
 

 4104 דצמבר|  4' גיליון מס –הומור מקוון 

 ציון ימיני-בת| פי זקני תימן מן הנשגב לאירוני בפסוקים ב 61

 מן הנשגב לאירוני בפסוקים בפי זקני תימן

 1ציון ימיני-תב

 

  תקציר

ששימשו את עולי תימן בארץ ( ג"תשע" )כי במקלי"המאמר מדגים פסוקים מתוך ספרו של גברא 

  ,בני תימן שנולדו בארץ מוסלמית פרימיטיבית. ועדיין משמשים בפיהם לצרכים רטוריים, מוצאם

שבו הסמכות החינוכית העליונה הייתה  ,קפדנית ובחינוך נוקשה התחנכו בה מגיל שלוש באווירה

ולכן היה השיח , בקיאותם בכל ארון הספרים היהודי הייתה עצומה. המורי ורק אחריו ההורים

הם , כשהגיעו עולי תימן לישראל. ל"בפתגמים ובמקורות חז, היומיומי שלהם משובץ כולו בפסוקים

ואת קשייהם ותסכולם ביטאו , מסורתית לחברה מודרנית חוו חבלי קליטה קשים במעבר מחברה

זקני תימן משבצים פסוקים אלו בדיבורם לשלוש .  באמצעות הפסוקים שהיו שגורים בפיהם

במאמר . לצורכי הומור ולהבעת מסר אירוני, להעברת המסר המקורי בנסיבות המתאימות: מטרות

מקורי מן המשמעות הנשגבת לאירונית התמקדנו בפסוקים שבהם מהפכים בני תימן את המובן ה

 .בעיקר לצורך הבעת ביקורת

 
 הומור לשוני, זקני תימן, פסוקים, אירוניה, נשגב: מילות מפתח

 

 

 על השתלבות עולי תימן בארץ

כדי . במאמר זה נביא פסוקים שהוצאו מהקשרם המשמשים בפי עולי תימן להבעת מסרים אירוניים

תחילה את השינויים שעברו יהודי תימן לאחר העלייה ים נסקור המסר העולה מן הפסוקלהבין את 

בין חברה מסורתית לחברה ופערים הבדלים . ארצה במעבר מחברה מסורתית לחברה מודרנית

הבאים מן החברה המסורתית אינם יכולים להתאים את עצמם התאמה  2.מודרנית קיימים בכל עדה

ולכן יש התנגשות בין שני , החינוך והבילוי, ההמשפח, השלטון, גמורה להבדלים בתחום הכלכלה

אלא של , התנגשות זו חמורה יותר בארץ כי היא אינה תוצאה של התפתחות היסטורית. עולמות

 .דינמיתעקירה פתאומית מחברה מסורתית לחברה מודרנית 

בים או בעיני רוחם את פעמי המשיח הולכים וקרר ,ב"תרמבשנת  שהגיעו לארץהראשונים  עולי תימן

בארץ טפחה המציאות האכזרית על פניהם והם נתקלו  אך, ושמחו על שזכו להגשים את הגאולה

הם התמודדו בהצלחה במציאות הקשה . זר ומנוכר שהתייחס אליהם בדחייה ובזלזול, בעולם חדש

יכרה בקרבם תופעה של ירידה ועל אף קשייהם הרבים לא נ, קשה מצד הממסד הקולטנווביחס ה

של עולי תימן להתארגן מבחינה פוליטית כדי לטפל רבים ניסיונות  היורקע זה על . מהארץ

   3.ביניהם לבין יתר העולים לרעהראשי ההנהגה שהפלו לאחר שנכזבו מ ,בענייניהם

                                                 
1

 .תלפיות ה לחינוךובמכלל אשקלון מכללה האקדמיתבמרצה ללשון ולאוריינות אקדמית ,  ציון ימיני-תר ב"ד 
yeminib@gmail.com  

2
 .133-103 'עמ, ץ"כ 
3

יחס מפלה בין התימנים לאשכנזים בהתיישבות מספרת על היא . 301-58' עמ, קלורמן-ראו גם עראקי .113' עמ, קיסר 
התפיסה כי , לדבריה. אחרים ופחותים, ראייתם כזרים –ההפליה הייתה בעיקר על רקע מוצא איתני . 3909-צ ב"בראשל

אינם מסוגלים ואינם ראויים להגשים את מטרות  ההתיישבות החלוצית השפיעה במידה רבה על המשך קורות 
 .והמקום שתפסו בחיי היישוב ובהתיישבות ,המסלול שאליו נותבו, התימנים בארץ
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 .היו בבחינת התנסות אנושית בלתי רגילהניסיונות ההשתלבות שלהם חבלי הקליטה של עולי תימן ו

מצד אחד רצו יהודי תימן לשמור על . בזמן-ם של משיכה והתרחקות בובתחום זה פעלו כוחות מנוגדי

ומצד אחר ביקשו להשתלב לא תמיד בהצלחה בחיי החברה , מסורת אבותיהם בכל הקשור בחיי הדת

יוסף הרב דוגמה להתרחקות בתחום הדת אפשר למצוא במאמרו של  4.והתרבות במסגרות החדשות

 ,מנהגי תימן המקוריים שנשמרו במשך אלפי שניםכי על מביע את מורת רוחו  הוא  שבו ,קאפח

וקורא לבני , הוא מדגים מנהגים זרים שחדרו לבני תימן בישראל. יטשטשים בארץ ישראלמהולכים ו

 .5םיההעדה לשוב למסורת אבות

 את, השינוי הקיצוני שחל במציאות חייהן של הנשים לאחר שהגיעו לארץ מתימן תאר אתמעוז מ-בר

