זהר

שביט

אולי לאהיומעשיות העם שאספו האחים גריםאלא סיפורים צרפתיים
האשה בציור היא פראו דורו־
$TS1$דורותיאה$TS1$

Viehmann
),

$DN2$דורותיאה $DN2$פימן
תיאה

המספרות

אחת מן

מעשיות לאוסף
והבית
הילדים

שתרמו

מעשיות
Kinder
und

Hausmarchen

של

האחים גרים .הם תיארו
כאיכרה

אותה

שסיפרה לתומה סיפורים שעברו

במשפחתה

מדורלדור .הצייר הרמן גרים (אחר
האחים
פנים

האחת לביתגרים) ,שיווה

והאחות

של

איכרה,

שראשה

אופיינילמעמדה
בציור אחר,
ב1894 -

מעשרת

מכוסה בכיסוי

לה
ראש

כפשוטת עם.

שללואים

קצנשטיין,

שצויר

שנים רבות אחרי שסופרו המעשיות,

מתוארת סצינה בבית איכרים טיפוסי:

האחים

$TS1$למספרת$TS1$,
למ־
כשהם יושבים ומאזינים
גרים נראים בו
ספרת,
פרת $DN2$,בחדר שבו מתרוצציםתרנגולתובעלי
חיים אחרים ,לצדם של תינוקות,ילדים ,כלי
ביתוכלי עבודה.
המרחק בין

שמספרים

הסיפור

האלה לבין הידוע לנו
מעשיות

לו
$DN2

יותר

היום

על

הציורים

מקורן

גדול; גדול אפי־
$TS1$אפילו$TS1$
האחים גרים הוא
מהמרחק בין ביתם בעיר קאםל

שבמדינת הסן

והכפר ניררצוורן

שבגרמניה

 Niederzwehrenשעליו
ביתם ,ובו

אספו ,לפי

השקיף

גירסתם,

חלק

מרחוק
נכבד מן

הטקסטים ב״מעשיות הילדים והבית״,
אור

בקובץ

הראשון

שפירסמו

כשעמדתי לפני
בעת סיור בקאםל שערכו
ביתם

לציון

של

שנת

המאתיים

״מעשיותהילדים

שראו

בשנת 1812

של

גרים

האחים
משתתפי

לפרסום

הכנס

של

הראשון

פרספק־
$TS1$פרספקטיבה$TS1$
והבית״ ,קיבלתי

בה $DN2$מוחשית על המעשייה שהמציאו
טיבה
על עצמםועל האופן שבו אספו את המעשיות:
האחים

הכפר אינו רחוק מדי ,אך גם
פראו

קרו
ו$DN2$

דורותיאה פימן,

לא

ממש קרוב.

המספרת שלכאורה בי־
$TS1$ביקרו$TS1$

בביתה תכופות ,גרה

שדרש

במרחק

הרבה

יותר מטיול רגלי
שנקשרו לגברת הזאת הם בדיה מכוונת ומ־
$TS1$ומתוכננת$TS1$,
כננת $DN2$,ובכלל זה דיוקנותיה.
תוכננת,
ושולי ,אבל זהו
לכאורה ,מדובר בפרט קטן
קצר ,ורבים מן

פרט

אופיינילמעשייה

מעשייה

שבדו

מהפרטים

מלאו מאתיים שנהלפרסום הראשון של מעשיות
האחים גרים,

התקיים

האחים

גרים ,ובעירקאסל,

כנסגדוללציון
היובל .ארהתעלומה

נותרתבעינה:

שם שוכן מוזיאון

האומנם אספו מעשיות

אותנטיות מפי כפריות גרמניות זקנות או שמא עיבדו סיפורי עם ממוצא צרפתי?וממילא
נשאלת השאלה עד כמה מבטאות האגדות את רוח העם הגרמני כפי שנהוג לחשוב

האחים גרים;

