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 הומור במעשיות האחים גרים –" ואז היו כולם מתים"

 *שמעון לוי

 

. נערך לְמנֹוחה מסע הלוויה [08, האחים גריםהאוסף המלא של מעשיות ] על מות הפרגיתבמעשייה 

? בעצם, מדוע –בדרך הופיע השועל וביקש . האלמן נהג בהברים נרתמו לעגלה קטנה והתרנגול ששה עכ

בבקשתו הניע אותי לעיין ביסודות ההומור במעשיות  הטקטחוסר . לוויההטרמפ על  תלקח ,הסעה -

 ועוד סוגי בורלסקי, בשונה מהומור פנטסטי. םלא רק לילדי, שבמקורן נועדו לכל המשפחה, גרים

משתקף על מות הפרגית ב, האחים גרים בפרטבסיפורי עם בכלל ו-המצויים במעשיות הומור רבים

כמה לתייחס דברים הבאים אב. המכוון בבירור למבוגרים, ואף טראגי פרוע ומעודן, הומור אבסורדי

 ולעתים שניומבוגרים לחוד הומור שנועד לשעשע ילדים לחוד כמו , ההומור במעשיות גריםאפיוני מ

היחס כולל  ,הומור כסאטירה חברתית, הומור המרכך אלימות ומאזן בין אימה להנאה, גילאיםה

המעשיות  .הלב לסאטירה-שם בין הפרודיה טובת-אי, דתי-או אנטי יושם גם הומור דת-ופה ,לנשים

כשהגיעו הסיפורים  .פה-בעלכמובן סופרו  ,בעיקר ,שאספו האחים גרים מפי מספרותהמקוריות 

. וגישתם החינוכית –עמדתם ותרבותם , תיקונים על פי דעתם הםוהכניסו ב ותםערכו אלידיהם הם 

, מין ואלימותכמו חרים א" מסוכנים"ו מרכיבים ומוטיבים כמ, קשה לקבוע אם ההומור המקורי

פיין בכמה מכנים ומאשל גרים שאוסף המעשיות  על אף, יתר על כן. נוספו או שונו, הושמטו, נשמרו

עדיין צריך לבדוק כל מעשייה לגופה גם מבחינת ( ארנה ותומפסון מ"מ)סוגה -משותפים של תת

  . דוגמות בודדות בלבד והשתדלתי להימנע מהכללותבדברים הבאים בחרתי לפיכך ב. ההומור

ממנו . מלך צפרדע או היינריך ברזלהאוסף שלהם נקרא תחילת הסיפור שבחרו האחים גרים למקם ב

. קירעל צריך לזרוק אותם , לחים ונודניקים לנסיכים, שעל מנת להפוך צפרדעים מקרקרים ,יםמדול

נענתה לאחד מנוסחי הפתיחה שהמספרת , ותהמעיד מטפוריות הסיפור נפתח בסדרת הגזמות

כאשר המשאלות עדיין , בימי קדם"נוסח המצהיר על בדיוניות הסיפור , האופייניים למעשיות

אבל הצעירה , חי מלך שכל בנותיו היו יפות: "...ומיד אחריו הגזמה פיוטית הומוריסטית, "הועילו

מלאה התפעלות בכל פעם שהאירה על נת, שכבר ראתה הרבה מאוד, עד שהשמש, הייתה יפה כל כך

ואילו מבוגרים יודעים מניסיונם ומתוך , מותר להניח, ילדים יתפעלו מיופייה של הנסיכה." פניה

החיצוני במעשיות חייבים להרוויח את היופי והמפונקים היפות ש, היכרות עם מעשיות קודמות

כדור , והנה. ינת שיפור האופיגם מבחובמשימות מורכבות כלשהי קשה התנסות ב, בעבודה פנימית

לבכייה ? החיים –ל לבאר ביער גדול ואפל נפ, תנאי חייה המשופריםסמל מרהיב ל, ל הנסיכההזהב ש

על קלות החיים , אולי על קץ עידן הילדות המאושרת ונטולת הדאגות, המותרות צעצועעל אובדן המר 

". שאפילו אבן תרחם עלייך, קת כךאת צוע, מה את מבקשת בת המלך: "ה קוללענה , שנגזלה ממנה

מבוגרים שהאזינו . מעשייהבעלילת ה יםכדימויים פעיליש תפקיד ולטבע בכלל לאבן , ליער, לשמש