התמודדותן עם קשיי הפרנסה ותביעות החיים שלא היו  אתו המהירה לתנאים בארץהסתגלותן 

בתוך פחות משנות דור מאז התיישבו  ,שנות העשרים של המאה העשריםב כבר. רגילות להם בתימן

עלו הנשים מדרגה בתחום מעורבותן הציבורית והצטרפו לארגוני נשים שדאגו , עולי תימן במושבות

 6.ץלענייני הנשים באר

ריגר חקרה את הסתגלותו של נוער תימני בארץ בשנים הראשונות לעליית מרבד הקסמים והבחינה  

ם הסכימו הנערים לערכים וניבתחומים ש. נמוכהלדרגת הסתגלות  גבוהה דרגת הסתגלותבין 

שינוי יחסי הכוחות  ריגר מצאה כי. אך הלכה למעשה לא יישמו אותם, החדשים שאליהם נחשפו

תמורות בערכם של ההורים כמפרנסי המשפחה וכמייצגיה כלפי חוץ ו בירידת סמכות הא, במשפחה

ככל שהתלות של ההורים  –משפיעים לא רק על בית ההורים אלא גם על שינויים ותמורות אחרים 

אמנם היה הבדל בין  7.כך הנער אינו רואה את עצמו כפוף לסמכות המוחלטת של האב, בנערים גדלה

אך למעשה כל , "מרבד הקסמים"ולי תימן בעליות הראשונות להיקלטותם בעליית עשל היקלטותם 

 .תימן לישראלבמעבר מהעולים בכל הזמנים חוו שינויים מפליגים באורחות החיים 

 על האירוניה כסוג של הומור

ושימש מפלט  היה ההומור חלק מהווייתה, מאז התהוותה של החברה האנושית ,סטוריהימשחר הה

נגיעה בנושאים שהם בבחינת טאבו , גרימת הנאה: קידים שוניםפלהומור ת .יום-וםמקשיי הי

ההומור . אמצעי לשיפור פני החברה ויצירת מנגנון הגנה מפני פחדים וחרדות, עידון תוקפנות, חברתי

פתוח כך  ,ככל שהשליטה בשפה גבוהה יותר 8.הומור ויזואלי והומור מילולי: נחלק לשני סוגים

הבנת ההומור המילולי תלויה גם  ,לבד מהשליטה בשפה 9.וליהנות מהומור מילולי האדם ליצור

  10.ברמת הידע הכללי וביכולות הקוגניטיביות של כל אחד ואחד

 

                                                 
 .153-138 'עמ, בשארי 4
5

 . 388-333 'עמ, הליכות עולם, קאפח 
את מעמד האישה במושבי העובדים שבדק , 303-38' עמ, ראו גם את מחקרה של שרעבי .311-383' עמ, מעוז-בר 6

חברתי המיוחד של -המבנה הכלכליהמחקר מראה כי . של המאה הקודמת 30-ה  הראשונים בעמק יזרעאל בשנות
מתן שניהלו הנשים על הזזת הגבולות בין הספרה הפרטית לספרה הציבורית יצרו במושב זהות נשית ו-המושב והמשא

, בשל תפיסות מסורתיות מושרשות לא נוצר במושב שוויון מלא או היפוך תפקידים, עם זאת. פעילה וחזקה יותר
 .11-38' עמ, ביץראו גם ברלו. ומתן שניהלו הנשים הסתיים לעתים בשעתוק הגבולות המגדריים-והמשא

שבו הוא מביא טקסטים שכתבו עולי תימן , 309-353' עמ, ראו גם את מאמרו של גיאת .393-389' עמ, נוער תימני, ריגר 7
, התערערות מעמד ההורים: למשל, מבוגרים וצעירים שהם למעשה תיעוד של המשברים במעבר מתימן לישראל –

מנהגי הבילוי , סדרי החינוך, המתירנות המינית, עזיבת הדת, משפחההשינוי במעמד האישה והתערערות מעמד הגבר ב
 .עודסדרי השלטון ו, והפנאי

8
 .33' עמ, זיו 
 .38-38' עמ, הומורשפת הוכן  335' עמ, האדם הצוחק 9

10
, לשון-מטא ,פרוכטמן, 301-153' עמ, פרלמן גייגר-שלום ויטל, ( ,3993Chiaro) על ההומור המילולי כתבו גם קיארו 
 .אחריםו  313-339'  עמ, הומור לשוני, פרוכטמן, 33-13' עמ
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אך קיים גם סוג , ההומור לצורך בידור הוא הומור ישיר המתבטא בסיפור בדיחות ובהצגת קומדיות

של ההומור אחת מהדרכים . והוא ההומור העקיף מתוכנן ינוהוא מזדמן ואשלרוב אחר של הומור 

מגדירות את   11ברוך ופרוכטמן .ת אמצעי רטורי להבעה בדיבור ובכתבמשמשהאירוניה ה העקיף היא

אדם אומר מילה או משפט ומתכוון למשהו . משמעית בדרך של התחפשות-התבטאות דוכהאירוניה 

וכן תחושת עליונות של  האמירה ר לנושאבדרך כלל מכילה האמירה האירונית לעג של הדוב. שונה

אינו יכול לשמש כמשפט אירוני כי הוא " המאמר הזה הוא משכנע למדיי"משפט כמו  .והדובר כלפי

ויש בו כדי , המאמר הזה הוא מדריך" :המשפט לעומת זאת, מתייחס לדברים בהתייחסות מתונה

 אלאך יש בו פוטנצי, ן כפשוטוהוא משפט פתטי העשוי להיות מוב" לשמש נדבך בבניין הספרות

