מגמוה חדשוה בחקר

הסיור

העממו הוהודל  -סמרדל

תמר אלכסנדר

מבוא
בנואנו לדון בחקר סיפורי  -עם יהודיים  -ספרדיים עולה  ,קודם כל  ,השאלה  ,מהו סיפור -

עם יהודי  -ספרדי

?

האם ניתן לתחום ולהגדיר הגדרה אתנית סיפורים עממיים

?

שהרי

סיפור  -עם נוטה  ,מטבעו  ,אל הכללי והאוניברסאלי  .האם כאשר סיפור סינדרלה מסופר
מפי מספר יהודי יוצא ספרד על רחלה  ,בתו של חכם אברהם  ,בכך הופכת סינדרלה

ליהודייה  -ספרדייה ומקבלת תווית שיוך

אתנית ? י

זהות אתנית בנויה על מסורות משותפות ( עבר  ,היסטוריה ,

שפה ) ,

השונות מן

התרבות הכללית  ,ולכן הפולקלור  ,שהוא תחום בלתי מחייב ( מנהגים אינם חוקים  ,לא
כל  -שכן סיפורים או

אמנות ) ,

קיבוצית  .מנהגים  ,אמונות

מאפשר מתן ביטוי מצד הלשון וההתנהגות למובחנות

עממיות  ,מאכלים  ,תלבושות  ,מוסיקה  ,בדיחות  ,פתגמים ,

שירי  -עם  ,מעשיות ואגדות  -כל אלו עשויים לבטא את ה ' אני ' של קבוצה במובחן

מקבוצות אחרות  ,כלומר לשקף את הקיים ( מנהגים
( נורמות וערכים שנועדו לשמש דוגמה

לחיקוי ) ,

לתת ביטוי למשאלות ולתקוות שאינן

מתגשמות במציאות ( נצחון מיעוט נרדף על הרוב

המודחקים במציאות ( גילוי

ואורחות  -חיים ) ,

לבטא את הרצוי

השליט )

ולתעל דברים

אסורים ,

עריות ) .

כדי שמסורת עממית בכלל וסיפורת עממית בפרט יוכלו להיות כלי ביטוי לתפישת

ה ' אני ' של קבוצה מסוימת וחלק מזהותה האתנית  ,עליה לעבור תהליך של הסתגלות
והתאמה ( אויקוטיפיפיקאציה ) לקבוצה המאמצת  2 .תהליך זה הוא תנאי להמשך חיותה
של

המסורת ,

הן במעבר הגיאוגראפי מארץ לארץ או מאזור לאזור והן במעבר

התרבותי מקבוצה חברתית למשניה  .כאשר סיפור משלים את תהליך ההסתגלות

שלו ,

הוא עשוי להיות חלק מן ה ' אני ' הקבוצתי  .תהליך זה הוא מורכב ואיטי ביותר  ,וקשה

להגדירו  .לא אחת יקשה לקבוע מתי סיפור מסוים הוא אוניברסאלי כללי  ,כלל  -יהודי
או יהודי קבוצתי  ,במקרה שלנו יהודי  -ספרדי  .המחקר טרם ענה על שאלות רבות  ,כגון

מדוע בוחרת קבוצה לסגל סיפורים מסוימים לאוצר הסיפורים שלה ולדחות -
פירוט ההפניות הכיכליוגראפיוח  -ראה כסוף המאמר .
1

סיפור זה  -ראה

2

ראה  :פון  -סידוב  ,עמ ' . 238

110

:

מיוחס  ,עמ ' . 12 - 6

:

ן
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אחרים

כיצד היא מסגלת אותם

?

של פולקלור

?

?

111

מה היחסים בין תהליכי ההסתגלות לסוגים שונים

האם אפשר לקבוע מאפיינים ספרותיים  ,תוכניים וצורניים  ,למסורת

ספרותית עממית של קבוצה אתנית מסוימת

?

בצדק טוען לאורי הונקו  ,שאי  -אפשר לבסס את הגדרת ייחודיותה של מסורת ,
באזור או בקבוצה חברתית  ,על מקוריות ועצמאות בתוך מסורת שהיא כללית מטבעה .
בפולקלור  ,רק לעיתים רחוקות מוטיבים הם ייחודיים  ,וייתכן שאין למצוא כלל
מוטיבים ונושאים ייחודיים לקבוצה מסוימת  .עם זאת אין צורך לשלול את קיום

הייחודיות  .אנו חשים ב ' אקלים ' של מסורת מקומית או קבוצתית  -חברתית בהקשרים
שונים ובדרכים שונות  .המוטיבים והנושאים הידועים מתרבויות אחרות מאורגנים

במסורת המקומית בדרך מיוחדת ומתמזגים עם הסביבה הפיסית ועם אורח  -החיים
בה .

3

מבחינה ז  ' :מהווה ארכיון הסיפור העממי לישראל ( אסע " י ) דגם ומעבדה מעניינים
לבדיקת קורפוסים אתניים  .בארכיון  ,שנוסד בשנות

רשומים כיום

15 , 800

סיפורים  .מתוכם

ה 50 -

על  -ידי

פרופ ' דב נוי ,

סיפורים יהודיים  -ספרדיים ( כלומר

1 , 419

כ ' ספרדי  -יהודי ' היא על  -פי הגדרת מוצאו של מספר הסיפור

כ  . ) 9 % -הגדרת הסיפור

( הצעה להרחבת ההגדרה תובא בהמשך המאמר )  .סיפורים אלו מתחלקים לפי ארצות
המוצא של הפזורה היהודית  -ספרדית  ,כדלקמן

יוון

, 71 :

בולגאריה

, 55 :

יוגוסלאביה

:

ארץ  -ישראל

, 958 :

תורכיה

, 210 :

מארוקו הספרדית  . 70 :בהרכבו של קורפוס

, 55 :

זה יש הרבה מן המקריות  ,שכן הוא כולל רק סיפורים שנשלחו לארכיון על  -ידי
רושמים  ,בהתאם לתחומי עבודתם והתעניינותם  .על  -כן אי  -אפשר לראות בו קורפוס

כולל של הסיפור הספרדי  -יהודי

בארץ .

בעוד שרב ומפותח הוא המחקר על הרומאנסה ואיסופה  ,עדיין חקר הסיפור
הספרדי  -יהודי ואיסופו מצויים בחיתוליהם  ,הן בארץ והן בעולם  .בתחום הרומאנסה
היהודית  -ספרדית  ,נזכיר את עבודותיהם המרכזיות של מננדס פידאל ויעקב חסן -
בספרד ; ארמישטאד וסילברמאן  -בארה " ב ; בארץ עסקו בתחום זה  :משה

משה גיורא אלימלך  ,יצחק לוי  ,לואיס לנדאו  ,בתיה מעוז  ,שמואל רפאל

;4

אטיאש ,

ובמשך

3

השנים האחרונות נמצא בתהליך עבודה פרוייקט מחקרי בפונותיקה הלאומית בשיתוף

עם  . 5 .א  .א  .ם

בצרפת  ,בו אנו עוסקים בטיפולוגיה של הרומאנסות מנקודות  -מבט

אינטר  -דיסציפלינאריות  :אתנו  -מוסיקולוגיה  ,אתנו  -לינגוויסטיקה  ,ואתנו  -פואטיקה .
הונקו  ,עמ '

. 150

3

ראה

4

עבודות על הרומאנסה היהודית  -ספרדית  -ראה  :פידאל ( שלוש

:

ארמישטאד וסילברמאן

האשה
5

;

5

לנדאו  ,הרועה

;

;

אטיאש  ,רומנסרו
מעוז

;

;

אטיאש  ,קנסיונרו

;

עבודות ) ;

חסן ; ארמישטאד

גיורא אלימלך

;

לוי

;

;

לנדאו ,

רפאל .

בצוות החוקר את התרבות הספרדית  -יהודית משתתפים

:

יצחק בן  -אבו  ,שושנה וייך  ,אורה

שורצולד ( רודריג )  ,אדוין סרוסי  ,יעקב גלמן ואנוכי  .העבודה התנהלה בריכוזו ובהנחייתו של
פרופ ' פרנק אלברז פיררה מצרפת  ,ובחלקה תצא לאור בקרוב  ,במסגרת סדרת הפרסומים של
' יובל '  ,האוניברסיטה העברית ,

ירושלים .

ן
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-

_

_

בסקירת האיסוף והמחקר של סיפורת עממית ספרדית  -יהודית בארץ כיום  ,אתמקד
בשלוש בעיות המעסיקות את חקר הפולקלור

אתנית בפרט

בכלל ,

וחקר הפולקלור של קבוצה

:

( א ) לשון ההיגור ומתודת התיעוד והפרסום .

( ב ) הקשר  ,היגור וביצוע .
(ג)

פולקלור ומחקרו כביטוי לזהות אתנית .

א  .לשון ההיגור  ,תיעודו ופרסומו
ו  .לשון ההלגוד
ספרות

עממית  ,כמו כל ספרות  ,בנויה על המרקם הלשוני ואיכות הביטוי  ,אך בספרות

עממית הסיפור מוגד  ,מובע בעל  -פה  ,כאשר המספר המגיד עומד נוכח קהלו  .על  -כן

לשון ההיגוד היא לשון מדוברת  ,אם כי שונה היא מלשון השיח היומיומי עדיין אין
היא לשון כתיבה  .בכך נבדלת הספרות העממית באופן מהותי מן הספרות הכתובה .
מחקר הפולקלור בסוף המאה

ה 19 -

ובראשית המאה

ה , 20 -

שבמרכזו עמדה

האסכולה ההיסטורית  -גיאוגראפית  ,שם את הדגש על חקר הטקסט

:

תוכן הסיפור

ועלילתו  .אסכולה זו יצאה מתוך הנחת הדומה בסיפורים בתרבויות שונות  ,בדקה את
מוצאו ההיסטורי של הסיפור ואת תפוצתו הגיאוגראפית  .מטרת המחקר היתה לקבוע
את הטיפוס הסיפורי  ,שהוא עלילה מופשטת של מספר רב ככל האפשר של נוסחאות

שונות של הסיפור  ,ואת המוטיבים ( יחידות העלילה הקטנות ביותר שיש להן קיום
במסורת )

המרכיבים את

הסיפור .

ההנחה

היתה שמספר הטיפוסים

והמוטיבים מוגבל  ,ועל  -כן אפשר למפתח אותם .