ולהבין , מוגזם של הדימויים האלה-עשויים להיענות לפן הפחות מצחיקשנה למעשיות לפני כמאתיים 

, הקרפד. צבים וכוחות נפש אנושייםמ, שהם אינם רק משקפים את הטבע הגרמני אלא מהווים סמלים

לתנודות מזג !( גם אקולוגית)ומי שיודע לחיות גם באוויר וגם במים ורגיש , אורח כבוד במעשיות רבות

, גם לו. ולהביא את הכדור אך לא בלי תמורה לצלול לבאר, לבוא לעזראץ  –האווירה  –האוויר וכאן 

שלצפרדע , תבשרבדיעבד נ. כישוף שהוטל עליויש אינטרס מובהק להיגאל מ, כפי שנבין עד מהרה
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פנינים ואבנים יקרות , הוא אינו מעוניין בבגדים, ככזה. ש סיכוי סביר להיות נסיך מכושףמדבר י

אשב . אם תסכימי לאהוב אותי ואני אהיה רעך וחברך למשחקים" :אומר לנסיכונתאלא , שכבר היו לו

אם זאת , אשתה מהגביעון שלך ואישן במיטתך, שלך אוכל מצלוחית הזהב, אצל השולחנון שלך ולידך

אם  -בדרך כלל היא דו, גם כאן מדברת המעשייה." ארד למטה ואעלה לך את כדור הזהב, תבטיחי לי

סממני פינוק , גביעונים וצלוחיות: אחד הוא המשל ההומוריסטי הקל. שני קולותב, לא רב רובדית

המסמן ( הדומה למנגנון הפיוטי בשיר השירים)וק הארוטי והעמ, הוא הנמשל הנפשי אחר; ועושר

במודעות למיניות , הנוגע בפינוקה הילדותי של הנסיכה, פסיכואנליטיההנמשל ואף ; אברי מין

מעבר , טקס חניכהכ, ורוחניים יש גם ערכים קיומייםמעשייה ל. ליחס בין גועל לעונג, יותהבתחילת נש

. ה בעדנהכל אל הומור עוטף אתה. ר לבארות אפלותמכדורי זהב פורחים באווי, מילדות לבגרות

ככל  דעתה קלת התהבטחאת  הקרפד נשכח מיד אך לא שכח, הועלה מהבאר הזהב כדורבינתיים 

אפילו ודווקא , הבטחה של נסיכה מפונקת: פדרהק תומך בדרישת האב-המלך. של הנסיכונת, שהייתה

והמעשייה מתארת את התקרבותו , הקרפד מגיעלמחרת מקרטע ו. חייבים לקיים, בגלל שהיא בתו

כאן המספרת  –במפורש המגעיל היצור לח וחלקלק בטרם יתבע , מצחיק" פלאטש, פליטש"בצלילי 

, כל הסיטואציה. את מילוי ההבטחה -מזדהה עם נקודת המבט של הנסיכה , והאחים גרים איתה

המשמעות והמסר , הנמשל, תהאמ. היא כמובן הומוריסטית כשלעצמה, ומתן בין קרפד לנסיכה-משא

הפער בין . דוחהצפרדעית סתתר בקליפה מהשל הנסיך נים האציל הפְ כמו למשל , של הנפשות הפועלות

שאחד מגילוייו המקסימים במיוחד נמצא , מוטיב נפוץ ואהבין תדמית למהות גם , פנים לחוץ

נלקחת ממנו בכוח , ולה אלימהוגם כן בפע, שם נולד הנסיך כחמור אך בסיום [411. ]החמורוןמעשיית ב

, הנסיכה –גם הוא זוכה להשלמת החלק החסר בנשמתו . ואופיו האמיתי הטוב נחשף כסות החמור

  . אוהבת אותו גם בדמותו החמורית, שבשונה מהילדה המפונקת כאן

מהכיסא . אבא אומר, "תרימי אותו אלייך", קודם על הרצפה. לנסיכה בהדרגהאז מתקרב הקרפד 

הצפרדע . "קרבי אלי את צלוחית הזהב שלך כדי שנאכל ביחד" :דורשו שולחןה לעקרפד העולה 

, אם נרצה, הבתולית, במיטתה היפה והנקייהאלא דורש לישון , התעייף אך אינו מסתפק בשולי החדר

