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 תקציר

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 

ה, לפני כניסת ארצות הברית למלחמה ולאחר מכן. כמו כן עבודה , בעת מלחמת העולם השניי1945–1939

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 

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

)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: 

 שבעהבחמה ועד לכניסת ארצות הברית למל 1939ה באחד בספטמבר מפריצת מלחמת העולם השניי

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, 2010ה כמייצגת תרבותבלתי נפרד מתרבות ולפיכך, מתייחסת לשפ

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) לשוניות, כיצד היא מתבטאת בסרטים, ומהם הפתרונות התרגומיים לה

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

. אני דנה (O'Sullivan, 2008) שפהשל  (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

 אותן אני חוקרת לפי החלוקה לתקופות שזה עתה ציינתי: שמספר השערות  הוצבובבסיס המחקר 

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

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



 ב

 

ת גרמנית, הגרמניות ידברו "גרמנית" באנגלית, כלומר, דמויות גרמניות שיש להניח כי במציאות היו דוברו

 גרמנית. ןאך בדמיון הצופים תהיה שפת ,ידברו בעצם באנגלית

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

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

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. 

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

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 

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

 .(Şerban, 2012) שיוכל ליצור ריחוק וחששות בקרב קהל הצופים

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

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

 "טובות" ו"רעות";–שגילמו את הדמויות הבולטות 

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 

באמצעות כתוביות מובנות בגוף הסרט או באמצעות  –א(, ואם כן, כיצד הוא מובא לפנינו תרגום )כן או ל

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(.

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

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.



 ג
 

מויות הגרמני והנאצי בקולנוע דארבע מציגה את רצות הברית למלחמה אני בתקופה שלפני כניסת א

 ,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 ,

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

 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 

סרטים שיצאו לאקרנים ועסקו במתרחש באירופה יצאו נגד המדיניות הבדלנית ארצות הברית למלחמה, ה

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 

ד עמדת הבדלנות ונגד לימות בוטה, הצליחו יוצרי הסרטים להעביר מסר נגההימנעות מסצנות של א

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

 מקובלות. השימוש בתמות  תוךמדמות הנאצי המוצג כרע, 

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

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

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

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

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

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

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

 שבמקרים מסוימים מסומנת במבטא זר. 

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( 

ת(. מרבית המחקרים כיום מגיעים מן התחומים הנפרדים או משילוב של עד לשניים וקולנוע )כמייצג תרבו

 ;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 

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

העניין והחיים הללו מקום שווה בניתוחה של התקופה החשובה ורבת ההשפעה שבה עוסקת עבודה זו.
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 מבוא 1

בזיקה לדמות בעבודה זו אחקור שתי שאלות: תחילה אנתח את האופן שבו מיוצגת השפה הגרמנית 

ודנו במישרין או  1945–1939ם בארצות הברית בין השנים בסרטים אמריקאים שיצאו לאקרניהגרמני 

בעקיפין במתרחש באירופה באותה תקופה; ולאחר מכן אבדוק אם יש קשר בין האופן שבו מיוצגת השפה 

הגרמנית )ובכפוף לכך גם התרבות הגרמנית(, לבין מדיניות הממשל בארצות הברית טרם כניסתה 

 למלחמה ולאחר מכן. 

מפריצת מלחמת  –מקרי המבחן בעבודה תוך התייחסות לחלוקה בין שתי התקופות  לשם כך אבדוק את

, אז נכנסה ארצות הברית 1941; ומדצמבר 1941ועד דצמבר  1939העולם השנייה באחד בספטמבר 

עם כניעת גרמניה וניצחון בעלות הברית באירופה. מבנה העבודה ואופן  1945למלחמה, ועד לשמונה במאי 

וצג כך בהתאם החל מן ההשערות ועד מושפע לפיכך מחלוקה זו והוהדיון במקרי המבחן ביצוע המחקר 

 למתן הסיכום והמסקנות.

ארצה להדגיש את האופן שבו אתייחס למופעי השפה הגרמנית בסרטים שאותם בחרתי לחקור בעבודה זו, 

אני יוצאת מנקודת  שכן בחרתי לנצל לטובת המחקר דווקא את העובדה שאני עצמי איני דוברת גרמנית.

הנחה שגם רבים מהצופים בסרטים באולמות הקולנוע של ארצות הברית בתקופה הנידונה לא דברו את 

מנקודת מוצא דומה. גם אני  ינה( בטקסטים שמובאים בסרטים אלההשפה, ולפיכך אני מביטה )או מאז

תת בעבודה זו תרגום עשויה להזדקק לתרגום כדי להבין את המתרחש. בהתאם לכך, איני מתעתדת ל

להתייחס אליהם כחלק מן  אלא ,וצגו כתובים על המסך בגרמניתלטקסטים שנאמרו, הושרו, או ה

( ומתוך כך, לחקור את mise-en-scène) התמונה, חלק מכל מה שמצוי, נראה או נשמע, בתוך הפריים

ן אפוא בעבודה זו כשפה המסרים המועברים, בין אם מוצע להם תרגום ובין אם לאו. השפה הגרמנית תבח

 זרה ולא מובנת. 

 –קול על באת מופעי השפה הגרמנית אבחן לפי שלושה קריטריונים: כאשר השפה מדוברת בפי דמות או 

באמצעות כתוביות מובנות בגוף הסרט או באמצעות שימוש בדמות שתשמש  אם היא מתורגמתאבחן 

אינו מהימן או אינו מדויק, ככל שאוכל לשפוט  התרגום שמוצע להשמתורגמנית. כאשר אינה מתורגמת או 

בהתרחשות הספציפית ובהקשר הסרט כולו;  איזה תפקיד הדבר ממלאלאור המתרחש בסצנה, אבדוק 

, כלומר אם יש אם המצלמה מבקשת להדגיש את הטקסטאבדוק  –כאשר תופיע השפה הגרמנית בכתב 

שאנו  אבחן מהו המסרט. במקרים אלה קלוז אפ )צילום תקריב( המאפשר לצופים לקרוא את הטקס

יכולים לקבל מן הטקסט, כלומר אצא מנקודת הנחה שרבים מהצופים לא ידעו לקרוא את השפה, ואבקש 

אפ עבור צופים שאינם יכולים לזהות או -לבדוק מהו המסר שעשוי לעבור דרך הצגת טקסט כתוב בקלוז
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ומה; כאשר תופיע השפה הגרמנית בטקסט מושר לקרוא אותו. האם נועד להרתיע? להסביר? להבהיר? וכד

אבדוק אם הטקסט מוכר ובאיזו סיטואציה הוא מושר. כמו כן, אבדוק איזו דמות בעולם הסרט שרה  –

אותו, ובהתאם אבקש לבחון מהי המטרה מאחורי הצגת הטקסט המושר: האם היא אידיאולוגית, 

 להרתיע. פוליטית, חברתית, ואם הוא נועד כדי לאיים, לקרב, או

לפיכך אראה את  .תרבות-דמות-אבקש להראות כי יש קשר בין שפהודמות הגרמני בסרטים באדון בנוסף 

דמויות הגרמני והנאצי אשר באמצעות השפה, המבטא, ובשילוב שפת הגוף שלהן, מצליחות לעצב תרבות 

 ובעצם עולם אידיאולוגי, כפי שיוצרי הסרטים בחרו להראותו.

 סקירת ספרות 2

 יווד, האולפנים והממשלהול  2.1

בשני העשורים הראשונים של המאה העשרים ולפני תחילת שיטת האולפנים, הייתה עדיין הוליווד 

בחיתוליה ושימשה בעיקר כלי שבאמצעותו יכלו ארגונים שונים להפיץ רעיונות מזדמנים לקהלי הצופים 

. אמנם העיתונים היו כלי יעיל להפצת מסרים (Ross, 2002) שפקדו את מאות ואלפי אולמות הקולנוע

פוליטיים אולם הם יועדו לקהלי יעד מסוימים בעלי עמדה פוליטית משותפת )דמוקרטים, רפובליקנים, 

סוציאליסטים וכדומה( או שפה משותפת )רבים העדיפו לקרוא עיתונים בשפת האם שלהם(. לעומתם 

. (Ross, 2002) ני אנשים, עשרות או מאות בכל פעםסר תקדים שהגיע להמוהקולנוע היה כלי פרסום ח

הסרטים היוו במה שעליה ראו כיצד מתייחסים לגזע, מין, מעמד או פוליטיקה ובאמצעות התמונה הנעה 

ב או לרע, הציבור יכלו להעביר מסרים שהיו ברורים אף לילדים הצעירים ביותר. באופן דומה, לטו

התייחס למסרים הפוליטיים שראה על המסך יותר מאשר לאלה שנאמרו על ידי הפוליטיקאים עצמם 

(Ross, 2002, p. 1) . 

אפשר לתעשיית הסרטים האמריקאית לפרוח ולעלות באיכותה  1914פרוץ מלחמת העולם הראשונה בשנת 

ר והידע הטכני על התעשייה האירופאית. הביקוש הרב הביא לייצור מוגבר של סרטים מבחינת הייצו

)מאסט וקאווין, תשס"ד בארצות הברית ובזכותו התמחו האמנים והיוצרים יותר ויותר במדיום החדש 

. בעוד שבאירופה נאלצו הממשלות לבחור בין ייצור סרטי צילום לבין ייצור אבק שריפה )אותם (2003

לים שימשו בייצור שניהם(, ולפיכך הביאו להקפאת תעשיית הסרטים שם, פרחה לה התעשייה הכימיק

)מאסט וקאווין, בארצות הברית ובסיומה של המלחמה שלטה האחרונה במסכי הקולנוע, ללא תחרות 

אחוזים מן הסרטים בעולם  50הייתה ארצות הברית אחראית על ייצור  1914. כך בשנת (2003תשס"ד 

 . (Ross, 2002) אחוזים 90על  - 1919ובשנת 
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הוליווד הפכה במהירות למעצמה כלכלית ובסוף שנות העשרים כבר שלטו שמונת האולפנים הגדולים על 

 Paramountבבעלות חברת  :(Ross, 2002, p. 5) אחוזים מן הסרטים שנעשו והופצו בארצות הברית 90

אולמות קולנוע. עם חילופי צוות ההנהלה במחצית השנייה של שנות השלושים,  1,250הייתה רשת של 

(, גארי Dietrichשינתה החברה את אופן הפעולה שלה: צוות השחקנים היוקרתי שכלל את מרלן דיטריך )

וזול יותר שכלל בין היתר את בוב הופ ( הוחלף בצוות צעיר Colbert(, וקלודט קולברט )Cooperקופר )

(Hope( ואת פולט גודארד ,)Goddard את ההפקות יקרות הערך של בימאים כגון ארנסט לוביְטש ;)

(Lubitch( או ג'וזף פון שטרנברג )Sternberg),  שעזבו את החברה עד תחילת שנות הארבעים, הפקידה

ייסדי החברה והיה ידוע בהפקות ענק היסטוריות. ( שהיה ממDeMilleמיל )-החברה בידיו של ססיל ב. דה

בכך שהעניקה חופש יצירתי לבימאים שלה, והם הורשו להפיק את ידועה באופן כללי הייתה החברה 

 . (Schatz, 1999) סרטיהם באופן עצמאי

יה לפני כן בעליה של (, שהLoewידי מרקוס לאו )-הוקמה עלMetro-Goldwyn-Mayer  (MGM) חברת

רשת אולמות קולנוע ארצית. הסרטים שהופקו בה היו בעיקר "אופנתיים ומרופדים ]יוקרתיים 

 MGM(. אולפני 159, עמ' 2003כרך א, תשס"ד  ,קאוויןומאסט ) בהם הוקרנושכבתי הקולנוע  "וצבים[ומע

והרת ומכובדת ונמנעו התמקדו בדרך כלל בבידור לכל המשפחה, שם העדיפו את הצגתה של תמונה ז

(. האולפנים העסיקו את הכוכבים הגדולים של 344, עמ' 2003, כרך ב, תשס"ד קאוויןו מאסטמחריגות )

, קלארק (Hepburn), קתרין הפבורן (Harlow), ג'ין הארלו (Garbo)הוליווד ובין היתר את גרטה גרבו 

 (. Grady, 2016; 2003ב, תשס"ד כרך , קאוויןו )מאסט( (Tracy וספנסר טרייסי (Gable)גייבל 

הצטיינה בסרטי מערבונים והרפתקאות, בסרטים מוסיקליים  Twentieth Century Foxחברת 

)מאסט וקאווין, יום של המשפחה האמריקאית -ובקומדיות עממיות תוך שימת דגש על טרדות היום

 בין השנים (Ford)ד וג'ון פור (Lang), אולם החתמתם של בימאים כמו פריץ לאנג (2003תשס"ד 

יותר, ולצדן של ההפקות הקלילות בצבע,  מחושב וקודרשנראה  ב רוחמשגם הביאה עמה  1940-1939

 .(Schatz, 1999)לבן -ביימו גם עיבודים לספרים וביוגרפיות בשחור

Columbia Pictures  שנוסדה בידי הארי וג'ק כהן(Cohn)  וג'ו בַרנְדט(Brandt)  זכתה להצלחה בעיקר

והיה ידוע  1927שהחל לעבוד בשורותיה בשנת ( Capra)מעצם העסקתו של הבמאי המפורסם פרנק ָקְפָרה 

בקומדיות הרומנטיות הקלילות שביים; הארי כהן נקט בגישה נוקשה אך הפגין הערכה רבה לבמאים עמם 
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 מאסט, ונתן להם יד חופשית ביצירתם )(Cukor) וג'ורג' קיוקור (Hawks)עבד: קפרה, האווארד הוקס 

 (. Schatz, 1999; 2003תשס"ד  קאווין,ו

B , הפיקו בעיקר הפקותColumbia -בדומה ל Universal Studiosבאולפני 
זולות ורווחיות שקלעו  1

, שהיו יקרים יותר להפקה, Aלטעם ההמון שפקד את אולמות הקולנוע, אולם מדי פעם הפיקו גם סרטי 

ם לוהקו מיטב כוכבי הסּוגה )ז'אנר(, ומהם ביקשו לקטוף את הרווחים הגדולים ביותר. הכוכבים עבור

, אורסון ויילס (Heston), צ'רלטון הסטון (Stewart)שמשכו אל שורותיהם היו בין היתר ג'יימס סטיוארט 

(Welles) ומרלן דיטריך (Dietrich)רווחים בחוזה ההעסקהם מה, להם הוצעו אחוזי (Grady, 2016). 

בבעלות ארבעת האחים וורנר היו עשירים בדיאלוגים חדים,  .Warner Bros הסרטים שהופקו באולפני

בלטו בעיסוקם בבעיות החברתיות והפוליטיות של התקופה, ולא חששו להביע ביקורת גלויה על המתרחש 

ריקים קיבלו ביטוי בסרטים מוסיקליים, בסרטי גנגסטרים באירופה תחת השלטון הנאצי. הדיאלוגים המב

(. בין 2003כרך ב, תשס"ד וין, קאוו מאסטאו בביוגרפיות ואף בסרטים המצוירים אותם הפיקו האולפנים )

, אדוארד ג'. (Bergman), אינגריד ברגמן (Bogart)המפרי בוגרט  .Warner Brosהשחקנים המזוהים עם 

 .Davis)) (Grady, 2016)ובטי דייויס  (Dean)'יימס דין , ג(Robinson) רובינסון

)עליה  United Artists-ומיד עלתה על גל הצלחת הסרט המדבר. בדומה ל 1928נוסדה בשנת  RKOחברת 

בהפקות עצמאיות וחתמה עם במאים ומפיקים שונים על חוזים זמניים באופן  RKO( תמכה להלןאכתוב 

 Bנואר, וסרטי -פרטני וללא מעורבות האולפנים האחרים. היא מזוהה בעיקר עם סרטי אימה, פילם

)מאסט , אך גם עם סרטים מוסיקליים וקומדיות (Grady, 2016)שהפכו להיות הייצוא העיקרי שלה 

 .(Schatz, 1999)ויומני חדשות  םים מצויריוהוציאה גם סרטים קצרים, סרט (2003וקאווין, תשס"ד 

, (Griffith)ידי ארבעה אמנים ידועים בתחום הקולנוע, ד"ו גריפית -הוקמה על United Artistsחברת 

שסיכמו ביניהם כי  (Fairbanks)ודאגלס פיירבנקס  (Pickford), מרי פיקפורד (Chaplin)צ'רלס צ'פלין 

הסרטים שכל אחד מהם יפיק בעצמו. על אף שהחברה לא החזיקה אולמות קולנוע  החברה תשמש להפצת

סוכנות הפצה למפיקים עצמאיים ובמקביל הפיקה סרטים משלה  לשמשאו אולפני הסרטה, היא המשיכה 

 .(2003)מאסט וקאווין, תשס"ד  MGM, ואז התמזגה עם 1981עד שנת 

                                                 
לוהקו "כוכבים" במטרה  Bסרטי לותי יותר ולוהקו בהם אנשי צוות ושחקנים מתחום התיאטרון; היו בעלי אופי אמנ Aסרטי  1

 .(2003כרך א, תשס"ד  מאסט וקאווין,) יתה מהירה וזולה במיוחדיהיו סרטים שהפקתם ה Cלהגדיל את הרווחים; וסרטי 
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 קוד ההפקה 2.1.1

, אולם קוד זה 1922כבר בשנת  (Hays Code)נוסחה תחת קוד ֵהייז הצנזורה על הקולנוע בארצות הברית 

 איגודנבחר אז לעמוד בראש  (Hays)כלל בעיקר המלצות ולא נאכף על ידי הרשויות. וויל הריסון הייז 

 MPPDA – Motion Pictures Producers and Distributors of) "מפיקי ומפיצי קולנוע באמריקה"

America) ידי חברות הסרטים הגדולות שחיפשו מערכת -"משרד הייז". האגודה נתמכה על שזכתה לכינוי

איגוד "צנזורה פנימית שתפעל במקום מערכת צנזורה פדרלית. מאוחר יותר שונה שמה של האגודה ל

כרך א,  ,וקאווין מאסט) (MPAA – Motion Picture Association of America) "הסרטים של אמריקה

 (. 2003תשס"ד 

חילת דרכו עסק משרד הייז בהשתקת פרשיות שחיתות הוליוודיות בתקשורת ובעידודם של המפיקים בת

למסור את סרטיהם לבדיקת הצנזורה, אולם הופעתו של הסרט המדבר בסוף שנות העשרים הביאה 

 1930להתגברות הדרישה בקרב הציבור הרחב להטלת הגבלות משמעותיות יותר על תכני הסרטים. בשנת 

שכלל הגבלות מחמירות, אשר נועדו להגן על  (The Production Code)מסמך בשם "קוד ההפקה" יצא 

 הציבור מפני תכנים בוטים ומסוכנים לכאורה שקיבלו עתה ביטוי בפסקול הסרטים. 

ִמנהל קוד ההפקה ו; עקרונות כללייםלה  והותווקיבלה האכיפה של סעיפי הקוד משנה תוקף  1934בשנת 

(PCA – Production Code Administration)  ְרין בראשותו של ג'וזף ב(Breen)  ניהל מערכת אישורים

. חותמת (Jacobs, 2015)וקנסות לסרטים שיצאו לאקרנים בהוליווד גם בעשרים השנים שלאחר מכן 

או הקרין סרט ללא אישור  האישור ניתנה רק לסרטים שעמדו בדרישות המחמירות של הקוד ומי שהפיץ

 באיגודמסרו האולפנים, שהיו כולם )מפיקים או מפיצים( חברים  1934אלף דולרים; כך משנת  25-נקנס ב

 מאסט, את התסריטים לביקורת ולאישור עוד בטרם החלו הצילומים )"מפיקי ומפיצי קולנוע באמריקה"

, אז הוחלפו עקרונותיו 1968לט בזירה עד שנת , שמוכרהיה (. "הקוד" כפי ש2003תשס"ד כרך ב,  ,קאוויןו

, בעקבות תחרות עם הטלוויזיה ועם (MPAA Rating System)בשיטת הדירוג הנוכחית בארצות הברית 

הקולנוע האירופאי שזכו ליותר ויותר אהדה בקרב הצופים ולא היו כפופים לחוקי המוסר והצנזורה של 

 (. Ross, 2002; 2003, כרך ב, תשס"ד קאוויןומאסט ) "הקוד"

 הקולנוע האמריקאי ויחסו אל הקונפליקט האירופאי  2.1.2

היו תוצר של תכנים, סוגות ושחקנים קבועים. המערכת  1940ועד שנת  1935סרטי האולפנים משנת 

 ,ואולפני הצילום, ובעצם הסרטים עצמם ,ת תמות, דמויות ותפאורהיהנפיקה סרטים לפי נוסחאות לבני

(. 2003כרך ב, תשס"ד  קאווין,ו מאסטסּוגה אליה השתייכו ולא כיצירות עצמאיות )נוצרו על פי תבנית ה
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כך, בתחילת שנות השלושים, כאשר עסקה הוליווד בעיקר בתחלואות בעקבות המשבר הכלכלי הגדול, 

תה להראות כי דווקא הסרטים לשקף את ערכי המוסר המקובלים של התקופה והדרישה הייביקשו 

רו הרגישות והאנושיות על הצביעות ורדיפת הבצע; הקהל האמריקאי ביקש למצוא יגב בזמנים הקשים

מקלט מקשיי השפל הכלכלי ולראות כי נחישות מביסה את הסבל ואת השחיתות הפוליטית, הכלכלית 

והמוסרית. האולפנים המהוקצעים שימשו כך תעמולה ל"חלום", שכן בעת שידו של הציבור לא הייתה 

נוע על המסך חיו את הפנטזיה לבושים בבגדים מהוקצעים, דרים בדירות מעוצבות, משגת, כוכבי הקול

וחייהם עשירים בצחוק וברומנטיקה. מראות אלה דרבנו את הציבור לעבוד קשה יותר ובנחישות רבה יותר 

 (. 2003כרך ב, תשס"ד וקאווין,  מאסטכדי להשיג את אותו החלום )

אחוזים  100כמעט  1930 -ווד, השפעת האולפנים הלכה וגדלה ובשנות השלושים היו תור הזהב של הולי

. אלה השנים שבהן החלה (Ross, 2002)מהאוכלוסייה בארצות הברית פקדו את אולמות הקולנוע 

מגישה ליבראלית שבמסגרתה שגשגו הליגה  ונהנתה (Ross, 2004)הוליווד לצבור כוח גם במובן הפוליטי 

. הסרטים שייצרה שימשו כלי להעלאת מודעות (2009)קאסם, נאצית וועדת הסרטים הדמוקרטית -האנטי

 . (Ross, 2002)יום -פוליטית לרעיונות כגון אפליה גזעית או מגדרית, עבדות ילדים, גזענות וקשיי היום

לנוכח הסכסוך הפוליטי באירופה, הממסד האמריקאי אמנם ביקש לעודד את הציבור, אולם מאמצע שנות 

השלושים התחילה הוליווד להביט, אף אם בצמצום, גם מחוץ לגבולות ארצות הברית, אל האיומים 

 . 2באירופה ועל השפעתם על הדמוקרטיה בארצות הברית

צות הברית למלחמת העולם השנייה, שיקולים כלכליים של בעלי האולפנים דחפו אותם טרם כניסת אר

שלא להציג את עמדתם לגבי המתרחש באירופה, בגלל קשריהם העסקיים ביבשת. הם חששו להביע עמדה 

ונפליקטים עם פלגים ונמנעו מק (2009)קאסם,  אינחרצת מול המדיניות הבדלנית של הממשל האמריק

 תעסק במתרחש באירופה מיעטה הוליווד לה 1939כך, עד שנת  ;נאציים בארצות הברית-שמרניים פרו

 (. 2009קאסם, ; 2006זנד, תשס"ו )

ידי -, יוצגה הגישה הבדלנית בזירה הציבורית על1941בשנת  ,למרות האהדה לבריטניה, שהתגברה עוד ועוד

שהצביע על היהודים, הקומוניסטים והבריטים  (America First)לכל"  הארגון העממי "אמריקה קודמת

: השפעת (2009)קאסם, כגורמים המנסים לגרור את אמריקה למלחמה כדי להגן על אינטרסים לא לה 

הסיקו  1941הסרטים על דעת הקהל בתקופה המתוחה ההיא נחשבה כל כך מכרעת, עד כי בשנת 

                                                 
ביקר רבות בשלוחת האולפן בברלין בתחילת שנות , יליד פולין, .Warner Brosהארי וורנר, מן המייסדים ובעלי חברת ההפקה  2

השלושים. הוא ראה את תוצאות עליית המשטר החדש ואת היחס ליהודים, הציע לעובדיו היהודים סיוע בהגירה מגרמניה 
לארצות הברית, ובסופו של דבר סגר את שערי שלוחת ברלין והזהיר את חברות האולפנים האחרות מפני ההשלכות הפוליטיות 

 השתלט המשטר הנאצי על תעשיית הקולנוע בגרמניה ,1936בות ובאות. רובם לא נענו לאזהרותיו עד שלבסוף, בשנת הקר
(Ross, 2004; Warner, 2003). 
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, כי סרטים כמו (Clarck)ובנט קלארק  (Nye)פוליטיקאים תומכי הגישה הבדלנית, ג'רלד ניי ה

Confessions of a Nazi Spy (Litvak, 1939)  נועדו לשמש כלי תעמולה כדי לדחוף את ארצות הברית

 .(Ross, 2002)למלחמה באירופה 

לאחר כניסתה של ארצות הברית למלחמה, העדיפה הוליווד להתמקד ביצירת זהות אחידה ומשותפת 

אמריקאי ובכך בין היתר להפחית את גילויי -במאמץ המלחמתי; המטרה הייתה ליצור מכנה משותף כל

של ג'וזף ברין, מנהל ארגון קוד ההפקה,  . גישתו(Cocks, 2013)האנטישמיות הגוברת בארצות הברית 

שכמו הייז ביקש לוודא שהסרטים יתארו גם את המשטר הנאצי בצורה הוגנת על אף התיאוריות הגזעיות 

שהתוו את דרכו, הייתה סיבה נוספת לאיפוק בייצוג המתרחש באירופה: ברין מצדו, שהיה ידוע בדעותיו 

מחמיאה של משטרים אחרים והן מכל אזכור אוהד או  האנטישמיות, ביקש להימנע הן מכל הצגה לא

ארגון  אתאנג'לס הזהיר גם הוא פעמים רבות -; הקונסול הגרמני בלוס(Ross, 2004)מפורש של יהודים 

על  ,בתחום הייצוג הבעייתי של גרמניה )הנאצית( ,הפרות עתידיות אפשריות של "הקוד"מפני קוד ההפקה 

. כך ככל שגברה המתיחות באירופה, (Cocks, 2013)בסיס הסעיף שדרש ייצוג הוגן עבור כל איש או ארגון 

ובהתבסס על מדיניות הבדלנות של ממשל ארצות הברית, מנעה הצנזורה הצגה מפורשת של המתרחש 

גם מהתגרות נזהרו וחיות השוק בגרמניה, אלא מצדם, דאגו לא רק לרו ,באירופה. ראשי האולפנים

 . (Cocks, 2013)במשטר הנאצי כדי לא להרע עוד יותר ליהודים בגרמניה 

קוד ההפקה שנוצר במקורו כדי להגן על הצניעות הפך אם כן כלי לקביעת כיוון השיח ועיצוב הסוגה. 

המקרים פנתה הוליווד פנימה אל בניית ערכי המוסר והבית ואל במקום לדבר על אירופה, במרבית 

. לאחר פרוץ (2006)זנד, תשס"ו שיקומו של התא המשפחתי האמריקאי לאחר המשבר הכלכלי הגדול 

נמשכה גישה זו כחלק ממדיניות הבדלנות ששלטה בארצות הברית עד להיכנסה  1939המלחמה בשנת 

 . 1941מה בדצמבר למלח

, עם פריצתה של המלחמה, התעוררו העניין הראשוני ותחושת המחויבות האישית מצד בעלי 1939בשנת 

נאצים יכלו להשפיע על אלפי אנשים, האולפנים יכלו -האולפנים הבולטים בהוליווד. אם שחקנים אנטי

לא חששו להציג את עמדתם להשפיע על מיליונים. האחים וורנר, למשל, ראו עצמם מחויבים למטרה ו

-נאציזם משול היה לפרו-הנחרצת נגד המשטר באירופה, ועל אף שבארצות הברית של אותם הימים אנטי

הנאצי באמצעות  המשטרקומוניזם, קיבלו על עצמם את המחויבות להזהיר את הציבור האמריקאי מפני 

 חים:הפקת סרטים אשר יראו לאמריקה את האמת, אפילו במחיר פגיעה ברוו
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The screen should attempt to explain the why and wherefore of the current struggle and not 

repeat on a formula proved profitable. (Harry Warner, March 1937, quoted in Warner, 2003, 

p. 4) 

צים השונים בארצות צד הנלמו לעיתים בביקורת חריפה מעל הסרטים שהפיקו על בסיס גישה זו הם שי

אמריקאית -בנאום שנשא בפני ועדת בית הנבחרים לפעילות אנטי. אולם (Ross, 2004)הברית ובעולם 

(HUAC – House Committee on Un-American Activities)  ג'וזף מקארת'י סנאטור הבראשותו של

(McCarthy) ל אף שדעותיו אינן חדשות ואף שהוא מתנגד לנאציזם, הוא מתכחש אמר הארי וורנר כי ע

לכך שהסרטים שהופקו ע"י האולפנים הם סרטי תעמולה, והמשיך והדגיש כי האחים וורנר ימשיכו להפיק 

סרטים שישקפו את המציאות ולא את דרישות הממשל. כמו כן הדגיש כי לא יפעלו לפי הוראות או הצעות 

 . (Warner, 2003, p. 5)מן הממשל  –או בעקיפין במישרין  –שיתקבלו 

בשנות המלחמה לא התעניין ארגון קוד ההפקה עצמו בעניינים פוליטיים כמו שהתעניין בבעיות מוסר. 

ופעל  1942שנת שהוקם ב ,(OWI- The Office of War Information)משרד מידע המלחמה האמריקאי 

, הוא שהפעיל ביקורת וצנזורה ותמך בסרטים כחלק מן המאמץ המלחמתי על ערכי 1945פטמבר עד ס

הדמוקרטיה. גישה זו שיקפה את המציאות באותם הימים: בקרב הציבור האמריקאי לא הבינו עד תום 

את חומרת הזוועות שביצעו הנאצים ביהודים, על אף שידיעות על הפתרון הסופי ומחנות ההשמדה החלו 

. עם פריצת המלחמה בשנת (Cocks, 2013) 1942בר לחלחל אל התקשורת בארצות הברית בסוף שנת כ

, התרכזו האולפנים בהוליווד בעיקר 1941ואף לאחר כניסת ארצות הברית למלחמה בסוף שנת  ,1939

 בק של הלוחמים מעבר ליםבעלילות שחיזקו את האחדות הלאומית, את הפטריוטיות ואת המא

(Ross, 2002).באופן שחידד את ההבדל בין אויבים לבין אוהבים , 

 רב לשוניות והפתרונות התרגומיים לה  2.2

 לשוני -לשוני ובין-תרגום תוך 2.2.1

לשוני -תרגום ביןוב (intralingual translation)לשוני -תרגום תוךבזתֶסן במאמרה מבקשת לדון 

(interlingual translation) היא מתייחסת למאמרה של ויסברודביניהם ולהשוות . (Weissbrod, 2004) 

לשוני מתבצע באופן זהה )אותה פעולה -ומסכימה כי ההצדקה של המחקר היא בכך שתרגום תוך

 . (Zethsen, 2009)לשוני -תרגומית( לתרגום בין
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האומר כי משמעותו של סימן לשוני היא בכך שיש יכולת לתרגמו  דבריה על יאקובסוןאת זתסן מבססת 

יאקובסון  מציעלסימן נוסף. מכאן שתרגום הינו מרכיב בכל מעבר באותה השפה ובין שפה לשפה; לפיכך 

 השפות ובתוך השפות הגדרה רחבה וכוללנית של תרגום, שתכלול את כל המעברים בין

(Jakobson, 1959/2000; Zethsen, 2009) . 

 translation) סטיינר, מוסיפה זתסן, מסכים עם יאקובסון וטוען כי הבעיות שנמצאות בתרגום כפשוטו

proper) לשוני, וכי האתגר בתרגום מילים נרדפות זהה לאתגר הקיים בתרגום -כבר נמצאות בשיח התוך

רות להגיע לתרגום מדויק או למילה נרדפת מדויקת היא נדירה. לפיכך, לדעתו לשוני, שכן האפש-בין

 זהה לדילמה שבביצוע תרגום כפשוטו  (rewording)הדילמה הבסיסית של ניסוח מחדש 

(Steiner, 1975 in Zethsen, 2009). 

ניסוח מחדש לשוני או -( תרגום תוך1פי יאקובסון: -זתסן ממשיכה ומזכירה שלושה סוגים של תרגום על

(intralingual translation or rewording) כלומר פרשנות של סימנים לשוניים באמצעות סימנים ,

 interlingual translation or)לשוני או תרגום כפשוטו -( תרגום בין2לשוניים אחרים באותה השפה; 

translation proper) סימנים לשוניים משפה  פרשנות של סימנים לשוניים משפה אחת באמצעות, כלומר

, כלומר (intersemiotic translation or transmutation)( תרגום בין סוגי סימנים או המרה 3אחרת; 

 פרשנות של סימנים לשוניים באמצעות סימנים בלתי לשוניים )מעבר ממערכת סימנים אחת לאחרת( 

(Jakobson, 1959/2000; Zethsen, 2009) . 

 לשוני-ןלשוניות ותרגום בי-רב 2.2.2

-טוען כי תרגום הוא תלוי הקשר ותלוי תרבות. הוא מדבר על עקרון רב (Grutman, 2006)גרוטמן 

, עקרון שפרושו הוא שלכל כלי (Ullmann, 1964)לפי אולמן  (principle of polyvalency)הערכיות 

פה( עשויים להיות מספר שימושים בטקסט אחד. כך כל כלי )שפה( עשוי ליצור רושם מסוים ש –)ולענייננו 

עשוי להתקבל ממספר כלים )שפות( שונים.  זהה על הצופה, המאזין או הקורא, ובאותה מידה, רושם

ורבות יותר משתי שפות, פתרון בהם מעשכי בטקסטים  (Lefevere, 1992a)גרוטמן טוען לפי לפברה 

 הזרה משתמשים לעיתים קרובות מתרגמים לשפה השלישית, הוא שלא לתרגם את המילה בו, שהולם

בשלב  ,תוך הטקסט עצמוביף את התרגום בסוגריים או אפילו להוס אלא אל טקסט היעד, באופן מידי

 . (Grutman, 2006)מאוחר יותר כהנהרה 
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כי תרגום הומוגני )שאינו מבדיל בין השפה ההגמונית  (Berman, 2004)גרוטמן ממשיך וטוען לפי ברמן 

לבין השפה הזרה בסרט( מוחק את ההבדלים המשמעותיים בין השפות ומבטל את התבניות התחביריות 

אבל התרגום יהיה  ,אמנם יותר אחידות או דומותישמעו כך י; השפות ביניהןוהסמנטיות המבדילות 

למעשה פחות מדויק כיוון שלא יעביר את משמעותן האמתית של המילים )בהקשר זה חשוב לציין בעבודה 

, באופן שאינו שפה-פסבדוזו את השימוש בייצוג השפה הגרמנית באמצעות השפה האנגלית או באמצעות 

 בהם אדון(.שצוג שאנו שומעים, בחלק מן הסרטים כלל את ההבדל בין המקור ובין היי מוסר

אמנם האסטרטגיה הנפוצה בתרגום הומוגני היא להוריד את רמת המתח הקיימת בין השפות או סוגי 

השפות, אולם הבעייתיות בכך הופכת משמעותית כאשר שפת היעד של התרגום היא השפה הזרה בטקסט 

טקסטים בשפות זרות, שנכללו בטקסט המקור כדי המקור. במקרים כאלה עולה הסכנה שדווקא חלקי 

(Berman, 2004 in Grutman, 2006, p. 22)להביע שונות, יישמעו בשפת היעד מוכרים, ולא זרים 
3 . 

מתוך כוונה לשרת קהל " שכן, 22לשוניים כמעין "מלכוד -גרוטמן רואה את פעולת תרגום הטקסטים הרב

תפתו לגשר מעל הבדלי השפה המודגשים בטקסט המקור, יהמתרגמים יתכן ש לשוני-חדשיהיה לרוב 

וכתוצאה מכך יעלימו את הרושם שאליו התכוון יוצר טקסט המקור כשבחר לשלב בו שפות שונות 

(Grutman, 2006, p. 23)לשוני ולבסוף גם -כי האפשרות לבצע תרגום לטקסט רב ,. הוא ממשיך וטוען

הצלחה בביצוע תרגום אשר יחקה את המקור מבחינת ייצוג השכבות הלשוניות, יוכתבו במידה רבה לפי ה

הגישה, ההעדפות והרגלי הקריאה )או הצפייה במקרה שלנו( של קהל היעד. לכן במקרים מסוימים 

ת הבחירה מה לכלול בטקסט קשורה דווקא באופן שבו קהל היעד עשוי לקבל שפה או תרבות זרה ופחו

 . (Grutman, 2006)בסגנון הכתיבה של המתרגם 

4הוא מוסיף, כי לא ניתן להגביל את הבעיות הנובעות מעצם נוכחותה של שונות לשונית
 

(heterolingualism)  לתחום הלשוני גרידא. הסובלנות וחוסר הסובלנות לשמע מילים זרֹות אינו רק עניין

כ"זרּות" או "דומּות", אלא זהו פתח לדיון רחב יותר על מאזן הכוחות בין שפות ובין  יםפשוט תיוגיםשל 

לשוניות גם -תרבויות באופן כללי. לפיכך, סובר גרוטמן שהבחירה אם להעלים או להשאיר את הרב

והיא נעשית מתוך התחשבות במעמד וביוקרה של כל אחת מהשפות  ,בטקסט היעד נתונה בידי המתרגם

תרבותי של אותה השפה בטקסט היעד. לפי גרוטמן, זהו גם -המופיעות בטקסט המקור, ובמעמדה החברתי

חלק מן השיקולים הנלקחים בחשבון בבניית מדיניות העריכה בבית הוצאה לאור בנוסף לציפייה 

 . (Grutman, 2006)במקרה של עבודה זו(  –המשוערת של קהל הקוראים )או הצופים 

                                                 
אציין כי יש להניח שבקרב קהל הצופים בסרטים בהם אדון היו צופים דוברי גרמנית, שבוודאי הבינו את  בקשר לכך 3

המסך, אולם מאחר שאני יוצאת מתוך נקודת המבט המסתכלת על גרמנית כשפה זרה, אשר  הטקסטים שנראו או נשמעו על
 מתחום המחקר הנוכחי. חורגתאת תוכנה, לא אפרט עוד בנקודה זו במהלך העבודה שכן היא נבין ללא תרגום לא 

 .2.7.3ובתת הפרק  2.6.2 על המושג "שונות לשונית" ארחיב עוד בהמשך בתת הפרק 4
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החלטה מה לתרגם ומה לאו. בהקשר ה עלבמהלך המחקר ציפיתי לראות את השפעת בחירת "המתרגם", 

. התרגומים מגרמנית או המבעים והבמאי התסריטאי הכותב את התסריטאלה הם יוצרי הסרט ובהם זה 

 –להשפיע על עמדת הצופה ביטוי של המדיניות המבקשת ידי דמויות גרמניות הם -ם באנגלית עלהנאמרי

מבעים אלה הם שידברו אל קהל הצופים, ואם יבטאו רק שנאה, אכזריות או רצון להרע, ציפיתי כי הדמות 

 תיוצג בסרט כרעה.  םאותהמשמיעה )או הדמויות( 

אני רואה בתרגום שמיוצג בסרט )באופן ישיר או עקיף( מרכיב שונה מתרגום שנוסף לסרט כשהוא מוקרן 

 בתרבותרת, משום שהאחרון לא בהכרח יהיה כפוף לרצון יוצרי הסרט, או למדיניות המקובלת בארץ אח

אליה מתורגם הסרט( שיושפע מתרבות היעד )התרבות ש סבירהמקור )במקרה זה ארצות הברית(, אלא 

 אשר אינה מעניינה של עבודה זאת.

 לשוניות וסרטים-רב  2.2

 לשוניות בסרטים-מהי רב 2.2.1

לשוניות בסרטים יש הקשורות בהגירה לצורך מגורים -כי בין הסיבות הרבות לרב אדריאנה שרבן טוענת

אחרת, ויש סיבות הקשורות בכך שההתרחשות  בארץאו לצורך עבודה, ביחסים אישיים או בלימודים 

 . (Şerban, 2012)לאומית כמו מלחמה בארץ אחרת -המוצגת היא בין

לשוניים ככאלה אשר בהם לפחות שלוש שפות הנשמעות בפסקול, -מגדיר סרטים רב קאבררה-אבילה

אך לא מתייחס לטקסט כתוב )למשל על  ,(Avila-Cabrera, 2013)על -באמצעות דמויות או באמצעות קול

ריוס וזבלביסקואה את שלטים, כפי שנראה בהמשך בחלק ממקרי המבחן בעבודה זו(. לעומתו מבססים קו

, הוא טקסט שיתקיימו בו שתי שפות (Grutman, 1998)לשוני -מחקרם על הגדרתו של גרוטמן לטקסט רב

במחקר . בנוסף הם מספקים למחקר מודל לסימון השפות (Corrius & Zabalbeascoa, 2011)או יותר 

. השפה הנוספת, השפה L2ושפת היעד, השפה שאליה יתורגם טקסט המקור,  L1לפיו שפת המקור היא ש

תהיה ייצוג של שפה קיימת או של דיאלקט  L3. יתכן ששפה L3( היא STהזרה, שתופיע בטקסט המקור )

ים שפה המורכבת מגיבובי מיל-שפה מומצאת לחלוטין או פסבדו-פסבדו –וייתכן שתהיה שפה מומצאת 

 . (Corrius & Zabalbeascoa, 2011)משתי שפות קיימות או יותר או ממושגים מומצאים 

תיוצג באמצעות ייצוג עקיף, ובהקשר זה הכוונה היא שדמויות ידברו  L3בעבודה זו אראה מקרים בהם 

י(; כמו כן אראה גם מקרים בהם אמריקא-או באנגלית, או במבטא מסוים )לא שפה )ג'יבריש(-בפסבדו

בייצוג ישיר, כלומר גרמנית שתשמע בפסקול )בשירה או בדיבור( או תראה בו )בכתב(. מחקירת  L3תיוצג 

מקרי המבחן ראיתי שבין אם בחרו יוצרי הסרטים בשימוש במבטא זר, בייצוג ישיר או בייצוג עקיף של 
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אותו סרט, מדובר כנראה בקונבנציות, שככל הנראה לא השפה הגרמנית, וגם אם החליפו בין סוגי הייצוג ב

 פגעו באמינות ובריאליזם של הסרט.

 לתרגם או לא לתרגם 2.2.2

 דן בסוגיה כיצד יש לתרגם טקסט המכיל שתי שפות או יותר. את הרעיון  (Bartoll, 2006)ברטול 

 לעילשל קוריוס וזבלביסקואה שהוצג שהוא מציע אציג תוך שימוש במודל מיפוי השפות 

 (Corrius & Zabalbeascoa, 2011) ברטול טוען שאם קיימת :L3  בטקסט )סרט( המקור, יש לתרגמה

רק כאשר אנחנו בטוחים כי הצופים  או ,רק בתנאי שתורגמה מראש גם בטקסט המקור היעד בטקסט

, L1+L3גלים מלכתחילה להבין את שתי השפות הנשמעות על המסך בטקסט )סרט( המקור היו מסו

המופיעות  L1+L3בניגוד לקהל היעד. כלומר במקרה שמצופה שקהל צופים מקומי יבין את שתי השפות 

עבור קהל היעד, כיוון שיש  L2לשפת היעד  L1+L3על המסך בטקסט המקור, יש לתרגם את שתי השפות 

 . (Bartoll, 2006)ת לקהל המקור אין לצפות שיהיו מובנות לקהל היעד להניח שלמרות שהן היו מובנו

בין השפה הנוספת ל L1ברטול ממשיך ודן בדרך שבה יש לסמן )כן או לא( את המעבר בין שפת המקור 

. מבין L2 , כאשר מתרגמים לשורת הכתוביות בתרגום לשפת היעדL3)הזרה( המופיעה בטקסט המקור, 

שלא ( 1לשוני, הוא מציע: -הפתרונות שמציע ברטול לסוגיית התרגום )כן או לא( עבור שפה זרה בסרט רב

הצופה הקורא את הכתוביות לא יראה הבדל מהותי  L2כך בתרגום הכתוביות עבור דוברי  – L3לסמן את 

 עצם כך מ – L3לסמן את  (L3 ;2ור לבין התרגום עב L1)בצבע, בצורה או בכתב נטוי( בין התרגום עבור 

, אלה יהיו ערים לקיומה מתוך העובדה שאינם L2עבור דוברי  כלל בטקסט היעדלא תתורגם  L3-ש

אם יבחר בכל זאת  – לשפת היעד L3לתרגם את ( 4; באמצעות תעתוק L3לסמן את ( 3מבינים אותה; 

נטוי למשל, כלומר באופן , ממליץ ברטול לעשות כן באמצעות שימוש בכתב L3המתרגם לתרגם את 

 . L1 (Bartoll, 2006, p. 5)-שיבדיל אותה מ

נראה היה שלרוב הן לא  ,בהם הופיעו יותר משתי שפות בטקסט המקורשברטול מסכם כי במקרים 

ימוש במספר ומציע פתרון אפשרי לסוגיה זו באמצעות ש ,בכתוביות מיוחדתתורגמו ולא סומנו בצורה 

שמיעה. באותו ענין הוא מציע אפשרות -בתרגומים עבור כבדי שעושיםשפה( כפי  יסמלצבעים )כל צבע 

כך שהעדר לנוספת והיא הצהרה על שפה נוספת באמצעות ציונּה בסוגריים, זאת כדי לידע את קהל היעד 
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י או שימוש בסוגריים( הוא התרגום עבורה אינו נובע מחוסר יכולתו של המתרגם. פתרונות אלה )כתב נטו

(Bartoll, 2006)מציע גם עבור תרגום דיאלקטים, סוציולקטים, פגמים בדיבור או שפה מומצאת 
5. 

השפה הגרמנית באמצעות ג'יבריש או באמצעות אנגלית ת יוצגמדת לבחון תבחלק מן הסרטים שאני מתע

( ולענייננו באמצעות ייצוג עקיף. אני רואה גם בטקסטים אלה סוג של )לרוב במבטא זר לצופה האמריקאי

שכן בשתי האפשרויות הללו של ייצוג עקיף נכללת פרשנות של השפה שהם אמורים לייצג, פרשנות  ,תרגום

 והן מעצם הבחירה בייצוג העקיף  וי הן מדרך הביטוי של השפה עצמההבאה לידי ביט

 חושב שישמעו בוודאי מחוץ למסך)או הבמאי( י שהתסריטאי הם מובאים על המסך כפ – הנבחר

(Hatim & Mason, 2000; Wenke, 1998). 

 שפה מייצגת תרבות  2.2

 (Stojković, 2005)וסטויקוביץ'  (Cronin, 2006)קרונין , (Martínez Sierra, 2010)סיירה -מרטינז

מדברים על השפה כתרבות או כמסמלת תרבות. סטויקוביץ' אומרת כי באמצעות התרגום אנו יכולים 

, שכן התרגום, כפי שאומר (Stojković, 2005, p. 191)לגשר על פערי זמן ומקום, גזע, שפה והיסטוריה 

. (Martínez Sierra, 2010) מתרחש בין תרבויות ולא בין אנשים או בין שפות גרידאסיירה, -מרטינז

סטויקוביץ' טוענת כי שפה ותרגום הם אמצעים שבעזרתם אנו יכולים לאתר מילים שיסייעו לנו להתקרב 

היא טוענת בעקבות היידֵגר  אל האחר ובאמצעותם נוכל גם לאפשר לאחר להגיע ולתקשר עמנו. במקביל

(Heidegger, 1971)  כי התרבות היא חלק בלתי נפרד מן השפה, היא מעשירה אותה ומאפשרת לה

 תרבות, ומן התרבות ומסורת  ,אל תוך סביבה קיימת בעלת משמעותלהתפתח. כך האדם נולד 

הזיכרון הקולקטיבי והניסיון המשותף של דובריה  צומחת השפה המבטאת את סך חלקיה, ובנויה מן

(Stojković, 2005) . 

כי אופן המחשבה של כל אדם מוגבל  (Gadamer, 1996)סטויקוביץ' ממשיכה וטוענת לפי גדֵמאר 

שינויים , (Kalve, 1995) שלפי קלֶווה אותה הוא דובר וכי לא זו בלבד אלאשלמושגים מתוך השפה 

הם לא רק לשוניים אלא גם מייצגים פרק בהיסטוריה של התרבות  המתבטאים בשפה לאורך זמן

 . (Stojković, 2005)בה התרחשו שהמסוימת 

שמע שתי שפות בסרט )גרמנית ואנגלית( יהיה זה כאשר נראה או נשאם כן ציפיתי לראות בעבודה זו 

הטקסטים  יתורגמו נאצית(. אם בסצנות אלה-בסצנות רוויות מתח )בין התרבויות, האמריקאית והגרמנית

                                                 
ובתת פרקיו, כתוביות לא יהיו מן הפתרונות שיציעו  6מחוץ למסגרת מחקר זה כיוון שכפי שאראה בפרק  רו תישאנקודה ז 5

 יוצרי הסרטים הנידונים בעבודה זו.



14 

 

רעיונות אשר ידחו את בבירור להביע ישמש כדי התרגום )אם יהיה מהימן או אם לאו( שציפיתי  ,מגרמנית

 המסמלת את האידיאולוגיה )התרבות( הנאצית. –מנית קהל היעד )האמריקאי( מן השפה הגר

 תרגום בין תרבויות 2.2.1

 ואל  ,לפברה אומר גם הוא כי כותבי טקסטים נולדים אל תוך תרבות, אל תוך שפה מסוימת

 אותם הוא מגדיר כ"עולם השיח" שמסורות התרבות והכתיבה בה, הרעיונות והתפיסות, 

(universe of discourse)ם ספרותי בין עולם שיח אחד לאחר, ואומר כי כאשר יש חוסר . הוא דן בתרגו

לבין עולם השיח של הקוראים את דבריו בתרבות היעד, אזי  בין עולם השיח שבו חי ויוצר סופרהתאמה 

על המתרגם לבחור: או שישתמש במושגים או אנלוגיות מתרבות היעד כדי לתרגם עולם שיח אחד 

ולם השיח של הסופר, דומה לו ככל שיוכל, בתרבות היעד )באמצעות הסבר למשנהו, או לחלופין, יצֹור את ע

צריך יהיה המתרגם להחליט  בכל תרגום. (Lefevere, 1992a)בהקדמה או באמצעות הוספת הערות( 

חשוף לביקורת על הוא יהיה  אך יש להניח כי בכל בחירה שיבצע ,לפיה יפעלשהחלטה אשר לאידיאולוגיה 

 בעולם השיח שבו הוא עצמו חי, או ללכת נגד הזרםבחירתו. הוא יכול, לפיכך, לבחור לפעול בדרך הנהוגה 

 . (Lefevere, 1992a)העדפותיו האישיות ו ולכתוב לפי מצפונו

היא המקור לבנית הזהות העצמית  השפה –סטויקוביץ' טוענת, שמודעות עצמית מושגת באמצעות השפה 

זהות ה)בתוך תרבות( שכן היא נושאת בתוכה את הזיכרון המרכיב את האּומה )התרבות( המסוימת. אותה 

, היא אומרת, לא תוכל לקבל ביטוי מדויק אלא בשפת האם שבה נוצרה. באותה המידה, טוענת האמתית

אף -הבנות בין אנשים, כיוון שעל-גם מביאה לניכור ואיכי השפה  (Steiner, 1998)סטויקוביץ' לפי סַטְייֵנר 

לשוני(, בכל מקרה עלולה להיווצר אי הבנה, הנובעת מן -לשוני או תוך-שתרגום נמצא תמיד בכל שיח )בין

תרגם . לפברה מוסיף כי על המ(Stojković, 2005)ההיסטוריה השונה, והניסיון השונה שצבר כל דובר 

את זו של טקסט היעד. ללא הכרות  הןאת עמדת המוצא של טקסט המקור ו , הןבאותה המידה להבין

ית התרגום הרצויה בתרבות היעד, ירחבה של שני צדי המתרס יחווה המתרגם קושי בבחירת אידיאולוג

 . (Lefevere, 1992a)ובאופן שיתאים לתרבות היעד 

נו נראה בעבודה זו כיצד דווקא חוסר תרגום, כלומר ניצול השוני שבין השפות האנגלית והגרמנית, ובין א

מחנה ה"טובים" )הדמוקרטיה( ומחנה ה"רעים"  –מחנות בויות בהתאמה, תורם ליצירת שני התר

 )הפשיזם(. 

