
 

 

 

 2102  יוני|   8' גיליון מס – כתב עת מדעי לחקר ההומור: הומור מקוון 22

של יהודי  ארכיון הסיפור העממי בישראלבקורפוס  מרכזיות ההומור

 רומניה

 *שלום-מירי יוסוב

 

 

 תקציר

 בתמהתוך התמקדות  י"רומני שבאסע-בקורפוס היהודימאמר זה בוחן את דומיננטיות ההומור 

יוצגו עיונים בסיפורים . אמונה ברב ובעוזריומשרטטת תיאורים סרקסטיים על הההומור ודת 

 הבבית כיושבת את מעמדה שקבעה צניעות האישה בחברה היהודיתסטראוטיפ  ברים אתהשו

האישה  התמה הבודקת את ההומור והמיניות הנשית תחשוף את דמות. חברהלפיכך מידורה מהו

של הומור מתוחכם זאת סינתזה . תאוותנית היודעת הנאת בשרים, עכבותנטולת שהיא  האחרת

לצחוק וליהנות גם , רומנית להישיר מבט-יהודיתיכולת הקהילה הביטוי של  המהוו על דת ומין

 .דשות בחברה הישראלית בכללותהואותן תמות הנתפסות כמקמ

 

 .מין ומיניות, מגדר, דת, הומור -מילות מפתח

 

 מצב המחקר

החל ביוון  .פעמים הוא מעלה חיוך ופעמים הוא פולשני ופוגע, יום שלנו-היוםמלווה את הומור ה

ואריסטו עסקו בהגדרת הצחוק כסוג ספרותי נחות בהשוואה לנעלות  1סוקראטס ,העתיקה

גם קאנט .  2הטרגדיה וקבעו כי במהותה היא צחוק על יסוד פגום ומעוות שאינו גורם כל כאב

אולם בדבריו ניכרת , קרוב לתפיסתו זו של אריסטו בדבר השלמות האסתטית ללא הכיעור הקומי

 .3ררת דחייה בשחיתותהההבחנה שלא כל קומיות מעו

ברגסון שהיה בין הראשונים שעסקו בחקר הצחוק מצביע על שלושה עיקרים הכרוכים 

חוסר רגישות (. ב); הקומיות טמונה רק בדברים שהם אנושיים במהותם(. א):  4הצחוק ביצירת 

                                                           

 .בבאר שבע ואוניברסיטת בן גוריון בנגבש קיי "המכללה האקדמית לחינוך עשלום -ר מירי יוסוב"ד* 

גם  ראו.  א"בקמפוס לאמנויות ת /92/21תאריך מתחומי השני לחקר ההומור -המאמר הינו עיבוד להרצאה בכנס הרב

, ניתוח סוגתי(: י"אסע)סיפורי העם של יהודי רומניה בארכיון הסיפור העממי בישראל , 'שלום-יוסוב' מ: 

המחקר התמקד באפיון סיפורי העם . 99-1/1' עמ, ו"תשס, עבודת דוקטור', רפוס אתניסטרוקטורלי והשוואתי של קו

בתוך תהליך העלייה  222/-1911שנרשמו ונאספו בין השנים , של יהודי רומניה בארכיון הסיפור העממי בישראל

-יוסוב' מ: ראועוד  .י שאיפשר את העיון והשימוש בסיפוריו"ברצוני להודות לאסע. והקליטה של העדה

 (.212/) /לימודים , "היידישאי והתאטרון במזרח אירופה-ההומור היהודי",שלום
1
בדרכו של האדם : הומור, סובר' א: עוד ראו  .899' עמ, ו"ם תשט-י, ליבס' תרגם י,  כתבי אפלטון, אפלטון: ראו 

מאמרים רב תחומי בחקר  ץקוב: רצינות-איחשיבותה של , (עורכים)סובר ' זיו וא' א. 11-/1, 229/כרמל  ,הצוחק

 .18-12' עמ, /21/אשקלון , ההומור
2
 .182-189 -ו;  /21-8;  //' עמ, ז"א תש"ת, הק' תרגם מ,  אריסטו -על אמנות הפיוט , אריסטו: ראו 

3
 .1/9 -1/8' עמ,19/2ם -י, בקורת כוח השיפוט, קאנט' ע: ראו 

4
 :ראו גם מאמרו של . 11 - 1' מע, ב"ם תשכ-י, לוי' תרגם  י,  הצחוק, ברגסון' ה: ראו 
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 אם ממשיים, בצחוק צפונה מחשבת סתר של קנוניה עם צוחקים אחרים(. ג);  מלווה את הצחוק

כשהצופה מנותק רגשית מהסיטואציה , ברגסון מוצא את הקומיות בעיוות המצחיק .מדומים וא

מאירי בספרה העוסק -שוחט' ח. שאם לא כן תתעוררנה תחושות נלוות אחרות של חמלה ורחמים

חינוכי שיש בו -בצחוק בספרות הישראלית מציגה את תפיסת הצחוק של ברגסון ככוח חברתי

הצחוק : "לעיצובה של החברה ולעיצובו של הפרט תוך שהיא מצטטת מדבריומימד של תועלתיות 

עליו לעורר באדם שאליו הוא מכוון רגש , וכיוון שנברא לשם השפלת הכבוד. הריהו קודם כל עונש

בהחלט ראוי לראות בהומור כלי חינוכי . 5(11' עמ" )בעזרתו נוקמת החברה על שזלזלו בה. של צער

אך חיוני גם להתבונן בדרכו הייחודית של השעשוע והסבת ההנאה , ותהמסדיר נורמות חברתי

מסר חברתי התורם בעל את ההומור כ גדירמ 6"הומור יהודי"זיו בספר  'א. הגלומים במסופר

הורדת המתח בתוך הקבוצה ויצירת אוירה , לתהליכים חברתיים כמו הגברת לכידות הקבוצה

התנהגותי של  הצחוק הוא ביטויכש ,ועונג הנאה המסבגורם אמוציונלי טמון הומור ב  . חיובית

 . 7ההנאה

טוען כי גם ברגעי האור וגם ברגעי הצל יש בהומור " שחור לבן בגוונים"אדיר כהן בספרו 

אמנם ההומור אינו מביא להחלמה מלאה אך יש בו להקל על הצער . לשמח ולהגדיל את הלב

מאפיין זיו את  9"הפסיכולוגיה של ההומור" גם בספרו .8ולשמש כאמצעי להתמודד עם המצוקה

קבוצה מצמיחה הומור האופייני באופן שכל ההומור כמחזק את הקשרים בין החברים בקבוצה 

תוך הבלטת אחדותם הומור פרטי זה יוצר שפה משותפת המובנת רק לחברי הקבוצה . רק לה

המשלב בין שני " בדמע צחוק"להומור הכרוך בעצב הוטבע בשפה הפסיכולוגית הביטוי  .וייחודם

-יסודות ניגודיים של עצב וחרדה לצחוק והנאה כמנגנון הגנה במישור האישי ובמישור הקבוצתי

מציגה את כוחו המבריא של " ללא הומור היינו מתאבדים"אוסטרובר בספרה ' ח . הלאומי

עון כי זיו מעלה את הטי' א.10כמפחית מתעוקת הלב ומסייע בהתמודדות, ההומור בתקופת השואה

חברתיים ורגשיים יצרו את ההומור היהודי שיש בו מן הרצון לעוות את , גורמים אינטלקטואלים

אך , לשמור על הלכידות הפנימית ולאפשר ביקורת עצמית התורמים ליסודות ההומור, המציאות

                                                                                                                                                                      

M. L. Apte. “Humor”, Folklore, Cultural Performances; and Popular Entertainment (ed. R. Bauman), 

N.Y 1992, pp. 67-75. 

-במאמר מובלטת חשיבותו של ההומור כאחד הכלים הזמינים שבידי האנושות ליצירת תקשורת ואינטראקציה בין

 .אישית
5
מושב , נבו' ג: עוד ראו .18 -11' עמ, ב"א תשל"מרחביה ות, על הצחוק בספרות הישראלית, מאירי-שוחט' ח: ראו 

 ./11-1' עמ, 212/יהודה -אור, הרטוריקה של הסאטירה העברית: לצים
6
 .12 -1' עמ, /199א "ת, הומור יהודי, (עורך)זיו ' א: ראו 

7
 :ראו גם 

84. -97, pp.83 , 19, Canetti and Nietzsche. MurphyH 

 .11/-9//' עמ, 212/יהודה -אבן, שחור לבן בגוונים, כהן' א: ראו 8

9
 .112 -1/9' עמ, 1991א "ת, פסיכולוגיה של ההומור, זיו' א: ראו 

כמנגנון  רההומו", אוסטרובר' ח: עוד ראו .11-89' עמ, 229/ם -י, ללא הומור היינו מתאבדים, אוסטרובר' ח: ראו 10

 .28-22' עמ, (212/)19 כוורת, "הגנה בשואה
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ליטל גליק ושרון זיו היימן במאמרם הנשמע כמו התחלה של . 11הם אינם בלעדיים להומור היהודי

סוקרים את חשיבות ההומור כטכניקה "  מוסלמי ונוצרי הולכים לפסיכולוג, יהודי"בדיחה ידועה 

טיפולית הרואה את השימוש בו כאמצעי המחזק את הקשר הטיפולי להמשגה חדשה של תפישות 

  .12סיטואציותשל ו

לגבור על כל הקשיים עובר תהליך של  תהמתכונת המקובלת של צחוק המאפשר

אחד הגורמים . טלקטואלית במרוצת השנים אל הסאטירות החברתיות והפוליטיותהתפתחות אינ

לרבות האמונה והדת הוא הרצון להמשיך , מהתלות ובדיחות בכל תחומי החיים לתפוצת היגוד

" הסיפור העממי של עדות ישראל"שנהר בספרה ' ע. ולהתקיים גם בעידן המודרני והטכנולוגי

ורי מופת לבדיחות מתוך הצורך של המספרים העממיים לענות מורה על הטרנספורמציה של סיפ

  .13על צרכי בני הדור הצעיר

המכיל ריבוי של סיפורי הומור י "יהודי שבאסע-הרומנימתוך ראיית ייחודו של הקורפוס  

הגישה  ,יםלשוני יםניואנס על, פרדוקסליים על מצבים, הומור הבנוי על הפכים: ועל כל קשת גווני

כשהכוונה  מפלגתי-הומור אנטיאפילו נפשות הפועלות במסגרתה או לדת ול יחסההיתולית ב

הומור , עיסוקים ופרנסה הוא סביבהומור יש וה. 14יציאה כנגד המקודש והשליט בדרך של הלצה

דמויות ומקומות ידועים במזרח אירופה הומור ובדיחות על , משפחה ובפרט על האישהמוסד העל 

סיפורים  /1/ -מבחינה מספרית הקורפוס מכיל כ .אנשי חלםוהרשלה מאוסטרופולי כמו 

 82.9% -אחוזים מדובר בכשב, ובדיחות מוגדרים על דרך החלוקה הסוגתית כסיפורי הומורה

בסיפורי  הומור  בחרתי להתמקד בניתוח ובדיוןהואיל וכך (. גבול מחצית הקורפוסעל  )לערך 

  .ואת האישה על חולשותיה המיניות בפרטובבדיחות השמות ללעג את הרב והדת על עיקריה 

, עם-מאמר מבקש להצביע על האפשרות החשובה הקיימת במחקר של רפרטואר אתני של סיפוריה

הסוציולוגיות , תוך הפנייה ושימוש בידע המצטבר בחקר ההומור בדיסיפלינות הספרותיות

סוים מסיפורי העדה לצורך עיון וניתוח מקבץ מוהפסיכולוגיות שהתפתחו בדורות האחרונים 

ובאופן זה להציג ממאפייניה ומתכונותיה של העלייה , המצויים בארכיון הסיפור העממי שבחיפה

י מצביע "הקורפוס באסע .היהודית בארץ משנות החמישים של המאה העשרים ואילך-הרומנית

 .ובינהטרנסילבניה ובוק, מולדובה: הנחלק בין שלושה חבלי מדינה בעיקר, על ריכוז סיפורים

 

  מטרת המחקר

נפרד  לחשוף את זהותה של קהילה כפי שהיא מוצגת בנרטיב העממי כחלק בלתי מחקר זה מבקש

הרגשה ואמונה , דרך חיים או חשיבה, תרבות היא מורשת. מן החברה הישראלית בכללותה

חיבור זה מבקש בעצם . בשיח או בקריאה של ספרים, הנרכשים באמצעות האדם או החברה

                                                           
11

, ו"א תשמ"ת, הומור יהודי, "חברתיים של הומור יהודי בתפוצות ובישראל-היבטים פסיכולוגיים", (עורך) זיו' א 

 .// - 19' עמ
 19, כוורת ,"על צחוק והומור בפסיכותרפיה -מוסלמי ונוצרי הולכים לפסיכולוג, יהודי",היימן ז"גליק וש 'ל: ראו 12

   .29-29' מע, (212/)
13

 .2/-12' עמ, א"ת ,הסיפור העממי  של עדות ישראל, שנהר' ע: ראו 
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כאשר הסיפורים העממיים ההומוריסטיים לעדה משמשים לצורך , סוג של שיח ותקשורת  להיות

. יום-לצחוק ולהפיג את מצוקות היום ,העניין כצוהר מייצג של העדה הרומנית היודעת ליהנות

קבוצה האתנית ה לשייחודים ה המאפייני עלבקש להאיר נניתוח הסיפורים נות ונדרך ההתבו

  .הנחקרת

 המחקר שיטת

של אימוצן  תוך התמקדות בסוגת ההומור דרך י ליהדות רומניה"סיפורי אסעסקירה של קריאה ו

שלוש שיטת מרכזיות בחקר הספרות . מגדריותגישות מחקריות ספרותיות מגוונות ותיאוריות 

בשילוב . ניתוח סטרוקטוראלי וניתוח השוואתי, ניתוח סוגתי: העממית תשמשנה לעיון במאמר זה

  .רומני-ממדי של הקורפוס היהודי-ות יתקבל תיאור רבשלוש השיט

 

 קורפוס המחקר

י מתנקז לשלוש קונסטלציות מרכזיות אשר תיבחנה "רומני שבאסע-העיון בקורפוס היהודי

, הראשונה חובקת במהותה ובתחומה את השנייה ומתמקדת בהומור על הדת. במאמר שלפנינו

ההיתוליות על אנשי הדת ובעיקר על העומד  תפיסותיה ואורחותיה  כשלצידה מתקיימת רוח

 .הנשית-מה האחרונה עוסקת בגשמיות המיניתוהתי, בראשם הרב

 

 הומור ודת

באישיים , בחגים ובשבתות, ברב ובעוזריו, באמונה ברבסיפורי הומור העוסקים  18 -נמצאו כ 

עודנת או מנגד סוגה זו של התבדחות מ-תת. מקורפוס סיפורי ההומור 2%/ -מרכזיים המהווים כ

סיפורים אלו מתייחדים בנימה לגלגנית . חריפה על הדת מהווה כתשעה אחוזים מהקורפוס השלם

ניתן לסווג את הסיפורים  . בתרבות היהודית בין אם במישרין ובין אם בעקיפין לאשיותולעגנית 

 :כדלקמן, לשתי חטיבות

עימות בין ; יום הכיפורים  ,באב' ט, השבת: על מועדים כמו -( סיפורים 22) הומור ודת .א

; 19/2י  "אסע: להלן פירוט הסיפורים. דתות ואפילו התבדחות קלה על ארץ הקודש

1118 ;/9/9 ;/91/ ;/992 ;/99/ ;1222 ;1221 ;1/11 ;1//9 ;1//9  ;9181 ;12211 ;

12219  ;1112/ ;/1111 . 