6

העלילתיים

מכאן נובעת גם הנחה

נוספת ,

שהטיפוסים הסיפוריים הם בינלאומיים ודומים ככל התרבויות  ,עם שינויים הבאים
להתאים את הסיפור לתרבות ייחודית .
ברוח זו התנהל גם מחקר הפולקלור בארץ בשנות

ה  50 -וה , 60 -

כאשר המגמה היתה

איפיון הפולקלור היהודי  ,בדיקת ייחודם של טיפוסים סיפוריים יהודיים  ,לעומת
מקבילותיהם הבינלאומיות  ,בדיקת מוטיבים והסתמכות על מקורות כתובים יהודיים

של הסיפורים ( כגון המדרש והתלמוד  ,הספרות החסידית )  .מגמה מחקרית זו  ,שהיא
חשובה מאוד

לכשעצמה ,

לא התעניינה בהקשר

הסיפור ולא בלשון היגודו  .בשנות

ה  70 -וה 80 -

) ( context

החברתי  -תרבותי של

נערכו גם בארץ מחקרים רבים ברוח

האסכולה ההקשרית  ,אולם כמעט אין אף מחקר הבודק את לשון ההיגוד  ,מאפייניה
הלשוניים והסגנוניים  ,וייחודה של לשון זו בארץ .
דווקא במדינת ישראל  ,המורכבת מחברה פלוראליסטית המצויה במעבר  ,שקיימות

6

ראה

:

אארנה ותומפסון

;

תומפסון .

ן
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בה קבוצות אתניות רבות אשר לכל אחת מסורת משלה ושפה משלה  ,יש מגע הדדי בין
הקבוצות זו עם זו  ,תוך התמודדות עם הלשון הדומינאנטית  :עברית  -נראה שיש
עניין מיוחד בחקר לשון ההיגוד של הספרות העממית  .גלית חזן  -רוקם מציעה לראות
את ההיגוד המושמע היום בישראל  ,בשלושה שלבים לשוניים
( א)

:

ההיגוד העדתי .

( ב ) ההיגוד בשלב מעבר .
ההיגוד הישראלי .

(ג )
(א)

7

ההיגוד העדתי -

המספרים ,

' המתקיים בלשון ההיגוד שהיתה מקובלת לפני עליית

או לפני שהתרחש תהליך ההסתגלות העדתית '  .במקרה זה  ,ייחודה של

העדה הספרדית  -יהודית בארץ הוא שאינה מהווה קבוצת מהגרים אלא

להיפך  ' ,עדה

ותיקה כחברת מהגרים '  ,כפי שמגדירה אותה פנינה מורג  -טלמון  8 .המספרים היהודים -
הספרדים הם מספרים דו  -לשוניים  .כמדומני  ,שזה נכון יותר לגבי מספרים גברים

מאשר מספרות נשים  ,שלא ידעו עברית  .ואמנם המספרת קמליה שחר  ,שעבדתי

עימה ,

מספרת בספרדית  -יהודית  .מספרים גברים שלמדו את כתבי  -הקודש ודיברו ביניהם
עברית  ,זו היא שפת  -אם להם  ,כמו הספרדית  -יהודית  .כזה הוא  ,למשל  ,המספר שאול

אנג ' ל  -מלאכי  ,שאני עובדת עימו כבר כ  8 -שנים ( עליו כמספר עממי ועל קובץ סיפוריו
ראה

להלן ) ,

המספר ' אותם ' סיפורים בשתי לשונות

:

עברית וספרדית  -יהודית .

לדעתנו  ,זה איננו תרגום אלא יצירה מקבילה בשתי שפות  ,שתיהן ' שפות  -מקור ' .
להבאת סיפורי  -עם בלשון המקור יש ערך רב למחקר הבלשני כמו למחקר
הפולקלוריסטי .

כך ,

למשל ,

מביא

יצחק

בן  -אבו

במחקרו ,

הומוריסטיים שהוקלטו על  -ידו בטאנג ' יר ונותחו בניתוח
האופייניים לספרדית  -יהודית  -מערבית

( ח כיתיה )

לקט

סיפורי  -עם

בלשני  ,העומד על

הקווים

9.

( ב ) ההיגוד בשלב מעבר  -הוא השלב השני של ההיגוד  ,לפי הגדרתה של חזן  -רוקם

' שבו לשון ההיגוד היא עברית עיתים עילגת  ,אך בהיגוד נשמרים ביטויים מלשון
המוצא  ,באסוציאציות תרבותיות כגון שמות אנשים  ,תארים  ,מאכלים  ,ימי חג  ,חרוזים
ופתגמים '  .אלו  ,כמדומני  ,מהווים עדיין  ,מבחינה לשונית  ,את רוב המספרים בארץ .

המספר שנהג לספר בלשון האתנית מאבד כיום את קהל שומעיו  ,ואם ברצונו להמשיך
ולספר אין לו ברירה אלא לעבור לעברית .
ירושלים  ,שעבדתי עימה כחמש

כך  ,למשל  ,המספרת

שנים  ,סיפרה בצעירותה

רבקה כהן  ,ילידת

בספרדית  -יהודית למשפחתה

ולשכניה  .כיום היא מספרת במועדון לקשישים ברוממה  ,מאזיניה הם קהל מעורב

במוצאו  ,ואין לה ברירה אלא לעבור לעברית  .אפילו לנכדיה אינה יכולה לספר יותר
בשפתה המקורית .

7

ראה

:

8

ראה

:

9

ראה

:

חזן  -רוקם .
מורג -טלמון .
בן  -אבו .

ן
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גם כאן יהיה ערך רב  ,הן למחקר הפולקלור והן למחקר הבלשני  ,בבדיקת השימוש
בלשון היגוד מעורבת

:

עברית וספרדית  -יהודית  .בדיקת סוגיות כגון

:

אילו

מילים ,

מונחים ומטבעות  -לשון שומרים על הלשון האתנית  ,אילו שיבושים תחביריים בהיגוד
עברי נובעים מתחביר לשון המקור

וכיו " ב  .יש לקוות  ,שחוקרי הלשון הספרדית -

יהודית  ,כמו דוד בונים ואורה שורצולד

( רודריג )

0 ,ן

החוקרים סוגיות כמו שימוש של

מונחים עבריים בספרדית  -יהודית ולהיפך  ,יפנו תשומת  -ליבם גם ללשון ההיגור של
סיפורי  -עם .

( ג ) ההיגוד הישראלי  -הוא השלב השלישי  ' -שבו היגוד הסיפור הוא

בעברית .

אסוציאציות תרבותיות של מוצא מוסברות  ,ומטבעות לשון ופתגמים מתורגמים או

לעיתים קרובות מוחלפים  ,בפסוק מקראי או במאמר חז " ל ' .

סיפור  -עם נוצר בכל פעם בעת היגודו  ,מתוך יחסי  -גומלין שבין המספר  ,הקהל

ונסיבות ההיגוד  .על  -כן אף סיפור איננו ' אותו ' הסיפור  .העלילה הסיפורית  ,המוטיבים

והתבנית הסיפורית נשמרים  ,אך ברגע שהוא מסופר מחדש הוא כבר סיפור אחר  .על -
כן  ,אין סיפור שהוא ' מתורגם ' על  -ידי המספר ; עם העברתו לשפה אחרת הוא גם נוצר
מחדש .

בעבודת מחקר  ,שטרם נסתיימה  ,המשותפת לשלמה מורג  ,לגלית חזן  -רוקם ולתמר

אלכסנדר  ,בדקנו מעשייה אחת שסופרה בעברית על  -ידי אברהם לוגסי יוצא מארוקו
( עבדה עימו חזן  -רוקם שנים

רבות ) .

מטרת המחקר היא לבדוק היווצרות הינוד בעברית

החדשה  .בדקנו את תבנית הסיפור בשלמותה ואת הסממנים הסגנוניים והלשוניים של

כל אחד מחלקיו  .תוצאות מחקרנו  ,שיש לראות בהן בינתיים תוצאות זמניות וחלקיות
בלבד  ,הושגו בניתוח של שתי רמות  :רמת העלילה ורמת המשפט והשיח  .ניתוח מעין
זה לא נעשה עד כה בסיפור  -העם בעברית .
המרקם הלשוני של המעשייה שבדקנו קרוב במהותו לרובד הרביעי בלשון העברית

בת  -זמננו הוא הרובד הבינוני  -נמוך ( על  -פי החלוקה שהוצעה על  -ידי

פרופ '

מורג ) : .

ן

ראוי לקבוע שמצויות בו תופעות לא  -מעטות הנחשבות כלא  -תקניות ברבדיה הגבוהים
יותר של העברית  ,כגון כמשפטים

' כל  -כך יש לנו הרבה כסף '  ,או

:

:

' כל  -כך שעשה

הרבה טובות ועמד להישרף '  .יתכן שאלו תופעות חריגות  .מכל מקום ברור  ,שהן

נטועות בצופן הלשוני המשמש בין המספר לשומעים  .אציין כאן  ,לשם ההדגמה  ,רק

תופעה לשונית אחת שעמדנו עליה בדרך ההיגוד של לוגסי  ,והיא תופעת הקיטוע  ,או
ההשמט התחבירי

( אליפסיס ) ,

פחדה אולי תהיה כמו .

כגון

:

' אבל

יש לה  . . .אבל היא לא רצתה לגלות לו

 . .כפי שאביה אמר לה '  .כידוע  ,ההשמט הוא תופעה רגילה ,

המבוססת על כך שחלק מן המילים שאנו משתמשים בהן במשפט מיותר מבחינת

העברת המידע  .אפשר שבתהליך ההיגוד פועל גורם נוסף והוא הרצון להגביר את

10

ראה

:

11

ראה

:

בונים ; שורצולד ( רודריג) .
מורג  .תודתי לפרופ ' שלמה מורג על שאיפשר לי לעיין בכתב -היד של הרצאתו .

ן

הסיפור העממי היהודי  -ספרדי

115

מידת השיתוף של השומע בתהליך ההיגוד  ,ואפשר שהמספר מרבה בתופעות אלו כדי
להעמיד את השומע במצב של ניחוש המידע הנמסר  .מידת השיתוף של השומע
בתהליך ההיגוד גדולה יותר ככל שהמידע אינו נמסר בצורה מפורשת וברורה וככל
שהשומע נקלע למצב של היסוס וניחוש  .ההשמט התחבירי משמש אפוא  ,אם לא בכל
היקרויותיו לפחות בהלק מהן  ,אמצעי בתהליך ההיגוד  .זו דוגמה לתופעה לשונית
להתפרש ,

שיכולה

כאשר מופיע הסיפור

בכתב ,

כעלגות וכחוסר שליטה לשונית -

תחבירית של המספר  ,ואילו תוך כדי ההיגוד היא משמשת אמצעי בתהליך האמנותי
של ההיגוד ובטוויית הקשר עם הקהל  .מה עוד שגם מבחינת מבנה העלילה של
מעשייה זו מצוי השומע במצבי ניחוש של העומד להתרחש  .ההשמט מוסיף

עליהם ,

אם  -כן  ,מצבי ניחוש במישור אחר  .כיוצא בזה תופעות אחרות כמו חזרות

מרובות ,

ואוצר

מילים מסוים  .ברור שיש להביא בחשבון שזהו גם קו אופייני להיגוד

האינדיבידואלי של מספר זה  ,ולא ללשון ההיגוד בכלל  .כדי לענות על שאלה זו חסרים
לנו עדיין נתונים להשוואה עם סיפורים אחרים ומספרים אחרים .