-של המבע האירוני נעשה באמצעות רמזים מילוליים ולא 12הפענוח .שבו ההפרזהבשל  האירוניל

 .ובלשון הדיבור הם עשויים להיות קשורים אף באינטונציה ובמבטא, מילוליים

 

י ם של יוצאדיבורשהן למעשה פסוקים שהוצאו מהקשרם ב ,במאמר זה אנתח אמירות אירוניות

דרך שהייתה מקובלת מאוד בתימן והמשיכה לשמש בפי דוברי השפה , עם בני שיחם תימן המבוגרים

המקבץ מאות  13"כי במקלי"את הפסוקים הוצאתי מספרו של גברא . גם בחייהם בארץ התימנית

מילדותו , במשך עשרות שניםשמע מפי דובריהם או ש, כאלה שליקט בעזרת ידידים וקרובים אמירות

 .וםועד הי

 

יש ניצול של כמה  הישראליתל תוך כדי שיחה בעברית "מן המקרא ומדברי חזפסוקים בשימוש ב

דברת על ניצול רובדי מ 14מרכוס .ל ולשון ימינו"לשון חז, ן המקראלשו: מרובדי הלשון העברית

, לדבריה .אך דבריה נכונים גם ללשון הדבורה ,בספרות לעיצוב אפקטים קומיים הלשון העברית

אפקטים  ניגוד והפתעה היוצרים , סתירהשיש בה התאמה סגנונית -וב רבדים לשוניים יוצר איעיר

כאמצעי לשוני "( הזחה משלבית"בלשונו )מצביע על עירוב משלבים סגנוניים   15גם שראל. היתוליים

והמעבר ממשמעות  ,של הנשגב הנמכה יוצרשימוש בפסוקים ללשון היתולית ה .נפוץ בהומור המילולי

שיבוץ , זאת ועוד . הטון האירונינותן את על ידי היפוך וניגוד של לשון המקורות חת לאחרת א

מערב קודש בחול  ,בנושא המנוגד לערכים שהם מבטאים ת חוליןבשיח פסוקים בעלי מטען ערכי

 .בתהליך של חילון

 

 .הבעה ובתגובה עליהב מבדיל ביניהםו (היתול)= לאירוני"( בג  ש  "בלשונו )שגב נמבחין בין ה  16ברזל

 תגובה ה. בנחות ובמוקטןההבעה מתרכזת ואילו בהיתול  ,ההבעה היא פיוטית ומרוממתשגב נב

, היא צחוק התגובה להיתולזאת  לעומתו, התפעלות ויראת כבוד ,השתאותהיא שמעורר השגב 

כי רוב מעלה " כי במקלי"עיון מעמיק בקובץ הפסוקים בספר , ואכן. מבוכהו הטלת ספק, ביקורת

, מהם לקוחים מספר תהילים 803, מזוויתרה , ך המליצית והמרוממת"הפסוקים נלקחו מלשון התנ

 . י המייצגים לשון חגיגית נשגבת המאפיינת טקסטים שירייםמספר משל   333-הלת ומקֹ 88

 

                                                 
11

 .31' עמ ,ברוך ופרוכטמן 
 .339' עמ, לבנת 12
13

 .ג"תשע, גברא 
 .331-333' עמ, מרכוס 14
15

 .301' עמ, שראל 
16

 .30' עמ, ברזל 
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הכלולים בספר הוא התפקיד הרביעי של ההומור שהוצג בפתיחה והוא  רביםלפסוקים המשותף 

. ההומור שם ללעג תופעות אנושיות מכוערות בתקווה שעל ידי כך יצליח להכחידן 17.החברתיהתיקון 

והצחוק , תופעות הנראות לו חמורות למגוחכות דוברההופך  ,בלעגו לאדם ובניסיונותיו לשנות ולשפר

, בביטול וכלאחר יד ,עושה זאת לעתים בעדינות דוברה . את העולם" מתקן"הנובע מראיית המגוחך 

הדרך העדינה יותר היא ההתחפשות שבאמצעותה עובר המסר בדרך אירונית על . לעתים באכזריותו

היא ההיתול האלים הבא לידי ביטוי בסטירה , תוקפנית יותר, דרך אחרת. ידי היפוך משמעות

 18גברא. צי הביקורת שלה מופנים לקרבן הנתון לגינוי מפורש ונמרץוח   ,שיעדיה ברורים ומוגדרים

ואף בניסוח חריף , לעתים נאמרו פסוקים קשים ביותר ופוגעניים במיוחד"בהקדמה לספר כי מציין 

השתדלתי להעלות על הכתב . ורק במקרים יוצאי דופן השמטתי אותם, הן בכתיבה או באמירה, וגס

במאמרי ". אלא שבמקרים אלו השתדלתי לעדן את הניסוח, כמעט כל פסוק גם אם הוא קשה

 .ת בספר שהיא ההיתול האירוני ולא אתייחס לאמירות סטיריותלטאתמקד בדרך הש  

 

 ההומור כאמצעי לשיפור פני החברה

האירוניה היא דרך לחנך לשינוי בצורה נרמזת על ידי מסר סמוי שרק מי שבקי במקור מבין , כאמור

ך היה נפוץ  "בשל הבקיאות העצומה של יהודי תימן בתנ"כי  19בהקדמה לספר כותב גברא. אותו

כל יהודי תימני היה שוזר ]...[.  יומי הרגילמל בשיח היו"השימוש בפסוקים ובפתגמים ממקורות חז

וכך היו זורמים ושוטפים , פסוקים ממקורותינו כמעט בכל משפט ומשפט שאמר גם בענייני חולין