עשייה המ". הרימה אותו מעלה וזרקה אותו בכל הכוח אל הקיר, אז התרגזה מאוד" .של הנסיכה

ומבחינה זו ההומור , שלרוב נסיכים הופכים לצפרדעים אחרי החתונה ולא להיפך, כךמודעת היטב ל

 ,לא אחרתזו ו נסיכהש, פר מאוחר יותרוכפי שיס, ידעצפרדע הרי ה. אפילו אופטימיו במעשייה מעודן

ולפיכך נגלה פה היסוד הקומי למחצה של האירוניה זאת ידעה  היא לא. כישוףהתגאל אותו משהיא 

הנסיכה תמצא . משמיםזיווג , הוא גורלי ולהיפך בין נסיכה לבין נסיך מכושףחיבור ה .הדרמטית

ג יונג בדבריו על האנימה "על כך הרחיב ק. ולהיפך, את האני הגבוה שלה, בנסיך את נשמתה

צורך הסרת ל. שמצד אחד הוא מצחיק ומצד אחר טראגי, גועלההוא הסף מבחן אן כ[ מ"מ. ]והאנימוס

כמו הטחה , נחוצה לפעמים פעולה אלימה( מוטיב היינריך הנאמן יפרש זאת בסיום)הכישוף הקשה 

שני יסודות , הגועל ימצא פורקן באלימות. עור החמורבכוח של קריעת מסכה או הסרת , אל הקיר

למבוגרים שבנמשל ת האלימות שנועדה אימזו מאזן בין ההומור במעשייה . מנוגדים במובהק לפינוק

בפעולת ההטחה אל הקיר נקרע גם . ל בצפרדעוהרי מדובר בסך הכ: משליותר ב לבין הפיוט הרך

, הגועל - המגלה את הצורך בהתמודדות עם פן בחייםהמעשייה ומוצג ככלי מטפורי מעצמו ההומור 

המצוי מוטיב , ממיןנו רק נאיאולי והגועל שחשה הנסיכה הפחד אך , מיןטען שמדובר בפרויד י. כאמור
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אלא  ,גביעונים וכדורי זהב, בצלוחיות, טואלי במעשייה כנרמז בלחותו של הצפרדעטקס-ברובד התת

 . מפניהם הצפרדעיים, מהחיים עצמם ,תבגרותהמהגם 

שחשיבותה מודגשת בשמו השני של , על יכולת ההזדהות של אדם עם סבלו של הזולת מעידה הסיומת

' ר, נו ממי שהיה מקורב לסיפורי גריםשלמד פיכ, הנאמןהמשרת היינריך . "ברזלהיינריך ", הסיפור

הקיף את לבו בשלוש רצועות ברזל היינריך . משל לגוף לעומת הנפשהוא אצל גרים גם , נחמן מברסלב

הפער בין ההיבט הטראגי לבין ההיבט . כדי שלא יתפוצץ מצער על כך שאדונו הנסיך כושף לקרפד

, גוף=ם נטייה אזוטרית תתמוך בהיינריךפרשנות ע. של הסיפור פניומוגזם מחזק את שתי -המצחיק

יש אם )במובהק חלק ממעשיות גרים אינו אזוטרי . כפי שטענו גם חוקרים לא יהודים, נשמה=הנסיך

אינו משדר מסרים ו( מ אנתרופופס"מ מייחסים חלק מהמעשיות לצפנים של מסדר רוזנקרנץה

פמיניסטיות , ונגיאניות בעיקרפרוידיאניות ויוזאת חוץ מפרשנויות פסיכואנליטיות , מיסטיים

 ,כאמור, נחמן בסיפורי המעשיות שלו' ר. שרבות מהמעשיות ספגו, מרקסיסטיות ועוד ועוד, למיניהן

יתן ונ, מיסטית והרוחנית לעילא ולעילא-העביר מוטיבים עם נמשל פתוח לעבר הפרשנות היהודית

 .(נחמן 'של ר מאבדת בת המלךשל גרים עם  העורבתאת לצורך זה  תשוולה

? מה פתאום: מעורר צחוקתמוה ושיתוף , חתולה ועכבר בשותפותהמעשייה השנייה בקובץ היא 

מעשייה לא אוהד ה פמיניסטיבפירוש . ים קרובות כבר בשם המעשייהמצוי לעתבמעשיות הומור 

-אך לבטח לא חסרת הומור כלפי הגבר, אנוכית ומרשעת, נצלנית, מציגה את החתולה כשתלטנית