יו השליליות באופן תוך שימת הדגש על  תכונות -( סיפורים 8/) הומורסקה על דמות הרב  .ב

 .נלעג

 992/;  991/;991/;992/;9/9/;  211/;1128;/128; 8129י "אסע: להלן פירוט הסיפורים

 ;/99/ ;/998 ;12/1 ;122/ ;1118 ;9121 ;9182 ;9181 ;9188 ;9181 ;9992 ;99/8 ;

1/211 ;12211 ;122/2 ;18291 ;18299 ;1889/ ;11/11 ;11/1/ ;1121/ ;11/2/ ;/21/1 ;

/1/9/ ;/112/ ;/11/8 ;/11/1 ;/1121. 

עורק  תהעדה הרומנית היהודית מתאפיינת כעדה בעל, י"דרך הסיפורים המוצגים בקורפוס באסע

  .ללא יראה, בחיים עצמם נתא מתבוניאל הדת וחשיבותה באופן שבו ה תהמתייחס, חיים שמח

ות מעט פרובוקטיביות דיחבומסיבה זו ניתן להבחין בקיומם של סיפורים הומוריסטיים ואפילו 

, מנהיגי מוסדות הדת כמו רבנים .את יום הכיפוריםוהשמות ללעג קל או חריף יותר את השבת 

כמרים ומנהיגים דתיים אחרים נבחרים לשמש אנשי קשר עם כוחות עליונים ובתוך כך מייחסים 

ובראשונה  כך שהומור מסוג זה מדגיש את טבעם האנושי בראש ,ומיוחסים להם תכונות מיוחדות
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בארבעה היבטים ניכרת ההתבדחות . ואת החולשה האנושית שגם הם אינם פטורים ממנה

כל הגבינה בכיסון " 992/י "בסיפורים אסע -האל וארץ הבחירה  (.א: )רומני-ברפרטואר היהודי

יום הכיפורים כיום שבתון מקודש ותשעה (. ב); "אז יש תקווה -יש סימן " 1111/י "אסע; "אחד

; "אל תיתן לי עצות, אלוהים" 9/9/י  "בסיפורים אסע -המקדש -יום אבלות על חורבן ביתבאב כ

י "אסע; "שכוי חסר בינה " 1/11י "אסע; " צלם" 9181י "אסע; "חצי שלי וחצי שלך" /91/י "אסע

; " העני שהתארח בשבת אצל הגביר" 9//1י "אסע -יום השבת על מצוותיו(. ג); "ייחוס"  9182

 -ערכים ומצוות  ביהדות (. ד); "סימן ההיכר" /1112י "אסע;  "?הסוסים לשם מה"  9//1י "אסע

ידי עוזרת -הפרשת חלה על" /99/י "אסע; "אשת המלמד מסבירה על הפרנסה בבית" 1118י "אסע

; "רגל חזיר כשרה" 1221י "אסע; "חיפוש מקום בשביל תרנגול ההודו" 1222י "אסע;  " גויה

 ".חוששים שניהם" 12219י "אסע

 מקודשה היוםההתמקדות תהיה בשלושה סיפורים המציגים את יכולת ההתבדחות על להלן 

גם בקרב חתך באוכלוסייה המגדיר עצמו כליברלי , יום הכיפורים -בתרבות היהודית  ביותר

אך בעשור לחודש השביעי היה יום הכיפורים הוא מקרא קודש : " שנאמר בספר ויקרא ,וחילוני

כי כל הנפש אשר לא תענה בעצם … ועיניתם את נפשותיכם והקרבתם אשה לאלוהיםיהיה לכם 

 (.ב"ל-ז"פסוקים כ; ג"פרק כ" )…היום הזה ונכרתה מעמיה

 

גאטעניו גיב : "ביידיש "  )אל תיתן לי עצות, אלוהים" 2628' י מס"סיפור אסע

 ישראל פורמן :סיפר ורשם   "(מיר קיין עצות נישט

 

דבריו את הסיטואציה ההקשרית שבה משתמשים בסיפור ובמימרה  המספר מציג בראשית

משתמש בה מי שתכנן עסקה אך חזר בו בהרגישו כי . המימרה היא מיסודה אפיקורסית": האלה

 :מספרים". היא לא תיגמר בטוב

ואגב עישון התחיל . על ספתו ועישן סיגריה, סוחר אמיד ואפיקורוס, ביום הכיפורים שכב יהודי"

כן נוכח לדעת כי סופה לא יהיה טוב והוא , אך כל מה שחשב עליה יותר. סקה מסוימתלתכנן ע

כי מן השמיים דוחפים אותו לעסקה זו כעונש על חילולו את , משמע. עלול לאבד בה את כל רכושו

 ".  אל תיתן לי עצות, אלוהים: "הוציא הסוחר את הסיגריה מפיו ואמר. הכיפורים -יום

 

ורא בדיסוננס שבין התגובה של האפיקורוס שהיא כולה דבר אשמה לאל על הסיום מפתיע את הק

שבהבנתו את מעשיו ביום המקודש יחדל ממחשבות  ,ניסיונו להתערב ולהזיק לבין ציפיית הקורא

דווקא מבניות זו של ניגודיות בין ההבנה לאמירה מעוררת את .  אלה ויודה על קיומו של האל

מגלה מידה ה, השימוש בגיבור אפיקורוס הכופר באל ובתורתו .הצחוק ואת ההנאה מן המסופר

מבוטלת של תעוזה בסיפור דרך מעשיו ואמירתו ביום הכיפורים הנתפס כיום עינוי הנפש  לא

 . ומירוקה מצביעה על היכולת ההומוריסטית העדתית ללעוג גם לימים המקודשים ביותר ביהדות 

 

 "  ךחצי שלי וחצי של" 2622' י מס"סיפור אסע

 ישראל פורמן: סיפר ורשם
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ראה היהודי את תושבי . ביום קיץ בהיר הגיע יהודי מפולין לעיירה גרמנית לשם חיפוש פרנסה" 

נפל על המציאה והודיע ליהודי העיירה כי ? מה עשה. העיירה והנה כולם בורים ועמי ארצות

 ?פילהת-מניין ישיגו בעל: נבהלו היהודים. יום כיפורים הוא -למחרת היום

שמע זאת היהודי ומיד הציע כי בהיותו חזן מומחה הוא מוכן להישאר במקום ולעבור לפני 

 .אם ישלמו לו סכום הגון, התיבה

אך . הסכימו לתנאי החזן המומחה וערכו למחרת היום את יום הכיפורים, שמחו יהודי העיירה

מה עשה . מן במקרה למקוםשנזד, חיים, עירו של החזן-הכנסת בן-בשעת התפילה נכנס לפתע לבית

אגב שינוי , המשיך ברציפות בנוסח תפילתו. הכנסת-כאשר ראה את חיים נכנס לבית? החזן

 :המילים בה

 ,רב חיים, שלום עליכם

 ,אמרתי להם יום כיפור היום

 ,חצי שלי חצי שלך

 15." קדוש

 

עם אין אך הפ, בסיפור שלפנינו מוצגת המניפולטיביות היהודית הרוקמת מזימות ותככים

פתיה המאמינה מסתמנת כהקהילה היהודית  דווקא בסיפורים אחרים אלאכ נוכריהמרומה 

את חברו במחצית התשלום " חזן"לשם אי גילוי דבר התרמית משתף ה. "הזר -האורח"לדברי 

צמד הנוכלים אינם נתפסים במעשם אפילו השינוי בדבר . שתיקתוזוכה בובכך מתברר גם 

 . הכנסת המקבים בהשלמה כל דין-יושבי בית" חלמאות"כל על יותר מ המעיד, התפילה

הנוכל היהודי אינו בוחל באפשרות להקדים את היום המקודש ביותר ביהדות ולהופכו כסוג של 

תמה לנוכח התעוזה ולנוכח המעוררת את הגיחוך של השומע המיקח ממכר וזה החידוש שבבדיחה 

 .יודעים בקהילה את תאריכופיחות מעמדו של יום הכיפורים שאין אפילו 

 

 "הצלם" 8222' י מס"סיפור אסע

 16(במקור ביידיש )  ישראל פורמן: סיפר ורשם 

ווייבער שפריצן אויף . כיפור פאר שוואכקייט און חלשות-א גאר פרומע יידענע פאלט אום יום" 

קומט צו  אז זי. דערזעט מען גאר א צלם אויף איר הארץ, עפענען איר דאס קלייד, איר וואסער

 ?ווי קומט אזוינס צו אייך, שרה -: ווערט א געוואלד, זיך

 ".אפשר וועט פון דעם קומען די ישועה? איך ווייס -: ענטפערט שרה

 

                                                           

 
 לחקרהמרכז  מחקרי ,חיים של יהודי ספרד -רומאנסות ואורחות , עם-סיפורי ,גרונוואלד 'מ: ראו מקבילה15

בשונה , בנוסח זה. 91' בעמ" חצי שלי וחצי שלך"נוי  לסיפור ' הערותיו של ד, וכן;  89-89' עמ,  (ב"תשמ)' ו , הפולקלור

 .יוצא נפסד מהתרמית, שותפו למזימה, הנוכל ממשיך בתרמיתו והמפקח -המורה , מהסיפור שלעיל
עומד על מרכזיותה " ספרות ההומור ביידיש בקרב יהודי מזרח אירופה ומקורותיה"יחיאל שיינטוך במאמרו : ראו 16

לכך הוא מציג את ריבוי הקבצים של ההומור היהודי כראייה . רות ההומור היהודיפשל השפה היידישאית בס

אריאלה קרסני , כמו כן ./81-8' עמ, 218/, 8' גיליון מס, הומור מקוון: עוד עיינו. שפורסמו ביידיש במרוצת השנים

גם כשהבדיחה , לדבריה. מציגה את השנינות היהודית כאוהבת ומחוברת לשפה היידית" חכמת השוטים"במאמרה 

 .22/' עמ, 229/, ד"כרך י, שנאן: ראו. אחרת משולבות בה מילים ביידיש מסופרת בשפה
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 (תרגום לעברית) 

, שופכים עליה מים. מרוב חולשה, הכנסת ביום הכיפורים-יהודייה אדוקה מתעלפת בבית"

אולי : ותשובתה, שמתעוררת שואלים אותה על כךכ. כשפותחים את שמלתה מגלים צלב על ליבה

 ."ממנו תבוא הישועה

 

המדובר הוא : כלומר, סיפור זה הולם את האמרה הידועה שעניינה הוספת דבר חטא על פשע קיים

ביום הכיפורים ואם לא די בכך מדבריה עולה , דווקא ביהודייה אדוקה העונדת  צלב בבית הכנסת

מחשבה ביקורתית שיש בה גם , אולי דווקא מישו תצמח  הישועההספקנות בעזרת האל והתהייה 

סיפור זה ברמת העומק שלו מציג את המתח ".  אפשר וועט פון דעם קומען די ישועה: "לשעשע 

שבין הדתות והעוינות שביניהן דרך סימבוליות הצלב המקשט את צוואר האישה ובאופן זה מביא 

ן שבין יושבי בית הכנסת הנסערים לבין אדישותה של חוסר האיזו. לטומאת היום הקדוש ביהדות

 .המבוכה וההנאה שיונקים ממנה, תורם להעצמת הפרדוקסהאישה המעולפת 

 

 הומורסקה על דמות הרב

 נכבד  שהרי חלק, כדי להעיד על יחס עקבי מלגלג כלפי הרבאין ( סיפורים 8/)בנתון זה 

אליו פונים בעתות . כבוד בקרב קהילתו מהסיפורים בקורפוס מעיד בצורה מובהקת על יחס של

לשם שיחה וברכה כפועל יוצא פעמים רבות של חיים במחיצת , מצוקה לשם קבלת ברכות וסגולות

כאשר , על המסורת ועל המנהגים, הגויים המגבירים את הצורך בשמירה על הזיקה היהודית

יתכן והסיפורים י. מקום המפגש לציון האירועים בחיי האדם והקהילה הוא בית הכנסת

לאישתו או לבאים במחיצתו היא דרך אחת נבחרת להצגת , המבטאים שנינות ולעג לדמות הרב

אנושיותו  או רצון מסוים להציג דרך הספרות העממית תפיסה משוחררת המצביעה על היכולת 

 . ללעוג לכל גם לדת והעומדים בראשה

. טבעית-חוכמה ויכולת עשייה על כלל מתאפיין בתכונות חיוביות המעידות על -הרב בדרך

בקורפוס נמצא מקבץ של סיפורים העוסקים במאבק המתמשך בין יהודים ונוצרים כאשר הסיוע 

יש (.  112י "אסע" )החוכר והפריץ הגוי"למשל הסיפור על , של הרב גורם להעפלת היהודי על הגוי

;  11//י "אסע; 8921אסעי )והסיפורים מדגישים את חשיבות ברכתו של הרב המזכה בבנים 

באדמה ובילדים ואפילו ישנו סיפור על הגוי המאמין בגדולת , ברכוש( 19/9י "אסע; 1/89י "אסע

הסיפורים האלה משבחים את הרב אליו נחלצים יהודים וגויים (. 1292י "ורטקוביץ אסע'מצ)הרב 

. די אדם אדוקי-ברכה או תפילה הנאמרים על, כאחד וכן מדגישים את האמונה בכוחה של מילה

טבעי לאשת הרב שיש בכוחה לסייע לבעלי מום -סיפורים אחרים מקנים כוחות  ריפוי על

 (. 11219;  22/2י "אסע)ולמשפחות נזקקות 

. עשרה-מסורת זו המרבה בשבחי הרב רווחת במיוחד בחצרות החסידים במאה התשע

אביהם , טוב-ל שםחסידי אשכנז מרבים לספר על גדולת הצדיקים ובמיוחד מייחסים לבע

" בעל השם"בסיום הספר . טבעיות דרך מתן קמיעות או גירוש שדים-סגולות על, ומייסדם הרוחני

מתוך המוצג בפרקי הספר ?  ט מייסד החסידות"האם ניתן לראות בבעש: אטקס לשאלה' חוזר ע

של  פעולתו. ט מייסד אפילו הוא לא נתכוון לכך"כי אכן יש לראות בבעש, מתבררת  ההשקפה
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' י. 17אישיותו הכריזמטית והידע המאגי הזינו את תודעת השליחות שלו כמנהיג ציבור, ט"הבעש

ט כעין מיזוג "אלבוים עומד על טכניקות הסיפור העממיות שנשתמרו בסיפורים שבשבחי הבעש

, בני התרבות החסידית במולדובה.  18( 18' עמ)  "סיפור עממי לבין סיפור שידו של מספר אמן"בין 