שלכולם אות מייצגות של שימוש בפסוקים בחרתי להביא דוגמ. "דברי התורה בכל שיח ושיג

וביקורת על הווי ביקורת על תכונות האדם , התנהגות שליליתביקורת על : הביקורת משותפת

את הביקורת הזאת מבטא הדובר על ידי  .ותרבות האופייניים למציאות הישראלית המודרנית

  .הוצאת הפסוק מהקשרו הנשגב והתאמתו למציאות נמוכה ונחותה בדרך של אירוניה

 

   התנהגות שליליתעל ביקורת 

המוקפד היה החינוך  20,ם בעלייתם לארץיהודיהחינוך בתימן שהביאו עמם היין נוסף של מאפ

, את מנהגי הביתקולט כבר מראשית צעדיו היה הילד בתימן . ור הצעירנהגו כלפי הדש נוקשהוה

היה  התימנים לילדיםשל   21יחסם.  סדרי ישיבה והלכות משמעת, נימוסי אכילה, אורחות חייהם

אלא מצב של , הילדות לא נחשבה כגיל שיש לו ערך בפני עצמו וזכויות משלו –ביניים כמקובל בימי ה

נתפס לא רק  ,(בער בערבית)=אהל 'הילד שנקרא ג. מות שיש למלאו מוקדם ככל האפשרחוסר של

מן להוציא  התפיסה הייתה שיש. שאינו חפץ לדעת בשל היצר הרע שבואלא גם מי , אינו יודעכמי ש

כבוש את להתיש את כוחו בתורה כדי שיו, במקל וברצועה, בכוח הזרועו הרע הטבוע באת היצר הילד 

לוקה מי שיש להסתייג מהתנהגות שלילית ולהוכיח את , על פי המנטליות התימנית הטיפוסית. יצריו

הילד או הנער . בדרך כלל מפי מבוגרים ממנו, ביקורת זו נשמעה בכל מעגלי חייו של האדם. בה

מתוך אמונה שהדברים נאמרים  ,אותה בהכנעה גמורה יםמקבל וביקורת הי םהשנמתחה עלי

ביקורת היה מקובל נוהג זה של  .אישית נכונה-לחיים ולהתנהגות חברתית ובין םכדי להכינ םלטובת

                                                 
17

 .19' עמ, זיו 
 .5' עמ, גברא 18
19

 .שם 
20

 .39' עמ, הליכות תימן, קאפח 
 .331' עמ, גויטיין 21
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נציג פסוקים  .ונמשך גם לאחר העלייה ארצה, לא רק כלפי הדור הצעיר אלא גם בינם לבין עצמם

 :אחדים העוסקים בכך

 

ךָ  ִאמֶּ ַמח ָאִביָך וְׂ ךָ , ִישְׂ תֶּ ְָׂתֵגל יֹוַלדְׂ הפסוק הלקוח מספר משלי שלשונו חגיגית  –( כה, משלי כג) וְׂ

ילד כזה . במקום ללכת אחרי הבלי העולם הזה, בינה ומוסר, משבח את הילד הלומד חכמה, ומליצית

 לחיוב: שרים שוניםבפי זקני תימן הפסוק נאמר בהק. מסב להוריו נחת ואושר והם שמחים בהולדתו

–ולשלילה , לאחר הצלחה משמעותית של נער או ילד במעשי חסד או בהצטיינות בלימודים –

לאחר מעשה שלילי חמור או כישלון חרוץ של הילד שלמעשה גורם , במשמעות האירונית ההפוכה

 . להוריו אכזבה ובושה

 

ָחָמה ֵדי ִמלְׂ לֻּמְׂ ב מְׂ רֶּ פסוק זה נאמר על  צבא שומרי הראש של  –( ח, שיר השירים ג) כָֻּלם ֲאחּוֵזי חֶּ

. בקי ומנוסה בהלכות קרב, חמוש כהלכההיה שלמה  שהגנו עלכל אחד מהגיבורים . שלמה המלך

 .ליד בית כנסת גדולכותב כי שמע זקן תימני אומר פסוק זה על חבורת נערים שהקימו רעש  22גברא

 . עים המנוסים בהפרעות ובהקמת רעשכי בני הקבוצה הם מטרידים קבו ,כוונתו הייתה לומר

 

ָרֵאל ִישְׂ ָגדֹול ָנַפל ַהּיֹום ַהזֶּה בְׂ עּו ִכי ַשר וְׂ פסוק זה אמר דוד המלך לעבדיו  –( לח, ג, שמואל ב) ֲהלֹא ֵתדְׂ

בשיח היומיומי של בני תימן הוא נאמר בהקשרים שונים .  שר הצבא שלו, על מותו של אבנר בן נר

עבריין או על סופו של אדם  – ולשלילה, גדול וצדיק שהלך לעולמואדם על  –לחיוב : והפוכים

 .מספר ששמע זקן תימני מצטט את הפסוק הזה  כשנודע לו  כי נרצח עבריין כבד  23גברא. מושחת

 

הפסוק לקוח מן הפרק הנאמר בסוף תפילת שחרית בשיר של  –( ו, תהילים מח) ֵהָמה ָראּו ֵכן ָתָמהּו

המצוטט כאן מדבר על תגובתם של  מקורוה, מהלל ומפאר את הקדוש ברוך הוא פרק זה. יום שני

, לבד מהשימוש הרגיל בפסוק זה כפשוטו בהקשר מתאים. המלכים הגדולים הרואים את גבורתו

 .משמש הפסוק גם במשמעות אירונית בתגובה למעשה בלתי הגיוני ומוזר שעושה פלוני

 

הפסוק הנאמר בתפילה החשובה ביותר  –( מתפילת מוסף לראש השנה) ָפנֶּיךָ ַגם ָכל ָהעֹוָלם כֻּלֹו ָחל ִמלְׂ 