לא בדיוק הבין את הכרזת האהבה ש, רגע לפני שנטרף, אוויל גמור הזוכה להארה מאוחרת מדי, עכבר

המפתים לסיפוריה הוא מאמין . איתההתעלם מהסכנה הכרוכה במגורים משותפים של החתולה אליו 

ספרותי נוסח ) על האהבה הגדולה והידידות שהיא רוחשת לו והסכים לנהל איתה משק בית משותף

לקראת החורף הקר רכשו  .(האדונית והרוכלי עגנון ב"עיצב ששדומה מרהיב למוטיב  פרימיטיבי

החליטה  -התערבות מיתממת של המספרת  – "התלבטות ממושכת"אחרי . סיר שומןיחדיו השניים 

כלפי  אירונית ההערגם היא , "שם איש לא יעז לקחת כלום", החתולה לשמור את המזון בכנסייה

, אה': ואמרה לעכבר, לא חלף זמן עד שלחתולה התחשק לזלול קצת. "מזווהכ קדושת החלל שנבחר

בן עם ן ל  ּב, הוא שבת דודתי ילדה בן והזמינה אותי להיות לו סנדקית, עכברון ,מה שרציתי לומר לך

סיט את תשומת לבו של הנועד לזה ושולי  בדויפרט , "כתמים חומים אני אמורה לשאת לטבילה

ואתה תטפל " –נוסף מצד החתולה נימוס צבוע  –" תן לי לצאת היום". ודנותאת חש רגיעהעכבר ולה

אולי טיפה מיין הטבילה , עכבר הסכים וביקש שרעייתו תביא גם לו משהו טעיםה". בבית לבדך

החתולה הלכה היישר . מנהלגנוב מאלה שמפקידים את אוצרם בכנסייה מוכנים גם הנה ו, המתוק

בדקה כל מיני , ערכה טיול על גגות בתי העיר"כשסיימה . מסיר השומן לכנסיה ולקקה את כל הקרום

רק עם . אחר כך השתטחה בשמש והחליקה שפמה בכל פעם שעלה סיר השומן בדעתה, הזדמנויות

בעלי חיים מצחיקים באשר כי , הסגנון המבודח מזכיר משלי חיות רבים." רדת ערב שבה הביתה

החתולה כשחזרה [ מ"מ]. אנרי ברגסוןכפי שהבחין היטב , וששואלים מהם ומשאילים להם תכונות אנ

 :הדיאלוג הבאעם העכבר התנהל הביתה 

 .בטח היה לך יום מוצלח מאוד, אמר העכבר, הנה את, אח

 .אמרה החתולה, התחיל בסדר

 .שאל העכבר? איזה שם נתנו לילד
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 . די ביובש, עתה החתולה, קרומהלך

כאן מזכיר העכבר בעל )? במשפחה שלכם הוא מקובל. נדירזה שם מוזר ו, קרא העכבר, קרומהלך

 ..(.רעייתוחמת את עיר פן י, חשדן אבל זהיר

 .כפי שנקראים ילדי הסנדקות שלך, פירור הוא לא גרוע יותר מגנבת, החתולה אמרה, מה זה משנה

 

ודים ושני הדיאלוגים הצמ, בשני אירועי הסנדקות הסמוכים נקראו היילודים חצינגמר וחסלגמרי

זה השם הכי : "על השם חסלגמרי מגיב העכבר. לפחות בתרבות שמהם באו, מצחיקים לא פחות

ריב האומד את תוקפנותו -וכמו בעל" ?מה זאת אומרת! חסלגמרי. מעולם לא ראיתיו מודפס. חשוד

משום מה לא  ".התכרבל ושכב לישון, הוא טלטל ראשו", במידה רבה של ענווה מוצדקתשלו עצמו 

אבל כשלא היה אפשר עוד למצוא מזון הציע העכבר לגשת לסיר . ה עוד החתולה להיות סנדקיתהוזמנ

, עמד לו על קצה הלשון" חסלגמרי"וכשהשם , לוכשהגיעו לסיר הריק העכבר הבין הכ. השומן

ערבוב , עבריתלהעביר לכפי שניסיתי , גם במקור הגרמני נמצא. אותו ובלעה הסתערה עליו החתולה

מהמשל החייתי נמענים את הבמקרה זה  סיטהמ ,קומיהוא סממן ש ,ן גבוהים ונמוכיםמשלבי לשו