של מסורת והיסטוריה הנובע מתוך משמעויות  ,וולף טוענת כי תרגום בין תרבויות פירושו שטקסט מקור

בתרבות מקור, מועבר לשפת תרבות יעד, שבה מסורת והיסטוריה שונות. היא אף מרחיבה לפי ונוטי 

(Venuti, 1986)  המגדיר שלושה שלבים להעברת טקסט בתרגום: טקסט בסיסי שהוא טקסט המקור
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(raw material) תהליך ההעברה ,(transformation) הטקסט  וקבלת(reception) טקסט המקור, כמו גם ;

תהליך ההעברה מותנים שניהם באידיאולוגיה, מכיוון ששניהם מקורם בהיסטוריה מסוימת של תרבות 

מסוימת ולפיכך נתונים שניהם להשפעה מאותה חברה מסוימת; ואמנם קבלת הטקסט, או עד כמה 

 על ידיאולם זו מוכתבת  ,תלויה גם היא באידיאולוגיה , לפי ונוטי,(consumable)שהטקסט הוא נגיש 

 .(Venuti, 1986 in Wolf, 1995)עורכים או מוציאים לאור )ולעניינו, גורמים פוליטיים( 

 עיצוב הפער התרבותי באמצעות תרגום 2.2.2

 אינו נתפס עוד כעניין שולי שתפקידו לסמן  (L3)קרול או'סוליבן אומרת כי תרגום השפה הזרה 

לאומיות או פן אקזוטי לכאורה בסיפור, אלא זהו כלי שרת משמעותי בבניית דמות ועלילה מיקום, 

(O'Sullivan, 2008, p. 84)ותןך או לחלופין, היעדרכתוביות )או סוג תרגום אחר( על המס ן של. נוכחות ,

שפות או יותר על מסך אחד לאו דווקא ישקף  להתפתחות העלילה שכן ייצוגן של שתי תקריטי היא

 . (O'Sullivan, 2008)פתיחות בין התרבויות אלא יתכן שישקף סגירות ואיבה 

בעבודה זו( יוצג באופן שיהיה ברור  ,נאצית או גרמניתן בדבריה של הדמות המוצגת כזרה )אם התוכ

עות ייצוג הומוגני )בשפה האנגלית(, ישפיע הדבר על יכולת ההבנה של לקהל, באמצעות תרגום או באמצ

הצופה כמו גם על היכולת שלו לקבל או לדחות את הרעיונות שהביאה אותה דמות זרה לפניו. כאשר יעדר 

התרגום, דווקא חוסר ההבנה יוכל ליצור התנגדות, שכן חוסר ההבנה )בצירוף של קריאת שפת הגוף של 

 .(Şerban, 2012) סביבו בפריים( יפתח בצופה תחושה של חוסר בטחון ואיום הדובר והמתרחש

 שרבן דנה בחוסר היכולת לחצות מחסומי שפה ומוסיפה ואומרת שהפער בהבנה שנוצר בעולם 

 ותהסרט כאשר התרגום אינו שלם או אינו נאמן יכול להיות עניין של חיים ומוות עבור הדמוי

 (Şerban, 2012, p. 47) סוגיה זו היא ההשניי. בסרטים הדנים במתרחש באירופה בעת מלחמת העולם ,

כבדת משקל משום שהצופים בסרט )כמו גם דמויות בעולם הסרט( יפתחו תחושת פחד ממה שאינם 

. התרגום לפיכך הוא (Şerban, 2012, p. 45)ה מבינים, מאי יכולת ליצור תקשורת או מקושי ליצור אות

 כלי לגישור בין שפות ובין תרבויות, וחוסר בתרגום מגדיל את הפער ביניהן. 

 המתרגם כמתווך 2.2.2

וולף מגדירה את המושג "תרגום" במובן הרחב ביותר של המילה וכוללת בהגדרתו הן כתיבה מחדש 

(rewriting)  והן ביטוייה של תרבות באמצעות טקסט(cultural textualization) היא משווה במאמרה .

את פעולת התרגום לפעולת התיעוד של האתנוגרף )העוסק בחקר ובתיעוד של מנהגי חברה אנושית( וטוענת 
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 כי יש מן המשותף בין השתיים, שכן הן המתרגמים והן האתנוגרפים מתפקדים כמתווכים בין תרבויות

intercultural mediators)) (Wolf, 1995) . 

, (Hatim & Mason, 1990/1994)סיירה גם הוא נוגע בנקודה זו ומסביר, על פי האטים ומייסון -מרטינז

מאחר  (mediator)כמתווך הכתוביות או הדמות המשמשת מתורגמנית( משמש  –כי המתרגם )ולענייננו 

לשונית, -טקסט ולתווך בין הבדלים תרבותיים וכך, מעבר ליכולתו הדו (produce)שהוא שואף לייצר 

 . (Martínez Sierra, 2010, pp. 119-120)תרבותית -נדרשת מן המתרגם יכולת דו

הֹורנבי ואומרת כי על המתרגם המקצועי, כמו גם על מתווך -סנלזתסן מחזקת נקודה זו: היא מצטטת את 

בין תרבויות בן ימינו, להיות בעל טווח רחב של מיומנויות כדי שיוכל למלא תפקיד של מומחה בתקשורת 

מעבר לכך . (Snell-Hornby, 1999 quoted in Zethsen, 2009, p. 810)לשונית -לשונית או בין-תוך

תרבותית ככזו הכפופה להגדרת תרבות כלאום, יש -ןיד איננו מגדירים תקשורת במציעה זתסן כי כל עו

. אני אראה כיצד דווקא בהקשר זה, (Zethsen, 2009) לשוניים בתוך הגדרה זו-לכלול את הכישורים התוך

מנת ליצור ריחוק מכוון -התרגום המוצע במקרים מסוימים )וגם העדרו( מובא בקטעי טקסט נבחרים על

 הנאצי(. -)האמריקאי והגרמני והלאומים בין התרבויות

בה תרגום עשוי להוות שודנה בנקודה  (Hatim & Mason, 1990/1994)וולף מרחיבה לפי האטים ומייסון 

 ם שלוש רמות בהן מתרחש הדבר: ביטוי לדיכוי. בחיבורם דנים האטים ומייסון על ייצוג מדכא ומזכירי

, שבהן שימוש במילים או בדקדוק (semantic)( ברמה הדקדוקית 2, או (lexical)( ברמה הלשונית 1

למשל, יכולה להתפרש  ,, שבה הכללה(syntactic)( ברמה התחבירית 3-מסוים יכול לרמז על מניע כוחני; ו

אנו נראה בעבודה זו . (Wolf, 1995, p. 131)שטח כאמצעי דיכוי המבקש לסמן מאפיינים דומים על פני ה

כרבים, או שהדמויות הגרמניות )הספציפיות( מציגות עצמן כיחידות  בהם הגרמנים מוצגיםשמקרים 

 כך מסייעות לבססו (בעבודה זו פעםמתוך רבים )באופן כללי, מילים המעידות על רבים או רוב יעלו מדי 

 .לעומת קרבנותיהם המעטים והחלשים את מוטיב הגרמנים כרבים וחזקים,

בהם עולות סוגיות של מערכות הון ושלטון וכדי לחקור חוסר ששיח תרבותי מתפתח בתחומים חברתיים 

איזון בייצוג בין תרבויות, אומרת וולף, יש לנתח מהלכים פוליטיים וכלכליים הן בחברת המקור והן 

כי במקום לחתור לביות  (Koskinen, 1994) (. וולף טוענת בעקבות קוסקיֵנןWolf, 1995בחברת היעד )

בתרגום, כדי להחביא זרּות שנמצאת בטקסט המקור, יש לתת לקורא את האפשרות להרגיש בהבדלים 

 . (Wolf, 1995)התרבותיים ובריבוי המשמעויות בתרגום לשפת היעד 
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 הפוליטיקה סביב תרגום שפה )ותרבות( 2.2.2

אומר כי ניתן להראות כיצד אסטרטגיות )תרגום( גלובליות משתלבות  (Lefevere, 1992a)לפברה 

נה שהתמונה הסופית הנראית לנו בטקסט היעד שונה לחלוטין מן התמוכך עד כדי  ,בהחלטות )התרגום(

תרגום לעולם שיח מסוים, ברה מתייחס במאמרו לבחירת המתרגם שתוארה בטקסט המקור. אמנם לפב

אולם אם נבין את דבריו בהשאלה ונשליכם על האידיאולוגיות המדיניות ששלטו בארצות הברית בימי 

להיות בה עוסקת עבודה זו, הרי שכאן עולה התהייה האם תרגום יכול שמלחמת העולם השנייה, התקופה 

כלי מלחמה בשירות האידיאולוגיה )ה"תרגּומית", ואולי גם הפוליטית( הדומיננטית בתרבות היעד? יתרה 

מכך, ובהקשר לעבודה זו בפרט, האם ניתן יהיה לראות את ייצוגיה של הגרמנית בסרטים אמריקאים 

וליטית? לפברה טוען שנוצרו במהלך מלחמת העולם השנייה כביטוי של תרגום מוזמן בידי אידיאולוגיה פ

כי ההבדל בין דימוי לבין המציאות אינו חשוב שכן קוראים )וצופים( שאינם דוברים את שפת המקור הם 

מסיבות אידיאולוגיות או  –בעצם שבויים בידי המתרגם המבקש ליצור תמונה מסוימת של המקור 

ין תוכן המקור לבין תוכן ובעצם אינם יכולים להשוות או להבחין בהבדלים שב –מסיבות יצירתיות 

 . (Lefevere, 1992a)התרגום 

בעבודה זו אבקש להראות כיצד הדיאלוגים המייצגים גרמנית )אלה המובאים באמצעות ג'יבריש או 

ם באמצעות מבטא זר לאמריקאי; או אלה המובאים ישירות בגרמנית בדיבור, בכתב או בשירה(, ומופיעי

במקרי המבחן בעבודה זו, היו משמעותיים ליצירת דימוי זה או אחר של הגרמני ושל הנאצי, בין אם הוצע 

להם תרגום בגוף הסרט ובין אם לאו, וכיצד דימויים אלה "התיישבו" על האידיאולוגיה האמריקאית 

 בהתאמה לזמן שבו יצאו לאקרנים.

של אנה פרנק" ושם מראה כיצד תרגום לקוי  בחיבור נוסף דן לפברה בתרגומים השונים ל"יומנה

(mistranslation),  אך מכוון לגרסת הספר בשפה הגרמנית, עידן את היחס אל הגרמנים )שם( ואל זוועות

המלחמה והיחס אל היהודים, זאת מתוך כוונה שלא לכלול עלבונות על גרמנים בספר שמיועד להימכר גם 

. לפברה רואה בשיקולים הנובעים (Lefevere, 1992b, p. 66)בגרמניה אף שנים לאחר תום המלחמה 

 שיקולים פוליטיים את אלה המכתיבים את בחירת המתרגםבשיקולי רווחיות או במאידיאולוגיה כמו גם 

(Hermans, 2014; Lefevere, 1992b). 

מתוך מטרה שניתן ( representation)ייצוג מחדש וולף סוברת כי האתנוגרף )בדומה למתרגם( עוסק ב

גם בשפה אחרת ומרחיבה לפי ַטייֶלר  מושא הנחקר )חברה ותרבות מסוימת(יהיה להבין את מהותו של ה

(Tyler, 1993)  ואומרת כי כל ייצוג מחדש מבטא סוג של דיכוי פוליטי, שכן הכותב מקבל על עצמו תפקיד

. (Wolf, 1995, pp. 126-127)ל מבקר ההופך אותו ליחיד היכול לספק את "האמת" שבטקסט ש
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האתנוגרף והמתרגם הם הראשונים שקוראים את הטקסט של התרבות המתורגמת. היא מצטטת את ִגירץ 

(Geertz, 1973) שטקסטים ספרותיים, פעילות תרבותית או אירועים חברתיים הם כולם  ואומרת שכשם

 מרכיבים של טקסט תרבותי, כך התרבות מצדה היא מונטאז' )הרכבה( של טקסטים 

(Geertz, 1973 quoted in Wolf, 1995, p.128) . 

ע פֹוֵסט בוחן את האופן שבו תרגום באמצעות כתוביות או באמצעות דיבוב מושפע או לא מושפ

מאידיאולוגיות שמחוץ לסרט. הוא שואל האם ניתן לבדוק עד כמה טקסט היעד מושפע ממגבלות טכניות 

כלל יימצאו טכניקות ביות, בועד כמה הוא מושפע מנורמות, או אידיאולוגיות שמחוץ לסרט? והאם 

מסוימת,  לשימוש בשל אידיאולוגיה נבחרותצנזורה או הפחתה כאשר אינן נחוצות מסיבות טכניות אלא 

כי המתרגם עצמו או  הוא טוען ?(Fawcett, 2014) מוסר או בשל רצון לשליטה חברתית אכיפת רעיונות

בהם שכל אחד, לנקוט בעמדה מסוימת )בתרגום טקסט בו יש קללות, או במקרים  ,יכולים מזמין התרגום

מת בצורה לא מחמיאה למשל(, או לחלופין, יתכן שיסברו יש רצון להימנע מהצגת קבוצה או תרבות מסוי

 ,מתורגמן/מתורגמניתכי הקהל אינו זקוק כלל לתרגום באמצעות כתוביות אלא דווקא לתרגום באמצעות 

באמצעות הוספת הסבר או באמצעות החלפה במושג דומה. לעיתים, ממשיך פֹוֵסט, נראה כי בחירת 

דרך לביטוי עצמי של המתרגם המתפקד ככלי העברה של תרבות המתרגם ואופני הופעת התרגומים, הם 

 . (Fawcett, 2014)ואידיאולוגיה 

בבוחנו תרגומי כתוביות במספר סרטים צרפתיים שתורגמו לאנגלית, פוסט מסיק כי תרבות ושפה נוטות 

גמות לאנגלית, וביתר דיוק, כאשר הן לעבור נורמליזציה והתאמה לשפה ולתרבות היעד כאשר הן מתור

מתורגמות לתרבות ולשפת יעד )אנגלית( אמריקאית. התרגום במערב לרוב אינו תוצר של ציות עיוור 

. מציאות זו א תוצר של מציאות שרירותיתלקאנון של התנהגות )נורמליזציה, שקיפות או חוסר נראות( אל

ת כאילו הן טכניות בלבד )מספר אותיות משפיעה גם על המגבלות שיש בתרגום סרטים שנראו

[characters לכתובית, או זמן הופעת הכתובית על המסך(, אולם לא מן הנמנע כי גם הן יושפעו מביטוי ]

 . (Fawcett, 2014, p. 146) של תרבות או אידיאולוגיה

ון התרגום( אין מספיק זמן כדי להבחין במניפולציות לטענת פוסט, לקהל הצופים בקולנוע )שאליו מכו

הנעשות כדי להשפיע על דעתו שכן הוא עסוק בקריאה, בצפייה ובהאזנה, בניסיון להכיל את המסר השלם 

של הסרט. אולם, באותה נשימה הוא מסתייג ואומר כי אין צורך להיות חד אבחנה באופן מיוחד כדי 

ת חוסר בתרגום, משמשים לבניית נקודת מבט מסוימת, ובסרטים כמו גם הפגנ ,להבין כי פירוט יתר

 . (Fawcett, 2014)מתורגמים נקודת המבט הזו נשלטת בידי ההגמוניה 
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, אומר כי למתרגם הבחירה אם להישמע לאידיאולוגיה הקיימת בתוך עולם השיח לעיל לפברה, כפי שצוין

מקום לשאול, האם תרגום הנוגד את רוח התפיסה הקיימת או את עולם השיח שלו או אם לאו. כאן ה

אליו נולד המתרגם )או לענייננו דעת ההגמוניה(, האם תרגום כזה יוכל להביא להתפתחות זרם שהנתון 

ום לבחון את ם יש מק? ובהתאם לכך, הא(Lefevere, 1992a)חדש ולהתפתחותה של אידיאולוגיה חדשה 

שלא חששו להביע עמדה נגד המשטר הנאצי בפרט או  .Warner Brosסרטים כמו עמדותיהם של אולפני 

, ברוח (2003)מאסט וקאווין, תשס"ד שהפיצה הפקות פרטיות  United Artistsפשיזם בכלל; וחברת 

שיצאו מגדר הרגיל והלכו  תפיסה זו? בהמשך נראה כי לפני כניסת ארצות הברית למלחמה בחירות אלה,

נגד רוח הזמן, הן שגרמו לסערות הגדולות ביותר, הן מבחינת דעת הקהל, והן מבחינת הגורמים 

 הפוליטיים שביקשו להשתיקן. 

 שפה כאמצעי לייצוג דמות  2.2

 השפה והבחירה הקולנועית 2.2.1

סוגות, בתמות, הקולנוע נותן ביטוי אמנותי למתרחש בעולם ובאמצעות ההתבוננות בו, במאפייניו, ב

באופני הצילום, בליהוק השחקנים ובשימוש בשפה מסוימת )או בשפות מסוימות(, נוכל לקבל תמונה 

כותב סיפור בתמונות נעות, סיפור שישקף  (auteur)המשקפת את התקופה שבה נוצר. הבמאי כ"אוטר" 

. ישנן 6(2000)ג'אנטי, תשס"א  לם סביבולרוב נקודת מבט חברתית, פוליטית, כלכלית ואמנותית על העו

מספר דרכים אפשריות לייצוג שפה זרה בסרט וכך גם מספר דרכים שיאפשרו את הבנתה. ניתן לייצג שפה 

על או -זרה באמצעות: א( טקסטים כתובים הנראים על המסך; ב( דיאלוגים ישירים )בין דמויות(; ג( קול

 ; (O'Sullivan, 2008) ה של שפה זרה אפשרי גם על ידי ד( שימוש במבטא זרקטעי שירה; בנוסף, ייצוג

 ; (Bleichenbacher, 2008 in Labate, 2012 and in Planchenault, 2012)ה( אזכור שפה בדיאלוג 

 .(Corrius & Zabalbeascoa, 2011) שפה-פסבדו –או ו( גילום שפה באמצעות שפה מומצאת 

בפני הבמאי ה"אוטר" עומדת האפשרות לבחור אם לתרגם את הטקסטים בגוף הסרט. תרגום בגוף הסרט 

יכול להיעשות באמצעות שימוש בכתוביות או באמצעות שימוש בדמות שתשמש מתורגמנית ותתרגם את 

. דמות המשמשת מתורגמנית (Şerban, 2012) הטקסט עבור הדמויות האחרות ולפיכך גם עבור הקהל

בסרט יכולה להיות נראית )דמות ממשית שאותה אנו רואים על המסך( או נסתרת )אנו שומעים אותה 

                                                 
ל הבמאי תפיסת הבמאי כ"אוטר" היא תאוריה שפותחה בשנות החמישים של המאה העשרים ומדגישה את חשיבותו ש 6

זותיים והתוכניים בהפקה: החל ה הבמאי הוא בעל כוח ההשפעה העיקרי בבניית המרכיבים החלפיו בתהליך היצירה הקולנועי
 .(2000)ג'אנטי, תשס"א ועד בחירת עיצוב התלבושות, התפאורה ואתר הצילומים  )שוטים( ובחירת הצילומים הצילום ויותוזמ
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על(. בחירתו של הבמאי הופכת קריטית להבהרת מסרים בגוף הסרט: כך אם יבחר לתרגם את -בקול

להיות מוֶבנת ואם יבחר שלא לתרגם, אזי היא תישאר עלומה עבור קהל הצופים.  השפה הזרה היא תהפוך

המילים שתאמר דמות מתורגמן, למשל, או לחלופין לא תאמר כלל, יהיו חלק מן הכלים העומדים לרשות 

נות בגוף הטקסט )או . כך כתוביות מוב(Şerban, 2012)הבמאי לבניית עלילת הסרט והדמויות שבו 

אחרות( הן כלי המשמש להבנת המתרחש על המסך, אומרת שרבן, שכן הן מסייעות לספר את הסיפור 

. הצופים שמבינים (Şerban, 2012, p. 50)ולקדם את העלילה ומתפקדות כנרטיב כמו גם כדמות בעלילה 

(, תרגום נאמן או לא נאמןתרשם מן האופן שבו היא מתורגמת )את השפה הזרה בסרט יוכלו אז לה

 ,ובהתאם לכך יוכלו לשער מהן המטרות שמשמש התרגום אם קיים, או העדרו אם איננו. כמוהם הצופים

שאינם מבינים את השפה הזרה, יוכלו לדלות מידע נוסף )במידה שיהיה תרגום( או להתרשם מן המידע 

גל לעצמם עמדה של הזדהות )או חוסר הזדהות( עם הדמות הדוברת בשפה החסר )אם התרגום נעדר( ולס

 הזרה, זו המתרגמת אותה, או זו שאינה מבינה אותה.

 השפה ובניית הנרטיב 2.2.2

לשוניים )או העדרו( הפך עם השנים לנתון חשוב בבניית המרחב והנרטיב הקולנועי -התרגום בסרטים רב

ר לביטוי של בחירה אמנותית של הבמאי, תפקידן רחב יותר והכתוביות המוְבנות בגוף הסרט הפכו כאמו

מאשר מתן פתרון פרקטי גרידא. כאשר יופיעו כתוביות מובנות בגוף הסרט הן ישקפו את בחירתו של 

תף בסיטואציה, להבין ואולי אף להזדהות עם ושחוש כהבמאי שכן עצם הופעתן על המסך תסייע לצופה ל

גד דמות מסוימת. כך, שפה זרה שאינה מובנת היא גורם מרחיק ולעומת הדמות המדברת או לנקוט עמדה נ

הצופים היכולת להגיב זאת כאשר היא מובנת )באמצעות כתוביות מובנות או דמות מתורגמנית( יש בידי 

 . (Şerban, 2012) רלתוכן הנמס

ה כדי ללמוד על תרבות זרה ועל האופן שבו היוצרים או'סוליבן דנה באופן שבו הצופים נעזרים בשפה הזר

עצמם משתמשים בשפה זרה )אמתית או מומצאת( כדי לייצג אופי של תרבות מסוימת או כדי להעביר 

. ההחלטה לשים שפה מסוימת )ולענייננו גרמנית( בפי דמות מסוימת (O'Sullivan, 2008)מסר מסוים 

שאולי שייכות לאותו לאום אך להן אופי נעים יותר,  ,אופי אכזרי, למשל, אך לא בפי דמויות אחרות בעלת

תסייע ביצירת רושם של אופי אכזרי האופייני לדוברי השפה הזרה, ותסייע ליצור ריחוק בין הצופה הדובר 

ברות את השפה הזרה אנגלית במבטא אמריקאי( ובין הדמויות הדו –את השפה ההגמונית בסרט )לענייננו 

ת כביכול רשע או אכזריות. תרגום וגרמנית או אף אנגלית במבטא זר, שאינו אמריקאי( המייצג –)לענייננו 

שפה זרה המדוברת בפי דמות כזו יוכל לחזק את ההבנה של הצופים ואת יכולתם לנתב את הֶרשע באופן 



21 

 

מסייע  (misrecognition)ויות בעלות מבטא זר שליליות לדמ תכונותיעיל יותר לכיוונה או כנגדה. כך שיוך 

  .(Wenke, 1998)לחזק סטריאוטיפים 

ההבדל בין  במקרי המבחןיודגש , לפני כניסת ארצות הברית למלחמהכי בתקופה שציפיתי  בעבודה זו

; יקאי( שבו תדבר הדמותאו זר לאמרדמויות גרמנים "טובים" או "רעים" באמצעות המבטא )אמריקאי 

באופן כללי בשתי התקופות, ציפיתי למצוא טקסטים בגרמנית בסצנות בעלות אופי מותח או שלילי ו

 אלה(.ב)מרדפים, רציחות, מוות, הרס וכיוצא 

 (vehicular matching( או ייצוג ישיר )homogenizingייצוג עקיף )  2.2

רה בטקסט המקור באמצעות שני מושגים שמקורם או'סוליבן מתייחסת אל האופן שבו מיוצגת השפה הז

ייצוג אנשים מקהילות זרות  – homogenizing: המושג הראשון הוא (Sternberg, 1981)אצל שטרנברג 

הדוברות שפות זרות באמצעות שימוש בשפה האנגלית, לעיתים באמצעות דיבור במבטא שיזהה את מוצא 

למשל, דמויות המוצגות כפולניות ידברו באנגלית אך במבטא פולני ודמויות המוצגות הדמות )כך, 

 , מבטא את ההכרה vehicular matchingכגרמניות ידברו במבטא גרמני(; המושג השני, 

במקרים אלה יהיה שימוש בשפה הזרה עצמה בטקסט המקור  –בשוני בין התרבויות והשפות 

(O'Sullivan, 2008, pp. 82-83) . 

 ייצוג עקיף כסמן של שוני 2.2.1

, הגורס כי שימוש (Schiffman, 1998)ֶאריק וונקה מבסס את מחקרו בין היתר על מאמרו של שיפמן 

זר( אינם אלא ביטוי בשפה זרה במדיה נועד ליצירת אפקט מסוים וטוען ששפה זרה )או לחלופין, מבטא 

של השפה )או המבטא( המקורית כפי שהבמאי, התסריטאי או המפיק חושבים שתשמע בעולם הדמיוני של 

הסרט. כך הדברים שיאמרו דמויות באנגלית במבטא זר יהיו אמנם מובנים לקהל דובר האנגלית, אולם 

יצירת ריחוק בינה ובין הקהל המבטא הזר ישמש הן כלי לזיהויה של הדמות הנידונה כשונה והן כלי ל

 . (Wenke, 1998) )האמריקאי(

דמויות בריטיות )או בעלות מבטא בריטי( ייצגו לעיתים בעלי סמכות, אך שנראה הוא מוסיף לפי גולד כי 

קה מתייחס . וונ(Gould, 1998 in Wenke, 1998)חוק צבאותה מידה יהיו הן דמויות אשר ניתן לשימן ל

כמחקר הדן בהבדלי  (sociophonology)המגדיר פונולוגיה חברתית  (Honey, 1997)למחקרו של האני 

וכך נוגע בהשלכות  (Honey, 1997 quoted in Wenke, 1998)הגייה הנתפסים כבעלי חשיבות חברתית 

 ונים משקפים מערכת ערכים שונה ולפיכך החברתיות שבדיבור במבטא, שכן לשיטתו צלילים ש
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המאזינים לדובר פוטנציאל לשיפוט ערכי, חיובי או שלילי, בשל אופן ההגייה הזר והשונה נוצר אצל 

(Honey, 1997 in Wenke, 1998)מאפשר כך לשים  ,. המבטא הזר, שמסמן דמויות מסוימות כשונות

דמויות נאציות, ידברו אנגלית, יהיה בפיהן  כאשר כיאותן ללעג. באופן דומה, בעבודה זו ציפיתי למצוא 

 מבטא שאינו אמריקאי, אלא בריטי או לחלופין גרמני.

כי נכונותה של קבוצה מסוימת  (Honey, 1997)על קיומו של מבטא בעולם שמחוץ לסרט אומר האני 

פית של אותה הקבוצה למקום מסוים או על מוצא לאותת על השייכות הגאוגר הלדבר במבטא מסוים יכול

סטנדרטיים כדי לאותת על המשותף להן. האני -אתני משותף, שכן קבוצות שונות יאמצו מבטאים לא

הם משתנים )צלילים( שאינם נושאים  – (indicators)מפרק את מרכיבי המבטא לשלושה: ה"מאותתים" 

הם  – (markers)יוכלו להבחין בקיומם; ה"מסמנים" כל חשיבות חברתית ורק מומחי בלשנות מיומנים 

ידי כל שומע; ה"סטריאוטיפים" -משתנים הנושאים משמעות חברתית וניתנים לזיהוי באופן מידי על

(stereotypes) –  הם תפיסות פופולריות אבל לא מדויקות של סגנונות דיבור כמאפיינות קבוצות חברתיות

עם הנחה זו צעד קדימה ואומר לפי למברט כי  הולך. וונקה (Honey, 1997 in Wenke, 1998)מסוימות 

. (Lambert, 1967 in Wenke, 1998)מין, גיל, מעמד חברתי ויכולת לשונית משפיעים על הערכת העצמי 

לשמע  ם וחיובית פחותייככל שפלוני יהיה אתנוצנטרי, כך יגיב בצורה חיובית יותר למבטאים סטנדרט ,כך

 . (Wenke, 1998) מבטא שונה או זר

ללמד ילדים )או לענייננו, צופים( להבדיל  כדיוונקה מבקש להראות את החשיבות בשימוש במבטא מסוים 

 גרין-בין תפקודי דמויות מסוימות בסרט )"טובות" או "רעות"(. הוא מתבסס על ספרה של ליפי

(Lippi-Green, 1997) אם באמצעות שימוש במבטאים זרים בסרטים בגילום בותיה ומבקש לבדוק בעק

דמויות "רעות", סרטי אנימציה לילדים מטמיעים בהם יכולת לדעת ולהפלות על בסיס אתני. כך, מבטא 

 Mainstream US)אנגלי בפיה של דמות ספציפית, שיהיה שונה מהמבטא האמריקאי הסטנדרטי 

English) נשמע מפי מרבית הדמויות האחרות בסרט, יאפשר לילדים להבדיל בין אותה הדמות ה

אינו  גרין האומרת שהעדר מבטא-על ליפי נסמך . הוא(Wenke, 1998)הספציפית לבין הדמויות האחרות 

ת לנו כהעדר מבטא( אינם קיים, וכי למעשה אותו העדר מבטא, או לחלופין אותה שפה סטנדרטית )הנשמע

 סוג מסוים של אנגלית אמריקאית, אלא רעיון קולקטיבי שמביא עמו אסוציאציות חברתיות ואזוריות. 

-רעיון זה מקודם על ידי מוסדות החברה במטרה להוריד את ערכו של היוצא מן הכלל )כשהכלל הוא ה

mainstream) (Lippi-Green, 1997 in Wenke, 1998). 
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 ר, סטריאוטיפים ופוליטיזציהייצוג ישי 2.2.2

מבקש לחקור את הדרך שבה מדיה פופולרית  (Bleichenbacher, 2008)גרין, בלייכנבכר -בדומה לליפי

מייצרת אפליה לשונית ומעודדת את מה שהוא מכנה דעות קדומות על סמך שימוש בשפה מסוימת 

(linguicism)לעיתים קרובות יצירת סטריאוטיפ שלילי לגבי מטפחת שהוליווד  . הוא בודק את הטענה

ובוחן את נוכחותן של שפות זרות בסרטי  ,השימוש בשפה זרה מסוימת או לגבי דוברי אותה השפה הזרה

הוליווד, ואת הדרך שבה הדמויות המדברות את אותה השפה מוצגות: האם אותן דמויות מתורגמות 

ל בשפה האחרת, ואם כן, האם אותה שפה מוצגת באור חיובי או שלילי כדרך קבע, האם הן מדברות כל

(Planchenault, 2012, pp. 681-682). 

לֵפְבֶרה טוען כי לא ניתן להתייחס אל יצירה בלי לתת את הדעת על ההקשרים הפוליטיים המיוצגים בה 

(Lefevere, 2000)  ובדומה לו לבאטה(Labate, 2012) טוען כי שימוש בשונות לשונית 

(heterolingualism) כלומר בשפות שונות הניכרות במבטאים זרים, במילים או בדקדוק זר )בתוך השפה ,

-כל שפה נושאת עמה מטען חברתיההגמונית של רוב קהל הצופים בסרט( הוא לרוב אקט פוליטי, שכן 

תרבותי מסוים, ערכים אשר מהם עלולים הצופים לסלוד או לחלופין להזדהות עמם. בחיבורו מבקש 

ומבקש  ,לבאטה להגדיר את התפקידים שממלאות שפות זרות בסרטי המקור במטרה ליצור נרטיב מסוים

ידי קהל -פן שבו הן מתקבלות עללהראות כיצד התרגום מסייע לעצב אותן מחדש כך שישפיעו על האו

היעד, כלומר הוא מבקש להראות כיצד שונות לשונית משמשת כלי בעיצוב העלילה גם בטקסט המקור וגם 

 . (Labate, 2012) בטקסט היעד

 לבאטה מדגיש כי סרטים העוסקים במלחמת העולם השנייה מעניקים ייצוג קולנועי למתרחש בעת

עם צד  די ליצור הזדהות בקרב קהל הצופיםקונפליקט צבאי במציאות ועל כן, כדי להבדיל בין הצדדים )וכ

מדים למשל, זה או אחר( יש צורך להבחין ביניהם על מסך הקולנוע באמצעות צורתם החיצונית )

הפרוטגוניסט, ידבר  –. כך ה"טוב" (Labate, 2012)שהדמויות ילבשו(, הרקע שלהם והשפה שבה ידברו 

 –בשפה ההגמונית, הזהה לשפתו של קהל הצופים המיועד )ובעבודה זו מדובר בקהל האמריקאי( וה"רע" 

האנטגוניסט, ידבר בשפה הזרה )או במבטא זר(. החיץ ייווצר כך מיד בין ה"אנחנו" לבין ה"הם" 

(Bleichenbacher, 2008 in Labate, 2012) . 

יקר מוסיפה נדבך נוסף ואומרת כי תרגום בכתב כמו גם מתורגמנות הם שניהם חלק ממוסד המלחמה בי

(institution of war)  הצד שמבקש ללחום  הןעל ידי כל הצדדים,  -ולכן משחקים תפקיד בניהול הסכסוך

 . (Baker, 2006)זה שמבקש שלום הן ו
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ידברו גרמנית )או שישהו  7וג העקיף גם כאן ציפיתי לראות כי הדמויות הנאציות הרעותבאופן משלים לייצ

בשירה( וכאשר לא ידברו גרמנית אלא  אובדיבור  ,בכתבבה השפה הגרמנית נראית או נשמעת, שבסביבה 

 אנגלית, יהיה בפיהן מבטא זר.

 השפה כאמצעי ביטוי עצמי 2.2.2

 Systemic Functional) כתית הפונקציונליתדה סילבה מתבסס על תאוריית הבלשנות המער

Linguistics ) ע"י מייקל האלידיי בין היתר שפותחה(Halliday, 1973; 1994) ,לפיה השפה היא זו ו

המאפשרת לאנשים לבטא את שמתרחש בעולמם בפני עצמם ובפני אחרים. בעקבות האלידיי דה סילבה 

מן הסובב אותנו באמצעות מילים בשילוב עם  מסביר כי השפה מאפשרת לנו לבטא רעיונות ורשמים

הבנויה מחוקים דקדוקיים, וכך להעביר את הפרשנות שלנו  (transitivity)המערכת הטרנזיטיבית 

 . (da Silva, 1998)למתרחש בעולם, מן הרעיון אל המילים 

, כי המערכת הטרנזיטיבית יכולה גם לשמש (Montgomery, 1993)דה סילבה טוען, לפי מונטגומרי 

לניתוח דמות ולפיכך חשוב לבדוק כיצד דמות נבנית באמצעות השפה שהיא מדברת וכיצד היא בוחרת 

נכונה? מושפעת מסוציולקט זה או  ?גבוההלהעביר את המידע הלאה, כלומר האם השפה בפיה של דמות 

ים הדקדוקיים המרכיבים את המבעים שלה. האופן שבו תבטא ניתוח החוק אחר? וכל זאת באמצעות

דמות את עצמה בשפה אחרת יסייע באפיון פן נוסף בה, באופייה ובהליכותיה וזאת על שום הבחירה 

ר במשלב . באופן זה, אם דמות תדב(da Silva, 1998)במילים מסוימות לביצוע ה"תרגום" למציאות 

למשל, נוכל להסיק על מעמדה בחברה; אם תדבר דמות בדיאלקט מסוים, על שפת  ,דיבורי או ספרותי

הרחוב המאפיינת אותו או הקיצורים שאולי עשויים להתבטא בהחסרת הברות, אזי נוכל להסיק כי היא 

 ישוודאם צפויה מגיעה מאזור מסוים, מדינה, עיר או אפילו רובע בעיר, ומשם להסיק על מערכת יחסי

אם כן, השפה בפיה של דמות תסייע  ,תהיה לה עם דמות אחרת המגיעה ממעמד או מאזור אחר. בהתאמה

 הזדהות עמה.חוסר לזיהויה בעיני הצופה כדמות חיובית או שלילית, ותוביל להזדהות או ל

 ,Delabastita & Grutman, 2005; O’Sullivan ) לבאטה מתבסס על או'סוליבן ועל דלבסטיטה וגרוטמן

. הוא ואומר כי שונות לשונית מסייעת להעשיר את הריאליזם בסצנות וליצור אבחנה בין הדמויות (2011

כי המציאות בנויה מנרטיב, סיפורים, שאנו ממציאים לעצמנו כדי שנוכל  (Baker, 2006)מוסיף לפי בייקר 

  בה אנו מתנהלים ואת התקשורת שלנו עם האחרשאת הדרך להבינה. סיפורים אלה מעצבים 

(Baker, 2006 quoted in Labate, 2012) כך ניתן לעצב דמויות באמצעות הדיאלקט או המשלב שבפיהן .
                                                 

 בעבודה זו. ובתת פרקיו 6נייה ארחיב בפרק הנאצים בסרטי מלחמת העולם הש דמויותעל  7
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ולהציבן זו מול זו, ובאמצעות התרגום )או העדרו( ניתן יהיה להגדיר את היחסים בין הצדדים, בין 

 . (Labate, 2012)ה"אנחנו" לבין ה"הם" 

 תרגום או חוסר תרגום  2.2

 תרגום או העדרו כחלק מן העלילה הקולנועית 2.2.1

 ,Steiner, 1975 in Şerban) כל ביטוי תקשורת בין בני אדם הוא תרגום, אומרת שרבן בעקבות סטיינר

 עצמו . קוריוס וזבלביסקואה דנים באפשרות לשלב תרגום כחלק מן הדיאלוג (2012

(intratextual translation) כלומר תרגומה של ,L3  באמצעות דמות שתשמש מתורגמנית עבור דמויות

בגוף הסרט  L3אחרות. במקרה זה, הם אומרים, לא יהיה בדרך כלל תרגום כתוביות מובנה עבור 

(Corrius & Zabalbeascoa, 2011)יטאי או הבמאי כי יהיה תרגום עבור . בין אם יחליטו התסרL3  בפי

)או לא(, ישפיע הדבר על אופן הבנת  L3אחת הדמויות בסרט ובין אם יסתמכו על ציבור הצופים שיבין את 

כי  (Sternberg, 1981)העלילה ויכולת העברת המסרים בה. דלבסטיטה וגרוטמן אומרים לפי שטרנברג 

למתג את השימוש בטקסט זר כאתנחתא קומית, או להגדירו ככלי לא רלוונטי לייצוג, יש לבדוק במקום 

אם וכיצד הטקסטים הזרים מעניקים משמעות נוספת בבניית העלילה או מהווים מטאפורה השולטת על 

ונה השיח בין הדמויות ועל התנהגותן. המאפיינים הזרים בטקסט, מעטים כרבים, ישמשו אז כדי לעצב תמ

 .(Delabastita & Grutman, 2005)ולמשוך את תשומת הלב של הקורא )הצופה( 

באומגארטן מרחיבה וטוענת כי הטקסט הקולנועי בנוי משני רבדים, הרובד החזותי והרובד הלשוני. 

צירת האשליה לדבריה, מעמדם של שני אלה שווה ערך מאחר שלשניהם תפקיד זהה בחשיבותו בי

. כאשר הרובד הלשוני אינו ברור בעקבות הופעתה (Baumgarten, 2008)הקולנועית עבור קהל הצופים 

של שפה זרה, האשליה עבור הצופה שאינו בקיא בשפה הזרה מקבלת משנה תוקף וההזדהות עם הדמויות 

ייתכן  (Şerban, 2012)את בלבד אלא שלפי שרבן על המסך, החוות אותו פער בהבנה, גוברת. לא ז

 הדמויות המשמשות כמתורגמניות יתרגמו כאילו זהו מקצוען אך לרוב לא כך יהיה הדבר. ש

שרבן מוצאת עניין רב בדמות המתורגמן בסרט כיוון שדמות זו משמשת מתורגמנית עבור שתי דמויות )או 

ו, אך באותה מידה היא משמשת מתורגמנית גם עבור קהל הצופים. לפיכך היא מייחסת יותר( בסרט עצמ

לחוסר התרגום או לתרגום לא מדויק חשיבות רבה בבניית העלילה וטוענת כי היכולת של הצופה להבין 

היא המשפיעה על הנינוחות שלו אל מול הדמויות הדוברות את אותה  ,את הנאמר על המסך בשפה זרה
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גם כאשר התרגום אינו מהימן וגם כאשר הוא  ,בטחון רב ,ך נוצר בו חוסר בטחון או לחלופיןוכ ,שפה

 . (Şerban, 2012)מדויק ומקצועי 

באופן דומה יש לצפות כי כאשר תוצג גרמנית באופן ישיר במקרי המבחן שיבדקו בעבודה זו, יהיה זה כדי 

צופים; אי נוחות שתנבע או מחוסר יכולת להבין )בשל העדר תרגום( או מתוך ליצור אי נוחות בקרב ה

 הבנה חלקית )בשל תרגום שאינו מהימן(.

 תפקיד התרגום כמתווך בין תרבויות 2.2.2

בסיפורים המתארים התרחשות באזורי גבול, בערים מודרניות, בעולם הממשל והריגול או בכאלה 

לחמה, הגירה, עבודה או מחקר, הקונפליקט בין התרבויות המתארים מסעות על פני מרחבים כמו בעת מ

. דלבסטיטה (Delabastita & Grutman, 2005, p. 24)הנפגשות עשוי לקבל ביטוי גם במישור הלשוני 

לי לשוני ותחת הגדרה זו יתכן שתרגום יהווה כ-וגרוטמן מגדירים את התרגום כסוג של תיווך בין

שימוש לא תקין בו )במכוון או שלא במכוון( עלול להוות  ;משמעותי במציאת פתרון או לחלופין, העדרו

פרוטגוניסט,  -כך דמות של מתורגמן בסיפור יכולה להפוך ולהיות מרכיב ביצירת הסיפור מכשול. 

יכול להפוך כמשתף פעולה  מתורגמןאנטגוניסט, או בתפקיד משתף פעולה; ואלה עשויים להתחלף, כך 

 . (Delabastita & Grutman, 2005) לפרוטגוניסט או לאנטגוניסט

לעיתים, טוענת סטויקוביץ', אנו רואים תרגום שאינו חושף את כל הנאמר, או לחלופין אף מסתיר או 

שכאלה, לא מן הנמנע  מפחית מן הנאמר במקור בכוונה תחילה, ולכן כאשר אנו דנים במקרי תרגום חסר

. קרונין טוען כי חוסר תרגום (Stojković, 2005)שיעלו שאלות הנוגעות למטרות הכוחניות שמאחוריהם 

לא בהכרח מורה על חוסר יכולת של המתרגם לתרגם ואינו נובע בהכרח מחוסר תשומת לב, אלא יתכן 

 מוש בטקסט שלא עבר פעולת ביות )התאמה לתרבות היעד(שזהו ביטוי לבחירה אסטרטגית בשי

(Cronin, 2011)תוצר המבטא ניסיון אישי ונובע מזהות פרטית. בעת  םלשוניות כמו גם תרגום ה-. רב

ביצוע תרגום אמנם אין המתרגם יכול ואמור לכתוב מחדש מהלכים היסטוריים אולם בחירות התרגום 

ממנה הוא מגיע וכך בכל מעשה תרגום מעורבת בחירה אתית ששלו נובעות מתוך הניסיון והתרבות 

(Delabastita & Grutman, 2005) גם כזו הנובעת מאידיאולוגיה שמחוץ לסרט ,(Lefevere, 1992a) . 

)השפה הזרה בסרט(, הוא יוכל לזהות מיד אם וכאשר הדמות המתרגמת אותה  L3אם הצופה הוא דובר 

מחסירה מידע או מתרגמת שלא בצורה מהימנה. הוא יוכל מיד להבין מה טיבו של הטקסט שבוחרת 

הדמות המשמשת מתורגמנית לתרגם וממנו להסיק מסקנות אשר לכוונותיה, להרע או להיטיב, ולהזדהות 

ניתן יהיה לצפות שיאמין לתרגום אלא אם ישנו  L3. במידה שהצופה לא יבין את עמה )כן או לא( בהתאם
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, אז יוכל להבחין שהטקסט המתורגם אינו מהימן מתורגםפער משמעותי בין הטקסט הזר לבין הטקסט ה

נאמנה. ומכאן, יוכל לשער בעצמו מהי הסיבה שהדמות המשמשת מתורגמנית אינה מתרגמת את הטקסט 

 ,)הזרה( L3)ההגמונית( או  L1בשני המקרים, ובהתאם להשתייכותו הלשונית לצד  יובהתאם למסקנות

יחוש הצופה הזדהות עם הצד המתרגם )הדמות המשמשת מתורגמנית(, המתורגם )הדמות הדוברת את 

ולענייננו גם הצופים  השפה הזרה( או נעדר התרגום )הדמות שאינה דוברת את השפה הזרה,

, אם אנשים נוטים לפחד ממה שאינם מבינים, (Şerban, 2012)משלים את שרבן . באופן ה8האמריקאים(

 יש להניח שהצופה יזדהה יותר עם הדמות שאת שפתה הוא דובר. 

 שונות לשונית ותפקידה בקולנוע 2.2.2

בהן נראה ש ארבע דרכים (Bleichenbacher, 2008 in Labate, 2012)לבאטה מציג לפי בלייכנבכר 

 אפשריות לתרגמה: דרכים ושימוש בשונות לשונית בסרטים 

עליה ש (homogenization)בדומה לאחידות  (elimination) היעדרות מוחלטת של השפה הזרה, הסרה

כאשר הדמויות מדברות אנגלית על אף  – (O’Sullivan, 2011 in Labate, 2012) מדברת או'סוליבן

ה הזרה עצמה וכך השונות הלשונית תעלם לחלוטין לטובת נוכחותה של השפה מוצאן ואין כל אזכור לשפ

כור לקיומה של שפה זרה )כלומר אין אז בסרט מבלי להזכיר שלא כך הדבר בעולם האמתי המרכזית

בפי דמות קריין,  – (signalization) השפה בטקסט המקורנוכחות ציון מילולי של ץ לסרט(; ובעולם שמח

הדמויות, אולם אין בפועל שימוש בה. כלומר למרות ציון שמה של השפה הזרה או הצהרה קול על או אחת 

אבל בתוך השפה המרכזית  יצירה מחדש של השונות הלשוניתעל נוכחותה, אין היא מדוברת בטקסט; 

היא שימוש במבטאים בפי דמויות  – (evocation)בסרט, ברמה הפונולוגית, המילולית והדקדוקית 

שבחן  ,בהקשר זה, בלייכנבכר –ים אך השפה המדוברת היא עדיין השפה המרכזית )אנגלית( מוצא מסומ

, מצא שככל שתפקיד הדמות הוא משני יותר כך המבטא ישמע חזק 2004-1984סרטים שנעשו בין השנים 

 – (presence) נוכחותה האחרונה היא הדרך; (Bleichenbacher, 2008 in Planchenault, 2012)יותר 

 partial)לומר שימוש בשפה הזרה. בשלב זה מופעי השפה הזרה מחולקים לשני סוגים: נוכחות חלקית כ

presence) –  כאשר השפות הזרות הן חלק מן הנוף הלשוני הנשמע או שהן נראות בצורה חלקית בשלטים

השפות הזרות כלומר כאשר  – (individual multilingualism)לשוניות אישית -או פרסומות על הסט; ורב

                                                 
כלומר , (L3) השפה הזרהואת ( L1)זו הדוברת את גם השפה ההגמונית  משמשת מתורגמנית תהיה לעיתים קרובותהדמות ה 8

ו לחלופין ג'יבריש, אלשוניות, וידברו אנגלית וגרמנית, או -בחנו בעבודה זו, הדמויות הראשיות הנאציות יהיו דויבסרטים שי
 .. במקרים אלה הדמיון של הצופה הוא המבטיח שבמציאות הדמות הנידונה ודאי הייתה דוברת גרמניתאנגלית במבטא זר
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 Bleichenbacher, 2008 in) (code switching) צד אנגלית אצל אותו הדוברמשמשות לסירוגין ל

Labate, 2012 and in Planchenault, 2012) . 

בעבודה זו הסוגים השונים של מופעי השפה הזרה )לענייננו גרמנית( שציפיתי לראות הם בעיקר הסרה 

(elimination) או שימוש במבטאי( םevocation )בעקבותההגדרה של או'סוליבן  לפיאליהם אתייחס ש 

אליה ועל שני סוגיה,  (presence); כמו כן אצפה לראות נוכחות homogenizing –שטרנברג לייצוג עקיף 

 2.6לעיל בפרק  ה, שאוזכרvehicular matching –הגדרתה של או'סוליבן לייצוג ישיר  על פיאתייחס 

 רקיו בהתאמה.בעבודה זו ובתת פ

אם תרגום הוא כלי בידי הכותבים המרגישים צורך לשלב שפה נוספת ביצירתם אך אינם רוצים לאבד את 

לשוני, אזי יש להניח כי כמות הטקסט הזר בספר )סרט( אינה משמעותית כמו -קהל הקוראים החד

גם למתרגם ש ישמשמעותי הוא התפקיד שהטקסט הזר למעשה משרת או אמור לשרת, וחשיבות גדולה 

באמצעות כתוביות, קול על או דמות שמשמשת מתורגמנית, או העדרו בכלל( לקיום  –)לענייננו התרגום 

 . (Delabastita & Grutman, 2005)לשונית -התקשורת הרב

אם דבריו של פליט  אופן התקבלותו של הטקסט, אם יימסר נאמנה ואם לאו, בין אם יהיה חוזה כתוב ובין

שחייו תלויים בתרגום, תלוי באופן שבו יטופל התרגום. כוחו של המתרגם יתבטא בשני מובנים: חשיבות 

(importance) –  למתרגם יהיה יותר כוח והוא יישא ביותר אחריות בתרגום טקסטים בעלי תוכן או

הקצר שעלולים היו להיגרם לולא מהי מידת חוסר ההבנה או  – (distance)השלכות רמות חשיבות; מרחק 

תרבותיות ואף יותר מכך, המחיר שעלול להיגבות כאשר התרגום -לשוניות ודו-ניחן המתרגם ביכולות דו

 .Delabastita & Grutman, 2005, p) נושא תוכן אשר נוגד אינטרסים או מדיניות מסוימת, באופן נחרץ

רבות מקומית לבין תרבות כובשת בעיקר כאשר יש . כוחו של המתרגם יקבל משנה תוקף במפגש בין ת(19

שכן במהותו אמור המתרגם לגשר בין נציגי גזע,  ,אי התאמה בין הרצון של צד אחד לבין רצונו של האחר

 . (Delabastita & Grutman, 2005)שפה ותרבות 

)השפה הזרה בסרט המקור( תהיה זהה לשפתו  L3לשוני, ולעיתים אף -הצופה, אם כן, לא תמיד יהיה חד

(Şerban, 2012)לשוניים יהווה תמיד אתגר, שכן הוא טומן בחובו עיצוב -. אם כך, תרגום טקסטים רב

המצויים בטקסט המקור ואשר  בשפות שונותטקסטים  קטעי מחדש של מערכת יחסים קיימת בין

 לשוניים הקיימים במציאות החברתית של אותה תרבות מקור-ם רבבעצם, יחסי ,מייצגים

(Grutman, 1998 in Delabastita & Grutman, 2005) . את  יםשדובראלהL3,  ,םשאינ ואלהאם כך 

 אותה, יקבלו מסרים שונים )או שלא( כאשר יופיע תרגום ולחלופין, כאשר יעדר. יםדובר
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 תפקיד הצופים בהבנת הסרט 2.2

אותנטי לכאורה על מסך הקולנוע הוא למעשה דיאלוג מומצא ה מזכירים לנו כי הדיאלוג האטים ומייסון

 שנכתב על ידי תסריטאי, ששם מילים בפי הדמויות כדי ליצור אפקט על קהל הצופים בקולנוע

(Hatim & Mason, 2000)הן בעולם שמחוץ . הדמויות פונות זו אל זו כאילו הן מדברות ביני 

 לסרט, אולם התסריטאי הוא שבונה את השיחה ביניהן באופן שיצור את האפקט הרצוי

(Hatim & Mason, 2000, quoted in Şerban, 2012, p.45) ,לפברה מתייחס גם הוא לתפקיד קהל היעד .

עיבוד  – (refraction)הקורא טקסט מתורגם או צופה בהצגה מתורגמת, ומגדיר את התרגום כשבירה 

 . (Lefevere, 2000)יצירה מחדש באופן שונה מתוך הכוונה שישפיע על הדרך שבה קהל היעד יקבל אותה 

במאי יוכל ליצור תחושת קרבה או ריחוק, פחד או נינוחות בקרב קהל הצופים באמצעות שימוש בתרגום 

 ויחוש ,את השפה הזרה יםדובר םימת, שאינ, או דמות מסואו באמצעות העדרו. כך למשל כאשר הקהל

חד וריחוק. על אותו תחושות פ הםר כתוצאה מהעדר תרגום, ייווצרו בחוסר הבנה או אי יכולת לתקש

את הצד האחר, את הדמות )או הדמויות( המדברת בשפה הזרה על חששותיה, כעסיה,  נומשקל, אם יבי

. על כן, כאשר יופיע תרגום מובנה (Şerban, 2012)קרבה ורגיעה  ושתחומי העניין שלה וכיוצא בזה, יחו

בגוף הסרט, מבחירה של הבמאי או התסריטאי, יוכלו הצופים לחוש תחושת נינוחות מסוימת אל מול 

ן המועבר הזרּות, שכן עתה יהיו חשופים למשמעות מאחורי הצלילים, למחשבותיו של האחר ובעצם לתוכ

 באמצעות השימוש בשפה הזרה. 

כתוביות מובנות בגוף הסרט נובעות מהחלטה אמנותית של הבמאי או התסריטאי: יש להן מיקום על 

המסך, הן מסייעות בסיפור העלילה ובהנעתה קדימה וכך ממלאות תפקיד ממש כמו הדמויות האחרות 

אם כן, שאם אינן קיימות, גם העדרן הוא  ,בסרט, וכמוהן יש להן השפעה על קהל הצופים. יש להניח

 . (Şerban, 2012)תוצאה של בחירה מכוונת 

בהתבסס על מחקרה של שרבן, ואם נשאל לרגע את מודל מיפוי השפות של קוריוס וזבלביסקואה 

(Corrius & Zabalbeascoa, 2011)ר תרגום בגוף הסרט ו, כאשר יעד- L3  תישאר עלומה הן מפני

)אם הסרט מוקרן בפני תרבות יעד שונה  L2או  L1והן מפני קהל הצופים דובר  L1הדמויות דוברות 

, את אותו הבלבול ואת אותו חוסר האונים L3מתרבות המקור(, יחוש קהל היעד, זה שאינו דובר את 

. שרבן אומרת כי בחירת (Şerban, 2012)בעצמן  L3ברת את שבוודאי יחושו הדמויות על המסך שאינן דו

בגוף הסרט, באמצעות שימוש בכתוביות מובנות או באמצעות  L3לתרגם טקסטים משפה  וצוותוהבמאי 

דמות שתשמש כמתורגמנית, תהווה מפתח הן להבנת הדמויות ולהזדהות עמן והן להבנת התפתחויות 
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ה, אף שיתכן כי התפתחויות אלה יהיו עלומות לעיתים בפני דמויות בסרט עצמו שאינן דוברות את בעליל

L3 (Şerban, 2012) קהל הצופים יהפוך אם כן למאזין בסתר, כפי שנראה מיד, לשותף סודי ליוצרי .