 ִחילנגזר מן השם  ָחלהפועל . ה"הקב –מבוראם ' מדבר על יראתם של כל ברואי ה, בראש השנה

הפסוק נאמר בלשון סגי נהור על אדם המנסה להפחיד את חברו או את שכנו . שפירושו פחד גדול

 .וירא מפניבפועל איש אינו  אבל, ומצפה שיפחדו ממנו

 

ָידֹו מּודֹו בְׂ ַתלְׂ ָכאן וְׂ ָבא לְׂ ֵרי ִמי שֶּ ל התכוונו לשבח במאמר זה את מי שמלא "חז –( א, פסחים נ)  ַאשְׂ

חכמי תימן נוהגים לומר פסוק זה באירוניה על מי שבא לבית הכנסת או . בחכמת התורה ובקי בה

מנהג שהתפשט מאוד בארצנו  –פרים לא מתאימים בעלונים או בס, לבית המדרש מצויד בעיתונים

 .בשנים האחרונות

 

ָשִעים ם ַוֲהָנָאה ָלעֹוָלם – ֵשיָנה ָלרְׂ בתימן נהגו להשכים  לבית  –( א, בבלי סנהדרין עב) ֲהָנָאה ָלהֶּ

כל זקני תימן המשיכו במסורת זו . כאשר בחוץ הייתה עדיין חשכה, הכנסת עוד לפני תפילת שחרית
                                                 

 .393' עמ, ראגב 22
 .331' עמ, גברא 23
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ומעולם לא השלימו עם העובדה שהדור הצעיר הולך להתפלל שחרית רק , כוח ההרגלגם בארץ מ

המתח . על רקע זה התקיימו ויכוחים רבים ורבו העימותים בין הורים לבניהם. לאחר זריחת השמש

משבר זה גרם . גרמו לרבים מהם לעזוב את הדת ,הרב בבית והפיתויים שקרצו לצעירים בארץ

אחד מהפסוקים . ר הוותיק והם נהגו למחות על כך באמצעות פסוקים שוניםלתסכול גדול בקרב הדו

או כששבו , היה הפסוק הזה שנאמר בציניות כאשר ראו שילדיהם אינם קמים לתפילה או ללימוד

הם אינם עוברים , כאשר הרשעים ישנים, על פי הגמרא. מהתפילה בבית הכנסת וילדיהם עוד ישנים

גם העולם נהנה משנת הרשעים כי אינו סובל ממעשיהם , יתרה מזו. הםולכן השינה טובה ל, עברות

 .הרעים

 

 ביקורת על תכונות האדם

, טיפשות, שחצנות, שקרנות, חוסר הגינות ,לילית כמו עצלנותי תימן נהגו לגנות כל תכונה שיהוד

 :נראה לדוגמה את הפסוקים שלפנינו .ממנהג זה חדלובהגיעם ארצה לא ו ,חטטנות, רשעות

 

בא לפאר ולרומם  ,"עלינו לשבח"פסוק זה הלקוח מתפילת  – (מן התפילה) לעַ ַמ ם ִמ יִ ַמ ָש בַ  רֹוָק ב יְׂ ַש מֹו

והיא מהללת את מעשיו של לשונו של הקטע הזה היא לשון מליצית ונשגבת . את הקדוש ברוך הוא

אלא מתרחק ומתנתק  ,מעורב עם הבריותל אדם שחצן שאינו באירוניה ענאמר  פסוקה. אלוקים

לפנינו דוגמה לעירוב רובד לשוני מקראי שנושאו קודש ברובד פשוט ויומיומי  .מהציבור עקב גאווה

 .המבטא ניגוד והיוצר אפקט קומי

 

פסוקים רבים בספר זה לקוחים , כאמור –( קסב, תהילים קיט) בל רַ לָ א ָש צֵ מֹוכְׂ  ךָ תֶּ רָ מְׂ ל ִא י עַ ִכ נֹוָא שָש 

פסוק הו פסוק זהכמו ' וברובו מאדיר ומעצים את ה ,שונו מרוממת ונשגבתמספר תהילים של

כשפוגשים אדם חכם : זהו אחד הפסוקים הנאמרים בהקשרים שונים גם לחיוב וגם לשלילה. הקודם

אך כשפוגשים אדם , השגב םהמשמעות המקורית בתחו נשארת ,ונהנים לשמוע דברי חכמה מפיו

ם את המשמעות ומנמיכים את הנשגב לתחום נחות הלועג לתכונת מהפכי ,האומר שטויות ודברי הבל

במקרים נדירים הנמען ? האם יבין הנמען את המסר האירוני המופנה אליו. הטיפשות של האדם

לרוב נלווית לאירוניה אך , ינו לבין איש שיחוואז נוצר פער בתקשורת ב, ק כפשוטומקבל את הפסו

 .מבטא לא שגרתי המשדרים לנמען את המסר הנכון הנגנה שונה או, ת פנים של זלזולהבע

 

במקור נאמרו . משמעית-גם פסוק זה יכול להתפרש בצורה דו –( ו, מלאכי ב) יהּוִפ ה בְׂ ָת יְׂ ת ָה מֶּ ת א  רַ תֹו

 ,להבדיל מהתקופה שבה מנבא מלאכי, הדברים על הכוהנים שהיו בעבר נקיי כפיים ויראי שמים

מדובר בעדות , מקד ברישא של הפסוק המשמשת בפי הדובראם נת .שבה שיחתו הכוהנים את דרכם

 . זהו מבע אירוני המתאר אדם שקרןהסיטואציה הפוכה אך כש, אמת על דברי פלוני

 