 . לנמשל האנושי המצחיק קצת פחות

ואהבתי  4410-בכילד תחת ההפצצות בתקופת המצור על ירושלים סיפרה לי אמי אחת המעשיות ש

, וצלח אבל פחדןהבכור היה מ. לאב אחד היו שני בנים. המעשה באחד שיצא ללמוד פחדהיא במיוחד 

, הצעיר. האב המריץ בו ללמוד משהו כדי שיוכל להתפרנס. לא מסוגל ללמוד כלום, והצעיר טיפש

אמר , פחידואיך בכלל יכול משהו להליד האח לא הבין מה שסופרו בערב שלמשמע סיפורים מפחידים 

בלילה האמיץ מטבעו לבן  אורגןשאחד לאחר שיעור פחד . מפחד איך מצטמררים שישמח מאוד ללמוד

אז נאלץ לעזוב . הוא זרק את השמש המתחזה לרוח מהמדרגות, ברפאים תווא צמררבכנסייה וניסו ל

עליו התנדנדו בקור העז שבע , רדוםמתחת הגלבלות את הלילה  נושהזמי שהומיובדרך פגש , את ביתו

 ןליד האש והזהיר אות ןיבהוש, הוריד אותן, הקפואות הצעיר הדליק לו אש וריחם על הגוויות. גופות

ממלמל כל , המשיך בדרכו ואה. מחדש על הגרדום לא נזהרו ולכן תלה אותם מתיםה. שלא להישרף

וכך שמעו אותו עוד ועוד נשמות טובות שרצו לעזור וספקו , "אילו רק יכולתי להצטמרר מפחד"זמן ה

מסע -רודיה על סיפורים ומחזותכפ. אבל לא אותו, לו חוויות מצמררות יותר ויותר את רוב בני האדם

נסע במרכבה , בארמון מכושףבשלשלאות מלובנות קשורים חתולים וכלבים פגש הצעיר , ותחנות

רבה עד שהמת התעורר וניסה הוא ישן ליד מת בשלווה , חצאי בני אדם שיחקו איתו בכדורת ,מטורפת

לא הצליח ו, אימים-קיטשתור ב, מזיקות תילבכלט את הזוועות הוא ק. לא עזרכלום  – לחנוק אותו

היות שעמד . שפעשזכה לו בהאימים והזוועות , מעורר החרדותלהצטמרר מפחד על אף כל הטיפול 

אילו ". מאושר ממשעדיין לא היה הוא קיבל את בת המלך לאישה אבל , בארמון המכושףגם  בניסיון

והכינה , שמעה זאתהזוגי י המלכותבחדר השינה החדרנית . חזר והתלונן!" רק הייתי מצטמרר מפחד

, היה על אשתו למשוך מעליו את השמיכה, כשהמלך הצעיר ישן, בלילה. "דלי מים מלא דגיגי קברנון

מה מצמרר , איי': הוא התעורר וקרא. כך הדגים יפרכסו סביבו, ולשפוך עליו את דלי המים הקרים

 ."הצטמרר מפחדעכשיו אני יודע מה זה ל, כן! אישה יקרה, מה מצמרר אותי, אותי

, טופלים רבים את תכונת האלימות הקיצונית המצויה לדעתם במעשיות גרים, במיוחד, לאחר השואה

רוסיות ואפילו , אנשים אלה ככל הנראה לא עיינו במעשיות אנגליות. כאילו מהם צמח הנאציזם
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ופאתית בסיפור שהצצנו בו זה עתה נמצא מעין תרופה הומיא. יהודיות שהן אכזריות לא פחות

בעזרת ביטול האימה על ידי , דרך הפרזה קומית: כלומר להילחם בו בכלים של עצמו, מצחיקה לפחד

 . בריאהגיוני ו מזגבקור רוח ומתוך , שכל ישר

 [08]. על מות הפרגיתמצטיינת המעשייה במיוחד משתלח בהומור 

. יתחלק בו עם האחר, וזהם נדברו שהמוצא גרעין אג. פעם הלכה הפרגית עם התרנגולון להר האגוז

הגרעין היה . את הגרעין לבדהאך לא אמרה עליו דבר כי רצתה לאכול , גדול-מצאה הפרגית אגוז גדול