 לות והוא אינו יכול לסייע ולהתערב. הסרט. אולם בניגוד ליוצרי הסרט, ידיו של קהל הצופים כבו

 , כי הקהל הופך להיות שותף של הבמאי יוצר הסרט1974הבמאי פריץ לאנג הסביר בראיון בשנת 

(film creator)כך שמרגע  ,עבורו ולהעביר את מסריו אל הקהל . לפי לאנג, הבמאי יוצר סרט שאמור לדבר

ך וצופה בו, הוא אמור להיות מסוגל לעשות את שהקהל יושב באולם הקולנוע, מאזין למתרחש על המס

. למרות זאת, אך (Friedkin, 1974)כל של הבמאי -ההקשרים בעצמו ולהיות שותף לנקודת המבט היודעת

בהמשך לכך, אומרת שרבן כי בכל סרט תיוותר זרּות הנובעת מכך שהצופה אף פעם אינו יכול לדעת באמת 

מחשבות המדויקות שליוו את יוצרי הסרט בתהליך היצירה, ולפיכך הוא נעזר בכלים שמספקים לו מהן ה

כדי להבין ככל שניתן את הרעיון  –מוסיקה, תפאורה או הדיאלוג הנשמע או הכתוב  –אותם יוצרים 

ת אותו התכוונו להעביר. צפייה בסרט, אפילו אם השפה בסרט היא שפה זהה לשפת הצופים, תדגיש אש

. בהתאם לעמדותיהם של לאנג ושל (Şerban, 2012, p. 50)ה"אחרּות" שבין היוצרים לבין קהל הצופים 

למעורבות הצופה והבנתו את המתרחש על המסך, בניתוח הסצנות והדמויות  בנוגעשרבן שהובאו זה עתה, 

מדי פעם ובמידת הצורך למתרחש במרחב הפריים: אופן  , על תת פרקיו, אתייחס6השונות במסגרת פרק 

העמדת הדמויות, שפת גופן, או מראן החיצוני. איעזר בפרטים הללו כדי להציג את המסר העומד מאחורי 

 התמונה שאנו רואים, כפי שאני מעריכה שהיוצרים התכוונו להראות. 

עד. הבמאי, התסריטאי או הדמות האטים ומייסון דנים בקשר הנוצר בין יוצרי טקסט ובין קהל הי

. הדמויות שאליהן מופנה הטקסט על (text producers)המדברת את הטקסט מכונים "מייצרי הטקסט" 

המסך ישירות, אלה ששומעות את הטקסט בעקיפין, ובכללותן קהל הצופים באולם הקולנוע, או שומעים 

של א.  Audience Design-רים לפי מודל ה. הם מסבי(text receivers)אחרים, מכונות "מקבלי הטקסט" 

כי אופן העברת הטקסט וסגנון הדיבור מושפעים מקהל המאזינים המיועד. הם מונים כך  (Bell, 1984)ֶבל 

המאזינים המיועדים לשמוע ולהשפיע על אופן ייצור טקסט מסוים ובמקרה זה, -את ארבעת סוגי קהל

הן הדמויות שאליהן פונה הדובר במישרין,  – (addressees) נמעניםמונולוג בסרט קולנוע: דיאלוג או 

 מאזיניםכלומר הדובר מודע לקיומן והן משתתפות בדיאלוג או שהטקסט מופנה אליהן ישירות; 

(auditors) –  הם מקבלי הטקסט שהדובר מודע לקיומם ויודע שהם מאזינים אך אינו מדבר אליהם

הם  – (overhearers) שומעיםם יכולים להיות דמויות על מסך הקולנוע או אף הקהל באולם; ישירות. ה

מקבלי טקסט שהדובר מודע לקיומם אולם הוא אינו מדבר אליהם ישירות והם מצדם אינם מאזינים 

הם מקבלי טקסט שהדובר אינו מודע כלל לנוכחותם והם  – (eavesdroppers) מצותתיםבמוצהר; 
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האטים ומייסון מסבירים לפי בל כי הכוח של מייצר הטקסט  .(Hatim & Mason, 2000) סתרמאזינים ב

אינו טמון ביכולת לקבוע את האופן שבו יגיב הקהל, שכן אין דרך לדעת בדיוק איך ומי יגיב ובאיזו דרך. 

תרבותית מסוימת, -ונה בקרב קבוצה חברתיתהוא טמון ביכולת ליצור תמונה מסוימת אשר תחזק דעה נת

 . (Hatim & Mason, 2000, p. 434) שסביר להניח שתגיע לצפות בסרט

אם כן, נראה כי סגנון של סרט נתון להשפעה מצד קהל הצופים החיצוני כביכול להפקה, אך מהווה חלק 

לשוניות מופיעה בסרטים, היא מייצרת אצל הצופה מודעות לעולם שבו -רבאינטגראלי בה. לחלופין, כאשר 

. ההשפעה לפיכך היא (Şerban, 2012, p. 60)לשוניות ועמה מגיע גם צורך בתרגום ובמתורגמנות -יש רב

ד בוודאי את אולמות הדדית. קהל היעד לסרטים שיידונו בעבודה זו הוא קהל צופים אמריקאים שפק

, שבהן יצאו לאקרנים. זהו קהל צופים שחלקו בני 1945–1939הקולנוע בארצות הברית בין השנים 

מהגרים, חלקו היגר בעצמו מאירופה, לחלקו יש קרובים החיים במוקדי המתיחות, חלקו ישתתף באופן 

-ים כבר מעבר לים החל מפעיל במאבק עם היכנס ארצות הברית למלחמה וחלקו ימתין ליקיריו הלוחמ

1942. 

 ומטרתו שאלות המחקר 2

  בעבודה זו ביקשתי להשיב על השאלות הבאות:

כיצד מיוצגת השפה הגרמנית בסרטים אמריקאים שעסקו במתרחש באירופה במישרין או  •

 ?1945–1939בעקיפין, ויצאו לאקרנים בארצות הברית בין השנים 

פה הגרמנית )ובכפוף לכך, התרבות הגרמנית( בסרטים האם יש קשר בין האופן שבו מיוצגת הש •

 אלה ובין מדיניות הממשל בארצות הברית בתקופה זו?

ממנה שקרול או'סוליבן טוענת כי די בנוכחותה של שפה בסרט כדי לעורר סקרנות לגביה ולגבי התרבות 

רחיב ואומר כי ביד היוצר, הבמאי, ישנה האפשרות להציג . דה סילבה מ(O'Sullivan, 2008)היא שאובה 

 את התרבות הזרה כרצונו, שכן הוא מחליט כיצד תבנה דמות מסוימת באמצעות השימוש בשפה שבפיה

(da Silva, 1998) ,היא לבדוק אם האופן שבו מיוצגת השפה הגרמנית בסרטים  מטרת המחקר. לאור זאת

מריקאים שיצאו לאקרנים בעת מלחמת העולם השנייה היה קשור למדיניות הממשל בארצות הברית הא

האם האופן שבו מיוצגות הדמויות המעורבות משפיע על אפיונן  –טרם כניסתה למלחמה, ובהתאמה 

בו הן מדברות, והאם אפיונן משפיע שבפיהן או המבטא שכ"טובות" או כ"רעות" באמצעות זיהוי השפה 

בהן יצאו שתפיסת התרבות הגרמנית )הנאצית( באופן שתואם את המדיניות האמריקאית בתקופות  על

 הסרטים לאקרנים.
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 ההשערות שבבסיס המחקר 2

 בסרטים שנוצרו לפני כניסת ארצות הברית למלחמה   2.1

( בהתחשב בכך שארצות הברית לא התערבה במתרחש באירופה במסגרת מדיניות הבדלנות הנחרצת 1

, שיערתי שיוצרי הקולנוע ינסו להימנע מייצוג (2009)קאסם,  1941ירה האמריקאית עד דצמבר ששלטה בז

ברור של צד האויב באמצעות שימוש בשפה הגרמנית. לפיכך שיערתי שלא יהיה ייצוג ישיר של השפה 

 הגרמנית אלא שהדמויות הגרמניות ידברו ב"גרמנית" באנגלית.

טובים מוצגים כבהמשך להשערה הראשונה, שיערתי שתהיה הבחנה בין ה"גרמנית" שבפי הגרמנים ה( 2

תיוצג באמצעות שימוש במבטאים שונים בפי הדמויות והיא  ,רעיםהמוצגים כלבין זו שבפי הנאצים 

 גרמנים "טובים" ידברו במבטא אמריקאי וגרמנים נאצים "רעים" ידברו במבטא זר –השונות ובהתאמה 

O'Sullivan, 2008) ;Wenke, 1998) . 

אנגלית במבטא שחקנים ממוצא אירופאי שידברו בילוהקו , לגילום הדמויות הנאציותלפיכך שיערתי כי 

. בהתאמה, (Wenke, 1998)שחקנים בעלי מבטא אנגלי )בריטי( הנשמע זר למבטא האמריקאי גרמני או 

ייוצגו על ידי שחקנים אמריקאים או אנגלים ובכל מקרה  ,טובותהמוצגות כגרמניות  שיערתי כי דמויות

ייוצגו על ידי  ,רעותהמוצגות כ ומנגד דמויות נאציות ,לא על ידי שחקנים ממוצא גרמני או אירופאי

 שחקנים שמוצאם מאירופה )ובאופן פרטני מגרמניה(.

 בסרטים שנוצרו לאחר כניסת ארצות הברית למלחמה  2.2

בעקבות ההתקפה על פרל הרבור, הוליווד מגויסת  1941עם כניסתה של ארצות הברית למלחמה בדצמבר 

למאמץ המלחמתי גם היא ואף זוכה לייצוג במשרדי הממשלה השונים. מעורבותה של הוליווד במאמץ 

 – WAC) המלחמתי הייתה גדולה כל כך עד שהוקמה "ועידת פעילות המלחמה של תעשיית הסרטים"

War Activities Committee of the Motion Pictures Industry)  שהיוותה חולייה מקשרת בין

 אחראית על הפצת סרטים מטעם הממשל בתקופת המלחמה הייתה האולפנים ובין הממשל ו

 (. על סמך זאת שיערתי:Schatz, 1999; 2009)קאסם, 

השפה הגרמנית )בדיבור, בכתב או בשירה(  ( כי לאחר כניסת ארצות הברית למלחמה יהיה ייצוג ישיר של1

מנת שתהיה הבחנה ברורה בין "אויב" ובין "אוהב". שיערתי כי יהיה יותר שימוש בגרמנית בסצנות -על

 ;Baumgarten, 2008) הנוחות מול השפה הזרה-בעלות אופי מאיים או דרמטי כדי לחזק את תחושת אי

Labate, 2012). 
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ערתי כי לא יהיה תרגום מובנה בגוף הסרט מן הגרמנית לאנגלית, לא ( בהמשך להשערה הראשונה שי2

ין, אם בכל זאת יהיה באמצעות כתוביות ולא באמצעות דמות מתווכת )מתורגמן/מתורגמנית(. לחלופ

לא נאמן, באופן שיוכל ליצור ריחוק וחששות בקרב קהל הצופים או יהיה התרגום מטעה  תרגום כלשהו

 . (Şerban, 2012)האמריקאי 

 לפיכך, שיערתי: 

( כי דווקא אי השימוש בתרגום בא לתמוך במדיניות הממשל בארצות הברית בכל תקופה נידונה 3

 (. 1945ועד מאי  1941; ודצמבר 1941עד דצמבר  1939)ספטמבר 

 מערך המחקר 2

 תוך התייחסות לקריטריונים הבאים: בדקתיאת מקרי המבחן 

 ת מידה לניתוח נסיבות שמחוץ לסרטאמו  2.1

האם הסרט יצא לאקרנים לפני או אחרי כניסת ארצות הברית למלחמה.  – שנת יציאת הסרט לאקרנים• 

בהם ההפקה הייתה ששכן היו מקרים  ,גם למועד תחילת ההפקה התייחסתיאמנם במקרים מסוימים 

מועד יציאת הסרט לאקרנים הוא  אולםנה, ך זמן רב, לעיתים אף יותר משבתכנון זמן רב, או שביצועה אר

מדיניות הדגש בבחירת הסרטים כדי שיהווה מסגרת ברורה לבחינת הסרטים מול שמתי עליו שהמועד 

 .9ה המסוימת שבה אני דנה בעבודה זוששלטה בארצות הברית בתקופ

כמרכיב בהתאם לתפיסה הרואה את תפקידו של הבמאי כ"אוטר" ואת נקודת מבטו  – זהות הבמאי• 

אם במאי הסרט היה יליד ארצות הברית או  ציינתי – (2000)ג'אנטי, תשס"א עיקרי בשלבי הפקת הסרט 

 חברתיות.–יליד אירופה ומה ידוע על עמדותיו הפוליטיות

ם ומה הגדולי םאולפניהפרטית או באמצעות אחד מ חסותבוהופץ האם הסרט הופק  – ההפצהאולפני • 

 חברתית של אותו אולפן.–ידוע על העמדה הפוליטית

ואלה המוצגות  טובותאלה המוצגות כ – מוצא השחקנים המלוהקים לתפקידי הדמויות הראשיות• 

אמריקאי או אירופאי בהתאמה, מתוך הנחה כי שחקנים זרים )אירופאים( ידברו במבטא זר  –רעות כ

 .(Wenke, 1998 ;Bleichenbacher, 2008)הנאצי כשונה )לאמריקאי( ולפיכך יחזקו את הדימוי של 

                                                 
בהם הפקת הסרט החלה לפני כניסת ארצות הברית למלחמה אך הסרט יצא לאקרנים לאחר הכניסה למלחמה, שהיו מקרים  9

אך יצאו לאקרנים לאחר שכבר החלה. במקרים שכאלה, ניתן  והיו שהפקתם החלה אף לפני תחילת המלחמה באופן כללי,
יציאתו של הסרט לאקרנים בעת יתה מושפעת ממדיניות מסוימת, אך ילהניח כי הגישה שליוותה את יוצרי ההפקה הספציפית ה

 ובתת פרקיו.  6בפרק  ןיינתט נוסף ומטרה שונה. פיר יתכן שהייתה לויתכן ששלטה מדיניות אחרת ולכן 
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 אמות מידה לניתוח ייצוג השפה בסרטים  2.2

 בארצות הברית או מחוצה לה. – מיקום העלילה• 

לפי  (Sternberg, 1981)בהתבסס על התיאוריה של שטרנברג  כיצד מיוצגת השפה הגרמנית בדקתי• 

. (vehicular matching) בייצוג ישיראו  (homogenizing) בייצוג עקיף – (O'Sullivan, 2008)או'סוליבן 

בהן יש ייצוג ישיר של גרמנית )בדיבור, בכתב או שסצנות  נבחרובהם ישנה האפשרות לכך שבסרטים 

בהן דמות נאצית מבטאת את שת סצנונבחרו בהם אין ייצוג ישיר של גרמנית, שבשירה(; בסרטים 

בהם הטקסט שנאמר הוא מרושע או בעל שכוונותיה באופן ישיר אף אם זה באנגלית )לרוב אלה מקרים 

 אופי אכזרי(.

תרגום נעדר, תרגום מובנה בכתוביות בגוף הסרט או תרגום על  – האופן שבו מופיע התרגוםאת  בדקתי• 

כיצד בחרו הבמאים להשתמש בתרגום לשפות הזרות  בדקתיידי דמות המשמשת מתורגמנית. כלומר 

 בסרטם ובמקרים מסוימים את העובדה כי בחרו דווקא שלא להשתמש בתרגום כלל. 

ואם אופן ייצוג זה בסרטים אלו  בסרטים גרמניותצגות הדמויות ההאופן שבו מיואת  בדקתיבהתאם • 

 התייחסתיו לאקרנים. לשם כך תאם את מדיניות הממשל השלטת בארצות הברית בתקופה שבה יצא

במקרים השונים חליפות לאופן העמדתן של הדמויות בפריים, תאורן באמצעות זוויות צילום מסוימות, 

בהקשר לכך  תוכן הטקסט שהן דוברות.מראן החיצוני, לבושן, טון קולן ובה הן מתבטאות, ששפת הגוף 

 הן על ציר הזמן.ובהתפתחויותי ,הגרמני והנאצי ,דמויותאפיון הב דנתי גם

בגרמנית  הן מדברותבפיהן של דמויות, בין אם  אם דווקא חוסר התרגום של הגרמנית בחנתילסיום • 

, צפוי לתרום (Wenke, 1998)ובין אם באנגלית במבטא זר )שאינו אמריקאי(  (Labate, 2012)בעצמן 

עמדתו של הצופה לגבי אופיין של דמויות אלה, אם הן יזוהו כשונות בעיני קהל הצופים המיועד  לקביעת

נאצים או  –אמריקאים, גרמנים "טובים" או מתנגדי נאצים; או "רעֹות"  –)האמריקאי( כ"טובות" 

 נאצים. -גרמנים

מתוך מקרי המבחן  השיטה שבה נקטתי כדי לבדוק את השערותיי היא ניתוח דוגמאות מסצנות נבחרות

 זו לזו תוך התייחסות לתיאוריות המהוות בסיס למחקרי. יהשוויתשאותן 

להגיע למסקנות לגבי האופן שבו מיוצגת השפה הגרמנית  אבקשמתוך השוואת הנתונים והדוגמאות 

ועסקו במתרחש באירופה, ואבדוק אם  1945–1939בסרטים האמריקאים שיצאו לאקרנים בין השנים 

 מתבדות או זוכות לאישור.  השערותיי
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 קורפוס המחקר  2.2

 מקרי המבחן שבחנתי הם: 

Confessions of a Nazi Spy (Litvak, 1939) 

The Mortal Storm (Borzage, 1940) 

The Great Dictator (Chaplin, 1940) 

Man Hunt (Lang, 1941) 

All Through the Night (Sherman, 1941) 

To Be or Not To Be (Lubitsch, 1942) 

Casablanca (Curtiz, 1942) 

Sherlock Holmes and the Secret Weapon (Neill, 1943) 

The North Star (also known as Armored Attack in the US) (Milestone, 1943) 

Lifeboat (Hitchcock, 1944) 

Herr Meets Hare (Freleng, 1945) 

 בחירת הקורפוס  2.2

בבחירת הסרטים המהווים את קורפוס מקרי המבחן שבו אתמקד בעבודה זו עמדו בפני שני קשיים 

עיקריים: הראשון היה הכמות הגדולה של הסרטים שעסקו במישרין או בעקיפין במתרחש באירופה 

(; השני היה איתור מאפיין מרכזי 1945–1939נידונה )ושהופקו ויצאו לאקרנים בארצות הברית בתקופה ה

 לחקור.  ביקשתימשותף לסרטים שאותם 

בשל העובדה כי מספר הסרטים האמריקאים שעסקו במתרחש באירופה ונוצרו בשנים שלפני או אחרי 

, בחרתי (2006זנד, תשס"ו )כניסת ארצות הברית למלחמה השתנה דרמטית בכל אחת מן התקופות הללו 

(. למרות זאת, 1943-1940במספר רב יותר של סרטים שיצאו לאקרנים בשנים שסמוכות לכניסה למלחמה )

אליהם אתייחס בעבודה זו מהווה מדגם מצומצם יחסית, כיוון שמספר הסרטים שהופקו שסך הסרטים 

פה של אותם הימים הוא גדול מאוד בתקופות הנידונות ושעסקו באירובארצות הברית ויצאו לאקרנים 
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וקצרה יריעה זו מלבחון את כולם. המשותף לכל הסרטים שבחרתי הוא שהופקו בארצות הברית והם 

 .10מבקשים להתמודד עם הישויות הגרמנית והנאצית בין אם במישרין ובין אם בעקיפין

 Confessions of aבסרט : כך גרמניה מתוארת בסרטים אלה לעיתים כאיום מבית ולעיתים כאיום מחוץ

Nazi Spy (Litvak, 1939)  חודר האיום הגרמני אל אדמת ארצות הברית ושם לו למטרה את הרס

, The North Star (Milestone, 1943) -ו The Mortal Storm (Borzage, 1940)הדמוקרטיה; בסרטים 

 האיום הנאצי חודר אל בית המשפחה החמה )בגרמניה ובאוקראינה בהתאמה( וחותר לפירוק אחדותה.

הצופים מביטים  Man Hunt (Lang, 1941): כך בסרט נוכחות השפה הגרמנית היא לעיתים בייצוג ישיר

בגרמנית )ללא תרגום בגוף הסרט( אל מכשיר הטלפון; ובסרט בחשד בקצין הנאצי המשמיע פקודות 

Lifeboat (Hitchcock, 1944) אל מול יושרו של  ,תוהים על יושרה של ניצולה אמריקאית ממוצא גרמני

 קפטן צוללת גרמנית המנווט את סירת ההצלה, שניהם דוברים גרמנית זו עם זה.

 Herrובסרט  The Great Dictator (Chaplin, 1940)כך בסרט  :גרמנית בייצוג עקיףלעיתים מוצגת ה

Meets Hare (Freleng, 1945)  שבו ציטוטים מסרטו של צ'פליןThe Great Dictator בשניהם הגרמנית ,

 Sherlock Holmes and the Secret Weaponשפה(; ובסרט -בדוהיא מופע משעשע כמעט של ג'יבריש )פס

(Neill, 1943) .זוממים קציני הגסטפו באנגלית אך במבטא גרמני מזימות על היום שבו ישתלטו על העולם 

ראו , כפי שאת האמתלציבור האמריקאי מציגים מביטים ישירות אל הרוע הנאצי ו חלק מן הסרטים

למדים שאביה של  הצופים All Through the Night (Sherman, 1941)כך בסרט  :אותה היוצרים

 The Great Dictator (Chaplin, 1940)הגיבורה כלוא )ואחר כך נרצח( במחנה הריכוז דכאו, ובסרט 

 הודי. הסַפר נרדף בשל היותו י

מבקשים לייצג את הקונפליקט עם האכזריות כלפי היהודים ו חלק מהסרטים אינם מעזים להתמודד

שבהן אחדות מבית תנצח את האיום מחוץ, גם במישור  באמצעות התמות המקובלות באותה התקופה

 האישי, גם במישור הצבאי וגם במישור המדיני: 

 Sherlock Holmes and the Secret Weaponבסרט א( הנאצים הופכים נדבך נוסף בתעלומה בלשית 

(Neill, 1943) ב( אויב נלעג אך ניתן להבסה בסרטים ;The Great Dictator (Chaplin, 1940), To Be or 

Not To Be (Lubitsch, 1942) ו- Herr Meets Hare (Freleng, 1945);  ג( הנאצים הם מרגלים

                                                 
שצוין לעיל, מקרי המבחן שנבדקו בעבודה זו הופקו ויצאו לאקרנים בארצות הברית בתקופה בה עוסקת עבודה זו. אין  כפי 10

עבודה זו מתיימרת לבחון מקרי מבחן של הפקות שהותאמו להפצה במדינות שאינן ארצות הברית או שהופצו שם, שכן ייתכן 
 הממשלתית בהן היו שונות וחורגות מעניינה של עבודה זו.שמדיניות התרגום באותן מדינות, כמו גם המדיניות 
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; ד( גנגסטרים בסרט Confessions of a Nazi Spy (Litvak, 1939)מושחתים ובעלי תסביך גדלות בסרט 

All Through the Night (Sherman, 1941) ה( רשעים המביאים לפירוקה של משפחה מאוחדת בסרט ;

The Mortal Storm (Borzage, 1940) ו( ומהווים גורם המאיים להפריד בין זוג אוהבים, בסרט ;

Casablanca (Curtiz, 1942) .המתרחש על אדמת מרוקו 

ל דבר, השיקול העיקרי שקבע אילו הם הסרטים שאותם אבחן בעבודה זו היה הרצון לבדוק את בסופו ש

לאורך שנות בארצות הברית שיצאו לאקרנים  ,ייצוג הגרמנית בסרטים אמריקאים מגוונים ככל הניתן

כך הסרטים שיוזכרו בעבודה זו הם מז'אנרים שונים בהם סרט מצויר, קומדיה )שחורה(,  .המלחמה

ביקשתי לבדוק אם אכן  על פיהםדיה רומנטית, מותחן בלשי, מותחן גנגסטרים ודרמה פילוסופית. טרג

אופן הייצוג שבחרו יוצרי הסרטים לשפה ולתרבות הגרמנית היה כפוף למדיניות ארצות הברית או אם 

 לאו. 

 השפה הגרמנית בזיקה לדמות הגרמני בסרטים אמריקאים 2

רקים עיקריים, הראשון ידון בסרטים שיצאו לאקרנים טרם כניסת הדיון בפרק זה יתחלק לשני תת פ

ארצות הברית למלחמה והשני ידון בסרטים שיצאו לאקרנים לאחר כניסתה למלחמה. עיקר העניין 

בחלוקה משנית זו הוא האפשרות לשים דגש על הסרטים שיצאו לאקרנים טרם כניסת ארצות הברית 

 בה נוצרו ולבסוף גם יצאו לאקרנים. שבתקופה  למלחמה כשוברי מוסכמות וכפורצי דרך

 טרם כניסת ארצות הברית למלחמה  2.1

 Confessions of a Nazi Spy (Litvak, 1939) ;The Mortal בהם אדון בתת פרק זה הינם:שהסרטים 

Storm (Borzage, 1940) ;The Great Dictator (Chaplin, 1940) ;Man Hunt (Lang, 1941). 

מאחר שאני מבקשת לבדוק אם ישנם סממנים לכך שייצוג השפה הגרמנית בסרטים אלה תואם או לא 

זנד, תשס"ו עד כה )תואם את מדיניות ארצות הברית בתקופה שבה הם נוצרו ובהתבסס על המידע שניתן 

יצאו (, אתבסס על העובדה כי בתקופה שבה Ross, 2002, 2004; 2009; פיינגולד, תשנ"ב; קאסם, 2006

שלטה מדיניות הבדלנות בארצות הברית ומבחינה קולנועית התבטא  (1940-1939הסרטים לאקרנים )

ת הגרמנית, דרישה אשר הדבר בדרישת הצנזורה מיוצרי הסרטים להימנע מייצוג לא מחמיא של התרבו

; (2009)קאסם, בלוס אנג'לס  (Gyslling)גררה הגבלות מצד ארגון קוד ההפקה והקונסול הגרמני גיסלינג 

כמו כן הייתה דרישה שלא להדגיש את יחס המשטר הנאצי אל היהודים באופן פרטני ובכלל להימנע 
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; וכן להתמקד בנושא אחדות בית המשפחה האמריקאית וההתמודדות (Ross, 2004)מהמילה "יהודי" 

 .(2009)קאסם, אף העניין הדרמטי שבייצוג המתרחש באירופה על המסך -יום, וזאת על-עם קשיי היום

בחרו הבימאים ועמם  אדון בתת פרק זה שבהםעל בסיס עובדה זו מאלף לראות כיצד בארבעת הסרטים 

התסריטאים, חברות ההפקה והשחקנים )להלן: היוצרים( מחד גיסא, דווקא ללכת נגד הגישה הבדלנית 

והמדיניות הרווחת, "להסתכל בעיניו" של המשטר הנאצי, ולספר את מעלליו לאזרחי הדמוקרטיה 

במוטיבים  תאם למוסכמות ולהשתמשעשות זאת בהבארצות הברית. מאידך גיסא, בחרו היוצרים ל

מוכרים ובתמות מקובלות כגון: מוטיב ההשתלטות על העולם )המופיע בכל ארבעת הסרטים בתת פרק 

זה(; מוטיב השאיפה לאחדות הבית והמשפחה )המופיע בשלושה מתוך הסרטים בתת פרק זה( ששימש 

 . (2006)זנד, תשס"ו בסיס להצגת הנאציזם כתופעה הפוגעת בערכים עליונים אלה 

האמריקאים לא התעניינו בבעיות של רודנות או של גזע אלא בבעיות שיקום התא המשפחתי  1940בשנת 

נאצי נלהב הביא להרס התא המשפחתי האמריקאי -והאחדות הלאומית. לכן דווקא העובדה שמצע פוליטי

( סייע The Great Dictator -ו Confessions of a Nazi Spy , The Mortal Storm –)בשלושת הסרטים 

בסרט  :(191–190, עמ' 2006)זנד, תשס"ו אמריקאית -ליוצרי הסרטים לסווג את הנאציזם כתופעה אנטי

The Great Dictator  הנווד מופרד מאהובתו; בסרטThe Mortal Storm, ויצא באותה שנה,  שקדם לו

התמה העיקרית היא התהליך ההדרגתי של התפרקות התא המשפחתי בעקבות אימוץ הנאציזם ובמקביל 

מוצגת התרופפות מוסרית ופגיעה בתא המשפחתי, דווקא  Confessions of a Nazi Spyלו; ובסרט 

ו במערכת יחסים חמה אמריקאי אינ-)ובאופן יוצא דופן( אצל הדמויות הנאציות: שניידר המרגל הגרמני

 וד"ר קסל בוגד באשתו; אצל שניהם התא המשפחתי הנו משני למטרה הנאצית. ,עם אשתו ובנו

אף שארצות הברית לא הייתה מעורבת באופן רשמי במלחמה בשלב זה, היא ידעה על המתרחש באירופה 

זית המקומית לאומית ובח-והייתה בקשר תמידי עם בעלות הברית, השתתפה בוועידות בחזית הבין

. בשל העובדה שלא הייתה )פיינגולד, תשנ"ב(והערימה קשיים בצורת מכסות הגירה לפליטי המלחמה 

מעורבת עדיין באופן ישיר במלחמה, ארצות הברית לא רצתה לנקוט עמדה פוליטית מכרעת נגד גרמניה 

הן של קרבנות  –ם, נמנעה גם היא מהצגה בוטה של המתרחש הנאצית. הוליווד, ובה איילי הקולנוע היהודי

המדיניות הנאצית והן של השליטים הנאצים. בנוסף לכך, כאשר החליטו איילי הקולנוע ההוליוודי להגיב 

בעלי האולפנים שמרביתם  – למתרחש ולייצג את המצב באירופה בסרטים, לוותה בחירתם בשיקול נוסף

לכיוונם, על מנת שלא יואשמו, כיהודים, בכך שדחפו את ארצות הברית לא רצו "למשוך אש"  יהודים

לרוב לא הוזכרה בסרטים שיצאו לאקרנים בשלב  לפיכך, כפי שצוין, המילה "יהודי"להשתתף במלחמה. 

בהתאם למדיניות בה נקטה ממשלת ארצות  (Cocks, 2013; Pogorelskin, 2010 ;Ross, 2004)הזה 
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. למרות (Cocks, 2013)(. כמו כן, הם לא רצו לסכן את קרוביהם באירופה הברית )פיינגולד, תשנ"ב

 האמור, במסגרת מדיניות כללית זו יש יוצאים מן הכלל בתקופה זו, דוגמת הסרטים שבהם אדון בפרק זה.

Confessions of a Nazi Spy  :להלן(CNS)  בבימויו של אנטול ליטוואק(Litvak, 1939),  שהופק והופץ

טרם הפלישה לפולין, ובעצם  1939באפריל  27-, יצא לאקרנים ב(.Warner Bros)על ידי האחים וורנר 

דוקומנטרי המבוסס על סיפור אמתי על רשת ריגול גרמנית שפעלה -טרם תחילת המלחמה. זהו סרט חצי

. כתיבת התסריט נעשתה 1938ועלתה לכותרות עם לכידת חבריה בשנת  בארצות הברית בשנות השלושים

בהשראת משפט המרגלים, ושליחתו לארגון קוד ההפקה לשם קריאה ראשונה וקבלת האישור להפקה 

-לוותה בבקשה להשאירו סודי על מנת למנוע גישה אל התסריט השנוי במחלוקת מן הבונד הגרמני

 .(Ross, 2004)נג אשר ביקשו לראותו אמריקאי כמו גם מן הקונסול גיסלי

ומתרחשת בארצות הברית ובגרמניה לחלופין. היא מועברת על ידי קול  1937עלילת הסרט מתחילה במרץ 

המספר לנו על שניידר  –שדרן יומן חדשות ברדיו  –על, ספק דמות מספר, ספק דמות ממשית 

(Schneider)אמריקאי ומחליט לרגל עבור גרמניה כחלק -ריקאי, הנשאב לשורות הבונד הגרמניאמ-, גרמני

 . מסועפתמרשת ריגול 

ממסגרת התקופה הנידונה בעבודה זו )מפרוץ מלחמת העולם השנייה באחד  חורגסרט זה, על אף שהוא 

זו משתי ( ומקדים אותה בארבעה חודשים לערך, נדון בעבודה 1945ועד לשמונה במאי  1939בספטמבר 

, משום שסרט זה הוא אחד הסרטים הראשונים שהעזו להתייחס אל האיום הראשונהסיבות עיקריות: 

 Warner הנאצי בפירוש ובבוטות. הסרט נוצר מתוך אידיאולוגיה ותחושת שליחות של בעלי אולפן ההפקה

Bros. לספק שעה או שעל הסרטים למלא תפקיד גדול יותר בחיי האזרחים מאשר  תםשהיו נחושים בדע

. (Ross, 2004)שעתיים של בידור, ושבנוסף לזאת הם אמורים לשאת אמירה על העולם שבו אנו חיים 

היא האופן שבו השפה הגרמנית נראית ונשמעת בסרט, במבטא ובטקסטים כתובים.  – השנייההסיבה 

זוכים לתרגום ע"י  הם גום כלל, אולם לעיתים בכל זאתהטקסטים בגרמנית בסרט לרוב אינם מלווים בתר

דמות המשמשת מתורגמנית )לרוב יהיה זה קול העל של דמות שדרן החדשות ברדיו(. בטקסטים אנו 

 ,Cronin) של השפה הגרמנית כמייצגת תרבות פוגשים ייצוג ישיר של השפה הגרמנית ותוכנם הינו מופע

2006 ;Martínez Sierra, 2010 ;ković, 2005Stoj)היה בלתי מקובל בשל קוד  . לא זו בלבד שמופע שכזה

 ,Ross; 2009ההפקה והגישה הבדלנית שביקשה שלא ליצור עמדה נחרצת מול המשטר הנאצי )קאסם, 

הוא מעניין מאוד הן מבחינת הכמות הגדולה של הטקסטים בגרמנית שנוכחים בסרט, והן  אלא ,(2004

 (.6.1.3–6.1.1 בתת הפרקים הלןלמבחינת תוכנם )על כך אדון 
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מאות איומים ולפיכך נשמרו בסוד כל פרטיה, כולל רשימת השחקנים  CNSמן ההתחלה ספגה הפקת 

שהשתתפו בה, למשך תקופה ארוכה, ושוטרים נשכרו לעבודה על מנת להרחיק זרים מהסט. הצוות 

ד ג'. רובינסון ששיחק אדואר ובו, .Warner Brosשהשתתף בהפקה היה שותף למחשבה שהניעה את 

, וליטוואק (Hollywood Anti-Nazi League)נאצית של הוליווד -פקיד החוקר והיה חבר בליגה האנטיבת

ששיחק בתפקיד הנאצי ד"ר קסל, שהיו שניהם מהגרים  (Lukas)הבמאי כמו גם השחקן פול לוקאס 

. ארגון קוד ההפקה נתן לבסוף את אישורו, והסרט יצא (Ross, 2004)פשיסטים -מאירופה ואנטי

. כאשר יצא הסרט הוא זכה לתגובות מעורבות, חלקן אף קשות (2009)קאסם,  1939לאקרנים באפריל 

במילווקי שבארצות הברית וכלה בתלייתם של  .Warner Brosמאוד: החל משריפת אולמות קולנוע של 

 . (Ross, 2004)לי אולמות בפולין בתוך אולמותיהם על שום שביקשו להקרין את הסרט בע

 The Mortal Storm  :להלן(TMS ) 'בבימויו של פרנק בורזאג(Borzage, 1940) ידי -שהופק והופץ על

MGMלאחר פריצת מלחמת העולם השנייה. בניגוד לסרט 1940ביוני  14-, יצא לאקרנים ב ,CNS בסרט ,

TMS  אין כמעט ייצוג ישיר של השפה הגרמנית. צוות השחקנים שבמרביתו היה אמריקאי מתחלק

 יםאחד יםרעים" )נאצים(, ולמעט שלט"גרמנים דמויות טובים" או "לא אריים" ול"גרמנים דמויות ל

מתקדם של הסרט(, כולם מדברים ואף שרים רק באנגלית. בדומה בשלב  יםבגרמנית )המופיע יםשכתוב

היווה מוקד לאנטגוניזם מצד גורמי הצנזורה והקונסול הגרמני בלוס אנג'לס,  TMSגם הסרט  CNSלסרט 

שהוא גרר איסור מוחלט על הקרנת כל סרטי  כך נאצי באופן כה מובהק עד כדי-והוא נחשב לבוטה ולאנטי

MGM מניה והרייך השלישי באשר הם ברחבי גר(Cocks, 2013) . 

עלילת הסרט מתרחשת בעיירה קטנה למרגלות האלפים הגרמניים ומספרת על התפוררותו של התא 

-המשפחתי )המקודש כמעט באמריקה של אותם הימים( לנוכח עליית השלטון הנאצי. תחילתה בתאריך ה

אב  של 60-כרזה על בחירתו של היטלר לקנצלר גרמניה; זהו גם יום הולדתו ה, יום הה1933בינואר  30

הפתיחה, אנו זוכים  12נות של הסרט, בסיקוונס. במהלך הדקות הראשו11המשפחה, פרופסור ויקטור רות'

, החוגג את יום הולדתו בחיק משפחתו (Morgan)להכיר את הפרופסור, בגילומו של השחקן פרנק מורגן 

אוטו וֶאריך, וילדיו רּודי  –אמיליה רות', בניו החורגים מנישואיה הראשונים של אשתו החמה: אשתו 

                                                 
הם אמנם גרמניים אבל הגייתם בפי השחקנים היא אמריקאית לכן כאן מצויין השם רות' בסיומת  TMSהשמות בסרט  11

 )כפי שבוודאי היה נשמע בגרמנית(. Tולא רוט בסיומת ט'= Thת'=
סיפור, אירוע, פעולה או רעיון. בכל סרט יהיה סיקוונס פתיחה סיקוונס הוא קטע מתמשך של שוטים המתאר רצף של  12

 .(521, עמ' 2000)ג'אנטי, תשס"א וסיקוונס סיום 
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. אנו למדים כי רות' הוא איש אקדמיה (Sullavan)בגילומה של השחקנית מרגרט סאליבן  (Freya)וְפֵרָייה 

 מוערך על ידי עמיתיו והסטודנטים, על אף שכפי שנלמד בהמשך הסרט הוא אינו ארי. 

מספר חודשים לאחר שיצא לאור ספר בעל אותו השם,  1939רכשו את הזכויות לסרט בשנת  MGM אולפני

, רכש את MGM, ממנהלי (Mayer). לואי בי מאייר (Bottome)מאת הסופרת האנגלייה פיליס בוטום 

 הזכויות לסרט משום שהניח )בשוגג( כי בספר לא תינקט עמדה נחרצת נגד הנאצים וכך תהיה לו הזדמנות

להפיק סרט אשר יוכל לרמז על המתרחש באירופה ועל היהודים אך לא יעורר מחלוקת, יגרוף רווחים 

שהיה אמור לצאת לאקרנים באותה התקופה  CNSגדולים ויהווה תחרות ברווחיו הצפויים לסרט 

(Pogorelskin, 2010) קרו שני דברים  ,יט בארצות הבריתעליו התבסס התסרש. אולם, לאחר שיצא הספר

שהשפיעו על עלילת הסרט: ראשית, בגרסה האמריקאית נוספו לספר שלושה פרקים שחיזקו את הנימה 

, שמקורותיו (Toller)נאצית בו; ושנית, שמה של המשפחה גיבורת הסיפור שונה מן השם "טֹולר" -האנטי

יהודי -בין השאר, על מוצא גרמני ,על פי מקורותיוהמרמז  (Roth)באנגליה של ימי הביניים, לשם "רֹות'" 

(Pogorelskin, 2010 ;The Internet Surname Database, 2016) . 

 Clark)עד ועדת הסנאט. בוועדת קלארק  לכת הרחיקו TMSניסיונות ההדיפה של הצנזורה את 

Committee)ים הסנאטור , לאחר צאת הסרט לאקרנים, האש1941בספטמבר  תשעה, שנפתחה רשמית ב

, שהצית שנאה כלפי העם הגרמני MGM, אז מבעלי (Schenck)בנט צ'מפ קלארק את ניקולס שנק 

באמצעות הסרט ורמז כי אולי הגיעה העת לצנזורה מטעם הקונגרס. השימועים במסגרת הוועדה הדהדו 

התבססו חוקי עליו שאת התעמולה הנאצית ורחשו רמיזות על כך שהיהודים שייכים לקבוצת גזע )רעיון 

(. כמו כן נרמז שהייתה קונספירציה מטעם אילי הקולנוע )היהודים( להשתלט 1935הגזע של נירנברג משנת 

אותם גילמו שעל דעת הקהל האמריקאית, רעיון שנראה לקוח היישר מ"הפרוטוקולים של זקני ציון" 

 . (Pogorelskin, 2010, p. 52), אילי קולנוע 1940כביכול, עתה בשנת 

למרבה האירוניה נראה היה שחלק מהצנזורה שביקשה ועדת קלארק להטיל כבר בוצעה על ידי ראשי 

שהפעילו צנזורה בעצמם וכפו שינויי תסריט הרבה יותר מאשר ארגון קוד ההפקה.  MGM-האולפנים ב

פעם הראשונה שאחד מן האולפנים למרות השינויים, כאשר יצא הסרט לאקרנים, נראה היה שזו ה

הבכירים חשף בגלוי לא רק את רעות המשטר הנאצי בכלל אלא גם את היחס ליהודים בפרט, וזאת על אף 

הצליח לחתור  TMSהיותו חף מן המילה "יהודי" ומסצנות חריפות של אלימות ברוטלית. על אף שהסרט 

קאי נותר שקט. הסרט הוקרן לראשונה אל המסר האמתי, ולמרות המתרחש באירופה, הציבור האמרי

בה נסגרו על יושביהם שעריהם של שני הגטאות הגדולים בפולין, גטו לודז' וגטו ורשה, ומספר שבתקופה 
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ימים לאחר צאתו לאקרנים הוחמרו ההגבלות על מכסות ההגירה של יהודים לארצות הברית 

(Pogorelskin, 2010). 

The Great Dictator  :להלן(TGD)  בבימויו של צ'רלס צ'פלין(Chaplin, 1940) ידי צ'רלס -הופק על

 מאסטשצ'פלין היה מבעליה ) United Artistsידי חברת -צ'פלין בהפקה פרטית שמומנה מכיסו, והופץ על

, כשנה 1940באוקטובר  15-יצא לאקרנים ב(. הסרט Brownlow & Kloft, 2002; 2003תשס"ד קאווין, ו

. מסיבה זו 1938לאחר פרוץ המלחמה, אולם הרעיון עצמו והעבודה על הפקת הסרט החלו כבר בשנת 

, על אף שהיה פורץ דרך גם ביחס לתקופה CNSהסרט נחשב לפורץ דרך בתקופה שבה נוצר בדומה לסרט 

 שבה יצא לאקרנים. 

. 1940ברורה בין הדמויות בסרט לבין הדמויות ששלטו בגרמניה בשנת יצר צ'פלין הקבלה די  TGDבסרט 

הוא אמנם הסתתר כביכול מאחורי מסך של סאטירה, אולם הביקורת על התקשורת המטעה, על התנהלות 

השלטון ועל האנושות בכלל היא נוקבת וברורה. באמצעות משחקי המילים וסיכולי האותיות מציג צ'פלין 

לכאורה, המתרחשת במדינה דמיונית לכאורה, שמשמשת בסיס לעלילות הנווד  את המערכה הדמיונית

 המוכר. למרבה ההפתעה, הפעם הנווד של צ'פלין הוא סַפר יהודי )צ'ארלי צ'פלין(.

בה הוא חי, "טֹוָמאנָיה", הלא היא גרמניה. הסרט נפתח שעלילת הסרט מתרחשת במדינה הדמיונית 

ָמאנָיה בעת מלחמת העולם הראשונה. לאחר תאונת טיס הוא מאבד בהצגת הספר כחייל סדיר בצבא טו

בית החולים הצבאי, עולה לשלטון את זכרונו ומאושפז בבית חולים. במהלך השנים בהן הוא מאושפז ב

ם. ֶדנֹוִאיד הינֶקל )צ'ארלי צ'פלין בתפקיד כפול( מנהיג מפלגת "הצלב הכפול" המטיל גזירות על היהודיא

, הלא היא אוסטריה, ונאלץ לנהל משא ומתן עם מנהיג בקֶטרָיה 13ש לאֹוסטרליץ'הינקל זומם לפלו

, המעוניין (Oakie))איטליה( ֶבנִזינֹו נפולֹוִני )בניטו מוסוליני( בגילומו של הקומיקאי האמריקאי, ג'ק אוִקי 

בה גם הוא. בהמשך הסרט, מתרחש בלבול כשהינקל נתפס ונשלח בטעות למאסר משום שהנאצים 

שחושבים בטעות כי  ,ושבים שהוא הספר היהודי שזה עתה נמלט בעצמו ממאסר; ולעומתו הספר היהודיח

הוא בעצם הינקל, תופס שלא במתכוון את מקומו של האחרון, ומסיים את הסרט כמנהיג, בנאום נלהב על 

אל  שלום ואחדות, בעצרת המפלגה. בניגוד להתנהלות הרווחת באותה תקופה, מישיר צ'פלין מבט

המתרחש באירופה, אל התנהלות הבית הלבן ושאר בעלות הברית ואל הצופים הפוקדים את אולמות 

הקולנוע. בסרטו המדבר הראשון הוא משתמש בקולו שלו לצורך העברת מסר חשוב לעולם הנמצא 

 במלחמה, מסר של אחדות נגד הרשע.

                                                 
 -ואזכור ל Austerlitzהינה פרפרזה לשם  Osterlichכמשל ליען הקוברת ראשה בחול, אך  ostrichמצלול השם נשמע כמו  13

Battle of Austerlitz  נכנעה האימפריה האוסטרית לצרפתיםשבו  1805משנת (Kohen-Raz, 2011). 
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Man Hunt  :להלן(MH) לפני כניסת ארצות הברית למלחמה.  , כחצי שנה1941ביוני  13-יצא לאקרנים ב

הופק במהירות )ההפקה כולה  (Lang, 1941)מותחן בלשי זה בבימויו של פריץ לאנג -סרט התעמולה

 . Twentieth Century Foxידי חברת -נמשכה רק שלושה חודשים( והופץ על

 ומסביר. סיפורו האישי מחזק את המסרים בסרט 1933 שנתממנה ברח בשלאנג היה במאי ידוע בגרמניה 

 ,שליוותה את בחירתו לקחת את עבודת הבימוי של הסרט. לאנג , זואת עמדתו האישית נגד המשטר הנאצי

שזכה להצלחה רבה בגרמניה בתחילת שנות השלושים של המאה העשרים, הוזמן למשרדו של גבלס 

הסרטים הגרמנית. סרטיו המוקדמים היו אהודים , שם הוצעה לו משרה כראש תעשיית 1933באפריל 

מאוד על היטלר עצמו ועל גבלס, שכן סימלו עבורם את מהות החזון הנאצי והסדר החדש שביקשו ליישם. 

לאנג, שאמו ממוצא יהודי, הופתע מן ההצעה שהושמה לפניו, אך ידע כי לא יוכל לקבלה והחל מיד לתכנן 

. לאחר (Friedkin, 1974)אשר למועד שבו עזב לבסוף את גרמניה( את בריחתו מגרמניה )הדעות חלוקות 

 . (Koepnick, 2015) 1939שהגיע לפריז החל את דרכו אל ארצות הברית שם קיבל אזרחות בסוף שנת 

ועלילתו מתחילה  (Household)לד מאת ג'פרי האוסהו Rogue Maleמבוסס על רומן בשם  MHהסרט 

"Somewhere in Germany – shortly before the War ערב הפלישה לפולין  1939", וליתר דיוק ביולי

אציל בריטי )שאירעה בספטמבר(. ביער סבוך, המצלמה משוטטת בין השיחים ומגלה לנו את ת'ורנדייק, 

. הוא מתחמק מסייר נאצי שעבר באזור (Pidgeon)אותו מגלם השחקן וולטר פידג'ן ש, וצייד מפורסם

ומיד מגיע לעמדת המוצא. הוא מרוצה שכן איתר את מטרתו. בסדרת פעולות מדודות ומחושבות הוא 

מוסיף את כוונת רובה הצייד, המצלמה מכוונת על אצבעו שעל ההדק. מן הצד השני של הכוונת נראית 

והיא נענית  –ומה אם?  –ולה כך מיד אצל הצופה היא דמותו של אדולף היטלר בכבודו ובעצמו. השאלה שע

 כאשר ת'ורנדייק לוחץ על ההדק אך ללא קול. 

מעשה עצמו, יד המדומיין מעלה את האפשרות לַ זהו מארב לשם הספורט, הוא יכנה זאת אחר כך. הציִ 

שעבר באזור לא  ות'ורנדייק טוען את הרובה בכדור חי. בשנייה האחרונה הוא נתפס על ידי אותו סייר נאצי

להתגלגל אל המציאות האורבנית הערפילית שכה אפיינה את  MHמכבר. מאותו רגע מתחילה עלילת 

, אך מצליח (Sanders)סרטיו של לאנג. ת'ורנדייק נתפס ונחקר על ידי קצין נאצי, בגילומו של ג'ורג' סנדרס 

הלא היא  ,ת ששת קוקנית בשם ג'ריכנגד כל הסיכויים להימלט ומגיע לבסוף ללונדון שם מסייעת לו נער

. שם ממשיך המרדף עד לסצנת העימות הסופי בינו ובין הקצין, (Benett) השחקנית האמריקאית ג'ואן בנט

 מלכותה.-שבסופה הוא גובר על הקצין הנאצי ומצטרף לצבא הוד

ים היא בעת שבה ארצות הברית אינה מעורבת כלל במלחמה, והצגה לא הוגנת של משטרים זרים בסרט

אסורה, מצליח לאנג להוציא סרט זה אל האקרנים. סיפורו של ת'ורנדייק הוא סיפור צמיחה והתפתחות. 
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נחוש להגן הת'ורנדייק הופך מצייד למתנקש אפשרי, מאיש רב אמצעים המרוכז בבילויי פנאי לחייל מוצנח 

ל פני הבדלנות; את על הדמוקרטיה והחופש, והסיפור הופך מראה לגישה המעדיפה את המעורבות ע

האינטרס המדיני על זה האישי; סיפור הקורא לאזרח העסוק בענייניו הפרטיים לפקוח עיניים ולהבין 

 . (Koepnick, 2015)שהמלחמה אינה רק מעניינה של אירופה 

שת ברובה באנגליה, אך הסרט עשיר בייצוג ישיר של טקסטים בגרמנית, בעיקר מדוברים. העלילה מתרח

גיבורּה דובר אנגלית במבטא אמריקאי למרות היותו אציל בריטי. כך נוצרת הזדהות ותחושת שותפות 

אמר עליו לאנג, מאחר  ,(Germanic)גרמני -שיראה מקומיכך  גורל בין שתי המדינות. הסרט נעשה בכוונה

. סיומו של הסרט, שם קופץ (Grant, 2003, p. 107)נאצי -שהתכוון בכוונה תחילה לעשותו סרט אנטי

הצנחן ת'ורנדייק אל אדמת גרמניה, מעודד את היחיד בתוך ההמון לפעול לפי מצפונו, ולחסל את המשטר 

 הנאצי.

, 1דנים בסרטים שיצאו לאקרנים לפני כניסת ארצות הברית למלחמה אציג את טבלה ה בתום תת הפרקים

 . להלןה אמסור סיכום ביניים של הדמויות וייצוגי שפה כפי שיידונו בש

 ייצוג דמות  –גרמני או נאצי  2.1.1

את דמותו של הגרמני )או הנאצי( אי אפשר להפריד מן השפה שבה הוא מדבר או ממניירות שפת הגוף שלו. 

ן בייצוג גרמניה או ארצות הברית ואולפני הסרטים שלה מבקשים עדיין להראות עידו 1940-ו 1939בשנים 

בייצוג גרמנים בקולנוע. בשל מדיניות הבדלנות ודרישות הצנזורה אנו יכולים לראות כי יש בשלב זה 

 הבחנה בין כמה "סוגי" גרמנים בסרטים. 

( 1978-1942במאמרו על ייצוג דמות "הגרמני" בסרטים הוליוודיים בזמן המלחמה ולאחריה )בין השנים 

כי לפני המלחמה הורשתה הוליווד לייצג מבטאים זרים בדמויותיהם של  (Mariani, 1979)טוען מריאני 

מרגלים הפועלים לרעת ארצות הברית, ולאחר כניסת ארצות הברית למלחמה הוצגו הנאצים כאויב נאלח, 

כזריותם הבלתי נדלית(. בהן זכו כהוקרה על אשזחוח, לבוש מדים מצוחצחים ומקושטים במדליות לרוב )

אויב זה היה מצויד במבטא אנגלי מלוטש והעדפה ברורה למוסיקה קלאסית, ועליו היו האמריקאים 

 . (Mariani, 1979)צריכים לגבור 

הנאצים בסרטים אמריקאים הם מעין יצורים מעורפלים, מוסיף החוקר קֹוקס, שכן אופן ייצוגם הוא 

. (Cocks, 2013)הן של יוצרי הסרטים והן של הצופים באולמות הקולנוע  –צר של נקודת מבט כפולה תו

לפי קוקס לרוב הובדלו דמויות הגרמנים מדמויות הנאצים, והוא מוסיף בעקבות הייק כי לדמות הנאצי 

, (collaborator), משתף הפעולה (sympathizer) ארבעה מופעים עיקריים: המזדהה עם מצע המפלגה

 .(the officer( )Hake, 2012 in Cocks, 2013)והקצין  (party member) חבר המפלגה
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הוא צעיר, זכר, מבודד מן החברה, מתוסכל מן המצב הכלכלי,  (sympathizer)המזדהה עם מצע המפלגה 

שורותיה הוא מוצא נחמה ועידוד תחת גבריותו המאוימת זוכה לאישור מצד המפלגה הנאצית ובין 

הוא המשתמש בכוחניותו של המשטר הנאצי כדי  (collaborator)תאוריית הגזע העליון; משתף הפעולה 

. הן (Hake, 2012)בהכרח בתאוריות העומדות מאחוריו מאמין לקדם את תועלתו האישית אך אינו 

התמידיים לשוליים בחברה האמריקאית ואת  המודחיםייצגו באופן עקבי את המזדהה הן משתף הפעולה 

אך ייצגו גם את המצפון הדמוקרטי האמריקאי שביקש לראות את  ,עמדת הבדלנות בארצות הברית

מות קצין או הוא ד (party member). חבר המפלגה (Cocks, 2013)הקצינים הנאצים ככעוסים ושחצנים 

או גסטפו ובכל מקרה חלק פעיל במנגנון המפלגה הנאצית. חבר המפלגה הופיע בדרך כלל  SS, SAחייל 

בתפקידים משניים, ופעמים רבות הייתה קומתו נמוכה ושערו מקריח; מאפייניו הגופניים היוו ניגוד לכוחו 

היה בדרך כלל גבוה, אלגנטי ואף  (the officer)תחת המשטר והוא הוצג בצורה גרוטסקית כמעט. הקצין 

. השחקן הנבחר לתפקיד זה (Hake, 2012)מושך מבחינה חיצונית והופיע בדרך כלל בתפקיד ראשי בסרט 

פעמים רבות ג'ורג' סנדרס שהיה ידוע בגילום דמויות של נאצים קרי לב שנעו בין דמות הקצין היה 

 CNS (Litvak, 1939), לבין מנהיג המפלגה הבריון כבסרט MH (Lang, 1941)ט המשכיל העירוני כבסר

(Cocks, 2013) . 