. ה"פסוק זה מופיע במזמור הלל שחיבר דוד המלך על הקב –( י, תהילים קמד) יםִכ לָ מְׂ ה לַ עָ שּון תְׂ ֵת ֹוּנַה 

בהמשך  "...תיני ובו חסיחסדי ומצודתי משגבי ומפלטי לי מג  ": הפסוק השני באותו מזמור אומר עליו

זה  שמע פסוקכי כותב  24גברא. וביניהם הנותן תשועה למלכים' מונה דוד את מעשיו האדירים של ה

                                                 
 .333' עמ, גברא 24
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בהתייחסותו של . מסוימת לפעול ולהצליח במשימה תיימרשה אדם רברבןמזקן תימני שאמר אותו ל

 .קשר נשגב למהתלת מה  הזקן אל אותו אדם יש היפוך משמעו

 

במקור נאמר פסוק זה בנבואה על מלך צור העומד בראש  –( טו, יחזקאל כח) יךָ כֶּ רָ דְׂ ה ִב ָת ים ַאִמ ָת 

מוצג מלך צור  ,נבואה זו המתאימה לכל הגויים שהציקו לישראלב. ממלכה שהציקה לעם ישראל

בפסוק זה אומר . ות לרובכאדם החושב שהוא גדול ונכבד ומרגיש שהוא חי בגן עדן שופע אוצר

בלשונם . עד שנמצאה בך עוולה ,כלומר היית נקי מעוון, היית תמים בדרכיך, המלך, אתה: יחזקאל

שלא ינהג   והדריכבמובן החיובי על אדם שמנסים ל :נאמר בהקשרים שוניםשל חכמי תימן  הפסוק 

 .ערמומי ונכלולי ,ובמובן השלילי על אדם לא הגון, בתמימות גדולה

 

הפסוק לקוח מסיפור עבודת הפרך של , כידוע –( כג, שמות ב) קּועֲ זְׂ יִ ה וַ דָ בֹועֲ ן ָה ל ִמ אֵ רָ שְׂ י יִ נֵ בְׂ  חּונְׂ ָאיֵ וַ 

בשימוש אירוני . בשיא תלאותיהם וסבלותיהם' והוא מתאר את זעקתם לה, בני ישראל במצרים

 .מתכוון הדובר לגנות את תכונת העצלנות

 

ה שהכול גלוי לפניו כספר הפתוח והוא יודע "הפסוק נאמר על הקב –( כ, מיה יאיר) בלֵ ת וָ יֹולָ ן כְׂ חֵ ֹוב

חכמי תימן נוהגים להשתמש בפסוק זה בצורה . את כל הנסתרות ואת כל מחשבותיו של האדם

הנמכה ל זוהי דוגמה נוספת  .אירונית כלפי אדם חטטן המתיימר לדעת סודות שאין ביכולתו לדעת

המכשירים גם לתיאור  משמש הפסוקבשנים האחרונות  .התנהגות נחותהשל הביטוי מתחום השגב ל

 .MRIאו  C. T., הרפואיים החדשים כמו אולטרה סאונד

 

 

 ביקורת על הווי ותרבות האופייניים למציאות הישראלית המודרנית

לא הכירו את נפלאות הטכנולוגיה ואת צורת המשטר , תנחשלעולי תימן שחיו במדינה מוסלמית 

מאז עלותם ארצה ועד ימינו חוו זקני תימן את השינויים והתמורות . רטי הנהוגה בארץהדמוק

בצד ההשתאות הגדולה מפלאי העולם . המודרניים ואת ההתפתחות הטכנולוגית הדוהרת בצעדי ענק

הם נהגו ונוהגים עד היום להביע את מורת רוחם על הפגיעה בחיי הדת ועל הכרסום ביראת  ,המודרני

 .נביא להלן פסוקים אחדים הממחישים את השקפתם זו. חינוך לערכיםהשמים וב

 

הפסוק  –( טו, שמות כ) ןֵש ר עָ ָה ת ָה אֶּ ר וְׂ פָ ֹושל ַה ת קֹואֶּ ים וְׂ יִד ִפ לַ ת ַה אֶּ ת וְׂ לֹוֹוּקת ַה ים אֶּ ִא ם רֹועָ ל ָה כָ וְׂ 

ות עם מעמד מכונן זה בתולד. מתאר את מעמד הר סיני שהיה מלווה בקולות חזקים ובאורות גדולים

באירוניה אמר את הפסוק חכם . עצמה שהותיר את רישומו על העם-פעמי רב-ישראל היה אירוע חד

 ,במועדוניםכמו אורות מרצדים ו םזיקוקי, תימני שהתארח בחתונה שבה שילבו אפקטים של רעש

 .כאילו זהו מעמד הר סיני

 

נהגו כבוד , ו את מצוות הדת קלה כבחמורהעולי תימן שקיימ –( ד, ישעיה מא) אבֹוא יָ יו לֹלָ גְׂ רַ ח בְׂ אֹרַ 

. למרחקים כדי לבקר את קרוביהם נהגו לנסוע גם לאחר שעלו ארצה. וות הכנסת אורחיםגם במצ

התפתחות עקב  ,ותופעת הכנסת האורחים הלכה והצטמצמה ם אלובמשך הזמן הלכו ופחתו ביקורי

נהגו עולי זו  מתופעהמורת רוחם  כדי להביע את. הטכנולוגיה שאפשרה תקשורת בטלפון ובאינטרנט