המבוססת בחלקה על עובדות,

אך

$DN2$המחקר $DN2$עלהמילון עדייןבחיתוליו ורחוק מלה־
$TS1$מלהחלק$TS1$
חקר
$DN2$הלשון $DN2$הגרמנית ,ואת אוצר המלים ה״טהור״
שון
ברובה היא פרי דמיונם ,והיא נוערה לאפשר
סתיים.
את התקבלותם של מעשיות הילדים והבית
שלה ,וגם את המנהגים והאמונות של העם
הגרמני .באיסוף מעשיות הילדים והבית הם
יהיה להציג את תוצאות המחקר עלהמילון
$DN2$מלהחלק $DN2$ניכר מן החומריםהרלבנטיים למח־
$TS1$למחקר$TS1$
חלק
לא רק במעשיות עממיות ,אלא גם במע־
$TS1$במעשיות$TS1$
התחילו כחלק ממחקר זה .עבודתם הבלשנית
$DN2$למחקר $DN2$הזהעדיין לא נחשף ,ורק זה מקרוב התגלו לציבור.
קר
המבטאות את רוח
ות $DN2$גרמניות אותנטיות,
שיות
שסיכם בקאםל את
בכנסהבינלאומי,
בספרייה
והלקםיקונים שכתבו,
ה״פולק״  Volkהגרמני.
היגלונית בקרקוב לא פחות מתשעה
החלוצית ,ספרי העזר
השתתפו מאות חוקרים ,והם
״שנת גרים״,
שנחשבו לאבודים מאז
המילון,
בשנת  2012נחגגה ברחבי אירופה שנת ואפילו ״חוק גרים״ בבלשנות הקרוי על שמם ,עותקיםשל'
מלחמתהעולם השנייה ,ובהם הערות בכתב דנו במכלול גדול של שאלות בלשניות,
המאתיים להופעת מעשיות הילדים והבית
כמעט ונשכחו .עלהמילון עברו כמה עשרות
קולנועיות ,אתנוגרפיות ,אנתרו־
$TS1$אנתרופולוגיות$TS1$,
היסטוריות,
ידם של שני האחים (במאמר מוסגר אעיר של־
$TS1$שלקראת$TS1$
8381-3681
שנים
).
של האחים גרים .העיר קאסל ,הידועה היום
$TS1$לספרייה $TS1$פולוגיות,
$DN2$שלקראת $DN2$סוף מלחמתהעולם השנייה הגיעו לס־
קראת
בעיקר בזכות אירועי הרוקומנטה המתקיימים
$DN2$אנתרופולוגיות $DN2$,ספרותיות ואחרות .הדבר המעניין
כדי להתמסר לעבודת המילון עברו
ההרצאות היה נכונותם של החו־
$TS1$החוקרים$TS1$
$DN2$לספרייה $DN2$הזאת גם הרבה ספרים נדירים מאוספי שעלה מכל
פרייה
ב1841 -לברלין בהזמנתו ובמימונו הנדיב של
בה ,נבחרה לארח את הכנס המרכזי ,שכן בה
יודיאיקה שונים בגרמניה ,ורק עתה ובקצב
המלך פרידריך וילהלם הרביעי ,ובה הפכו
מחדש את המ־
$TS1$המעשייה$TS1$
$DN2$החוקרים( $DN2$ברובם גרמנים)לבחון
קרים
התגוררו האחים גרים חלק מחייהם ,ובה גם
איטי הם מתחילים להיות נגישים לקהילת
לחברי האקדמיה הפרוסיתלמדעיםולימדו
$DN2$המעשייה $DN2$שהמציאו האחים גרים על מקורו של
שוכן״מוזיאון האחים גרים״ המחזיק שכיות
עשייה
במשך
שסופרה
אוסף המעשיות שלהם ,כפי
באוניברסיטה.למעשה ,אף שהמילון נקרא החוקרים).
חמדה ,ובהן העותק הראשון של ״מעשיות
על שמם
מאתיים השנים עד ימינו אלה ,לפרק אותה,
את האוצר הזה גילהבלשן ,דווקא מניו־
$TS1$מניוזילנר$TS1$,
Deutsches Worterbuch
von
הילדים והבית״ ,שאונםק״ו הכריזעליו כעל
שהקדיש ולהבנותה מחרש .מאתיים שנים נדרשו כדי
$DN2$מניוזילנר $DN2$,אלן קירקנס
 Jacob Grimmזילנר,
und Wilhelm Grimm
Kirkness
),
אתר של מורשת
עולמית.
את חייולאיתור העותקים האבודים של הכ־
 dwbהם השלימו את המלאכה רק עד האות
במקצועם ,כידוע ,היו האחים בלש־
$TS1$בלשנים$TS1$.
$TS1$הכרכים $TS1$להגיע למסקנה חד־משמעית :את הסיפור על
אפשר לקרוא כמו
מפעלם של האחים גרים
$DN2$הכרכים $DN2$האלה במשך עשרות שנים .מחקרו המ־
$TS1$המרתק$TS1$
רכים
העבודה עלהמילון הגדול שלהם ,בן 33
 $DN2$.הם ביקשו לחקור את הלשון הגרמנית
נים.
סיפורבלשי ,שגיבוריו מעורבים במעשי הט־
$DN2$המרתק $DN2$חשף את ההערות הרבות שכתבו האחים
רתק
[!],ואילו המ־
$TS1$המחקר$TS1$
הכרכים ,הסתיימה רק ב1961 -
ה״מקורית״ ,לשחזר את ההיסטוריה של הל־
$TS1$הלשון$TS1$
לקהילת

