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במרכזו של חיבור זה עומד נסיון רא שוני למספר תהליכי מיזוג :בראש
ובראשונה

 -מיזוג בין עברית ליידי ש ,שתי הל שונות

הדומינאנטיו ת

בסיפורת הי הודי ת שהגיעה לי דינו מימי־הביניים .שבן ,חקר הסיפור הי הודי
בימי־הביניים ,שהוא תחום פורה יחסית במדעי היהדות ,נעמד לרוב ל ערוץ
ל שוני אחד בלבד מבין השניים ,הגם שמרחב תרבות זה מתאפיין בדו־
ל שוניו ת .תת־הבותרת 'ל תולדו תיו של הסיפור הי הודי בימי־ הביניים׳ נועדה
אפוא לבטא ,בראש ובראשונה ,את ה חנון לחרוג מריק נפרד בסיפור
הי הודי לפי ל שונו תיו  -זה הכתוב בעברית מזה וז ה הכתוב ביידי ש מזה;
החיבור הנוכחי משתדל לאחות בין שני פניה אלה של ספרות י שראל בי מי־
הביניים ,על־ידי דיון הרואה אותם בצמד הדוק ומשלים אהדדי ,וז א ת
במסגרת רב־מערכת תרבו תית כוללת,.
המיזוג השני או תו מנסה חיבור זה להשיג הוא בין מסורת שבכתב לבין
מסורת שבעל־פה .כי זאת לזכור :אף שבל הסיפורים שהגיעו לי דינו מי מי־
הביניי ם מונחים לפנינו  -מטבע הדברים  -כי צירו ת כתובות ,י ש לבדוק
היטב את האפשרות ,שבמקרים רבים לפנינו טקסטים שרא שית התגבשותם
היתה במסורת חיה מפה לאוזן; י תר על כן :בדרך כלל אופן מסירה ז ה
אפיין גם חלקים ניכרים משלבי ההתפתחות המאוחרים יו ת ר של סיפורים
אלה .עניין זה קשור ,כמובן ,הדוקות בפן הל שוני של הטקסט :שכן ,כל

ו

י׳ דן עשה את הנסיון הכולל המקיף ביותר לסקור את הסיפור העברי בי מי־ הביניים,
ראה :י׳ דן ,הסיפור העברי בימי־הביניים ,ירו שלי ם  974ו  .לסקירות מסכמות של
הסיפורת הקדומה ביידי ש ,ראה :מ׳ עריק ,וועגן אל טיידי שן ראמאן און נאוועלע:
פערצנטער־זעבצנטער יארהונדערט ,קובל  926ו ; ובן בספרו :די געשיכטע פון דער
יידי ש ער ליטעראטור פון די עלטסטע צייטן ביז דער השפלה־תקופה ,ור ש ה  928ו ,
עט׳

372-321

סדי

יידי ש ע

דערציילנדיקע

דיכטונג

יארדענדערט׳(; וראה גם :צפתמן ,הסיפורת ביידי ש.