. וביטאו באירוניה את דעתם בנושא חַ רֵ אֹוכהגו  חרַ אֹ את המילה –לצטט פסוק זה בשינוי תימן 
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על פי דעת . אבֹוא יָ יו לֹלָ גְׂ רַ ח בְׂ רַ אֹ: והסיפא, םלֹור ָש בֹעֲ ם יַ פֵ דְׂ רְׂ יִ : במקור הרישא של הפסוק היא

הוא רדף את אויביו ולא אונה לו כל רע בדרך . ם ומלכיםמדובר באיש שבא ממזרח והביס גויי, מקרא

ח)=   25.הוא אברהם אבינואדם זה  ,ל"חז דעתל .שלא הלך בה בעבר( אֹר 

 

, את הפסוק הזה אמרה לאה אמנו לאחר לידת לוי –( לד, בראשית כט) ילַ י אֵ יִש ה ִא וֶּ לָ ם יִ עַ פַ ה ַה ָת עַ 

והקשר ביניהם יתהדק  בזכות  ,ב יעקב אליה יותרובו הביעה את תקוותה שהפעם יתקר, בנה השלישי

הביע את מורת רוחו מן המנהג שהשתרש ש תימניזקן אמר פסוק את ה. שלושת הבנים שילדה לו

מנהג זה זר לעדת תימן ששמרה על צניעות  .כנס עמה לחדר לידהימבעלה שי יקשהבישה אכש, בארץ

מטעמי צניעות היו נשים מיילדות ש על מספרים. מופלגת בכל הקשור להיריון וללידה של האישה

ופתעו לא פעם כשהתברר להם שהן ה אפילו בעליהןו ,כאשר כרעה אישה ללדתנעלמות פתאום 

 .אף שידעו על עיסוקן, נעלמו

 

הפסוק לקוח מפרק בתהילים המתאר את  –( ה, תהילים יט) םיהֶּ לֵ ל ִמ בֵ ה ֵת צֵ קְׂ ִב ם ּוּוָ א ַק צָ ץ יָ רֶּ ָאל ָה כָ בְׂ 

כי  אומרהפסוק ולכן , 26הגבול, הוא החוט המסמן את הקץו ַק , לפי אחד הפירושים .'גבורות ה

. ודיבוריהם מתפשטים ומגיעים עד קצה תבל, השמים מקיפים את הארץ מסביב בכל גבולותיה

גם על ו, בלשון סגי נהור אומרים פסוק זה על הטלפון המאפשר שיחה לכל מקום בארץ ובעולם

  .על התנועה בכל הארץשהבהובם משפיע  הרמזורים

 

ךָ  בפסוק זה אומרת הרעיה לדודּה שיחקוק את דמותה על  –( ו, שיר השירים ח) ִשיֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלבֶּ

בהקשר אירוני מתכוון הדובר ללעוג לצעירים המקשטים (. תבנית שחוקקים במטבעות=חותם)זרועו 

ר הולך בחולצה פתוחה כששרשרת זהב אחד מזקני תימן ראה פעם צעי. את חזיהם בתכשיטים שונים

-כך הביע אותו זקן את דעתו על ההופעה הלא .פסוק זהב וביטא את סלידתו מכך, תלויה על חזהו

  .כאילו מדובר בדבר קדוש החקוק על לבו, יהודית של אותו צעיר המשדרת הידור וגאווה

 

התקבולת שבפסוק . הדר זקנים שיבהו: המשך הפסוק הוא –( כט, משלי כ) םחָ ים כִֹר חּות בָ רֶּ אֶּ פְׂ ִת 

, תפארתם בכוחם –הצעירים . משווה בין הדור הצעיר לדור הזקנים ומציינת את המיוחד בכל דור

חיוב ל. חיובי ושלילי :נאמר בהקשרים שוניםהפסוק . הדרם במראה השיבה שלהם –ואילו הזקנים 

מצים לקיים מצוות או תאכשהם מאו , נאמר על הצעירים הרוקדים במרץ בחתונות ללא הפסקה

המשמעות היא אירונית ונאמרת כאשר הצעירים מכלים את כוחם  – השלילל. מעשה חיובי אחר

וכשראה , על נערים ששיחקו כדורגל ללא לאותסיפור  דוגמה לכך היא. בפעילות שאינה לשם שמים

אבל , עייפיםמת אינםפסוק זה כי בכדורגל או במשחקים הם ב העיר להם, מזקני תימן אותם אחד

 .כשצריך ללמוד תורה אין להם כוח

 

ָלה ַשֲעשּוע יָה  ִבי ִגידְׂ ץ צְׂ רֶּ בדברי ההספד על הפסוק במקור נאמר  – (ב, תלמוד בבלי מועד קטן כה)  א 

למד בטבריה  ,רץ ישראלעלה לאהוא . לד בבבל ולמד בסורא ובפומבדיתאשנו, אמורא גדול, זירא' ר

ורת על שחקנים ישראלים במשמעות אירונית נמתחת ביק. דורוכל חכמי  ונשא ונתן בהלכה עם

בעיקר   המצטטים את הפסוק הם .פרסיםבם זוכיואף , ספורטבל בתחומים שונים "המצליחים בחו
                                                 

 .ז"תכ' עמ, כרך ב, ספר ישעיה, חכם 25
26

  .ח"צ' עמ, כרך א, תהילים, שם 
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או על כך שתקציבים , עוסקים בעולם הרוח ובלימוד תורה כך שהספורטאים אינםעל וחים חוגים המ

 .ספורטרבים מושקעים בתחום ה

 

 סיכום

התמקדנו בפסוקים שבהם מהפכים . 27"כי במקלי"אמר זה הדגמנו פסוקים מתוך ספרו של גברא במ

בני תימן שנולדו בארץ מוסלמית . בני תימן את המובן המקורי מן המשמעות הנשגבת לאירונית