ט גר "האמינו שהבעש, ומניה שהיא בבחינת מקום מניינה ובניינה של התרבות היהודית ברומניה ר

זכתה רומניה : "אלפסי כותב בספרו ' י. 19זמן מה במולדובה אליה ברח מפני שונאיו בפולין

ט בעיירה אוקופ הנמצאת בהרי הקרפטים על "לפי המקובל נולד הבעש... והייתה לערש החסידות

בדור השני של החסידות זרמו חסידים רבים לרומניה ובשנת (. 12' עמ" )בוקובינה-יהגבול גליצ

לכהן ברבנותה של יאסי ( ה "הרא)רבי אברהם יהושע השל , הגיע אחד מגדולי החסידות 1929

 . 20שהלכה והתעצמה כשלוחה של החסידות

ראש , דובישהסיפור על חרבו של מביא את " סיפורי אגדות -פולין " י עגנון בספרו"ש 

מלאך "הגזלנים שישב בהרי הקרפטים שהכל היו יראים ממנו ומחרבו המוצגת בסיפור כחרב 

באחת השבתות פקדו . פותח בתיאור הרעב הקשה בימות החורף" חרב דוביש"הסיפור ".  המוות

. כדי להשביע את רעבונם ולקחת שלל רב, עיירה יהודית, השודדים ודוביש בראשם את קולימיי

וכשהגיעו אליו דוביש ולסטיו ברחו הכל על נפשם מלבד הרב , אריה עמד בקצה העיר' של רביתו 

וכך קרה כשניסה . שהמשיך לערוך קידוש וכמנהג התפילה לא לדבר ולא להשיב לדוביש דבר

שוב ושוב מנסה דוביש . נטף היין על החרב ולא יכל להניעה, דוביש בחרבו לפגוע בידו של הרב

מקרה שקרה הוא שדוביש לבסוף מצטרף לקידוש ואוכל . אך ללא הצלחה, להזיז את החרב

הסיפור מסיים בדברי שבח לרב ולקדושת השבת תוך הדגשה שמאז דוביש . משולחנו של הרב

' עמ" )ולא תנוע החרב כל יום השבת"ומרעיו היו שובתים ממלאכת השוד והביזה בכל ליל שבת 

 .21(ה"מ

הרב הוא , מצד אחד. ס אל הרב ואל המסורת היהודיתהדואליות ביח יותרמכאן מתחוורת 

הרב או הרבנית , נציג התפיסה היהודית השמרנית המסייעת בעיצובו של העם היהודי ומצד שני

אך אולי אין לדון כאן . כדמויות ראשיות נלעגות ומשעשעות בסיפורים הומוריסטיים שונים

בה המשלימה האחת את רעותה דרך בדואליות אלא לראות זאת כתפיסה תרבותית מורכבת ורח

כאשר בדיחות "שחטר במאמרו ' ש. היכולת האנושית העממית  להאמין אך גם לצחוק בא בעת

מציג סיפורים שמטרתם לחשוף את הרבנים כנוכלים כלפי " יהודיות ומוסר יהודי מתנגשים

מדים ומציאות יהודים אלה שחיו בכפרים ובעיירות היהודיות לא היו מלו .היהודים שקל לרמותם

קריצת העין ההומוריסטית של המספרים מלמדת  .22זו שימשה קרקע פורייה לבדיחות הלגלגניות

הרב או אחד ממקורביו  -הדחף המיני , אהבת הבצע: על שלוש תכונות שליליות מרכזיות  בדמותו

 ".המשפט שלמ"נמשכים אחר נשים יפות ואפילו כסילות על דרך ההדהוד הפרודי ל( גבאי; שמש)

                                                           
17

 . 9// - ///' עמ, ס"ם תש-י, (הנהגה, מיסטיקה, מאגיה –ט "הבעש) בעל השם, אטקס' ע: ראו 
18

' ב, ם בפולקלור יהודי-מחקרי י, "ט"עיון בסיפור משבחי הבעש -אדם' ט ובנו של ר"הבעש", אלבוים' י: ראו 

 .19-//' עמ ,(ב"תשמ)
19

 . 12-19' עמ, 1992ם -י, הסיפור החסידי, דן' י: ראו   
20

 .19 -12' עמ, ג"א תשל"ת, החסידות ברומניה, אלפסי' י: ראו 
21

 .ה"מ-ג"מ' עמ, ה"א תרפ"ת, סיפורי אגדות -פולין, "חרב דוביש", י עגנון"ש: ראו 
זיו  ראבנ: עורכים)רצינות -חשיבותה של אי ,"כאשר בדיחות יהודיות ומוסר יהודי מתנגשים", שחטר' ש :ראו 22

 .1/1-1/2'עמ, /21/ירושלים , (ואריה סובר
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 הרב ואהבת הבצע

פועלים מתוך הרצון להעשיר את כיסם דרך פסיקה שבצד לה  ( גבאי; חזן; דיין)הרב ומקורביו 

כל פרה אינה " פרת הרבי מותרת בשבת" 998/י שמספרו "סיפור אסע: כך למשל, תשלום סמלי

י "ור אסעסיפ; אולם הדין לגבי פרתו של הרב שונה בהחלט , מותרת להצלה ביום שבת באם נפלה

עקב  םהרב והשוחט נשלחים לגיהינו" דיין אמת מזכה במשפט את שותפו לחטא" 1118שמספרו 

; עדן בגלל שיתופו של האל בעבירותיו-שוחד חד פעמי ואי הטרפת בהמה ואילו הגנב מגיע לגן

 18299י "אסע;  2129י "אסע; 1118י "אסע, וכן" אינו עיוור אלא צולע ברגלו" 12211י  "סיפור אסע

קשת הדמויות המשמשות את תורת האל על פני האדמה מצטיירות כנוטלות  9/9/י "ואסע; 

להלן הניתוח יתמקד . עושות שימוש בסחטנות מתוך רצון להעשיר את ממונם האישי, שוחד

 .מתוך הרפרטואר המאיר על דמות הגבאי ועל יחסו והעדפתו לממון ולחומר" ימי זיכרון"בסיפור 

 

 

 "ימי זיכרון" 2218' סי מ"סיפור אסע

 ל"אביו ז, אריה-משה בן: מפי  אריה-מנחם בן :רשם

 

 .א

ליהודי עשיר אשר היה טרוד במסחרו ובעסקיו לא היה זמן להתפנות לתפילה ואפילו לא כדי " 

לכן היה גבאי בית הכנסת מזכיר לו מדי שנה , של הוריו"( יארצייטים)"לקיים את ימי הזיכרון 

 .ון של הוריו ותמורת כך היה העשיר מזכה אותו בפיצוימתי חלים ימי הזיכר

הוציא העשיר מכיסו סכום של ". מחר יום הזיכרון של אביך: "הגבאי בא אל העשיר ואמר לו

הלירות הנותרות  1/-בכיסו וב –לירות  1/ -הגבאי שם מחצית הסכום, חמישים לירות ונתנו לגבאי

 .ופתעוגות ונרות וערך יום זיכרון למ, ש"קנה יי

העשיר ". מחר יום הזיכרון של אביך"שלושה בא הגבאי שוב אל העשיר ואמר לו -כעבור שבועיים

. הגבאי חלק שוב את החמישים לירות לשניים. לירות ונתן לגבאי  12הוציא שוב מכיסו סכום של 

 ".יארצייט"לעצמו לקח מחצית הסכום ובמחצית השנייה ערך 

: כזב לסחוט כסף בא מספר פעמים אל העשיר ואמר לובראות הגבאי שהנה נפתח מקור לא א

, וכל פעם נתן לו העשיר חמישים לירות אותן חלק הגבאי לשניים" של אביך" יארצייט"מחר ה"

 .למופת" יארצייט"מחצית לקח לעצמו ובמחצית השנייה ערך 

 

 .ב

לכן בא אל , סוף במעשה המרמה-אך גם הגבאי הבין שכך אי אפשר להמשיך כי העשיר יבחין סוף

 ".מחר יום הזיכרון של אמך: העשיר ואמר לו

, הגבאי נהג כמקודם. נתן לו הפעם מאה לירות, אם מקודם נתן לו העשיר לגבאי חמישים לירות

חמישים לירות הכניס הגבאי לכיסו ובחמישים הלירות הנותרות ערך : כלומר-מחצית הסכום

 .למופת" יארצייט"

 ".מחר יום הזיכרון של אמך: שוב אל העשיר ואמר לו  שלושה בא הגבאי-כעבור שבועיים

ייתכן שהיו לי הרבה . יותר לא תוכל לרמות אותי, עד כאן, לא אדוני: "אך העשיר השיב ואמר לו

 "…אך אמא לא הייתה לי יותר מאשר אמא אחת, אבות
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את  המעבירה, אמרות ופתגמים המדברים בגנות התאוותנות לממון, הסיפור נסמך על משפטים

" הדייג ודג הזהב"מסתמנת זיקה מסוימת למעשייה המפורסמת של אנדרסן על . האדם על דעתו

זה המאבד -איזהו שוטה"; ('א', אבות ד" )השמח בחלקו-איזהו עשיר: "כמו, וכן לאמרות חכמים

יש לו מנה רוצה : אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותו בידו"; ('חגיגה ד" )כל מה שנותנין לו

ממי שגוזל ועושה צדקות , טוב מי שהולך ופועל צדקה מעוטה משלו"; ('קהלת רבה א" )ייםמאת

 (. 'י, בבא מציעא " )ראה את המציאה ונפל עליה"; (ד"קהלת רבה פ"  )גדולות

. תשתית הסיפור נשענת על אופוזיציה בינארית של מרמה לעומת מרומה וסוחט לעומת נסחט

.  הברורה כאשר הטיפש והמרומה עומד על דבר התרמית אולם הסיום שובר את הדיכוטומיה

השבירה בנויה על האמרה העממית כי דמות האם היא אחת וקבועה אך בנוגע לזהות האב הספק 

לצד האהבה והכבוד לאם נרמזת אפשרות חוסר הגינותה כסוג של שבירת . קיים ועודנו

. ע ומסב הנאה מסוימת הסטריאוטיפ המקובל ביחס לדמות האם ההגונה הוא בהחלט משעש

אך למעשה . ידיעתו בשם עשיית החסד עימו-הגבאי חושב כי הוא מערים על העשיר ומנצל  את אי

העשיר מודע לכך ותשובתו על חשדנותו בנוגע לנאמנות אימו היא שגרמה לנתינת הכספים לקיומן 

 .ההנאה מהמסופרניגודיות זו העולה מהסיפור יש בה לעורר את . של האזכרות לאביו באשר הוא

 

 נמשכים לנשים יפות( גבאי; שמש)הרב או אחד ממקורביו  -הדחף המיני 

 

מדוע לא " 2121י "כך עולה בסיפורים אסע, הרב או באי ביתו מביעים  לעג לאלה שלא ניחנו ביופי

באופן מובהק מוצגות  דמויות הרב והגבאי כדמויות ".  פתרון הקמיע" 9992י  "ואסע; " חזר הבעל

,  זווית הראייה היא שוביניסטית. אנושיות המעריכות את יפי האישה ולועגות לכיעורה, ר ודםבש

והנה סיפור אחר .  על-כאשר הציפייה היא למתן יחס שווה תוך הימצאות רוחנית במדרגת

מציג את חולשתו האנושית של הרב ליצר " הרב והשמש על שפת הים" 18921י "שמספרו אסע

באופן דומה חושפים שני הסיפורים שידונו להלן . ה המשתזפת לה על החוףכלומר לאיש, "חזק"ה

היבטים גבריים רגילים ומובהקים בדמות הרב כך שדמותו מוצגת כאחד האדם הלועג במחיצת 

י "אסע -חבריו ובמקרה זה אנשי הדת המקורבים לו לנשים כעורות החושפות בפניו ממצוקתן 

 לגיטימי הבדיחה משמשת כאמצעי ".פתרון הקמיע" 9992י "אסע" ?מדוע לא חזר הבעל" 2121

גופים אלה  . תרבותית-גופים ממסדיים או רבניים שזכו להכרה חברתיתלהעברת ביקורת נגד 

הראוי את  אך גם להוקיע ולהציג ,ומתפקידו של ההומור הוא להצחיק ולשעשעמרבב אינם נקיים 

 .לביקורת

 

 "עלמדוע לא חזר הב" 2212' י מס"סיפור אסע

 .פישטו אדלר: מספר  .אריה-מנחם בן :רשם

 

, הצל נא אותי, בפנותה אל הגבאי רצוני לראות את הרבי. אישה באה משרד הרבי בבכי ובצעקה"

 .מבקשת אני מהרבי שיעזור לי שבעלי יחזור אליי. בעלי ברח מהבית מזה חדשים רבים

ביתה וכעבור ארבעה שבועות אמור לאישה שתחזור ה: "השיבו הרבי , הגבאי מסר לרבי דבריה

 ".יחזור בעלה הביתה
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הנה עברו כבר : כעבור שמונה שבועות חזרה שוב האישה ופנתה אל הגבאי שבמשרד הרבי בצעקה

 ".פעמיים ארבעה שבועות ובעלי עדיין לא חזר

האישה שהייתה פה לפני שמונה שבועות חזרה שוב , רבי: "הגבאי נכנס שוב אל הרבי ואמר לו

לו ראית , רבי: "השיבו הגבאי" ?אינני מבין מדוע: "אמר לו הרבי". בעלה עדיין לא חזרבצעקה כי 

 … "את האישה לא היית מתפלא והיית מבין מדוע לא חזר בעלה

 

סותרי הנאה "סובר במאמרו ' א. כלפי האישה הכעורה מופנההלעג  והגלויה ברמה הראשונית

המושג . תים בהומוריננס המתקיים לעמעלה את הדיסו" בקומדיה הקולנועית והתאטרונית

. מעיד על הנאה ומבוכה הכרוכים זה בזה בסיטואציה הומוריסטית כלשהי" סותר הנאה"שהטביע 

כפי .  23הפונקציה הבסיסית המצופה ממצב קומי היא של הנאה וצחוק אך לכך חובר רגש המבוכה

, י האישה ומצד אחרד צחוק והנאה לנוכח הסרקזם המופנה כלפחמצד א, שמסתמן בסיפורנו

  . מבוכה מעצם מציאת ההנאה בעלבונה של האישה

מופנה דווקא כלפי הרב ומקורבו המתוארים כפשטניים  סרקזםברמת העומק ה

הניזונים ממראה עיניים נטולי כל היכולת להפריד בין החזות לבין הפנימיות תוך ,ושוביניסטיים

זאת  בניגוד לסיפורים על השמש . 24ה במצוקהגילוי של  ניסיון אמיתי לתהות על קנקנה של איש

 . 21//1; 18/22; 11//; 1119; 89/9י "אסע: כמו, או הרב שיש בהם אכן ממד של קדושה והצלה

: ידי המספר מדמות בוכייה וכואבת לדמות צעקנית-האישה זוכה לעיצוב משתנה על, לעומת זאת

כלומר מסתמן ערעור כלשהו על , "רהנה עברו כבר פעמיים ארבעה שבועות ובעלי עדיין לא חז"

הדמות עוברת תהליך של הבנה ביכולת הרופסת של הרב . יכולת הרב להשיב את בעלה הביתה

קיימת הנטייה לייחס לרב יכולות פלאיות . להושיע המושמעת לה בהיגד הומוריסטי בלתי מחייב

שמונה "-ו" בועותארבעה ש"כפל ההדגשות של . הומור בכישלונוהוכאן הוא נתפס אומנם דרך 

מעבירים לקורא את ההנאה המשועשעת של המספר המשתף את " כפל ארבעה שבועות; שבועות

ברבנים ומאמין ליכולתם ובו בזמן למוסדות הדתיים  הנתמך כלפי גלגניתהקורא בקריצת עין ל

 . המוליכים את אותם הנזקקים שולל

 

 "פתרון הקמיע" 8861' י מס"סיפור אסע

 אברהם צבי לבנקופף: מפי ברםגרשון ברי: רשם

 

                                                           
-2/' עמ, 218/ינואר , 2' גיליון מס-הומור מקוון, "סותרי הנאה בקומדיה הקולנועית והתאטרונית", סובר' א: ראו 23

19. 