: אז צעקה הפרגית. כה עבה שלא יכלה לבלוע אותו והוא נתקע לה בגרון עד שפחדה שתיחנק

התרנגולות רץ מהר ." קאחרת איחנ, רוץ מהר ככל שתוכל והבא לי מים, אני מבקשת ממך, תרנגולון"

היא בלעה גרעין , הפרגית שוכבת על הר האגוז; עלייך לתת לי מים, באר: "ככל יכולתו לבאר ואמר

רץ התרנגולות ." שתיתן לך משי אדום, רוץ קודם לכלה: "ענתה הבאר." אגוז גדול ועומדת להיחנק

את המים אביא , תן לי מיםוהבאר תי, משי אדום אתן לבאר; עלייך לתת לי משי אדום, כלה: "לכלה

קודם : "השיבה הכלה." היא בלעה גרעין אגוז גדול ועומדת להיחנק. לפרגית ששוכבת על הר האגוז

משך את הזרון מן הענף והביא , רץ התרנגולות אל הערבה". רוץ והבא לי זר קטן אשר נתקע בעץ ערבה

הביא . שנתנה לו בעבור זה מים הכלה נתנה לו בעברו זה משי אדום שאותו הביא לבאר. אותו לכלה

נעצב . לא זזה"הייתה מוטלת מתה ו, אך עד שהגיע נחנקה הפרגית, התרנגולות את המים לפרגית

ששה עכברים בנו עגלה . וכל בעלי החיים באו וקוננו על הפרגית, התרנגולות כל כך שקרא בקול גדול

. והפרגית נסעה, נרתמו לפניה, הכשהייתה העגלה מוכנ; קטנה כדי להסיע בה את הפרגית אל קברה

מותר לי " –" אני נוסע לקבור את הפרגית שלי" -" ?תרנגולון, לאן מועדות פניך" -: בדרך הופיע השועל

 ". שמא לא יוכלו לשאת זאת הסוסונים, אבל שב בעגלה מאחור ולא מלפנים, כן –" ?להצטרף לנסיעה

הניסיון להציל אותה מזכיר ניסיונות הצלה של . תלפרגית הגרגרנית והאנוכית ודאי לא מגיע עונש מוו

הופך כאן  גרדוםההומור . הנתקעים באדמיניסטרציה קפקאיתמאמצים , אדם בצרה צרורה ודחופה

רת איכרים גרמנים על חבלא רק החלה , מתנפחת והולכתמקאברית לבדיחה שולית מוות של פרגית 

המתעללת בבעלי עירונית בזמננו קרניבורית ה חברעל גם  אלא, ות של בעלי חייםשחיטהיטב שהכירו 

משי , תן המתנים את הצלת הפרגית-יחסי הקח, ועוד. תעשייתיבאופן אותם טובחת ובחייהם חיים 

חוסר חמלה והתעלמות , זר קטן תמורת משי מעידים על חומרנות קיצונית, אדום תמורת מים

 . להתעלמות זו בולטת בבקשת הטרמפ מצד השוע. מטרגדיה אישית

האבסורד " .באו וקוננו על הפרגיתוכל בעלי החיים , שקרא בקול גדול, כל כךנעצב התרנגולון "

מבינים היטב זה את בנאלי ומוות פיוטי -כביכולקיטש גם  –ששה עכברים בנו עגלה קטנה : "תקדםמ

ייתה וכשה; כדי להסיע בה את הפרגית אל קברה, (שר אחרמ בהק"מ, שאול פרידלנדרכפי שאבחן )זה 

 ." והפרגית נסעה, נרתמו לפניה, העגלה מוכנה

, וכשהשועל מבין שזוהי לוויה" ?תרנגולון, לאן מועדות פניך. "אחד משיאי הסיפור הוא המפגש בשועל

הפעם , נבין עוד פעלול הומוריסטי, של הנימוס מ"עכמ טקטאת המושג אם נגדיר . הוא מבקש טרמפ

, הוא מה שעושה השועל טקטחוסר . ר כמבחן אינטליגנציהולהומו של ההומורלאינטליגנציה  מבחן

   . וגם סגולה המוכרת לנו היטב מדי כישראלים, בתערובת של התחשבות וגסות רוח

אחרי השועל הסתפחו למסע הלוויה של הפרגית . דופן הזאת-אך בכך לא מסתפקת המעשייה היוצאת