נאצי מול הגרמני בסרטים שלאחר מלחמת מדבר אמנם על ייצוג ה (Dworkin, 1965)דוֹורקין במאמרו 

 –רלוונטית גם לעבודה זו  העולם השנייה )ובעיקר משנות החמישים( אולם, הוא עושה אבחנה שהיא

-אינו חייל ממושמע בלבד, אלא מנהיג התומך באופן פעיל בתאוריה ובמדיניות הנאצית )דמות ההקצין 

officerשאינו מעורב , שהוצגה לעילת חבר המפלגה(. מולו נמצא החייל הממושמע )המקביל לדמו )

 –טוב או רע  –במדיניות הנאצית אלא רק במכניקה של המלחמה, הוא אינו מסוגל לפעול לפי מצפונו 

לפני כניסת  –ופשוט ממלא אחר פקודות. אבחנה זו רלוונטית גם למקרי המבחן בתת פרק זה, שכן גם כאן 

מטרת הפיקוח והצנזורה בנושא אירופה היא ייצוג  –מה( ארצות הברית למלחמה )כשם שהיה לאחר סיו

 אנושי )ולא דמוני( והוגן הן של גרמניה עצמה, והן של תומכי המשטר.

לאורך העבודה אראה את מיקומן של דמויות הנאצים או הגרמנים על ציר הסטריאוטיפים, אולם אבקש 

כלל יהיה הקצין הבכיר אולם צע )בדרך תאב הב הגרמני –למתוח אותו מעט, ולהציע שתי דמויות נוספות 

יהיה רק דמות משתף הפעולה( והגרמני הטוב )לעיתים יהיה קרבן של רדיפת הנאצים, הוא גרמני שיתכן 

ארי במוצאו אך בכל מקרה הוא מתנגד למדיניות המשטר ולרוב יגולם על ידי שחקן אמריקאי(. -ארי או לא
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, אנייה נאצית המשמשת שם להעברת מרגלים אל 14, על סיפון ה"ביסמרק"CNS (Litvak, 1939)בסרט 

, ג'ורג' סנדרס, במבטא גרמני ומאחוריו שלט (Schlager)אדמת ארצות הברית, נואם הנאצי שלֶגר 

ה הסיסמ – " )"עם אחד, רייך אחד, מנהיג אחד"(Ein Volk, Ein Reich, Ein Führerבגרמנית: "

ליה התבססה משנתו של היטלר. השלט אינו מתורגם בגוף הסרט, לא בכתוביות ולא עשהמפורסמת 

באמצעות דמות מתורגמנית, אולם, יש להניח שקהל הצופים כבר הכיר את הסיסמה מיומני החדשות 

בהם בוודאי כבר צפה. כך יוצר הבמאי ליטוואק קשר מידי בין הקצין הנואם )סנדרס( לבין המשטר ש

 הנאצי. 

 מיהו גרמני:-, למעשה( לשלגרק ממשיך ומבסס את הקשר בהגדרתו של סנדרס )ליטווא

Schlager:  No one, no matter where he is, can call himself a German unless he is a 

National Socialist (00:11:32-00:11:36) 

 

 ג'ורג' סנדרס )במרכז( בתפקיד שלגר הנואם בפני חברי המפלגה :1תמונה 

מי שהוא נאצי הוא גרמני, ולחלופין מי שאינו נאצי אינו יכול להיחשב גרמני: אומר שלגר,  במילים אחרות,

לא עוד גרמנים טובים  –בכך מוחק ליטוואק את ההבדל בין הגרמנים לנאצים ומגדיר את האויב כאחד 

אין דמויות של  MH (Lang, 1941)מול הנאצים הרעים אלא, גרמנים=נאצים. בדומה לכך גם בסרט 

 גרמנים שאינם נאצים.

, ישנה הבחנה בין הגרמני לבין הנאצי. MH -ו CNS, בניגוד לסרטים TMS (Borzage, 1940) בסרט

ו מול זו: מוצבות ז –הנאצי והגרמני  –הבחנה זו באה לידי ביטוי מיד עם תחילת הסרט כאשר הדמויות 

 קולומאופיין בשפת גוף נוקשה וגוון  – (Young)ְפִריץ )הנאצי(, בגילומו של השחקן האמריקאי רוברט יאנג 

-)הגרמני(, בגילומו של השחקן הכלאחיד וחד, מקיש בעקביו כחייל כל אימת שיוצא מחדר; ומרטין 

                                                 
, מוזכרת בסרט (Rico, 1998-2013) 1941( אניית המלחמה הגרמנית הידועה לשמצה שטבעה בשנת Bismarckה"ביסמרק" )14

 הברית.לפלישה לארצות  –כסמל 
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גמגם ובחיוכים נבוכים, שניהם שבור ומ בסגנון דיבורהמאופיין  ,(Stewart)אמריקאי ג'יימס סטיוארט 

כך בסצנת  –סטודנטים בכיתתו של פרופסור רות'. פריץ מאמין בשלטון החדש ובכפיית דעתו על אחרים 

 To love, honour and"ומצהיר שהסכימה ,ארוחת הערב הוא מכריז על אירוסיו לפרייה למורת רוחה

obey"  ה תעז להתנגד לדעתו( ועוד יצהיר כי יש אותה ידגיש שוב בהמשך כאשר פרייש)= לציית; נקודה

ארי -ארי או לא; מולו מרטין שאינו מוגדר בסרט כצורך להיות חסרי סובלנות כלפי מתנגדי המנהיג החדש

 מאמין בשלום ולא במלחמה ובדומה לפרופסור רות' הוא מסכים כי לכל אדם הזכות לחשוב כטוב בעיניו. 

גם כן ניתן להבחין בין צמרת "הצלב הכפול", הינקל, גרבג' והרינג  TGD (Chaplin, 1940)בסרט 

 )הגרמנים הנאצים(, ובין הספר וחברו שולץ )הגרמני הקרבן והגרמני הטוב(.

 : הקצין

; הוא נאצי קר תאב הבצע הגרמניהקצין וגם הוא גם  בגילומו של ג'ורג' סנדרס הבריטי שלגר ,CNSבסרט 

, סמכותי, בורג ראשי בהפעלת רשת המרגלים. הוא דובר אנגלית במבטא גרמני, אינו חושש רוח, גבוה

, ומייצג את חברי המפלגה הנאצית לעיללהצהיר הצהרות חדות ובוטות אשר לכוונות המפלגה כפי שצוין 

דע $ בלבד עבור מי50בכלל ואת מפעילי תא המרגלים בפרט, ומציג אותם כקמצנים )שלגר משלם לשניידר 

 מודיעיני רחב(, סחטנים ומלאי שנאה כלפי הדמוקרטיה האמריקאית. 

[ האמריקאית( Daleשם מרתה )אסתר דייל ] TMSתחזור ותופיע גם בסרט  הגרמני תאב הבצעדמות 

סמכותית וקרירה. מרתה עוזבת את בית  מבוגרת,אישה העוזרת, אשת מפתח בבית משפחת רות', 

חיה אולם, בפרידתה ממשפחת רות', אף לאחר שקיבלה את מלוא המשפחה השנויה במחלוקת לבקשת א

משכורתה, היא מתעקשת עוד על כמה אגורות נוספות, מחיר החלב שקנתה באותו הבוקר. דמותה של 

 היהודי תאב הבצע.של מרתה היא גם דמות ראי לסטריאוטיפ 

(Anders)ולף אנדרס בגילומו של השחקן ממוצא גרמני רוד (Hartman)דמותו של הרטמן  TMSבסרט 
15 

האחים אוטו ואריך )בגילומם של שני הכוכבים האמריקאים עמו מגיעים לשוחח והיא בעלת עמדת כוח 

[ בהתאמה(. הרטמן מדבר אנגלית במבטא גרמני, Orr[ וויליאם טי. אור ]Stackהצעירים רוברט סטאק ]

 SA-חיילים הלבושים במדי ה-אחיםפניו קפואים, הוא לבוש מדי גסטפו כהים, וכוחו רב יותר מזה של ה

החומים. אמנם הרטמן מספר להם כי הפרופסור נאסר מכיוון שהתנגד לתאוריית הגזע הנאצית, אולם הוא 

אחים שלא ישאלו שאלות נוספות. בסצנה זו הקצין עומד בעומק הפריים, הוא נמוך יותר מן המזהיר את 

                                                 
. בשל היותו (Davis) ורוברט דיוויס (Anders)היה ידוע גם בשמות הבמה רודולף אנדרס  (Amendt)השחקן רודולף אמנדט  15

בתפקיד קצין  הוא השתתףיליד גרמניה ניחן במבטא גרמני כבד אשר ניתב את עבודתו בעיקר לתפקידים שנדרש בהם מבטא. 
 .(Internet Movie Database, 2016) דנה בהם הסרטים שעבודה זו 11וך נאצי בארבעה מת



48 

 

סיגריה, ידו האחרת מונחת בכיסו ופלג גופו העליון האחים, אך שפת גופו נינוחה, הוא אוחז בידו האחת 

פונה אל קדמת הפריים )סמל לביטחון שלו בזהותו(; האחים מצדם עומדים זקופים ודרוכים בקדמת 

הפריים, פניהם מופנים לשמאל הפריים )סמל לרגשותיהם המעורבים(, הם גבוהים יותר ורבים יותר 

 אולם, הם מקבלים את איומי הקצין בהכנעה. בפריים )יתכן שהיו יכולים לגבור עליו?( 

 

 : הקצין )רודולף אנדרס( משמאל מאיים על האחים לבית רות'2תמונה 

ההבחנה הסטריאוטיפית אינה כל כך נחרצת, זאת לאור העובדה שאת התפקיד הראשי, גם  TGDבסרט 

ו. על אף שיש להניח וגם של הקרבן )הגרמני היהודי הטוב(, משחק צ'רלי צ'פלין בעצמ הדיקטטורשל 

שהינקל הוא זה האמור למלא את תפקיד הקצין, הוא אינו עונה על הקריטריונים הנדרשים מקצין רע לב 

מעמידה אותו בתפקיד דומה לזה שממלא גם הרינג בסרט, תפקיד  קר שכזה, ובכלל, דמותו הגרוטסקיתו

לובשת  ג'יבריש. דווקא כאןל, הוא מדבר בהוא נמוך ושלומיאל וחשוב מכ –הנאצי כחבר המפלגה 

 מיהו המנהיג הנאצי?  –הסאטירה של צ'פלין את תפקידה החשוב ביותר 

דה סילבה אומר כי כאשר דמות תבטא עצמה בשפה זו או אחרת, אנו נקבל מידע על פן נוסף בה, באופייה 

שרק דמותו של הינקל תדבר בג'יבריש בסרט, בכך וכך בחירתו של צ'פלין  (da Silva, 1998)ובהליכותיה 

'יבריש אלתר בעת כמו גם האופן שבו בנה את השפה )צ'פלין כתב את התסריט לסרט אך את קטעי הג

את מטרתו לאפיין את דמותו של הינקל כחסרת אנושיות, דמות שככל שקשה  יםהצילומים(, משרת

. הג'יבריש בפי הינקל מתובלת בצלילים חייתיים (Cronin, 2009)לתרגמה, כך אובדת אנושיותה 

" או לחלופין, Sauerkraut" או "Wienerschnitzelובשיעולים, כמו גם במילים מוכרות בגרמנית כמו "

" Tight the belt" שנשמע כמו "Tighten de Belten" – נלקחו מן השפה האנגליתכאילו מילים שנשמעות 

 כפרודיה על השפה )והתרבות( הגרמנית.  באמצעותן מחוזק מעמדה –ק את החגורה( )להד

אמנם הוא אינו  –גם דמותו של בנזינו נפולוני )בניטו מוסוליני( זוכה לטיפול דומה כדמותו של חבר מפלגה 

בר ולפיכך שייך לצד "הרעים"( והוא מדבר אנגלית ולא ג'יבריש, אולם הוא מד –נאצי )אך הוא פשיסט 
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במבטא איטלקי מובהק ואף מצחיק, הוא מגושם ומרושל, ונראה שהוא מתווכח עם הינקל על עקרונות 

 אליהן יפלוש )או לא(, כמו ילד קטן המתווכח עם חברו בגן השעשועים. שומדינות 

נשמע  – Garbitschהקצין הבלתי מעורער, שר הפנים של טומאניה, גרבג' ) TGDובכל זאת מופיע בסרט 

שהיה ידוע  (Daniell)=זבל, באנגלית(, בגילומו של השחקן הבריטי הנרי דניאל garbageמילה כמו ה

בזכות הדמויות החלקלקות והקרות שגילם. גרבג' נראה גבוה וזקוף בפריים ובסצנת נאומו הוא מצולם 

ברורה:  בה משתמש גרבג' היאשמזווית נמוכה באופן שמגביר את עוצמתו וסמכותו. בניגוד להינקל, השפה 

 הוא משכיל ובזכות האנגלית הרהוטה בפיו, הוא בעצם משמש מתורגמן לדבריו חסרי הפשר של הינקל. 

, הלא הוא ג'ורג' סנדרס, הוא אותו קצין נאצי עירוני, משכיל MHבסרט  (Quive-Smith)סמית' -קִוויבְ 

חים ולעינו מונוקל. . הוא גבוה ומראהו אלגנטי, הוא לבוש מדים מצוחצCNSומגונדר שראינו בסרט 

כאשר ת'ורנדייק  ,דוקטורהחברו למפלגה, משרדו מקושט בחפצי אמנות והוא חובב שחמט ומשחק נגד 

 לב, חדור מטרה ואמונה במשטר אותו הוא משרת:-סמית הוא קר-מובא לחקירה. קִוויבְ 

Quive-Smith: We Nazis are finding a new life, a new vitality for our people,  

by returning to the primitive virtues. (00:11:53-00:11:57) 

הוא מפציר בת'ורנדייק, זוקף את גבו המופנה אל המצלמה וידיו שלובות מאחורי גבו, ושני הגברים מזהים 

 זה את זה כסמל הגזע, של כל אחד מהם:

Quive-Smith:  Yes, you're symbolic of the English race. 

Thorndike:  I'm beginning to think that you are symbolic of yours.  (00:11:48-00:11:52)  

עבור ת'ורנדייק  יםהיוהרה והאכזריות העוטפות את מילותיו, מייצגוסמית מתנהג, -האופן שבו קוויב

 אליו הוא שייך.ש)ועבור הצופים( את הגזע, ובעצם את הלאום, 

 to destroy in order to create a new"צים אינם חוששים סמית' אינו חושש להודות שהנא-קוויב

world" ((00:12:03-00:12:00  סמית' נאמן -לו קוויבשות'ורנדייק מצדו אינו חושש להקניט את הפיהרר

 " )דקהto play God" )קיסר קטן ונפוח(, איש שרוצה "strutting little Caesarכך ומכנהו: "-כל

זאת עומדים השניים זה מול זה בפריים, גובהם כמעט זהה והם מובדלים  (. למרות00:14:24–00:14:18

ת'ורנדייק מדבר במבטא אמריקאי איטי ועייף ובגדי  –בפיהם ובבגדים שהם לובשים שזה מזה אך במבטא 

סמית' שמדבר במבטא -הצייד המלוטשים שלו נראים כעת מרופטים לעומת מדיו המצוחצחים של קוויב

סמית' מוטל על הקיר כאשר הוא מחליט לשלוח את ת'ורנדייק -צלו המאיים של קוויבבריטי קצר ומתוח. 

לידיהם המענות של חייליו, והוא חשוך ודעתו אינה ניתנת לשינוי. בסופו של הסרט, הוא מוכח כבוגדני 
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בה לכד את ת'ורנדייק ובידו שכאשר הוא מבטיח לת'ורנדייק את שחרורו בעודו עומד מעל פתח המערה 

 ח.אקד

 
 ,: ת'ורנדייק )וולטר פידג'ן( במראה הצייד המרופט מימין3תמונה 

 סמית' )ג'ורג' סנדרס( הקצין הנאה והמצוחצח משמאל.-וקוויב

המוקבלת לדמות הקצין, על אף שאינה דמות ראשית בסרט, היא איש הגסטפו  MHדמות נוספת בסרט 

אי שהיה ידוע בתפקידיו בסרטי אימה. אמנם האמריק (Carradine)בגילומו של ג'ון קאראדין  ,מר ג'ונס

גבה קומה ופניו  –קאראדין הוא אמריקאי, אולם הוא מדבר במבטא בריטי )או בשפה הגרמנית( ומראהו 

קצין. ג'ונס מתחזה לת'ורנדייק כאשר הוא מועלה אל ספינת המסע -מסייע לזיהויו כמעין דמות –חיוורים 

ונדון. שפת הגוף של קאראדין היא נוקשה, הוא מדבר בטון נמוך עליה נמצא ת'ורנדייק בדרכו ללשהדנית 

באמצעותה יבקש להרוג שוממנה ישלוף אחר כך חרב  ,ושקט, משתמש במטריה שבידו כדי לסמן לחבריו

 את ת'ורנדייק במאבקם בין הצללים שליד מסילת הרכבת התחתית.

 :משתף הפעולה

, פול לוקאס, הוא רופא המשתמש ההונגרי-טרואוס, יליד , בגילומו של השחקןCNSד"ר קסל בסרט 

מרשת המרגלים וגם מן המאהבת שלו. בדומה לשניידר, המרגל גם בכתובת המשרד כדי לקבל מכתבים 

)רובינסון( על  FBI-כאשר מתעמת איתו סוכן ה –פרצופי -הנאצי, הוא אינו נאמן )הוא בוגד באשתו( ואף דו

ומשנה גרסותיו בהתאם להתפתחות השיח ביניהם. קסל הוא  קשריו ברשת הריגול, קסל משקר ללא היכר

הכלי המשמש את הבימאי ליטוואק להעביר את מסר ההשתלטות על העולם, שכן הוא הזומם להטמיע את 

ת" בארצות הברית באמצעות הפצת תעמולה שתפורסם בעלוני פרסומת הכתובים באנגלית כדי ה"גרמניּו

 ת הברית, כמו גם לצופים בסרט.שיהיו ברורים לאזרחים הרבים בארצו

 : חבר המפלגה

, הוא נואם בעצרות CNSחייל הממושמע( בסרט ההוא גם משתף פעולה אך גם חבר המפלגה ) ד"ר קסל

הבונד ומתכנן הפצת תעמולה נאצית בארצות הברית. אך כאשר הוא מבין שהנאצים רוצים בחיסולו הוא 

 עצמו במחנה ריכוז. בעצמו אינו רוצה להגיע לגרמניה שמא ייכלא ב
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כחבר המפלגה היא מעניינת מאוד, הן בשל הגרוטסקיות שבה בחר צ'פלין דמותו של הרינג  TGDבסרט 

הרמן גרינג. ליהוקו של  –להציגה, והן בשל האופן שבו בחר לייצג את מי שהיה "מספר שתיים" של היטלר 

הוא שמנמן )רמיזה על נהנתנותו(, הוא הקומיקאי בילי גילברט לתפקיד מוסיף להרינג נופך חביב כמעט: 

אינה נשקלת, הערותיו הן שוליות וזוכות להתעלמות אף שלומיאל, ומילתו )בניגוד למילתו של גרבג'( 

 מוחלטת מצדו של הינקל.

רחוקים מלהיות גרוטסקים.  TMSלעומת הרינג החיילים הממושמעים, הנאצים חברי המפלגה בסרט 

ת לפנינו כבר בסצנת ובצדקת המשטר הנאצי והליכתם שבי אחריו נחשפ אמונתם של פריץ, אוטו ואריך

ארוחת הערב בסיקוונס פתיחת הסרט, שם הם נקראים להתייצב לשורות המפלגה ומשיבים בחיוב ללא 

הארים, לבין אביהם החורג וילדיו  –היסוס, וכן ללא היסוס הם עושים מיד את ההפרדה ביניהם ובין אמם 

באה לידי ביטוי גם בסצנת הפונדק שם הם  נתם העיוורת של האחים ושל פריץמושאינם ארים. א –

רבים וחסונים, לעומת כשהם ון המפלגה במועל יד נעומדים יחד עם שאר באי הפונדק כולם ושרים את המ

המתנגד למשטר החדש )שאינו ארי(, בגילומו של תומאס רוס  ,מנהל בית הספר, וורנר, הגרמני הטוב

(Ross) קאי, שעומד נמוך בפריים, מורכן ראש, לבדו מול כולם.האמרי 

את אוטו ואריך נראה תמיד כשניים, תמיד כ"רבים", מייצגים את האמונה העיוורת של החיילים  

הממושמעים, חברי המפלגה הנוהים אחר המצע הנאצי, מצע שיגבה מחיר אף ממשפחתם שלהם )הם 

כאשר ילמדו על מותה של אחותם, ומוסרו של האחד יגבר ייפרדו זה מזה רק בסיקוונס הסיום של הסרט, 

 על האמונה בצדקת דרכו של האחר, ושל המשטר הנאצי בכלל(.

[ שנמלט Stösselלודוויג שטוסל ] ה,הונגרי-אוסטרויליד  ,הדוקטור השמנמן והמקריח )השחקן MHבסרט 

הוא , אלא SAאו  SSינו חבר מגרמניה הנאצית זה אך שלוש שנים קודם לכן(, אמנם אינו קצין נאצי וא

הוא בודק את סימני החיות של ת'ורנדייק בין עינוי לעינוי. כשלמעשה, רופא, שותף למעשי המפלגה מוצג כ

חזותו הקומית כמעט )הוא נמוך, שמנמן ומקריח( היא כאנטיתזה לכוחו בתוך המפלגה: הוא זה הדוחף 

סמית בבוקר למחרת במשלחת -מלווה את קוויבבתאווה את ת'ורנדייק מעל הצוק במטרה להורגו והוא ה

 למציאת הגופה. 

 :המזדהה עם מצע המפלגה

באמצעות שלוש דמויות של מרגלים קרי לב, כולם  CNSנאצי בסרט -ליטוואק מציג את דמותו של הגרמני

( ושניידר. כל אחד מהם לעילרו : שלגר, ד"ר קסל )שהוזכ(Mariani, 1979)דוברי אנגלית במבטא גרמני 

מייצג פנים שונות של הנאצי. שניידר הוא דמות הנאצי המזדהה עם מצע המפלגה, בגילומו של השחקן 

. מראהו המרשים של לדרר עומד בסתירה (Lederer)האמריקאי ממוצא צ'כוסלובקי, פרנסיס לדרר 
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נס את משפחתו, הוא עצלן ומלא באגו )אף לדמותו של שניידר: שניידר הוא מובטל ולפיכך אינו מצליח לפר

אינו חושב שיאה שידחוף את העגלה שנושאת את בנו שלו(, וטיפש )הוא מוסר את המידע המודיעיני שאסף 

 התשלום(. אתבטרם סיכם עם הנאצים 

ת מקומם ופורחים )למרות צעירים ונאים, המוצאים אגברים גם הם שניהם  TMSאוטו ואריך בסרט 

 . SA-ארי( בין שורות ה-ים במחלוקת עם אביהם החורג, הלאשנויקשריהם ה

 :הגרמני הטוב

כארי או כלא ארי. הוא מדבר  TMS, אינו מוגדר בסרט (Stewart)מרטין, בגילומו של ג'יימס סטיוארט 

 הוא חם, סובלני ,(Wenke, 1998)אנגלית במבטא אמריקאי, דבר המגביר את הזדהות הצופים עם דמותו 

(. מרטין אינו דוגל במדיניות המשטר 16ומצפוני, ובקתתו ממוקמת מחוץ לעיר )הוא חקלאי ולא מדינאי

וכמוהו מאמין מרטין  ,ארי(-החדש, הוא מוטרד מעלייתו של היטלר לשלטון כשם שמודאג גם רות' )הלא

לעומתו, מאמינים שיש לכפות  ,ריץ(שלכל אדם צריכה להיות החירות להביע דעתו. חבריו )אוטו, אריך ופ

את חוקי הרייך על התושבים ולמגר את מתנגדיו. אופיו של מרטין ובחירתו הפוליטית מודגשים בעצם על 

 הוא אינו בוחר כמו האחרים.  –דרך השלילה 

ארבעה ניסיונות להשגת המידע  נעשים, TMSכאשר פרופסור רות' נעצר ונשלח למחנה ריכוז בסרט 

טובים נוספים. -באמצעותם מוצגים ארבעה פנים של הגרמני: הקצין, חבר המפלגה, ושני גרמניםאודותיו ו

עם המשטר: ליימן, זקן, כפוף, ושפת גופו  –אולם אחד מהם משתף פעולה עם הקרבנות, והאחר 

בדומה למרטין, אינו מזוהה  ,(Edmunds)כמתנצלת, בגילומו של השחקן האיטלקי ויליאם אדמונדס 

ארי או כלא ארי. ליימן מגיע לבית משפחת רות' לספר על מאסרו של הפרופסור אך בניגוד למרטין, בסרט כ

כאשר פונה לגברת רות' )ואנו  בגרמנית, הוא מדבר במבטא גרמני ואף משתמש בכינוי "פראו פרופסור"

את המילה  מטילים ספק לרגע במניעיו(. אולם, כאשר הוא נשאל מי אסר את הפרופסור הוא עונה ומדגיש

"They הם( ובכך מגדיר את ה"אנחנו" )הוא והנשים לבית רות'( לעומת ה"הם" )הגסטפו שאסר את( "

 הפרופסור(.

הוא ספק גרמני טוב, ספק משתף  (Hicks)רקטור האוניברסיטה בגילומו של ראסל היקס האמריקאי 

וא זרתו באיתור אישּה. הפעולה: מחד גיסא, הוא שותק לשמע תחנוניה של אמיליה רות' המבקשת את ע

ואת כוחו שלו לעומתם וכאשר הוא נעמד מול אמיליה, גבוה ממנה  יודע את כוחם האמתי של הגסטפו

                                                 
 Man Huntמט ושומע מוסיקה קלאסית בסרט -שח משחק –קצין, העירוני, המשכיל והמתורבת ה-בהשוואה לדמות הנאצי 16
(Lang, 1941) ניינים של עיום, -תו של אדם פשוט, מן הכפר, עסוק בטרדות היוםבהוליווד היא דמו הטובהגרמני  דמות –, למשל

חיים ומוות; הסביבה העירונית הצפופה והתחרותית שנתנה במה למצע הנאצי אינה משפיעה עליו, הוא נותר נאמן לתפיסת 
 .עולמו
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בו ינקוט( הוא עונה לה בקול שקט וסמכותי, שבפריים, ידיו שלובות מאחורי גבו )סמל לחוסר המעש 

ל לסכן אותו ועליו לחשוב על ובאנגלית צחה, במבטא אמריקאי שהוא מסרב לסייע לה שכן הדבר עלו

משפחתו. אם ליימן הבדיל את אמיליה מה"הם" )הנאצים(, הדיקן עושה את הפעולה ההפוכה ומדגיש בפני 

מה"אנחנו"  –אמיליה כי בניה מקושרים לגסטפו יותר ממנו, וכך רואה עצמו )ואת אמיליה עמו( שונה 

פריים מגברת רות' אולם שניהם עומדים פנים ארים(; מאידך גיסא אמנם הוא נראה גבוה יותר ב–)מהלא 

 .17אל פנים במרחק שווה בתוך הפריים )סמל להימצאות שניהם באותה הסיטואציה(

, בגילומו של השחקן (Schultz)הגרמני הטוב הוא גם החייל הממושמע )חבר המפלגה( שולץ  TGDבסרט 

יה במלחמת העולם הראשונה, והספר . שולץ היה קצין בצבא גרמנ(Gardiner)הבריטי, רג'ינלד גרדינר 

הספר  –היהודי ששירת לצדו הציל את חייו. לאחר שנים מצאו השניים את עצמם משני צדי המתרס 

אינו חש קושי שולץ אמנם היהודי הובא לגטו, ושולץ מצא עצמו קצין רם מעלה במפלגת "הצלב הכפול". 

אולם הוא ם, וטון קולו עמוק ומאיים לעיתים, מיוחד להטיל מורא בין יושבי הגטו, הוא גבוה, לבוש מדי

גרמניה( את נאמנותו של הספר שהציל את חייו ומבקש להחזיר לו טובה. -זוכר )שלא כמו ארצו טומאניה

בסופו של דבר מסייעים השניים זה לזה להימלט מידי הנאצים ושולץ הוא העומד לצדו של הספר בסצנת 

 ו למען שלום עולמי. נאום השלום ודוחף אותו להשמיע את קול

 (homogenizationייצוג עקיף ) – ייצוג השפה הגרמנית 2.1.2

, הינו ייצוג של התרחשות )מחוץ לסרט( שבוודאי קרתה בקרב קהילה homogenizationהייצוג העקיף, 

הומוגנית דוברת שפה מקומית )לענייננו גרמנית( אך מיוצגת באמצעות השפה ההגמונית בקרב הציבור 

. הייצוג העקיף יהא (O'Sullivan, 2008)ת בסרט )לענייננו קהל אמריקאי דובר אנגלית( המתעתד לצפו

-אליה משתייך הדובר בסרט, או באמצעות פסבדושלסמן את הקבוצה  נועדלעיתים באמצעות מבטא אשר 

בוודאי הייתה נשמעת לו היו הצופים לדמיין את השפה שמחוץ לסרט כפי שמשפה, ונראה כי מצופה 

 הדמויות מדברות בה. 

ד"ר קסל בעל המבטא הגרמני המובהק נואם במחנה של נוער הבונד, מחנה קיץ נאצי.  CNSבסרט 

נאצי )הוא שכתב את מילות המנון המפלגה הצעיר ה ,Horst Wesselעליו רשום השם שמאחוריו שלט 

שהפך ל"קדוש מעונה" ולכלי בידי התעמולה הנאצית, , Horst Wessel Lied/ Die Fahne hoch) הנאצית

                                                 
בין דמות הגרמני הטוב לבין  ְךָתוֶ , נמצאת ב(Rich), בגילומה של השחקנית האמריקאית, איירין ריץ' דמותה של אמיליה רות' 17

עם ארי )יהודי( רות', היא אמם של אוטו ואריך )הנאצים(. -לאהפרופסור ה שכן על אף שהיא אוהבת את אישּה –דמות הנאצי 
היא עצמה בוחרת לעמוד לצדו של מרטין כאשר אוטו ואריך מבקשים לפגוע בו, ולעזוב את ביתה יחד עם בתה ובנה )פרייה זאת 

 –הדמויות שסביבה מנסות לשייכה בכל פעם לצד אחר: הדיקן  ילדיה המשותפים עם פרופסור רות'(.ארים למחצה )ורודי( ה
 לגרמנים מתנגדי הנאצים. –לנאצים; ליימן 
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. מיד (Jewish Virtual Library, 2016)לאחר שנורה בראשו בידי חבר במפלגה הקומוניסטית בגרמניה 

ושם גם המלצרים וגם חברי הלהקה  ,בה מתכנסים חברי הבונדשלמסעדה  עוברת ההתרחשותלאחר מכן, 

בו ש: באמצעות המבטא (Lederhosen)ה"לדרהוזן"  ,ה לובשים את הלבוש הבווארי המסורתיהמופיע

בחברתם הוא נוהג להסתובב שבה הוא נמצא והמאפיינים הפיזיים של האנשים שקסל מדבר, הסביבה 

 מנה הוא מגיעמש)לבושים בגדים בווארים מסורתיים או מדי הבונד( נוצר קשר ישיר אל התרבות 

(012Labate, 2 ;O'Sullivan, 2008; Wenke, 1998) הלדרהוזן יהיה כך שווה ערך במשמעותו למדים :

מהם שאבו ש SA (brownshirts)-, ואלה שווי ערך למדי ה(Silvershirts)הכסופים של חברי הבונד 

 . הם מסמלים את אותה התרבות, ומחזקים את נאומו של שלגר Allen, 2012;(Lobb, 2000) השראה

 : הגרמני אינו גרמני אלא אם הוא נאצי.עיל, בו הוא מצהיר כישהוזכר ל

4.  5. 

 CNS: שתי תרבויות שלובות זו בזו, התרבות הנאצית והתרבות הבווארית בסרט 5-4תמונות 

כל הדמויות דוברות אנגלית על אף שכולן גרמניות. עיקר האפיון נעשה באמצעות המילים  TMSבסרט 

הגוף שלהן. נראה שדווקא המבטאים הזרים החזקים הופיעו אצל הדמויות שהן אומרות ובאמצעות שפת 

. סצנת (Bleichenbacher, 2008 in Planchenault, 2012) ליימן ואמו של מרטין –המשניות יותר 

מביאה לשינוי במהלך הסרט. היא מתפקדת כמעין סצנת שיא שכן בעקבותיה  הפונדק שהזכרתי לעיל

המפלגה שאליה הצטרפו אחיה למחצה ובן זוגה, פריץ, ומבינה כי לא תוכל עוד מבינה פרייה את כוחה של 

אינה רק בחירה אנושית  נהל בית הספר וורנר יחד עם מרטיןלהתעלם ממנה. בחירתה לעמוד לצדו של מ

הנובעת מחמלה גרידא אלא זוהי בחירה פוליטית שעתה אין לה מנוס אלא לעשות. לאחר האירוע היא 

ם פריץ קשה העורף הנחוש לכפות דעתו על הסביבה. הקרע ביניהם גדל כאשר הוא דורש נוסעת לביתה ע

מפרייה לבחור )בהיותה ארית למחצה( בנאמנות לו על פני נאמנותה לאביה. פרייה מבינה כי מרגע זה לא 

 היוכלו לחזור לאחור ובפעם הבאה שיפגשו היא תטיח בפניו כי הוא שייך לגרמניה החדשה הרודפת את עמ

– "My People )?כאשר תהלך לצדו של מרטין המסרב גם  ,ויחסיהם יסתיימו. בסצנה הבאה –" )היהודים
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הוא לעמוד לצד המפלגה החדשה )סמל פיזי לבחירתה שלה(, יבצעו אחיה של פרייה את שהיא לא הייתה 

 מסוגלת לעשות, ויבחרו במפלגה על פני משפחתם. 

)בעל כורחו(. כאשר בכיתת המדעים שהוא מלמד  צריך לנקוט צד כמו פרייה, וכמו אחיה, גם הפרופסור

מתעורר עימות מצד הסטודנטים, שעתה לבושים במדי המפלגה, על כך שיש הבדל בין דמו של ארי לבין 

מחליטים הסטודנטים  ימות כולו מתרחש באנגלית ובסיומוהוא עונה להם בכעס. הע ,ארי-דמו של לא

ין הסטודנטים נמצא גם פריץ, חבר המשפחה, אשר מישיר את מבטו אל להחרים את הקורס של רות'. ב

הפרופסור, מרצין פניו, נוקש בעקביו ועוזב את הכיתה גם הוא. באותו הערב מתרחשת שרפת ספרים בחצר 

 ". We burn youהאוניברסיטה והיא מלווה בקריאות באנגלית "

גרמנית בסרט. ייצוג השפה בפי הדמויות  לא נשמעת ולא נראית למעשה עד לשלב מאסרו של הפרופסור

ואפיונן כ"טובות" או  ,הוא עקיף ,הדמויות הגרמניות שאינן נאציות או שאינן אריותבפי הנאציות כמו גם 

נקישות עקבים , רות של התנהגות )זקיפות גב ומבט"רעות" נעשה בעיקר באמצעות השימוש במניי

-פיינים חיצוניים )מדים לעומת בגדי עבודה או בגדי יוםומשפטים המביעים חוסר סובלנות( ובאמצעות מא

 . (Labate, 2012)יום או הבעות פנים רכות או עצובות לעומת הבעות פנים קפואות( 

בפני צ'פלין השאלות: כיצד יוכל לייצג את הדיקטטור  ועמד TGDכאשר בנה את דמותו של הרודן בסרטו 

בסרט דובר אנגלית? וכיצד יוכל להעביר את מסריו הוא באמצעות דמות דוברת גרמנית,  בפיורמנית שרק ג

השפה המומצאת בפיו של אדנֹוִאיד ִהינֶקל,  (Cronin, 2009)לקהל שאינו דובר את השפה? לפי קרונין 

 –גרמנית -הכרח וכך הפכה מגרמנית לפסבדושליט טומאניה, בסרטו של צ'פלין, הייתה למעשה תוצר של 

שפה שהיא ג'יבריש מתובל בטפטוף מקרי של מילים ממשיות בגרמנית ובאנגלית. לקהל דובר הגרמנית 

ברור כי השפה הנשמעת אינה גרמנית וכי הצלילים שבוקעים מפיו של הינקל אינם אלא הבל בוודאי היה 

. שפת הג'יבריש שהינקל (Cronin, 2009)לק מהכוונה הבלים, אולם, לטענת קרונין זו הייתה בעצם ח

מדבר, אף שיכולה הייתה להישמע כגרמנית עבור הקהל דובר האנגלית, איננה גרמנית כלל, ולא זאת בלבד 

גרמנית שמשלב בה -אלא שהאינטונציה המוגזמת, הצלילים חסרי המשמעות ומשחקי המילים באנגלית

שפה גם אצל הקהל -מאפשרים את זיהויה בקלות יחסית כפסבדו צ'פלין מפעם לפעם בין שצף הקולות

שפה בסרט -שאינו דובר גרמנית, שמבין כי זוהי פרודיה גם על השפה הגרמנית עצמה. השימוש בפסבדו

TGD כדי  כך הןשפה מוגזמת הניתנת לזיהוי בקלות, נעשה כואופן בנייתה,  ,נעשה כדי להעביר מסר

שמוצע לה אינו אמין, ולהסיק  התרגום מתילזהות הן כדי שיוכל שפה ו-שהקהל יוכל לזהות אותה כפסבדו

 את המסקנות הראויות אשר למסרים הפוליטיים והחברתיים שחוסר תאום כזה נושא עמו. 
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לם, גם : כפי שנצפה היטלר בנאומיו בכל העו(00:20:28–00:15:11)סצנת נאומו של הינקל בעצרת תומכיו 

אצל צ'פלין לובש הינקל )היטלר( מדים, ה"אצולה" הבכירה של מפלגתו "הצלב הכפול" מאחוריו, 

המצלמה ממוקדת בו, אולם הדברים שיוצאים מפיו נשמעים ג'יבריש מתובל באנגלית ובגרמנית. לאלה 

ה הגרמנית מבין הצופים בסצנה שאינם דוברי השפה הגרמנית, הג'יבריש אינו נשמע שונה כל כך מהשפ

ההברות והדגשים נשמעים אמינים, אולם אלה קולות ההשתנקות, המשולבים תחילה במילים  –עצמה 

שפה( ואין בדבריו -ממש ומסתיימים בשיעול וחיכוך גרון שמדגישים שהשפה בנאום היא ג'יבריש )פסבדו

יתיות ומסיר ממנו כל גובל בחי קל בסרט באמצעות נשיפות וחרחוריםשל הינקל דבר. אופן הביטוי של הינ

 -ה (Cronin, 2009, p. 68)מעטה של חמלה אנושית כמו גם כל ספק אשר לכוונותיו לגבי מושאי שנאתו 

"Juden יהודים בגרמנית(. בהתאמה, ככל שקשה יותר לתרגם את המשמעות המדומיינת=( " 

 מסמלים הם את ההידרדרות באנושיות ובמוסר שלו עוד יותרמאחורי הצלילים שהינקל מפיק כך 

(Cronin, 2009) לא התוכן בדבריו של הינקל הוא החשוב, והמהירות, המקצב והאינטונציה מכתיבים .

 . (2006)זנד, תשס"ו את הטקסט 

על שיגלם את -, מוסיף צ'פלין לקטע המדובר קולאותנטי יותר שייראה כדי להעניק לסיטואציה גוון

המתורגמן הקבוע של הינקל. הלז בונה ביצירתיות רבה טקסט חדש כמעט מן הדברים שהינקל אומר 

כשהוא ממציא לג'יבריש פירוש. המתורגמן משמש מתווך בין הינקל )הנואם( לבין קהל הצופים הדמיוני 

ביכול לנאומו של הינקל ונוכח בעצרת והן זה המאזין באמצעי התקשורת, והוא גם בסרט, הן זה המאזין כ

 ,Hatim & Mason)מתווך בין הינקל ובין קהל הצופים האמריקאי דובר האנגלית, היושב באולם הקולנוע 

שפה וכי הפירוש שמציע המתורגמן בוודאי אינו -באולם מבין אם כן שמדובר בפסבדו הצופים . קהל(2000

תרגום שמציע המתורגמן הוא -. הפסבדו(Şerban, 2012) והביטחון של-ימן, דבר המחזק את חוסרמה

 ,Toury)בעצם טקסט המוצג לנו כתרגום אף שאינו קשור כלל לטקסט המקור, אלא הוא טקסט עצמאי 

1995 quoted in O'Sullivan, 2008)  נוקב. צ'פלין מתריע מפני ההליכה המסייע לצ'פלין להעביר מסר

שולל אחר מסרים שקריים או לא ברורים ואחר אמרות סרק המובאות לנו מפי הדרג השלטוני ומפי 

התקשורת שכאן מציגה מציאות שקרית של שלום או של חתירה לשלום, בזמן שהמציאות האמתית 

 מבשרת מוות וחורבן. 

נותיו )תנועות ידיים מהירות ואגרסיביות(, אולם בסצנה זו, שפת הגוף של הינקל מסגירה את כוו

המתורגמן אינו מעביר את המסר הנכון ובקול שקול ורגוע הוא מסייע להסתיר את האמת ובמקומה מוסר 

, כפי ם המתורגמן מסכם דבריו במשפט אחדאת השקר הרצוי, וכך הינקל מדבר ארוכות בג'יבריש אול

 שנראה להלן.
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Hynkel:  Gibberish  

Interpreter:  Adenoid Hynkel has just said, "Yesterday Tomainia was down but today 

she has risen." (00:15:11-00:15:59) 

אחר כך ממציא המתורגמן פירושים שונים לאותה מילה בג'יבריש, פירושים שיתאימו למסר שהוא אמור 

 מסר שקרי: –להעביר 

Hynkel:  Gibberish: Democratzi shtunk ( = מסריח, לא טוב  stinks   )נשמע כמו 

Interpreter: Democracy is fragrant. 

Hynkel: Gibberish: Liberty shtunk  

Interpreter:  Liberty is odious. 

Hynkel: Gibberish: Freeshpreken shtunk  

Interpreter:  Freedom of speech is objectionable. 

  (00:16:17-00:16:30)  

המשך הינקל שוב מדבר ארוכות בג'יבריש, הפעם בנינוחות ואהדה. הוא מדבר על העלמות הַאִריֹות ועל ב

הילדים האריים וקוטף תשואות מן הקהל, אך מתאר בחריפות ואיבה את שהיה רוצה לעולל ליהודים. 

 הוא כולל מילים שנשמעות מוכרות, דבר שמאפשר למאזינים להרכיב תרגום אפשרי מסוים 

(strangle de Juden ,sauerkraut me de Juden וכדומה) לאחר הנאום הארוך מסכם אותו שוב .

המתורגמן במשפט אחד ובטון רגוע וידידותי שנוגד את הצלילים והחרחורים שהשמיע העריץ ממש בשניות 

 שקדמו לו:

Hynkel:  Gibberish 

Interpreter:  His Excellency has just referred to the Jewish people.  

 (00:18:03-00:19:18)  

שוב מדבר הינקל בלהט משך כמעט דקה שלמה בג'יבריש ושוב בניגוד לטונים שהשמיע, להבעות פניו 

 חמורות הסבר ולאגרופים הקפוצים, מתרגם אותו המתורגמן במשפט אחד המביע שאיפה לשלום: 

Hynkel:  Gibberish  
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Interpreter: In conclusion, the Phooey
18

 remarks that for the rest of the world, he has 

nothing but peace in his heart. (00:19:26-00:20:16) 

תרגום כשהינקל מקריא -אנו רואים ביטוי דומה לפסבדו (00:50:23-00:49:02) בסצנת ההכתבה לקצרנית

כונת כתיבה. בדומה לסצנת הנאום, נאום בג'יבריש )ודבריו אינם מתורגמים( והקצרנית מולו מקלידה על מ

גם כאן יש דמות מתווכת המשמשת מתורגמנית אך הפעם היא דמותה של הקצרנית. היא אמנם אינה 

מדברת אלא רק מקישה על המקשים במכונת הכתיבה, אולם קול המקשים מסגיר אם יש או אין תאום 

ארוכות, היא מקישה קצרות וכאשר בין המילים הנשמעות לבין אלה שהיא מקלידה: כאשר מקריא הינקל 

הוא מקריא קצרות, היא מקישה ארוכות, שורה אחר שורה. הסצנה הזו מתחילה בג'יבריש מתובל 

תרגום בין נו מבינים הוא שקיים חוסר התאמה בגרמנית, ומסתיימת באנגלית. המסר הברור היחיד שא

ם לפיכך גם בין הינקל הדיקטטור הנאום שמקריא הינקל לבין זה שמקלידה הקצרנית. חוסר תאום קיי

"רם המעלה" לבין הינקל הפשוט שאינו שולט בעובדיו, ומתרגז )באנגלית( כילד קטן על כך שעטו אינו 

 כותב כראוי. 

 ;O’Sullivan, 2008) ייצוג עקיף של השפה הגרמנית שלבשתי הדוגמאות הללו, ראינו תרגום חלקי 

אף מסתיר מידע במכוון ומרמז לפיכך על מערכת של מאבקי תרגום הבוחר להתעלם מדקויות או , (2011

מוטלת בספק, ויחד איתה  . מהימנותו של התרגום לדבריו של הינקל(Stojković, 2005)כוח או שליטה 

 . חוסר היכולת (Cronin, 2009)וכל אשר בפיו  ,היטלר עצמו ,הרודןמוטלת בספק מהימנותו של 

 יכולים להיות עניין המבדיל בין חיים ובין מוות ,לתרגם, או חוסר השלמות והמהימנות של התרגום

 (Şerban, 2012) העומד בראש מפלגה המבדילה בין אזרחי המדינה על  שליט, וכאשר מדובר בנאומו של

 יבות מהימנות דבריו צריכה להיות ראשונה במעלה.פי הבדלי דת וגזע, חש

או להיות מתורגמים  (autonomous practices)בהם היכולת לתרגם שדן במקרים מסוימים  מייקל קרונין

(heteronymous practices)  עלולה להיות עניין של חיים ומוות(Cronin, 2006, p. 45)ט . בסרTGD 

התרגום מג'יבריש גורם לתסכול הדדי, הן עבור הינקל עצמו )המביט בתמיהה במזכירתו המתקתקת על 

מכונת הכתיבה ללא קשר למה שהוא מכתיב(, והן עבור הצופים באולם הקולנוע; שהרי כיצד ניתן לתת 

אך עלולה  לחוסר תקשורת ביטוייא אמנם הבנה ה-פירוש מדויק לשפה שאינה באמת קיימת? שהרי אי

 . (Pöllabauer, 2004 in Cronin, 2006) להביא לסיום חייהם של רבים חפים מפשע במקרה זה

                                                 
גועל. משחק  מקורה של המילה מיידיש ופירושה – Führer( עבור המילה punמילים )-היא בעצם משחק Phooeyהמילה  18

 שמותיהם של הרינג וגרבג עלהמופיעים בסרט, ביניהם משחקי המילים שחקי מילים נוספים מל מילים זה מתקשר
(Film / The Great Dictator, 2016). 
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בין עוצמת קולו לבין דברי המתורגמן או וכאשר הצופים מבחינים כי אין תאום בין אורך נאומו של הינקל 

 .ועממביא  חוסר תאום זהגם בסכנה ש ןבחיהם עשויים להצלילי ההקלדה של הקצרנית, 

הג'יבריש שמשמש את הינקל בנאומיו חוצבי  – (01:29:33–01:25:12)בסצנת הענקת עיטור הכבוד 

הלהבות משמש אותו גם במשימות רשמיות של המפלגה וגם בעתות כעס. כך המונולוגים של הינקל הם 

ג, גרבג' עם הרינ –בג'יבריש אך הדיאלוגים )מבעים שהוא מפנה אל דמות אחרת במישרין( הם באנגלית 

. בדומה לשתי הדוגמאות הקודמות הסצנה הזו גם היא אינה מלווה (Cronin, 2009)ובנזינו נפולוני 

בכתוביות מובנות מאחר שהמטרה שלו )של הג'יבריש( היא ליצור הגחכה של הדמות הדוברת )הינקל( ושל 

יתכן שלא היה שם  הדיקטטורהיה מעונין ליצור היגיון בדבריו של ערכי המפלגה )הצלב הכפול(. אם צ'פלין 

בפיו ג'יבריש, או יתכן אף שהיה מצרף לדבריו תרגום מומצא אך אמין, באמצעות כתוביות או באמצעות 

חזרה על דבריו של הינקל באנגלית בפי אחת הדמויות, כלומר תרגום באמצעות דמות מתווכת. עובדה היא 

בריש, שפה שאינה הגיונית ואף מצחיקה שתיבולה במילים באנגלית מגחיך את הדובר שצ'פלין בחר בג'י

"קיסר העולם"  –שהוא, בל נשכח, מנהיגה של טומאניה )גרמניה( ערב כניסת ארצות הברית למלחמה 

 לדבריו של גרבג' בנאומו.

סרט המהווה מעין גרבג' נואם נאום קצר לקראת סוף ה – (01:57:55–01:57:02)סצנת הנאום של גרבג' 

דנו זה עתה. בניגוד להינקל, גרבג' מבטא באופן ברור ומצמרר את  שבותרגום )לא ישיר( לנאום הג'יבריש 

לצחוק בסצנת הנאום של הינקל. הרצינות העוטפת את דמותו של גרבג'  הצופיםו בחשאותם כל הדברים 

א מבטא את מילות השנאה באופן מקפיאה בקרירותה ובניגוד להינקל, הוא אינו מקרקר או מחרחר אל

 שאינו משתמע לשני פנים. בניגוד להרינג ונפולוני המוצגים כליצנים, גרבג' הוא רציני, מחושב ומלומד. 

ניתן להניח כי בחירתו של צ'פלין להציג את שר הפנים של הינקל )המקביל לשר התעמולה גבלס( כדובר 

בקרב הצופים דוברי האנגלית הצפויים לשבת באולמות  הבנות-שלא יהיו איעל מנת אנגלית רהוטה נועדה 

. (O'Sullivan, 2008)הקולנוע שכן, השפה הזרה )וכאן ג'יבריש( היא לא רלוונטית ואף מסיחה את הדעת 

לאותה  דבריו של גרבג' מובאים באופן ישיר, באנגלית רהוטה ומופנים אל מי מהצופים שהיה לו ספק עד

נקודה מה באמת עומד מאחורי מסך העשן של התעמולה הנאצית, מאחורי הסדר המופתי, תהלוכות הענק 

והמשמעת ללא עוררין. גרבג' עומד זקוף, המצלמה מצלמת אותו מזווית נמוכה, הוא לבוש במעיל גדול 

ואף מוגזמות, ידיו של  הנראה כגלימה ונראה גבוה ומאיים בפריים, ובניגוד להינקל שתנועות ידיו מרובות

גרבג' משולבות זו בזו. נאום זה נושא מסרים של שנאה והוא מקדים אך במעט את נאומו של הספר 

 , כפי שנראה להלן.וד לו יישא מסרים של אחדות ושלום)בדמותו של הינקל(, שבניג

 

  



60 

 

Garbitsch:  Corona veniet delectis. ובר לאנגלית()גרבג' פותח את הנאום בלטינית אך מיד ע   

Victory shall come to the worthy. 

Today, democracy, liberty and equality are words to fool the people. No 

nation can progress with such ideas. They stand in the way of action. 

Therefore, we frankly abolish them. In the future, each man will serve the 

interest of the state with absolute obedience. Let him who refuses beware! The 

rights of citizenship will be taken away from all Jews and other non-

Aryans. They are inferior and therefore enemies of the state. It is the duty of 

all true Aryans to hate and despise them. Henceforth, this nation is annexed 

to the Tomainian Empire, and the people of this nation will obey the laws 

bestowed on us by our great leader, the Dictator of Tomainia, the 

conqueror of Osterlich, the future Emperor of the World!  

(01:57:02-01:57:55) 

מתחילה מיד אחר נאומו של גרבג'. זוהי גם סצנת  (02:02:33-01:57:56)סצנת נאומו של הספר היהודי 

בה הדובר הוא הינקל, והיא גם נותנת מענה למסרים הקשים הנאמרים שמראה לסצנת הנאום הראשון 

ואם בשם הדמוקרטיה. כעת בסוף בנאום שנושא גרבג'. הפעם הנאום הוא מפי הספר היהודי )צ'פלין( הנ

אל מול האמת שמציג משטר "הצלב הכפול" )הנאצי(  –הסרט הגיעה העת למסור את המידע בשלמותו 

עומדת האמת של מתנגדיו )אמריקה, בעלי האולפנים, שוחרי הדמוקרטיה והחופש באשר הם, והקרבנות(: 

ת מרבית גופו, הוא עומד "מעל" הצופים שוט המראה א-גרבג' בנאומו מצולם מזווית נמוכה במדיום לונג

ומדבר אליהם מלמעלה, דמותו כהה ומאיימת בפריים, פניו חתומים וגוון קולו אחיד. לעומתו הספר 

אפ( על פניו, המקרב אותו מיד אל הצופה. הוא מישיר מבטו אל המצלמה -מצולם בצילום תקריב )קלוז

מתגבר והופך עוצמתי ורגשני. שניהם,  בהסבר וכניעהל נאומו שמתחי ."בגובה העיניים" ומדבר אל הצופים

הספר וגרבג', פונים אל הציבור )הדמיוני בעולם הסרט, והאמתי באולם הקולנוע( באנגלית ברורה, ללא 

 ר מציג את האמת שלו הנושאת תקווהמסרים סמויים, אולם בפי שניהם דברים שונים בתכלית: הספ

 משנתו האכזרית. בה מציג גרבג' את שבאותה רהיטות 

ביקורות על כך שצ'פלין לא באמת ידע מה הייתה עוצמת המעשים של הנאצים נגד היהודים מתנפצות 

לנוכח נאום זה, הפונה לנפש האמריקאית, הדמוקרטית ומבקש ממנה לבחור בצדק, בשוויון, ובמלחמה על 
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הנרדפים באירופה ובסופו של  החופש. זהו נציג מדינות המערב המבקש להציע דרך שונה לטיפול במצוקות

 דבר, מציע איחוד כוחות במלחמה נגד הרשע:

The Barber: I’m sorry, but I don’t want to be an emperor. That’s not my business. I 

don’t want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone - if 

possible - Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. 