24
בהערות לסיפור . 2/' עמ, ט"חיפה תשכ, (שנהר' ע: עורכת) 'אץ'עם מבוצ-ב סיפורי"י –אם -כיבוד, גוטר' מ: עוד ראו 

כשהגיבור , אירופה-ישנה התייחסות לנוסחאות אחרות יהודיות ממזרח /2' עמ, "הבעל הנעדר" 9191' י מס"אסע

שימת הדגש היא על הניגודיות שבין הסיפורים על חשבון . המודיע על אי חזרתו של הבעל הוא הרשלי מאוסטרופולי

', אבות ד" )אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו"ל שעניינו חשיבותה של הפנימיות "מר חזכיעורה של האישה לבין מא

 11/9' סיפור מס, בכרך השני ". ספר הבדיחה והחידוד"דרויאנוב ב' ישנה התייחסות גם לנוסחה המקבילה אצל א(. 'כ

מערער על דבר הצדיק שהרי מספר על עגונה מכוערת המבקשת מצדיק עזרה למען חזרת בעלה והגבאי  192-191' עמ, 

 . יק לא נסתכל בההוא ראה בכיעורה בעוד הצד
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פנתה אישה בעלת אמונות טפלות בבקשה לקבל ,אל פילוסוף ידוע שהיה לו גם משרה של רב" 

 .ממנו קמיע

 .הרב התפלא על בקשת האישה כי הוא לא עסק בענייני מיסטיקה

 .אם היא מאמינה בכוחו של קמיע, הוא הציע שהאישה תפנה אל רב עושה נסים

 "?ל איזה מטרה את צריכה קמיעבשבי: "והרב שאלה

 .השיבה האישה" סגולה שלא שולטת בה עין הרע"

 .כי אפילו את בואו של המשיח עכבה, כך מכוערת-כי האישה הייתה כל, הרב כבש את צחוקו

 :כדי שהרבי לא ישלך אותה בידיים ריקות הוא כתב על פיסת נייר את אותיות הללו

הערה שלי , מים לעברית ויש להניח שהסיפור במקורו ביידישראשי התיבות אינם הול)נ  .נ.נ.נ.ש.ש

 (.ש"מי –

הערת  –כתב היד אינו קריא )אך רצתה מאוד לדעת מכוחן , האישה הלכה מאושרת מהרב

 .ל"בכישוף האותיות הנ( ש "מי, הכותבת

 .קמיעות אך בלי תוצאות( ש"מי -תיקון שלי , י"לא ברור בכת)היא פנתה לבקש 

 .אך נמצא חכם שמצא את פתרונו, ר ואמרה לו ראה איזה אוצר יש ברשותיבשכנות גר סנדל

 .והסנדלר היה אדם עירום ופיקח וביקש לראות את הנייר למען לנסות לפתור את האותיות

 :והסנדלר אמר לה זה פשוט מאוד והנה פתרונו של הראש התיבות 

 ".לא מזיק אך לא תועלת, כלומר לא מוריד ולא מועיל

 

בכל זאת נבנית סוג של ציפייה , שעשע של הסיפור מעלה חיוך בקרב הקורא או השומעהסיום המ

לצופן משמעותי ובר חשיבות מהרב חרף ההקדמה על צחוקו הכבוש והנה הסיום מפתיע משום 

המתח שבין הרב על תפיסתו המקובלת לבין הרדוקציה . גילוי הגיבוב והשנינות הלעגנית שבדברים

 .  ן המסופר היא זו המעוררת את הצחוקשבדמותו כפי שעולה מ

ברמה הראשונית הגלויה הלעג מופנה כלפי האישה התמימה המאמינה בקמיעות ואינה 

ההעמקה בתוכן המסופר על , אולם. המשתדל שלא לפגוע בה, מבינה בלעגו החבוי של הרב

שנאמר  ,  השתלשלות האירועים משנה את עמדת הקורא המתאכזב מהרב המתואר בצורה שלילית

ניכר כי הרב ועוזריו , בדומה לסיפור הקודם.  משום כיעורה של האישה" הרב כבש את צחוקו"

יחס בלתי שוויוני זה אינו . פי המראה החיצוני ובהתאם לכך נוהגים -בוחנים את המין השני על

אך כשהדמויות הן דמויות , מופלא בעינינו כאשר מדובר בתפיסה השוביניסטית השלטת בחברה

אנושי השם בראש מעיניו את  -ודשות ונורמטיביות הציפייה היא לסוג אחר של שיפוט ערכימק

 . הרצון לסייע לזולת ללא כל הטלת דופי

מעבר לכך המספר מעורר את כעס הקורא כלפי הדמות באופן ניצול תמימותה ואמונתה 

אחרים בקורפוס  בשונה מסיפורים, בו ובכוחו תוך מתן מבוטל של הקמיע שאין בו כדי להועיל

כך : שניתן לשייכם מבחינה סוגתית כסיפורים שעניינם בשבח הרב ופועלו המשיא עיצות מסייעות 

מעניק ברכות הפועלות , וכן 12112;  /911;  8911; /812; 2129י "בסיפורים שמספרם אסע

 .  19/9 -ו; 1/89י הוא "בסיפורים שמספרם באסע, כסגולות ללידה

אישה "שנאמר , שה ידועה ביצר הסקרנות שלא אחת הוא בעוכריהשהאי ל"חזכבר קבעו 

וכך הוא בסיפור  שלפנינו . (ח, תוספתא טהרות")מגלה את הקדרה לראות מה חברתה מבשלת

אך הסקרנות בדבר הכתוב על פיסת הנייר ומכאן חיפושיה ,  המציג את האישה מאושרת בקמיע

שהרי , פיקח שמביא לאכזבתה ולמפח נפשהאחר מפצח הצופן ומציאתו בדמות הסנדלר החכם וה
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פעמים רבות קיימת עדיפות מה למסתורין הנוסך סוג של תחושת ביטחון ואושר מדומה על פני 

 . הגילוי ההרסני

 

 "משפט שלמה"ההדהוד הפרודי ל

בניגוד לאגדות ההלל לשלמה על . היעדר החוכמה וחוסר האונים של הרב במעשיו  ובפסיקותיו 

הרי כאן בבדיחות על דמות הרב מתאפיינת דמותו , משמעית-ו לפסוק בצורה חדתבונתו ויכולת

: כך למשל. כחסרת אונים בבואה לפסוק ולקבוע איזהו הצודק באחת מן הסוגיות הנדונות בפניו

ו ביידיש השם א" )צודקים" 9181י "אסע; "ה צודקתשר, משה צודק" 992/י שמספרו "סיפור אסע

שבאופן נלעג " היהודי הנודד" 21/1/י "אסע; " (צום רב( דעריבער)גיין נישט ( מיר וועלן)אימר "

להלן יתמקד הדיון באחד הסיפורים הפרודיים על  ".איני יודע"עונה על כל שאלות קצין המשטרה 

דמות הרב המושמת ככלי נייח לחיצי הביקורת השנונה המלגלגת על כישוריו כשופט וכפוסק 

 .בחוכמה ובשיקול דעת

 

שרה , משה גערעכט" )שרה צודקת, משה צודק" 2661' י מס"אסעסיפור 

 ( גערעכט

 .מזיכרונו, ביידישישראל פורמן : סיפר ורשם

 

שלכל אחד מהם טענות , כאשר מתפייסים שני רבים: "המספר מקדים לסיפור תיאור הקשרי

בעיקר . אגב הדגשה כי שני הצדדים צודקים, משתמשים במימרה זו, צודקות נגד הזולת

 ".כאשר המתפייסים הם בעל ואישה, משתמשים במימרה

 

, אחרי ששמע הרב את טענות האיש, בעל הבית מאנשי העיירה בא אל הרב להתלונן על מישהו" 

 .אכן צודק אתה -:אמר

 .צודק אתה, אכן -:קרא הרב את האיש שעליו התלוננו ואחרי ששמע אותו אמר לו

כאשר נפרד . שמעה לכל המתרחש בחדרו של הרביכל אותו זמן עמדה אשת הרב מאחורי הדלת ו

 נכנסה הרבנית אל הרב , דיבר השני-הבעל

 ?כיצד יכולת להצדיק את שני הצדדים -:ושאלה

 ".גם את צודקת, אכן -:הרהר הרבי והפטיר

 

המסורת היהודית יודעת לספר בשבח חכמת שלמה המלך היודע להכריע במחלוקות בין שני 

בדרך זו מקובל להאציל על דמות הרב מחכמתו של המלך שלמה . מהשתי שכנות וכדו, ידידים

יהודיים  ניתן למצוא מספר סיפורים שעניינם -בין הסיפורים הרומניים. כפוסק בקהילתו בגולה

למשל סיפורים שמספרם , מתח בין ידידים או מחלוקת הנפתרת דרך פסיקתו החכמה של הרב

והנה כאן האירוניה בנויה .  11/9/; /1211; 122/2; /11/9; /919; /119;  //2/; 11/9י "אסע

; הרב אינו פוסק או משיא עיצה המסייעת לנזקקים: דווקא על הפרת סיפורי המופת והשבח

וכך הבדיחה על . מסבה את תשומת ליבו לפסיקתו השגויה"( עזר כנגדו"האמורה להיות ה)וזוגתו 

הכל צודקים והרב מצטייר חסר ". דקתגם את צו, אכן"חשבונו של הרב מתעצמת בדבריו בסיום 

 .אונים ומגוחך בתגובותיו הנרפות
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 הומור ומין

 וב הניסוח הבוטה יש (.1%/ -כ) בדיחות מיניות 8/ -כאשר מתוכן , בדיחות 121 - בקורפוס ישנן כ

פוקו טוען בדבר השינוי שחל ביחס למין בשלוש המאות ' מ. כדי להביך את השומע או את הקורא

לרשום ולהפיץ בצורה רחבת היקף , ך תפוצת המנגנונים שהומצאו כדי לדבר על מיןהאחרות דר

הפדגוגיה והביקורת , הפסיכולוגיה והמוסר, הביולוגיה והרפואה, הדמוגרפיה, בתחום השיח

 .25הפוליטית

מציג כי המחקרים שנערכו בשנות השמונים מגלים " חיים בצחוק"כהן בספרו ' א

כארבעים ושמונה ". ארי הרבה יותר מכל שאר סוגי ההומור האחריםפופול"שההומור המיני הוא 

נותן , הגנה מפני חרדותיהם"אחוזים מן הבדיחות המסופרות בחברה הן בדיחות מין ומגמתן 

מקטין את חששותיהם מפני כישלונות , לגיטימאציה לתשוקותיהם ולהתעוררויותיהם היצריות

מביא להם הנאה בהעזה , ספק להם פורקן רגשימ, מאפשר להם לבטא משאלות כמוסות, במימוש

 בספרו מציג (. 211' עמ" )מקנה להם תחושת שיתוף עם חבריהם וגורם להם הנאה, לשבור טאבו

בדיחות מיניות . כהן את הקשר שבין הבדיחה לבין העוררות הפיסיולוגית הנגרמת בעטיה' א

לו החריפות והבוטות בניסוחן בעוד הל, מתונות מגדילות את מידת העוררות ואת מידת ההנאה

 . 26מקטינות את מידת העוררות וההנאה

יהודיים מורכבים מעשרים וארבעה סיפורים לערך העוסקים -הסיפורים הרומנים

גילוי זה .  לרוב בדמותה של האישה ופעמים אף בדמותה של הרבנית, במיניות גלויה או כבושה

המינית הארוטית  שבקורפוס לבין התפיסה עורר תהייה על טיב העיצוב הניגודי שבין הדמות 

נשות . אשת איש ואשת משפחה מסורה, מינית-תרבותית המקובלת של אישה  א-החברתית

מתוארת האישה אך למעשה . ורכוסות היטב" מכופתרות"כ נתפסות למראית עיןקהילה ה

שיש בשרים  אהבותחווה הנאה מניאוף וחיה חיי , יצר בלתי נשלט בעלת, בקורפוס כפעילה מינית

 רצונהעל ו על חיותה תיאורים עוזרים באפיון העדה. סומק בלחי הקורא בתיאוריהם לעלות

  .27במיצוי הנאות החיים

 

 המיניות בעיצוב דמותה של האישה 

בושה וכעס ושעמום משמשים בו . קשה לו לישא עיניו באישה וקשה לו להסיח דעתו ממנה"

בין כך ובין כך אין לו , נתן עינו באישה נפשו נבוכה, חסרההסיע עיניו מן האישה נפשו . בערבוביה

 (.ו"ע; פרק חמישי" סיפור פשוט"י עגנון בסיפור "ש" )מנוחה

 

מציל , משחר הילדות נחשפים ילדים לאגדות המספרות בשבח גבורתו של הגיבור היוצא למסעות

ל שתי תפיסות מנוגדות כיוונית  שיש בה כדי ללמד ע-עלילה חד. את הנסיכה וזוכה לשאתה לאישה

                                                           
25

נשים , בעלים"', בוירין ד, וכן. //111-1' עמ, (1992) 8, תיאוריה וביקורת ,"ההיפותזה הדכאונית" ,פוקו' מ: ראו 

 .119 -1/2' עמ, שם, "התלמוד קורא את פוקו -ושיח מיני
26

 .282 -211 -ו 1/-12' עמ, 1998חיפה , (הלכה למעשהתראפיה -הומו) חיים בצחוק, כהן' א 
27

יהודית שכיחים הסיפורים המוגדרים כסיפורי  הומור ומין  בשונה  מקהילות  יהודיות -בקרב העדה הרומנית 

שדכנות של יהודי  -האהבה וההומור בשירי ", נוי' ד: ראו, נוי ' נתון זה מתבסס על דבריו של ד. במזרח אירופה בכלל

 .// -1/' עמ, ב"ם תשס-י, (סיאני' ש: עורכת ) ח אוהבים"שי, "ירופהמזרח א
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השאפתן והשלם באישיותו הרי האישה , היצרי, בעוד הגבר הוא זה האמיץ. לגבר ולאישה

מצטיירת כיפה וכנועה המחכה עד בוש לבואו של הנסיך או האביר שיגאל אותה משעמומה ויישא 

' ק .ממדית ללא  רוח התשוקה והחיות-חד, כלומר דמותה מתעצבת בצורה פלסטית. אותה לאישה