אין

זעבצנטן־אכצנטן

מבוא

טענה בדבר ע ממיו תו של טקסט נ תון מניחה ,שתחילה הוא נמסר בשפת
הדיבור של החברה המספרת; ד ש לזכור ,שלשון הקודש לא שימשה כשפת
הדיבור באף אחת מקהילות י שראל בימי־הביניים .ל שץ אחרת :אף ש אץ ז ה
מן ההכרח לראות בסיפור העממי ,שהגיע לי דינו בכתובים ,בבואה נאמנה
לגמרי של שלב מסירתו בעל־פה ,י ש להניח כי הוא בבחינת יציר ה ,שחלים
עליה חוקי התהליך הפולקלורי  -על כל המשתמע מכך.
המיזוג השלישי לו נכסף חיבור זה ,הוא בין מה שמכונה ׳פולקלור׳ לבין
המכונה ׳היסטוריה׳; ליתר דיוק :ז הו נסיון לקרוא בעיניים של חוקר פולקלור
טקסטים ,שהעיסוק בהם הוא בדרך כלל נחלת חוקרי ההיסטוריה .הכוונה
לטקסטים משובצים ד מויו ת היסטוריות ,אשר עיצובם ריאליסטי )לפחות
בחלקו( ,וא שר לעתים קרובות הם משולבים בתוך הקשר היסטוריוגראפי
במהותו )כגון ׳מגילת א חי מעץ׳ ,או ׳ספר הקבלה׳ לאבן דאוד( ,גי שתנו
הבסיסית היא)בעקבו ת מלינובסקי ואחרים( ,שגם סיפור ׳ א מי תי׳ הוא בראש
ובראשונה סיפור ,ד היינו :טקסט בעל מבנה ומשמעות .לכן ,לפי גישה זו ,אין
טעם בנסיונות מאולצים ודקדקניים לאתר את ׳הגרעין האמיתי׳ של סיפור
היסטורי  -מזה ,ו א ת ׳הקליפה ה בידיוני ת׳ שלו  -מז ה) ב מינו ח הרוו ח בקרב
היסטוריונים(; וכמובן ש אץ טעם להפריד לאחר מכן בזהירות ובקפידה בין
ה שניים ,הפרדה המובילה תדיר את חוקרי דברי־הימים ל אי מוץ ה׳גרעין׳ -
כבעל ערך ,ולזריקת ה׳קליפה׳  -כחסרת ערך .לשיטתנו ,המשימה העיקרית
העומדת בפני החוקר במפגשו עם סיפור ׳הי סטורי׳ ,היא קודם כול חשיפת
מבנה הסיפור ומ שמעותו הפואטית; רק בעקבות חשיפתם של אלה ני תן
להגיע להבנת מ שמעותו ההיסטורית העמוקה של הטקסט הסיפורי .י ש
א בו ר תמיד את העובדה הבנאלית ,שסיפור הי ס טורי׳ אינו משקף את
עולמן של הדמדות )ההיסטוריות( הפועלות בו ,אלא את עולמם של
האנשים המספרים או תו; ככלל :סיפור מסוג זה אינו מספק לנו כול מידע
לגבי זמן התרחשות העאלה ,אולם מאידך הוא ע שוי לספק לנו מידע רב
ערך לגבי זמן סיפורה .גישה זו מקובלת כיו ם בהיסטוריה האנתרופולוגית,
אולם זו מתייחסת בעיקר לטקסטים כתובים)המ שקפים ע א פי ה את עולמם
של הכותב ,המעתיק ,המדפיס ,הקורא ו כו׳( ,ודו מ ה כי הגיעה העת
להרחיבה ולהחילה גם על המספר הע מ מי) העו מד לעתים קרובות מ א חורי
טקסטים שהגיעו לי דינו מימי־הביניים( ,וכמובן
מסורות אלה לחלק מן הקאנון הפולקלורי שלה.
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המיזוג הרביעי ו האחרון או תו שואפת עבודה זו לממש ,ו לו באורח חלקי
ונ סיוני ,הוא ה מיזוג בץ מסורותיהן הסיפוריות של קהילות י שראל בספרד
ובאשכנז .כאמור ,בעקבות חשיפתה של אגדת יי סוד א שכנזית חדשה,
החילותי לבחון בצורה ה שווא תי ת אגדות יי סוד אחרות בנות הזמן ,וב מיו חד
את זו הספרדית .כך התגלגלו הדברים ,שדווקא רי ק שנקודת מו צ או הו א
עיון מדוקדק באחד הסיפורים היפים והמפותחים שהגיעו לי דינו ביידי ש
משלהי המאה ה ט״ז) ש ער ראשון( ,והמ שכו  -מעקב דקדקני אחר ני צניו
הקדומים )שער שני( ,פתח בפני צו הר לגי לוי עולם פולקלורי בלתי נודע
המשותף לקהילות י שראל ה שונות בימי־הביניים ,ובראש וברא שונה

-

לקהילות ספרד ואשכנז.
*

חיבור זה איננו עוסק אפוא בסיפורת הי הודי ת של י מי־ ח ביניי ם על דרך
הסקירה הכוללנית ,ו א ץ הוא משרטט תמונה מקיפה של התחום  -בשל 
מו תו ,ברובו או אפילו בחלקו הניכר .נהפוך הוא :ז הו נ סיץ להכיר ול ה בץ
את אופיה של הסיפורת הי הודי ת בימי־הביניים על שתי ל שונותיה ,העברית
ו היידי ש ,דווקא מתוך התמקדות מעמיקה בסיפור אחד וי חי ד .סיפור זה חסר
כותרת במקורו ,ונכנ הו להלן ׳מעשה בכלה ו שני ח תני ם׳)׳ מ ע ש ה פון איין
כלה מיס צוויי חתנים׳( 1.הוא הגיע לי דינו ביידי ש בלבד ,בשני נוסחים שוני ם
 אך קרובים למדי :האחד נשתמר בבתב־יד מצפון איטליה שנחתם בשנתשל״ט) 1579/ב״י פריס 589

;(Heb.