מכל מקום  ,איפיון האמצעים הלשוניים בהיגוד של מספר מסוים עשוי לשמש
אמת  -מידה נוספת לבדיקת אמנות היגודו ולהערכתה האסתטית  .שכן באמצעים
הלשוניים יוצר המספר את המערכת הסמאנטית שלו ( מכלול היסודות

הפונולוגיים ,

התחביריים  ,המילוניים והקוויים של מבנה השיח  ,אשר בהם הוא יכול להעביר אל
השומע את תכני הסיפורים על כל

גוניהם ) .

את המעשייה חילקנו ליחידות  -משנה בשתי רמות  :רמת העלילה ורמת השיח  .רמת

העלילה נקבעה על  -פי הסכמה התבניתית של ולאדימיר פרופ 2 .י ברמת השיח קבענו
יחידת סיפר בסיסית היא

הפיסקה  .את הפיסקה הגדרנו כשלב בפיתוח עלילת ההיגוד

והיא נושאת ערכים של תמונת  -עולם בתוספת סממנים צורניים  .תיחומה של הפיסקה
התבסס על תיחום אינטואיטיבי שלנו  ,שנוצר במהלך הקריאה או השמיעה  .ביססנו

תיחום זה על שלוש רמות  :המבנית הפנימית  ,הרטורית והתמאטית  -תוכנית  .רמות אלו
ומידות התיאום ביניהן מחזקות את סבירות תיחומה של הפיסקה  .חלוקת המעשייה
לפסקות הקלה עלינו את ההתבוננות ביחס שבין נסיבה
הסמאנטית ובין המארג ( הטקסט

( סיטואציה ) ,

בין המערכת

המבונה ) .

לשם בירור יחס זה עמדנו על שני קווי  -יסוד בתהליך ההיגוד  ,כפי שהגדירם פרופ '
מורג  ,הכוונון

 ( Tenorוהאפנון

) Adode

:

הכוונון קובע את מקומה של הגישה

~
הדובר ; האפנון מציין קווי  -יסוד מבניים בהעברת המידע  ,כגון
והעמדה של

הדגשה  ,חזרה  ,הנגדה  ,רמיזה  .בכוונון יש מקום חשוב להנגנה

מהווה חלק מן הרכיב הבין  -אישי של יחסים  ,כגון
דוגמה מן הסיפור שעסקנו בו

:

:

 :קיטוע ,

( אינטונאציה ) ,

כי היא

פניית אב לבנו  ,מחזר לאהובתו .

' בואי  ,בתי  ,אני אספר לך  ,אני אראה לך '  .האפנון

מהווה חלק מן הרכיב הטקסטואלי של המערכת הסמאנטית  .לדוגמה  :מבנה מנוגד של

12

ראה

:

פרופ .

ן
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פיסקה בסיפורנו  ,המאפיין את רצונם של האחים לעומת

הבת .

' אתם רוצים את

.

הבית  . . .אתם רוצים את הבית תקחו את הבית  ,אתם רוצים את הרכוש  ,תקחו את
הרכוש  .אני רק רוצה לשבת לזכור את האבא שלי  .זה  . . .שאני אראה את הדמות של
אבא שלי ואמא שלי '  .המספר משתמש במבנה המנוגד כמכשיר להצגת האופי המנוגד
של הדמויות  ,וקובע בכך גם את עמדתו והערכתו המוסרית כלפיהן  .האפנון קובע את

הכוונון  .יחסי  -הגומלין בין המבנה האנטי  -תטי של הפיסקה ובין המידע המועבר
מבליטים לשומע מה בין אופיה של הבת לאופיים של האחים  .כך משמשת
נוסף

.2

הלשון ,

לתפקידיה התקשורתיים  ,בתפקיד אסתטי מובהק של אפיון הדמויות במעשייה .

התועוד והכרסום

סיפור  -עם ממהותו איננו סיפור כתוב  .הטקסט  ,כאמור  ,מהווה רק קטע ממכלול

האירוע ההיגודי  ,הכולל את יחסי  -הגומלין בין מספר  ,קהל ונסיבות ההיגוד  .הרצון
לתעד את הסיפור מחייב את המתעד והרושם לקבוע החלטות עקרוניות הנובעות
מהתמודדות עם אופיו המיוחד של סיפור  -העם .

לעולם אי  -אפשר לתעד את האירוע ההיגודי על כל מרכיביו בשלמותו  .האירוע

ההיגודי הוא חד  -פעמי  ,כל הגורמים המשתתפים באירוע מתלכדים לשעה קצרה בזמן

ובמקום ואחר  -כך נותר רק הזכרון .

3ן

תיעוד מוקלט ברשמקול משמר גם את אופן

הביצוע הקולי  -דיבורי של המספר ; תיעוד מוסרט בוידיאו  -טייפ מאפשר גם הנצחת

התנועות הגופניות בביצוע ההיגוד  ,אולם גם תיעוד כזה מסונן מראש  ,על  -פי תפישתו
הסובייקטיבית של המצלם  ,ואינו יכול לקלוט בבת אחת גם את המספר  ,הקהל
וההקשר .
התיעוד  ,הן המוקלט והן המוסרט  ,מעורר בעיות מסובכות כאשר מדובר בפרסום

והפצה  .על  -כן עדיין מקובל יותר לפרסם תיעוד כתוב בלבד .
כאשר הסיפור העממי המוגד מועלה על הכתב  ,נשאלות השאלות  :מי כותב

באיזה אופן ולאיזה צורך

אותו ,

?

בספרות הכתובה יוצר הסיפור הוא גם כותבו  .עצם הכתיבה היא היצירה  .סיפור -
העם נוצר תוך כדי היגורו בעל  -פה  .העלאתו על הכתב גורמת להפרדה בין תפקיד

המספר  -יוצר ובין הכותב  ,אלא אם המספר עצמו כותב את הסיפור  ,או הכותב יוצר את

הסיפור מחדש  .הפרדת התפקידים בין כתיבה ליצירה  ,בין הכותב ליוצר  ,עשויה לבוא

לידי ביטוי גם בהפרדה לשונית  .כלומר  ,המספר מגיד בלשנן אחת  ,היא הלשון האתנית
המסורתית שלו  ,ואילו הכותב גם מתרגם זאת לשפה אחרת .

אפשר לסווג תפקידים אלו על  -פי הדגם הבא

13

ראה  :ג ' ורג ' ס  ,לקראת ; שוואב .

:

ן
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( א)

מתעד .

( ב)

מסגנן  ,עורך ומעבד .

(ג )

סופר  -יוצר .

117

נפרט את הדגם על  -פי דוגמאות של קבצי סיפורים ספרדיים  -יהודיים שנתפרסמו
בארץ .
( א)

מתעד  -מטרת המתעד היא להביא רישום מדויק ככל האפשר של הטקסט

הסיפורי המוגד  .מתודת התיעוד נעשית בדרך  -כלל באמצעות הקלטה

ברשמקול ,

ואחרי כן רישום הסרט המוקלט ופיענוחו  ,מלה במלה בלא שום שינויים .

4ן

הנחת היסוד של תיעוד זה היא שלשון ההיגוד והמרקם הלשוני ( הטקסטורה ) הם
חלק מהותי מיצירת הסיפור  ,שכן סיפור  -עם  ,כמוהו ככל יצירה ספרותית  ,איננו רק
עלילה ותוכן  .מכאן שלרושם הסיפור אין זכות  ,ואף אין צורך  ,לשנות את לשון

ההיגוד  .ספק הוא אם סיפורי  -עם בעת היגודם הטבעי לנוכח קהל  -הזיקה של המספר
זקוקים לשינוי  ,ל ' צחצוח ' או ל ' יפוי '  .יפים הם כמות שהינם  ,כאשר המספר הוא מספר
אמנותי  ,בעל כשרון היגוד וביצוע  .כפי שהדגמנו לעיל  ,דברים הנראים מיותרים או
לקויים  ,כגון חזרות על מילים או השמטים תחביריים  ,דווקא עשויים להוות חלק מן
האמצעים הספרותיים המכוונים של אמנות ההיגוד  .מובן מאליו שרישום כזה הכרחי
למטרות המחקר .

אם ההיגוד של המספר היא בשפה אתנית  ,יש לרשום את הסיפור בשפת  -המקור
כפי שסופר ולתרגמו אחר  -כך לעברית  ,לפי הצורך  ,כמקובל ביצירות של ספרות
כתובה .

5ן

המפעל המונומנטאלי של אסע " י התבסס בעת הקמתו על רעיון ה ' הצלה '  .הצלת

המורשת העממית לפני שתיעלם מן העולם  ,ועל  -כן מטרתו הראשונית היוזה איסוף
מהיר ורישום בכל דרך  .בשנים הראשונות נרשמו כל הסיפורים ברישום ידני ( ללא
הקלטה ) ובשפה העברית  ,אף שברוב המקרים שמע המספר את הסיפור בלשון האתנית
וכך הוא גם נהג לספרו  .אולם כיוון שהרושם לא הבין את שפת המקור  ,סיפר לו

המספר את סיפורו בעברית ; וכאשר המספר לא ידע עברית נזקקו הרושמים לתיווך של

מתרגם  .שיטות אלו גרמו לסיפור הרשום להיראות משובש בסגנונו  ,לקוי

בדקדוקו ,

מסורבל וברוב המקרים בעל אוצר מילים מוגבל ביותר  .על  -כן גם היה הכרח לערוך את
לשון הסיפורים ואת סגנונם לקראת פרסומם .
(ב)

מסגנןי עורך ומעבד  -שיטה זו יוצאת מתוך הנחה שסיפור  -עם המוגד בעל  -פה

אינו ראוי כמות שהוא לפרסום בכתב  ,ועל  -כן יש ' לשפץ ' אותו  .ה ' שיפוץ ' נעשה
בדרגות שונות  ,על  -פי מידת ה ' ליקויים ' וה ' שיבושים ' של הטקסט  -החל מסיגנון

קל  ,עריכה עד לעיבוד מחדש של לשון הסיפור  .כך  ,למשל  ,יוסף שבתאי פרחי שמע

14

ראה

:

15

ראה

:

אלכסנדר  ,קלונימוס  ,עמ '
שנהר

ובר -יצחק  ,עמ ' . 88

. 122 - 114
.
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ן

תמר אלכסנדר

סיפורי  -עם בהיותו בירושלים בשנת

1846

ואחר  -כך כתב ועיבד אותם מחדש בלשון

מסוגננת מושפעת מהמקרא ובחלקה מחורזת  .הקובץ שלו  ' ,עושה פלא '  ,אמנם אינו

קובץ ספרדי  -יהודי ייחודי אולם הוא נפוץ ביותר בקרב יהודי ספרד

והמזרח  .לבד

מהפופולאריות שלו  ,חשיבות הקובץ הזה היא בהשפעתו הרבה על ההיגוד שבעל  -פה .
מבחינה זו מהווה הקובץ נקודת צומת ביחסי הגומלין שבין המסלול הכתוב למסלול

שבעל  -פה של הסיפור העממי  .סיפורים שסופרו בעל  -פה עובדו מחדש בידי פרחי
והועלו על הכתב  .מספרי העם קוראים בספר ומספרים את הסיפורים שבו מחדש בעל -

פה בסגנונם הם .