רואה בהתעוררותה של הנסיכה משנתה שלא על מנת לכבוש את " בקול שונה"גיליגן בספרה 

גם בעולם . 28כדרך להגדרת זהותה באמצעות קשר בינאישי, העולם אלא כדי להינשא לנסיך

המניפות בגאון את דגל , הריאלי המודרני שבו פועלות תנועות הפועלות לקידום מעמד האישה

לגבר מיוחס הדימוי : הבחין בקיומן של נורמות התנהגות שונות לגבר ולאישה השוויוניות ניתן ל

י תכונות החולשה "הכובש את ליבה וגופה של אהובתו ואילו האישה נמדדת עפ, החזק והמגונן

 . והפגיעות שלה

כדמויות , המסורת היהודית מחנכת להערכת נשים המעוצבות כעזר לצידן של הבעלים 

:  שתי תפיסות קיימות במסורת היהודית ביחס לאישה . מיניות-וארות כאימהות מסו, חכמות

סבירסקי ' ב. סמויה וידועה למעמיק בדברי חכמים -נלמדת ומושמעת והאחרת , הגלויה -האחת 

.  בדמותה של חוה, האחת: מציגה בניתוחיה את שתי התפיסות  29"בנות לילית, בנות חוה"בספרה 

אך קלות דעתה היא זו , נבראת ממנו וניזונה מפועלו, בעלההאישה המבקשת למצוא חן בעיני 

סירא שנתחבר -בדמותה של לילית המופיעה בסיפורי בן,  האחרת. שבעוכריה ועליה להישמר מכך

קרוב לוודאי במאה העשירית בבבל  היודע לספר כי היא אישתו הראשונה והפמיניסטית של אדם 

במסורת . אה את סיפוקה המיני בקרב השדיםשביקשה את השוויוניות גם בחדר המיטות ומצ

החוטפת , היהודית והמסופוטמית מוטיב האישה הטורפת עבר דמוניזציה בדמותה של לילית

שני הסיפורים על חוה ועל לילית הומצאו , לדברי סבירסקי.  30גברים ומאלצת אותם לשכב עימה

בובואר -דה' מוסי הזה מבקשת סאת הויכוח הפול.  ידי גברים כביטוי לציפיות הגבר מהאישה -על 

שוויוניות ואי שוויוניות ; של נחיתות ועליונות" מושגים מעורפלים"לדחות וכלל לא לעסוק יותר ב

 . 31"להתחיל מחדש"אלא 

ידי גברים ובעבור גברים ומכאן  תיתכן -כלל על-המדובר הוא בטקסטים שחוברו בדרך

הבלתי מכופתרת היא ביטוי עקיף לפחדיו האפשרות כי האפיון הכאוטי של האישה על מיניותה 

מן התלמוד עולה כי דווקא גברים נתקשו בכיבוש היצר . של הגבר משום יצר הארוס המושל בו

גרוסמן נטיית הגברים היא לתלות את החולשה ואת יצר הפיתוי באישה ולא ' פי א-ובעצם על

קש לעמוד על  ההשפעה מב ”How The Rabbis” Liberated Womenנויסנר בספרו ' י. 32בעצמם

לית המסייעת ודואגת לאישה להתגבר ולהתמודד עם סיטואציות "הטובה של הפטריאכליות החז

הופטמן בספרה ' גם י.  33של יציאה מרשות אחת וכניסה לרשות אחרת כמו בנישואין ובגירושין
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 .29' עמ, 1991א "ת, ספרית פועלים, חיים-בן' תרגם נ, בקול שונה, גיליגן' ק: ראו 
29

, אברבנאל' נ: עוד ראו. /1 -11' עמ, 1998גבעתיים  , (על חיי נשים בישראל)בנות לילית , בנות חוה, סבירסקי' ב: ראו 

 .82 - 2/'  עמ, ד"ם תשנ-י, ליליתחוה ו
30

 מחקרי קבלה, שלום' ג, וכן. /29 - 291' עמ, א"ירושלים תשמ, יסוד בהבנת הקבלה וסמליה –פרקי , שלום' ג: ראו 

 .29/ – 29/' עמ, ח"א תשנ"ת', א,
31

 . 1/ 'עמ, 19/8א "ת, המין השני, בובואר-דה' ס:  ראו 
32

 .29' עמ, א"תשסם -י, חסידות ומורדות, גרוסמן' א: ראו 

141. -26; 93-Atlanta 1998, pp.1 How the Rabbis Liberated WomenJ., Neusner,  
33
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“Rereading the Rabbis”  שהמתייחסת לחכמי המשנה והכרתם בתשוקותיה המיניות של האי ,

בהחלט קיימת התייחסות חיובית לרצונותיה המיניים . תוך מתן פסיקות בדבר חובת הגבר לספקן

למרות שהדברים , לדבריה. תרבותית-תוך שימת הדגש על חובתה לצניעות חברתית, של האישה

בולטת הנטייה הברורה לייחס את היצריות והמלחמה בלבידיו , ידי גברים בשביל גברים-נכתבו על

שבמאבקם מציגים את התקווה שהאינטלקטואל והרוחניות יגברו על הרצון , ם בכלללגברי

המקורות בהחלט אינם מובילים לחשיבה שהם באופן , אולם. למימושם של הצרכים הפיזיים 

 .34מוחלט הגשימו יעד זה

דרכה של " שנאמר , צניעות האישה בחברה היהודית קבעה את מעמדה בבית ובחברה

בראשית " )בת בתוך ביתה ודרכו שלאיש להיות יוצא לשוק ולמד בינה מבני אדםאישה  להיות יוש

מבאר את הרצון ( ד"י: ה"תהילים מ" )מלך פנימה-כל כבודה בת"הפסוק . 35(א"י, ח"רבה י

להיאחז בצניעות כמחסום וכרסן מפני התקדמותו של תהליך חברתי המקדם את התעצמות 

העבריות "מנגד בספר .כלית ללא מורא וללא הגבלות עמידתה של האישה אל מול החברה הפטריא

דתיים ומעמדיים , קיומו במגזרים אתנייםמועלה הקול הנשי ו מוצגת התעוררות" החדשות

 36.מגוונים

, יהודים דמות האישה כנטולת עיכובים-והנה לפנינו בולטת בעיצובה בסיפורים הרומניים

גילוי והסתר בעיצוב קונסטלציה מבנית של הסיפורים יונקים מ. תאוותנית היודעת הנאת בשרים

יוצרים את המורכבות כציר ניגודי מרכזי תחכום ההיתממות לעומת כאשר ה, מיניות האישה

 .בהבנההגלומה את ההנאה מעוררים ו

  גילוי והסתר בעיצוב האישה ומיניותה

 .37"( פורטרט, רביקוביץ' ד" )יש לה עיכובים.  היא אינה עושה מה שהייתה רוצה לעשות"

מיניות האישה כסוג של את  המתאר ומפרשים הומור פחוש האלה שלפנינו והנה דווקא הסיפורים

לעומת הגברים שעוברים תהליך של  ,כיצריות ומפתותהנשים מאופיינות . מעוררת יראה דמוניות

המעודדים לפי , לראות בסיפורים אלו וארסיה לסיפורי נשיםאפשר . רדוקציה במעמדם ובכוחם

  .38נדר את ניצחונה ואת עליונותה של האישה בניגוד לתפוצה הפטריאכלית המסורתיתאלכס

ת על ואשת האיכר מעוצב דמות הרבנית ודמות. ההומור פועל בצורה נסתרת ובלתי ישירה

בצל התפיסה נבנה פעמים רבות התיאור של האישה . דרך המתח שבין הגלוי לסמוי מעין אדם

ניגוד הבינארי בולט היצר אולם על דרך ה. או הבעל המפרנס לצד הרבהפטריאכלית של החיים 

                                                           
34

J., Hauptman, Rereading the Rabbis – a Woman Voice, Oxford 1998, pp. 51-59. 

35
ם -מחקרי י, "דמותה של אישה מבעד לסיפור החסידי: קרקעי –קולו של מעיין תת ", גולדברג –דביר ' ר: ראו 

את עולמה " ט"שבחי הבעש"גולדברג מציגה דרך סיפור אחד מספר -דביר. 1-88/' עמ, (א"תשס)א "כ, בפולקלור יהודי

 .פייוול בביתה ובעולם המעשה כך שבעלה יוכל להתמסר לחלוטין ללימודיו' וחשיבותה של אשת ר
36

ם -י, נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר –ת העבריות החדשו, (עורכות)רוקם -חזן' קרק וג' ר, שילה' מ: ראו 

ל מציגה שלושה היבטים "הנ .18-12' עמ, 229/א "ת, עדן או גיהנום-היא והוא גן, קליין' א: עוד ראו .1-8' עמ, ב"תשס

עוסק בהיבטים חברתיים משתנים  -השני; הבדלים חברתיים בין מינים -הראשון: מהו רלהגדרת מגדהמתייחסים 

 מרכיב יסודי של היחסים החברתיים המבוסס על ההבדלים הנראים לעין -ןוהאחרואישה ומהו גבר המגדירים מהי 

 .בין המינים
37

 .22' עמ, ל"א תש"ת, הספר השלישי, "פורטרט", רביקוביץ' ד: ראו 
38

 .211 - /9/' עמ, ס"ש תש"ם וב-י, מעשה אהוב וחצי, פריזר-אלכסנדר' ת: ראו 
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עושה שימוש בנאיביות כתכונה המספר ו יש. מעשיה בסתר תכמניע את מחשבותיה וא המיני

כמו , נלעג ומגוחךבאור מוצג הוא  וכךאישתו  ילצרכשלא תמיד ער  בעלה המאפיינת את 

יפורים מסתיימים בהומור שנון המופנה אל יש והס(. 199/2: 19/18: 12222' י מס"אסע)בסיפורים 

אך בעוד  , "הקמצן"דוגמת  ,טעויות תבקומדיי כמוהזוג העיוור לרצונות זוגתו  -אל בן, הקורא

לאישה התמימה  בעלת התאווה שהרי כאן נמצאנו לועגים בחריפות , הזקן יר לועג לאשמאיימול

אישה המוצאת בליבה את העוז לפנות  – 1921י "אסע –כך למשל עולה מהסיפור שמספרו  .המינית

היא ביישנות ה . 39זוגה-אי תפקודו המיני של בןאל הרב ולבקש מהרב גט גירושין מבן זוגה משום 

ולכן פורצת את מחסום על רצונה האמיתי להנאה מינית  אך בעצם היא מסווה, רק למראית עין

 ,יפקד בקהילה בשלל תפקידיםבפנייה לרב בעניין אינטימי כזה למרות שידוע כי הרב ת המבוכה

המגפיים " 18921י "אסע: להלן הפירוט ,לקטגוריה זו ניתן לשייך מבחר סיפורים. גם כיועץ מיני

 12222י "אסע": אשת הרופא והצעיר המתבגר" 12118י "אסע": היבשים של בחור ישיבה

י "אסע": ווהבעל התא" 18922י "אסע": ?מיהו עקשן גדול יותר" 18291י "אסע": פופוביץ מת"

 199/2י "אסע": בלשון ולא בקרן" 19/18י "אסע": בעל תוקע מתכונן לימים הנוראים" 18929

יתמקד הניתוח בשלושה סיפורים מתוך ההיצע המוצג שיש בהם לשלב להלן  ".מוט שקילה"

 :ולהציג את דמות האישה על מיניותה כעיקר הנרטיב לצד העיסוק בהיתול כלפי הדת ונציגיה

מי " 12118' י מס"סיפור אסע; "המגפיים היבשים של בחור ישיבה" 18921' י מס"אסעסיפור 

 " ?מיהו עקשן גדול יותר" 18921' י מס"סיפור אסע; "?עדיף

 

 " המגפיים היבשים של בחור ישיבה" : 02812' י מס"אסע סיפור

 יעקב אביצוק: רשם ת מלאכייקרי ,חיים רוזן: מפי

 

כשהרגיש שעשה עברה ניגש לרב הישיבה לשאול מה ". קרי"עם מקרה בחור ישיבה צעיר היה לו פ"

 .לעשות

וכשלא , "יצר הרע"הצעיר סיפר לו שבלילה התגבר עליו יצרו ה. התבונן בו הרב ושאל איך זה קרה

 ".קרי"היה לו  -שלט בעצמו

 .למשך שבועיים" גלות"התבונן הרב וחיפש בספרים ולאחר מכן גזר עליו הרב 

הלך ממקום למקום ימים , למרות שמגפיו לוחצים עליו. נעל הצעיר את מגפיו היבשים ויצא לדרך

הפנו אותו לבית . מכפר לכפר וביום שישי הגיע לכפר אחר וחיפש בית יהודי לשבות בו, ולילות

שמחה הרבנית כי יהיה מי שיערוך הקידוש וישיר שידי שבת  -היות ובעלה היה מחוץ למקום. הרב

 ".רותזמי"

בעת , בערב. הלך להתפלל ומגפיו היבשים לוחצים עליו, החליף בגדיו, התרחץ בחור הישיבה

 :שאלה אותו. התבוננה הרבנית וראתה לפניה בחור עדין וענוג, הארוחה

 ?למה אינך בישיבה? מה אתה מחפש בדרכים

 .ופסק דינו של הרבי" דבר"שהתקשה אצלו ה, סיפר לה הצעיר התמים מה קרה

 ? ועדיין קשה הוא: אותו שאלה

 .אמרה לו ולקחה אותו אליה –אעזור לך  -אם כך. כן-ענה
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 . /199א  "ת, אלתרמן' נתרגם ,  הקמצן, מולייר: ראו 
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 …אכן ראה שהתרכך מאוד -לאחר שעזרה לו

אולי את יכולה לרכך גם את המגפיים היבשים : שאל אותה, לפני צאתו לדרך, ביום ראשון

 "…?שלי

 

נינות והלעג הגלומים מציג את הש" עיון מחודש במושג הומור יהודי"עמוס במאמרו -בן ןד

במקרים רבים משמשת אשת הרב מטרה נוחה לפגיעה . ב"בבדיחות מין בקרב קהילת יהודי ארה

הוא מציג בדיחה על אשת הרב הכעורה : כך למשל. עקיפה באנשי הקדושה שבראשם הרב

-בשאטדחייתה תוך אקט מיני לכקריאה  עובר האורח מפרש זאת , הקוראת מחלון ביתה למניין

  .40בשל כיעורהנפש 

ולבדוק " היודעת לשים את רבניה במקומם"סיפור זה מבטא את אופייה של קהילה 

אם כי נוח יותר במידה מסוימת להסב את הלעג על האישה , אותם במערומיהם על כל תאוותיהם

המתח שבין מראית העין של דרך מתואר הניאוף האסור . ואולי שוב בגלל חולשתה מעצם מגדרה

. השמות ללעג את הממסד הרבני בכלל ואת הרב בפרט  תשוקותיה המיניות לבין ,יתקדושת הרבנ

במסכת , וכן; ב"ע', המאמר מופיע במסכת קידושין פ" )נשים דעתן קלה עליהן"על נשים נאמר 