והאחר כלול במסגרת ה׳מעשה בוך׳

המפורסם ,או תו אוסף סיפורים מרשים ביידי ש ,אשר נדפס לראשונה בבאזל
בשנת שס״ב 602 /ו  .לשם התמצאות רא שונית ,הרי תמצית עלילתו של
׳מעשה בכלה ו שני חתנים׳:
בעקבות וי כו ח בץ רב לא שתו בשאלה מי הו החתן הי או ת לבתם )קרוב
משפחתו או קרוב משפחתה( ,מוכרזת תחרות בץ שני החתנים הפוטנציא 
למועד
2
ליים .לפי תנאיה המוסכמים של התחרות ,יו צ אי ם ה שניים לדרך,

2

הבינר בהשראת סיפור מ אוחר יו ת ר

 -המגלה ,אגב ,דקה מסרטת לסיפור זה

הנקרא במקורו ׳ איין שין וו אונ דר ליך מעשה פון איין כלה מיס ד ריי א חתנים׳
)כנראה אמסטרדם ,שנת  1700לערך(• ,ראה :צפתמן ,ביבליוגר אפיה ,מס׳ .63
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קצוב ,כשסכום שוו ה באמתחתם :הבחור שישכיל לכלכל את מסחרו טוב
מרעוע  -הוא מכה בכלה .כאן נגולה מסכת הרפתקאות מפותלת ,הפותחת
במעשה שוד; בעקבותיו נפרדות דרכי השניים :האחד )היריב( שב הביתה
כמנצח ומתכונן לחגיגת ז כיי תו בכלה ,ו אי לו ר ע הו) הגי בור( ממשיך במסע
נ דו דיו במרחקים .תחנתו הראשונה במסע היא בבל :באחת מי שיבו תי ה הוא
מתגלה כגדול בתורה  -חכמתו עולה על זו של כל שאר תלמידי הישיבה.
לאחר עזיבת בבל תועה הגיבור ביער ונתקל שם בשני סוגי תפוחים :האחד
מביא עליו את מחלת הצרעת ,ו אי לו השני  -מבריאו .משם הוא ממשיך אל
עיר המלך :כאן הוא מרפא את המלך מצרע תו)באו ת ה דרך בה ריפא קודם
לכן את עצמו(; כגמול על הצלחת הריפוי הוא מבקש מהמלך ל מנו תו לשר
של עיר מוצ או .כבעל מעמד רם זה ,הוא חוזר לבסוף לעירו ,כ שז הו תו
האמיתית מוסתרת; ורק ברגע האחרון ממש ,לפני ני שו אי הכלה לירי בו,
חושף הגיבור את ז הו תו  -ונו ש א אותה לאשה.
בהתבוננות ראשונה בסיפור האמור ,ניתן להתרשם מהכללתו שלל
מוטיבים הנפוצים בסיפורת העממית העולמית )תחרות על כלה ,הסתר
ז הו ת וגי לוי ה ,רי פוי באמצעות חפץ פלאי ,הגעה לחופה ברגע האחרון
ועוד(; ול מרות זאת ,סיפור זה ,כנ תינתו לפנינו ,אינו ידו ע לנו מכל מקור
אחר .מאידך ,האפיזודה המתרחשת בישיבה בבבל  -ואף אפיזודו ת נוספות
 מעידה בבירור כי לפנינו סיפור בעל ממד י הו די מובהק :תחרות תורני תהיא הקובעת מי משני המועמדים הפוטנציאליים יי ש א את הכלה .ואכן,
בעוד שברפרטואר העממי הנוכרי נתקשה למצוא מקבילה של ממש לסיפור
זה ,נוכל להצביע על כמה וכמה מקבילות ש לו) ד היינו ,סיפורים השותפים
במידה זו או אחרת לתבניתו הבסיסית( בתחום התרבות היהודית .הבולט
שבהם הוא הסיפור הידו ע ׳השר מ קוצי /אשר במרכזו עומדת ד מו תו
ההיסטורית של ר׳ שמשון בעל התוספות ,המכונה ׳השר מקוצי׳ )הסיפור
משמש כהסבר א טיולוגי ל כינויו( .סיפור הרפתקאות פופולרי זה נ פוץ
בדפוסים חוזרי ם ונ שנים )וכן בעיבודים שונים( ,הן בעברית והן ביידי ש,
1
וז א ת החל משנות דד  70של המאה הקודמת ועד י מינו אלה ממש3.
3