16

מבחינה זו מהווה הקובץ דוגמה לכך שההיגוד בעל  -פה חזק מן

העיבוד הכתוב .

הנחת  -יסוד נוספת של שיטת ה ' שיפוץ ' היא  ,שממילא העלאת הסיפור על הכתב
מעבירה אותו למדיום אחר  ,ומעתה אין זה סיפור  -עם בעל  -פה אלא סיפור  -עם כתוב .

פרסום הסיפור מלה במלה על  -פי היגורו עשוי לגרום עוול למספר  ,שכן שימושים

לשוניים המתקבלים בהיגוד שבעל  -פה תוך כדי פעולת  -גומלין עם קהל חי אינם
מתקבלים בפרסום

שבכתב  .מכאן לא רק שיש זכות לרושם ' לתקן ' ולשנות אלא אף

רצוי הדבר  .ברוח זו כותב בן  -יחזקאל  ,בהקדמה ל ' ספר המעשיות '
כאשר נגשתי לעבודתי

זו ,

בספרות העברית העתיקה

:

לאסוף ולסדר את סיפורי המעשיות המפוזרים

[] - - -

מצאתי לפני נפש חיה בגוף מרוסק אברים .

המעשיות הן יפות חיות כביום הוולדן  ,מושכות את הלב  ,אך הלשון היא על  -פי
רוב מסורסת ומשובשת  .רושמי המעשיות לא דקדקו בלשונם [  ] - - -מטרתי לתת
לקורא העברי שבדורנו את סיפור המעשה העברי כמו שהוא במקורו  ,מלבד
לקויי לשון שנשתרבבו בו  .לא מספר הנני  ,גם לא חוקר מדעי אלא מסדר
המשתדל עד כמה שאפשר לי שלא לצאת מגדר זה  .אין ברצוני להשתמש
בחומר המעשה ליצירה חדשה  ,אולם אי  -אפשר לי גם כן להעתיק את נוסח
הסיפור כמות שהוא עם שגיאותיו הגסות בלשון שאינן מגוף המעשה  .ומפני זה

בחרתי לי דרך אחרת המתאימה יותר לרוח עבודתי  -הדרך של שמירת היין
וגם שמירת החבית  .עד כמה שהיא אינה טעונה תקון בדיקה  .והתקונים שהתרתי
לי קלים הם חיצוניים והכרחיים ואינם פוגעים בנפש ההרצאה הספורית אף
כמלוא השערה .

17

דברי בן  -יחזקאל מסכמים את הגישה העקרונית של המתקנים והמסגננים  .הבעיות
שמעוררת גישה זו הן  :מה הם קנה  -המידה  ,הגבול  ,הכמות והמידה של התיקונים  ,מה
הם תיקונים ' קלים

ההרצאה

והכרחיים ' ,

הסיפורית ' ,

האם אמנם אין הם פוגעים ' כמלוא השערה בנפש

כיצד לקבוע מהי

' נפש הסיפור ' .

האפולוגטית בולטת בדברי בן  -יחזקאל .
16
17

קובץ הסיפורים  -ראה
ראה

:

:

בן  -יחזקאל  ,עמ ' ח .

פרחי  .על הקובץ  -ראה

:

יסיף .

אין תימה אפוא שהנימה

הסיפור העממי היהודי  -ספרדי

בן  -יחזקאל משתמש במקורות כתובים של

סיפורים ,

ן

119

כלומר יתכן מאוד שכבר

הכותב הראשון שינה ותיקן את הסיפור שבעל  -פה  ,על  -כן אולי מוצדקת החלטתו
לשנות שינויים נוספים  .אבל האם מוצדק לשנות גם כאשר הרישום הוא מכלי  -ראשון ,
היינו מפי המספר עצמו

?

גישתו של מ " י בן  -גריון

ישראל ' היא שונה  .כותב עמנואל בן  -גריון בהקדמה

( ברדיצ ' בסקי )

בספרו ' ממקור

:

המעשיות מובאות בלשונם ובסגנונם של מחבריהן  .יש נושאים החביבים על
העם ושגורים בפיו והם הולכים ומסופרים מחדש בכל דור ודור  .אולם המאסף
מנע עצמו מצירוף כל הנוסחאות לנוסח אחד משוכלל

:

או שהוא בוחר לו מן

הנוסחאות את הנוסחה המתאימה ביותר  ,או שהוא נותן כמה נוסחאות זו אחר זו ,
כשהשניה באה להוסיף על הראשונה .

18

בן  -גריון ( ברדיצ ' בסקי ) מפריד אפוא בין תפקיד הרושם למעבד  .את הסיפורים שרצה
לעבד ברוח יצירתו הוא פירסם בקובץ נפרד

:

' צפונות ואגדות ' .

19

שינויים ו ' תיקונים ' כאלו עשויים להיות מגמתיים  ,במיוחד בקבצים אתניים כאשר
המסגנן רוצה

' ליפות ' את הסיפורים ולהראות את ' האור הגנוז ' במורשת האתנית

הקבוצתית  ,וביתר שאת כאשר הוא עצמו בן הקבוצה  .על  -פי מגמה זו פורסמו קבצים
סיפוריים ספרדיים  -יהודיים בארץ  ,המגלמים דרגות שונות של התרחקות מן המקור

המוגד  .הקבצים המיוחדים של סיפורים ספרדיים  -יהודיים בארץ אינם מרובים .
הקובץ מאת יוסף

בר " נ מיוחס כולל מדור נפרד (  15סיפורים ) לסיפורים ספרדיים .

מיוחס כותב בהקדמה לספרו  ' :ומשום כך נתתי אני את לבי בשנים האחרונות כספרדי
מזרחי

[]- - -

לחקור ולדיש  ,לכנס ולאסף מן האוצר הפולקלורי העשיר והנחמד -

כמה שאפשר עוד  ,ולהכניסו לקיום ספרותי בטרם יעלם ואיננו '  .הסיפורים של מיוחס

סוגננו בלשון מקראית בנוסח  ' :ויהי כשמוע די לה רוזה את קול דבריו האחרונים אשר
נאמרו ברגש מלא רוך ותחנונים  ,ויתן צו לפתוח את השער '  .כותב על כך מיוחס
[

...

]

אני

הולך ,

ודולה מהם

[]- - -

:

את מעשיותיהם ומשליהם  -פניניהם

ממקור ראשון ממש  ,מפיהם עצמם ובלשונם של המספרים והמספרות  .ועל

אותם היסודות אני קובע אחרי כן בעצמי את הצורה הסגנונית העברית  ,אני קורא
תחלה את כל מה שאני כותב ומעבד מהסיפורים והמשלים באתי תלמידי
הספר העירוני לבנים ' שבהנהלתי בטרם

הוציאי אותו לדפוס

כך גם הקובץ של משה אטיאש  ' ,נוצת הזהב של צפור הפלא '  ,הכולל

יהודי יוון  .אטיאש שמע את הסיפורים בלאדינו  ,תירגם וסיגנן אותם
ראה

:

בן  -גריון  ,ממקור ( ההקדמה מאת ע ' בן  -גריון  ,עמ '

19

ראה

:

בן  -גריון  ,צפונות .

20

שלושת הציטוטים האחרונים  -ראה

18

ההדגשה בציטוט האחרון  -מאת

:

מיוחס  ,עמ ' יב ,

המעתיקה .

[ . .

20
:

.].

' בית

20

סיפורים מפי

' היה היה מלך

. )9
 , 27סו

( לפי סדר נתינתם במאמר) .

ן

120

תמר אלכסנדר

ולו בן יחיד שכל מעיינותיו בו מחשש שמא יבולע לבנו לא סרה עין המלך מעליו כל
הימים ' .

21

סיפורים אלה ודאי לא סופרו כך בעל  -פה בסיטואציית ההיגוד הטבעית של

המספרים .
בשני המקרים הללו  ,שהעורכים הם בני העדה עצמה ושמעו את הסיפורים כנתינתם
בלשונם המקורית  ,חבל שכל אשר נותר לנו כיום הם הסיפורים המתורגמים  ,שהם
מסוגננים ומעובדים  .יצוין  ,שכבר בשנת
ולא כלום למען שימורו של החומר

1964

ציין דב נוי כי בישראל לא נעשה

המקורי ' .

' כמעט

22

שני קבצים אחרים  ,המבוססים לא על עבודת  -שדה ישירה של הרושמים אלא על
חומר ארכיוני ( כלומר מכלי

שני ) ,

הם  :האוסף של גרונוואלד

בליווי הערות מדעיות מאת דב נוי ; וכן קובץ של
10

101

(  70סיפורים ) ,

שפורסם

סיפורים יהודיים  -ספרדיים  ,מפי

מספרים מארצות  -מוצא שונות  ,בעריכת דב נוי ובעריכתי  .בשני קבצים אלו העריכה

הלשונית היא מינימאלית  ,אך הכרחית משום שממילא הרישום הראשוני אינו מדויק
ולא נעשה בשפת המקור .
שני קבצים אחרים שיצאו לאור לאחרונה ( ובכך מתמצה מצאי הקבצים הספרדיים -
בארץ )

יהודיים שנדפסו

הם מאת יצחק

מוסקונה ,

' סיפורי ספרד '

(  68סיפורים ) ,

והקובץ של מתילדה כהן  -סראנו ' קואינטוס  -סיפורים מהווי המשפחה הספרדית -
יהודית ' ( 190

סיפורים ) .

23

גם בקבצים אלה שני הרושמים  -עורכים הם בני העדה עצמה .