Human beings are like that. We want to live by each other’s happiness - not by 

each other’s misery. We don’t want to hate and despise one another. In this 

world there is room for everyone
19

. (01:58:56-01:59:20)  

6.   7. 

 ,: גרבג' )הנרי דניאל( בנאומו )מימין(, מצולם מזווית נמוכה, מרוחק, מסוגר ועטוף במעיל כהה7-6תמונות 

 אפ, מישיר מבטו אל המצלמה, אל הקהל-הספר )צ'רלי צ'פלין( בנאומו )משמאל(, מצולם בקלוז

ה נאצית , כאשר העלילה עוברת ללונדון, עם הגעתו של ת'ורנדייק לשם, מתגלה לנו מפקדMHבסרט 

נוספת, משרדי השגריר הגרמני בלונדון. זווית הצילום מלמטה, ובחלקו העליון של הפריים צלב קרס. 

ל, ולכן גם כאשר וסביבו הקיר הריק ובחלקו התחתון של הפריים יושב השגריר. המפלגה היא מעל הכ

סנדרס( להמשיך שת'ורנדייק אינו נמצא בגרמניה, בוחר הקצין ) תבוודאוהשגריר אומר שהוא יודע 

 במשימת המצוד שלו בגרמניה.

אינו מדבר גרמנית. הוא מדבר אנגלית במבטא גרמני.  ,השגריר הגרמני באנגליה, שלא כמו הקצין בגרמניה

בו יחזור על עצמו מקרה שכזה יהיה כאשר יכנס ת'ורנדייק עם נערתו של. מקרה נוסף ודבריו ברורים לכ

 אז במבטא גרמני ות'ורנדייק יחשוש שוב שהוא תחת מעקב.ג'רי לחנות המשכונאי. המוכר ידבר 

                                                 
 זוהי פסקה ראשונה מתוך נאום שנמשך כארבע דקות בזמן מסך. 19
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 (vehicular matchingייצוג ישיר ) –ייצוג השפה הגרמנית  2.1.2

ייצוג השפה בעולם שבתוך הסרט מותאם  vehicular matching, באמצעות homogenizing -בניגוד ל

וצאה מייצוג ישיר אנו לאופן שבה היא נשמעת )ונראית( בעולם שמחוץ לסרט, כלומר ייצוג ישיר. כת

. בכל עת שיש שימוש רב (O'Sullivan, 2008) (polyglossia)לשונות -בו יש ריבוישמקבלים עולם קולנועי 

עולה צורך ללוות במתורגמנות )באמצעות דמות המשמשת  ,בסרט vehicular matchingבטכניקת 

בהם שמובנה בגוף הסרט, אומרת או'סוליבן, אלא במקרים ייחודיים  מתורגמנית( או בתרגום כתוביות

 . (O'Sullivan, 2008)הבנה בקרב קהל הצופים -יוצרי הסרט בחרו שלא לשלב תרגום מתוך כוונה ליצור אי

ונה בכתובת על , הגרמנית נראית בפעם הראשTMS (01:03:57–01:09:11)בסצנת מחנה הריכוז בסרט 

פניה את קיר מחנה הריכוז כשעה לאחר תחילת הסרט. היא נשמעת בפעם הראשונה כאשר הקצין שמקבל 

של גברת רות' מציג אותה בפני פקיד הקבלה בגרמנית. בשני המקרים אין תרגום. המוסיקה הדרמטית 

כי בשלב זה הקהל  ברקע, החושך ותחושת ההתגנבות מגבירים את המתח שחש הצופה. מאחר שיש להניח

חש בוודאי הזדהות עם בני המשפחה המנסים לאתר את הפרופסור שנאסר במפתיע, הכיתוב והדיבור 

בגרמנית אינם דורשים תרגום; יש להם תפקיד אחד בשלב זה והוא יצירת תחושת רתיעה שכן אי הבנה של 

 קהל באולםהטקסט )הכתוב או הנשמע( יחזק את תחושת אי הודאות וחוסר הביטחון של ה

(Şerban, 2012) . 

 

 : כתובת על קיר מחנה הריכוז, תמונה חשוכה ומהירה8תמונה 

דבר מעניין נוסף שקורה בחלק השני של סצנה זו בעת המפגש בין אמיליה רות' ובין הפרופסור הוא הסרט 

= יהודי(. הדבר  Jude)המסמלת את המילה  "Jעליו כתובה האות "שהמופיע על זרועו של פרופסור רות' 

"לא  הכינויים –מעלה תהייה משום שלאורך הסרט אין אזכור של המילה "יהודי" אלא רק רמזים לה 
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אולם המילה "יהודי" על הטיותיה אינה מופיעה. יש לראות בכך אות  – "My People" -" ואריים

 . (Pogorelskin, 2010)ידע שרצה לכלול בסרט להתלבטויותיו הרבות של לואי בי מאייר אשר לכמות המ

, אנו רואים גרמנית כתובה על שלט, ייצוג ישיר המופיע כבר 00:02:35-00:02:30, כבר בדקה CNSבסרט 

המבקש  (Kassell)הנואם הוא מנהיג בונד מקומי )אמריקאי(, ד"ר קסל  –בסצנת הנאום הראשונה 

 . השלט התלוי מעליו כתוב בגרמנית עתיד גרמני לאמריקהי ובלהט ממאזיניו להאמין בבמבטא גרמנ

(nur einer schaffts: Der Führer halten ihm die Treue) ללא תרגום כתוביות או כל תרגום אחר ,

המובנה בגוף הסרט. ליטוואק מקשר כך את הדובר במבטא הגרמני לשפה הגרמנית ולמדיניות הנאצית. 

 : יין הוא שמימין לשלט הנזכר לעיל מופיע שלט קטן יותר, כתוב באנגלית ועליו כתובהמענ

"Americans Fight!",  .ובאמצעותו מציע ליטוואק תגובה לטקסט הלא מובן בגרמנית 

השראה לשניידר גיבור הסיפור. בחלק מן הנאום  מקורקסל המרגל עבור הנאצים בארצות הברית הוא 

ועותיו מזכירות את שפת הגוף של היטלר עצמו )כפי שראה אותו הקהל של אותם מצולם קסל מגבו, ותנ

הימים ביומני החדשות ששידרו את נאומיו בפני אספות המפלגה הנאצית(. קסל הוא ה"היטלר שבינינו" 

 הוא אומר וחוזר "Unser America"וכאשר הוא מדבר בגרמנית, הוא מתרגם בעצמו את עצמו: 

"Our America" (00:04:24-00:04:21) ,."ומסיים את נאומו לקריאות הקהל העונה בקריאות "זיג הייל 

 
 קסל )פול לוקאס במרכז( נואם בפני עצרת הבונד: 9תמונה 

בו אזכורי שסצנה זו על אף שהיא קצרה כוללת בתוכה מבעים רבים בגרמנית, פתח להמשך הסרט 

או מתוך שאיפה להשתלט על העולם ועל הגרמנית מופיעים באופן ברור בסמוך לקריאות להילחם 

הדמוקרטיה באמריקה. על אף שקסל מדבר אנגלית, הגרמנית סביבו, הנראית בטקסטים כתובים, ונשמעת 

בקריאות הקהל ולעיתים קצרות מפיו שלו, היא שבונה את אופיו )טוטליטרית, חדה כתער, אינה מותירה 

אל מנהיגו ואל תרבותו. כותבי טקסטים נולדים אל ספק במטרותיה( ותנועות הגוף שלו מקשרות אותנו 
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, ובאמצעות התרגום הם מגשרים על (Lefevere, 1992a)תוך תרבות ואל תוך שפה מסוימת, אומר לפברה 

קסל עושה את העבודה הזו בעצמו. הוא  ;(Stojković, 2005, p. 191)מחסומי זמן, הבדלי גזע ומקום 

ת", את תרבותו, באמצעות פיזור דפי פרסומת ּוו שלו ואף זומם להפיץ את ה"גרמנימתרגם את דברי

 אנגלית. –הכתובים בשפת קהל היעד שלו 

בהמשך נשמע קול העל, קולו של שדרן הרדיו, זהו אותו הקול שפותח את הסרט במבזק החדשות, ומוביל 

ך העלילה. קול זה יתרגם עבור הצופים חלק מן השלטים שאנו נראה בגרמנית וקשורים אותנו לאור

כאשר אנו רואים על המסך כותרת של עיתון בגרמנית, קול העל מבאר מהו  –ישירות לשלטון הנאצי 

)העיתון של היטלר(; בהמשך  "to Hitler's personal newspaper"העיתון ומצהיר ששניידר שולח מכתב 

אליהם הגיע מכתבו של שניידר בגרמניה שגם את השלטים הכתובים בגרמנית על קירות המשרדים  יתרגם

 משרד המלחמה של גרמניה ומשרדי המודיעין הימי. –

דיווח חדשות פורץ אל המסך. ליטוואק משתמש בקטעים דוקומנטריים ומשלב בהם את  00:16:14בדקה 

על המסך )המוני חברי המפלגה מכל העולם התכנסו דמויות הסרט. קול העל מתרגם את שאנו רואים 

 לקונגרס בעניינם( ואת דבריו של קצין נאצי הנואם בגרמנית: 

Narrator:  We national socialists reject any German whose ambition it is to assimilate 

with the people of the country in which he lives. (00:16:26-00:16:32)  

אותה הזכרתי לעיל, גם שהמסקנה של דבריו היא כי "גרמני יישאר גרמני". בדומה להגדרת "מיהו גרמני" 

ציטוט זה הינו פורץ דרך שכן הוא מוביל למסקנה שאין לסמוך על הגרמנים ושכנמרים, גם הם לא יהפכו 

 חברבורותיהם.

ם )בגרמנית ובאנגלית( עדיין שני השלטי – (00:18:50-00:16:39)בסצנת הנאום השני של ד"ר קסל 

נמצאים באולם אך הפעם הוא אינו לובש חליפה אלא את מדי הארגון הפשיסטי "הלגיון הכסוף של 

, וחושף נדבך נוסף (Hart, 2015)הנאצי  SA-ומדיו עוצבו בהשראת מדי ה 1933-אמריקה" שהוקם ב

והאיום על הדמוקרטיה. כך לפי קסל  ההשתלטות על העולם ברטוריקה הנאצית כמו גם את מוטיב

האומה הגרמנית )הנאצית( שואפת להיפטר מן החוקה ומחוק זכויות האדם והיא לפיכך אויבת האומה 

 לא מתורבתת.שהוא מכנה האמריקאית 

מופיעה שוב סדרת צילומים דוקומנטריים מתוך יומני חדשות ההופכת בהדרגה מתמונה  01:34:57בדקה 

לתמונה לחלק מבוים מן הסרט עצמו. קטעי עיתונות בגרמנית, באנגלית ובשפות אחרות מלווים בקריאה 

נרגשת של הקריין על התפשטות המרגלים ברחבי אירופה, אלה שהביאו לנפילתה בידי הנאצים. מדינה 

הפעם באנגלית. על המסר להיות ברור. אם לא ימגרו את  –דינה מתוארת כאן בכותרות השונות אחר מ
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תופעת הנאציזם והמרגלים הנאצים בקרבם, יהפכו האמריקאים גם הם לקרבנות השתלטות הרייך. עורך 

ם האמריקאי, פונה אל המצלמה בקלוז אפ, ומציב כעת את הצופי (O'neill)הדין במשפט, הנרי או'ניל 

בתפקיד המושבעים. תפקידם להחליט אם למגר את פעילות הבונד והמרגלים בארצות הברית או לזכות 

 אותם ולסכן בכך את עתיד הדמוקרטיה.

הוא לרוב ישיר. למעשה, נוכחות השפה הגרמנית בסרט היא מאלפת. לאחר ייצוג הגרמנית  MHבסרט 

חייל הנאצי, נחתכת התמונה ועוברת אל הסצנה הראשונה המסתיימת במאבק בין ת'ורנדייק ובין ה

המפקדה. כל הטקסטים הנאמרים שם בין הקצין לפקודיו הם בגרמנית. הקצין עומד ליד החלון ושם 

מופיע טקסט בגרמנית ללא תרגום על אהיל של נורה עומדת. יש להניח שהטקסט על אהיל הנורה לא היה 

 .(Cocks, 2016)קורא לטוב שבאדם  ברור אלא למי מבין הצופים שקרא גרמנית, המסר עליו

נועדו בעיקר ליצירת אווירה  ,נראה כי הטקסטים בגרמנית, בשילוב עם חפצי האמנות במשרדו שבמפקדה

שתראה קרובה ככל הניתן למציאות המשוערת, כפי שראה אותה הבמאי. אולם, עולה גם ההשערה שאולי 

ינם מתורגמים )ובעיקר הטקסטים הכתובים( נועדו דווקא להעיר בקרב אלה מבין הטקסטים הרבים שא

הצופים באולם שכן דברו גרמנית סלידה מן המסרים המועברים באמצעותה, ולפיכך אולי גם סלידה מן 

ת וצמאה לדם, רחוקה , תרבות טוטליטרית, אכזרי(Cocks, 2016) 1941התרבות שהיא מייצגת בשנת 

 אליה הביטו הנאצים לאחור בערגה. ששנות אור מזו האליטיסטית, היצירתית ומלאת ההשראה 

 

 MHסמית' הקצין הנאצי המרושע אל מול האהיל בסרט -ג'ורג' סנדרס בתפקיד קוויב :10תמונה 

שר הוא פונה אל סמית' מדבר בטלפון או עם פקודיו הוא מדבר בגרמנית, אולם כא-כאשר הקצין קוויב

ת'ורנדייק המוכה המובא לפניו, הוא עושה זאת באנגלית צחה, במבטא בריטי. בשיחתם משווה הקצין את 

לחיה ניצודה. ההתעמקות של השניים בנושא יוצרת רושם  –היטלר  –ת'ורנדייק לצייד, ואת מושא הצייד 

צורמת אף יותר. בשלב זה במלחמה, כאילו היטלר אינו אלא קרבן )כמעט( והאירוניה העולה בין השורות 

 . השליט הנאציארצות הברית כבר יודעת את עוצמת זרועו של 
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בה הוא נמצא. כאשר הוא במפקדתו ומדבר שלשוני. הוא מתאים את עצמו לסביבה -סמית הוא דו-קוויב

דבר עם אל חייליו, דבריו הם לרוב קצרים, ענייניים ובטון המרמז על פקודה והטלת מרות. כאשר הוא מ

שהוא מציג עצמו כך ת'ורנדייק או כאשר הוא באנגליה, הוא מדבר אנגלית במבטא בריטי מושלם עד כדי 

לאוזן היא שת'ורנדייק עצמו, השחקן וולטר פידג'ן,  המזדקרתכחבר ותיק של ת'ורנדייק. העובדה 

ל אף עזאת אמריקאי סטנדרטי, שנשמע אמריקאי ממוצא קנדי, מדבר לכל אורך הסרט במבטא 

. למעשה פידג'ן הוא היחידי על הסט (Risborough)שת'ורנדייק הוא קפטן אנגלי, אחיו של לורד ריסבורו 

מבין כל הדמויות  (Wenke, 1998)המדבר במבטא אמריקאי, היחידי שעמו הצופים אמורים להזדהות 

 האחרות, הגרמניות והאנגליות.

צאים וייצוגי שפה של , אשר מכילה סיכום דמויות, מֹו1טבלה תוצג בעמודים הבאים  לשם סיכום ביניים

בהן דנתי בתת פרק זה, בסרטים שיצאו לאקרנים לפני כניסת ארצות הברית למלחמה.שהדמויות 
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 בסרטים שיצאו לאקרנים לפני כניסת ארצות הברית למלחמהוייצוגי שפה מוצאים , פירוט דמויות :1טבלה 
 

תרגום/העדר  הנאצידמות 
 תרגום

ייצוג גרמנית 
מוצא  טקסט )ישיר/עקיף(

מיקום  דמות שחקנ/ית שחקנ/ית
 סרט שנה העלילה

משתף 
 +הפעולה

 חבר המפלגה

העדר תרגום 
לכתב, תרגום 
עצמי מהימן 

 לדיבור

אנגלית 
במבטא 
גרמני + 
 גרמנית

עקיף 
אירופה/מזרח  דיבור +ישיר

 ד"ר קסל פול לוקאס אירופה

ארצות 
 ריתהב

 גרמניה
 סקוטלנד 

1939 CNS 

הקצין + 
הגרמני תאב 

 הבצע
− 

אנגלית 
במבטא 

 גרמני
ג'ורג'  בריטניה דיבור עקיף

       שלגר סנדרס

המזדהה עם 
 מצע המפלגה

תרגום על ידי קול 
 על

אנגלית 
במבטא 

 גרמני
אירופה/מזרח  דיבור  

 אירופה
פרנסיס 
       שניידר לדרר 

− 
תרגום על ידי קול 

כתב +  ישיר רמניתג על
       קריין )קול העל( ג'ון דירינג  ארצות הברית דיבור 

 − − דיבור ישיר גרמנית העדר תרגום −
 -פוקדי האסיפה 

       אזרחים/חיילים

 − חבר המפלגה
אנגלית 
במבטא 

 בריטי
 פריץ רוברט יאנג  ארצות הברית דיבור עקיף

 גרמניה 
)גבול 

 אוסטריה(
1940 TMS 

חברי 
 +לגההמפ

המזדהים עם 
 מצע המפלגה 

− 
אנגלית 
במבטא 
 אמריקאי

דיבור  עקיף
 ארצות הברית + שירה

רוברט 
סטאק 

 וויליאם טי.
 אור 

       אוטו ואריך

 − טובהגרמני ה
אנגלית 
במבטא 
 אמריקאי

ג'יימס  ארצות הברית דיבור עקיף
       מרטין סטיוארט

− − 
אנגלית 
במבטא 

 אמריקאי 
מרגרט  הבריתארצות  דיבור עקיף

       פרייה סאליבן
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תרגום/העדר  דמות הנאצי
 תרגום

ייצוג גרמנית 
מוצא  טקסט )ישיר/עקיף(

מיקום  דמות שחקנ/ית שחקנ/ית
 סרט שנה העלילה

 − טובהגרמני ה
אנגלית 
במבטא 

 גרמני
אירופה/מזרח  דיבור עקיף

 אירופה
ויליאם 

       ליימן אדמונדס 

גרמני ספק ה
טוב/ ספק ה

משתף 
 פעולהה

− 
אנגלית 
במבטא 
 אמריקאי

  TMS     רקטור ראסל היקס  ארצות הברית דיבור עקיף

 − הקצין
אנגלית 
במבטא 

 גרמני
רודולף  גרמניה דיבור עקיף

       הרטמן אנדרס 

טוב הגרמני ה
)מתנגד 
 המשטר(

− 

אנגלית 
במבטא 
 -אמריקאי 

 ספק גרמני

       וורנר תומאס רוס  ארצות הברית דיבור עקיף

הגרמני תאב 
 − הבצע

אנגלית 
במבטא 
 אמריקאי

       מרתה  אסתר דייל  ארצות הברית דיבור עקיף

− − 
אנגלית ללא 
דיבור  עקיף מבטא מוגדר

 − − + שירה
ניצבים 

       )חיילים/סטודנטים(

 טובהגרמני ה
 − (קרבן)ה

אנגלית 
במבטא 

 בריטי
צ'רלס   בריטניה דיבור עקיף

ה, טומאני הספר צ'פלין 
 TGD 1940 אוסטרליץ'

קצין/ הספק 
ספק חבר 

 מפלגהה

תרגום על ידי 
דמות מתורגמן + 

 העדר תרגום
צ'רלס   בריטניה דיבור עקיף ג'יבריש

    הינקל צ'פלין 

− 
 -תרגום לג'יבריש 

 לא מהימן

אנגלית 
במבטא 

 בריטי

ישיר 
       קול העל )המתורגמן( ווילר דריידן בריטניה דיבור )באנגלית(
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תרגום/העדר  מות הנאציד
 תרגום

ייצוג גרמנית 
מוצא  טקסט )ישיר/עקיף(

מיקום  דמות שחקנ/ית שחקנ/ית
 סרט שנה העלילה

 − חבר המפלגה
אנגלית 
במבטא 
 אמריקאי

       הרינג בילי גילברט  ארצות הברית דיבור עקיף

 − הקצין
אנגלית 
במבטא 

 בריטי
  TGD     גרבג' הנרי דניאל  בריטניה דיבור עקיף

אינו נאצי או 
חבר  אך גרמני

 המפלגה
− 

אנגלית 
במבטא 
 איטלקי

       נפולוני ג'ק אוִקי  ארצות הברית דיבור עקיף

גרמני ה
חבר  +טובה

 המפלגה
− 

אנגלית 
במבטא 

 בריטי
רג'ינלד  בריטניה דיבור עקיף

       שולץ גרדינר 

− − 
אנגלית 
במבטא 
 אמריקאי

גרמניה,  ת'ורנדייק ג'ן וולטר פיד ארצות הברית דיבור −
 MH 1941 אנגליה

 העדר תרגום הקצין

גרמנית 
+אנגלית 
במבטא 

 בריטי

ג'ורג'  בריטניה דיבור ישיר
       סמית'-קוויב סנדרס

אירופה/מזרח  דיבור ישיר גרמנית העדר תרגום חבר המפלגה
 אירופה

לודוויג 
       הדוקטור שטוסל

 העדר תרגום הקצין

 +גרמנית
אנגלית 

בטא במ
 בריטי

ישיר + 
ג'ון  ארצות הברית דיבור עקיף

 קאראדין
 איש הגסטפו 

       )מר ג'ונס(
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 לאחר כניסת ארצות הברית למלחמה  2.2

ימים ספורים לאחר התקיפה על פרל הרבור, הפציר הנשיא רוזוולט בהוליווד להצטרף למאבק המלחמתי. 

מניה הנאצית והדבר ניכר גם ברווחים מאותו הרגע הפכה הוליווד לחלק בלתי נפרד מן המלחמה בגר

העצומים של האולפנים, שנראה כי עלו ועלו במהלך המלחמה )סך הרווחים של שמונת האולפנים הגדולים 

מיליון דולרים לשנה בסך הכול בכל  60-, לכ1940מיליון דולרים לשנה בסך הכול בשנת  20-כולם עלה מ

אי הדופן שהצליחה הוליווד להשיג הן מבחינת ההשפעה (, וגם בהישגים יוצ1945ועד  1943-שנה החל מ

-Schatz, 1999, pp. 131) שלה על החברה האמריקאית והן מבחינת היכולות הקולנועיות שהגיעה אליהן

הוליווד חיזקה את מעמדה מבחינה כלכלית ואמנותית ובתקופת המלחמה פיתחה סוגות חדשות  .(132

ליט את השתתפותה במאמץ המלחמה התמקדה בשני מוטיבים וטיפחה "כוכבים" חדשים. בניסיון להב

והאחר הוא המלודרמה הרגשנית  (the combat film)האחד הוא הלחימה בחזית  –סיפוריים עיקריים 

. רבים מיוצרי הסרטים השתמשו בקטעים מצולמים שנלקחו (the home-front melodrama)בעורף 

. יש שיגידו כי הוליווד התבגרה והתבססה בשנות מלחמת מיומני חדשות דוקומנטריים ושילבום בסרטים

 .Schatz, 1999, p) העולם השנייה וכך הפכה למעצמה, כוח סוחף ומוסד חברתי ותרבותי שאין שני לו

132). 

תמיכה הן בעורף והן בכוח  לתתבבוקר ההתקפה של יפן על פרל הרבור היו מספר רב של ארגונים מוכנים 

, והיה אחראי על 1942( שהוקם ביוני OWIרד מידע המלחמה האמריקאי )להלן: הלוחם. בהם היה גם מש

 .(Schatz, 1999)תעמולה, יומני חדשות וגם סרטי קולנוע  –כל המסרים בתקשורת בכל הנוגע למלחמה 

הסב את תעשיית לאחר פרל הרבור החליט רוזוולט, בניגוד לקולות רבים אחרים בוושינגטון, שלא ל

הקולנוע באופן רשמי לתעשיית מלחמה )בדומה למה שנעשה בתעשיית הרכב למשל, שהוסבה לטובת בניית 

מטוסים, טנקים, כלי נשק וכדומה(. במקום זאת, החליט כי אין להגביל את הוליווד ואין לצנזרּה. הבחירה 

חומרי תעמולה )בדומה למה שלא לצנזר את הוליווד ולא לגייסה באופן רשמי למאבק לשם ייצור 

שהתרחש בגרמניה ובאיטליה באותה העת( התבררה כנכונה משתי סיבות: ראשית, נראה היה 

שהאמריקאים שנשארו בעורף, כמו אלה שלחמו בחזית, מצאו בסרטים מקור לנחמה והסחת דעת מצרות 

סתה של ארצות הברית שהתעניינה עוד לפני כני ,ל הוליוודויום; ושנית, נוצר רושם שלמרות הכ-היום

למלחמה בנושא המלחמה באירופה ובייצוג הנאצים, רצתה עתה להראות את האויב ללא חשש מביקורת 

 .(Schatz, 1999)ולתת יד למאמץ המלחמתי מרצונה החופשי 
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לסרטים הסרטים שייבחנו בתת פרק זה מציעים נקודת מבט חדשה על המלחמה באירופה. בדומה 

הקודמים, ניכר כי אין בהם התייחסות מיוחדת לקרבנות היהודיים של המלחמה. אולם כעת נראה כי 

דווקא הרצון לראות אמריקה מאוחדת במלחמה נגד האויב הנאצי הוא שהנחה את גיבורי הסרטים, ולא 

אחר כניסת ית. בשלב זה, לאהצורך למנוע פגיעה בפלג זה או אחר באוכלוסייה המקומית או האירופ

ארצות הברית למלחמה, המגמה בארצות הברית בכלל ובהוליווד בפרט היא ליצור מחיצה בין ה"אנחנו" 

)ארצות הברית ובעלות הברית( לבין ה"הם" )הנאצים(. בין יוצרי הסרטים שיבחנו בעבודה זו, נראה כי 

רו מאירופה לארצות רבים הם הבימאים ממוצא אירופאי )וגם יהודי( שמייצגים את הכישרונות שעב

 . (Cocks, 2013)הברית בעקבות עליית הנאצים לשלטון 

בבימויו של הבמאי היהודי אמריקאי , לאקרנים (ATN)להלן:  All Through the Nightיציאת הסרט 

סמוך לכניסת ארצות הברית למלחמה. התאריך הרשמי עומדת בתווך,  (Sherman, 1941)וינסנט שרמן 

, אולם בפועל יצא הסרט לאקרנים מעט לפני כן. הפקת הסרט החלה 1942בינואר  23-של הבכורה היה ה

לפני כניסת ארצות הברית למלחמה, ואולם אופן קבלתו של הסרט הושפע מהלך הרוח של הציבור עקב 

 היו אחראים להפקת הסרט  .Warner Bros. אולפניאליה זה עתה נכנסה ארצות הבריתשהמלחמה 

 . והפצתו

 ,הגיבור ובה מתרחשת בארצות הברית הסרט עלילת , נחשפת רשת ריגול.CNSגם כאן, בדומה לסרט 

, הוא גנגסטר המואשם על לא (Bogart)=כפפות( דונהיו, בגילומו של השחקן המפרי בוגרט Glovesגלובז )

מר מילר )לודוויג שטוסל( ומנסה לאתר את הרוצח האמתי. תוך כדי עוול בכפו ברציחתו של האופה 

יורק, ונעזר בִליָדה -חיפושיו גלובז מסתבך במזימת ריגול של נאצים המבקשים ליזום פיצוץ בנמל ניו

(Leda) השחקנית ממוצא גרמני קארן ורנה ,(Varne).שאביה כלוא במחנה הריכוז דכאו , 

, לפני 1941אולם הפקתו נעשתה בין אוגוסט לבין אוקטובר  1942יצא לאקרנים בינואר  ATNאמנם 

פרל הרבור, ובהתחשב בכך המסרים הנוגעים לגרמניה בוטים מאוד בסרט. גם כאן, בדומה ההתקפה על 

שיצא כשנתיים קודם לכן, יש זיהוי מוחלט בין גרמנים לבין נאצים, תכונה שתקבל במה בכל  CNSלסרט 

 זה.  הסרטים הנידונים בתת פרק

יצא  (Lubitsch, 1942)בבימויו של ארנסט לוביטש  (TBNTB)להלן:  To Be or Not To Beהסרט 

, כחודשיים לאחר כניסת ארצות הברית למלחמה, 1942בפברואר שנת  15-לאקרנים בארצות הברית ב

 ולין. , לפני פלישת הנאצים לפ1939ואילו העלילה מתחילה באוגוסט 

. לוביטש, בן למשפחה יהודית, יליד United Artistsגם הסרט הזה הופץ על ידי חברת  TGDבדומה לסרט 

היה במאי בעל שם בעסקי הקולנוע  ,. גם הוא, בדומה לצ'פלין1923היגר לארצות הברית בשנת  ,גרמניה
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שם מפגיש אותנו צ'פלין  TGD-ובעל ניסיון ארוך בשנים והפיק את הסרט בהפקה פרטית. אולם, בניגוד ל

עם דמויות ועלילה מומצאות לכאורה, לוביטש מפגיש אותנו פנים אל פנים עם דמויות של נאצים )דוברות 

 אנגלית( ועם השפה הגרמנית )בכתב ובשירה( שאינה מתורגמת בגוף הסרט. 

ראש הלהקה לוביטש ביים קומדיה שחורה על להקת תיאטרון בוורשה בעת הכיבוש הנאצי של פולין. ב

 (Benny)וג'ק בני  (Lombard)עומדים בני הזוג מריה וג'וזף טורה בגילומם של קרול לומברד 

האמריקאים. הסרט פותח בחזרה שעורכים חברי להקת התיאטרון למחזה סאטירי על הנאצים, אולם 

מציאות. הפקתו של המחזה נקטעת למרבה האירוניה עם כיבוש פולין והסאטירה, בעולם הסרט, הופכת ל

מאת שייקספיר  "Hamlet"מעלים חברי הלהקה על הבמה את המחזה  "Gestapo"במקום המחזה שנגנז 

(Shakespeare, Source b)  ובו השורה המפורסמת"To Be or Not To Be"
שהופכת בסרט לצופן סודי.  20

אותה בסתר מאחורי הקלעים בתיאטרון, ולאחר  תחילה היא תאפשר לקצין פולני המתאהב במריה לפגוש

מכן, היא תשמש צופן סודי בין חברי המחתרת הפולנית לשם העברת מידע סודי. צוות הלהקה נאלץ 

להתמודד עם מציאות שעולה על כל דמיון ועתה משתמש בכישורי המשחק המפוארים שלו כדי לסכל את 

 מזימתו של מרגל נאצי.

. הסרט בבימויו 1942בנובמבר  26-( הייתה בCasablanca)להלן:  Casablanca הקרנת הבכורה של הסרט

שהיגר לארצות הברית, בדומה ללוביטש,  (Curtiz, 1942)של הבמאי היהודי ההונגרי מייקל קורטיז 

 .Warner Brosידי חברת -בשנות העשרים של המאה העשרים, בטרם עלו הנאצים לשלטון, הופץ על

 והיווה אבן דרך חשובה וזכורה ביחסה של הוליווד אל הנאצים ואל המלחמה. 

הרבור וכניסת ארצות הברית למלחמה בתגובה לה. -, ערב המתקפה על פרל1941העלילה מתחילה בדצמבר 

בה היא משמשת תחנת מעבר שהגיבור הוא ריק )המפרי בוגרט( בעל בית קפה מצליח בקזבלנקה, בתקופה 

 גרים מאירופה הכבושה אל עבר העולם החופשי. למה

בקזבלנקה אנו פוגשים ערב רב של טיפוסים, אנשים מכל קצוות העולם שרבים מהם מגולמים בידי 

שחקנים אירופאים במקורם שנמלטו מאימת הנאצים בעצמם, או בידי שחקנים בריטים, אמריקאים 

בגילומו של השחקן המפרי  –: ריק האמריקאי נאצים שכעת, מוצאים עצמם בקזבלנקה של קורטיז-ואנטי

הבריטי; סניור פרארי  (Rains)בוגרט, ידיד השמאל האמריקאי; קפטן רנו הצרפתי, השחקן קלוד ריינס 

בגילומה של אינגריד ברגמן  –( הבריטי; אילזה Greenstreetהמרוקני בגילומו של סידני גרינסטריט )

(Bergman) ובתו של ריק מן העבר בפריז, עמה בן זוגה ויקטור לאזלו בעלת המבטא השוודי הכבד, אה

                                                 
 .(Shakespeare, Source b) 1תמונה , 3המחזה "המלט", מערכה " מתוך To be or not To beהשורה " 20
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, שהיה (Henreid)פול הנריד  ה,הונגרי-אוסטרו, יליד השחקן של בגילומו ,פשיסט-מנהיג מחתרת אנטי

יליד בגילומו של פיטר לורה, השחקן  –; אוגרטה האיטלקי 1935נאצי בעצמו, וברח מגרמניה בשנת -אנטי

אוד בגרמניה בשנות השלושים וממנה היגר לבסוף לארצות הברית; זוג שהצליח מ ה,הונגרי-אוסטרו

שהיה בעברו  (Dantine)הם יאן הנשוי הטרי, בגילומו של השחקן הלמוט דנטין ב –המהגרים מבולגריה 

 (Twardowski)נאצית בווינה ואף נכלא במחנה ריכוז; הנס היינריך וון טוורדוסקי -מנהיג מחתרת אנטי

הקצין הנאצי המלווה את הצעירה הצרפתייה, איבון, אל הבר, ובמציאות למעשה נמלט שגילם את תפקיד 

; השחקנית הצרפתייה מדלן לבו (Cocks, 2013)מגרמניה משום שנרדף שם על היותו הומוסקסואל 

(Lebeau)וויית הכיבוש הנאצי, בלמיד לאחר  1940 נמלטה מצרפת בשנת ,, שגילמה את דמותה של איבון

, שגילם את מחלק הקלפים בקזינו של בית הקפה של ריק, יחד (Dalio)בעלה, השחקן היהודי מרסל דליו 

; מייג'ור (Internet Movie Database, 2016)עברו כברת דרך כפליטים עד שהגיעו לארצות הברית הם 

(Veidt)קונרד ויידט שטראסר הקצין הנאצי הלא הוא 
שברח מגרמניה עם אשתו היהודייה, ועוד זוגות  21

 . (Cocks, 2013)של מהגרים מאירופה המבקשים לרכוש את הכרטיס שלהם לחופש 

וכך גם הנאצי כאויב היהודים אינו קיים )גם בגלל שבשלב זה  Casablancaבסרט  שיוך דתי אינו מוזכר

לא ידעו בארצות הברית כל כך על מחנות המוות, וגם בגלל שראשי האולפנים, מרביתם  1942שנת ב

יהודים, עדיין חששו מיצירת דעת קהל שלילית שתאשים אותם בכך שדחפו למלחמה למען היהודים(. 

עו של על זרו "J"אולם בכל זאת ישנו אזכור מודע או לא מודע לעם היהודי: באופן שמעט מזכיר את האות 

TMS (Borzage, 1940)פרופסור רות' בסרט 
ועמם  ם, כאן, בסצנת הפתיחה יושבים זוג מהגרים בריטי22

אירופאי אדם שמבקש מהם להיזהר מן החלאות שאורבות להם כנשרים לטרף: שנשמע מדבר במבטא 

…"vultures, vultures everywhere, everywhere" יע בעודו מכייס אותם. ברקע, בצילום הוא מתר

 ,(Palais de Justice)מעל בנין בית המשפט  על מרפסת של ביתכי ניתן לראות ( deep focus) פוקוס עמוק

אשר בהתחשב בתקופה  –כוכב בעל שש צלעות  מעוצב", all the usual suspectsנאספים דרך קבע " שלידו

, ואולי אף יש בו רמיזה ליהודים אשר נלקחו לכיכרות על (Cocks, 2013)לא מן הנמנע לראות בו מגן דוד 

 לא עוול בכפם.

                                                 
בריטניה ובהוליווד שם לוהק לתפקידי קצינים נאצים ביליד גרמניה, ניהל קריירה מוצלחת מאוד בגרמניה,  ,קונרד ויידט 21

. ויידט, אנטי נאצי, היה נשוי לאישה יהודייה, החשיב גם ATN (Sherman, 1941)בדיון על הסרט גם ונפגוש אותו שוב בהמשך 
 .(Coleman, 2016) 1933את עצמו כיהודי, והשניים נמלטו מגרמניה עם עליית הנאצים לשלטון בשנת 

 בעבודה זו. 6.1.3ראו תת פרק  22
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Casablanca היה סרט תעמולה רב השפעה והראה כי למרות פלישתם של הגרמנים למדינות אירופה, 

; ואולם האירוניה רבים עדיין נחושים להתנגד להם גם באמצעות הצטרפות לתנועות המחתרת השונות

שחשבו  OWI-העוטפת את הלך הרוח של ריק הבדלן העלתה חששות בקרב מבקרי הסרט מטעם ה

שהנימה הצינית בו נמשכת לאורך זמן רב מדי בסרט וכי "לעמדה ניטרלית )בדלנית( אין מקום של ממש 

 .(This paper writer's translation to Koppes & Black, 1990, p. 290)במלחמה נגד הפשיזם" 

Sherlock Holmes and the Secret Weapon  :להלן(SHSW) ידי הבמאי הבריטי )אירי( רוי -בוים על

, שהיגר לארצות הברית, שם חי ופעל ברוב שנות הקריירה שלו. הסרט יצא (Neill, 1943) וויליאם ניל

הועלה  1943בפברואר  12-בלוס אנג'לס ומיד לאחר מכן ב 1942בדצמבר  25-לאקרנים בערב חג המולד ב

. עלילת הסרט מתחילה בשוויץ אך Universal Picturesידי חברת -ברחבי ארצות הברית והופץ על

 מתמקמת בלונדון, אנגליה, כשכל העת מאיימת גרמניה ברקע. 

י, המציא נשק סודי אשר אם האמריקא (Post)בגילומו של ויליאם פוסט ג'וניור  ,(Tobel)דוקטור טובל 

יועבר לשימוש בעלות הברית יוכל להוות פריצת דרך בלוחמה נגד גרמניה. שרלוק הולמס הבלש המהולל, 

בשירות הסקוטלנד יארד, מביא את טובל בחשאי אל אנגליה, לשם עוקבים אחריו הנאצים. פרופסור 

מנות פז לנכס רווח ומנסה ללכוד את רואה בטובל ובהמצאתו הזד ,מוריארטי, אויבו המושבע של הולמס

הד"ר. במזל גדול מצליחים הד"ר והולמס לשרוד את ניסיונות ההדיפה של מוריארטי ו"להציל את היום". 

 ארצות הברית, בריטניה וצרפת.  –הסרט הוא שיר הלל לשיתוף הפעולה בין בעלות הברית 

על ידי חברת  Armored Attackהשם הופץ בארצות הברית תחת  (TNS)להלן:  The North Starהסרט 

RKOידי לואיס מיילסטון -, ובוים על(Milestone, 1943), יהודי -הבמאי האמריקאי ממוצא אוקראיני

ושם קיבל אזרחות לאחר תום מלחמת העולם הראשונה אז  1914)מיילסטון היגר לארצות הברית בשנת 

 החל לביים(. 

אנו עוברים לחזית אחרת של המלחמה בנאצים, שכן עלילתו מתרחשת באוקראינה ומתחילה  TNSבסרט 

עם דיווח הרדיו על תזוזת כוחות גרמניים בגבול. בכפר חקלאי קטן באוקראינה, קבוצת נערים  1941ביוני 

ונערות מתכננת טיול לקייב בתום הלימודים. במהלך האקספוזיציה אנו מכירים את קארפ החקלאי, 

האמריקאי, המרביץ בנערות ובנערים חוכמת חיים, ואת ד"ר קורין,  (Brennan)גילומו של וולטר ברנן ב

קנדי, הרופא המכובד שלמד בלייפציג ובחר לממש את -האמריקאי (Huston)בגילומו של וולטר יוסטון 

רה בשירה כשרונו כרופא של הכפר הקטן, שם הוא איש מפתח בין המקומיים. בתום האקספוזיציה העשי

ובריקודים יוצאת החבורה הצעירה למסע. גם קארפ יוצא באותו היום עם מרכולתו לשוק. כאשר נפגשות 
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דרכיהם, מתכסים השמיים בעננים ומבעדם נשמע קול מטוסים המפציצים את השיירה ללא הרף. הילדים 

 נפגשים לראשונה עם פניה של המלחמה ובין רגע פוסקת ילדותם. 

היו מרוצים למדי מסוג התעמולה בסרט. נראה כי באמצעות  שגרירות ברית המועצות וגם OWI-משרד ה

, (Baxter)ואן בקסטר  (Granger)שני הצעירים האוהבים דמיאן ומרינה, בגילומם של פארלי גריינג'ר 

הכוכבים הצעירים והיפים בתחילת דרכם, שאינם מהססים להילחם יחד עם תושבי הכפר שלהם ולסכן 

למען שיתוף הפעולה בין ברית המועצות לבין אמריקה, הצליחו יוצרי הסרט להראות את  את חייהם

תוצאותיהן של פלישה וכפייה מידי משטר טוטליטרי. שגרירות ברית המועצות קראה את התסריט 

וביקשה לערוך בו שינויים קלים בלבד. העובדה כי הכפרים המשועבדים של אוקראינה קיבלו תחילה את 

המשטר הטוטליטרי בברית המועצות  על ידיבזרועות פתוחות, כמשחררים מעול העבודה הכפויה הגרמנים 

רים התמימה כמו גם ל בסרט נראה לכאורה הגיוני, ואולם שמחת הנעוועצמה, אינה מוזכרת בסרט. הכ

משמשות אות מבשר רע: הדיווח על פלישת הנאצים ברדיו בתחילת הסרט יתגשם ויהפוך  שלוות התושבים

 .(Koppes & Black, 1990)למציאות עם הגעתם אל הכפר הקטן אחר כך 

Lifeboat (Hitchcock, 1944)  :להלן(Lifeboatבבימויו של אלפרד היצ'קוק ),  ,הבמאי הבריטי האגדי

בונה היצ'קוק במה לדיון פילוסופי על  Twentieth Century Fox. בהפצת 1944בינואר  12-יצא לאקרנים ב

עליה לכודים נציגי שרע מול טוב, נכון מול שגוי, מוסר ואנושיות. את גיבוריו הוא מציב על סירת הצלה 

בעלות הברית ונציגי האויב. מטקסט שנכתב כרומן שעסק יותר בגזענות בין אמריקאים ואנגלים, לבנים 

נציגי הדמוקרטיה )בעלות  –עליה עלו נציגי הנצים במלחמה שלבמה  Lifeboatושחורים, הפך הסרט 

 .(Cocks, 2013) נאצים ולא נאצים(-אמריקה ואנגליה( ונציגי הדיקטטורה הפשיסטית )גרמניה –הברית 

ם הניצולים בזה לאחר שצוללת גרמנית מפציצה אנייה בדרכה לאנגליה, ולבסוף גם טובעת בעצמה, עולי

יצולים מייצג חתך באוכלוסייה, תשעה ניצולים ותינוק. כל אחד מן הנ –אחר זה אל סירת הצלה יחידה 

קוסמוס של החברה באותם הימים: קוני פורטר היא עיתונאית אליטיסטית, וריטנהאוס הוא -ין מיקרומע

צא גרמני אשר מתבייש שניהם ממוצא גרמני; גאס הוא אמריקאי ממו –טייקון עשיר בעל מספנה 

אמריקאי אידיאליסט איש צוות הוא במתרחש באירופה ולפיכך החליף את שמו משמידט לסמית'; קובאק 

נמצאת בדרכה ללונדון לראות את אהובה הנשוי; סטנלי "ספארקס" על האנייה; אליס האחות הרחמנייה 

א נושאת עמה )סמל לקרבנות גארט הוא שדרן רדיו בריטי; מיס היגלי היא אמו של התינוק המת שהי

הוא הקפטן  ; ווילי הנאצי(ים אותו בשם "פחם"שחור )בתחילה מכנ ה(; ג'ו )ג'ורג'( הוא דייל אנייההמלחמ

כך שנויה במחלוקת עד שאולפני -של הצוללת הגרמנית שהטביעה וטבעה. דמותו של ווילי הנאצי הייתה כל

Twentieth Century ילי, למעט העובדה שאינו מזכיר מבחינה ויזואלית סרבו להשקיע בקידום הסרט. וו



76 

 

את הקצין הנאצי הטיפוסי, מוצג כבעל תושייה. הוא רופא מנתח לעת מצוא, הוא יודע את דרכו על פני 

הים, הוא נושא מצפן, טבליות אנרגיה ואוכל, והוא אינו מאפשר לנציגי בעלות הברית להסיט אותו 

ריפות עד שהיו שטענו שהסרט הוא תעמולה נאצית שכן, בניגוד ממסלולו. הביקורות על הסרט היו כה ח

על הסירה, ווילי הוא זה שידע בדיוק לאן לכוון את שמבולבלים הלאמריקאים )והאנגלים( המפוזרים ו

 . (Cocks, 2013)הסירה ומהר מאוד הפך להיות הקפטן שלה 

צעות החבורה הייצוגית כי רק שיתוף פעולה בין החברים )בעלות היצ'קוק מצדו ביקש להראות באמ

הברית( יוכל להביא לניצחון על הגרמני )גרמניה(. עוד הוא ביקש לרמוז כי הביטחון המופרז של 

חכם ותחמן, אשר רוב הסרט איש ווילי הוא  –האמריקאים עלול לפגוע ביעילות המלחמה נגד הנאצים 

שם שבעת שבעלות הברית התדיינו בינן לבין עצמן, התקדמה גרמניה נמצא צעד אחד לפני החבורה כ

. כך רק כאשר מגלים החברים את האמת על ווילי ומתאחדים נגדו, (Cocks, 2013)והמשיכה בכיבושיה 

הגרמנית הם מצליחים להתגבר עליו ולהטביע אותו. החברים ממשיכים לשוט לכיוון אניית האספקה 

שאליה ביקש ווילי להגיע, בניסיון אחרון להציל את חייהם )אולי כשבויי מלחמה(. למרבה האירוניה, 

אניית האספקה מופצצת על ידי אניית מלחמה של בעלות הברית ומניצוליּה עולה גרמני נוסף אל הסירה, 

דמות המלח הגרמני הצעיר האמריקאי.  (Yetter)הפעם בחור צעיר, בגילומו של וויליאם ייטר ג'וניור 

לערכי  לחנך את הגרמנים מחדשמייצגת שתי גישות הפוכות: מחד גיסא, היא סמל לכך שעדיין ניתן 

הדמוקרטיה, שכן המלח הוא צעיר ותמים לכאורה; אך מאידך גיסא, היא סמל לכך שהקרב עדיין לא תם 

תחת כנפי הנאציזם( הם חסרי  ושחינוך התעמולה הנאצית הביא לכך שאנשים כמוהו )הגרמנים שצמחו

 . (Cocks, 2013 ;Cinephilia & Beyond, 2016)תקנה 

, "?Aren't you going to kill me"שאלתו של המלח הגרמני הצעיר בגרמנית שאותה מתרגמת מיד קוני 

 What're you going to do with"והתשובה שמיד מתקבלת מפי קובאק, האידיאליסט האמריקאי 

people like this?",  מבטאות את התהיות שעלו בקרב בעלות הברית לקראת סופה של המלחמה: מה

יעשו עם הגרמני)ם( לאחר המלחמה? השאיפה להשיג כניעה ללא תנאים הייתה כמובן השאיפה הראשונית 

השינוי בעמדתה של ברית המועצות שאיימה לאמץ  –אולם, המהלכים שקרו אחר כך שינו את פני המשחק 

והשינוי בעמדת בעלות הברית ממאבק בגרמניה,  ,ת הניצחון שעליו לחמו האמריקאים כל כךלעצמה א

לצירופה לצדן במלחמה הקרה מול ברית המועצות. הדיון בסופו של הסרט נותר פתוח, והתשובות נותרו 

 (,Koppes & Blackמסכמת קוני ומתכוונת לקרבנות הנאצים "Maybe they can answer that"עלומות 

1990) . 
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. גם (HMH)להלן: Herr Meets Hareאותו אציג בשלב זה הוא הסרט המצויר הקצר שהסרט האחרון 

סרטים מצוירים נטלו חלק במאבק ובתעמולה נגד הנאצים והדמויות המצוירות הפופולריות הופיעו 

(training films)בסרטוני ההדרכה 
 ,Lee), בסרטי תעמולה וגם בסרטים למטרות רווח )ותעמולה( 23

2009) . 

 .Warner Brosבהפצתם של  HMHבאופן שהוא קצת סוטה מסוג הסרטים שדנתי בהם עד כה, הסרט 

דקות( והוא מתובל בהומור האירוני אך  00:07:13הוא בראש ובראשונה סרט מצויר, קצר )אורכו הכולל 

 .הישיר מאוד מפיו של באגס באני, הארנב המפורסם

בבימויו של הבמאי הופק  1945בינואר  13-יצא לאקרנים בש HMH (Freleng, 1945)הסרטון המצויר 

דעים , שניהם היו יהודים, ושניהם היו מו(Blanc)הקולות בניצוחו של השחקן מל בלנק עם פריץ פרלנג ו

. כארבעה (Lee, 2009)אנטישמיות והנאציזם יהודים באירופה בשם הללרעות שנעשו  1944כבר בשנת 

חודשים לפני כניעתה של גרמניה, סופה של המערכה כבר נראה באופק, ולא זו בלבד שכוחות בעלות 

הברית החלו סוגרים על גרמניה ממערב, אלא שגם הכוחות הסובייטים החלו לוחצים עליה ממזרח. באגס 

רקי )ארצות הברית( ומגיע ליער השחור , פונה "בפנייה הלא נכונה" באלבקכך מחילהבאני חופר לפי

המנסה לצוד אותו. באגס, בהופעה דומה  (Fatso Goering)בגרמניה. ביער הוא פוגש את "גרינג השמן" 

 על, ואחר כך גרינג להערים עללהופעותיו הקודמות בסרטונים, מחבל תחבולות ומחליף תחפושות כדי 

ומציגם כאנשים פשוטים בעלי מגרעות  ,בהם הוא מהתלשוכך מוריד את דימוי המנהיגים הנאצים  ר,היטל

עמם ניתן להתעמת ואותם ניתן להביס. בסיום הסרטון, מצליח גרינג ללכוד את הארנב ומביאו בשק ש

ת למצוא בתוכו את סטאלין. באגס בעצם מראה את האמ ונבהללהתהדר מול היטלר. היטלר מציץ בשק 

החשש הגדול של היטלר הוא לא מפני בעלות הברית אלא דווקא מפני ברית המועצות. בכל  –על המלחמה 

בהם הוא מככב, באגס נהנה להביס את אויביו ולהציגם כחבורת בריונים נוכלים, וגם כאן שהסרטונים 

קומוניסט  אינו מהסס להשתמש בכל האמצעים שברשותו כדי להימלט ואפילו מסתכן בכך שיואשם שהוא

(Lee, 2009). 

אשר עתה, לקראת סופה של המלחמה, כאשר  TGD (Chaplin, 1940)בסרטון אזכורים אחדים מן הסרט 

בד פונה הוליווד אט אט לחזית המזרחית ולטיפול בקומוניזם ההולך והופך איום פוליטי )ויתפוס מקום נכ

מיד עם תום המלחמה ותחילתה של המלחמה הקרה הן בהוליווד עצמה, והן בין המעצמות עצמן(, מסייע 

                                                 
ים שנמשכו עד כעשרים דקות והם סיפקו הדרכה )באמצעות היו לרוב סרטונים קצר (training films)סרטוני ההדרכה  23

 החל מהסברים לגבי  –דמויות שגולמו ע"י שחקנים או באמצעות דמויות מצוירות( על רזי החיים הצבאיים בעת מלחמה 
 ביטחון ומשמעת צבאית ועד הכרות עם נושאים בעלי סיווג סודי כמו אתרי הטלת פצצות שמירה על היגיינה,

Ciment & Russell, 2007) (Schatz, 1999, pp. 405-406.. 
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מציינים את תחילתו של המהלך, הפקה שהחלה אף לפני  TGDלנו "לסגור מעגל": הציטוטים מהסרט 

של  המלחמה, ועתה סוגרים את מעגל המלחמה עם סופה, עם התגלות האויב הסובייטי, אויבופריצת 

היטלר, ומאוחר יותר, גם אויבה של ארצות הברית. למרות זאת, הדיקטטור הגדול של צ'פלין, בתומה של 

המלחמה כבר אינו "מסובב ראשים" ולפיכך מקבל תפקיד משני וקצר ביותר בסופו של הסרטון. אם לפני 

אצבעות  כניסת ארצות הברית למלחמה הבחירה בסאטירה סייעה לצ'פלין להעביר את הסרט בין

הצנזורה, עתה היא מקטינה את חשיבותו של האויב האכזר )שמעשיו כבר ידועים בארצות הברית( ומכינה 

נופי ההיסטוריה של גם האזכורים האחרונה. מעניינים בהקשר זה  מערכהאת ארצות הברית לקראת ה

עם הנאציזם בווארית, המזהים באופן שאינו מוטל בספק את התרבות הגרמנית )העתיקה( -הגרמנית

 .1945–1939בשנים 

בתום תת הפרקים הדנים בסרטים שיצאו לאקרנים לאחר כניסת ארצות הברית למלחמה אציג את טבלה 

 . להלן , בה אמסור סיכום ביניים של הדמויות וייצוגי שפה כפי שיידונו2

 ייצוג דמות –גרמני או נאצי  2.2.1

תרבות הבווארית )הגרמנית( עם הנאציזם ולפיכך נראה כי לאחר הכניסה למלחמה יש בהוליווד זיהוי של ה

שכזכור יצא לאקרנים בשנת  CNSיש גם זיהוי בין דמות הנאצי לבין הגרמני, בדומה למה שראינו בסרט 

כעת, לאחר כניסת ארצות הברית למלחמה, הפך הזיהוי  כניסת ארצות הברית למלחמה. אולם , לפני1939

תה תאם את עמדת הממשל בארצות הברית. בנוסף לכך, משנכנסה לגיטימי כיוון שע ן הנאצי והגרמניבי

ארצות הברית למלחמה נעלמה דמות ה"גרמני הטוב" או בעל המצפון, ופינתה את מקומה אך לדמות 

רעים", ומנגד דמויות גרמנים "כלומר אם לפני הכניסה למלחמה היו דמויות נאצים או גרמנים  –הקרבן 

לחמה אנו רואים דמויות נאצים )אין הבדל בין גרמנים רעים ובין גרמנים לאחר הכניסה למאזי טובים", "

נרדפי המשטר או מתנגדיו, גרמנים או לא גרמנים, יהודים או לא יהודים ובכל  –טובים( ומנגד, הקרבנות 

 מקרה, מי שאינו מצדד בנאציזם. 