החוקרים העוסקים בבלשנות היסטו־
$TS1$היסטורית$TS1$,

$DN2$היסטורית $DN2$,ובוודאי יעבור עוד זמן
רית,

רבלפני

שאפשר

כאמת שאיןעליהעוררין ,גם בטקסטיםמלו־
$TS1$מלומדים$TS1$
המעוך
מעמוד
עיה,בהעלמת ראיות ובהסתרת עדים.
שמתקיים בג־
$TS1$בגרמניה$TS1$,
נראה כי המחקר ,בעיקר זה
בחלקן .האחים גרים סברו שצריך לעבד את
$DN2$מלומדים $DN2$שכתבו .היום כשבשלה העת לבחינה
מדים
ניה $DN2$,מוכןלבחון מחרש את סיפור לידתם
רמניה,
המעשיות ,בעיקר מבחינה סגנונית ,כדי לה־
$TS1$להתאימן$TS1$
מדוקדקת של המעשייה הזאת עולה ממבול
של מעשיותהילדים והבית מכיוון שהן סיימו
$DN2$להתאימן$DN2$ליכולת ההבנה של
תאימן
לגורמים ,שמדובר
של המחקרים שפירק אותה
הילדים ,וכך עשו
את תפקידן ההיסטורי ,ומשום שגרמניה של
בחלק מן המעשיות החל מן המהדורה השנייה .במעשייה יפה ומושכתלב ,אבל מופרכתלג־
$TS1$לגמרי$TS1$.
היום שונה מאוד מגרמניה של האחים גרים,
$DN2$לגמרי $DN2$.החוקרג׳ון אליס  John Ellisלא חסך
מרי.
הראשונה של מעשיות האחים
המהדורה
והתרבות הג־
$TS1$הגרמנית$TS1$
המטרות שהם,
והתרחקה מן
ממנה את הכינוי ״מעשההונאה״.
גרים שכוונה במפורשלילדים הופיעה דווקא
למעשיות .כידוע ,מאז
רמנית
באנגליה ,ובעקבות העיבוד והמבחרהאנגלי
אלים אולי מגזים בתיאור מפעלם של
נית $DN2$בכלל ,ייעדו
העולם,מילאו המעשיות האלה
שיצאולאוויר
בשנת  1833לאור את
הוציא וילהלם גרים
גרים כמעשה הונאה ,אבל אין ספק שיש כאן
תפקיד מרכזי בתהליך הבנייתה של התרבות
) ,ובה
מעשה של הטעיה מכוונת .כמו פעמים רבות
״מהדורה קטנה״ Kieine Ausgabe
חמישים
כלל ,בעקבות העיבודהאנגלי ,את
בהיסטוריה ,גם במקרה הזה נותרו עקבות למ־
$TS1$למעשה$TS1$
הלאומית הגרמנית במשך המאה ה 19 -בעיקר
ביצירת התקן של הלשון הגרמנית הכתובה,
שהאחים גרים ,שטרחו
המעשיות שהופיעו במהדורההאנגלית .המע־
$TS1$המעשיות$TS1$
עשה
$DN2$למעשה $DN2$ההטעיה ,עקבות
טקסטים גרמניים
וביצירה של קורפוס של
$DN2$המעשיות $DN2$במהדורה הזולוו בפעם הראשונה בתח־
$TS1$בתחריטי$TS1$
שיות
מאוד על ביצור המעשייה שלהם ,ככל הנראה
מקוריםלכאורה.
זכתה
והמאוירת
הקטנה
והמהרורה
נחושת
ריטי
$DN2$בתחריטי$DN2$
מן
בטוחים
היו
שנעלמו
העולם.
גרמניה של האחים גרים בתחילת המאה
להצלחה אדירה ,וכבר בחייהם של האחים גרים
חבר
בפנייתו של
ראשית
המעשה
בחיפוש אחר זהותה
ללימודים של גרים ,המשורר הרומנטי קלמ־
$TS1$קלמנם$TS1$
נדפסה בעשר מהדורות.
ה 19 -הרבתהלעסוק
הלאומית ,ביצירתה ,ובניסיונות להגדיר את
) ,שפנה
$DN2$קלמנם $DN2$ברנטאנו
נם
האחים גרים נהגולהציגו אתמפעלם כמ־
$TS1$כמפעל$TS1$
Clemens
Brentano
הספרות ,הלשון והאמנות שלה כ״גרמניות״.
$DN2$כמפעל $DN2$של הצלה מכליה של המורשת הספרותית אליהם כמה שנים קודם לכן וביקש שיאספו
פעל
הגרמנית ,אבל לא היו מוכנים לחשוף את מקו־
$TS1$מקורותיהם$TS1$.
המרחב דובר הגרמנית בתקופת
פעילותם הע־
$TS1$הענפה$TS1$
$DN2$מקורותיהם $DN2$.בכרך הראשון של המהדורה הראשונה
רותיהם.
ה $DN2$היה מורכב מנםיכויותגדולות וקטנות,
נפה
משנת  1812לא נזכרו כלל מספרי המעשיות,
משותפת ומסורת כתובה של טק־
$TS1$טקסטים$TS1$
ללא לשון
וגם לא צוינו המקום ,או הזמה שבו רשמו אותן.
היה צורך דחוף במסורת כזאת
סטים
ים$DN2$
עממיים.