לסיפור זה י ש למעשה שני נוסחים שונים למדי ,שכל אחד מהם נדפס הן בעברית ו הן
ביידי ש :הנוסח ה א ח ד)ו הו א הקרוב יו תר לסיפורנו( נדפס קודם בעברית  -מהדורה
ראשונה :ור ש ה ) 1871בתוך הספר ׳ ת מי מי ד ר ך; מדברי ההקדמה עולה ,כי ז הו תרגום
מתוך כ תב־יד ביידי ש(; מהדורה שנייה :ור שה ) 1886בתב־היד הספרדי ,שממנו מובא
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לצד ׳השר מ קוצי /נובל להצביע על שתי מקבילות נוספות ,קדומות
יו ת ר ,לסיפורנו :האחת היא סיפור עברי שהגיע לי דינו בבתב־יד שנכתב
בצרפת בשלהי המאה הי״ג)׳ מ ע ש ה היה בשני אחין 4,(,והאחרת  -סיפור
ביידי ש ,שנשתמר בכתב־יד מצפון איטליה מראשית המאה ה ט״ז)׳ מ ע ש ה
ממענץ 5.(,חרף יי חוד ם ,המשותף לשני סיפורים אלה ולסיפור העומד במרכז
דיוננו הם תחרות בין שני חתנים על ידה של כלה אחת  -מחד גיסא
)כנקודת מוצא( ,ו מינויו של הגיבור לשר העיר ־־־ מאידך גיסא )כנקודת
סיום( .ה שוני בין הסיפורים כולם נ עוץ בזהותם של הגיבור וי רי בו ,בטיב
העימות ביניהם ,וכן במסכת הרפתקאותיהם  -הן במרחב דדזר ,והן במרחב
המוצא 6.עם זאת ,עצם קיומם של סיפורים אלה מוכיח ,שאף ש׳מעשה

הסיפור ב׳ספר המע שיות ,של גסטר נמס ,374 ,עמ [ 142-140 ,אינו אלא העתקה מ תוך
דפוס זה( .ביידי ש נדפס נוסח ז ה לרא שונ ה בוור שה בשנו‘! ) 1876תחת הכותרת ׳חוסן
י שו עו ת ,(,ו אחר כך :ור ש ה  1879ר  885ו) ב ש ע ר המהדורה האחרונה :׳פערפאסט פאן
שנדר .([!],הנוסח ה שני של ׳ה שר מקוצי ,הופיע בעברית בקרקוב בשנת ) 1899בתוך
הספר ׳נצר תאנה ,(,ו ביי די ש ב׳פאדגארזע אצל קראקא ,באותה שנה בקירוב )בתוך
׳מעשה הגדולים החדש ;,ב שתי הל שונות בידי שמעון רבי מטארנוב(.

4

 ,Bodl.סיפור  ,51דפים  327ע ,,א  338 -ע״ב .הסיפור פורסם -

כ ,,י אוקספורד Or. 135
לצד סיפורים אחרים מתוך ב״י זה  -בידי לד ,ראהI. Levi, Un recueil de contes :
 .juifs inedits*, REJ, 35 (1897), pp. 67-76על אוסף סיפורים זה ,ראה :ע ,יסיף,

׳ספר המעשים :ל או פיו ,מקורו תיו וה שפעתו של קובץ סיפורים מזמנם של בעלי
התוספות ,,תר ביץ ,נג) ת שמ״ד( ,עמ ;42 9-409 ,ראה במיוחד את ד בריו על המעשה
הנדון ב שני אחים ,לאמור :׳לסיפור זה אין מקבילות של ממש ;,שם ,עמ .420 ,ל תי ארו כו
של כתב־היד ראה :מ ,בי ת־אריה ,׳ב״י אוקספורד  ,,B o d l. O r . 135תר ביץ ,נד
)תשנדה( ,עמ .634-631 ,במאמר זה בית־אריה מתארך את בדדי ׳ברבע ה שני של
המאה ה שלו ש־ע שרה ,או באמצעה ,לבל המאוחר בשנות החמישים של המאה ,,אול ם
על־פי ניתוח פולקלוריסטי של סיפור ז ה) ש הו א נושא לדיון נפרד( ,אני מסיקה בי י ש
לאחר את כדדי ל של הי המאה  -מסקנה שבית־אריה אי שר בפני את אפ שרותה ,ל או ר
ממצאים שהועלו לאחרונה במחקר הקודיקולוגי.
5

כ״י קיימברידג ,,טריניטי קולג12 .4 5 ) 136 ,

,(F .