מצאה , ברוריה -אשת רבי מאיר, ומי שמצאה עוז ללגלג על החכמים ודבריהם( ב"ע, ג"שבת ל

דאמרי משום מעשה דברוריה שפעם אחת : "פו חנקה עצמה למוותעצמה קורבן לפיתוי שבסו

. ואמר לה חייך סופך להודות לדבריהם. נשים דעתן קלות הן עלייהו: לגלגה על שאמרו חכמים

יש (. ב"ע, ח"י עבודה זרה י"רש" )עד שנתרצית… וציוה לאחד מתלמידיו לנסותה לדבר עבירה

כרצון " נתרצית"יתוי דרך הוראת הפועל המבקשים לטשטש את חומרת המעשה ואת דבר הפ

מתייחסת להופעות השונות של " נשים בחברה היהודית"ולר בספרה ' ש. 41בלבד ולא כמעשה פועל

אלא חולשת האישה ואי יכולתה , ל ומפרשת אותו לא במובן של פריצות מינית"הביטוי הנ

ת בתלמוד כאישה מקרה זה עומד בסתירה לדמותה של ברוריה המוצג. 42להתמודד עם קשיים

כך האגדה המדרשית על מות שני בניה . משכילה ורחבת אופקים המצילה נפשות ומסייעת לבעלה

המדרש מהווה אסמכתא לפסוק המקראי . בשבת והיסתר האסון מבעלה כדי לא לחלל שבת

 . 43('י, א"פרשה ל, מדרש משלי" )אשת חיל מי ימצא"

פור זה מנוגד לנורמטיביות המייחסת לרבנית בדומה לאגדה על ברוריה אשת הרב מאיר גם סי

; 22/2י "כמו בסיפורים שמספרם אסע, אנושית-יכולת נבואית או רפואית על, הילה של קדושה

כלומר לפנינו ניצבת אשת רב , לחוץ-מתח שבין פניםה התשתית השלטת בסיפור בנויה על. 8111

י זה יש בו מן הייעוד כאשת מעשה אציל. המזמינה צעיר נואש המחפש בית לנוח ביום השבת

קהילה מכובדת ועוד מוסיף הכתוב ומציין שהואיל ובעלה מחוץ לבית יהיה מי שיערוך קידוש 

אולם באותה הנשימה . "זמן תלמידי חכמים"וישיר שירי שבת ודבר ידוע הוא כי ערב שבת הוא 

ייתכן וכוונותיה  .רבנית בודדההו" עדין וענוג"מסגיר המספר כי לפנינו בחור במיטב שנותיו 

                                                           
40

 .א"ל'  עמ, (ל"תש)' א, מחקרי המרכז לחקר הפולקלור .,עמוס-בן' ד: ראו  
41

ץ מביאה במאמרה הפנייה בהערה  "כ-לוין. /9 -99' עמ, (ו"תשנ)ח "כ, מבוע, "בין לילית לברוריה", ץ"כ-לוין' י: ראו  

 .זו לדברי הרב גדליה פליר שביטא עמדה(  91'  עמ:  /2שמספרה  )
42

 .2/-1/' עמ, א"א תשס"ת ,בתקופת המשנה והתלמוד -נשים בחברה היהודית  , ולר ' ש: ראו 
43

 .ו"ט-ד"סיפור י, א"פרק ל, 1992וילנה , מהדורת בובר, מדרש משלי: ראו 



 

  2102  יוני|   8' גיליון מס– כתב עת מדעי לחקר ההומור: הומור מקוון

 שלום-מירי יוסוב| ור העממי בישראל של יהודי רומניה מרכזיות ההומור בקורפוס ארכיון הסיפ 21

הישיבה לצדו סביב שולחן אחד מעוררת ברבנית תאווה ואך המגע , בראשונה היו נטולות כוונות

" והכיסויהגילוי "על דרך . 44להכירו ומתעוררת שיחה על מעשיו שכן נודד הוא ואינו בישיבה

דושה אט על תהליך החיזור של הרבנית עד לתהליך קילוף מעטה הק-מצאנו עצמנו קוראים אט

דבר תמוה אחר הוא ישיבתה יחד לצד גבר זר שגם הוא . ויצירת הקשר המיני הארוטי ביוזמתה

 . מהחשש ללשון הרע, כמובן, בבחינת מעשה אסור והרבה מהאיסור נובע 

הצעיר הלמדן שיצא למסע נדודים כאקט לצורך היטהרות מחטא וחיפוש פתרון רוחני דרך 

 'ג .ידי אותה רבנית-ועוד יותר נגאל מייסוריו המיניים על נהנה מהכנסת האורחים , ההתבודדות

מציג את המסורת התלמודית לפיה נבראו " פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה"שלום בספרו 

 ,וכיוון שנכנסה השבת לא נברא להם גוף והם נשארו ערטילאיים, השדים בערב שבת בין השמשות

המקובלים מדברים על . טפלות לבני האדםלכן מאותה שעה הם מחפשים לעצמם גוף דרך ההי

בספר  .ובייחוד במעשי אונן, לילה-ידי מקרה-על( 189' עמ)" נגעי בני האדם"הולדת שדים המכונים 

יתה נטפלות לו לאדם ומגרות יווובנות ל, מלכת השדים, הליליתנאמר כי שלום ' הזוהר מוסיף ג

כאן הצורך בכפרה על המעשה ובסוג מסוים מ. כדי שיולדו גופים מן הזרע היוצא לבטלה, את היצר

, בינארי ניגודיש במוטיב הנדודים כדי להעיד על .  45של ענישה שנקבעת לנדידה במשך שבועיים

בעיני הרב שהם מעשיו חומרת  על המטיל אורחוץ קבוצה  2של פנים קבוצה, פי ניתוח תבניתי-על

של הגיבור עם עצמו  ע ההיטהרותמסככתם עליו ועל הקבוצה השלמה ומכאן הצורך בכפרה דרך 

 .ועם מחשבותיו

הסיפור אינו מסתפק בנימה האירונית כלפי הרבנית אלא מאיר את דמות תלמיד הישיבה 

כי במעשי הרבנית עמו יש מעין קסם של טיהור ובהחלט אין הוא , באור נאיבי שהנה הוא חושב

כתגובה משעשעת  היבשים מבין את שעשה וכראייה לכך הוא מבקש ממנה שתרכך גם את מגפיו

הללו בהחלט מהווים מטונימיה לדמותו של תלמיד הישיבה שחייו לפני . המעצימה את ההנאה

בעוד חייו לאחר המפגש כמוהם כעולם שיש בו מן , המפגש עם הרבנית היו משולים לעולם היובש

מגפיים הם יובש כשה -רטיבות ותשוקה עזה ומזה -מזה, הדיכוטומיה ברורה .הרטיבות והפריחה

 ,ייצוג הפאליותהיא ש בטלהיים מציג את ההפרדה ואת השלמות הגלומים ברגל' ב. הביטוי לכך

" מודע-האני והלא"יונג בספרו  .46זוגיותה היוצרים יחד את לצד הנשי התייחסותבעוד הנעל היא ה

יך של הגבר עובר תהל(. 11' עמ" )אין לך גבר שהוא גברי כולו ושאין בו שמץ נשיות"טוען כי 

כאשר בעמים פרימיטיביים קיימים טקסים מרובים לצורך ארגון ההינתקות מעל , הינתקות מאמו

 .  47האם

בעוד  ,שנועלים על גבי הנעליים לצורך הגנה מפני הגשם( ערדליים" )גאלושן"ביידיש אומרים 

נית של שמצבן היבש הוא ביטוי מטונימי למצוקה המי ,בסיפור זה קיים המצב ההופכי של מגפיים

שלושה " אישה -נעל"פי זה הוא מעניק ל-על, "נעל הוא האישה"נאכט מצין כי ' י.  הבחור הצעיר

                                                           
 .1/-8/'עמ, 221/א "ת, הנשי באגדות, פרנץ-ל פון"מ: ראו, על המבוכה מהמיניות והבריחה לחלום כמפלט האישה 44

45
. מהדורת ש) מדרש תנחומא: עוד ראו. 189-112' עמ, ו"ם תשל-י, הפרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמלי, שלום' ג: ראו 

 .ב"א ע"רל, ב"ח, ספר הזוהר, וכן;  2/ -ו  /1' עמ, חלק ראשון( בובר
46

 .11/-29/' עמ, ז"א תשמ"ת, שלייפמן' תרגם  נ,  קסמן של אגדות, בטלהיים' ב: ראו 
47

 .11-99' עמ, ג"א תשל"ת, איזק' ח: תרגם, מודע-האני והלא, נגיו. ג. ק: ראו 
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וסמל לאדנות אצל ; סוד החליצה, לדעת המקובלים; כפרישה מהאישה " של נעליך: "48פירושים

נאמר על מי שאשתו מושלת "( בית-גבר נעל" )"מאן-פאנטאפעל"וכן הביטוי 49הרומאים והיוונים

 :51"על קביים אליך"נתן אלתרמן כותב בשיר האהבה . 50בו

 .ואני אכנס ואשב. את נרדמת" 

 לרצפה אשב

 .להביט עליך

 ,בחדרך השלו, שותק ונוכרי

 ." אחכה לך כמו נעליך

הדובר בשיר פונה אל הנמענת הישנה בתקווה ובמשאלת לב כמוסה לזכות באהבתה ומסיים את 

הנעליים המחכות מצליחות יותר מכל להעביר לקורא את מטאפורת ". ויובילו אותך אלי"השיר 

שרידותה של אהבה והמתנתה הסובלנית של הדובר להתעוררות שתביא להבחנה בעוצמתה של 

 .  האהבה

 

  "?מי עדיף"  02222' מסי "אסעניתוח סיפור 

 אברהם קרן: הרושם ישראל קרן: המספר

 

 .הוא הלך לרופא לבעיות מין. יש בגללהצעיר מתבגר סבל מבעיות התבגרות והשינויים שהרג" 

 . קיבלה אותו אשתו הצעירה. לא מצא את הרופא בביתו, כשהגיע לרופא

האישה שמעה את בעיותיו המטרידות אותו . היא שאלה אותו מה הן הבעיות שבגללן בא לרופא

 :ואמרה

 .פעלה ולצעיר הוקל" התרופה"ובאמת … יש לי תרופה שתרפא אותך, בוא איתי

 :הרופא שאל אותו. ד במדרגות מבית הרופא נתקל ברופא שחזר לחדר הקבלה שלוכשיר

בטוחני מה שיש לאשתך בין רגליה אין לך , אין לי צורך בך, אדוני הרופא: ענה הצעיר" ?אלי באת"

 ”…בראש

 

כך הוא בסיפורים , רומני -מוטיב האישה הנואפת מופיע במספר סיפורים נוספים בקורפוס היהודי

; 2121/; 19/21; 12219; 9911; 9111; 1189; 1819; 2922; 92/; /9/; 1/9י "אסע שמספרם

אשת הרופא "בניסוחיו הבוטים יותר של הסיפור  באופן מובהק מבחיניםאולם . 1129/; /212/

כך שהסיום על  , וחסרה בהם אותה היתממות משעשעת ,השנון עוקץה ינטולשהם " והמתבגר

 . ק והנאהצחוגלי מעורר  ואינ עיצובו

 אנר'ת נשים ומגדירה את הזוכמעשי סוגיהםאלכסנדר מנתחת את  סיפורי סינדרלה ל' ת

בנוסחים . (/9/' עמ) "סיפורי מעשיות נשים על פי רוב מסופרות מפי נשים לקהל של נשים" כ

                                                           
48

 . ז"קס-ו"קס' עמ, ט"א תשי"ת, סמלי אישה, נאכט' י: ראו גם  
49

 בתרבות . משום מגפיו" קליגולה "כך גאוס טיבריוס שנתכנה , בתרבות רומי הלוחמים נעלו לרגליהם מגפיים 

 .גם משרת מיוחד ולטובת העניין הוא מחזיק ביטוי לאישיותוכבדים כ הצייד הגרמני נועל מגפיים אירופה-מזרח
50

 . 219' עמ, ד"א תשנ"ת, עברי שלם –מילון יידיש , צאנין' מ: ראו 
51

 .// -1/' עמ, /199א "ת, שירי אהבה, ץ"כ' אלתרמן  וא' נ: ראו 
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 גלמתבהתנגדותה לאביה משהמנותחים חושפת אלכסנדר בבואה של גיבורה יוזמת ופעלתנית 

ניתן לבחון את השוני בעיצוב דמות הגיבורה העממית דרך  52.מודרנית יותר גיבורהדמות 

מחקרים מצאו .  של המאה העשרים 2/ -התפתחותה של האסכולה הפמיניסטית בראשית שנות ה

כי בעזרת האגדות מפתחים הילדים ציפיות על העולם ובין השאר מפנימים הקוראים הצעירים 

בכלי , הצגה שכזאת בספרות. הם מופיעים במעשיותאת תפקידיהם של הגבר והאישה כפי ש

במעשיות . התקשורת ובפולקלור יוצרת סטריאוטיפים הקשורים במגדר כתהליך מוטעה ומזיק

בעוד הגיבורה היא  ,סמכותכבעלת ההמסורתיות הנטייה היא לייצוג נקודת הראות הגברית 

שמעיה טוענת כי ' צ. דיהמגיעה לשלמות בזכות נישואיה וילהחסרת אונים וכנועה , סבילה

אנר חדש 'ז לפיכך נברא. הופך את הגיבורה לקורבן סובל משולל מרצון ומדעה" סינדרום הקורבן"

, של מעשיות פמיניסטיות מודרניות תוך שינוי המסר בזכות יכולותיה של הגיבורה לשרוד בעולם

  53.סטריאוטיפיותשחרור מתפיסות עולם  כשהמגמה היאלעמוד על השקפותיה , לעבוד לפרנסתה

עומדת על המיניות " ב"מבט חדש על האישה היהודייה באשכנז בימה"בסקין במאמרה ' י

הגלויה והמיניות הכבושה של הנשים כאחת הסיבות המובהקות להיווצרותו של הדפוס הקבוע של 

כובשת את מיניותה ומתוך עניין , היושבת בביתהאשת הרופא . 54חסימת הגישה לפעילות ציבורית

ובעצם מבינה כי מצוקתה היא מצוקתו והתרופה שבידה תסייע מבקשת לסייע לצעיר הסובל 

כך גם הרופא אמון על מתן , תלמידיובדומה לרב המטפל בבעיותיהם הרגשיות של . לשניהם

דרך הרב או  ןמצוקות הגוף או הנפש באות בדרך זו או אחרת על פתרונ. תרופות לכאבים שונים

 . נשיהם" מחלת"עיסוקם אינו עומד להם לעזר באיתור אך משום מה , הרופא

אך , לבעל ולקהילה, האישה מעניקה משירותיה בשם הרצון לעזור לצעירבשני הסיפורים 

לאישה טרופת אנימוס צפויה תמיד הסכנה "יונג טוען כי  .בראש ובראשונה לעצמה ולצרכיה

גבר מסתכן בנסיבות דומות כשם ש, את הפרסונה הנשית שסיגלה לעצמה, שתאבד את נשיותה

בסיפור זה בניגוד לקודמו שוב אין הצעיר בחור . 55(99-91' עמ" )בהשתלטות היסוד הנקבי שבו