ברצינות או . על מות הפרגיתתאבל ו מהטבע כול. האריה וכל חיות היער, הצבי, הדוב, גם הזאב
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מכתבי המוכר , איגיוןה, הלא הוא הנונסנס, של הומור נוסףסוג וגם ל והנה הגיעו לנחל? בצחוק

: אניץ קש שצף שם בנחל אמר? את הנחלעכשיו איך יעברו . הלל ואחרים' ע, לואיס קרול, אדוארד ליר

לא מוזר שגם  ,בו לם שבעלי חיים משוחחיםבעו." אני אשכב לרוחב הנחל ואתם תוכלו לנסוע מעלי"

החליק אניץ הקש ונפל , כאשר עלו ששת העכברים על הגשר. הצומח והדומם מקבלים רשות דיבור

אני : "אמרוהגיע גחל לוהט ש אז החלו הצרות מחדש. פנימה וטבעולמים וכל ששת העכברים נפלו 

אך נגע  -חביבה  מיתממתהערה  – המזללרוע ." סעו מעלייאשכב על פני המים ואתם ת, מספיק גדול

לבין " כבה ומת, לחש"המתנדנד בין הפיוט שבלולייני הומור זהו ". כבה ומת, לחש"מיד , במים

בשונה מהגחל שהיה פעם ש, נציגת ממלכת הדומם, לאבןעתה ו. מלכתחילהכולו במצב אבסורד ה

כפי , "לו אבן הייתה מרחמתאפי"משחק בביטוי הגרמני הסיפור ו, ך באבן אין אפילו אשאצומח 

התרנגולות משך . האבן נשכבה במים כדי שעגלת המתה תעבור עליה. המלך צפרדעשפגשנו במעשית 

והעגלה התגלגלה , הם היו רבים מדי. "והוא רצה להעביר גם את שאר המלווים, והעגלה כמעט עברה

 ה קברכרה להוא . רגית המתהלבדו עם הפ ןאז נשאר התרנגולו. לאחור וכולם ביחד נפלו למים וטבעו

ואז היו כולם , התיישב עליה והתאבל עד שמת גם הוא, ערם עליו תלולית, והשכיב אותה בתוכו

הקורא בן זמננו עשוי להיות מופתע אם לא נדהם משילוב היסוד הטראגי המצליח לחדור את  ".מתים

 . האופפת את המעשייה הזאת שטותמעטפת הנונסנס וה

הוא גמיש  עמוקהוהשטותי -הטריוויאלי ,טראגיבין הקומי לבמעשיות יד מפר-הגבול המחבר

 להפכה, סוגה הזאתבמסייע לגשר על הפערים האופייניים אצל גרים ההומור המגוון והרב . וחמקמק

 . מין ודת, גיל, לכל רמה מהמתאי

שלטעמי , שייהולסיום מע. נגעתיבכמה מאפיוניו בעיניי מעניין במיוחד היסוד ההומוריסטי החתרני ש

-לאינטליגנציה של הקורא, דווקא בגלל עמימות המסר הפתוח בסיום, הפונה פנינה, הומור-היא מבחן

  ?  כך של הנסיכה-בעברה הנקי כל, הנמשל, מהו הסוד .מאזין

מעולם לא ראו בה רבב או כתם . אכן הנקייה ביותר בעולם, שהייתה כל כך נקייה, היה הייתה נסיכה

והדבר נחשב לפלא של ממש ולכן לא רצו להרוג , אבל פעם נמצאה כינה על ראשה, ותרולו הקטנים בי

הכינה גדלה והלכה ולבסוף . וכך היה, את הכינה אלא הוחלט להזין את הכינה ולגדל אותה בחלב

תפרו לה ציוותה הנסיכה לפשוט את פרוותה וממנה , כאשר מתה הכינה. הייתה גדולה כמו עגלה

והיא שאלה אותם מאיזה בעל חיים נלקחה הפרווה , וביקשו את ידהחזרים והנה באו מ. שמלה

. נאלצו כולם להסתלק, מאחר שאיש לא יכול להעלות זאת על הדעת. שממנה תפרו לה את השמלה

 [ב41נספח , פרגמנטים] .לבסוף הגיע נסיך יפה שהבין את העניין

ם עמוקים אחרים של הנפש היא אחת המעשיות המנצלת את ההומור כדי לחדור באמצעותו לרבדי

הנס שרת את אדונו שבע שנים וכשכר לעבודתו הנאמנה קיבל מאדונו גוש זהב בגודל [. 08] הנס בר מזל