הסיפורים נרשמו בשפת המקור כפי שסופרו  ,בספרדית  -יהודית  ,ופורסמו במקור
ובתרגום לעברית בטקסט מקביל  .הן מוסקונה והן כהן  -סראנו ראו לנכון לסגנן את
הסיפורים ולהעבירם במסננת העיבוד והעריכה הלשונית שלהם .
מבחינה זו  ,עורכים אלה ואחרים הנוהגים כמותם אינם רושמים של סיפורי  -עם
אלא  ,מה שאני מכנה  ' ,סופר  -עמ '  .סופר  -עם יכול לכתוב מחדש את הסיפורים ששמע

מפי מספרים אחרים ( כמו מוסקונה  ,או כהן  -סראנו בחלק מסיפוריה ) או לכתוב אותם
מזכרונו הוא ( כמו חלק אחר מהסיפורים של כהן  -סראנו או כמו קובץ הסיפורים מאת

שאול אנג ' ל  -מלאכי ) .

24

כתיבה מחדש של הסיפור העממי מעבירה אותו אל ז ' אנר

ביניים  ,שהוא בין סיפור  -עם שבעל  -פה ובין ספרות כתובה  ,כאשר חותמו הסגנוני
ותפישתו של המחבר טבועים בו .
תופעה בעלת פנים אחרות היא קליטתם של סיפורי  -עם במסגרת תבניתית רחבת

ממדים  ,המודרכת על  -ידי תפישה מדרשית המעוגנת במסורת  ,ביצירה המרכזית בלשון

הספרדית  -יהודית

:

' מעם לועז ' מאת ר ' יעקב כולי ( ראשית המאה

עממי  -פרשני על התורה  ,הכולל ליקוט ועיבוד מתוך

21

ראה

:

אטיאש  ,נוצת  ,עמ ' . 43

22

ראה

:

נוי .

23

ארבע האסופות של

כהן  -סראנו .
24

ראה

:

אנג ' ל  -מלאכי .

כ 200 -

ה  . ) 18 -זהו ילקוט

מקורות ביהדות

:

דברי

יפורים יהודיים  -ספרדיים  -ראה  :גרונוואלד ; נוי ואלכסנדר ; מוסקונה
~

;

הסיפור העממי היהודי  -ספרדי

ן
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חז " ל  ,אגדות  ,ספרי  -מוסר  ,פרשנות וסיפורי  -עם  -הן ממקורות כתובים והן אלה

שכולי שמעם בעצמו  ,ועליהם הוא מציין
הוא הסיפור על תחרות הרעלים

כפירוש לפסוק

:

בין

ש ' ( שמעתי )  ,ועיבדם מחדש  .דוגמה לכך

הרמב " ם לרופאים המתנכלים לו ,

25

המופיע

' ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם וירדפם עד  -חובה אשר משמאל
וגם את  -לוט אחיו ורכשו השיב ' [  ( ] . . .בראשית

לדמשק  .וישב את כל  -הרכש

יד  :טו  -טז) .
סופר  -יוצר -

(ג )

יצירתו ' .

26

הסופר  -היוצר משתמש בסיפור  -העם כ ' יתד לתלות עליה כלי

הוא יוצר מחדש את הסיפור ברוחו הוא  ,בין אם סיפור  -העם משמש לו

תשתית עלילתית לסיפורו הוא  ,או לתבניות  ,למוטיבים  ,לדמויות  ,להיגוד סיפורי  -עם

בפי דמויות בדויות וכיו " ב  .מכל מקום סיפור  -העם הופך להיות חלק מן הרקמה

האמנותית  -יצירתית של הסופר  .כך  ,למשל  ,אצל עגנון  ,הזז  ,ביאליק  ,ברדיצ ' בסקי
ואחרים

לעיתים משתמש היוצר מחדש בסיפור  -העם כחלק מן התפישה הדתית -

,

אידיאולוגית שלו  ,כגון בסיפורי ר ' נחמן מבראסלב .

27

הסופר יכול לדלות סיפורי  -עם

מזכרונו הוא  ,משמיעת מספרים עממיים או מהעתקת מקורות כתובים  ,ארכיוניים או
מעובדים  .המשותף לכל המקורות הוא שהסופר מעבירם בכור  -ההיתוך של יצירתו
הוא .

פרסום טקסט של סיפור  -העם  ,בין אם כמות שהוא ובין אם מסוגנן או

מעובד ,

פירושו פרסום חלקי של סיפור  -העם  .שכן סיפור  -עם כשלמות מורכב לא רק מן

הטקסט שלו אלא גם מן ההקשר החברתי והביצוע  -כל אלה כאחד מהווים את

סיפור  -העם בכוליותו  ,או את האירוע ההיגודי .

ב  .הקשר  ,היגוד וביצוע

.

כאמור לעיל הכוונון יוצר את הקשר בין המספר לשומעים  .קשר זה נוצר לא רק
( אינטונאציה ) ,

באמצעות שימושים לשוניים והנגנה

אלא גם באמצעות תנועה והבעה

גופנית  .או מה שמיכל גוברין ואנוכי מכנות בעבודת המחקר שלנו
( הביצוע ) של המספר העממי ' .

:

' אמנות ההצגה

28

ביצוע של סיפור  -עם  ,שהוא אירוע היגורי  ,בנוי על קשר חי מיידי שבין מספר לקהל
מאזיניו  .עבודת המחקר של מיכל גוברין ושלי  ,בעקבות המגמות החדשות בחקר

הפולקלור ולראשונה בארץ  ,מדגישה את אמנות ההיגוד של המספר ורואה את הטקסט
הסיפורי רק כחלק אחד מן האירוע ההיגודי המורכב ממספר  ,קהל ונסיבות היגוד .

25

ראה

:

מעם לועז  ,ספר בראשית  ,פרשת לך לך  ,פרק ג  ,דף

26

ראה

:

בן  -יחזקאל

ד2

עגנון  -ראה

28

( תרפ " ח ) ,

עמ '

ז.

ורסס

;

הזז  -ראה

ברדיצ ' בסקי  -ראה

:

שקד  ,פיינגולד

ראה

:

:

אלכסנדר

וגוברין .

85א 86 -א .

:

שנהר ; ביאליק -
;

ראה :

מירון ; קומם

ר "ג מבראסלב  -ראה  :אלשטיין .

;

שטרן ,

גודלו ;
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יחסי  -הגומלין בין שלושה גורמי יסוד אלו יוצרים את הטקסט בכל פעם מחדש .
המספר כסמכות נוכח תמיד מול קהלו  .נוסף לקשר הנוצר בין מספר לקהל מבעד

לחומרי הבדיון  ,כמו בספרות הכתובה  ,מקיים המספר העממי קשר ישיר עם
בדומה

קהלו ,

לקשר שבין נואם לקהל או בין שחקן לקהל הצופים  .מבחינה זו  ,אנו רואות את

הסיפור העממי כתחום משיק לספרות הכתובה  ,לתיאטרון ולרטוריקה ( אמנות הנאום ) .
הסיפור מעוצב בכמה ערוצי תקשורת  .נוסף לרמת
המספר תמיד בקול

( אינטונאציה )

הטקסט  ,המעוצבת בלשון  ,משתמש

ובתנועה ( גוף

 ,ידיים  ,פנים )

עוד לפני שיפנה

לאמצעי  -עזר נוספים  ,כגון  :שימוש באביזרי תפאורה  ,בחלל  ,בנגינה וכו '  .לעולם אין
חזרה על המידע בערוצים השונים  .גם הקהל אינו קולט סביל  .טיב
מספר

הקהל  ,הרכבו ,

הנוכחים  ,מינם  ,גילם  ,מעמדם  ,יחסם לסיפור ולמספר ותגובותיהם השונות

בהתאם לכל הנתונים  -תורמים הן לדרך עיצוב חומרי הסיפור והן לדרכי הפנייה של
המספר אל הקהל .

קהל האירוע ההיגודי קולט את מלוא משמעות הסיפור על  -ידי

פיענוח  ,במודע או

שלא במודע  ,של רבדי המידע  ,הנמסרים בעת ובעונה אחת לפחות בשלושה ערוצים .
מיגוון האפשרויות לשילובי הקשרים והיחסים שביניהם עומד על הרצף שבין יחסי

השלמה  ,הקבלה והבהרה עד לניגוד ולסתירה .

סיפור  -עם מבוצע הוא אקט תקשורתי רב  -ערוצי  ,אבל חד  -קולי  .זהו סוג ייחודי של
הצגה

( פרפורמנס ) ,

שבה עובר המספר טראנספורמאציה משחקית מירבית ומיוחדת

במינה  .במחקרנו נוכחנו לדעת  ,כי במהלך האירוע ההיגודי עובר המספר מעמדה

משחקית אחת לשנייה  .כגון  :מגילום כמעט מלא של הדמויות הפועלות  ,חיקוי
קולן  ,תנועותיהן והבעת

פניהן  ,עד להערות

לשונן ,

ביקורתיות מרוחקות עליהן ועד פנייה

ישירה לקהל השומעים  .החלפת העמדות המשחקיות באה לגלם באופן ביצועי עמדות
נאראטיביות שונות  ,המסייעות למספר הן בעיצוב עולם הבדיון והן בעיצוב דרכי
הפנייה השונות שלו לקהל מאזיניו .
כדי לעמוד על אמנות הביצוע של המספר  ,אי  -אפשר להסתפק בתיעוד קולי

( הקלטה ) אלא יש צורך בתיעוד חזותי  .את ' סיפור פסח ' מפי שלמה רבי  ,מספר יוצא

כורדיסתאן  ,שבו מיקדנו את עבודת המחקר שלנו  ,תיעדנו שלוש פעמים
רצופות באירוע היגודי

אחד ,

לראשונה

-

:

פעמיים

כאשר הוא סופר על  -פי בחירתו

הספונטאנית של המספר  ,כסיפור שלישי מפיו בתוך רצף היגודי ; פעם שנייה  -על -

פי בקשתנו  ,בהפרש של שעה וחצי  ,ואירוע זה הקלטנו וצילמנו במצלמה

;

פעם

שלישית  -אחרי למעלה מחודש באולפן לצורך הסרטת וידיאו  .שלושת ההיגודים
נערכו מול קהל עירני שמנה יותר מחמישים תלמידים  .בכל פעם היה הסיפור שונה .