תמים שאינו מבין את מעשיו אלא בדרך לעגנית מצהיר על יכולותיה של אישתו והבחנותיה באופן 

היא הכיסוי הספרותי  "התרופה" .הרבהחרף ידיעותיו ולמדנותו להן הרופא אינו מסוגל  - שהבעל

למעשה קיום יחסי המין האסורים שהם בגדר עבירות כפולות ומכופלות של ניאוף ושל " הנקי"

סיפור זה מדגיש את יכולותיה של האישה וכוחותיה עוד  .פיתוי קטין תחת מעטה של הגינות

ואה מימים ימימה העומדים לה לסייע לעולם הגברי החלש בניגוד ליכולות המועטות של הרפ

 .כביטוי לקדמה ולהשכלה

 

                                                           
 (. 38 'הערה מס:לעיל )פריזר -אלכסנדר' ת:  ראו 52
: עורכת)  אל תנשקי את הצפרדע, "ת על תפקידי המינים במעשיות המסורתיותביקורת פמיניסטי", שמעיה' צ: ראו 53

 .91-/9' עמ, 1999א "ת ,(ברוך' מ
54

, (מלמד –לוין ' ר: עורכת ) הרימי בכוח קולך, "ב"מבט חדש על האישה היהודייה באשכנז בימה", בסקין' י: ראו 

 .98 -/1' עמ, א"א תשס"ת
55

 .99-91' עמ ,(47 'הערה מס: לעיל)יונג . ג.ק: ראו  
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 " ?מיהו עקשן גדול יותר" 02810' מסי "אסע סיפורניתוח 

 - אוסטריה)יליד עיירה בבוקובינה . ת"פ, אברהם וקסנהורן: המספר .חיפה, אברהם קרן: רשם

. בארץ עסק בנגרות בניין". השומר הצעיר"חינוך . נשוי ללא ילדים. 1921 -נולד ב(. רומניה

 ".האיש מלא וגדוש סיפורי עם ובדיחות. ב"הטיול בארההכרתיו בעת "

 

חזרתי , תאר לעצמך: לקיאומר שמ  . שני יהודים התווכחו ביניהם מי מהם הוא עקשן גדול מחברו"

מה ! זה הרגיז אותי? מי שם: אשתי ניגשה לדלת ושאלה. דפקתי על הדלת. בשעה מאוחרת בלילה

אני דופק שוב ושוב והיא עוד . לא עניתי לה? בשם אצלי בבית אני צריך להציג את עצמי? השאלה

אשתי שואלת ואני , וכך חוזר חלילה. אני לא עונה והיא לא פתחה את הדלת ? מי שם? פעם שואלת

עמדתי עד הבוקר ולא אמרתי את  -שייקה, ומה אתה חושב… עומד ושותק ושוב דופק על הדלת

. פעם כאבה לי שן כאבים נוראיים! תאני אספר לך מה זאת עקשנו -האין זאת עקשנות. שמי

? אתה שואל אותי? ךלאיזו שן כואבת : הרופא הושיב אותי על כיסא ושאל. הלכתי לרופא שיניים

ואני , הוא עקר לי עוד שן ועוד שן, ידידי, תאר לך! הרי אתה הרופא ואתה בעצמך צריך לדעת זאת

הרופא עקר לי כל השיניים ואני לא … הוא רופא והוא צריך לדעת, לא אמרתי לו איזו שן כואבת

 …?האין זאת שיא העקשנות. אמרתי לו איזו שן כואבת

הרב שמע . כדי להכריע מי הם עקשן גדול יותר הלכו לרב יחליט ויכריע מי מהם זכה בהתערבות

 .אותם והתקשה לפסוק מי מביניהם הוא הזוכה

הבה אספר . ם ולא יערלא  דובי, אתם חושבים שאתם עקשנים גדולים: התערבה הרבנית

 .   מעשה בדודי…לכם

? הייתכן: תשאלו. אני נשואה לרב שיחיה למעלה מעשרים שנה ולא נגענו זו בזה במשך כל השנים

 .אספר לכם? מדוע

 !בוא אתה אליי למיטתי: עניתי לו! בואי למיטתי! רחל: בליל הכלולות קרא לי הרב

הוא בשלו . לא הסכמתי… כתוב בתורה" בך והוא ימשול" ,את צריכה לבוא אליי, לא ענה הרב

 …מאז עברו יותר מעשרים שנה ולא התקרבנו זה אל זו… י בשלינוא

אבל לרב , נכון! ?הרי יש לכם בן גדול, הרבנית: הם שאלו. פני המתדיינים הביעו פליאה גדולה

 ".ענתה הרבנית.. עקשן גדול מאוד, שיחיה יש גבאי וגם הוא עקשן גדול

ניה המובלעת מוטל אור על ניאוף הרבנית שיש בו מלבד הניאוף להטיל אור על על דרך האירו

הסיטואציה . לידתו של בן ממזר לרב ,56"ממזר"הבן ה: שבירה של נורמות מקובלות נוספות

כי יש לו בן  ,את דעתו לעובדה לא נתןכלל עצמו הרב ש מעלה גיחוך לנוכח הגילוי הביזארית

ובדרך  הגבאי חומד את אשת הרב  מנגד .יו לא בא במגע עם זוגתולמרות שמעולם בכל ימות נישוא

זו משמש ככלי להתנצחותה של הרבנית עם  בעלה תוך שהיא כמובן כלילית בשעתה דואגת 

הרבנית שמרה בסוד את דבר הויכוח בינה לבין בעלה ובתוך כך   .לסיפוק יצריה וצרכיה המיניים

המין השני ולזכות  לערער על כוחו שליה הרצון אולם שוב גובר על, גם הסתירה את ניאופה

אך משום מה לא מצוינת תגובת  ,בהתערבות ומכאן הגילוי המפתיע המכה בתדהמה את השומעים

 .הרב
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ערך , טוב לוינסקי-יום: ראו". שחייבים עליו כרת, ילד שנולד מזיווג אסור עם אשת איש"בהוראה של " ממזר" 

 . 211' עמ, 1912א  "ת, אנציקלופדיה של הווי ומסורת ביהדות, "ממזר"
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מבין שני היהודים עיקש  השואל מיהסיפור בנוי כסיפור מסגרת שבו הסיפור החיצוני 

הרבנית עם לא אחר מאשר הגבאי של  "פרשת הניאוף"יותר מוביל לגילוי המפתיע על הרב ועל 

כשהרב אמור למלא את תפקיד המכריע  ,כל ידיד מציג את סיפורו. "העקשן הגדול"מקורבו 

האחד מספר כי נשאר בחוץ הואיל ולא . כשלמה המלך מיהו העקשן מבין שני הידידים לפסוקו

מפני שלא , ניוהשני מגולל את מסכת כאביו על עקירת כל שי" ?מי שם"רצה להשיב לשאלת זוגתו 

אולם את ההתלבטות , פעולת הפסיקה קשה לרב. רצה להשיב על שאלת הרופא איזו שן כואבת לו

מגלם את העממית  תהפואטי פי הנורמטיביות-על שהוא פותרת הרבנית בסיפורה השלישי ברצף

: ת המשמעות ומשפטיה הנמסרים בסיום הסיפור מעוררים גיחוך משום פוליסמי .יסוד ההפתעה

, ומצד שני ;כביטוי לרצונו העז  למגע מיני עם הרבנית הגבאי עקשנותו הגדולה של , ד אחדמצ

 . על חוסנו וכוח הגברא של הגבאי מעידה הרבנית בצורה מרומזת

הבשרים ותאוות  יצר מיני, ניאוף לצד מוטיבים שהופיעו בסיפורים הקודמים שעניינם

 של הרבנית ושל בעלה כביטויאיתנה ה בולטת תכונת ההתנצחות והעקשנות דרך עמידתה

התנהגות הרבנית מזכירה את המדרש על ". ואני בשלי, הוא בשלו"שהרי , שוויוניות שבינו לבינהל

בריאתה של חוה הראשונה שלא רצתה לשכב תחת אדם אלא מעליו בקונוטאציה של עליונות או 

יטואציות הדמויות הנשיות באות בשתי הס. ('ז, ב"כ, בראשית רבה) גלכל הפחות שוויוניות בין הזו

לילית באה , על סיפוקן דרך עשיית המעשה האסור שיש בו משום חצית הקווים הנורמטיביים

 כבוד משפחתו וכבוד קהילתו, כבוד הרב. במגע עם השדים והרבנית עם הגבאי לו גם ילדה בן

לעג אלא ניחנת אך כאן הרבנית בהחלט אינה מושמת לקלס ול, מתנפצים כשהגורם הוא העיקשות

 .  ברצון איתן לשוויון כשרצונותיה זוכים בהחלט להגשמה ובכך בולטת עליונותה וניצחונה על הרב

סתמנת בקורפוס מהסיפורים שנבחרו בקפידה יש בהם להעיד יותר מכל על מגמתיות ה

לצייר ולאפיין את האישה בקווי " גברי"המין ה –" אחר"הנדון של רצון המספרים מהמין ה

העיון בסיפורים העממיים של  .אר מיניים יצריים המעוררים את מבוכת המין הנשי השומעמית

הבדיחות  סוגתי מעלה את ההבחנה הברורה הנוגעת ל"יהודי רומניה הערוכים ומקוטלגים באסע

אולם . 57כליל מקומן של הנשים לא נפקד אך , ידי הרוב הזכרי-עלשבסוגיה המסוימים נשלטת 

או  כי בכל הקשור בבדיחות שיש עימן אופי מיני מעודן או בוטה ולהדגישציין כאן המקום ל

בלעדיות ההיגוד בדיחות הנושאות אופי ביקורתי כנגד הממסדים השונים דתיים או שלטוניים 

ידי -מסופרות עלבוטה בדיחות העוסקות במיניות  11 -יתרה מזאת כ. הזכרים נתונה למספרים

" חיים בצחוק"כהן בספרו ' א . כקבוצה מגדרית אינטימיתידי רושמים -ונרשמות עלמספרים 

השוביניסטי של בדיחות -כי רוב יוצרי הבדיחות המיניות הם גברים ומכאן האופי הגברי, מציין

 לשוביניזם הגברי כמענהתנועה הפמיניסטית ה. רבות מהן משפילות במזיד את האישהש ,אלה

אנר הבדיחות 'בפעילותה את צמיחתו של זהמתבטא גם בספרות ובתחומי חיים אחרים עודדה 

  58.כסוג של התחסנות מפני פגיעת הגבר" קנאת הפין"הפמיניסטיות הממוקדות במה שמכונה 
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' עמ, ב"ם תשנ-י, הוצאת כנה, (ספרדיים-עם יהודיים-סיפורי) ?מה הוא אומר -וחה 'ג, (עורכת)סראנו -כהן' מ: ראו 

וחה היא בבואה לנטיותיה 'אלכסנדר בדברי המבוא טוענת כי מרכזיותה של האישה ופועלה  בסיפורי ג' ת. 9/-2/

 . האישיות של העורכת
58

 .221' עמ ,(//' הערה מס:לעיל )כהן ' א: ראו  



 

  2102  יוני|   8' גיליון מס– כתב עת מדעי לחקר ההומור: הומור מקוון

 שלום-מירי יוסוב| ור העממי בישראל של יהודי רומניה מרכזיות ההומור בקורפוס ארכיון הסיפ 22

 סיכום

רומני המצוי בארכיון -לנתח ולאפיין את ההומור היהודי, במאמר שלפנינו נעשה ניסיון להגדיר

תורם ללכידות , בי המסב הנאהקטייההומור משמש כמנגנון חברתי קומונ. הסיפור העממי 

את . קבוצתית וחושף בדרכו הייחודית מאפיינים תרבותיים העוזרים בהבנת התרבות הנחקרת

דומיננטיות הופעתם של סיפורי ההומור ניתן להסביר כצורך עכשווי של החברה לשמוע ולהשמיע 

מית לצד ההנאה מתפקדת הבדיחה העמ. סיפורים שיש בהם מידה של הנאה לשם ההנאה

תוך שימוש , היהודית כמכשיר בידי המספר למתוח ביקורת על סדרים ואנשים שנתקדשו בחברה

בתוך עולם מסורתי יהודי מתעוררות . בקריצת עין מפויסת ומחויכת העולה מן הנרטיב שלפנינו

בעוצמות מרוכזות הרצון לשינוי בדמות החופש ללעוג לכל ובפרט לכל אותם איסורים וכללים 

פורץ את , הצחוק במהותו משחרר עיכובים. כמסורת מקודשת בלתי ניתנת לערעורשהועברו 

רדופה גזירות ושנאה לא פלא שהוא משמש , מתיר את הקשרים ולפיכך בחברה סגורה, הגבולות

 . ככלי לביטוי הכאב המצמיח את הפורקן וההנאה

ר הבדיחה העממית היהודית מלמדת על סדרים חברתיים תוך שהיא משמשת מכשי

להתבוננות על החברה כשלא אחת ההומור משמש ככלי חתרני המוקיע ומבקר דרך קריצת עין 

שני עיקרים הכרוכים זה בזה בולטים בפרק . מחויכת נורמות מקובלות וערכים שנתקדשו בתרבות

יהודי המתמקדים בשתי תימות -ריבוי סיפורי הומור ובדיחות בקורפוס הרומני -הראשון: הנדון

הסיפור העממי  -והאחר ; וההומור על מיניות האישה, הומורסקה על הדת: מרכזיות 

תרבותיות מסורתיות תוך ביטולם של -ההומוריסטי ככלי חתרני השם ללעג נורמות חברתיות

, הצחוק משחרר עיכובים. והפרתם של מיתוסים קדומים על הצניעות הנשית, אושיות קדושה

 .כדרך חיים חיונית לראיית החייםודרכו גם משתחררת האמירה בזכות ההיתול 

מועדים מקודשים אפילו יום הכיפורים הנחשב למקודש ביותר , דמויות מקודשות 

בעוד המקובל הוא להעצים את תכונותיה . ביהדות אין נפקד מקומו מדבר הלעג והשנינה

ם הרי הסיפורים המשתייכי, האציליות של הדת היהודית ובתוך כך של נאמניה ועושי מצוותיה

לסוגה זו מדגישים את התכונות השליליות של הרב תוך הטלת הספק על חיוניותה של הדת 

לא רק נציגי הדת נופלים . היהודית ועל דירוגה בין דתות העולם כדת האמת האחת והיחידה

קורבן לצחוק אלא גם הקהילה בסיפורים מסוימים מצטיירת כחברה חלמאית הנופלת קורבן 

הקורפוס חותר כנגד המסורת המרבה לספר בשבח הרב .  של מניפולטיבייםתמים למזימות בזויות 

בולטות שלוש תכונות "  החדשה"והנה בדמותו , ט"י -המקובלת בחצרות חסידים במאה ה

 -תאוות הבשרים (. ב); המרחיקה מהעסוק בעולמות הרוחניים -התאווה החומרית (. א: )שלילות

דרך הצגתו באור  -כסילות (.ג); בדמותה של עלמת חן על דרך הפיתוי ליצר הקורם עור וגידים