דפים  14ע״ ב 23 -ע״א; ל תי אורו ראה:

צפתמן ,ביבליוגראפיה ,מס ,ג.
6

כך ,למ של ,חסרים שני סיפורים אלה עי מו ת תורני־ לי מודי בין הגיבור לירי בו ,אול ם
בשניהם ברור כי מדובר בתהליך של כיוו ץ וה שמ טה) שע שה הרושם?( .ב׳מעשה ב שני
אחים ,ניכר היטב תהליך זה לבל אור כו של הסיפור ,ודצא בולט במיוחד בהשמטה
מוחלטת של הרפתקאות היריב .עיצובן השונה של ש תי הד מויו ת בסיפור ז ה נע שה
במובלט דווק א במי שור ה לי מודי־ ה רו חני) ב עוד הגיבור ׳לו מד בטוב ,׳ו בכל יו ם ויו ם
או תו יצחק הולך לבית המדרש ולו מד בפני הרב יומ ם ו א ל ה ,,הרי שהמשפט הי חיד
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בבלה ו שני חתנים׳ נרשם
וב׳מעשה בו ך

 -בצור תו המונחת לפנינו בכתב־יד פריס

 -בתקופה מאוחרת יחסית ,הרי

אץ ספק כי גר עיניו

הרא שוניי ם ו ת בני תו הבסיסית התגבשו במרחב התרבות האשכנזית מאות
בשנים קודם לכן.
ואכן ,מסקנה זו משתמעת היטב גם מני תו חו של ׳מעשה בכלה ו שני
חתנים׳ כשלעצמו .מעקב דקדקני אחר מ קורו תיו האפשריים  -אם י שירי ם
ואם עקיפים  -מוביל או תנו לאיטליה של המאה הי״א )׳מגילת אחימעץ׳(,
ובעיקר  -לאשכנז של אותה תקופה)׳אגדת ר׳ משולם׳( .זי הוי מקורות אלה
מאפשר לנו ,בסופו של דבר ,לעקוב מקרוב ובצור ה הדוקה אחר תהליך
ה שתנותו של הסיפור הי הודי בימי־הביניים ,וא חר תהליך צמיחתו :החל
מגרעיני סיפור עובריים ,הנושאים אופי של אנקדוטה היסטורית ,ועד לממדי
מע שייה נובליסטית מפותלת ומרשימה ,הע שויה להיקרא כסיפור הרפתק 
אות שובה לב גם על־ידי קורא בן י מינו.

המאפיין את י רי בו הוא ׳ו הו א עם ה ארץ ו אינו יו ד ע לל מוד'* ל או ר זא ת ,י ש אפו א
להניח ,כי ההתמודדות הרומאנטית ב ץ ש תי ד מויו ת כאלה כלל ה במקורה או פי של
עימות במי שור זה עצמו .גם 'מעשה ממענץ׳ כולל משפטים המצביעים על קיומה
של חוליי ת הרפתקאות ׳ תורני ת׳ בת שתיתו; ראה ,למ של ,את ניסוחם של תנ אי
התחרות א ביי ה ביד הכלה ,לאמור :׳וו על  5ר דער נדר גילערנט העט אול מער
געלט העט' )זה שיל מד יו תר וי הי ה בעל ממון רב יו תר ]הוא יזב ה בכלה* דף 15
ע׳׳א( .ראה גם את ה תוכניות האופטימיות של הגיבור וי רי בו בטרם צאתם לדרך:
׳ אול אי טליבר גידובט אזו וו אל צו לערנן ,ד ש ער ד ש שוין מענש צו וועגן ברובט׳
)וכל אחד חשב לל מוד כל כך טוב ,שהו א י הי ה ז ה שי שיג את האשה היפה :שם(.
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ו

מקור העימות הרומאנטי? ׳אגדת ני שואי כסיאה׳

בשל התאמת ׳מעשה בכלה ו שני חתנים׳ לתבנית הנפוצה וה שכיחה של
המעשייה העממית האירופית בכללותה ,קשה ביו תר לאתר במדויק את
מקורו או מ קורו תיו הלא־י הודיים האפשריים .הדברים אמורים ב מיו חד
ברכיבים כמו חוליי ת הריפוי הפלאי )העצמי והמלכותי( ,,ובחטיבה המ 
סיימת ,המתארת את שובו של הגיבור ל עירו מכיר ובלתי מוכר ,וז א ת ברגע
האחרון לפני ני שו אי ה של כלתו לגיבור שקר 1.מרכיבים אלה שכיחים
ביו תר במעשייה האירופי ת ככלל ,ו בזו הגרמנית בפרט ,ולכן קשה להצביע
בווד או ת על מקור זר אפשרי ל׳מעשה בכלה ו שני חתנים׳ ’ .שונים הדברים
ברכיבי הסיפור המעניקים לו את הנופך היהודי :כאן ניתן,

ו

כאמור,

ראה לדוגמהA. Aame & S. Thompson, The Types o f the Folktale, no. :
לגבי סיפור ביידי ש ,הכולל רכיב ז ה ,ראה :׳מעשה פון צוויי א ב חורי ם׳ ;671 ,613
) צפתמן ,ביבליוגראפיה ,מס׳ 45ב(; י ש ל ציין ,בי בדרך בלל ז ד 1רי פד של מחל ת