ה, היא פוגשת בגרמני במפגשה של ארצות הברית עם גרמניה הנאצית בהוליווד שלאחר הכניסה למלחמ

מסוג אחר. הידיעות על מחנות המוות והפתרון הסופי מתחילות לחלחל לתקשורת האמריקאית ולציבור 

. בעקבות זאת, הנאצי שהתעסק במרדפים קטנוניים או במזימות (Cocks, 2013) 1942האמריקאי משנת 

הופך להיות רשע שאינו חושש להפעיל  (MH-ו CNS, TGD) מלחמהאפלות לפני כניסת ארצות הברית ל

כוח מול המצלמה, לאחר הכניסה למלחמה. בסרטים שידונו בפרק זה המפגש בין האמריקאים לגרמנים 

גרמני )=נאצי( שלרוע שהוא  –מדגיש חזות חזקה, פטריוטית ואחידה של בעלות הברית מול אויב אחד 

בסרטים אלו, אין הבדל בין יהודים ובין נוצרים ואין אינטרסים פרטיים שכן מפגין אין הבנה ואין מחילה. 
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המטרה המשותפת של כולם היא הניצחון של בעלות הברית על מדינות הציר, זוהי אחדות שאין בה 

צמו בשביל הכלל. הפרט מקריב את ע ,ובשמה (Cocks, 2013)יהודים ולא יהודים, אלא רק אמריקאים 

הגנגסטר טוב הלב, מפקיר את כספי ההימורים לטובת המרדף אחר רוצחו של האופה החביב  ,כך גלֹובז

את החופש האישי שלו לטובת המטרה הנעלה שהיא הצלת  מקריב; ריק בעל בית הקפה ATNעליו בסרט 

ביטש מסכנים את ; וחברי קבוצת השחקנים בתיאטרון של לוCasablanca-מנהיג המחתרת לאזלו ב

. הגרמנים )=הנאצים( בסרטים שלאחר TBNTB-חייהם כדי לחשוף ולעצור את רשת המרגלים הנאצית ב

 German(s) boom"הכניסה למלחמה הם שוחרי רוע, אלימים ומגוחכים כאחד ומתוארים בפשטות: 

boom boom boom" (Curtiz, 1942)דמויות הנאצים בסרטים שנוצרו לפני כניסת  יצגיי. בדומה למ

 ארצות הברית למלחמה, ניתן לראותם גם בסרטים שנעשו בהוליווד לאחר הכניסה:

 :הקצין

, קר באופן מובהק, ובעל (Hake, 2012)הקצין הנאצי, שתואר בדרך כלל כגבוה ואלגנטי ונראה מתנשא 

רוסי -בדמותו של ד"ר )קפטן( ריכטר, בגילומו של השחקן הגרמני TNSצג בסרט חזות חדה ומאיימת, מיו

בעקבותיו.  SS-. קוסלק עצמו היה אנטי נאצי במובהק ואף נמלט מגרמניה כשה(Kosleck)מרטין קוסלק 

בשל מראה פניו, מבנה עיניו הצרות והמבטא החזק בפיו, וכן בשל דעותיו הפוליטיות, לוהק קוסלק וגילם 

 תפקידי קצינים נאצים ובהם אף את דמותו של גבלס בכמה וכמה סרטים.  בעיקר

קרה ומאופקת, שפת גופו נוקשה ועיניו הצרות מאיימות.  חזותו של ריכטר בגילומו של קוסלק TNSבסרט 

תם הזכרתי אוש CNS או שלגר בסרט MHסמית' בסרט -על אף שדמותו אינה מרשימה כדמותו של קוויב

ניחן ברשעות שאין לה הצדקה: הוא רופא בהשכלתו אך משתמש ביכולותיו  ה להםלעיל, ריכטר בדומ

תו בעירוי לחיילים נאצים ים צעירים בכפר האוקראיני כדי לתלרעה ומשתתף במזימה לקחת דם מילד

פצועים. ריכטר הוא אנטישמי )מתפלא שד"ר פון הרדן קיבל את השכלתו מאת פרופסור יהודי( ויהיר 

באופן וא ויהיה מוצלח מהרדן הבכיר ממנו(, אולם דמותו אינה תואמת את פרופיל הקצין )מעריך שיום יב

שכן ריכטר אינו מהווה דמות מרכזית בסרט ולפיכך אין דיאלוגים רבים שהוא לוקח בהם חלק.  מובהק

עיקר הרושם על אופיו נובע ממראהו ומשפת הגוף שלו )נוקשה, עיניו הצרות אינן מישירות מבט(. הוא 

 מתואר בפי ד"ר קורין, רופא הכפר, כבורג במכונת ההרג הנאצית ותו לא:

Dr. Kurin:  This? )מתכוון לריכטר(   This kind is nothing; they will go where their bosses 

go… (01:42:57-01:43:04) 



80 

 

וסביבו  טס מייג'ור שטראסר, בגילומו של השחקן התמיר קונרד ויידט, לקזבלנקה Casablancaבסרט 

. במדיום קלוז אפ המצלמה (Cocks, 2013)מכרכרים קצינים אשר אינם אלא ביטוי חלוש לעוצמת כוחו 

מלווה אותו ואת קפטן רנו הצרפתי )קלוד ריינס(. ויידט גבוה יותר, זקוף ומרשים יותר בפריים, הוא נראה 

לם מזווית מעט נמוכה )הצלם והצופים כאילו נמצאים בגובה העיניים קרוב יותר וגדול יותר בפריים ומצו

של רנו, מרימים מבט אל פניו של ויידט(, והוא מצדיק את הרושם המאיים מיד כאשר הוא פוצה פיו 

 הגרמנים מתכננים לשלוט על העולם: –ומבטא את הסטריאוטיפ הנאצי המאיים 

Major Strasser: Oh, we Germans must get used to all climates, from Russia to the Sahara.  

But perhaps you were not referring to the weather. (00:06:05-00:06-11) 

(הוא רומז על שיתוף הפעולה בין ממשלת וישי ובין הנאצים)  

הגרמני, חיל האוויר  – (Luftwaffe)שטראסר הוא בעצם דמות הנאצי הטיפוסי, לבוש במדי הלופטוואפה 

גדים להם )קרל גרמנים בסרט, בין אם הם נרדפי הנאצים או רק מתנשל  אחרותבולט לעומת דמויות 

 .(Cocks, 2013)המבקש להגיע לאמריקה( המבוגר הזוג  או המלצר החבר במחתרת

גם בו הוא מבטא את רצון  ,ATNוהוא גם ד"ר אבינג בסרט  Casablanca-ויידט מגלם את שטראסר ב

 המשטר המבקש "להשתלט על העולם": 

Ebbing: You will see, in a year, perhaps less than a year, they will all be taking their 

orders from us [the Nazis]… (00:57:36-00:57:43) 

  :הוא אף מציג את המשטר הנאצי כאויב הדמוקרטיה ומפציר בגנגסטר גלובז

Ebbing:  You have no respect for democracy. Neither do we.  

(00:58:22-00:58:19( 

יורק. הוא משתמש בחזותו -אִבינג מנצח על רשת המרגלים השואפת לגרום פיצוץ רב קרבנות בנמל ניו

דת המלומדת והמתנשאת )הוא מנהל מכירת חפצי אמנות( כדי להסתיר מזימות אפלות. אמנם יש לו נקו

(, אולם מרגע שהוא מבין שהיא יודעת שאביה אינו בין החיים ורנהחולשה בכל הנוגע לִלידה היפה )קארן 

ועל כן אין לו נקודת אחיזה בה, הוא אינו מהסס להפוך עורו, לסטור לה ולכלוא אותה. בדומה לדמויות 

ושף את תכניות רשת קצינים מוכרות, גם אבינג נואם בכנס באנגלית אך במבטא גרמני מודגש ושם ח

הריגול. כאשר הוא מסיים קם כל הקהל על רגליו בקריאת "זיג הייל" ומבסס את מעמדו של אבינג 

 כ"היטלר שבינם".
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 :משתף הפעולה

 ,הבריטי( Atwill)בגילומו של ליונל אטוויל  ,, אויבו האגדי של הולמס, פרופסור מוריארטיSHSWבסרט 

, משתף פעולה עם הגרמנים וזומם לגנוב את רכיבי הנשק הסודי שזכור בעיקר בתפקידיו בסרטי אימה

ולמכור להם אותם. הוא אמנם אינו דובר גרמנית )ואף אינו גרמני כלל( אולם דמותו היא של האנטגוניסט, 

המשתף פעולה עם הנאצים: זוגתו של ד"ר טובל שהמציא את הנשק הסודי בסרט, שרלוט, בגילומה של 

תארת אותו כבעל עיני נחש; עוזרו בעל המבטא הגרמני נוקש בעקביו וקד בפניו השחקנית קארן ורנה, מ

קידה כנהוג בצבא הגרמני; על שולחנו מופיע מכשיר חישוב אשר בו החרוזים מעוצבים כגולגולות ועל 

הוא ואופן פעולתו הם בעיקר המורים לנו לאיזה צד  מוריארטי שולחנו אקדח. אם כן החיצוניות של

דם חסר מצפון )הוא מחבר את הולמס, ההופך כאן ממתנגד פעיל למשטר לקרבן לעת מצוא, משתייך. כא

( הוא משתף הפעולה TNSמוטיב שיחזור בסרט  –לעירוי השואב ממנו את דמו והורג אותו אט אט 

האולטימטיבי, על אף שאינו גרמני או נאצי כלל, הוא נמוך מהולמס, אויבו המושבע, הוא כבד גוף, ושערו 

 סוג משווה לו מראה חלקלק ומרושע. הנ

)קלוד ריינס הבריטי( גם הוא אינו גרמני ואינו פועל  Casablancaבדומה למוריארטי, קפטן רנו בסרט 

למען שום צד אלא למען עצמו. הוא בוגד בקלות בפליטים המבקשים את עזרתו )בין "החשודים הרגילים" 

ובעצם  ,כשם שיבגוד בקלות בשטראסר בסוף הסרט ,(עוצרת המשטרה גם נערות צעירות להנאתו של רנו

 הוא מוכר את נאמנותו למרבה במחיר:

Strasser:  Captain Renault, are you entirely certain which side you're on?  

Renault:  …I blow with the wind, and the prevailing wind happens to be with Vichy 

 (01:03:22-01:03:30) 

ממלא  סט. אוגרטה )פיטר לורה( בדומה לורנו אינו גרמני כפי שצוין ואף אינו פשיסט, אלא רק אופורטוני

תמימים, שפת גופו מסוגרת ומתחמקת, קולו רך בעל פני ילד הוא פעולה. אוגרטה האת תפקיד משתף 

שר אלה שמציע ומגמגם. אוגרטה הוא איטלקי, ובקזבלנקה הוא מציע מחירי שוחד אטרקטיביים יותר מא

קה כדי רנו לאלה שיעשו הכול כדי לצאת ממנה. הוא מנצל את המצב שאליו נקלעו הפליטים בקזבלנ

. (Hake, 2012) אינו מאמין במשנה הנאציתובדומה לרנו, פועל לטובת עצמו להרוויח ככל שניתן אולם, 

אך הוא עשה זאת לא מתוך רצון להיאבק במשטר הנאצי אוגרטה אחראי לרצח שני הבלדרים הגרמנים 

, מנהיג "צרפת החופשית" בעצמו. את "Signed by general De-Gaulle"אלא עבור ויזות היציאה שבידם, 

-והפעם יהיה זה לאזלו, מנהיג המחתרת האנטי –הוויזות יוכל למכור בלא נקיפות מצפון למרבה במחיר 

 פשיסט.
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 : חבר המפלגה

הנאציזם אלא פשוט  שלאו הגסטפו, אינו מתעסק כל כך בפוליטיקה  SA-, הSS-גה, קצין החבר המפל

הוא ד"ר פון הרדן )הקולונל הנאצי(, בגילומו של אריך פון שטרוהיים )שחקן ובמאי  TNSבמעשה. בסרט 

איני, אמריקאי(. מעניינת ביותר היא מערכת היחסים בין פון הרדן הנאצי לבין ד"ר קורין האוקר-אוסטרי

אולם, בפי פון שטרוהיים  בעיקרקנדי(. לשניהם מבטא אמריקאי -בגילומו של וולטר יוסטון )האמריקאי

יש למבטא זה מעט נגיעות של מבטא גרמני והם מייצגים הפכים: שניהם למדו באותה אוניברסיטה, אך 

מרפאה בכפר  להרוג ילדים בשם הרייך השלישי בעוד קורין מנהלכדי פון הרדן משתמש בידע שלו 

האוקראיני הקטן, שם כולם כל כך בריאים עד שאין לו מספיק עבודה; הרדן נכנע לדרכם של הנאצים 

 ולעומתו קורין נלחם בהם בכל כוחו.

הקולונל כביכול אינו מאמין בשיטות הנאצים ומביע צער על כך שהוא נאלץ לפעול בצורה שהוא פועל 

ידי בסרט שיש לו מבטא שנשמע אמריקאי וכך למרות מעשיו ב"עולם החדש" שהם יצרו. הוא הנאצי היח

אנו יכולים לצפות שיהיה בו )ואכן ניכר בו( קמצוץ של אנושיות כשהוא מתנצל על מותו של ילד לאחר 

גם מבחינת  –שלקחו ממנו את כל דמו באמצעות עירוי. הוא מייצג את דמות חבר המפלגה הקלאסי 

בגישתו. הרדן אינו מתבייש לספר שהיה תלמידו של רופא יהודי והוא  מראהו החיצוני )נמוך וקרח( אך גם

גם רוחש כבוד לד"ר קורין, שהרצה באוניברסיטת לייפציג כשהרדן עוד היה סטודנט, זאת על אף היותו 

שכן, שלא כמו הרדן, קורין בחר להתנגד למשטר ולמה שהוא מייצג על אף המחיר  ;ניגוד לדמותו של הרדן

את אופיו  דווקא ד"ר קורין חושףשהוא חי. אם כן לא מפתיע  בושבקרב יושבי הכפר  שישלם באבדות

 האמתי של פון הרדן בסצנת השיא בסופו של הסרט, כאדם שאינו אלא פשיסט וצבוע: 

Dr. Kurin: (לפון הרדן)  Men who do the work of fascists while they pretend to themselves 

that they are better than the beasts for whom they work (01:43:14-01:43:21) 

, הקולונל ארהרדט, בגילומו של השחקן יליד גרמניה סיג )זיגפריד( רומאן, הוא אולי TBNTBבסרט 

הקצין הנאצי הבולט ביותר, שכן דרגתו גבוהה ולכאורה נראה הגיוני שדבק בו הכינוי מטיל המורא 

לוביטש בוחר להציגו )ורומאן מגלם תפקיד זה באופן מופלא( באופן  אולם ."ארהרדט מחנה ריכוז"

המזכיר במעט את הרינג של צ'פלין. ארהרדט בעל המבטא הגרמני המודגש הוא שמנמן, מבוגר, קל דעת 

 )הוא אינו חושש לספר בדיחה על חשבונו של היטלר( ואכזר )צוחק בקול רם לשמע הכינוי שדבק בו(:

Colonel Erhardt: ( ורה המתחזה למרגל פרופסור סילצקילט )… So they call me Concentration 

Camp Erhardt…  (01:08:06-01:08:11 )  



83 

 

לוביטש אינו חושש לשים אמרה מזעזעת שכזו בפיו של ארהרדט שכן בסך הכול הוא מוצג באופן גרוטסקי 

 ולו אינו אלא מתחזה.כמעין סוג של ליצן, תמים לכאורה, שאינו מגלה בזמן כי הפרופסור היושב מ

נעלמות מהסרטים שלאחר הכניסה למלחמה. עתה  המזדהה עם מצע המפלגהו תאב הבצע הגרמנידמויות 

משארצות הברית במלחמה מול הנאצים, היא צריכה להתמודד עם אויב מסוג אחר. תכונות האופי 

 –פי בעלות משקל כבד יותר תאוות הבצע, טיפשות, קמצנות וקטנוניות, פינו דרכן לתכונות או –השליליות 

עתה מודגשת יכולתו של הנאצי לפעול ללא מצפון, ברוע לב מוחלט וללא מתן הסברים נגד מתנגדי השלטון 

ונגד בעלות הברית. בסוף שנות השלושים עוד היה מקום לדמות המזדהה עם מצע המפלגה, הבחור הצעיר, 

וימת זוכה לאישור במצע המפלגה הנאצית. המבודד מחברה, מתוסכל מן המצב הכלכלי, שגבריותו המא

כלכלת המלחמה של  ,אולם עתה, בתחילת שנות הארבעים, ולאחר כניסתה של ארצות הברית למלחמה

היו כשמונה מיליון מובטלים  1940-1939אם בשנים  –ארצות הברית הביאה לשיא באחוזי תעסוקה 

יית המלחמה הביאה לשיא בתעסוקה, אחוזים מן האוכלוסייה אזי תעש 15-בארצות הברית, שהיו כ

; בנוסף, (Schatz, 1999, pp. 134-135)מאות אלפים בלבד  800ירד מספר המובטלים לכדי  1944ובשנת 

לא היה עוד מקום לדמות המבודדת מהחברה שכן, המלחמה היא עבור כולם, תחת חזות אחידה, מול 

 האויב הנאצי. 

 : הגרמני הטוב הוא הקרבן

לאחר הכניסה למלחמה, דמותו של הגרמני הטוב מתחלפת בדמות הקרבן, נרדף או מתנגד המשטר. בסרט 

ATN  האיומים אך משהתחרט נרצח בקור רוח. בדומה לו גם  לנוכחמר מילר המהגר הגרמני שיתף פעולה

חרב מעל ראשה.  הםאו וחייו ומותו ִלידה משתפת פעולה בעל כורחה שכן אביה כלוא במחנה הריכוז דכ

 קלהיאבללידה ניתנת הזדמנות לכפר על פעולותיה וכאשר היא למדה על מותו של אביה, היא מחליטה 

 ובוחרת בגלובז, הגנגסטר טוב הלב.  –לצד בעלות הברית 

הקרבנות הם הילדים. הם שמתים בהפצצות המטוסים והם שמתים עקב עירויי הדם  TNSבסרט 

התינוק המת מסמל את קרבנות המלחמה ובמותו מואשם ווילי  Lifeboatבדומה לכך גם בסרט  הכפויים.

בשני המקרים, הילדים הם קרבנות תמימים שאינם מעורבים בסיבות למלחמה, אינם  –הקפטן הגרמני 

 מבינים את מניעיה, ואין להם חלק פעיל בה. חייהם של הילדים, בשני הסרטים, נלקחים ללא טעם ומותם

 הוא חיזוק נוסף לאופיים של הגרמנים הרשעים, שפעולותיהם נראות כמעט שרירותיות.

, היהודים אינם מרכז העלילה, ודתם של האוקראינים בכפר TNSמוזכרת בסרט  "Jew"על אף שהמילה 

השלו אינה מועלית כלל לדיון; הקרבנות בסרט הזה ובסרטים האחרים הנידונים בתת פרק זה הם חסרי 

רי לאום. הם, כמו שאר העולם החופשי )ארצות הברית ובנות בריתה( עלולים למצוא עצמם בסכנת דת, חס

חיים פשוט בשל הרוע האקראי של הנאצים ולא בגלל שנאה לעם זה או אחר. הרוע של הנאצים אינו 
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וא מוסבר בסרטים אלה, הוא פשוט קיים. העונג להרוס, להרוג, להפגין כוח, ללא התגרות וללא סיבה ה

את תרבותם ככזו המתאווה להרס וחורבן ולא לבנייה וייצור. פעמים מספר והמסייע לעצב את דמותם, 

 : TNSמוזכרת העובדה הזו בסרט 

Karp: Twenty-five years ago, we fought and died for this earth. People go 

forward; they fight for themselves and make things better for themselves. 

More food, a good bed, jokes to make and time to laugh; then the filthy come 

and try to stop it. They want to take from people all the good they made for 

themselves. Well, then you take your gun and you fight until you kill all 

such… (00:53:57-00:54:29) 

 :בסוף הסרט מדקלמת את דבריו מרינהתחילה קארפ, מתנגד המשטר, מלמד את הצעירים שיש להילחם, ו

Marina:  The earth belongs to us, the people, if we fight for it. And we will fight for 

it. (01:44:58-01:45:08) 

ה לדיון אף שאינה מסמלת לא את צד הקרבנות ראוי Casablancaדמותו של ריק )המפרי בוגרט( בסרט 

. בדומה (Cocks, 2013)ולא את צד הנאצים. בית הקפה שהוא מנהל מייצג את האו"ם ואליו כולם מגיעים 

לחבורה הפטריוטית על סירת ההצלה של היצ'קוק, ריק מסמל את עמדת ארצות הברית, ושם הסרט 

Casa-Blanca הלבן": אל קזבלנקה מגיעים פליטים רבים מרחבי -הוא קריצה ישירה ואירונית ל"בית

)לפני ההתקפה על פרל  1941אירופה בעת שארצות הברית סגרה את שעריה; ריק, כמו הבית הלבן בדצמבר 

 , זאת למרות שהעביר"I stick my neck out for nobody"הרבור( בוחר שלא לנקוט עמדה וחוזר ומדגיש: 

, ולמרות העובדה שהוא אינו מחבב את 1936-ונלחם נגד הפשיסטים בצרפת ב 1935-נשק באתיופיה ב

חוץ של הומרמז על עמדה פוליטית ביחסי  "Wise foreign policy"הנאצים, עדיין משיב לו קפטן רנו: 

 ריק )ושל ארצות הברית(.

עסקיו ורווחיו האישיים, אולם  בדומה לרנו )ללא השחיתות המינית( ריק מנצל את המלחמה לקידום

בשונה מרנו, יש לו מצפון ומוסר והוא טוב לב )תורם סכום כסף רב לזוג מהגרים צעיר שביקש להגר 

אותו ביקש מהם רנו לשלם עבור הוויזה(. שלאמריקה, כדי לחסוך מהם את מחיר תומתה של האישה 

האם יעמוד לצד הפשיזם )רנו  –לבחור צד  כאשר עומד ריק מול לאזלו, מנהיג המחתרת, הוא מבין כי עליו

ושטראסר, וישי והיטלר( או לצד אירופה המבקשת להילחם על חייה למען העולם החופשי )לאזלו(. בניגוד 
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עדיין ישנה, נחושה  פרל הרבור אשר להחלטה הנכונה, אמריקה טרם ההתקפה עלבלריק, הנאבק עם עצמו 

 שלא להתערב לטובת אף לא אחד מהצדדים:

Rick:  It's December 1941 in Casablanca, what time is it in New York? 

Sam:   What? My watch stopped. 

Rick:   I bet they're asleep in New York. I bet they're asleep all over America.  

(00:37:28 – 00:37:41) 

 בשלב מאוחר יותר בסרט ידגיש ריק ויגיד: 

Rick:  I'm not fighting for anything anymore, except myself. I am the only cause 

I'm interested in (01:20:22-01:20:27) 

למרות זאת, הוא אינו יכול לעמוד עוד מן הצד ולהחמיץ את ההזדמנות שלו לעשות את המעשה הטוב, 

את בטחונו שלו  מקריבואף  לטובת האלפים שלמענם ילחם לאזלו, ובדומה לארצות הברית ריק בוחר צד

)הוא מעורב ברציחתו של שטראסר וכנראה שצפוי לו מאסר( כאשר הוא בוחר להישאר בקזבלנקה ומוסר 

 את הוויזה שבידו ללאזלו וזוגתו אילזה.

 ( homogenizationייצוג עקיף ) –ייצוג השפה הגרמנית  2.2.2

שת את לוביטש בעיצוב אופיין המתרחש בפולין הכבושה נראה כי עיקר הטכניקה המשמ TBNTBבסרט 

כלומר ייצוגן של דמויות גרמניות )נאציות( באמצעות  – homogenizing-הוא שימוש ב גרמניותשל דמויות 

מבטא ספציפי זה או . במירב המקרים אין שימוש ב(O'Sullivan, 2008)ליהוק שחקנים דוברי אנגלית 

ונראה כי השפה המיוצגת באמצעות אנגלית היא מדומיינת. למעט  םפולניהאו  םנאציה תיואחר עבור דמו

 –קריאות "הייל היטלר" אין שימוש בגרמנית בפיהן של הדמויות השונות. עיקר ההבדל בין המחנות 

בה הם חיים שנעשה באמצעות שוני במראה החיצוני, המדים שהם לובשים, והסביבה  –הפולני והנאצי 

(Labate, 2012)כך מפקדת ה .-SS  נמצאת בבניין בעל חדרים מעוצבים בטעם יקר, אך בית התיאטרון

כמו גם דירתם של ג'וזף ומריה הם פשוטים ודלים. ניתן להניח כי הבחירה לייצג דמויות גרמניות באנגלית 

ן לביטוי הבדיחות והמצבים הקומיים והן מהווה במה ה הקומדיהבסרט שהוא קומדיה היא די מובנת שכן 

חוק שכן שימוש במצביים קומיים של צסרט הולך על חבל דק בין רצינות ללביטוי המסרים הקודרים. ה

להיות חשוב בבניית המשחק הקומי על המסך, אולם במציאות המסר צריך להיות אמנם הבנה יכול -אי

ללא ספק את הרעים מול הצופים ידע לזהות באמצעות השימוש בשפה האנגלית קהל  –מובן וברור 

 נכון ומה לא נכון. הטובים, מה
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משמעי, לכן -הוא גרמניה באופן חד ,, מבחינת מדיניותה של ארצות הברית1942האויב בשלב זה, בשנת 

אין הפרדה  ניסתה למלחמה, כאן כפי שכבר צויןבניגוד למסרים שארצות הברית ביקשה להעביר טרם כ

בים לבין גרמנים נאצים. יש גרמנים )=נאצים(, ויש שאינם גרמנים ואלה יהיו בהכרח בין גרמנים טו

בעמדת הנגד, הצודקת, זו שראוי להילחם למענה, הקרבנות או נרדפי הנאצים, ובמקרה זה, גם החופש 

משתלט על אולם התאטרון( והחופש לקיום התא המשפחתי )ג'וזף ומריה ימצאו שוב  SS-ליצור )שכן ה

את השנייה, לפחות עד הפעם הבאה, על רקע חברותם המשותפת במערך הביון ללכידת המרגל האחד 

 הנאצי(.

היא חלק מהסיקוונס הפותח את הסרט. בסצנה זו אנו רואים דוגמה  "Gestapo"סצנת החזרה למחזה 

כל להחלפת זהויות בין דמויות הנאצים ובין דמויות השחקנים המתחפשים להם, מהלך שילווה אותנו ל

אורך הסרט ויהווה מוקד עיקרי ומניע עלילה. במהלך הסרט נגלה כי בכל משחק תפקידים ישנו צד רציני 

כך היטלר בגילומו של ברונסקי, שחקן בלהקת  –האמת. כל חיקוי יקדים את "הדבר האמתי"  –אחד 

ר בוורשה, , האירי(, המופיע ברחובות פולין השקטה בסצנת היטלDuganהשחקנים בסרט )טום דוגאן, 

מקדים את הופעתו של היטלר "האמתי" בסצנת בואו של היטלר לתאטרון קרוב לסופו של הסרט; 

וארהרדט בגילומו של ג'וזף טורה, היושב במשרדי המפקדה המאולתרים בחדרי ההלבשה של התיאטרון, 

. משחקי (Kalat, 2013) מקדים את דמותו של ארהרדט "האמתי" במשרדי המפלגה המפוארים

התפקידים משרתים מסר נוסף: הפשטות שבה אדם לובש מדים או מסיר אותם ולובש מדים אחרים זהה 

לקלות שברוע שכל אחד, פשוט ככל שיהיה, יכול לבחור בו )או לא לבחור בו(. כמו כן פשטות זו היא סמל 

אליו וכך לנצח אותו. בתחילתו של לפשטות שבאויב, "פשוט אדם עם שפם קטן" שניתן להתקרב 

 "חיקוי" שלו.ה היטלר או-"מקור"זהו האם בוודאי הסיקוונס, הצופים לא יודעים למה לצפות ותוהים 

 אחלק את הסיקוונס הזה לשתי סצנות:

 1939באוגוסט  ,הצופים בוורשה, פוליןאת העל ממקם  קול –( 00:03:01–00:01:49) היטלר בוורשה

המלחמה. הוא סוקר את הרחוב הפולני על שמות החנויות בו. הכול נעצר לפתע כחודש לפני פריצת 

כשאדולף היטלר בכבודו ובעצמו נצפה מסתובב ברחוב. תגובות החרדה בעיני האזרחים ברחוב מודגשות 

ים ממעשי )שנת יציאת הסרט לאקרנים( כבר יודעים על רב 1942אפ. הצופים, שבשנת -בצילומי קלוז

להזדעזע גם הם מנוכחותו של הדיקטטור ברחובות פולין השקטה  "מוזמנים"עד אז,  הנאצים באירופה

אולם באותה הנשימה, מונולוג הפתיחה נשמע מעט מוזר; האם הוא קומי? האם רציני? האם זהו דיווח 

יומן חדשות? הצגתו של היטלר כ"האיש עם השפמפם הקטן" וציון עובדת היותו "צמחוני.. אך לעיתים 

 מוצג כליצן חסר כוח: המאיים מגרמניה הרודןזלזול שכן  ינות שלמות" נאמרים במידתבולע מד

Narrator:  Lubinski, Kubinski, Lominski, Rozanski and Poznanski.  
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   )מספר העל מתחיל את המונולוג ומונה שמות פולנים(

We're in Warsaw, the capital of Poland. It's August, 1939. Europe is still at 

peace. At the moment, life in Warsaw is going on as normally as ever. But 

suddenly, something seems to have happened. Are those Poles seeing a 

ghost? 

… People seem to be frightened, even terrified. Some flabbergasted. Can it be 

true? It must be true. No doubt. The man with the little mustache, Adolf 

Hitler.  

Adolf Hitler in Warsaw when the two countries are still at peace – and all by 

himself? 

… Is he by any chance interested in Mr. Maslowski's delicatessen? That's 

impossible! He's a vegetarian. And yet, he doesn't always stick to his diet. 

Sometimes he swallows whole countries… (00:01:49-00:02:58) 

זוהי הגישה שתנקוט ארצות הברית מיד לאחר כניסתה למלחמה, אז ישמשו שלטי התעמולה שיעודדו גיוס 

י לייצר הפרדה חד משמעית בין ללחימה או למאמץ הלאומי, וכמוהם הסרטים העלילתיים בהוליווד, כד

הטוב ובין הרע, בין האמריקאי לנאצי. גישה זו הייתה חשובה מאוד ליצירת מכנה משותף אל מול 

בהם נלחמת ארצות הברית בשלב זה. בדומה למהלך שביצע צ'פלין כאשר שם שהגרמנים )הנאצים( 

שמיעה קולות של נשיפות וחרחורים ג'יבריש בפי הינקל והגדיר את דמותו כך כגרוטסקית, לא אנושית, המ

כחלק מן השפה שהיא מדברת, גם לוביטש מציג את המידע שהציבור כבר יודע על היטלר בשלב זה: את 

עובדת היותו צמחוני, ואת העובדה ש"יבלע" מדינות שלמות; ומוסר אותו דרך מונולוג פותח בסרט המציג 

 אותו כדמות קומית ומגוחכת. 

הסצנה נפתחת ללא כל פרט המסגיר כי זוהי  – Gestapo" (00:02:59–00:04:48)"סצנת החזרה למחזה 

העל הנשמע ברקע(,  קולבעצם הצגה. אל משרד במפקדה הראשית של הגסטפו בברלין )או כך מספר לנו 

נכנס חייל לבוש מדים ונעמד דום בקריאת "הייל היטלר". תגובת הקולונל )ג'ק בני בתפקיד טורה המשחק 

צי, בהצגה שבתוך הסרט( העונה לו מתוך פיהוק מפתיעה אותנו. בהמשך הסצנה אנו נראה כי קולונל נא

הנאצי נמצאת בשימוש רב יותר מן הנחוץ, מה  ובשליטהקריאה המסמלת את התמיכה במשטר הנאצי 

 שמסביר את העייפות בתגובתו של הקולונל. הוא מיד מתקן את עצמו וקורא "הייל היטלר" שוב. 
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יז על בואו של וילהלם קונצה שבא לפגוש את הקולונל. הדיאלוג מתנהל באנגלית )למעט החייל מכר

קריאות "הייל היטלר"( והמבטא שבפי הדמויות המעורבות ככל הנראה תלוי במוצאם של השחקנים. כאן 

אין צורך בג'יבריש או בגרמנית בטקסט שמטרתו הראשונית היא לייצר עמדה נגד הנאצים באמצעות 

כליצנים: קריאות "הייל היטלר" נשמעות במורד המסדרון פעם אחר פעם כאשר מקבלים את פניו הצגתם 

צעצוע מידי הקולונל, -של קונצה, שמתגלה בסך הכול כילד בן כעשר שנים שהגיע לקבל שוחד בצורת טנק

של . לפתע מכריזים על הגעתו לחבב את מנהיגּה מעט יותרעל מנת שישכנע את אביו לתמוך במפלגה ו

הפיהרר בכבודו ובעצמו, בגילומו של ברונסקי )טום דוגאן(. שוב קריאות "הייל היטלר" מושמעות בכמות 

. או אז מתגלה לנו כי כל ההתרחשות שהוצגה זה (Heil myself) "הייל לעצמי" הרודןמוגזמת ולהן עונה 

היות מוצג על בימת עתה, כולל "היטלר" שהסתובב ברחובות וורשה, היא חלק הקשור במחזה המיועד ל

תיאטרון ושבמאי המחזה אינו מרוצה מן האלתור הקומי. המסר בשלב זה שלאחר הכניסה של ארצות 

הברית למלחמת העולם השנייה )גם בסרטים( הוא ברור: יש טובים ויש רעים ואת הרעים המגוחכים צריך 

 וניתן להביס. 

ליווי שני חיילים חובשי קסדות, אנו שומעים שאליה זומנה מריה טורה ולשם היא נכנסת ב SS-במפקדת ה

. סילצקי, בגילומו של (Siletsky)אנגלית הן מפיו של הפקיד בקבלה והן מפיו של המרגל, פרופסור סיֶלצקי 

הבריטי, הוא מייצג המזימה הנאצית: אמנם סילצקי הוא פרופסור ואינו בעל  (Ridges)סטנלי רידג'ס 

ים, וקרבתו לצמרת המפלגה ומעמדו בקרב רשת המרגלים מרמזים דרגה צבאית, לבוש חליפות ולא מד

שהוא ספק קצין, אולם העושר שבו הוא חי וטובות ההנאה שהוא מקבל )למשל הזמנתה של מריה טורה 

 המפורסמת אל חדרו הפרטי( מרמזים על היותו בעצם משתף פעולה.

זימתו של המרגל סילצקי בניסיונם לסכל את מ SSבהמשך כאשר מתחזים השחקנים שוב לקציני 

ולהחרים את מסמכי הריגול שבידיו, הם מדברים באנגלית. גם כאן, כפי שצוין קודם, הגרמנית מיוצגת על 

ידי שחקנים דוברי אנגלית, חלקם במבטא בריטי, אולם אין כאן שימוש במבטא גרמני או פולני באופן 

ה במוצא השחקנים ואינה מכוונת לכך שרק מובהק ונראה כי האנגלית, במבטא אמריקאי או בריטי, תלוי

 נאצים או פולנים ידברו במבטא זה או אחר. 

ארצות הברית. מר מילר )לודוויג שטוסל(, המהגר המזדקן, ביורק -העלילה מתרחשת בניו ATNבסרט 

אמריקאי )הוא מומחה באפיית עוגת -הוא אופה המתמחה בהכנת עוגות גבינה והופך באמצעותן לסמל כל

טיפוסית(. מילר ופפי )רוצחו( הם גרמנים אך מדברים  New York cheese cakeשהופכת כאן למעין  גבינה

ביניהם באנגלית, ולכל אחד מהם יש מבטא זר. פפי שואל את מילר אם קיבל את הדיווח היומי מ"שילר" 

למידע מודיעיני )שם גרמני( ובחשאיות, כמו גם באגרסיביות שבטון קולו הוא מסגיר שהוא בוודאי ממתין 
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והצופים מבינים שנחשפו לעלילת ריגול אפלה. כאשר מר מילר מסרב, פפי חושף את פרצופו האמתי 

 )באנגלית כמובן(, כועס והורג את מילר. 

הדמויות הגרמניות המרושעות מיוצגות כל הזמן מול הדמויות הטובות )הגרמניות והאמריקאיות 

בו של גלובז )המכריח את כל מסעדות האזור לרכוש ילר, מוצג טוב לתו של פפי כלפי מלחילופין(. מול רשעו

היא יפת מראה ונעימה )היא גם  ר(; לידה המשתפת פעולה בעל כורחהאת עוגות הגבינה שלהן רק ממר מיל

זמרת "מכשפת" במועדון לילה(, ולעומתה מאדאם, בעלת ארשת הפנים הרצינית, מאיימת שאם לידה 

 יה שישלם את המחיר. תבגוד בהם, יהיה זה אב

נוכחות כל אחת מהדמויות הנאציות מעוררת תחושה לא נעימה אך  בהמשך החצי הראשון של הסרט,

עדיין לא יודעים מדוע. רק כאשר גלובז נתפס יחד עם שותפו סנשיין במעבה המחסן המשמש מחסה 

, אנו נחשפים לראשונה לארגון הנאצי )ובכך הופכים שניהם בעצם למתנגדי הנאצים ואף כמעט לקרבנות(

כאשר אנשיו של פפי נכנסים עם ארגזים ללכוד בהם את דונהיו וסנשיין ומדברים ביניהם  –לגרמנית 

 אותה היא מייצגתשבגרמנית. מיד בהמשך וכדי לבסס את הקשר בין השפה שזה עתה שמענו לבין התרבות 

Cronin, 2006) ;Martínez Sierra, 2010 ;(Stojković, 2005, גלה בין מפות אסטרטגיות שונות של מת

ארצות הברית, הממוסגרות ותלויות על קיר במחסני הגלריה, תמונת דיוקן של היטלר מתוך האפלה. 

מראה כי הקבוצה של הגרמנים היא  ם. חיבור פרט ועוד פרטבחדר נמצא גם רדיו לשידור בגלים קצרי

(, הם רוצים לנהל את fifth columnists -ו fivers –מכונים הם בעצם קבוצה של מרגלים נאצים )בסרט 

בכנס מחתרתי  –המדינה באמצעות תכניות שנוגדות את החוקה האמריקאית ועושים זאת באנגלית ברורה 

שינהלו בהמשך הסרט ינאם אז אבינג במבטא גרמני מודגש ויחשוף את תכניתם לפוצץ משחתת 

מסייעת להצגת "הטובים"  )אבינג, פפי(בסרט כנאצים בהכרח  אמריקאית. עצם הצגתם של "הרעים"

 בסרט כמתנגדיהם )גלובז, סנשיין( ואף קרבנותיהם )מילר ולידה(.

שוב אנו רואים קישור ישיר של הרוע בתכניתו של אבינג עם השפה הגרמנית והתרבות הנאצית כאשר 

ונס הקומי בסרט. . או אז מתחיל הסיקו"Sieg Heil"אבינג מסיים את דבריו והקהל קם על רגליו בקריאת 

גלובז וסנשיין מתגנבים אל הכנס הסודי בזהויות בדויות, עתה הם הולצמאייר ושרודר מומחי נשק 

  TGDצ'פלין בסרט  בפיו שלמזכיר את הג'יבריש די מדטרויט המתבקשים להביע דעתם. באופן ש

(Chaplin, 1940) טכניקה דומה. הם בעצמם אינם דוברי גרמנית אך הם פונים עכשיו גלובז וסנשיין ל

מניחים שבדומה להם, חברי הכנס הגרמנים אינם דוברים בז'רגון המקצועי של מדענים או מומחי נשק. 

, הם פוצחים )כל אחד בתורו( בסדרת "(ja)" לכן לאחר שהם עונים למספר שאלות ב"כן" בגרמנית
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יר את דעתם הטכנית על הפיצוץ המתוכנן. הם מוסיפים כביכול, להסב ,מלמולים בג'יבריש שאמורה

 להילולה וצוחקים עוד על הגרמנים כאשר בכל משפט מלמול בג'יבריש הם מוסיפים:

Sunshine:  And we will win! Heil! (01:35:52-01:35:54) 

ד צועק של קהל המאזינים מתוכן דבריהם, והקהל קם נלהב על רגליו ובמועל י וקריאתם מסיחה את דעת

"Seig Heil!" )התנהגות דומה תשוב על עצמה כאשר יגיעו חבריהם של גלובז וסנשיין )בלוויית המשטרה .

בוחרים המצילים בטכניקת זיהוי  ס והקושי להבחין "טובים" מ"רעים"ויתפרצו לכנס, אז בשל העומ

א הקומית הזו מוצגת הם קוראים "הייל" ומי שעונה ב"הייל" בחזרה הוא כנראה נאצי. האתנחת –מבדרת 

כמערכה בסרט סלפסטיק, הדמויות הקומיות, אמריקאים ונאצים כאחד, פשוטות עד גיחוך. אין ספק כי 

שכן אויב  ן;ניתה ככל, היא להגחיך ולהקטין מחשיבות האויב TBNTBהמטרה כאן, בדומה לזו בסרט 

 "היילקריאת "אשר במקום שהוא טיפש ומגושם קל לנצח, ובהתאם מתחלפת הגרוטסקיות בפטריוטיות כ

 ."God bless America"מבקש אחד המחלצים מן הנאצי לומר  –

בו חוקר אבינג את לידה באלימות. הצללים על שעוד ההמולה בעיצומה אנו מובלים בבהילות אל חדר סודי 

הקיר המואר מחזירים אותנו לאקספרסיוניזם הגרמני של תחילת שנות השלושים, אלה הצללים שראינו 

 MHסמית' מוקדם יותר באותה שנה בסרט -גדולים ומאיימים גם בחקירתו של ת'ורנדייק בידי קוויב

(Lang, 1941) עם ההשתלטות על הכנס, פפי מרגיש כי הגיע סוף המזימה וכאשר אבינג מבקש ממנו .

הגרמני חבר המפלגה( מסרב ואומר כי להצטרף אליו כדי למלא את המשימה בכל זאת, רק שניהם, פפי )

, הוא ממלא פקודות המשטר, אך אינו מוכן ללכת עמו עד הסוף; אבינג ממשיך בדרכו אינו מוכן להתאבד

על פניה( בוגדת גם  –ואת לידה  –את המפלגה  העדיףלבד. מאדאם שמרגישה נבגדת גם היא )שכן אבינג 

ו של אבינג היא להתנגש במשחתת אמריקאית כחלק מן היא באבינג ומסגירה את מיקומו לרודפיו. תכנית

 המזימה להטיל מורא על העולם וכך לכבוש אותו:

Ebbing:  It's our destiny to conquer, and no one can stop us. (01:44:45-01:44:48) 

 בכל זאת מצליח גלובז רב התושייה לנטרלו ברגע האחרון.

דקות, ובמהלכה אנו מכירים את יושבי הכפר  30כת כמעט נמש TNSהאקספוזיציה הארוכה של הסרט 

אליהם פולש שהאוקראיני ואת גיבורי הסרט הצעירים. אנו נחשפים לאושר ולפשטות בחיים בכפר 

תחילה הוא חודר באמצעות דיווח ברדיו אל שלוות המשפחה החמה, ואחר כך  –באכזריות האיום הנאצי 

 אל חיי התושבים ומשתלט עליהם. 

סימונוב מדברת במבטא אמריקאי. ההורים ושני בניהם יושבים לארוחה סביב שולחן האוכל  משפחת

והחדשות פורצות אל ביתם באמצעות דיווח הרדיו על תזוזת כוחות גרמניים בגבול, על מתקפה בלונדון 
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מסע הגיבורים מתחיל ומיד  ועל ילדים פולנים שדמם נשאב מהם עד כלות כדי להציל חיילים נאצים.

חילת הסרט: בניגוד חריף מופיעה לראשונה הנוכחות הגרמנית )הנאצית(, מעל חצי שעה מת לאחריו

את  חוק והשירה מתחזקים קולות המטוסים עד שללא סיבה נראית לעין מתחילים להפגיזצלקולות ה

, שיירה ובה ששת הצעירים שיצאו למסע נעורים. אל מול תמימות הנעורים עולים קולות ההרס והמוותה

רוב אנשי השיירה מתים, ביניהם ילד צעיר שאיבד את ידו ומן הדימום הקשה איבד גם את חייו. הנוכחות 

הנאצית המרושעת מופיעה כאן בצליל ובפעולה, רוע שטני בהתגלמותו אל מול תמימותם של הילדים. אנו 

אה מחויך בפרופיל, עדיין לא רואים את הגרמנים ולא שומעים את קולם או את שפתם: הטייס המפציץ נר

אנו שומעים את קולות המטוסים הרמים ורואים כי היריות הנורות מהם פוגעות עד מוות באזרחים 

 התמימים, ומחייבות את הנערים הצעירים להתבגר בן רגע:

Karp: Both of you close your eyes and take my arm. The face of war is ugly, and not 

for the young. 

Marina:  We're not young anymore. (00:37:34-00:37:45) 

המטוסים מגיעים עתה אל הכפר, שם אישה שזה עתה ילדה נמצאת בבית היולדות, ילדות משחקות בחוץ, 

המטוסים יורים, ללא אבחנה וללא אזהרה. קרבן  –החקלאים והיצרנים עובדים ומציגים מרכולתם; ושוב 

אנה שתמיד מכנים אותה "צעירה מדי" לכל דבר, ועתה היא גם צעירה מדי הירי הראשון בכפר הוא הילדה 

מכדי למות. קול כרוז מודיע ליושבי כפרי הגבול כי המלחמה הגיעה ולקול תרועה המושמע ברמקולים 

עוברת המצלמה על חלקי הכפר ומראה את ההרס הרב. כל יושבי הכפר מתאספים לשמוע את דבריו של 

הם להתארגן כדי להילחם, אך בזמן שהלוחמים יצאו יאלצו חלק להישאר מאחור סימונוב המודיע שעלי

אלא רק גרמנים פשיסטים ומהם מגיע האיום. כמו כן,  TNSאין נאצים בסרט  –ולחיות עם "הגרמנים" 

 ."The Germans are coming"הקריאה המכינה את הכפר לבואם היא 

ה מתחילת הסרט אנו רואים נערה, יחידה על סוס, צופה כשע –דימוי הגרמנים הוא של חזקים מול חלשים 

חיילי הכוח הגרמני לבושי מדים, הם נושאים נשק ומצוידים בכלי  –על שיירת כלי רכב ולוחמים גרמנים 

רכב, לעומתם הנערים האוקראינים נוסעים בעגלה ולבושים בבגדים מסורתיים ועמם בני הכפר הלוחמים 

ם תחמושת רבה; בהמשך, וכדי לחזק דימוי זה, אמה של מרינה פבלוב רוכבים על סוסים ואין ברשות

יחידה בחדר מלא חיילים. נראה כי הגרמנים בסרט  –שברו( יתיחקר בעינויים )ידה הימנית ורגלה הימנית י

פועלים מתוך רוע שאין לו סיבה ובחסותו הם מתעקשים לקחת עירויי דם עבור חיילים פצועים גרמנים, 

 קטנים )חלשים מדי מכדי להתנגד להם( מהם שואבים את כל דמם עד למותם. דווקא מילדים

הקולונל  –עם התקרב הגרמנים לכפר, אנו מתקרבים במדיום שוט אל הרכב המסיע שני קצינים בכירים 

שניהם רופאים, שניהם מנצלים את הידע הרפואי שלהם כדי להזיק ולא כדי  –פון הרדן וסגנו קפטן ריכטר 
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ריכטר מדבר במבטא גרמני ופון הרדן )על אף שורשיו הגרמנים של פון  –הם מדברים באנגלית לרפא ושני

 –שטרוהיים( במבטא שנשמע לרוב אמריקאי. תוכן השיחה ביניהם מסביר מיד את ההבדל בין המבטאים 

, מתפאר (Wenke, 1998)הקולונל, שאופיו מצפוני יותר, זה שהצופים אמורים לחוש אליו יותר אהדה 

בהם למד רפואה אצל פרופסור יהודי )מכך אנו למדים שהוא לא אנטישמי ושאינו מאמין שבימים הטובים 

בתאוריה הנאצית(, בתשובה לשאלתו של ד"ר ריכטר הוא אומר שאף לא הטרידה אותו השאלה אם 

קוות להיות טוב במקצועו כמו הקולונל. רק לצריך אצלו למד הוא יהודי או לא, וכי ריכטר שהפרופסור 

ריכטר, הגזען, הנאצי, האכזר מדבר במבטא גרמני, כמו שאר המלווים ברכב. שוב הרוע המוחלט מזוהה 

 –הנערים והמבוגרים –עם הדמויות שמדברות במבטא הגרמני. לעומתן הדמויות האוקראיניות הראשיות 

אמורים  1943ן הצופים בארצות הברית בשנת כולן מדברות במבטא האמריקאי הסטנדרטי, שכן עמ

 להזדהות.

ובזכותם, בדומה  TGD (Chaplin, 1940)מספר אזכורים מן הסרט  HMH (Freleng, 1945)בסרטון 

בשנות הארבעים, מיוצג בסרטון למקור, גרינג מוצג באופן מגוחך. אורח חייו הנהנתני, שהיה ידוע לציבור 

ושם ללעג את מידותיו הגדולות בעת ששאר הציבור )לבד מהצמרת  (Fatso Goering)בשמו "גרינג השמן" 

 –ג'יבריש בדומה להינקל )היטלר( בסרטו של צ'פלין -השלטונית( חווה רעב. גרינג נוחר ומחרחר בגרמנית

י דימויו החייתי מגיע כאשר באגס מדגדג את גרינג בצד שפתו היא שפה חייתית, שאין בה הגיון. שיא לביטו

בטנו וגרינג מרים ומרעיד את רגלו הימנית בדומה לתנועה שכלב עושה כאשר מדגדגים אותו. אפילו 

בסרטון המצויר דמותו של חבר המפלגה הגרוטסקי צורמת לאור הכוח שאנו יודעים שיש לו בוודאי. הוא 

( אינו מהסס להלןלהם ציפה )כפי שנראה שמקבל את העיטורים  אמנם הצייד האכזר אך כאשר אינו

 לפצוח בסדרת טענות כנגד מנהיגו, מנהיג התנועה.

בעבודה זו( נראה בסצנה  6.1.2ציטוט נוסף של צ'פלין )מתוך סצנת הענקת עיטור הכבוד שאוזכרה בפרק 

ד שמגיע לכפתור מכנסיו ואלה שבה באגס מתחזה להיטלר ותולש את עיטוריו הרבים של גרינג מעל מדיו, ע

בה מפתה באגס את גרינג שנופלים ארצה וחושפים את תחתוניו של איש הצבא. בנוסף מעניינת הסצנה 

לעקם את עיטוריו בין שיניו, אז נוכח גרינג )וגם קהל הצופים( בזיוף שעומד מאחורי עיטורי כבוד ריקים 

ג'יבריש הוא פוצח בסדרת קללות -ן בגרמניתמתוכן. אז מתרגז גרינג, ותוך חרחוריו חסרי ההיגיו

ומתמרמר על מנהיגו היטלר. קללות אלה הופכות לתחינות ובקשות מחילה ברגע שבאגס מתחפש שוב, 

 הפעם להיטלר. 

בווארית. תחילה מופיע גרינג בתלבושת באוורית -עוד מובאים בסרטון אזכורים מן ההיסטוריה הגרמנית

ר עם כתפיות המגיעים עד מתחת לברך ומזוהים עם אוסטריה ובאווריה הלדרהוזן )מכנסי עו -מסורתית 

אליה הביטו בערגה שליטי המשטר הנאצי וראו בה ייצוג של "אימא שהתקופה  – 19-וה 18-במאה ה
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גרמניה"(. התלבושת מסייעת ליצירת הדימוי הגרוטסקי של גרינג שכן בשל מידותיו הגדולות ברור עוד 

שבטנו משתפלת מבעד לשלייקס  (Fatso Goering)גת דמותו של "גרינג השמן" יותר הגיחוך מאחורי הצ

-הקטנים. אחרי כן, משהטעה אותו באגס והתחזה להיטלר, רץ גרינג והחליף תלבושתו מיד לזו של מדי ה

SS אבל עם החלפת התחפושת הבאה, שבה מתחזה באגס לנערה ויקינגית ומעורר את הגחמות ;

ינג, מחליף האחרון את בגדיו והופך לויקינג פראי המחזר אחר באגס "הנערה". הראשוניות ביותר של גר

לאחר מכן חוזר גרינג ולובש את הלדרהוזן ונשר )סמל המשטר הנאצי( עומד על זרועו. הוא מסביר לו כיצד 

מצליח הוא לזהות את הארנב ולצוד אותו. תחילה נראה שהנשר הרדום אינו בטוח במשימתו אך לבסוף 

את הארנב ולוכד אותו בשק. גרינג מביא את השק ומציגו בפני היטלר, אך הלה נבהל מאוד כאשר לצוד 

)שומו שמיים( ובורח... מיד לאחריו גרינג מסתכל בשק, צועק ובורח  !Himmel –הוא מסתכל בשק, צועק 

תו של הפעם בדמותו של סטאלין. דמו –באגס בתחפושת נוספת גם הוא ולמרבית ההפתעה יוצא מן השק 

תפקיד הגרמני "הקצין" מוטלת של היטלר ב ולצחוק. גם כאן דמות למושאהקצין הנאצי ה"אמתי" הופכת 

 וספק פחדן ומגוחך.עוצמתי ומטיל מורא , היטלר המצויר ספק TGDבסרט , שכן בדומה להינקל בספק

מתהווה קישור גרמנית, ושוב -סדרת ההתחפשויות של באגס מובילה אותנו בדרכי ההיסטוריה הבווארית

של התרבות עם השפה, עם הנאציזם, המגוחכות והאכזריות של המשטר הקיים. באותה הנשימה, סדרת 

מעמידה גם אותו בעמדת  הימלט מנחת זרועו של המשטר הנאצישל הארנב השובב כדי ל ההתחמקויות

ברית המועצות( דמות המתנגד למשטר וכמעט קרבנו. יכולתו להימלט היא כיכולתן של בעלות הברית )ו

 לנצח במערכה הארוכה.