כאשר השתמשנו בתיעוד מצלמה  ,רשמנו ליד כל תמונה בעת צילומה את הרפליקה
הנאמרת  ,ובמקביל הוקלט הסיפור  .ניתחנו אחר  -כך את יחסי  -הגומלין בין ההקלטה
( קול ) ,

לתמונה ולטקסט  .חסרונו של תיעוד המצלמה הוא בכך  ,שרצף התמונה נקטע

מהקשרו ואין יודעים מה קדם לתנועה ומה בא בהמשכה  .גם בתיעוד הסרטה

( וידיאו ) ,

הסיפור העממי היהודי  -ספרדי

ן
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שהוא הטוב ביותר כיום  ,יש חסרונות  ,כגון  :עינו הסובייקטיבית של הבמאי  ,התרגשות
המספר ומלאכותיות האירוע כתוצאה משימוש בכלי  -העזר ( צוות טכנאים  ,תאורה
'

מסנוורת ומחממתי קביעת מערך הישיבה לפי נוחיות המסרטה וכיו " ב )  .גם אי  -אפשר

לצלם בעת ובעונה אחת את תגובות הקהל  .כללו של דבר  ,אין תיעוד שלם של אירוע
היגורי  ,שכן כוחו בחוויה המיידית  ,בנוכחות המספר ובתגובות הקהל  .לאחר הסיום
נותר רק הזיכרון .
במחקרנו הגענו להבחנה בין ארבעה גילומי יסוד של נוכחות המספר בהיגוד
סיפורי  -עם
()2

)1( :

מספר מגיד

( מהגד ) -

יוצר האירוע ההיגודי ופונה ישירות לקהל .

מספר מסכם  -מוסר באופן אובייקטיבי ומרוחק את השתלשלות העניינים  ,נמצא

מחוץ לעלילה ויש לו מבט  -על מעליה .

()3

מספר מתלווה -

מצוי בתוך העלילה .

מוסר בצורה מעורבת את האירועים מתוך השתתפות גבוהה בסיטואציה  ,והמסופר
מתגלה מנקודת תצפיתו .

() 4

מספר דמות  -גילום של הנפשות הפועלות  .המספר

מוותר על התערבותו בעולם הבדיון כמתווך  ,וההתרחשות מועברת מנקודת תצפיתו
של גיבור אחר .

המעברים בין הגילומים השונים  ,שעשויים להיות גילומים מעורבים  ,והמתח בין
הערוצים

השונים ,

כל זאת מתוך התייחסות אל הקהל  ,יוצרים את מסר הסיפור

ומשמעותו  .משמעות הסיפור מוכנית בשלמותה לא רק על  -פי ניתוח טקסטואלי של
תימה

ועלילה .

בדיקת אופן ההצגה ( ביצוע ) מאפשרת לנו גם אמת  -מידה נוספת להבחנה בין

סגנונות היגוד שונים של מספרים ולהערכתם  .כך  ,למשל  ,הכנתי
מספרים יהודים ספרדים  ,שכל אחד מהם בא מארץ  -מוצא שונה
יוגוסלאביה ) ,

5

סרטי וידיאו על

( ישראל  ,תורכיה  ,יוון ,

לכל מספר סגנון היגוד וביצוע שונה וכן דגש שונה בהרכבת רפרטואר

הסיפורים  .הסרטים מסופרים חלקם בעברית וחלקם בספרדית  -יהודית  ,בהתאם לשפת
ההיגוד של המספר  .אתאר להלן בקצרה את עיקרם .
()1

.

שאול אנג ' ל  -מלאכי  -הסרט כולל סיפורי  -אגדה ירושלמיים מעשים שהתרחשו

בבית  -הכנסת יוחנן בן  -זכאי ובבית  -הכנסת ע " ש אליהו הנביא בעיר העתיקה בירושלים .
הסרט צולם בהקשר שבו התרחשו הסיפורים  ,כלומר בבתי  -הכנסת

עצמם ,

כאשר

המספר מצביע על המקומות שבהם קרו אירועי הסיפור  :המדרגה שעליה נמצאה גופת
הנער המת  ,ובעקבותיה הואשמו היהודים בעלילת  -דם ; גומחת הקיר שבה מצוי כיסא

אליהו הנביא ; מורד הר הזיתים שבו התגלגלה גופת ר ' קלונימוס  .שאול

אנג ' ל  -מלאכי ,

יליד ירושלים  ,הינו מספר מגיד סמכותי  .לשון ההיגוד שלו גבוהה וקרובה ללשון
הכתב  .הוא אף נוהג לכתוב ולפרסם את סיפוריו  .מבחינת הביצוע  ,הוא סיפר בהיותו
ישוב על

כסא .

ביצוע הסיפור וחילופי הדמויות באו לידי ביטוי בהנגנה הקולית

ובתנועות  -ידיים בלבד  .אנג ' ל  -מלאכי הינו מספר

דו  -לשוני ,

ולדידו הן עברית והן

ספרדית  -יהודית מהוות ' שפות מקור ' .
()2

רבקה כהן  -ילידת מונאסטיר ביוגוסלאביה  ,מספרת בדרך  -כלל לבני משפחתה
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ובמועדון לקשישים  .היא מספרת בלשון דיבור  ,באינטונאציה חיה  ,מלווה בהרבה

מישחק וחיקוי דמויות  ,תוך כדי דיאלוג שהיא יוצרת עם מאזיניה  .רפרטואר סיפוריה

כולל בעיקר סיפורים הומוריסטיים  ,מתוך תפישת  -העולם שלה  ,כי הסיפור בא לבדר
ולהקל על האנשים את קשיי חייהם  .רבקה כהן מספרת בשתי
שלה  ,דומני  ,עודנו

לשונות  ,אם

כי ההיגוד

בשלב מעבר והיא מיטיבה לספר בספרדית  -יהודית  .הסרט צולם

בחצר ביתה  ,שהוא הקשר החיים הטבעי שלה  .ניתן להגדיר את סגנון ההיגוד שלה
כביצוע דראמאטי .
( )3

תורכיה ,

קמליה שחר  -ילידת

מספרת

רק בספרדית  -יהודית  .היא מספרת

פאסיבית  ,כלומר שמעה ויודעת סיפורים רבים אך מספרת על  -פי בקשה מיוחדת בלבד
ולמטרה

מסוימת  .הסרט צולם בביתה  .הרפרטואר שלה נוטה לסיפורים בעלי מוסר

השכל וסיפורים פמיניסטיים ( שבמרכזם גיבורה אשה ) .
() 4

רבקה פרץ  -ילידת סאלוניקי  ,היא מספרת

אפית  ,המספרת בהנגנה

ומשתמשת כמעט רק בהבעות פנים ובתנועות כפות הידיים  .היא מספרת

דו  -לשונית ,

היטב בעברית ובספרדית  -יהודית  .הסרט צולם בתנאי אולפן .

השולטת
()5

איטית

ישראל פרץ  -מספר ושר  ,נוטה להיגוד של סיפורים ארוכים  ,שכל אחד מהם

מורכב מכמה סיפורים

( קונגלומראט ) .

הסרט צולם בביתו  ,בנוכחות בני  -משפחתו .

פרץ הוא מספר אפי  ,ונעזר בעיקר בהבעות פנים  .הוא מספר דו  -לשוני  ,השולט היטב
בעברית ובספרדית  -יהודית  ,ונוהג גם לכתוב את סיפוריו .

ג  .הסיפור העממי כביטוי לזהות אתנית
עיסוק בקורפוסים נרחבים של סיפורי  -עם בני עדה אחת  ,במקרה זה

ספרדית  -יהודית ,

הן בקבצים שנדפסו ( היינו רק בטקסטים ) והן בעבודת  -שדה  ,כלומר ראיון  ,הקלטה
והסרטה של מספרים בהקשר ההיגוד בנוכחות קהל  ,מעלה את שאלת הקשר שבין
סיפורת עממית ובין זהות אתנית .
ברוב המחקרים על פולקלור אתני 29נתפסת ה ' אתניות ' כמושג שבאמצעותו מזהים

קבוצות ומבדילים ביניהן מבחינה תרבותית  ,ואילו ' פולקלור ' הוא מושג שבאמצעותו
משמעותיים ,

מתארים תהליכים וצורות

שהם :

()1

() 2

הבטים וביטויים של התרבות המייחדת את הקבוצה .

כן ,

ביטוי להבדלים תרבותיים במצב של ריבוי

:

מסורת
30

בעיני בני הקבוצה

;

המושג ' אתני ' מהווה  ,אמ -

דהיינו קיום התנהגויות חליפיות

וגישות שונות לערכי החיים  ,וכן דפוסי ביטוי בחברה אחת  .מכאן שהמונח ' אתני ' הוא
מונח יחסי בזמן ובמרחב

;

' אתניות ' קיימת רק ביחס למשהו אחר והיא שלב זמני או

הבט של תהליך משתנה .

29

ראה

:

30

ראה

 :ג ' ורג ' ס  ,אתניות  ,עמ '

ג ' ורג ' ס  ,אתניות

;

שטרן

;

.8
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המשך קיומן של קבוצות אתניות תלוי באופן ובמידה שבני הקבוצה מסגלים
לעצמם דפוסים תרבותיים משותפים  ,ובהתאם לכך יוצרים הבחנות מבדילות בינם ובין

קבוצות אחרות  .דפוסים אלו מקבלים חיזוק על  -ידי קשר עם בני קבוצות אחרות  ,וכך

נתחמים ונקבעים הגבולות האתניים הבין  -קבוצתיים  .הקבוצה האתנית היא קבוצה
דינאמית  ,בעלת

יכולת של התפתחות פנימית  ,הנבנית על  -ידי יחסי גומלין תמידיים בין

בני הקבוצה לבין עצמם וכן בין בני הקבוצה לגורמים חוץ  -קבוצתיים .

ן3

מכאן ,

ששייכות אתנית אינה נקבעת רק על  -פי אמות  -מידה אובייקטיביות  ,על סמך בחינת
הקבוצה מבחוץ  ,אלא חשובה ביותר היא הכרעתם של בני היחידה עצמם בדבר

שייכותם האתנית  .הזהות האתנית נקבעת אפוא על  -ידי בני הקבוצה עצמם  ,ולכן זהות
אתנית מוגדרת כ ' מודעות של שייכות '

32 ,

כאשר מודעות זו עשויה להורות על

התרכבויות שונות של אלמנטים אתניים בהתאם לתפישות שונות  .בני הקבוצה קובעים

הן את אמות  -המידה לשייכות האתנית והן את האופנים שעל  -פיהם הם רואים את

עצמם שייכים או לא  -שייכים לקבוצה .
תפישה זו מקבילה לתפישתו של דן בן  -עמוס בפולקלור בדבר הגדרת הסוגות

האתניות על  -פי הגדרות בני הקבוצה עצמה  ,במובחן

הספרותיות

( הז ' אנרים )

מקאטגוריות ומהגדרות אנאליטיות של חוקרים .

אתנית אינה יכולה להתקיים

קבוצה

( סגרגאציה ) ,

רק

33

בזכות

מנגנוני ניתוק

והתבדלות

שכן גיבוש גבולות הקבוצה הוא תהליך דינאמי  ,שנעשה גם באמצעות

תהליך של שילוב והתערות ( אינטגראציה ) בחברה הכללית  .שני התהליכים המנוגדים
של התערות ושל התבדלות מתקיימים זה לצד זה בד בבד ומצויים במערכת של זיקות -

גומלין הדדיות ותמידיות .