התחנכו בה מגיל שלוש באווירה קפדנית ובחינוך נוקשה שבו הסמכות החינוכית העליונה , תנחשל

ולכן היה  ,בקיאותם בכל ארון הספרים היהודי הייתה עצומה. ורק אחריו ההורים "רימו"הייתה ה

 חשפה את ארצההעלייה . ל"מקורות חזבפתגמים וב, משובץ כולו בפסוקיםהשיח היומיומי שלהם 

מהפך גדול שיצרו  ולשינויים טכנולוגיים ,ודמוקרטי שהיה זר להם חילוני, למשטר מודרני בני תימן

לנגד עיניהם ראו עולי תימן . שלהם משפחתיים-יחסים החברתיים והביןבובתרבותם , םבאורח חייה

את . בלי יכולת לעצור את התהליך ולהתנגד לו ,את התפוררות חיי הדת ועולם הערכים שגדלו עליו

ישראל ואת מחאתם על הכרסום בחיי היהדות ביטאו עולי תימן בשיבוץ -אכזבתם מחלום ארץ

  .צורכיהם הרטורייםאותם להבעת מאז ומתמיד שימשו ש ,פסוקים ופתגמים

 

 :מקורות

קאפח אסתר : בתוך, 'נשות תימן בכור ההיתוך במושבות ארץ ישראל בראשית המאה העשרים, 'מעוז דני-בר 

 .311-383' עמ, א"תשעירושלים , מתימן לישראל, (עורכת)

 .ג"שמת אביב-תל, לכל שיר יש שם ,איהמ ופרוכטמן ירימ ברוך

 .ט"תשל אביב-תל, משגב להיתול  –השיר החדש , ללה ברזל

 31 תהודה, "10-וה 30-ם וארגוני הנשים ברחובות בשנות הי  ר  ע  נשות ש  ' רבות נשים עשו חיל'" ,פהי ברלוביץ

 .11-38' עמ, (3030)

 רקיסו שלום סרי: בתוך, 'י תימןבמעבר בין תרבויות של יהודתרבותיות ותמורות חברתיות , 'שראלי בשארי

 .153-138' עמ  ,3008 אביב-תל, הליכות קדם במשכנות תימן ,(עורכים)שראל י

 .ג"תשע בני ברק. כי במקלי ,שהמ גברא

 .ג"תשמ ירושלים, חיי רוח, סדרי חברה, היסטוריה –התימנים , למה דבש גויטיין

-309' עמ, (3033) 33 תימא, 'ימןהמפגש עם ארץ ישראל בזכרונותיהם של ראשוני העולים מת' לטיאלפ גיאת

353. 

 .3953 אביב-תל, הומור ואישיות ,בנרא זיו

 .ן"תש ירושלים, מהדורה שביעית ,דעת מקרא ,מוסע חכם

 ' עמ, (3910( )3) 30 מגמות, 'חברה מסורתית וחברה מודרנית' ,עקבי ץ"כ

133-103. 

 .383-330' עמ ,(3001) ש"ד לאיל"למ, 'האירוניה והמבנה הלשוני של המבע' ,והרז לבנת

 בסיפורת העברית החדשה ואפקטים סאטירייםדרכי עיצוב לשוניות ליצירת אפקטים קומיים  ,עלימרכוס 

 .ז"תשנ אילן-אוניברסיטת בר: רמת גן, (ורעבודת דוקט)

 .3009 ירושלים, בדרכו של האדם הצוחק: הומור ,ריהאסובר 

 .38-38' עמ ,(3033) 3  ר מקווןהומו, 'שפת ההומור המילולי, 'ריהאסובר 

, 'יהודה ובחזרה-מראשון לציון לנחלת: ואשכנזים תימנים התיישבות פועלים' ,ציון-תב קלורמן-עראקי

 .301-58' עמ ,(3993)קתדרה 

                                                 
 (.ג"תשע)גברא  27
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' עמ ,3008 לגרשון ברגסון שי: בין חינוך לספרות ילדים(. עורכות)פישביין  עלברוך וי ירימ :בתוך, 'לילדים
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באנגלית ו שני דגמים של הומור לשוני בעברית , 'אלדד ומידד בעור אחד'ו 'יעוץ לי גוץ ל' ", איהמפרוכטמן 

  .313-339' עמ ,(3001) 15 ביקורת ופרשנות, "מבט השוואתי: הטוחן-בעיבודי המעשייה בת

 .3935 ירושלים, הליכות תימן, יוסףקאפח 

 .388-333  'עמ ,3951 אביב-תל, סעי יונה, (עורך) שלוםסרי : בתוך, 'הליכות עולם' ,וסףיקאפח 

הליכות , (עורכים) שראלי קיסרו שלום סרי: בתוך :בתוך, 'התארגנות עצמית של עולי תימן' ,שראלי קיסר

 .138-113' עמ ,3008 אביב-תל, קדם במשכנות תימן

  13-39 לשון חלקת, 'לשוניתהההומור הלשוני ככלי דידקטי לטיפוח המודעות , 'ילהצ גייגר פרלמן-שלום ויטל

 .301-153' מע ,(3000)

 .393-389' עמ, (3983), (1) 1 מגמות, 'לבעיות ההתערות של נוער תימני בארץ, 'גיתח ריגר

 'עמ ,(3990) 31 ביקורת ופרשנות, 'וההבחנה בין רמות לשוןהכשירות התקשורתית , 'ביצ שראל

331-301. 

, (3003) (3) 38 מגמות, 'מקומה של האישה במושבי העובדים הראשונים: פרטית שהיא ציבורית, 'חלר שרעבי

 .303-38' עמ
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