 (vehicular matchingייצוג ישיר ) –ייצוג השפה הגרמנית  2.2.2

, כלומר שימוש בשפה הזרה עצמה vehicular matching-יש שימוש גם בטכניקת ה TBNTBבסרט 

ייצוג של הגרמנית בחלק מטקסט  בשתי סיטואציות. תחילה ישנו (O'Sullivan, 2008)בטקסט המקור 

אינה נוכחת במצבים קומיים, אלא  TBNTBכתוב ולאחר מכן בטקסט נשמע בפסקול. הגרמנית בסרט 

 בואו של היטלר לתאטרון. סצנתפלישת הנאצים ובהיא עולה בשתי סצנות עיקריות: בסצנת 

שניות עולים על המסך  15הטון בסרט הופך רציני. במשך  (00:24:00–00:20:05)בסצנת פלישת הנאצים 

בכותרת בגרמנית, והאחרות מיד לאחריה באנגלית ברורה,  מעוטרתשוטים של מודעות, הראשונה בהן 

למחנות ריכוז, עונש מוות, הוצאות להורג.  שליחהמטיחות את המציאות העגומה בוורשה הכבושה: 

ודת הנחה כי אדם יוכל לתאר קולונל ארהרדט. אם נצא מנק –האחראי על כל הגזרות מודגש בקלוז אפ 

ושתרגום הוא לא  (Stojković, 2005)בה גדל רק בשפת האם שלו שאת עצמו או את התרבות האותנטית 
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רק בין שפות אלא גם בין תרבויות, אזי נראה כי הסיבה שהטקסט היחידי בגרמנית כאן מופיע ללא תרגום 

צור מידה של זרות, ולהזכיר לצופה כי הגזרות מגיעות מצדו של האויב. במקביל, ליהרצון היא ככל הנראה 

מבקש לוביטש לבאר את תוכן הדברים עבור הקהל האמריקאי, להעמיד את האמת באור הזרקורים 

ובאותה הנשימה, לספר בדיוק מול מה הם עומדים. שרבן אומרת כי אנו פוחדים לעיתים קרובות יותר 

, ואילו כאן, הפחד והרתיעה מגיעים דווקא ממה שאנו כן יודעים. (Şerban, 2012)בינים מדברים שאיננו מ

בגרמנית, בראש השלט הראשון, יוצר לוביטש קשר ישיר עבור  "Verboten"באמצעות הצגת המילה 

אלה מן הצופים שלא  .יתהצופים בין השפה, התרבות והמשטר הגרמנים, ובין המסרים הברורים באנגל

ל הגרמנית: התרשמו אולי ולו רק מנוכחותה ש "Forbidden"ידעו לקשר את המילה עם המילה האנגלית 

, פורצת היא אל המסך, זרה, מאיימת )במילת איסור(, בולטת בפריים מתוך ההתרחשות הקומית

כוז, לגסטפו ולנאציזם )אותו ומקושרת באופן שאינו נתון בספק לקולונל ארהרדט, האחראי על מחנות הרי

כדמות קומית, באופן אירוני הסותר את תוכן המודעות  6.2.1הקולונל שאזכרתי מוקדם יותר בפרק 

 (: להלןשנראה 

11.     12. 

 

13.               14. 
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15.  

 : בסדרת שוטים מהירה מקשר לוביטש את האיום הנאצי והמציאות הקשה של הפולנים15-11תמונות 

כדי לחזק את תחושת הזרות מול האויב הנאצי, לוביטש אינו מהסס להעביר מסר ברור אף יותר: מיד 

ואת  "Mein Kampf"לאחר הופעת השלטים אנו רואים גם פוסטרים המפרסמים את ספרו של היטלר 

ר תמונתו של העריץ בחלון ראווה של חנות ספרים שמיד מנופץ באמצעות אבן; מיד לאחר מכן ציור קי

בדמותו של היטלר המתואר תלוי מצווארו, וברקע קריאות למרד, למלחמה; כל אלה מרמזים כי אולי 

השימוש בגרמנית נועד לעורר כעס בקרב הצופים, כעס שאולי ידרבן לעשייה. במובן הזה, נראה כי בעצם 

ין את , די לצופים ברצף התמונות כדי להבהמופיעה על המודעה אין צורך בתרגום לאותה המילה

על או בדמות שתפרש את הכתוב -הסיטואציה. השימוש בכתוביות מובנות בגוף הסרט או לחלופין בקול

היו יכולים כנראה לתרום להבנת הטקסט, אולם דווקא היעדרם של אלה מחזק את הרושם כי זוהי בחירה 

 . (Şerban, 2012)מודעת של הבמאי ככלי בנרטיב 

16 .  17 . 

 ודמותו של היטלר על עמוד תליה בציור קיר בוורשה הכבושה של לוביטש ,: חלון חנות ספרים מנופץ17-16תמונות 

בחירתו של לוביטש להציג את הגרמנית לראשונה בסרט דווקא בסצנת פלישת הנאצים, ללא תרגום מובנה 

לוב עם ייצוג ישיר, מסייעת גם לקשר את בגוף הסרט, אולם בסיוע של טכניקה מאלפת של ייצוג עקיף בשי

והן לאנטישמיות וזאת בלי  (O'Sullivan, 2008)השפה הגרמנית באופן מידי הן לתרבות של הרס וחורבן 

להזכיר את המילה "יהודי": לוביטש מבסס את הקשר בין המתרחש לאנטישמיות באמצעות הבחירה 
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"The Merchant of Venice"שיילוק מן המחזה ולוג המפורסם של דמותו של היהודי להשמיע את המונ
24 

השחקן  (Bressart)בגילומו של פליקס ברסארט  ,מפיו של גרינברג ,מיד לאחר הופעת השלטים בגרמנית

מייצג ברמיזה את קרבנות הרדיפה הכאן את דמותו של נרדף המשטר,  גלםהמ ,היהודי ממוצא גרמני

כשחקן שולי החולם יום אחד לקבל את התפקיד הראשי בהצגה, ואל מול השלטים המאיימים,  .היהודים

 המונולוג המוקיע שנאה המבוססת על דת ועל סטריאוטיפים: מעלה גרינברג אתבשפה הלא מובנת, 

Greenberg: If you prick us, do we not bleed? 

If you tickle us, do we not laugh? 

If you poison us, do we not die? (00:23:33 – 00:23:44) 

השמעת המונולוג הידוע בהקשר של רדיפה משלימה את התמונה עבור הצופה שיודע בשלב מוקדם זה 

 להבדיל מי הם ה"טובים" ומי ה"רעים".

, החיילים מקבלים את פניו בשירת ההמנון (01:30:32–01:27:28)בסצנת בואו של היטלר לתאטרון 

. קבוצת התיאטרון שנקלעה למקום מבקשת להימלט משם "Deutschland über alles"וי גם הגרמני הקר

טרם יעלו על עקבותיהם ולשם כך הם זקוקים לפעולת הסחה. גרינברג וברונסקי, חברי הקבוצה, יזכו סוף 

סוף לשחק את תפקיד חייהם. גרינברג ידקלם שוב את המונולוג של שיילוק אולם הפעם מול קהל, 

נסקי המחופש לפיהרר יעמוד מולו. הוא מצליח ליצור הטעייה ומסייע לחברי הקבוצה, וביניהם ברו

 ברונסקי עצמו, להימלט מהמקום. 

הניגוד בין תחושת הבהלה ואי הסדר כאשר הקבוצה מנסה להימלט, לבין השירה הנשמעת ברקע, פה אחד, 

רדה העוטפת את הצופה. יש להניח כי קצבית ומסודרת מפי החיילים, מייצר תחושת מתח לא נעימה וח

הסיבה שבגללה החליט לוביטש להכניס בכל זאת את הגרמנית אל הסרט באופן ישיר היא ככל הנראה 

הרצון לאפיין את השפה הגרמנית, ואת התרבות ממנה הגיעה. ההמנון הוא מייצג של התרבות ושל הלשון 

 תו למרות השפה הזרה. בה הוא מושר, וניתן להניח שהקהל היה יכול לזהות או

השמעת הגרמנית כאן מקושרת לכוח ולשליטה של רבים על מעטים. באופן משלים לכך יש לראות בעיתוי 

בה עומד האיש הפשוט, גרינברג, פנים אל פנים מול שאותו המונולוג בפעם השלישית בסרט, בסיטואציה 

בחוכמתו ובתעצומות נפשו. על  העריץל הנאצי, רמיזה לכך שהקרבן )היהודי( יש ביכולתו לגבור ע הרודן

אף שהמילה "יהודי" אינה מוזכרת בסרט ולו פעם אחת, הצופים עושים את הקשר בין השחקן הפולני 

שחולם על תפקיד חייו, במונולוג הטעון, ובין היהודים הנרדפים. גם בסצנה זו, באופן המתכתב עם הסצנה 

 משחקים את תפקיד האויב. הם מדים ושוב  שפתחה את הסרט, לובשים חברי קבוצת התיאטרון

                                                 
 .(Shakespeare, Source a) מן המחזה "הסוחר מוונציה" מאת ויליאם שייקספיר 1מתוך מערכה ג', סצנה  24
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אנו פוגשים לראשונה את הגרמנית רק כעשרים ושש דקות מתחילת הסרט. ִלידה המילטון,  ATNבסרט 

המופיעה כזמרת במועדון, מסקרנת את גלובז שיושב עמה למשקה. בעקבות זאת היא מופרדת ממנו 

בר צועק בגרמנית וירייה נשמעת מיד לאחר מכן ומובלת בכוח אל חדר ההלבשה. מבעד לדלת אנו שומעים ג

אנו שומעים את מר  00:38:50, נורה. בדקה במועדון בו היא מופיעה. ג'ו דני, שותף (00:26:37-00:26:27)

אבינג, בגילומו של קונרד ויידט המנהל מכירה פומבית של חפצי אמנות. הוא מדבר באנגלית במבטא גרמני 

(. משתפי הפעולה עם אבינג TGDבו צולם גרבג' בסרט שהדומה לאופן  צורהבכבד ומצולם מזווית נמוכה )

 מדברים כולם במבטא גרמני או בגרמנית. 

כאשר נלכד אבינג על ידי דונהיו )בוגרט( במשרדו, אבינג רץ אל מכשיר הרדיו וקורא לעזרה בגרמנית. כאן 

ת דונהיו שעשרות אנשים יגיעו תוך לידה מתרגמת כמה שניות לאחר מכן את קריאתו של אבינג ומזהירה א

כמה דקות והוא לא יצליח לברוח. העובדה שלידה מתרגמת עבור דונהיו היא סמלית, לא רק למערכת 

היחסים ביניהם )היא רוצה להציל אותו, ומאוחר יותר הם יתחבבו זו על זה( אלא גם למהלך הסרט עצמו. 

 ו ותפעל לטובתו של דונהיו ונגד הנאצים. מהלך זה מתריע על כך שבהמשך הסרט תעבור לידה לצד

הגרמנית בסרט אינה מתורגמת במרבית המקרים כיוון שהיא משמשת בעיקר ליצירת אוירה כללית אך גם 

כדי להגביר את ההזדהות עם גלובז, שאינו דובר את השפה. אולם, זו גם הסיבה שהיא כן מתורגמת 

הצופים. היא מופיעה כאשר קצב הסרט גובר, ועמו  לפרקים: כאשר גלובז מבין את המתרחש מבינים גם

המתח. בעקבות ההתרחשויות הרבות לרוב אין הצופים זקוקים כלל לתרגום שכן המשמעות מתבהרת מן 

הפעולות שהדמויות מבצעות: כך בעת המרדף של הנאצים אחר דונהיו וחבריו, הנאצים מדברים זה עם זה 

מרדף אינם רלוונטים לעלילה, הם ברורים מעצם פעולת המרדף; בגרמנית שכן התככים והארגון מאחורי ה

 הם מדברים זה עם זה באנגלית, כאילו להבהיר לצופה את מסקנותיהם:  –אולם ברגעי אתנחתא 

Pepi:  We'll never find them. They're gone (01:04:38-01:04:40) 

אנו למדים כי היא משתפת פעולה עם תחילה  –באותו אופן נחשפת גם דמותה של לידה ברגע של מנוחה 

שמה האמתי הוא אודה האמל אך הנאצים, אך עם זאת אנו למדים ששמה באמריקה הוא לידה המילטון, 

 כלומר יש עוד כמוה.  – 46 –ושיש לה גם מספר

האמריקאי, מוצאים יומנים שמתעדים את  (Demarest)כאשר דונהיו ועוזרו סנשיין, ויליאם דמֶרסט 

מאייתים  מקום שאינם מזהים את שמו. הםם רואים כי אביה של לידה כלוא בוצת המרגלים, הפעילות קב

. כאשר תספר לידה לדונהיו על אביה ועל "דאצ'אוומבטאים אותה " – D A C H A U –בקול את המילה 

אילו כ –"דכאו"  –ולידה תבטא אותה נכונה , מעות המילהיבין דונהיו את משבמחנה ריכוז כך שהוא כלוא 

לחזקה בתודעת הצופה האמריקאי. כדי להפוך את המידע לנגיש אף יותר, כאשר לידה מוצאת את פיסת 
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 הנייר עם פרטי אביה, התוכן שלה מוצג לצופים באנגלית: שמו של אביה לודוויג האמל, תאריך כליאתו

 אמריקאית. ה. אף התאריכים נכתבים בצורת הכתיב 10/24/41 , ותאריך מותו4/18/37

תמת פירוק המשפחה מופיעה גם היא בסרט זה, שכן על לידה לשרת את הנאצים או לשלם בחיי אביה 

גם כאן יש ארגון ריגול  CNS-הכלוא במחנה ריכוז. כמו כן חוזרת תמת השליטה על העולם ובדומה ל

אמתים המשחר לרע. בשיחה בין לידה לבין דונהיו יש שימוש במושגים גדולים בלתי ניתנים למדידה, שמ

ומגבירים את החשש בקרב הצופים ובקרב  –מספר ההתפקדות של לידה  –את הרמז שניתן לנו קודם לכן 

 גלובז: 

Leda:  It isn't only Pepi, Gloves. There are hundreds of them in New York . 

ln every city of the country… They're planning something much more serious ... 

than anything they've ever done before. (01:10:27-01:10:42) 

אבינג מגדיר את מותו של אביה של לידה כמותו של אויב המדינה )הגרמנית(, דבר השם את לידה בעמדה 

לצופים שהם  ומתברר ,רבנות, אלא כמתנגדי המשטרקכדומה. כך הוא מציג אותה ואת אביה לא רק 

 ומאיים ולא מול ארגון קטן ושולי. עומדים מול משהו גדול 

חיילים  –הגרמנית נשמעת ברקע ואינה תופסת מקום מרכזי בדיאלוג או בפריים  Casablancaבסרט 

גרמנים העוברים בין השולחנות בבית הקפה של ריק מדברים גרמנית זה עם זה, מהגרים מגרמניה 

. רק בפריז אילזה מתרגמת עבור ריק משוחחים בגרמנית ואחר כך הרמקולים מצהירים על כיבוש פריז

 שאינו דובר גרמנית:

Ilsa:  It's the Gestapo. They say they expect to be in Paris tomorrow. They're telling us how 

to act when they come marching in (00:43:46 -00:43:56) 

הגרמנים מדברים זמן רב ברקע, אך אילזה רק מסכמת  – (Şerban, 2012)תרגומה של אילזה אינו מהימן 

את דבריהם. מן הטון שלה ניתן להסיק שיפוטיות ומרירות, אך את תוכן הדברים בגרמנית הצופים, כמו 

שטראסר )ויידט(, קולונל היינץ )עוזרו של  –ריק, לא מבינים. דווקא הדמויות הגרמניות המרכזיות 

שנמלט מגרמניה  ,(Ryen)ריצ'ארד ראיין  ה,הונגרי-אוסטרו, יליד ומו של השחקן )והבמאי(בגיל, שטראסר(

תחיל שיחה עם , שמ(Sakall–מדברות אנגלית, במבטא גרמני. גם המלצר קרל )ס.ז סאקול  – 1935בשנת 

בית הם מתעקשים לדבר באנגלית כדי שירגישו ב ם בגרמנית, עובר לאנגלית בזכותם.זוג הפליטים הגרמני

 , כפי שנראה להלן.שבורה מהווה אתנחתא קומית , השיחה שהם מנהלים באנגליתלאמריקהכאשר יגיעו 
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Man:   What watch? 

Woman:  Ten watch 

Man:   Such much ? 

Karl:  Oh, you will get along beautiful in America. (01:04:35-01:04:44) 

המעוררות את  "Vive la France"מסתיימת בקריאות  (1:13:56 – 01:12:02)סצנת קרב ההמנונים 

 חמתו של שטראסר. מייג'ור שטראסר וחבריו המעטים שרים בבית הקפה את השיר "משמר הריין"

(Die Wacht am Rhein) שיר שמסמל את העוינות בין הצרפתים לבין הגרמנים. מלבד מעטים, כל יושבי ,

קמים  (La Marseillaise)ש מהתזמורת לנגן את המרסייז בית הקפה שותקים. כאשר לאזלו מגיע ומבק

רוב יושבי בית הקפה ומצטרפים אליו בשירת ההמנון עד שהם מביסים בקולם הרם את השירה הנאצית. 

לאזלו הוא מתנגד המשטר, הנאצים רודפים אחריו ברחבי אירופה ומנסים לכלוא אותו בקזבלנקה, אך 

נתפס, נכלא במחנה ריכוז אך גם הצליח להימלט, הוא נותר אדם הוא אינו קרבן ממוצע. על אף שכבר 

כוחה של נפשו החופשית שמחדירה גם בשאר פוקדי בית הקפה  וגאה, חדור מוטיבציה ואידיאולוגיה, וזה

את הכוח להילחם. הנאצים, גם אם כבשו מדינות בעולם, עדיין אינם יכולים לכבוש את נפשם החופשית 

מוכיח רנו את שטראסר מוקדם יותר באותו הערב כאשר קצין גרמני  "My dear Major"של האנשים: 

 :(Koppes & Black, 1990) צרפתייההוקצין צרפתי רבים ביניהם על אהבתה של איבון, 

Renault:  We are trying to cooperate with your government . 

But we cannot regulate the feelings of our people (01:03:17-01:03:21) 

 המנצח. ור צד ובדומה לרנו, בחרה את הצד משקבלה את סירובו של ריק, נוכחה איבון שעליה לבח

ריק בוחר כאן צד ומאשר את השתתפותה של התזמורת במחאה על אף שרק קודם לכן התעקש שהוא אינו 

טה ומונע את ניצולה עוסק בפוליטיקה. זאת בדומה לבחירה שלו באנושיות כאשר הוא מסייע לנערה הפלי

ידי רנו. זוהי נקודת מפתח ביחסו למתרחש, שכן על אף רגשותיו המעורבים לאילזה, הוא כבר יודע -על

בתוך תוכו שיסייע ללאזלו לברוח. כמו אילזה, גם הוא מעריץ את לאזלו ומקבל ממנו השראה. הפגנת 

ית הקפה באופן מידי, ובנוסף הנאמנות לצרפת מכעיסה את מייג'ור שטראסר והוא דורש את סגירת ב

לעצמו, מודיע על סגירת המקום  שמורה עדיין נאמנותו –מאיים על אילזה שייקח את חייו של לאזלו. רנו 

 בשל הימורים לא חוקיים בעודו אוסף את כספי הניצחון שלו. 

א אנו נחשפים לשני נציגי הגסטפו הזוממים ללכוד את הדוקטור טובל, ממצי SHSWבתחילת הסרט 

הנשק הסודי, ולגנוב את הרעיון. הם אמנם מדברים באנגלית במבטא גרמני, אך מביעים גועל כלפי השפות 
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 – "In a short time there will be only one language"וצופים כי  –אנגלית וצרפתית  –האחרות 

פתית. על אף ומרמזים על הגרמנית. למרות זאת שתי השפות היחידות הנשמעות בסרט הן אנגלית וצר

תפקידם המצומצם לאורך הסרט, הנוקשות בדבריהם של השניים, הנחישות להרע לדוקטור טובל, 

הקצינים בסרט. מראם -וסלידתם מן העולם החופשי )הדמוקרטי( מעמידה אותם בתפקיד הגרמנים

א הנשק, החיצוני מטופח ומלוטש, וכך גם מילות השנאה היוצאות מפיהם. מולם טובל, בעצם היותו ממצי

 הופך לדמות הנרדף, מתנגד המשטר.

הוא סרט פילוסופי ומיוחד מאוד ביחס לשאר הסרטים שנבדקו בעבודה זו. מופעי  Lifeboatהסרט 

הדמויות האחרות, החל מעליית מעיצוב דמות הגרמני ווילי לעומת הגרמנית שזורים בו באופן בלתי נפרד 

ן בחרתי להציגם כאן ללא הפרדה בין ייצוג דמות או הניצולים אל סירת ההצלה ולאורך כל הסרט. לכ

 שפה. 

מה שמבדיל את ה"אנחנו" מ"הם": האם זו שפה? האם התנהגות?  לגבילאורך כל הסרט עולות שאלות 

שנאה? אכזריות? חמלה? שכן כל הדמויות על הסירה מתנסות בקשת התחושות ובקשת ההתנהגויות. האם 

לקראת סופו של הסרט באמת טובה ממנו? מוסרית יותר? בשלב זה החבורה שרצחה את ווילי באכזריות 

, האם ניתן לומר שהסרט מבטא תחושות של ביקורת עצמית מצד בעלות הברית? 1944של המלחמה, ינואר 

גישה עניינית יותר. פיתוח למספקת הזדמנות לאומיים -דווקא התרחשות על סירה מבודדת בתוך מים בין

שהמוסר על הסירה תלוי בה. גם אם יחליטו להפטר מן הגרמני, אף לא אחד ידע החבורה על הסירה יודעת 

 זאת מלבדם. אך האם הם יהיו מוכנים לשאת את האשמה?

האקספוזיציה מתחילה עם שיטוט המצלמה על פני הריסות הספינה על המים עד שהיא מגיעה אל סירת 

בגילומה של השחקנית האמריקאית  ,רטרעליה נמצאת גברת אחת: העיתונאית קוני פושההצלה הרעועה, 

. היא נראית נקייה ומסודרת ולא ניכר שזה עתה ניצלה מטביעה. אל הדמויות (Bankhead) טלולה בנקהד

כאשר יעלו או יועלו אל הסירה בזו אחר זו ולאחר שתיים עשרה דקות תסתיים  ו הצופיםתוודעיהאחרות 

האופי הגרמני וולטר -ון, ווילי, בגילומו של שחקןהאקספוזיציה עם עלייתו לסירה של הניצול האחר

בגרמנית )תודה רבה(. סביר להניח שצמד מילים זה  "Danke schön", המברך במילים (Slezak)סלזאק 

היה מוכר, והוא נאמר ללא ליווי כתוביות. הגרמנית מופיעה שוב בתמונה הבאה כאשר הקפטן ווילי 

קוני מתרגמת את דבריו לאנגלית עבור שאר הניצולים בסירה. היא משוחח עם קוני בגרמנית. ווילי מדבר ו

מוסרת את הדברים בגוף שלישי ולכן יש להניח, או משתמע, שהיא בוודאי מסכמת או משנה מעט את 

 דבריו:

Mrs. Porter (Connie):  He's very grateful to us for saving his life, and regrets very much the 

U-boat was compelled to sink our ship. (00:12:25-00:12:27) 
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משלב זה, פרשנות דמותה של קוני מוטלת בספק, האם היא משתפת פעולה? האם היא מתנגדת למשטר או 

ווילי לבין חבריה  תמשיך ותהווה את הקשר בין הגרמניהיא  ,קרבן פשוט של התקפת הצוללת? מחד גיסא

בשתי  –, את דבריו; ומאידך גיסא, קוני היא גם זו שתסגיר את ווילי הניצולים, היא היחידה שתבין אותו

 בהן תוכיח אותו על שקריו.שהזדמנויות 

הוא נשאל )באמצעות קוני( מדוע הפציצה הצוללת את האנייה ועונה כי הייתה זו פקודה של הקפטן. כאשר 

ואומרת שהוא אינו הקפטן וגם נשאל ווילי אם הוא הקפטן, הוא עונה בגרמנית, וקוני מתרגמת את דבריו 

לא קצין בכיר, אלא רק חבר צוות )תרגום זה יעלה סימני שאלה כאשר בשלב מאוחר יותר תהא זו קוני 

שתסגיר את זהותו האמתית של ווילי(. בעקבות שיחת ההכרות הקצרה מתחיל דיון בין ניצולי הסירה אם 

וילי אינו מתערב בדיון ונדמה שאינו מבין את להשאיר את ווילי על הסירה או להשליכו לים אל מותו. ו

השפה, הוא לא מביע זעם או תהייה, והדיון בגורלו נעשה ללא תרגום לגרמנית עבורו. גאס )וויליאם 

יורקי הכבד( הוא במקור גרמני ומספר שאנשים כמו ווילי )נאצים( -, בעל המבטא הניוBendixבנדיקס, 

 ו מהשם שמידט לשם סמית'.גרמו לו להתבייש בשמו ולכן החליף אות

כמוטיב עלילתי  יםועול יםשבלגביו דמותו של הקצין הגרמני בסרט מעוצבת בקפידה ונראה שהספקות 

-גם לפן אפל; כך בדקה ה יחשפולפן ידידותי בדמותו של ווילי,  פוחששיהחוזר לאורך הסרט. בכל פעם 

ער, הבעת פנים תמימה על פניו, הודה ווילי שעד כה נראה היה נחמד למדי, שמנמן, בהיר ש 00:20:05

לניצולים על שהביאו אותו אל הסירה ואף ענה על שאלותיהם, אותו ווילי נראה עתה מפהק בשיממון 

לקפוץ אל מותה אחרי  ,מיס היגלי ,ונשכב על גבו לנמנם בעוד חבריו לסירה מנסים למנוע מן האם הצעירה

. קור רוחו של ווילי למראה האם הכואבת מעלה סימן גופת בנה שזה עתה מת והושלך לים בקבורה ימית

שאלה. האם זאת משום שאינו מבין את השפה? האם לא די במראה הילד המת לעורר את חמלתו על האם 

המתאבלת? בלילה תחת שמירתו של ריטנהאוס, המגולם על ידי השחקן האמריקאי הוותיק, הנרי הֹול 

(Hullנעלמת היגלי. האם התאבדה ,) הופכים עתה לשמונה. הושלכה? תשעה אנשים ותינוק? האם 

דמותו של ווילי נבנית אט אט, דרך היסוסי הצוות ועד בחירתו )כמעט( פה אחד להיות בעל העמדה הגבוהה 

ביותר בסירה, הקפטן, ומוצגת כמשל לעליית כוחה של המפלגה הנאצית עד בחירתו של היטלר לקנצלר 

"Fuehrer" יבדח ומכנה את וויל)בשלב מסוים גאס אף מת 1933בשנת 
(; היצ'קוק הקפיד כל כך על 25

של דמותו של ווילי בפני הניצולים על הסירה ובפני הצופים בסרט כאחד, עד כי  תהאיטי ההתגלות

על כך שווילי עומד בראש החבורה זמן רב מדי בסרט ועל כן  ות נשמעו לקראת צאת הסרט לאקרניםביקור

ם. אולם מצדו של היצ'קוק, ובצפייה עקבית בסרט, נראה כי בניית המתח על היצ'קוק לחתוך כמה קטעי

                                                 
 .(Cinephilia & Beyond, 2016)" תואם את התסריט Fuehrerאיות הכינוי " 25
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ווילי נעזר בכדורים כדי לשמר את כוחו בעת ששאר  –עולה כדי לחשוף את התוכן הריק של הדמות 

החבורה מאבדת את כוחה ובדומה, הוא מקדם את המטרות שלו באמצעות שקרים: הוא משקר לגבי 

אליו שטה שעם החבורה את המצפן שברשותו, משקר לגבי הכיוון  לקחוהיותו קפטן, משקר כשאינו 

הסירה, ומשקר לגבי מותו של גאס. תחילה נתנו לו החברים הזדמנות, ובהתאם לחוק הבינלאומי העלו 

 אותו אל סירת ההצלה, אולם מרגע שנחשף תוכנו הריק, בטוחה החבורה שתוכל להביסו

(Koppes & Black, 1990). 

היצ'קוק ממשיך ומעצב את דמותו השנויה במחלוקת של הגרמני ווילי. שוב ללא מילים, בבוקר שלמחרת 

היום, מביט ווילי אל האופק, ספק חולם בהקיץ, ספק זומם מזימה אפלה, ובכל מקרה אינו מסייע לשאר 

הצוות מצליחים לבסוף להרים  חברי הצוות העסוקים בהקמת מפרש. דימויו ממשיך ומתחזק כאשר חברי

קוני מסיקה בביטחון כי ווילי היה קפטן  –את המפרש החדש אבל אינם בטוחים באיזה כיוון לבחור 

הצוללת שהטביעה את האנייה שלהם, וקוראת לו בכינוי "קפיטן". ווילי עונה מבלי לחשוב וכך מתבססת 

עתה מתקשים לקבל את הצעתו לגבי כיוון ו יודעים שהגרמני הוא שקרן הצופים –תכונת האופי הראשונה 

, המייצג כאן את (Hodiak)השייט. קובאק הדמוקרט האידיאליסט, השחקן האמריקאי ג'ון הודיאק 

עמדת הקרבן כמתנגד המשטר, מקבל על עצמו את תפקיד הסקיפר, את הפיקוד על הסירה ובכך את 

אפ בפניו הזועמים של ווילי, שוב ללא -זההחלטה על כיוון השייט. מנגד מתמקדת המצלמה בצילום קלו

 נותרים לנחש מה פשר הבעתו החריפה.  הצופיםומילים, 

מיד בתמונה הבאה לאחר מכן היצ'קוק שוב מגשש דרך לווילי ומציג אותו יושב מבודד מן הקבוצה, 

ת ומתקרב אליה אט אט כילד המנסה לגשש דרכו בחבורה חדשה. למרות שקריו ודימויו השנוי במחלוק

אנו חשים אליו אמפטיה. החבורה בוחנת את רגלו הפצועה של גאס, ווילי, עתה מנתח מוסמך לעת מצוא, 

מביע דעתו )בגרמנית( שיש לקטוע את רגלו של גאס כדי להציל את חייו. בעזרתה של  ,שהתקרב בינתיים

הצלחה. דמותו של קוני מצליח הגרמני לתרגם את דרישותיו לביצוע הניתוח הקשה ולבסוף מסיים אותו ב

ווילי שוב נראית חיובית אך בה בעת שוב שובר היצ'קוק את האמון בווילי כאשר בתמונה לאחר מכן הוא 

שולף מכיסו מצפן, מצפן לו היו זקוקים החברים כדי להחליט על כיוון השייט, מצפן שאת קיומו שמר 

בתמונה הבאה פוצח ווילי בשיחה בסוד. שוב אמינותו מוטלת בספק. כדי לטפח את הספק בקרב הצופים, 

, כמו גוברפעם אחר פעם, במשפטים בגרמנית וללא תרגום. החשד שלנו  זה לזהעם קוני, והם "מתמסרים" 

חשדם של שאר הניצולים על הסירה, שאינם דוברים גרמנית. כאשר נשאלת קוני על מה הם מדברים היא 

  מוסרת פרפרזה על נושא שיחתם:

Mrs. Porter:  Currents. Not the pie kind, darling, the ocean kind. Fascinating subject, 

currents. They're either for you or agin [=against] you (00:45:04-00:45:10) 
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הדברים שכן הוא קצר מאוד ביחס לחילופי  (Şerban, 2012)אנו יודעים ומזהים שתרגומה אינו מהימן 

הארוכים בינה ובין ווילי. אל תחושת אי הנוחות מתווספת תשובתו של הקפטן לשאלת החברים אם הם 

 הוא עונה שקשה לומר ללא מצפן )מצפן שאנו יודעים שהוא מחזיק בכיסו(. –בכיוון הנכון 

הציל אמריקאי מתחבר לצד טוב הלב בווילי ש-מיד לאחר מכן מתחילות להתהפך היוצרות. גאס הגרמני

 ןבהש)השפה והתרבות  "Danke schön"י שיעלה לו בחייו( ומודה לווילי בגרמנית את חייו )רושם שגּו

נאבקים  הצופיםאליו מכוון ווילי. שהתבייש כל כך(. קובאק מצדו נכנע לדעת הקהל ומסכים לשוט לכיוון 

חוסר הנוחות כאשר קלוז מובלים על ידי הבמאי אל תחושת הצופים בחוסר הוודאות וכך גם קובאק. שוב 

 אפ על פניו של ווילי מראה אותו מחויך ומביט אל הים, ואז שולף שוב את המצפן מכיסו. 

באותו הלילה מביט ספארקס אל שמיים מלאי כוכבים, ומהתבוננות בהם מבין כי ווילי הוביל אותם לכיוון 

. אז נזכרת אליס, בגילומה של מרי הלא נכון. בבוקר היום שלמחרת דנה בכך החבורה, כשווילי עדיין ישן

ששמה לב שעל אף שווילי שאל לשעה, הוא מביט כל הזמן בשעון משלו )הוא ספק  ,(Anderson)אנדרסון 

שקרן(. החבורה מחליטה לדחוק בג'ו השחור לחזור אל הרגליו הרעים ולכייס את ווילי )על דמות "השחור" 

סוטה מתחום המחקר בעבודה זו(. כאשר ג'ו מכייס את  בסרטי התקופה לא ארחיב את הדיבור כיוון שהיא

ווילי מתגלה כי ה"שעון" של ווילי הוא בעצם מצפן. בזמן שהחבורה שוקלת אם להוציא להורג את ווילי 

, הבריטי( Cronynמתחיל מזג האוויר לסעור. מעוצמת הגלים מושלך ספארקס גארט )ְהיּום קרונין, 

 וט ההיגוי; או אז הוא פוצה פיו ובאנגלית צחה גוער בצוות:מהסירה, ווילי תופס במקומו את מ

The German (Willi): You fools, stop thinking about you-selves – think of the 

boat! (00:58:01-00:58:05) 

האינדיבידואל נועד לשרת את  – TMSמשפט זה משקף את עמדת הנאצים בדומה לזו המובאת בסרט 

. גאס מתבדח ומכנה את ווילי פיהרר, תוך שקוני שמה לב שהוא בעצם מדבר באנגלית. המדינה, את החזון

דמותו של ווילי עד לאותו שלב מתעוררות מחדש לנוכח העובדה שאנו יודעים לגבי כל השאלות שהתעוררו 

 מדוע לא סייע לחברים לאחוז במיס היגלי ולמנוע ממנה לקפוץ אל מותה? מדוע פיהק לשמע –שהוא שיקר 

מצוקתה? האם הוא זה שהשליך אותה אל מותה? מדוע המליץ על כריתת רגלו הפצועה של גאס? האם 

 בם של החברים? מדוע העמיד פנים כל העת?כך יהרגו? האם זמם כך לכבוש את לחשב ש

מלוא בבתמונה הבאה, ווילי הוא האוחז במשוטי הסירה ומשיט אותה במרץ תוך שהוא שר שיר עם גרמני 

, היצ'קוק מקשר את ווילי למקורות Du, Du, Liegst Mir im Herzen –אמצעות שיר העם הידוע הגרון. ב

הבוואריים, אל גרמניה הישנה. את שירתו מלווה ריטנהאוס בנגינת חליל )האם מכיר את השיר? האם גם 

 זהותו?( ונראה שהוא שולט עתה גם בסירה וגם בניצולים. לגבי הוא שיקר 
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ד הוא מסוגל לחתור ולשיר במלוא הכוח כאשר כל שאר הניצולים חלשים כל כך עולה אז השאלה כיצ

 לכך עונה קובאק: –מרעב ומצמא 

Kovac:  It's the master race – the Herrenvolk )גם הוא יודע מילה בגרמנית(,   

  Don't you know they can do anything? (01:01:47-01:01:51) 

אתו על השפה שבפיו, ווילי מתהדר בכך שהוא יודע גם צרפתית, ומתרץ  מיד לאחר מכן, כאשר מתעמתים

אמינותו מחריף.  לגביהעובדה שהסתיר זאת מחברי הצוות בכך שהוא לא סמך עליהם, והספק את 

כאשר בתמונה הבאה ווילי  ,יושרו של ווילילגבי היצ'קוק משחק שוב ברגשות הצופים ומחזק את הספק 

ימי שלו לטובת החבורה וממליץ לניצולים לדוג דגים )עצה שאחרי מותו הם הוא זה המנצל את הידע ה

 יאמצו(, שכן הדגים יהיו מקור להזנה ולנוזלים שיספיק כדי להשאיר את החברים חיים.

מקבל שוב תפנית בסצנה הבאה. ווילי חותר בסירה  ב הלב שספק קיים בווילי וספק לאובטו הצופיםאמון 

ישנה, גאס הפצוע נותר ער, גווע בצמא, חלש והוזה. בשיחה הדמיונית שהוא  גם בלילה. בזמן שהחבורה

משוחח עם אהובתו הוא מדמיין כוס משקה מלאה בקרח ומתוך הזייתו הוא שם לב כי בה בעת שולף ווילי 

בקבוק מים מתוך חולצתו ושותה מבלי לחלוק עמו. הוא מנסה להעיר את ספארקס אך הלה מתעלם 

מתקרב גאס אל ווילי, כשהוא בין הזיה למציאות, דוחף אותו ווילי למים ומתעלם מקריאותיו. כאשר 

מצעקותיו בעת שהוא טובע. ספארקס שהתעורר אך מאוחר מדי לשמע הצעקות מתעמת עם ווילי, ולצדו 

אותם הסתיר מן החבורה. הוא שווילי, כך מתברר, הצטייד בטבליות מזון ובבקבוק מים  –החבורה כולה 

ייש באופן פעולתו, אינו מצטער ואף מתגאה ומזלזל בחבורה העייפה והרעבה. מאחר שווילי בגד אינו מתב

בהם, בחבורת הדמוקרטים )משל להסכמים ולהבטחות שהפר היטלר(, לא נותר להם אלא להענישו. עתה, 

ת לאחר ששלח את גאס הפצוע, עתה קרבן ישיר של מעשיו של הנאצי, אל מותו בקור רוח )משל למדינו

שכבשו הנאצים( לא נותר לחברים אלא לפעול לפי נורמות היושרה המצופות מהם, והם מכים את ווילי 

 .(Koppes & Black, 1990) למוות ומשליכים אותו מן הסירה

 אליה ביקש ווילי להגיע מתוך ההנחה כי עדיף להםשהחבורה ממשיכה לשוט אל עבר אניית האספקה 

לאומיים מאשר למות ברעב -להיתפס כשבויי מלחמה ולקבל מזון, שתייה ומחסה בהתאם לחוקים הבין

מופצצת, ולמרבה האירוניה, הפעם על ידי כוחות בעלות הברית,  ההאנייובצמא על הסירה. כאשר 

 "Danke schön"מתרחשת סגירת מעגל, ניצול נוסף עולה אל סירת ההצלה של החבורה ושוב במילים 

פתח דיון חדש אם להפטר ממנו מיד או להשאירו בחיים. הדיון נקטע כאשר הניצול החדש שולף אקדח. נ

ריטנהאוס אומר )ומהדהד את משנת הנאצים כלפי היהודים( כי אי אפשר להתייחס אל "אלה" כאילו היו 

וה אותו בני אדם ויש להשמיד את כולם, ובהיפוך ממי שלא היסס לשתף פעולה עם ווילי המזמר וליו

די החייל יבנגינה, ריטנהאוס לובש שוב את דמותו של הקרבן כמתנגד המשטר. קוני זורקת את האקדח מ
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הצעיר ששואל בגרמנית )היא שוב מתרגמת( אם הם לא מתכוונים להרוג אותו. הדיון בין החברים נותר 

 . (Koppes & Black, 1990)פתוח, ועמו מסתיים הסרט. אולי הקרבנות יוכלו לענות 

, אשר מכילה סיכום דמויות, מוצאים וייצוגי שפה של 2 טבלהבעמודים הבאים תוצג לשם סיכום ביניים 

בהן דנתי בתת פרק זה, בסרטים שיצאו לאקרנים לאחר כניסת ארצות הברית למלחמה. שהדמויות 
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 צאו לאקרנים לאחר כניסת ארצות הברית למלחמהבסרטים שי וייצוגי שפה מוצאים, פירוט דמויות :2טבלה 

תרגום/העדר  דמות הנאצי
מיקום  דמות שחקנ/ית מוצא שחקנ/ית טקסט ייצוג גרמנית )ישיר/עקיף( תרגום

 סרט שנה העלילה

מתנגד 
המשטר/ ספק 

 הקרבן
− 

אנגלית במבטא 
המפרי  ארצות הברית דיבור − אמריקאי

 גלובז בוגרט
ניו יורק 
ארצות 
 הברית

1941/2 ATN 

מתנגד 
המשטר/ ספק 

 הקרבן
 ארצות הברית דיבור עקיף ג'יבריש העדר תרגום

המפרי 
 בוגרט /
ויליאם 
 דמֶרסט 

גלובז 
 )הולצמאייר(/ 

סנשיין 
 )שרודר(

      

 חבר המפלגה
העדר 

תרגום+תרגום 
 עצמי

אנגלית במבטא 
 שנשמע גרמני

עקיף + 
אירופה/מזרח  דיבור ישיר

       פפי פיטר לורה  אירופה

 הקצין
העדר 

תרגום+תרגום 
 עצמי

אנגלית במבטא 
 גרמני

עקיף + 
קונרד  גרמניה דיבור ישיר

       אבינג ויידט 

 הקרבן
מתנגד 
 המשטר

− 
אנגלית במבטא 

       לידה קארן ורנה גרמניה דיבור + כתב עקיף גרמני

 − הקרבן
אנגלית במבטא 

אירופה/מזרח  דיבור עקיף גרמני
 אירופה

לודוויג 
       מר מילר טוסלש

       ניצבים )קהל( − − דיבור ישיר גרמנית העדר תרגום −

 − חבר המפלגה
אנגלית במבטא 

 גרמניה דיבור עקיף גרמני
סיג 

)זיגפריד( 
 רומאן

 TBNTB 1942 פולין ארהרדט

משתף 
ספק הפעולה/ 

 הקצין
− 

אנגלית במבטא 
בריטי )לעיתים 

 ספק גרמני(
י סטנל בריטניה דיבור עקיף

       סילצקי רידג'ס 
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תרגום/העדר  דמות הנאצי
 תרגום

מיקום  דמות שחקנ/ית מוצא שחקנ/ית טקסט ייצוג גרמנית )ישיר/עקיף(
 סרט שנה העלילה

 הקרבן
 − נרדף המשטר

אנגלית במבטא 
אמריקאי ספק 

 פולני
פליקס  גרמניה דיבור עקיף

  TBNTB     גרינברג ברסארט

       על המסך − − כתב ישיר גרמנית העדר תרגום −

 − − שירה ישיר גרמנית העדר תרגום −
ניצבים 
       )חיילים(

ספק משתף 
 הפעולה/

 ספק הקרבן
− 

אנגלית במבטא 
המפרי  ארצות הברית דיבור − אמריקאי

 ריק בוגרט

קזבלנקה 
מרוקו 
)צרפת 

-הלא
 כבושה(

1942 Casablanca 

 − הקצין
אנגלית במבטא 

קונרד  יהגרמנ דיבור עקיף גרמני
 ויידט 

מייג'ור 
       שטראסר 

משתף 
 − הפעולה

אנגלית במבטא 
קלוד  בריטניה דיבור − בריטי

       קפן רנו ריינס 

משתף 
 − הפעולה

אנגלית במבטא 
שנשמע אירופאי 

 )ספק גרמני(
אירופה/מזרח  דיבור −

       אוגרטה פיטר לורה  אירופה

מתנגד 
המשטר/ ספק 

 הקרבן
גלית במבטא אנ העדר תרגום

 בריטי

עקיף + 
ישיר 

 )בצרפתית(
אירופה/מזרח  דיבור+שירה

       לאזלו פול הנריד  אירופה

− − 
אנגלית במבטא 
מזרח אירופאי 

 )כנראה צ'כי(
אירופה/מזרח  דיבור עקיף

 אירופה
אינגריד 

     אילזה ברגמן
 



108 

 

 דמות הנאצי
תרגום/העדר 

מיקום  דמות שחקנ/ית חקנ/יתמוצא ש טקסט ייצוג גרמנית )ישיר/עקיף( תרגום
 סרט שנה העלילה

       קצינים − − שירה ישיר גרמנית העדר תרגום −

− 
תרגום על ידי 

 − − דיבור ישיר גרמנית דמות
חיילים 
  Casablanca     ברמקול

משתף 
 − הפעולה

אנגלית במבטא 
ליונל  בריטניה דיבור − בריטי

שוויץ  מוריארטי אטוויל 
 SHSW  1942/3 ואנגליה

מתנגד נרדף ו
 − המשטר

אנגלית במבטא 
 ארצות הברית דיבור עקיף אמריקאי

ויליאם 
פוסט 
 ג'וניור 

       ד"ר טובל

− − 
אנגלית במבטא 

שארלוט  קארן ורנה גרמניה דיבור עקיף גרמני
       אברלי

 − קצינים

אנגלית במבטא 
בריטי ספק 

 גרמני 
אנגלית במבטא 

 גרמני

עקיף + 
 רצות הברית/ א דיבור ישיר

 גרמניה

 פול פיקס/ 
רודולף 
 אנדרס

 מולר/
 בראון  

)שני נציגי 
 גסטפו(

    
 

 הקרבן
ומתנגד 
 המשטר

− 
אנגלית במבטא 
גרמני + אנגלית 

 במבטא בריטי

עקיף 
+ישיר 

 )בצרפתית(
באזיל  בריטניה דיבור

       הולמס ראת'בון

 − הקצין
אנגלית במבטא 

 גרמני
מרטין  גרמניה דיבור עקיף

 קוסלק 
ד"ר )קפטן( 

 ריכטר
 TNS 1943 אוקראינה

 − חבר המפלגה
אנגלית במבטא 
אמריקאי ספק 

 גרמני
 דיבור עקיף

אירופה/מזרח 
אירופה + 

 ארצות הברית

אריך פון 
       ד"ר פון הרדן  שטרוהיים 
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תרגום/העדר  דמות הנאצי
 תרגום

יקום מ דמות שחקנ/ית מוצא שחקנ/ית טקסט ייצוג גרמנית )ישיר/עקיף(
 סרט שנה העלילה

מתנגד 
 המשטר/

 ספק הקרבן
− 

אנגלית במבטא 
וולטר  ארצות הברית דיבור עקיף אמריקאי

       ד"ר קורין יוסטון 

מתנגד 
 − המשטר

אנגלית במבטא 
וולטר  ארצות הברית דיבור עקיף אמריקאי

       קארפ ברנן 

 − הקרבן
אנגלית במבטא 

דיבור +  עקיף אמריקאי
       לדיםהי − − שירה

תרגום על ידי  הקצין
 דמות

גרמנית+אנגלית 
דיבור +  ישיר+עקיף במבטא גרמני

וולטר  גרמניה שירה
 ווילי סלזאק 

אוקיאנוס 
מים בין  -

 לאומיים
1944 Lifeboat 

ספק משתף 
הפעולה/ספק 

 הקרבן
 העדר תרגום

גרמנית+אנגלית 
במבטא 
 אמריקאי

טלולה  ארצות הברית דיבור ישיר
       ניקו בנקהד 

ספק משתף 
הפעולה/ספק 

 הקרבן
כמתנגד 
 המשטר

− 
אנגלית במבטא 
אמריקאי+ליווי 

 מנגינה גרמנית
       ריטנהאוס הנרי הֹול  ארצות הברית נגינה עקיף

 הקרבן
מתנגד 
 המשטר

גרמנית )מילה  תרגום עצמי
ג'ון  ארצות הברית דיבור ישיר אחת(

       קובאק הודיאק 

 − קרבןה
טא אנגלית במב
וויליאם  ארצות הברית דיבור − אמריקאי

       גאס בנדיקס 

− 
תרגום על ידי 

 ארצות הברית דיבור ישיר גרמנית דמות
וויליאם 

ייטר 
 ג'וניור

     המלח הצעיר
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תרגום/העדר  דמות הנאצי
מיקום  דמות שחקנ/ית מוצא שחקנ/ית טקסט ייצוג גרמנית )ישיר/עקיף( תרגום

 סרט שנה העלילה

אנגלית במבטא  העדר תרגום המפלגהחבר 
 גרינג מל בלאנק ארצות הברית דיבור עקיף גרמני+ג'יבריש

היער 
 -השחור 
 גרמניה

1945 HMH 

אנגלית במבטא  העדר תרגום ספק הקצין
       היטלר מל בלאנק ארצות הברית דיבור עקיף+ישיר גרמני+גרמנית

מתנגד 
המשטר/ ספק 

 הקרבן
− 

אנגלית במבטא 
 -אמריקאי 
 ברונקס

       באגס באני מל בלאנק ארצות הברית דיבור −
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 סיכום 2

בו מיוצגת השפה הגרמנית )באופן ישיר או עקיף( בזיקה לייצוג דמות הגרמני שמחקר זה בחן את האופן 

בסרטים אמריקאים שעסקו במתרחש באירופה ויצאו לאקרנים בארצות הברית בעת מלחמת העולם 

צות הברית למלחמה ולאחריה, ובדק אם יש קשר בין האופן שבו הופיעה השפה השנייה, לפני כניסת אר

 בה יצאו לאקרנים. שבסרטים לבין המדיניות ששלטה בארצות הברית בתקופה 

קומדיה, דרמה, מלודרמה, מותחן, בהם במסגרת המחקר בחנתי אחד עשר סרטים מקשת סוגות רחבה )

אליהן שפצו ויצאו לאקרנים בארצות הברית בתקופות מותחן בלשי, סאטירה וסרט מצויר( שכולם הו

ביקשתי להתייחס. כדי לבסס את טענתי שהיה קשר בין הוליווד ובין הממשל האמריקאי בתקופות 

הנידונות הצגתי סקירה היסטורית של המערך ההוליוודי ויחסיו עם הממשל. לאחר מכן ביססתי את 

מתחום התרגום, ומתחום התרגום  –בסיס לעבודה זו המחקר והצגתי סקירת ספרות תיאורטית שהיוותה 

למדיה. לאחר הצגת שאלת המחקר ואופן ביצוע המחקר הצגתי את המחקר עצמו. בשל ההבדל המהותי 

במדיניות שרווחה בארצות הברית לפני היכנסה למלחמה ולאחר מכן, פיצלתי גם את הדיון לשני תת 

 בתקופה הנידונה.פרקים ובכל אחד דנתי בסרטים שיצאו לאקרנים 

לשפה כמייצגת  התייחסתיאל המחקר ניגשתי מתוך הנחה ששפה היא חלק בלתי נפרד מתרבות ולפיכך, 

. מכאן (Cronin, 2006; Martínez Sierra, 2010; O'Sullivan, 2008; Stojković, 2005) תרבות

 ;Bleichenbacher, 2008; O'Sullivan, 2008) וזהות שכתי לביסוס הטענה ששפה מסייעת לעצב דמותהמ

Wenke, 1998.) לשוניות, כיצד היא מתבטאת בסרטים, ומהם הפתרונות התרגומיים לה-הסברתי מהי רב 

(Avila-Cabrera, 2013; Bartoll, 2006; Corrius & Zabalbeascoa, 2011; Şerban, 2012) ומכאן ,

 & Delabastitaנועי )של תרגום על הבנת הטקסט הקול תי לבדוק מהן ההשפעות הצפויותהמשכ

Grutman, 2005; Şerban, 2012,)  וכיצד מתבטא ייצוג עקיף(homogenization )ייצוג ישיר ו(vehicular 

matching ) של שפה(Sternberg, 1981 in O'Sullivan, 2008) . 

 מכאן התחלתי לבדוק את אופן ייצוג השפה בסרטים, כאמצעי מעצב דמות אך גם כאמצעי לביטוי עמדה

כלפי מדיניות )ארצות הברית( או להתנגדות לה. לפיכך, כדי לבדוק את אופן ייצוג דמויות הגרמני והנאצי 

ת )תוך התייחסות יות וגם את אופן עיצוב הדמויובסרטים שנבחנו, בדקתי גם את הדיאלוג בפי הדמו

ם שנבחרו כדי לתאר לבגדים ולמראה הכללי שלה אך גם לאופן ההתנהגות שלה, מעשיה, רקע וזוויות צילו

 אותה(. 
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 חילקתי לשני חלקים:  את הדיון על מקרי המבחן

דנתי בדמויות הגרמני והנאצי בקולנוע  ,ראשית, בהתייחס לתקופה לפני כניסת ארצות הברית למלחמה

האמריקאי והצעתי שש דמויות: הקצין, משתף הפעולה, המזדהה עם מצע המפלגה, חבר המפלגה, הגרמני 

ני תאב הבצע. הראיתי שלאחר הכניסה למלחמה, דמויות המזדהה עם מצע המפלגה והגרמני הטוב והגרמ

 תאב הבצע, כמו גם הגרמני הטוב, פינו את מקומן לדמות הקרבן, הנרדף או מתנגד השלטון. 

שנית, דנתי באופן ייצוג השפה בסרטים הנידונים, לפני הכניסה למלחמה ולאחריה, ובחנתי את מופעי 

ייצוג עקיף )על ידי ג'יבריש או מבטא זר( או בייצוג ישיר )כתיבה, שירה או דיבור( תוך הגרמנית ב

. אם היה ייצוג (Sternberg, 1981 cited in O'Sullivan, 2008)התבססות על התיאוריה של שטרנברג 

-שפה או באמצעות מבטא לא-פה; באמצעות פסבדו-עקיף בדקתי כיצד הוא מבוטא )בכתב או בעל

י( ובהתאם בדקתי איזו מטרה ייצוג זה שירת ומה המסר שהוא ביקש להעביר; ההשערה שבחנתי אמריקא

ידבר בשפה ההגמונית, הזהה לשפתו של קהל הצופים המיועד )אנגלית במבטא  –כאן הייתה שה"טוב" 

הם" ידבר בשפה הזרה )או במבטא זר( וכך ייווצר חיץ שיבדיל בין ה"אנחנו" לבין ה" –אמריקאי( וה"רע" 

(Bleichenbacher, 2008 in Labate, 2012.)  אם היה ייצוג ישיר, בחנתי אם היה לו תרגום בגוף הסרט

)כתוביות מובנות או תרגום באמצעות דמות המשמשת מתורגמנית( או אם לאו; ואם לאו הסברתי מדוע. 