הצרעת .ב עניץ זה ראהW.D. Hand, ‘Curative Practice in Folk Tales’, :
Fabula, 9 (1967), pp. 264-269 (the hero might be far more likely to
suffer from leprosy, or the falling sickness than from asthma, measles, or
) ;the toothache; p. 265ו אפ שר ש הד בר קשור למעמדה המיוחד של מחל ת
הצרעת בתרבות ימי־הביניים; על הענץ בכללותו ,ר א ה S.N. Brody, The
\
Disease o f the Soul: Leprosy in Medieval Literature, Ithaca 1974
2

ראה לדוגמה :אארנה תומפסון )לעיל ,הערה  ,( 1מס ;885 ,ורא ה ל עיל ,פרק ד,
הערה .24

3

הסיפורים הנוכריים הקרובים ביותר לסיפור זה ,המוכרים א ,הםH. Oesterley (ed.), :
Gesta Romanorum, Berlin 1872, no. CXX (pp. 261-264): ‘Of Feminine
) ’Subtletyכולל ריפוי עצמי ומלכותי מצרעת באמצעות פרי בעל השפעה כפולה(;
וכןW. A. Clouston, Popular Tales and Fictions, I, New York 1887, p. 238 :
)עוסק בסיפור סלאבי ,הכולל את מוטיב הפונדקאי כמעביר מידע ,ואת ריפוי בת־
המלך באמצעות מי פלא(.
][67

המקורות של ׳מעשה בכלה ו שני חתנים׳

להצביע על שני טקסטים עבריים ,שדמיונם לסיפורנו מצביע על זיקה
אפשרית  -י שיר ה או עקיפה  -בינו לבינם.
הרכיב היי חו די הרא שון ב׳מעשה בבלה ו שני חתנים /שניתן או לי לאתר
את גרעינו הסיפורי במסורת היהודית שקדמה לו ,הוא העימות בין זוג
הורים בשאלת שידוכה היאה של בתם שהגיעה לפרקה .עימות זה משמש,
כזכור ,בסצנת הפתיחה בסיפור ,ו הו א עומד למעשה במרכז חטיבתו
הראשונה .י ש להדגיש כאן בי לא עצם ההעמדה הניגודי ת של צמד חתנים
המתחרים על ידה של כלה אחת היא ׳הנקודה הי הודי ת׳ הנדונה )שכן
ניגו דיו ת זו נפוצה ביו תר בסיפורת העממית( 4,אלא במובן ועבלת הדינא 
מיקה של כפילות רומאנטית זו וקי שורה ההדוק  -אל עי מו ת הנטוש ב ץ זו ג
ההורים .למיטב י די ע תי זו תופעה יי חודי ת ,שאינה נפוצה כלל ועיקר בז׳ אנר
זה של הסיפורת העממית האירופית .זאת ועוד :אם נוסיף על כך את
העובדה ,כי גם בעצם ההתמקדות הפותחת בהורי הכלה במקום באלו של
הגיבור ,כמקובל ,י ש משום חריגה מסוימת מן המרמה המקובלת 5,הרי שאין
ספק כי עמדת פתיחתו של ׳מעשה בכלה ו שני חתנים׳ היא בלתי שגרתית4.
ועוד :אף המשא הספציפי של העימות ההורי ,שאלת ני שו אי הבת ,י ש בו
כדי לר מוז לאפשרות כי לפנינו רכיב י הודי ,אשר את מקורו יש לחפש
בספרות מבית.
ואמנם ,דומה כי י ש בי דינו להצביע על מסורת סיפורית י הודי ת ,אשר לפי
כל הסימנים ניתן לראותה כגרעין רא שוני ,אשר ממנו ע שויה היתה להתפתח
אפיזוד ת הפתיחה של סיפורנו .כוונ תנו לסיפור על ני שו אי כסיאה בת

H. Schwarzbaum, Studies in Jewish and World Folklore, :4
ראה לדוגמה
 : ;Berlin 196$, p. 472, no. 226על מוטיב זה בספרות הקלאסית ,ראה לדוגמה
B. E. Perry, Aesopica, Urbana 1952, no. 544; idem, Barbius and Phaedrus, London 1965, pp. 394-396, no. 16
5

פתיחה מעין זו חריגה אמנם במע שייה האפית ,אולם מטבע הדברים היא מקובלת
במע שייה הנשית ,ד היינו :במע שייה שאשה ממלאת בה את דמות הגיבור )בדרך
כלל :כקורבן( .לדוגמ או ת ביידי ש ,ראה מאמרי :׳״מעשה של רו ח בק׳׳ק קארץ״ :שלב
חד ש בהתפתחותו של ז׳ אנר עממי' ,מחקרי ירו שלי ם בפולקלור י הודי ,ב )תשמ״ב(,
ענו  ;56׳מעשה בשבעת בני הורקנוס שהפכו ל אוו ד ם׳) ל עי ל ,פרק ה ,הערה ו ו (,
במיוחד עט׳ ו .4 6 -4 5 ,4