34

הקבוצה יוצרת תדמיות והטפסים ( סטריאוטיפים ) על עצמה ( אלו התדמיות הפנים -
קבוצתיות ) ,

מתייחסת להטפסים פנימיים של קבוצות אחרות ומגיבה על תדמיות

ותוויות שקבוצות אחרות יוצרות עליה ( אלו התדמיות החוץ  -קבוצתיות )  .תדמיות
ותוויות אלו עשויות למצוא ביטוי בסוגות ספרותיות פולקלוריסטיות .
הסיפור העממי  ,כמו היצירה העממית כולה  ,מצוי במתח

מתמיד  ,הנע

בשני צירים

:

המתח שבין מסורת לחידוש  -הכולל יצירה  ,יצירה מחדש ואילתור ; והמתח שבין
דפוסים אוניברסאליים כלליים לדפוסים מקומיים  .פעמים רבות ישנה הקבלה בין

הדפוסים המסורתיים  ,העוברים בעל  -פה מדור לדור ובין היסודות הכלליים ( כלל -

יהודיים או

אוניברסאליים ) ,

כאשר אלו יחד מהווים את היסודות הקבועים והפחות

משתנים בספרות העממית  .בצד השני עומדים היסודות הדינאמיים  ,הכוללים חידוש

יצירה ואילתור  ,בכל היגוד מחדש או בתהליכי הסתגלות ( אויקוטיפיפיקאציה ) של

31

ראה

:

בארס .

32

ראה

:

מורג  -טלמון  ,עמ '

33
34

ראה  :בן  -עמוס .
ראה  :קציר.
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התאמת היצירה העממית למקום גיאוגראפי ולקבוצה אתנית מסוימת  .כשם שתהליך
יצירת הגבולות האתניים הקבוצתיים והתגבשות הזהות האתנית ( כפי שתואר

לעיל )

הוא תהליך כפול של התבדלות והתערות  ,המתרחש בד בבד ובאופן מתמיד  ,כך הוא גם
תהליך השימור והיצירה של הפולקלור  .דומה שההקבלה המוצעת כאן בין שני
תהליכים אלו עשויה להסביר את התאמתו ויכולתו של הפולקלור לשמש כלי ביטוי
הולם לתחושות של שייכות וזהות אתניות .

35

נותר לנו לדון בשאלה המורכבת שפתחנו בה

:

מהו סיפור אתני

?

מה הופך סיפור

כלל  -יהודי על עלילת  -דם  ,למשל  ,המצוי בכל קהילה יהודית  ,לסיפור ספרדי  -יהודי

?

ההגדרה שעל  -פיה מסווגים הסיפורים האתניים באסע " י היא על  -פי מוצאו
הגיאוגראפי של מספר הסיפור  .זוהי הגדרה נוחה אך מאוד מכלילה  ,המעוררת את

בעיית תוכנם של הסיפורים  .כך  ,למשל  ,מופיעים בקורפוס זה בדיחות על קמצנותם
של הסקוסים  ,רק משום שסופרו בפי שמואל רקנטי  ,שהוא ספרדי במוצאו  .האם די
במוצאו כדי שהבדיחה הסקוטית תחשב בדיחה ספרדית

קראה בעיתון לשבת

?

?

ואולי קלטה

ברחוב  ,או

זהו אמנם מקרה קיצוני  ,אבל פעמים רבות קשה לסווג אתניותם

של סיפורים על  -פי המוצא של המספר אותם  .קשה למספר לדעת מה שמע בבית אבא
ומה מפי שכניו הערבים  ,אשר לידם גדל ובביתם בילה שעות ארוכות  .גם קשה לקבוע

על  -פי התוכן והמוטיבים  ,מהו סיפור אתני  .שכן מהו ' תוכן ' ספרדי  -יהודי בסיפור
עממי  ,שהוא מטבעו אוניברסאלי

?

בעיה נוספת להגדרת הסיפור על  -פי מוצאו

הגיאוגראפי של המספר ייחודית לעדה הספרדית  -יהודית  .הגדרה גיאוגראפית על  -פי
מוצא ספרדי מרחיקה אותנו

500

שנה אחורנית ואינה מביאה בחשבון את ההשפעות

הרבות שעברו סיפורים אלו כדרכם מספרד לארץ  -ישראל  -דרך

בולגאריה ועוד  ,במשך

500

שנה .

36

תורכיה  ,יוון ,

על כן ברצוני להציע כאן בקצרה תנאים נוספים

להגדרת סיפור אתני  ,כלומר סיפור המביא זהות אתנית של קבוצה מסוימת  ,או
שהקבוצה רואה את הסיפור כמבטא את ערכיה והווי חייה .

סיפורי  -עם קבוצתיים  ,כמו אלמנטים אתניים אחרים  ,פועלים בתהליך כפול של
התערות והתבדלות  ,הן כלפי חוץ מן הקבוצה אל החברה הכללית בתהליך של תרומה
והן כלפי פנים מן החברה הכללית וקבוצות אחרות אל הקבוצה בתהליך של קליטה .

סיפורים שנולדו בקבוצה הספרדית  -יהודית  ,כמו בכל קבוצה אתנית אחרת  ,מסופרים

ונשמעים על  -ידי קהל מאזינים

רחב ,

וכך נתרמים לחברה הסובבת  ,ולהיפך -

סיפורים כלל  -יהודיים נקלטים על  -ידי בני העדה כשהם עוכרים תהליך של הסתגלות
להקשר התרבותי  -קבוצתי  .כך הרשלי הופך לג ' וחה  ,המלך  -לסולטאן  ,משנהו -

לואזיר  .האנשים אוכלים בורקאס  ,האשה מנגנת בעוד  ,עלילת  -הדם מתרחשת בבית -

כנסת רבן יוחנן בן  -זכאי בירושלים .

35

ראה

:

36

ראה

:

אלכסנדר  ,זהות .
ארמישטאד  ,עמ ' . 9
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ד  .רכיבי ההגדרה של סיפור עממי אתני
קובץ של סיפורים אתניים מתייחד בכך שהוא ממלא כמה תנאים בארבעה תחומים

:

מוצא המספר  ,הקהל  ,נסיבות ההיגור  ,הטקסט .

ו.

המספר

(א)

המספר הוא יהודי  -ספרדי .

(ב)

יהודי  -ספרדי הוא מי שדובר ספרדית  -יהודית או ממשפחה דוברת שפה זו .

(ג )

המספר משייך עצמו לקבוצה המוגדרת כיהודית  -ספרדית  ,ובכך הוא מגדיר את

זהותו האתנית כנבדלת מן הזהויות של קבוצות אתניות אחרות  ,במובחן מן
התרבות הכללית .

.2

הקהל

את הסיפור השמיעו  ,או שמעו  ,לפחות שניים מבני העדה  ,ולפחות שני אנשים מזהים

את הסיפור כסיפור יהודי  -ספרדי

;

וגם אם אינו מסופר עוד בעץ  -פה  ,הם שמעו אותו

אי  -פעם  ,או הם מסמנים אותו בתווית שיוך  ,כגון

:

' אצלנו היו מספרים '  ,או ' שמעתי

את הסיפור הזה בבית ' .

גם יתכן שמסמנים אותו בני קבוצה אחרת ואומרים  ,למשל  ' ,זה סיפור תימני '  ,או
' את זה מספרים המארוקאים ' .

ב  .נסיבוונ ההלגוד
על הסיפור להיות מזוהה עם מקום היגוד גיאוגראפי מסוים  ,כגון
מספרים '  ,או

:

:

' במארוקו היו

' אצלנו כאשר יושבים שבעה  ,מספרים את הסיפור הזה ' .

שלושת התנאים הללו

:

המספר  ,הקהל ונסיבות ההיגוד  -הראשון בהם הוא תנאי

הכרחי ומספיק  ,השני הוא תנאי מספיק אך אינו הכרחי  ,ואילו השלישי הוא תנאי

נוסף ,

שאיננו מספיק ואיננו הכרחי  .שלושת התנאים הם המרכיבים המשתנים בספרות

העממית והם שמעצבים את הטקסט מחדש בהתאם ליחסי  -הגומלין שביניהם
ובהתייחסות ליסודות הקבועים והכלתי  -משתנים בטקסט העוברים מדור לדור .

.4

הטקסט

אלמנטים קבוצתיים וייחודיים מוצאים ביטוי בטקסט  .ביטוי זה ניכר בחמישה רכיבים .
ראשית  -עולם הסיפור  ,שבו מתרחשת העלילה  ,יכול לשקף מאפיינים של
השתייכות לקבוצה

האתנית .
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שנית  -הדמויות  .יש סיפורים סביב דמויות
כגון

:

ידועות  ,בעלות

תווית שיוך אתני

הרב פאלאג ' י  ,הרב מיוחס  ,הרב אנג ' ל .

שלישית  -עיגון הזמן והמרחב  .הסיפור מתרחש במושבות הקהילה הספרדית

:

קושטא  ,איזמיר  ,סאלוניקי  ,ירושלים  ,מונאסטיר  :והוא מתרחש בזמן מוגדר  ,תקופה
או שנה מסוימת .

רביעית  -העולם האידיאי המניע את עלילת הסיפור ואת פעולות הגיבורים עשוי

לשקף נורמות וערכים ייחודיים לבני הקבוצה  ,על  -פי תפישתם את עצמם ותדמיתם
העצמית  .כך  ,בני הקבוצה הספרדית  -יהודית רואים את עצמם כקבוצה המגלמת ערכים
של נדיבות  ,מתינות  ,ייחוס  ,אריסטוקראטיה  ,וגם גאווה ורגישות מוגזמת לכבוד .

חמישית  -הווי ומנהגים  .הסיפור משקף

ותיאורי

מנהגים  ,אמונות

אופייניים לקבוצה ומשקפים אקלים של מסורות מסוימות  ,כמו

:

הווי  ,שהם

מנהגי

מאכלים ,

חגים  ,אמונות  ,טקסים ורפואות עממיות .
התחומים המרכזיים שבהם בא לידי ביטוי אופן ההתנהגות

פי מחקרה של פנינה

מורג  -טלמון ,

הקבוצתית  -אתנית  ,על

הם בית  -הכנסת וחוג המשפחה .