תי איזה מידע בחר באופן דומה, במידה שלא היה תרגום כלל, או שהיה תרגום חסר או בלתי מהימן, בחנ

 המתרגם )אם היה כזה( להעביר ולאיזו מטרה ואם לא היה תרגום, מה המטרה שמילא העדר התרגום. 

לשם ביסוס ממצאי המחקר הסתייעתי במאמרים מתחום ההיסטוריה וההיסטוריה של הקולנוע 

ת פריים( וגם מחקרים בתחום הקולנוע )זוויות צילום, דרכי עיצוב דמויות, ובנייבההוליוודי; כמו 

 מחקרים מתחום התרגום בכלל והתרגום במדיה בפרט. ב

 מסקנות 2

 בסרטים שנוצרו לפני כניסת ארצות הברית למלחמה   2.1

בתחילת העבודה שיערתי שבשל מדיניות הבדלנות ששלטה בארצות הברית בתקופה שקדמה לכניסת 

האויב ולפיכך לא יהיה ייצוג ישיר של  מובהקארצות הברית למלחמה, יוצרי הקולנוע ינסו להימנע מייצוג 

של השפה הגרמנית, והדמויות הגרמניות ידברו "גרמנית" באנגלית. אולם בעקבות בחינת הסרטים 

תקופה זו נוכחתי שהשערתי הראשונה הייתה נכונה רק בחלקה. קורפוס הסרטים לששימשו מקרי מבחן 

 שבו השתמשתי למחקר תקופה זו בקולנוע האמריקאי כלל את:

Confessions of a Nazi Spy (Litvak, 1939) 
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The Mortal Storm (Borzage, 1940) 

The Great Dictator (Chaplin, 1940) 

Man Hunt (Lang, 1941) 

דונה ארצות הברית לא התערבה במתרחש באירופה במסגרת מדיניות הבדלנות הנחרצת בתקופה הני 

לא . הועלתה דרישה מיוצרי הקולנוע לנסות ולהימנע מייצוג (2009)קאסם,  1941ששלטה בה עד דצמבר 

בשל דרישת קוד ההפקה  של האויב, וכן ממתן דגש על התרבות הגרמנית או על מנהיגי גרמניהמחמיא 

, כמו גם מהדגשת יחסו של המשטר הנאצי ליהודים (Cocks, 2013)לייצוג הוגן עבור כל איש או ארגון 

רטים נראה . מתוך בחינת הס(Ross, 2004)באופן פרטני או בכלל מכל אזכור אוהד או מפורש של יהודים 

כי יוצרי הסרטים שנבחנו כאן בחרו לצאת נגד הדרישה ולהראות את המתרחש באירופה כמיטב יכולתם, 

 בין במישרין ובין בעקיפין.

, ישנו ייצוג עקיף של השפה הגרמנית TGD-ו CNS ,TMS ים כי בשלושה מתוך ארבעת הסרטיםאנו רוא

ד"ר קסל ושלגר )פול לוקאס וג'ורג' סנדרס  CNSפה )דיבור/שירה(: בסרט -בכל הקשור בביטויים בעל

עדות בהתאמה( שניהם מגלמים פעילים בארגון נאצי ומעורבים ברשת ריגול, שניהם נואמים באספות המיו

באנגלית במבטא גרמני כבד ולא בגרמנית כפי שהיה אולי ניתן לצפות  אמריקאי-לחברי הבונד הגרמני

גם זאת באנגלית.  –נאה נגד הדמוקרטיה האמריקאית שידברו, ושניהם מדקלמים אמרות מלאות ש

אותה הם שה באמצעות ייצוג דבריהם של שלגר וקסל באנגלית אנו מתוודעים בדיוק אל תוכן המשנָ 

מעבירים לחברים בבונד. אנו מתוודעים לתכניותיהם ומזימותיהם להשתלט על הדמוקרטיה האמריקאית 

אחורי השניים תלויים שלטים בגרמנית הנושאים סיסמאות מ –ולהכפיפה לרייך השלישי. למרות האמור 

של המפלגה הנאצית ללא תרגום בגוף הסרט. כך נראה שאמנם אין ייצוג ישיר של הגרמנית בדיבור אך 

מתן נופך  –הוא קיים בכתב, וללא תרגום. נראה כי השלטים בגרמנית נועדו למלא שני תפקידים עיקריים 

פחד מהלא מוכר; בעיקר כאשר בנאומו של קסל מופיע שלט נוסף, באנגלית, גרמני אותנטי ויצירת תחושת 

 המפציר באמריקאים לצאת ולהילחם.

כל הדמויות דוברות אנגלית על אף שכולן גרמניות ועיקר האפיון שלהן כגרמניות או כנאציות  TMSבסרט  

אישי לעומת ביטויי הוא באמצעות תוכן הדברים שהן אומרות )הצהרות על האמונה בחופש הבחירה ה

חוסר סובלנות ודרישה מאחרים לבחור בדרך שלהם ללא פשרות( ובאמצעות שפת הגוף שלהן )גמגום או 

אותו שרים שהרכנת ראש לעומת זקיפות קומה ומבט ונקישות עקבים(. אפילו שיר המפלגה הנאצית, 

ר הסרט, והושר באנגלית לובשי החולצות החומות בסצנת הפונדק, הוחלף בשיר חדש שנכתב והולחן עבו

(Pogorelskin, 2010) . 
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בו נכלא פרופסור רות' שבכתב )ֵשם מחנה הריכוז מופיעה הגרמנית המקרים במרבית  CNSבדומה לסרט 

בהן עוברת הרכבת המובילה את אמיליה ורודי רות' אל מחוץ למדינה לאחר מותו של שושמות הערים 

בו שאותנטי למקום שייראה בעיקר כדי לתרום לאווירה המאיימת וליצור ייצוג  וזאת הפרופסור(

מתרחשת העלילה )עיירה למרגלות האלפים הגרמניים(. הטקסטים בכתב אינם מקדמים את העלילה או 

תרגום, אנו מבינים את משמעותם בהקשר הקולנועי. יחד עם  מצריכיםמגלים לנו דבר נסתר ולכן אינם 

על זרועו של פרופסור  "J"מז לברוטליות כנגד היהודים בכל זאת נכנס אל הסרט בצורת האות זאת, הר

 רות' הכלוא. 

יש שני מופעים למילה "יהודי". מנהיג המדינה הדמיונית לכאורה טומאניה, אדנואיד הינקל  TGDבסרט 

על חלון המספרה  – "JEW" –בנאום הג'יבריש שלו, והיא גם נכתבת בריש גלי  Juden-)צ'פלין( מתייחס ל

 של הספר החוזר לגטו )צ'פלין בתפקיד כפול(. 

שפה, -צ'פלין בוחר בייצוג עקיף לשפה הגרמנית והפעם, בצורת פסבדו TMSבדומה לבורזאג' שביים את 

לרודן הינקל. הג'יבריש בפיו של הינקל  –ג'יבריש. למרות זאת הוא מייחד את הג'יבריש לדמות אחת בלבד 

ביניהם מפציעות מדי פעם מילים שמזכירות מילים ששל חרחורים, שיעולים וכחכוחים  הינו שילוב

באנגלית או בגרמנית. הבחירה בג'יבריש היא סמלית הן מבחינת תוכן הדברים )הינקל, הלוא הוא היטלר, 

 בעצם נושא נאום מלא דברי הבל( והן מבחינת דמותו של הינקל, שכן ככל שהצלילים שהוא מפיק נשמעים

יותר וחסרי פשר כך יש ירידה ביכולת לתרגם אותו וזהו סמל להידרדרות ברמות האנושיות  חייתיים

. הייצוג העקיף של הגרמנית באמצעות הג'יבריש בולט עוד יותר עקב (Cronin, 2009)והמוסר שלו 

י דניאל( דווקא באנגלית טהורה ונקייה באמצעותה הבחירה של צ'פלין לייצג את הגרמנית שבפי גרבג' )הנר

 מאחורי המשטר הנאצי באופן שלא ישתמע לשני פנים. שיוכל להעביר את המסר האמתי 

שיצא לאקרנים כחצי שנה לפני כניסת ארצות הברית למלחמה, ייצוג השפה  MHלעומת אלה, בסרט 

בעיקר כדי לאפיין את הדמויות  הגרמנית הוא ישיר ברוב המקרים. השפה הגרמנית מופיעה כרקע

סמית' )ג'ורג' סנדרס( מדבר בגרמנית )שאינה מתורגמת( כאשר הוא -פה. קוויב-הגרמניות הן בכתב והן בעל

פונה אל אנשיו, אך כאשר הוא פונה אל ת'ורנדייק, וולטר פידג'ן, הצייד האנגלי, הוא פוצח באנגלית 

נאצי,  בין סנדרס שמוצאו אנגלי, אך הוא מגלם גרמניבמבטא בריטי אצילי. דווקא כאן מעניין המשחק 

אמריקאי, אך משחק צייד בן משפחת  שנשמע אמריקאי, והוא בעל מבטא-ובין פידג'ן שמוצאו קנדי

 אצילים בריטית )הוא מגלם את דמות הבריטי היחיד בסרט שמדבר דווקא במבטא אמריקאי(.

רו לפני כניסת ארצות הברית למלחמה הייתה השערתי השנייה בנוגע לייצוג הגרמנית בסרטים שנוצ

הנאצים הגרמנים טובים" לבין זו שבפי ה"גרמנית" שבפי הגרמנים "שתהיה הבחנה בסרטים אלה בין ה
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הרעים", והיא תיוצג באמצעות שימוש במבטאים שונים. כך גרמנים "טובים" ידברו במבטא אמריקאי "

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

שחקנים ממוצא אירופאי שידברו באנגלית במבטא גרמני או במבטא אנגלי )בריטי( ובכל מקרה, במבטא 

או  טובותהמוצגות כ. לעומת זאת לגילום דמויות גרמניות (Wenke, 1998)שיהיה זר למבטא האמריקאי 

די משטר ילוהקו שחקנים אמריקאים או אנגלים ובכל מקרה לא שחקנים ממוצא גרמני או מתנגכ

 אירופאי. 

גם השערתי זו התבררה כנכונה רק בחלקה, כיוון שנראה היה שהליהוק לפני הכניסה למלחמה היה תלוי 

דמויות יותר באופי האולפן המפיק והמפיץ ובסדר הגודל של ההפקה מאשר באסטרטגיה כללית לבניית ה

 מאסט)עשו בעיקר סרטים לכל המשפחה, סרטים עשירים בכוכבים  TMSשהפיצו את  MGMעצמן. 

(, כך שליהוקם של ג'יימס סטיוארט )הוא מרטין מתנגד המשטר( ומרגרט 2003כרך ב, תשס"ד , קאוויןו

רט יאנג ארית(, שכבר שיחקו בני זוג במספר סרטים אחרים, וליהוקם של רוב-סאליבן )היא פרייה הלא

)פריץ הנאצי( ופרנק מורגן )לתפקיד פרופסור רות' הסבלני והטוב( היו בעיקר תוצר של שיקולי רווח ופחות 

 תוצר של אסטרטגיה פוליטית. 

( Anders) בכלל, רוב השחקנים המלוהקים לסרט הזה הם אמריקאים; אמנם השחקן רודולף אנדרס

היה גרמני במוצאו, אולם השחקן האיטלקי  (Hartman) שלוהק לגילום הקצין הנאצי קר הרוח הרטמן

שהיה ידוע בגילום תפקידי מבטא לוהק לתפקיד ליימן הגרמני הטוב. יתרה ( Edmunds) ויליאם אדמונדס

וויליאם טי.  (Stack) , שגילמה את מרתה העוזרת תאוות הבצע, רוברט סטאק(Dale)מזאת, אסתר דייל 

שמגלם את  (Hicks) וטו ואריך בהתאמה, כמו גם ראסל היקס( שגילמו את האחים הנאצים אOrrאור )

רקטור האוניברסיטה המסרב לסייע לאמיליה רות' לאתר את הפרופסור שנעצר במפתיע, וגם השחקן 

שגילם את דמותו של וורנר )שאינו ארי(, היו כולם אמריקאים וגילמו גרמנים, גם  (Ross)תומאס רוס 

 "טובים" וגם "רעים". 

את הדמויות הגרוטסקיות מגלמים דווקא שחקנים אמריקאים: ֶבנִזינֹו נפולֹוִני  ,TGDבסרט ה באופן דומ

. (Gilbert), והרינג הוא הקומיקאי האמריקאי בילי גילברט (Oakie) הוא הקומיקאי האמריקאי ג'ק אוִקי

בטא במקרה זה אמנם שניהם היו אמריקאים אך אוקי מדבר במבטא איטלקי גרוטסקי, וגילברט במ

 בלתי מזיקיםאמריקאי. בכל מקרה, העובדה שאינם מדברים במבטא בריטי או גרמני ממתגת אותם כ

צ'פלין הבריטי, הקצין  סספר היהודי מגולמים על ידי צ'ארלבעלילת הסרט. לעומתם גם הינקל וגם ה

ל הבריטי מגלם , והנרי דניא(Gardiner)ידי השחקן הבריטי רג'ינלד גרדינר -הגרמני הטוב שולץ מגולם על

כולם בעלי מבטא בריטי. גם כאן, הרעים והטובים מגולמים על ידי שחקנים אמריקאים  –את גרבג' )גבלס( 
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שמימש  United Artistsובריטים כאחד, ונראה שהשיקולים של צ'פלין, הבמאי ומבעלי חברת ההפצה 

של השחקנים. המטרה שלו  בסרט את חזונו הפרטי, התמקדו באופן המשחק הרצוי ולא במוצאם הלאומי

הייתה ליצור סאטירה שתעורר את קהל הצופים )והממשל( האמריקאי לפעולה והעובדה  TGDבסרט 

שהנווד הידוע הפך כאן ליהודי וגם לבש דמותו של נאצי היא מרחיקת לכת. זהותו של צ'פלין כיוצר בריטי 

כך שנוי במחלוקת בהינתן  תחת מערכת הגבלות אמריקאית, שמימן בכספו שלו הפקה של סרט כל

 . 26המשחק בין דמות הקרבן לדמות הרשעהתקופה שבה יצא לאקרנים, אפשרה לו כאן את 

. האחים MHהליהוק מעט יותר מובנה, בדומה למה שנראה בסרט  .Warner Brosבהפקת  CNSבסרט 

שסגרו את שערי  וורנר היהודים ידעו על המתרחש באירופה וגם היו הראשונים מבין האולפנים הגדולים

מעולם לא חששו להביע  .Warner Bros. מנהלי (Ross, 2004; Warner, 2003)האולפנים שלהם בגרמניה 

 ביקורת ויצאו מתוך ההנחה שהסרטים נועדו לייצר אמירה ולהיות יותר מאשר שעתיים של בידור

(Ross, 2004) השחקנים לסרט . נראה אם כך שאופן ליהוקCNS  מושפע בדיוק מנקודת מבט זו: דמויות

, יליד חקנים ממוצא אירופאי )פול לוקאסמגולמות שתיהן בידי ש CNSבסרט ושלגר הנאצים קסל 

וג'ורג' סנדרס הבריטי בהתאמה(, שניהם מדברים במבטא גרמני כבד; המרגל הצעיר  ה,הונגרי-אוסטרו

השחקן האמריקאי ממוצא צ'כוסלובקי; אך סוכן הבולשת , (Lederer)שניידר הוא פרנסיס לדרר 

שנולד אמנם ברומניה אך את מרבית חייו חי  (Robinson)האמריקאית הוא אדוארד ג'י. רובינסון 

האמריקאי; והנרי  (Deering) כאמריקאי בארצות הברית; הקריינות לאורך הסרט הובאה מפי ג'ון דירינג

 רך הדין התובע את המרגלים.האמריקאי הוא עו (O'neill)או'ניל 

נראה שהושפע יותר מעמדת הבמאי האוטר,  Twentieth Century Foxשהופץ על ידי חברת  MHהסרט 

פריץ לאנג, גרמני ממוצא יהודי, שנמלט מגרמניה לאחר שהוצעה לו עבודה כמנהל מחלקת הסרטים תחת 

. בימויו של לאנג העשיר בערפול, ניגודי אור וצל וקור אורבני הביא אל (Friedkin, 1974)הרייך השלישי 

סמית'. המבטא -קדמת הבמה את סנדרס הבריטי, שלוהק גם כאן לגלם את הקצין הנאצי המרושע, קוויב

אמריקאי המשחק מולו, -הבריטי של סנדרס בולט מאוד ביחס למבטא האמריקאי של וולטר פידג'ן הקנדי

האמריקאי גם הוא, מגלם בניגוד לפידג'ן את תפקיד איש הגסטפו ואולי  ,. ג'ון קאראדיןלעילכפי שאוזכר 

בשל כך, בדומה לסנדרס מדבר גם הוא באנגלית במבטא בריטי, אך זאת כאשר אינו מדבר גרמנית עם 

                                                 
בעיני המשטר הנאצי. בצמרת המשטר היו בטוחים שהוא יהודי, ואף הייתה שנויה במחלוקת זהותו של צ'פלין עצמו  26

. The Eternal Jew" (Hippler, 1940)הכניסוהו לרשימת היהודים המשפיעים )שיש להחרימם( בסרט האנטישמי הגרמני "
יתה צעד חשוב שבנה י. עיצוב דמות הנווד כיהודי ה(Brownlow & Kloft, 2002) ו מעולם לא אישר ולא הכחישצ'פלין מצד

 בו הוא רומז ליהודי אירופה שהם אינם לבד.שרבן המבקש שלום, נאום ת השמעת הנאום בסוף הסרט, מצד הקלקרא
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ים דוקטור שבודק את ת'ורנדייק לאחר העינויהוא ה ה,הונגרי-אוסטרו , ילידטוסל השחקןאנשיו. לודוויג ש

והוא גם זה שדוחף אותו מהצוק ומדבר אך מילים מעטות בגרמנית, אולם ג'ואן בנט האמריקאית היא 

 הנערה הקוקנית החביבה המסייעת לת'ורנדייק וגם מתאהבת בו. 

 בסרטים שנוצרו לאחר כניסת ארצות הברית למלחמה  2.2

ההתקפה על פרל הרבור,  בעקבות 1941תחילה שערתי כי עם כניסתה של ארצות הברית למלחמה בדצמבר 

מאחר שהוליווד גויסה למאמץ המלחמתי ואף קיבלה ייצוג במשרדי הממשל עם הקמת ועידת פעילות 

; 2009שהייתה אחראית על הפצת סרטים מטעם הממשל בתקופת המלחמה )קאסם,  (WAC)המלחמה 

Schatz, 1999ת )שירה, כיתוב או (, יהיה בסרטים אמריקאים בתקופה זו ייצוג ישיר של השפה הגרמני

-דיבור( ובנוסף השימוש בגרמנית ייעשה בסצנות בעלות אופי מאיים או דרמטי, כדי לחזק את תחושת אי

 .(Baumgarten, 2008; Labate, 2012)הנוחות מול השפה והתרבות הזרה 

 בו השתמשתי למחקר תקופה זו בקולנוע האמריקאי כלל את:שקורפוס הסרטים 

All Through the Night (Sherman, 1941) 

To Be or Not To Be (Lubitsch, 1942) 

Casablanca (Curtiz, 1942) 

Sherlock Holmes and the Secret Weapon (Neill, 1943) 

The North Star (also known as Armored Attack in the US) (Milestone, 1943) 

Lifeboat (Hitchcock, 1944) 

Herr Meets Hare (Freleng, 1945) 

יש שימוש בשפה הזרה עצמה בטקסט  TBNTB השערה זו התבררה כנכונה במרבית המקרים. בסרט

. הגרמנית אינה נוכחת vehicular matching (O'Sullivan, 2008) –המקור, בטכניקת הייצוג הישיר 

בתחילת הסרט, כאשר מוצגות  בסצנת פלישת הנאציםבמצבים קומיים, אלא רק בשני מצבים עיקריים: 

למחנות ריכוז, עונש מוות, הודעה על הוצאות להורג, הראשונה  שליחהת על איסורים, על המסך מודעו

, אך גם "Verboten"הגרמנית אמנם מופיעה שם במילה אחת ,  –מבין המודעות משלבת גרמנית ואנגלית 

היא אינה מתורגמת בגוף הסרט )גם לא בתוך המודעה עצמה( והיא נועדה בעיקר ליצירת רושם של איום 

בסצנת בואו של היטלר רדה, העולה גם מן המסרים הכתובים באנגלית ברורה במודעות העוקבות; וכן וח

. יש ניגוד (Deutschland über alles), שם החיילים מקבלים את פניו בשירת ההמנון הגרמני לתאטרון
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ומסודרת.  חריף בין הזריזות הנחוצה כדי שהקבוצה תצליח להימלט, לבין השירה הנשמעת ברקע, קצבית

ים תיאטרון וסביבם עשרות חיילים נאצתחושת מתח וחרדה לגורל השחקנים המעטים הכלואים עתה ב

הגרמנית מייצגת כוח ושליטה, גם כאן עוצמת החיילים שם עוטפת את הצופה. בדומה לסדרת המודעות 

שמעים הם אינם מצולמים בעת השירה, הם נ –הגרמנים הרבים המאוחדים מסמלת את אותו הדבר 

 ברקע, ומהווים גורם מאיים שפניו אינן מוגדרות אלא בהשתייכותו הלאומית.

הגרמנית מופיעה כאשר מדובר בסצנות בעלות אופי מאיים, או סצנות המביעות לחץ או  ATNבסרט 

ִלידה המילטון מובלת בכוח אל חדר הלבשה שם מבעד לדלת סגורה גבר צועק עליה בגרמנית וג'ו  –מצוקה 

נרצח )אנו נלמד זאת מיד לאחר מכן( לנגד עיניה. דונהיו לוכד את אבינג במשרדו והלה  במועדוןותף דני, ש

רץ אל מכשיר הרדיו וקורא לעזרה בגרמנית לכוחות שיגיעו תוך מספר דקות; בהמשך הגרמנית מופיעה 

ו. רודפיו שם כאשר גובר קצב הסרט, מתחיל המרדף אחרי דונהיו ועמו המתח אם יצליח להימלט או לא

באסיפת הארגון הנאצי, מנהל האסיפה צועק בגרמנית על  ,זה; לקראת סוף הסרטעם מדברים גרמנית זה 

דונהיו המתחזה למדען ומתרגז על כך שאינו מספק את המידע הנדרש. בכל עת שמופיעה גרמנית בסרט 

הות את השפה ולצפות אנו לומדים לזו אנו חשים סוג של מצוקה, נחיצות להימלט ממצב ביש זה או אחר

 לה כל אימת שאירוע מאיים מתרחש ומסכן את גיבור הסרט.

מעט שונה. ברוב המצבים שהגרמנית נשמעת בהם, היא אינה שולטת  Casablancaלעומת זאת, הסרט 

 בדיאלוג ובעיקר משמשת "רעש רקע" ליצירת אוירה: הגרמנית בפיהם של המהגרים הגרמנים והחיילים

אינה מקדמת עלילה ואינה מכילה מסרים מסוימים, אלא משמשת  בית הקפה של ריקהגרמנים שבאים ל

מקור ליצירת אוירה אותנטית כביכול, המגבה את סיפור העלילה. הגרמנים מגיעים אל קזבלנקה במרוקו 

 כבושה ומאיימים על גיבורי הסיפור. -השייכת לצרפת הלא

 מני מורגש ובעקבותיו עולה המתח: האחד הואאולם בשני מקרים הגרמנית בולטת יותר, האיום הגר

בה אנו שומעים גרמנית מבעד לרמקולים המפוזרים בעיר, ומתרגומה של אילזה עבור ש, סצנת כיבוש פריז

ריק אנו למדים כי הם מתקרבים לפריז ומצהירים ברמקולים כיצד היו רוצים שהמקומיים יקבלו אותם; 

, (Die Wacht am Rhein) וחבריו שרים את "משמר הריין" בה שטראסר סצנת קרב ההמנוניםהשני הוא 

שיר שמסמל את העוינות בין הצרפתים לבין הגרמנים, ומולם יושבי בית הקפה שרים בעוצמה את 

המרסייז, המנון צרפת. בשתי הסצנות מורגש המתח אך הוא בעצם מועצם הודות לדמויות ה"טובים" ולא 

ה היא המתרגמת בעת הודעת הנאצים על כיבוש פריז ותרגומה הודות לנוכחות הגרמנית, כלומר אילז

הם שמגבירים את האימה של הצופים ומחזקים את  ,המלווה בהבעת פנים מוטרדת והפחד בקולה

עתה לברוח; בסצנת קרב ההמנונים זוהי עוצמת הרגש והקול בגרונם של חייב ההזדהות עמה ועם ריק ש

הנחישות של לאזלו המנצח על התזמורת, הדמעות  –עמם  השרים את המרסייז שגורמת לנו להזדהות
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הזולגות מעיניה של איבון )שזה עתה פלרטטה עם חייל גרמני דווקא כדי לעורר את קנאתו של ריק 

הקפה, צרפתים ולא צרפתים )בני בעלות הברית( שבעצם בית הניטרלי( והמעורבות של כל יושבי 

 ם והתנגדות לנאציזם.השתתפותם בשירה מצהירים על צידוד בצרפתי

גם הוא יוצא דופן בהקשר זה, כיוון שעל אף שיש בו ייצוג ישיר רב של גרמנית לאורך כל  ,Lifeboatהסרט 

הסרט, הוא מתבצע באופן מעט שונה. הגרמנית שווילי מדבר אינה מאיימת. למעשה הוא פותח את הסרט 

רוח חיובי ומודה -ה ניצל והוא בהלךבגרמנית )תודה רבה(. לכאורה זה עת "Danke schön"במילים 

האיום שבגרמנית מגיע לאו דווקא מקטעי  Casablanca סרטלחבורה שהצילה אותו. בדומה למתרחש ב

קלוז אפ על פניו של צילומי הטקסט עצמם. במקום זאת, האיום מובנה לאורך הסרט תוך שימוש עקבי ב

תוך הדגשת פנים חיוביים ושליליים והצלה, ווילי, בביטויי חשדות בפי הניצולים האחרים על סירת ה

באופיו של ווילי לסירוגין, המטפחים בצופים רגשות מעורבים כלפיו וכלפי התרבות שהוא נלחם למענה 

מהימנות דבריו מתעוררים בצופים, כשם שמתעוררים בקרב לגבי )הוא קפטן של צוללת מלחמה(. ספקות 

לי הוא מנתח מוסמך ומבצע בשטח ניתוח שיכול להציל את הניצולים האחרים על הסירה: מחד גיסא, ווי

לסבלה של גברת היגלי המתאבלת על תינוקה וגם דוחף את גאס אל  אפתיהוא  ,חייו של גאס; מאידך גיסא

 מותו במו ידיו. 

הסצנה הבולטת ביותר אולי מבחינת נוכחות השפה הגרמנית כגורם מאיים בסרט היא מיד לאחר הסופה, 

צולים מותשים על הסירה ומעל המים השקטים בוקע קולו )העליז( של ווילי, שר במלוא כאשר כל הני

 קשרים את ווילי עם "הגזע העליון"קטעי הטקסט הנשמעים מיד לאחר מכן ומ –הגרון שיר עם גרמני 

כלל לחתור ולשיר כשכל בניצולי הסירה, כיצד הוא מסוגל של מחזקים את התהייה של הצופים ועמם גם 

דומה לגרמנית בסרט  Lifeboatכל כך עייפים, רעבים וצמאים. במובן זה הגרמנית בסרט  השאר

Casablancaווילי הוא ניצול צוללת גרמנית ולכן סביר שידבר גרמנית;  :, ומיועדת ליצירת אוירה אותנטית

י שלו נבנים אט אט בעקבות בניית הצדדים השונים באופ מעוררת בצופים דמותושהאיום, החרדה והחשש 

סתם לרוצח. באותו שקרן הוא חכם ובעל תושייה, אך גם שקרן ותחמן. הפור נופל כאשר ווילי הופך מ –

 רגע מסירים החברים את העכבות ומכים אותו ומשליכים אותו למותו בים.

נציגי הגסטפו מדברים באנגלית  SHSWאין ייצוג ישיר של הגרמנית. בסרט  TNS-ו SHSWבסרטים 

אך למעשה שתי השפות היחידות הנשמעות בסרט הן אנגלית וצרפתית, אולם הדוברים במבטא גרמני, 

 –השפות האחרות במבטא הגרמני מזוהים אצל הצופים כדמויות שליליות שכן הם מביעים גועל כלפי 

היא לפיכך ייצוג של גרמניה, ומודגשת שאיפתה  מנית )או ייצוגה באמצעות מבטא(. הגראנגלית וצרפתית
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על העולם: השניים שבהם מדובר צופים בהתנשאות כי הגרמנית תישאר השפה היחידה בעולם להשתלט 

 )אמירה אירונית מאוד בהתחשב בכך שהיא מובעת באנגלית(. 

, הגרמנים והאוקראינים מדברים באנגלית. נציגי הגסטפו מדברים האחד במבטא גרמני כבד TNSבסרט 

-ריכטר, בעל המבטא הגרמני, בגילומו של השחקן הגרמניוהאחר במבטא שנשמע אמריקאי. ד"ר )קפטן( 

רוסי מרטין קוסלק, הוא הנאצי קר הרוח שאינו מהסס להקיז דמם של ילדים חפים מפשע ולהביא 

אמריקאי, המדבר -למותם. לעומתו פון הרדן )הקולונל הנאצי(, בגילומו של אריך פון שטרוהיים האוסטרי

נם דוקטור שבחר לנצל את כישוריו בשיתוף פעולה עם הנאצים במבטא שנשמע לרוב אמריקאי, הוא אמ

אך לכאורה אינו מאמין בדרכם )הוא מתנצל על מותו של ילד, ונראה נלהב לפגוש בד"ר קורין האוקראיני 

 שהרצה באוניברסיטה כשפון הרדן עוד היה סטודנט(.

גרינג המצויר ש נוסף לכךבייצוג השפה, שכן של יוצא דופן גם הוא בהקשר  HMHהסרט המצויר הקצר 

מדבר אנגלית במבטא גרמני, הוא מדבר גם ג'יבריש, באופן שמזכיר את הג'יבריש ששם צ'פלין בפיו של 

. הג'יבריש כאן אינה מאיימת, בסרטון הסאטירי הזה היא נועדה בעיקר להביע זלזול TGDהינקל בסרט 

על אף היותו אכזר בחיים  .הנאצי, ידוע היה על מעלליו בשירות המשטר 1945באדם שכעת, בשנת 

משרת אימפולסיבי ומטופש מתואר כשל היטלר,  שתייםמספר  ,האמתיים, אצל פרלנג, במאי הסרט, גרינג

)עליו לחשוב לפני שעונה שאין "לאס וגאס" בגרמניה(, נסחף בקלות להיתוליו של באגס ולבסוף מציג את 

 הפרס )באגס בשק( בפני היטלר בכבודו ובעצמו. 

כי לא יהיה תרגום מובנה מן הגרמנית לאנגלית בגוף הסרטים, לא באמצעות  ערתי הנוספת הייתההש

כתוביות ולא באמצעות דמות מתווכת )מתורגמן/מתורגמנית(, או שלחלופין, אם בכל זאת יהיה תרגום 

. (Şerban, 2012)כלשהו הוא יהיה לא נאמן, באופן שיוכל ליצור ריחוק וחששות בקרב קהל הצופים 

השערה זו התבררה כנכונה חלקית. במרבית המקרים כלל לא מופיע תרגום לגרמנית, בעיקר משתי סיבות: 

הגרמנית  TBNTB בסרט כך –היא כדי ליצור ריחוק או תחושת פחד מן השפה והתרבות הגרמנית  האחת

פולין, ונראה כי חוסר התרגום נועד לקשר את מופיעה בראשונה מבין המודעות בסצנת פלישת הנאצים ל

הגרמנית  Lifeboat; ובסרט (O'Sullivan, 2008)השפה הגרמנית באופן ישיר לתרבות של הרס וחורבן 

מהימנותו של  לגבימופיעה בדיאלוגים רבים, אולם כאשר אינה מתורגמת הדבר משמש כדי ליצור ספקות 

לעיתים הגרמנית  –היא שלא תמיד יש צורך בתרגום  השנייההגרמני, ולכוונותיו האמתיות; הסיבה ווילי 

המהגרים כך  (Grant, 2003) אותנטית הסרט במטרה ליצור אווירה גרמנית מופיעה כ"רעש רקע" בפסקול

. לעיתים אין צורך ממשי Casablancaבסרט  )כמו גם החיילים הנאצים( מדברים גרמנית בינם לבין עצמם
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בתרגום כיוון שהפעולות שמבצעות הדמויות, ההתרחשות על המסך באותו רגע, מסבירות את המצב, 

 . ATNלדוגמה כשאבינג ופפי מדברים ביניהם גרמנית בעת המרדף אחר דונהיו בסרט 

וחר היצ'קוק לתרגם את הגרמנית כאשר בכל זאת יש תרגום בגוף הסרט הוא לרוב לא מהימן: כך כאשר ב

הוא עושה זאת באופן כזה שאנו לא בטוחים אם התרגום הוא מהימן או לאו )מה שמחזק  Lifeboatבסרט 

את הספקות שלנו כלפי דוברי הגרמנית בסרט(, וכשקוני מתרגמת את ווילי היא מוסרת את המידע כדיווח 

 אחת את מה שנאמר בינה ובין ווילי לאחר דיון בגוף שלישי "הוא אומר ש...", או שהיא מסכמת במילה

עד כדי כך שהוא  ואז מתבדחת. תרגומה אינו מהימן –עבור שאר הניצולים על הסירה שנותר עלום ארוך, 

אילזה מתרגמת את  Casablancaשמא היא משתפת פעולה עם ווילי; בסרט  הצופים מחזק את חששות

יא מסכמת את הדברים ואינה מספקת תרגום מדויק של כל דברי הכרוז בגרמנית בקצרה ואנו יודעים שה

 הנשמע בפסקול.

אשר לא שיערתי מלכתחילה לגבי הסרטים שיצאו לאקרנים לאחר הכניסה למלחמה אך  ממצא נוסף

שהן בגילום דמויות טובות והן בגילום  הוא ,והמחקר נראה שלא ניתן להתעלם ממנ באיסוף מסקנות

נאצית שלהם גם על מסך -במה רחבה לביטוי הרגשות והפעילות האנטי דמויות רעות, קיבלו השחקנים

-אוסטרו , ילידגולם על ידי השחקן Casablancaהקולנוע וכך: ויקטור לאזלו מנהיג המחתרת בסרט 

; יאן, 1935נאצי בעצמו, וברח מגרמניה בשנת -פשיסט ואנטי-שהיה אנטי (Henreid)פול הנריד  ה,הונגרי

 (Dantine)ר על שולחן ההימורים של ריק באותו הסרט, גולם על ידי הלמוט דנטין המהגר הבולגרי המהמ

נאצית בווינה ואף נכלא במחנה ריכוז במשך שנה; מייג'ור שטראסר הוא קונרד -שהיה מנהיג מחתרת אנטי

שברח מגרמניה עם אשתו היהודייה, ואף כינה עצמו יהודי בכל עת שנשאל על דתו; פיטר  (Veidt)ויידט 

-, נמלט גם הוא מגרמניה; והשחקן הגרמניATN-וב Casablanca-שהשתתף בין השאר ב ,(Lorre)ורה ל

נאצי ובשל התבטאויותיו נגד המשטר -היה אנטי ,TNS, ריכטר בסרט (Kosleck)רוסי מרטין קוסלק 

 .(Internet Movie Database, 2016; Cocks, 2013) הוכנס לרשימת המבוקשים של המפלגה

השערתי האחרונה הייתה כי דווקא אי השימוש בתרגום יהווה כלי שרת שיאפשר לתמוך במדיניות 

 הממשל בארצות הברית. 

המחקר כולו מראה כי לפני כניסת ארצות הברית למלחמה, הסרטים שיצאו לאקרנים ועסקו  אם כן,

דלנית בארצות הברית. כך, למרות דרישות הצנזורה להימנע במתרחש באירופה יצאו נגד המדיניות הב

מדימויים שליליים של האויב הגרמני, בכפוף לצורך של יוצרי הקולנוע עצמם כמו גם של האולפנים 

המפיצים לייצר תוצאה רווחית, ותוך ניצול הסוגות המקובלות )מלודרמות, סאטירה ומותחן בלשי(, 

סרטים נוקבים שאינם  ,מבעד למחסומי הצנזורה ,שוק הסרטיםהצליחו יוצרי הסרטים להחדיר אל 
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ברחבי  נאציים שנשמעו-הפרו הקולותחוששים להביע פחד, כעס ונחישות ולעמוד מול המשטר הנאצי ומול 

 . ארצות הברית באותה התקופה

 לאחר הכניסה למלחמה המצב דומה, אולם נראה שמרגע שקיבלה את האישור מרוזוולט, כמה ימים לאחר

ההתקפה על פרל הרבור, הסירה הוליווד את הכפפות, וניצלה את החופש שזכתה לו בדרך התיאור שלה 

את האויב הנאצי ואת הסכנות שהוא עלול להביא על הדמוקרטיה האמריקאית: הברוטליות הנאצית 

ות ; ירי למוTBNTBהיהודים( מתוארת בפרוטרוט )פולין ההרוסה בסרט  כלפי)אמנם עדיין לא ישירות 

(; ופניו Lifeboat; ורצח בסרט TNS-ו SHSW; עירויי דם למוות בסרטים Casablancaבחשודים בסרט 

; קידום מכירות ATNשל היטלר מופיעות בגלוי כדי לבצע את הקישור הסופי )תמונה על הקיר בסרט 

י על עמוד ותמונתו של היטלר תלויה בחלון ראווה, כמו גם דמותו של היטלר כתלו "Mein Kampf"לספר 

עוד  ;HMH)27; ודמותו המצוירת של היטלר המקבלת את פניו של גרינג בסרטון TBNTBתלייה בסרט 

 –נראה כי עתה, הגרמנים אינם מחולקים עוד לגרמני טוב ולגרמני רע )נאצי( אלא, יש רק גרמני אחד 

אות בכפר נשמעות קרי ,"The Germans are coming)"הנאצי והוא מתואר בידי מתנגדיו בחשש 

 German[s]"הם פשוט  Casablancaבסרט ); ובזלזול TNS)האוקראיני כאשר הנאצים מתקרבים בסרט 

boom boom boom boom" גם בשלב זה מנצלת הוליווד את הסוגות המקובלות כדי להעביר את .)

 עוצמות האיום מחוץ: מלודרמה רומנטית, קומדיה, מותחן אפל ואף סרט מצויר נמצאים במסגרת

 תקופה זו.בהקורפוס שבחנתי 

נראה שבשתי התקופות )לפני הכניסה למלחמה ולאחריה( הגרמנית הוצגה לעיתים באופן ישיר )שירה, 

דיבור או טקסטים כתובים( ולעיתים באופן עקיף )בג'יבריש או בייצוג באמצעות דמויות גרמניות דוברות 

 –באופן ישיר, נעשה הדבר משתי סיבות עיקריות  אנגלית, במבטא גרמני או בריטי(. כאשר הוצגה הגרמנית

כדי לקשר את הגרמנית עם אלימות או פחד בסצנות דרמטיות: מרדפים, רבים מול מעטים, הרס, חורבן, 

שלטים בגרמנית בגרמניה או  הצגת או כדי לתת אמינות לסביבה או לסיטואציה המתוארת, באמצעות

הוצגה הגרמנית באופן ישיר, אמנם לא היה תרגום  דמויות נאציות הדוברות את שפת אמן. כאשר

באמצעות כתוביות מובנות באף לא אחד מהסרטים, אך כן היה לעיתים שימוש בתרגום באמצעות דמות 

; ואילזה מתרגמת ATNהמשמשת מתורגמנית עבור דמויות אחרות )לידה מתרגמת עבור דונהיו בסרט 

                                                 
 ,Man Hunt (Langשיצאו לאקרנים לפני כניסת ארצות הברית למלחמה: בסרט דמותו של היטלר מופיעה גם בסרטים  27

מופיעה דמותו של היטלר מן הצד השני של כוונת הרובה שמחזיק בידו ת'ורנדייק; צ'פלין התקרב למידת ההעזה של  (1941
 The Great( בסרט לאנג כאשר ניצל את מראהו ואת השפם המהולל שלו ליצירת דמותו של הינקל )בן דמותו של היטלר

Dictator (Chaplin, 1940) ובסרט .Confessions of a Nazi Spy (Litvak, 1939) תמונת הדיוקן של היטלר תלויה על קיר ,
משרדי הגסטפו; אולם בניגוד למתרחש לאחר הכניסה למלחמה, נוכחות פניו של היטלר בפריים אינה קשורה בקשר ישיר 

 פיעה כרקע לסיפור, כמי שמנהיג את המפלגה שגיבורינו מעריצים או מתנגדים לה כל כך.למעשיו הברוטליים, אלא היא מו



123 

 

(, אולם ברוב המקרים התרגום CNSהעל בסרט  קולופים )(, או עבור קהל הצCasablancaעבור ריק בסרט 

 Lifeboatבאמצעות הדמות המתורגמנית היה לא מדויק או לא מהימן )כך קוני המתרגמת את ווילי בסרט 

מסכמת את דבריו ומוסרת אותם תוך שימוש בגוף שלישי(. לעיתים כאשר יוצגה הגרמנית באמצעות 

; MHסמית' מדבר עם עמיתיו בטלפון בגרמנית ללא תרגום בסרט -דיבור, לא היה תרגום כלל )כך קוויב

(, וכאשר יוצגה בכתב ובשירה, במרבית המקרים ATNפפי ואבינג מדברים אל עובדיהם בגרמנית בסרט 

העל מתרגם שלטים המופיעים על המסך  קולבו ש CNSלא לוותה בתרגום כלל )יוצא דופן היה הסרט 

וגם  כגרמנית סשתיתפנראה כי היעדר התרגום נועד ליצור גם אוירה  לקראת סוף הסרט(. בשני המקרים

 אפקט רגשי לשמע השפה הגרמנית )לרוב רתיעה(; בכל מקרה אין שם צורך ממשי בתרגום.

כאשר הוצגה הגרמנית בסרטים באופן עקיף, באמצעות ג'יבריש או באמצעות דמות המדברת במבטא זר 

טי(, הדבר נעשה כדי להעביר מסר מסוים. כשנעשה שימוש למבטא האמריקאי )לרוב גרמני או ברי

(, HMHוגרינג בסרט  ATN, הולצמאייר ושרודר, שהם גלובז וסנשיין, בסרט TGDבג'יבריש )הינקל בסרט 

המסר היה שתוכנם של הדברים הנמסרים הינו הבל הבלים ואין בו ולו ביטוי אמין אחד; בהתאם לכך, 

וחסרת פשר, כך השימוש בה העביר מסר על חוסר האנושיות של  תיתשהג'יבריש נשמעה יותר חייככל 

המדבר בה. גם כאשר נעשה ייצוג השפה הגרמנית באמצעות דמויות גרמניות שמדברות במבטא גרמני או 

, שני TNSאו ריכטר בסרט  ATNואבינג בסרט  CNSבסרט  ר, קסל ושלגTGD בריטי )כך גרבג' בסרט

 ;Gould, 1998)(, הדבר נעשה כדי להעביר מסר TMSוהרטמן בסרט  SHSWהמרגלים הגרמניים בסרט 

Wenke, 1998) ואחר כך על תוכן הדברים. כאשר  תתגלה כדמות רעה(, תחילה על הדמות עצמה )בוודאי

דמות רעה תעביר מסר באמצעות האנגלית, המסר יהיה ברור, ללא עוררין עבור הקהל האמריקאי דובר 

 האנגלית. 

כי באופן כללי, דמות הפרוטגוניסט, בין אם יהיה גרמני, פולני,  עולהן כי מתוך המחקר כאן ארצה לציי

, סוכן הבולשת בסרט ATNבריטי או אמריקאי, תדבר כמעט תמיד במבטא אמריקאי )כך דונהיו בסרט 

CNS מרטין ופרייה בסרט ,TMS ת'ורנדייק בסרט ,MH מריה טורה בסרט ,TBNTBריק ב ,-

Casablancaן ומרינה בסרט , דמיאTNS קוני בסרט ,Lifeboat  וכמובן באגס באני בסרטHMH יוצאי .)

דרום אפריקאי, שגילם את דמותו של שרלוק -הבריטי (Rathbone)הדופן היו השחקן באזיל ראת'בון 

 שדיברו שניהם במבטא בריטי. TGDהולמס האגדי, וצ'פלין בתפקיד כפול בסרט 

יכולתי לדון בנושאים רבים שהייתי מעוניינת לדון בהם ובכללם: תיאור בגלל מגבלות על היקף העבודה לא 

המלחמה באירופה וייצוג השפה הגרמנית בסרטיהם של בימאים ממוצא יהודי לעומת סרטיהם של 
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כאן הייתי רוצה לבדוק אם רמת הפירוט וההעזה עולה דווקא בקרב בימאים  –בימאים ממוצא לא יהודי 

יחסם של בימאים ממוצא אירופאי לעומת בימאים ממוצא אמריקאי לגרמניה  לא יהודים; ובדומה לכך,

מתרחש באירופה בעת המלחמה; אזכור ה לגביושימושם בשפה הזרה בסרטים לשם יצירת עמדה ברורה 

מילולי והיחס ליהודי בקולנוע האמריקאי בכפוף למדיניות הממשל בארצות הברית בתקופה; השוואה בין 

 (1945–1939בעת מלחמת העולם השנייה )יצאו לאקרנים בארצות הברית ובאנגליה שמות הסרטים כפי ש

בהתייחס למדיניות הממשל בשתי המדינות במקביל בתקופה שבה יצאו הסרטים. אני מעריכה כי מחקרי 

המשך יוכלו לטפל בנושאים אלה, ולהשתמש בכלים מתוך תחום חקר התרגום, כפי שהתוויתי אותם 

 במחקר זה.

וחידושו של מחקר זה הם בכך שהוא מהווה חולייה חסרה בין תחומי המחקר הנוגעים בקשר בין  ייחודו

היסטוריה וקולנוע, ובין תרגום וקולנוע. מרבית המחקרים כיום עוסקים באחד מהשניים או בכל תחום 

חומים אין כרגע בנמצא מחקרים המשלבים את שלושת הת ככל הידוע היסטוריה, תרגום, קולנוע. –בנפרד 

(. אני מאמינה שמחקר זה יוכל להוות פתח לחקר מעמיק יותר 1945–1939בה בחרתי להתמקד )שבתקופה 

על תקופה  בהסתכלותורב יותר בכל הקשור לתעשיית התקשורת המובילה בעולם )הקולנוע ההוליוודי( 

וחה מול מכרעת בעבר, בהווה ובעתיד של האנושות כולה, ובהקשרי השפה כמייצגת תרבות, ועל כ

  ההמונים, בין אם מובנת או לא מובנת להם, בין אם זרה או מתורגמת.
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Abstract  

This paper examines the manner in which the German language is represented, in affinity 

with the representation of German characters, in American films released in the United 

States, which dealt with the crisis in Europe, during the war years of 1939-1945. Specific 

emphasis examines these representations both before and after the pivotal date of 7
th

 

December 1941.  

Simultaneously, through a selected corpus of films, this paper examines whether there was a 

connection between how the German language (and the German culture) were represented in 

the films, and the United States political agenda at the time of their release. 

The corpus I have chosen to analyze includes eleven films from a variety of genres (amongst 

which are comedy, melodrama, thriller, film noire, satire and a cartoon). All chosen films 

released in the United States in the years 1939-1945. In order to perform my research I will 

divide the period in context to two parts: The break of WWII on September 1
st
 1939 until 

December 7
th

 1941, with the attack on Pearl Harbor; and December 8
th

 1941 until May 8
th

 

1945, with Germany's surrender and the end of the war in Europe. 

I base my analysis on a literature review beginning with a scan of wartime Hollywood (1939-

1945) and its relationship with the United States government (Ross, 2002; Schatz, 1999). 

Continuing, I will present theoretical research from the translation and media translation 

disciplines. I go to the research on the assumption that language is an integral part in culture, 

and therefore, I refer to language as means of a representation of culture (Cronin, 2006; 

Martínez Sierra, 2010; O'Sullivan, 2008; Stojković, 2005). I continue to establish the claim 

that language assists in forming a character, and therefore an identity (Bleichenbacher, 2008; 

O'Sullivan, 2008; Wenke, 1998). I discuss the term Multilingualism, how it is reflected in 

film, and what the possible solutions are for it (Avila-Cabrera, 2013; Bartoll, 2006; Corrius & 

Zabalbeascoa, 2011; Şerban, 2012). 
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I then define what are indirect representations of a language (homogenization), and what 

direct representations (vehicular matching) are (O'Sullivan, 2008). I discuss the anticipated 

effects of the cinematic text on its receivers, the cinema audience, when a translation is 

present or when it is absent (Delabastita & Grutman, 2005; Şerban, 2012). In addition I 

present the role the cinema audiences play in the making of films and receiving messages 

they contain (Hatim & Mason, 2000; Şerban, 2012). 

At the base of this study I formulated several hypotheses, which I will examine according to 

the previously mentioned division: At first, considering the isolationist agenda in the political 

arena in the United States prior to America's entry to the war, I assumed that film creators 

will try to avoid a clear representation of the enemy and thus, there will be no direct 

representation of the German language, and the German characters will be speaking 

"German" in English - meaning, German characters that would have probably been speaking 

in German in real life, would actually be speaking English in the films, although it would 

sound like they speak German, in the cinematic audiences' imagination. 

Furthermore, I assumed that there will be a clear distinction between the "German" spoken by 

German characters that are represented as "good", and that spoken by German (Nazi) 

characters, represented as "bad", which will be made by the use of foreign accents. That way 

the "good" Germans will speak in American accents, and the "bad" Germans will speak in 

foreign (non-American) accents. Accordingly, I assumed that the "bad", Nazi characters, will 

be portrayed by European actors, who spoke with German or British accents (Wenke, 1998). 

Equally, I assumed that "Good" German characters or dissidents, will be portrayed by 

American or British actors. In any event, I assumed that "Good" Germans will not be 

portrayed by actors of German descendant or actors whose mother tongue is not English.  

In films released after America's entry to the war, I assumed that there would be a direct 

representation of the German language (through song, spoken dialogue or written texts). 
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Additionally I assumed that the scenes in which German is represented directly, will be of 

daunting or generally dramatic character, so to build up the cinematic audience's sense of 

discomfort towards the foreign language (and culture) (Baumgarten, 2008; Labate, 2012). 

Furthermore, I assumed that either way, there will be no translation from German to English 

in the films, neither by asserted subtitles nor diegetic interpretation (provided by a character 

in the film). Nevertheless, I assumed that if there was a translation provided, it would be 

inaccurate so to create a sense of distance and fear within the cinematic audience (Şerban, 

2012). 

In order to answer my hypotheses, I have analyzed my corpus according to the following 

criteria: 1) "External" - year of release, who was the director, distribution company, and 

origin of actors portraying the main characters - the "Good" and the "Bad"; 

2)  "Internal" - location of plot, direct or indirect representation of the German language: was 

the German language represented through English spoken in a foreign accent; was it 

represented directly and if so, was a translation provided (yes or no); if a translation was 

provided, how was it brought to us – either by asserted subtitles or by diegetic interpretation 

(provided by a character in the film). Whatever the case was, I examined how the chosen 

representation of German language (direct or indirect) assisted to determine the cinematic 

audience's stance regarding the nature of a characters (good or bad). 

After presenting the aim of the research, my hypotheses and the research design I present my 

corpus and analysis, my final findings and conclusions. Due to the significant difference in 

the United States political agenda, prior to its entry to the war and afterwards, the analysis 

will be made accordingly, under sub-chapters which will relate to the relevant period in 

question. 

In the period prior to America’s entry to WWII, I present the four faces of the German and 

the Nazi in American film: The Officer, The Collaborator, The Sympathizer and The Party 
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Member (Dworkin, 1965; Hake, 2012 in Cocks, 2013; Mariani, 1979), and I offer two more 

characters: The Good German and The Greedy German. Over the discussion I show that after 

America’s entry to WWII – The Sympathizer, The Greedy German and The Good German -

all disappear in favor of the characters of The Victim, The Persecuted or The Dissident . 

This study has shown that my preliminary assumptions were partially correct. The entire 

study showed that prior to the United States’ entry to the war, films dealing with the 

European conflict, that were released in the United States, have gone against the isolationists 

agenda. Film creators produced poignant films in which they were not afraid to show fear, 

anger and determination, as well as to stand against the Nazi regime and the Pro-Nazi voices 

around the United States of the time. Although they avoided scenes of brutal violence, the 

film creators managed to convey a clear message both against the isolationists, and the Nazi 

regime. Under the watchful eye of the censors, and while using common narratives, they 

managed to portray an image of good German characters, and differentiate them from other 

characters portrayed as the bad Germans (=Nazis). 

After the attack on Pearl Harbor and supported by the US government's new foreign policy, 

Hollywood now turned interventionist. Hollywood at this stage in the war, enjoyed greater 

creative (and political) freedom and portrayed the Nazi character as the enemy. Nothing and 

no one, was holding it back and the Nazi brutality that was previously censored, was then 

illustrated through wreckage, murder and even the execution of young innocent children; the 

"good-German" was no longer separated from the "bad-German" (the Nazi) but instead, they 

converged to a single character - the German-Nazi . 

I show that the German language appears at times directly, in writing, in song or in spoken 

dialogue in a few of the films but in others, it appears indirectly - at times it is a pseudo-

language, and at times it is portrayed though English, sometimes spoken in a foreign accent. 
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The significance and original contribution of this research is in its goal to integrate the fields 

of history and film, and translation and film, and discuss them as part of a broad field of study 

that includes history (culture), translation (language) and film (representing culture). The 

majority of research today comes from fields of researeh shared by any two of these 

disciplines: cinematic research, characteristics and characters ( ג'אנטי,  ;1995אבישר, תשנ"ה 

2000תשס"א  ); WWII films and history review (Ross, 2004;  2006זנד, תשס"ו ); Film translation 

(Cronin, 2009; O'Sullivan, 2008; Şerban, 2012). 

This papers’ aim is to be the missing link between history and art form, language and 

political identity. In addition, it aims to combine the three disciplines – translation, film and 

history in a way that will give each of these fields of interest, equal relevance in the analysis 

of such an important and influential time in history. 
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