6

על פ תי ח תו ה אופייני ת של האפוס של ימי־הביניים ,ראה :דו ר פ מן) ל עי ל ,פרק ד,
הערה  ,(4עט׳ T h e first n a rrem e o f th e e p ics is u su a lly a q u a rre l :22 1
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פרק ו  -מקור העימות הרומאנטי' :אגדת ני שו אי בסיאה׳

ר ,שפטיה לחסדיה בן ר׳ חננאל בן דודה
נשתמרה והגיעה

לידינו

בעיבודו של

 -מסורת סיפורית אשר

א חי מעץ בן פלטיאל במסגרת

חי בורו ׳ספר יו ח סין /חיבור הנודע ב כינויו ׳מגילת א חי מעץ׳ 7.חיבור זח,
שהינו מחזור סיפורים מחורז ,הועלה על הכתב בדרום איטליה במחצית
המאה הי״א )  054ו ( 8,ומרבית גי בו ריו הם אבות א בו תיו של הכותב

-

החל מן המאה התשיעית )ר׳ אמיתי ו בניו שפטיה וחננאל( ,וכלה בסמוך
לזמנו )ר׳ פלטיאל הנגיד ו בנו ר׳ שמואל( 9.במגוון סיפוריה של סאגה
משפחתית זו ניתן להבחין בשלושה מ חזורי סיפור עיקריים ,המתמקדים
בדמויותיה ם של אבו אהרן הבבלי ,ר׳ שפטיה בן אמיתי ,ו ר׳ פלטיאל
הנגיד10.

אחת

ה חוליות

האחרונות

במחזור

שבמרכזו

עומדת

ד מו תו

המופלאה של ר׳ שפטיה )נפטר  ,(886היא אנקדוטה רבת חן ,המתארת
עי מו ת בין הגיבור לאשתו בשאלת ני שו אי ה של כסיאה בתם ,אשר הגיעה

7

ראוי לציין כי המונח ׳מגילה׳ אינו מופיע במקור עצמו ,והוא הוצמד לטקסט
לראשונה בידי ב׳ קלאר ,במהדורתו משנת תש״ד .נסיון לאיפיונו של מונח זה
כז׳אנר ,ראה :צ׳ מלאכי ,סוגיות בספרות העברית של ימי־הביניים ,תל־אביב
תשל״א ,עמ) 3 1 -9 ,ויש להוסיף את הסיפור על ר׳ מאיר בעל ה׳אקדמות׳ ,הנקרא
במקורו ׳מגילת ר׳ מאיר׳; ראה :צפתמן ,ביבליוגראפיה ,מס׳ .(9
בין המחקרים שפורסמו על המגילה בשנים האחרונות )ובהם מידע רב על מחקרים
קודמים( ,ראה :ע׳ יסיף ,׳עיונים באמנות הסיפור ב״מגילת אחימעץ״׳ ,מחקרי
ירושלים בספרות עברית ,ד )תשמ״ד( ,עמ 18 ,־  ;42ע׳ יסיף ,׳ספורים עממיים
ב״מגילת אחימעץ״ וגלגוליהם במסורות שבעל־פה בימי־הביניים׳ ,בתוך :צ׳ מלאכי
)עורך( ,יד להימן )ספר זיכרון לא״מ הברמן( ,תל־אביב תשמ״ד ,עמ׳  ;56-41ר׳
בונפיל ,׳בץ ארץ־ישראל לבין בבל :קווים לחקר תולדות התרבות של היהודים
באיטליה הדרומית ובאירופה הנוצרית בימי־הביניים המוקדמים׳ ,שלם ,ה )תשמ״ז(,
עמ ;30-1 ,ר׳ בונפיל ,׳מיתוס ,רטוריקה ,היסטוריה? עיון במגילת אחימעץ׳ ,בתוך:
תרבות וחברה בתולדות ישראל בימי־הביניים )ספר זיכרון לח״ה בן־ששון( ,ירוש
לים תשמ״ט ,ענו ) 135-99להלן בקיצור :׳עיון במגילת אחימעץ.(,
על העדרותה של התייחסות מפורטת מצד אחימעץ לבני זמנו ,שטאר כותבA :
sense of modesty seems to have inhibited the author from giving more
;than a few sketchy details regarding himself and his contemporaries
ראהJ. Starr, The Jews in the Byzantine Empire (641-1204), Athen 1939, :
 ;p . 57לדעתי הסיבה ל׳חסר׳ זה אינה נעוצה בענווה ,אלא בעובדה שדמויות בנות
הזמן טרם הספיקו להיהפך מוקד ליצירתה של סיפורת עממית.
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על שלו שה מחזורי ם אלה ,ראה :יסיף ,׳ עיוני ם באמנות ה סי פו ר׳) ל עי ל ,הערה ,( 8
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המקורות של ׳מעשה בכלה ו שני חתנים׳