 .דוגמת אלו של שלמה המלך, פרודי לנוכח מיתוסים מקובלים ביהדות של משפטי חוכמה

בעקבות . ממדית-הסטריאוטיפיזציה הנשית צובעת בצבעים חיוביים את הפלסטיות החד

חיי הקהילה נותצו באופן מעורבות ב, השכלה, תרבותיות של מאבק לשוויוניות-תמורות חברתיות

כשאת , לרוב בידי גברים המספרים לגברים על נשים, מכוון ובוטה אותם סטריאוטיפים רכים

הדימויים המקובלים של . מקומם ממלאים תיאורי האישה טורפת הגברים ושטופת הזימה

מתחלפים בדמותה של האישה המודרנית האחרת " האם הגדולה"או " עזר כנגדו"האישה 

שביקשה , אשתו הראשונה של אדם, "לילית"מרמזים למדרשים העוסקים בקיומה של  שמעשיה

 .שיווין מיני ובאה על סיפוקה המיני בקרב השדים
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בעיצוב דמות האישה דרך המשחק  תבסיפורים מסוימים ניתן להבחין במורכבות אומנותי

ת בביתה אך בתוך למראית עין מדובר ברבנית או כל אישה אחרת היושב. שבין הגילוי להיסתר

תוכה רועשת המיניות הכבושה הבאה על סיפוקה תוך שמירה מוקפדת על צביון של צניעות 

לתאוות , הסיפורים חושפים את הרב ואשתו במערומיהם תוך הפיכתם לעבדים ליצר. מכופתרת 

העוררות המינית אפילו , הניאוף. הגוף בניגוד למסורת המשבחת את נהייתם אחר עולם הרוח

של הרב מאכלסים בצורה דומיננטית את הקורפוס ורומזים על " ממזר"בנו ה, מינית-החד

 . קבוצתיות-החלוקות המגדריות ,  מוסדות הדת, החתרנות העממית כנגד הממסד

בדיחות אלה בעיקרן פועלות על המתח שבין הנרטיב לבין מחשבות הקורא הנתפס כשטוף זימה 

יש בדיחות אחרות המתאפיינות , לעומת זאת. החתרני וחש בחוסר נוחיות לנוכח ההקשר המיני

עד כי הקורא המכיר ונהנה זה מקרוב מבדיחות , ברימוזים פרימיטיביים בוטים נטולי כל עוקץ

נתון במבוכה לנוכח , השמות דגש על ההנאה האינטלקטואלית מתחכום המסופר מרגיש עצמו בזוי

הלוואי . חור הוא חור"האיכר באחד הסיפורים כפי שעולה מדברי , המסופר ודרך עיצובו הסגנוני

דוגמא מובהקת לחוסר הנחת והיעדר הנינוחות מן המסופר בולטים בסיפור  ". היה לי השור

שימת (. אביצוק' י: סיפר ורשם" )האנס הערמומי ששיטה במלך ומשפחתו" /1121' י מס"אסע

אך בסיפור . פת בעני המסכןכלל מסבה הנאה לפשוטי העם המצדדים בצורה גור-המלך ללעג בדרך

המרידה . זה הכעס הוא על הצעיר הערמומי ויתרה מזאת על עצמנו כשותפים לסוד ולדבר העבירה

המוחלטת בערכים מובילה באופן סמוי כפי שנרמז מסיפורים אלה להשתלטותה של האנרכיה 

לה מבלי הגושפנקא להומור עלו. שביסודה הרס וערעור על הקיים ללא הצעה חלופית מתוקנת

חברתי תוך אובדן כבוד האדם וכבודן של אוטוריטות דתיות -משים להוביל לכאוס תרבותי

 .ושלטוניות

הסטריאוטיפים הבולטים בחברה היהודית המסורתית נפרצים באופן מובהק בקורפוס 

במובן הקונקרטי נפילתו : אירופאית -המזרח" שבירתה של החומה"המנותח כדרך סימבולית ל

ובאופן מטונימי בולטת היכולת ללעוג לכל במישרין לאשת הנשיא ; ידן הקומוניזם וקיצו של ע

אולם גם בנקודה זאת בולטת הרמה המקשרת בין יחידות החיבור דרך .  סקו'אוצ'צ' ה, לשעבר

גם כאן בדומה לאשת הרב המושמת . היחס לאישה שיש בו לעג ואירוניה למעשיה ולהתנהגותה

אם כי מבחינה , קל יותר ללעוג לאשת הנשיא ולא לנשיא עצמו 59(1912; עמוס-בן' ד)לקלס 

ההומור החתרני פועל כנגד .  פוליטית ולא מגדרית דובר רבות על הרעיה כשולטת האמיתית

הבדיחות מציגות בצורה גלויה או מסווה התכוונויות של , אוטוריטות על קדושתן וחשיבותן

ופן  של קירוב  הנתפס כקדוש אל האנושי על כל ואולי ניתן להגדירם בא, הקניית ערכים אחרים

יהודית -ייתכן ויש בתהליך זה להטיל אור על מגמתיות בחברה הרומנית. חולשותיו ומגרעותיו

ליצור חזית של חברה מאמינה ויראת שמיים דרך סיפורים הנוהגים כמנהג הסיפורים בשבחו של 

ואת האמת הסמויה על הדת ואישיה  אך לא פחות מכך לחשוף את האנושיות, הרב העושה פלאים

אך אולי מפאת קדושת המבוקרים מתבצע ההליך באופן מהתל הנותן , באופן שאין כל פחד לבקר

 . לגיטימציה לשחרור מנורמות שנתקדשו ביהדות

ושל היעדר השלמות , כך של חוסר אונים-גם הסטריאוטיפים הנשיים השכיחים כל

תופסת דמות האישה המודרנית , ביתית-המסורתיתאלמלא הגבר שלצידה ואת מקום האישה 

                                                           
59

 .א"ל'  עמ, (ל"תש)' א, חקר הפולקלורמחקרי המרכז ל, "עיון מחודש במושג הומור יהודי", עמוס-בן' ד: ראו 
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אלא מבקשת , המצטיירת בעיני המתבונן הגברי כדמות טורפת ששוב אינה מרוכזת בנעשה בביתה

אך אל לנו לשכוח את הסיכונים שבהומור ללא . למצוא את הדרכים לבוא על סיפוקה המיני

לא אחת קרה . מסוכן למדי חברתי-גבולות וללא סייגים שיש בכוחו להוביל לבלבול תרבותי

שלנוכח קריאת הסיפורים המשעשעים שיש בהם ריבוי בתיאורים מיניים הנמסרים בצורה 

החלו עולות בי התהיות לגבי מהות ניפוצה של .  נתמלאתי מבוכה וסומק, מפורשת או מרומזת

עוזה זוהי אולי תדהמה מסוימת הנובעת מן הת. ובפרט של הנשים, "מכופתרת"תדמית הקהילה ה

המציירת כך את היחסים שבין הגבר לאישה המתמקדים לרוב במיניות בוטה כביטוי נרטיבי 

 .ההופך לנחלה תרבותית

אנרית מתבססת על הגישה האוניברסלית המקובלת עוד מימי ראשית חקר 'החלוקה הז

סיפורים  181 -בדיחות ועוד 121 -החטיבה המרכזית ביותר בקורפוס מורכבת מ. הפולקלור

נתון המצביע על חשיבות ההומור במסגרת המשפחתית הפרטית ובמסגרת , וריסטייםהומ

בלכידות המשפחה , בתוך עולם מסורתי גלותי האמונה בעליונות הדת. הקהילתית הרחבה

הנסמכת על הדמות המטריאכלית נפער סדק הנובע אולי מרצון לשינוי ולשחרור מכבלים מסוגים 

בקרב שני המגדרים מתקיים הרצון . כות חיים ומחשבהשונים של אוטוריטות הקובעות הל

לתמורה בדמות החופש המקנה את היכולת ליהנות הנאה צרופה מהחיים על תאוותיהם 

לאחר שנים של חיים בתוך חומה מבוצרת של איסורים וכללים מגבילים של עשה ולא , הבסיסיות

 . תעשה

מסתמן קו , רומני-ת ההומור היהודימעבר לאפיונים התמטיים צורניים העולים מהדיון בסוג

דומיננטי נוסף החובר בצורה גורפת לאפיקים הקיימים בניתוח חומרים תיעודיים אתניים 

ההופכים להיות ביטוי להתעוררות העדתית החובקת את החברה הישראלית בכללותה בתחומים 

קה ולהנציח את השאיפה היא להתחבר אל מקורות היני. פולקלוריים ושאינם פולקלוריים רחבים

המאפיינים האתניים במפעלים תרבותיים תוך מזיגה עם תחושת ההשתייכות הישראלית וזה 

 .המתהווה" אתוס החדש"בבחינת ה

 

 מקורותרשימת 

 .אילן-הוצאת אוניברסיטת בר:  ירושלים, חוה ולילית, (ד"תשנ. )'נ ,אברבנאל

 .הוצאת יד ושם: יםירושל, ללא הומור היינו מתאבדים, (229/. )'ח, אוסטרובר

 ./28-2' עמ, (212/)19 כוורת, "מור כמנגנון הגנה בשואהוהה" ,(212/. )'ח ,אוסטרובר

מרכז זלמן שזר לתולדות : ירושלים, (הנהגה, מיסטיקה, מאגיה –ט "הבעש) בעל השם,(ס"תש) .'ע, אטקס

 .ישראל

ם בפולקלור -מחקרי י, "ט"הבעשעיון בסיפור משבחי  -אדם' ט ובנו של ר"הבעש", (ב"תשמ) .'י, אלבוים

 . 19-//' עמ' , ב, יהודי

- 92' עמ, ו"כ, עם-ידע, "טרזין יפה התואר: יהודית  -המעשייה הנשית הספרדית ",(ח"תשנ. )'ת, אלכסנדר

9/. 

-הוצאת מאגהס ואוניברסיטת בן: שבע-ירושלים ובאר, מעשה אהוב וחצי, (ס"תש. )'ת, פריזר-אלכסנדר

 .גוריון

 .הוצאת סגולה: אביב-תל, החסידות ברומניה, (ג"תשל) .'י, אלפסי

 .הוצאת הקיבוץ המאוחד: אביב-לת, שירי אהבה, (/199. )'א, ץ"כו   'נ, אלתרמן

 . הוצאת שוקן: םרושליי, ליבס' תרגם י,  כתבי אפלטון, (ו"תשט) אפלטון

  .חברות לספרותהוצאת מ: אביב-לת, הק' תרגם מ,  אריסטו -על אמנות הפיוט , (ז"תש) אריסטו



 

  2102  יוני|   8' גיליון מס– כתב עת מדעי לחקר ההומור: הומור מקוון

 שלום-מירי יוסוב| ור העממי בישראל של יהודי רומניה מרכזיות ההומור בקורפוס ארכיון הסיפ 28

 .הוצאת רשפים: אביב-תל, שלייפמן' תרגם  נ,  קסמן של אגדות, (ז"תשמ)' .ב, בטלהיים

-ט"כ'  עמ, ' א,מחקרי המרכז לחקר הפולקלור , "עיון מחודש במושג הומור יהודי",(ל"תש. )'ד, עמוס-בן

 .א"ל

' ר: עורכת )רימי בכוח קולך ה, "ב"מבט חדש על האישה היהודייה באשכנז בימה",  (א"תשס. )'י, בסקין

 .98 -/1' עמ, ספרי חמד: אביב-תל, (מלמד –לוין 

  .מ"הוצאת ראובן מס בע: ירושלים, לוי' תרגם  י, הצחוק , (ב"תשכ. )ה, ברגסון

 .2/' עמ, עיריית חיפה: חיפה, (שנהר' ע: עורכת) 'אץ'עם מבוצ-ב סיפורי"י –אם -כיבוד ,(ט"תשכ) .'מ,גוטר

 .ספרית פועלים: אביב-לת, ספרית פועלים, חיים-בן' תרגם נ, בקול שונה, (1991. )'ק, גיליגן

מחקרי המרכז לחקר , חיים של יהודי ספרד -רומאנסות ואורחות , עם-סיפורי, (ב"תשמ. )מ, גרונוואלד

 .89-89' עמ, 'ו, הפולקלור 

על צחוק והומור -...ונוצרי הולכים לפסיכולוג מוסלמי, יהודי", (212/. )ז"והיימן ש. 'ל, גליק

 ./29-2' עמ, 19,כוורת, "בפסיכותרפיה

 .מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל: רושליםי, חסידות ומורדות,(א"תשס. )'א, גרוסמן

, "דמותה של אישה מבעד לסיפור החסידי: קרקעי –קולו של מעיין תת ", (א"תשס. )'ר, גולדברג –דביר 

 .1-88/' עמ, א"כ, ם בפולקלור יהודי-מחקרי י

 .הוצאת בבל: אביב-תל, המין השני, (19/8. )'ס, בובואר-דה

 .הוצאת כתר: ירושלים, הסיפור החסידי, (1992).' י, דן

הוצאת הקיבוץ : אביב-לת, בתקופת המשנה והתלמוד -נשים בחברה היהודית  , (א"תשס. )'ש, ולר 

 .המאוחד

 יחדיוהוצאת : אביב-לת, פסיכולוגיה של ההומור, (1991. )'א, זיו

 .הוצאת פפירוס: אביב-תל, הומור יהודי,(/199. )'א, זיו 

: ירושלים, קובץ מאמרים רב תחומי בחקר ההומור :רצינות-חשיבותה של אי, (/21/) .'א, וסובר. 'א, זיו

 .18-12' עמ, כרמל

 .הוצאת דביר: אביב-תל, איזק' ח: תרגם, מודע-האני והלא, (ג"תשל. )ג. ק, יונג

ניתוח (: י"אסע)סיפורי העם של יהודי רומניה בארכיון הסיפור העממי בישראל , (/22/. )'מ, שלום-יוסוב

, "(דוקטור לפילוסופיה"חיבור לשם קבלת תואר ) סטרוקטורלי והשוואתי של קורפוס אתני, סוגתי

 .ירושלים, האוניברסיטה העברית

 ./,  לימודים, "אירופה היידישאי והתאטרון במזרח-ההומור היהודי", (212/. )'מ ,שלום-יוסוב

 .הוצאת אמציה: חיפה, (תראפיה הלכה למעשה-הומו) חיים בצחוק, (1998) .'א, כהן

 .הוצאת אמציה: יהודה-אבן ,שחור לבן בגוונים,(212/. )'א, כהן

 . , הוצאת כנה :רושליםי, (ספרדיים-עם יהודיים-סיפורי)? מה הוא אומר -וחה 'ג, (ב"תשנ). 'מ, סראנו -כהן

 .  /9 -99' עמ, (ו"תשנ)ח "כ, מבוע, "בין לילית לברוריה", (ו"תשנ. )'י, ץ"כ-לוין

 .הוצאת הקיבוץ המאוחד: אביב-תל, אלתרמן' תרגם נ,  הקמצן ,(/199) .מולייר

 .הוצאת ועד תלמידיו וחניכיו של המחבר: אביב-תל, סמלי אישה, (ט"תשי. )'י, נאכט

 . מכון הקשרים ודביר: יהודה-אור, ל הסאטירה העבריתהרטוריקה ש: מושב לצים ,(212/. )'ג ,נבו
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