מאחר שגוש זהב כזה הוא שכר לעבודת שבע שנים של , הממד הסמלי מובלט אפוא מלכתחילה. ראשו

א מלכת וזהב ה, [וי'ראה לבג]נית הקשור בתמונת עולם אורג, ברמת הסמל. אז וכיום, שוליות הרבה

, האנושי וצבא השמיים, החי, מלכים וכל מה שמלכותי בעולמות הצומח םהמתכות ולפיכך הול

זהב מסמל את אלוהים ואת מספור בין תפקידיו הרבים . המקבילים ויוצרים שרשרת הוויה אינסופית

מייחסים לו . יצג הבנה ומזלמיזהב  .שמשאלילי עם גם ומזוהה , כוחו המתגלם באור טרם בריאתו

יקר חומרי גמול נחשב וא ה. יוקרה ועושר, איכות, חוכמה פנימית, אומץ, אנרגיות, סגולות ריפוי
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הזהב שהנס קיבל במעשייה  ךער. סמוך למשמעות המיוחסת לו גם מבחינה סמלית ורוחניתה, ביותר

בהנחה שראשו שוקל כחמישה  ...אמריקני $ 644,888-כעומד על ( 6842ספטמבר אחד ב)הוא כיום 

, יש לברר את נפח ראשו של הנס ולא את משקלו, לאור משקלו הסגולי של החומר, אומנם. קילוגרמים

לא הייתי מאריך בהנגדת תיאוריו הסמליים של . ואזי יסתבר שהגמול שקיבל שוויו מיליונים רבים

ר ומשקף בעדינות אך בבהירות אלמלא היה מוטיב זה מרכזי בסיפו, כלכלי-הזהב לעומת ערכו הכספי

 . לפחות אחת ממשמעויותיה, את הפער בין ההומור במעשייה לבין משמעותה

אפילו לא יכול לסובב את בגללו ו עטוף מטפחת על כתפוכבד הנס יוצא לדרכו עם גוש זהב  

י לא לפני שהזהיר את הפרש מפנ, הוא פוגש פרש עליז דוהר ועד מהרה מחליף את הזהב בסוס. ראשו

, הוא אוסף את איבריו ומחליף את הסוס בפרה, הסוס מפיל את הנס. כובד המשקל שיהיה עליו לשאת

בניסיונו לחלוב את ". החמאה והגבינה מובטחים כל יום, ועוד החלב", שאפשר ללכת אחריה בשלווה

ן הקצב מוכ. אך למרבית המזל עבר שם קצב עם חזיר צעיר, הפרה הבהמה הבלתי סבלנית בועטת בו

, המשיך בדרכו" ,ת המסחריות שכבר כברלא מודע לסדרת ההונאו, הנס. להחליף את הפרה בחזיר

ומגיע , הנוצות והצלי, בגלל בשומן, החזיר מוחלף באווז". וחשב לעצמו עד כמה עולה הכול כרצונו

הנוכל . מהזהב ועד האווז, הס מספר למשחיז על הצלחותיו בחילופים מוצלחים. למשחיז מספריים

ומוסיף . את האבן המשחזת באווז עם הבטחה שמשחיז אמיתי תמיד ימצא כסף בכיסו והזה מחליף ל

עיניו , הנס העמיס את האבן והלך לדרכו ובלבו קורת רוח. "עוד אבן רגילה כבדה לעסקה, חינם, להנס

זהב בדומה ל. בינתיים התקדם והאבנים הכבידו עליו...". כול שאבקש קורה לי]...[ זהרו משמחה 

הבאר הניח את האבנים ואז  סף לעו..." כמה טוב היה אילו לא היה עליו לשאת אותן. "בתחילת דרכו

 . וללות זינק משמחהוכשראה אותן צ, לאבנים ליפול מטה גם עזר, מעד

-לשגם את החסד הזה עשה עמו בצורה יפה כ, אחר כך כרע על ברכיו והודה לאלוהים בדמעות בעיניים

אדם בר מזל '. אשר רק הן עוד היו לו לטורח, יו להתחרט נפטר מן האבנים הכבדותכך ובלי שיהא על

, בלב קל ומשוחרר מכול זינק לדרך ובמהרה הגיע הביתה." אין תחת השמש, 'קרא בקול', שכמותי

 ".לאמו

        