לפרקה ,לחתן הר אוי לה.יי תו לשונה )ההדגשות והחלוקה לפיסקאות
הן שלי(,2:
בת היתה לר׳ שפטיה  /מאד היתה יפיפיה  /נאה היא ונעימה  /וכסיאה
נקרא שמה  /ו הי ה מחבבה  /באהבה ובחיבה  /ו הי ה אביה רועה לזווג ה
 /ואמה לא היתה רועה בזיווג ה  /שבל מי שהיה שולח ללוקחה  /אמה
משדלתו בשיחה  /ו אומר ת בדבריה  /וב שיח אמריה / :׳בתי אשה
חשובה  /ואביה גברא רבא  /אם כ מו תו לא ימצא  /לא אועיאנה
החוצה  /ואם י הי ה כאביה בתורה  /במשנה ובמקרא  /בהלכה ובסברה
 /ובסיפרי וסיפרא  /בדרשה ובגמרא  /בקלה וחמורה  /בבינה ובחכמה
 /בדעת ובערמה  /בעושר ובגדולה  /ב או מץ וממשלה  /בחוקים
ובמצוה  /ביראה וענו ה  /ו שי הי ה בו כל מידה טובה׳ /
ו היה באחד ליל  /ר׳ שפטיה עמד להלל  /כמנהגו להתפלל  /גבורות יי׳
למלל  / ... /ו ב תו מן המטה ירדה  /ולנגדו בחלוק אחד עמדה /
לעשות לו מלאכה  /ו מי ם לנטילת י דיו לשפכה  /והביט וראה ש היניצו
דמונים  /ו הגי עו לה העת והזמנים  /להתעלס בדודים  /עמד והשלים
תפילתו  /וא חר שב לאשתו  /בקללות לחרפה  /ופניה לכספה  /ודיבר
אליה קשות  /ו עדו ת א מריו להקשות / :׳י ש לי יונ ה תמה  /ו הי א כולה
תמימה  /וע ת דודי ם הגיעו לה  /ל היו ת עטרת לבעלה  /ו א חי שאלה /
לחסדיה בנו להיות אצלה  /ו אני לקולך שמעתי  /ומנוחה לה לא
מצאתי  /והכתוב במקרא חסרתי  /ובדברי חכמים עברתי׳ /
בבקר מביתו בצאתו  /אל הכנסת להתפלל ברדתו  /לר׳ חננאל א חיו
קרא  /ו הו א א ליו רץ במהרה  /והביע :׳ ר צוני ו ח פצי ואהבתי  /לחסדיה
בנך לתת את ב תי /כי טוב אותה לו ל ת תי׳/ו ר׳ חננאל מרוב ענו ה /ע ד
ברכיו לו ה ש ת חוו ה/כ ש ה שלי מו ה ת פי ל ה/זי מן כל ה ק הי ל ה/ו ל בי תו
2
1
עמהם ע ל ה/ו קי ד ש בתו לר׳ ח ס די ה /בן ר׳ חננאל אחי ר׳ שפטיה.
11

דיון באנקדוטה זו ראה :י׳ דוד :׳הפרחה

הנאר אטיווית העברית בר ח מ ה

של

איטליה /י ד ע עם ) 21 ,ת שמ״ס ,עט׳ ) 13 -9׳בסיפור ז ה מיצ ה המספר את כל
ד ח שו ת ה׳׳נובלינד שקרם עור וגידי ם באיטליה ,מאתיי ם שנה לאחר י צי ר תו של
א חימעץ׳( .ובהרחבה :יטיף ,עיוני ם באמנות ה סי פור )לעיל ,הערה  ,(8עם׳ .3 5 -3 4
12

ראה :ב׳ קלאר)מ הדיר( ,מגילת א חי מ עץ ,י ח ש לי ם ת של׳׳ד ,עט׳ ) 2 7 -26תוקן על־־פי
כז די ,מתוך צילו מו שהופיע מטעם החוג להי ס טוח ה של עם י שר אל ,האוניברסיטה
העברית ,י ח ש לי ם תשכ׳׳ד(.
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