7

'

אלו גם שני

המקומות המרכזיים שבהם מתרחשת נסיבת ההיגוד של הספרות העממית
קדושה  ,סיפורי מוסר  ,שבחי חכמים ואגדות  -בבית  -הכנסת

;

:

סיפורי

סיפורים לילדים

וסיפורים בין נשים  -בחוג המשפחה .
באמצעות הפולקלור יכול בן הקבוצה לבטא את מודעותו העצמית לשייכות אתנית
מסוימת  .ואכן כל עוד קיימות קבוצות אתניות יהיה קיים גם היגור של סיפור

עממי ,

שיבטא את זהותה האתנית של הקבוצה  ,את מודעות ההשתייכות של בני הקבוצה אליה
ובהיזון חוזר יחזק הסיפור גבולות אלו ויתחום אותם  .היגוד הסיפור

העממי  ,כמו עצם

קיומה של קבוצה אתנית  ,נמצא כל הזמן בתהליך של התערות והתבדלות  .היגוד
הסיפור יכול לחזק יצירת גבולות אתניים ותיחומם או להבליט את המשותף והכללי .
אחרי שהסיפור עבר תהליך הסתגלות כדי להתאים עצמו אל הקבוצה

האתנית ,

כאשר מספרים אותו אנשים המזהים את עצמם עם הקבוצה  ,הוא עצמו מאשש ומאשר
את השיוך לקבוצה ויוצר כלפי חוץ נכס שניתנת לו תווית השיוך ' שלנו '  ,במובחן מן
המצוי בקבוצות אחרות  ,בנוסח

:

זהו ' סיפור שלנו ' או ' אצלנו מספרים ' .

דוגמה לתהליך הסתגלות של סיפור כללי  -יהודי אל הקבוצתי  -אתני
הוא הסיפור הירושלמי על ר ' קלונימוס .
דם

:

38

( ספרדי  -יהודי )

ביסודו זהו סיפור יהודי כללי על עלילת -

מציאת גוויית ילד נוצרי בערב הפסח בבית  -הכנסת  ,האשמת היהודים  ,סכנת כליה

על הקהילה ותשועה בדמות רב שמחיה את הילד המת כדי שיעיד מי רצחו  .בקרב
ספרדיד ירושלים מסופר הסיפור כשהוא שומר על תבנית הסיפור היהודי כללי  .מסופר

על הרב קלונימוס  ,שמצא את גוויית הילד בבית  -הכנסת  -הספרדי  -רבן יוחנן בן -

זכאי בירושלים .

37

ראה

:

מורג  -טלמון  ,עמ '
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:
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לסיפור נוספת  ,בסיומו  ,אפיזודה מקומית גיאוגראפית האופיינית רק לירושלים
ומקשרת את הסיפור למנהג ולמקום  .בעוד שכל סיפורי עלילת  -הדם מסתיימים

בתשועת הקהילה היהודית  ,הסיפור הירושלמי מסתיים אחרת  :היות שהרב קלונימוס
כתב את השם המפורש על פתק ביום שבת  ,ובכך חילל את השבת  ,העניש הרב את
עצמו בסקילה ובאי  -קבורה  .בני הקהילה סירבו למלא בקשה זו  .אולם ביום ההלוויה

התנפלו ערבים על מסע ההלוויה  ,הגופה נשמטה מן האלונקה  ,הידרדרה במורד הר -

ציון ונעלמה מול קבר אבשלום  .ומאז ועד היום שמים אבן במקום זה לזכר הרב
קלונימוס  .כך התגשמה משאלתו .
הנופך המקומי הירושלמי שנוסף לסיפור מהווה יסוד אטיולוגי  -מנהג של
מקום  .למנהג זה נוסף נדבך שלישי והוא אמונה עממית  ,שלפיה כל הלוקח אבן מן גל
האבנים של רבינו קלונימוס חזקה עליו שישוב תמיד לירושלים .

אף שהרב קלונימוס ( אם מדובר בדמות הביוגראפית  -היסטורית מן המאה

ה , 16 -

מורו של האר " י ) היה רב אשכנזי  ,רואים אותו בני העדה הספרדית כ ' רב שלהם ' ואת
הסיפור כ ' סיפור שלנו '  ,אף שהוא מסופר גם בפי האשכנזים בירושלים  .כותב על
הסיפור קלמן שולמן

:

' הדבר אירע בבית תפילת האשכנזים ' ו ' הרב הקדוש רב

קלונימוס  ,מורה צדק לקהל האשכנזים אשר בירושלי ם ' .

איש ירושלים במכתב לפנחס גרייבסקי

:

39

כותב לעומתו נפתלי ברוך

' כפי אשר קבלנו אנו הספרדים מזקנינו ועד

היום הזה אנחנו הספרדים מדליקים נר תמיד בפנים בית  -הכנסת תלמוד  -תורה במקום
אשר נעשה בו הנס ' .

40

כלומר  ,סיפור זה עבר הסתגלות כלל  -יהודית  ,לקבוצות אתניות

שונות ( במקרה זה ספרדים ואשכנזים בירושלים ) כאשר כל אחת מהן קוראת לבעלות
על הסיפור .

עבודת איסוף ומחקר של פולקלור אתני נעשית לעיתים קרובות על  -ידי חוקרים
ורושמים בני העדה עצמה  .יתרונה של עבודה כזו הוא בהכרות קרובה עם

השפה ,

וידידים ) .

חסרונה

המנטאליות  ,המנהגים  ,יחידים מבני הקבוצה ( בני  -משפחה  ,קרובים

וסכנתה בנוסטאלגיה ובצורך של המידענים  ,או בציפיותיהם  ,ל ' יפות ' את מורשתם .

הפנייה אל רישום הסיפור ומחקרו גם עשויה להוות חלק מגילוי  -מחדש או מאישור
של הזהות האתנית והזדהות עם המורשת העדתית של הרושם והחוקר  .דוגמה לכך היא

מתילדה כהן  -סראנו  ,המעידה על עצמה במבוא לספרה

:

כל זה היה חבוי בתוכי בלי ידיעתי והייתי צריכה לעלות לארץ כדי שאוכל
לגלותו  .מצאתי את עצמי כאן לבדי  .הורי ומשפחתי היו רחוקים ולא ידעתי
עברית  .ואז נפתחה קליפתי האיטלקית ואיפשרה לי לגלות את האני האמיתי
שלי .
כלומר ,

39

ראה

דווקא הניכור והחרדה מפני החברה הכללית הזרה הביאו אותה להאחז

:

שולמן .

40

ראה

:

ברוך .
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במורשת האתנית כאזור ביטחון  ,מורשת שהפולקלור הוא כלי ביטויה  .לדידה הדרך
אל הגילוי והשיבה חזרה עוברת בנתיב הנוסטאלגיה  ,כדבריה

:

לפתע התמלא הבית כולו במנגינה שהייתה מוכרת לי היטב  .המנגינה כאילו

בקעה מתוכי והציפו אותי געגועים חזקים לכל מה שהיה רחוק ממני  ,בית

ילדותי  .לא יכולתי לכבוש את דמעותי  .שיר

זה  ,שמאוחר

הורי ,

יותר זהיתי אותו

כרומנסה ' אהבת רועה '  ,סימל את געגועי וגילה לי את זהותי האמיתית .

] 4

ואכן הנוסטאלגיה האמוציונאלית היא אופן ההזדהות המינימאלי עם המורשת
האתנית .

42

מבחינה זו ממשיכה כהן  -סראנו את הקו המגמתי נוסטאלי  -אתני שהיתווה

יוסף מיוחס  ,כדבריו במבוא לספרו
[

:

 ] . . .אני קורא מעומק לבי אל כל אחי הספרדים והמזרחים ואומר  :שובו אל

הספרדיות  ,אבל רק אל עברה של הספרדיות אל אותו העבר הגדול שכבר קבע
לו דף של זהב מזהיר בהסטוריה שלנו  ,ודף זה צריך להשלימו ולהוסיף בו את
כל ה ' מלואים ' שיש עוד להוסיף  .יאלף נא איש איש מאתנו הספרדים
והמזרחיים כל מה שיוכל באיזה ענף

[

.]. . .

43

דברי סיכום
במאמר זה נדונו שלוש בעיות  -יסוד על האיסוף  ,הרישום והמחקר של פולקלור בכלל
ושל פולקלור קבוצות אתניות בפרט  .הבעיות הן
(ב)

הקשר וביצוע

; (ג)

:

( א ) לשון ההיגוד  ,תיעוד ופרסום

;

הפולקלור כביטוי לזהות אתנית .

בתחום האיסוף והרישום נעה מגמת התיעוד מרישום של טקסטים בלבד  ,שלא

בשפת ההיגוד המקורית  ,שמטרתו הראשונית היא ' הצלת שרידים '  ,לאמצעי תיעוד
משוכללים יותר  ,כמו הקלטה והסרטה  ,כשהתנאי הוא רישום בשפת ההיגוד המקורית

של המספר  .זאת  ,תוך התמודדות עם הבעיה הסבוכה של דרכי פרסום הטקסט העממי
האם לפרסמו כלשונו  ,מסוגנן  ,מעובד ועד כמה לעבד

:

?

בתחום המחקר מושם הדגש  ,בהתאם למגמות מחקר הפולקלור בימינו בכלל  ,גם

על ההקשר החברתי  -תרבותי שבו מסופר הסיפור העממי ועל אמנות הביצוע של
המספר .
שאלת אופיו וייחודו של הפולקלור בקבוצות אתניות והקשר שבין פולקלור לזהות
אתנית היא שאלה המעסיקה רבות את החוקרים בארץ  ,ונראה לי ששאלה זו רלוואנטית
וחיונית במיוחד למבנה החברה בישראל .

41

שני הציטוטים האחרונים  -ראה

:

כהן  -סראנו  ,עמ '

42

ראה

:

מורג  -טלמון .

43

ראה

:

מיוחס  ,עמ ' סו  -טז ( ההדגשה -

במקור) .

. 15
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כיום החידוש והמשימה הייחודית של חקר הספרות העממית בישראל הם בדיקת
המעבר מן ההיגוד האתני להיגוד הישראלי והתהוות היגוד חדש בשפה העברית  ,תוך
הסתגלות הסיפור לזמן ולמקום .

המנלות ביבליוגראפוות
אארנה ותומפסון
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תשמ " ט

ייועד כולו ליהדות בוכארה .
בבל

תהליכי מודרניזאציה בקרב יהדות
( במיוחד עד
לחמת -העולם הראשונה ) .
החוברת תצא ~
לאור בקיץ  .מאמרים לחוברת זו
יתקבלו עד סוף מאי .
אנו מתכננים לפרסם מאמרים על הציונות

בקרב יהודי ספרד והמזרח והעליות ההמוניות

של קהילותיהם .
הבאים

:

המאמרים יעסקו בנושאים

ראשונים

ומבשרים של

הציונות ,

התארגנות ציונית  ,לימוד עברית ועלייה לארץ
מקהילות אלו  .נשמח לקבל על כך

מאמרים .

המועד הסופי להגשתם הוא עד יולי  . 1988נא
להתקשר
העורך .

תחילה ולסכם את הנושא עם