כרי שיהיה אפשרליצור זהותלאומית
משותפת ומאחרתולבססה .לשם כך
לאומית
היה צריך להמציא את התרבות הזאת,ולה־
$TS1$ולהציגה$TS1$
ותרבות

ציגה
גה$DN2$

כמסורת

ומושרשת הנטועה

אותנטית

במורשת עתיקת יומין ויונקת ממנה.
זה

ההקשר

שבופעלו

התרבותי הלאומי

ההיסטורי

מתוך מחויבות מוצה־
$TS1$מוצהרת$TS1$

האחים גרים

רק

בכרך השני,

שהופיע

משנת 1815

בשנת 1822

נוספו

ובכרך ההערות

הערות על

המקום

או על המספרות ״מצוורן״,״מקאםל״,ועוד.
בהקדמה לכרך שראה אור
וילהלם גרים סיפר
בשנת  1815על היכרות מקריתוממוזלת עם
איכרה כבת חמישים ,הלוא היא פראו פימן
מהכפר צוורן לידקאסל ,שהיתה מקור להרבה

למענו מעשיות עם .ברנטאנו הוציאלאור
מעשיות ״שמוצאן באמת מהסן״.
רת
$DN2$ללאומיות הגרמנית .הם היו חוקרים פעי־
$TS1$פעילים$TS1$
האחים בנו־
$TS1$בנוגע$TS1$
שסיפקו
זה המידע היחיד
עם אכים פון ארנים כמה שנים קודםלכן אסו־
$TS1$אסופה$TS1$
 $DN2$ופרורוקטיביים מאור ,שתרמו לתרבות
לים
תפישתם ,מי
$DN2$בנוגע $DN2$למספרי המעשיות :לפי
$DN2$אסופה $DN2$של שירה עממית גרמנית בשם ״קרן הפלא
פה
גע
הגרמנית הרבה יותר מאשר אוסף המעשיות:
Des Knaben
Wunderhorn
),
שיצר את המעשיות ושימר אותן הם בני עם של הנער״
אוסף של אגרות  Sagenגרמניות ,את המי־
$TS1$המילון$TS1$
 Volkאנונימיים ,ומקור המעשיות(בעיקר
ששירים מתוכה הולחנו מאוחר יותר על
 $DN2הגרמני הידוע שלהם ,ואת ״חוק גרים״,
לון
לפי התיאוריה של יאקוב גרים) הוא המסורת
ידי פליקםמנרלםון ,רוברט שומאן וגוסטב
שהוא אבן יסור בהבנת ההיסטוריה של התפ־
$TS1$התפתחות$TS1$
הקולקטיבית .האחים הציגו את פראו פימן
מאהלה יאקובווילהלם גרים נענולפנייתו
ואולם ,הם זכורים בעיקר כמי
ות $DN2$השפות.
תחות
של ברנטאנו וארבע שנים אחר כך ,בספטמ־
$TS1$בספטמבר$TS1$
),
כיחיד המיצג את הכלל pars pro toto
שהעניקולגרמניה ,ובעצם לאירופהכולה,
$DN2$בספטמבר 1810 $DN2$שלחו לו אוסף של חמישים ואחת
בר
ולא היו מוכנים לחשוף מידע נוסף על מקו־
$TS1$מקורותיהם$TS1$.
את הנכם של המעשייה העממית הלאומית
״סינדרלה״,
מעשיות ,ובהן ״היפהפייה הנמה״,
$DN2$מקורותיהם $DN2$.בהרבההתלהבות ,כמעט התלהמות,
רותיהם.
באמצעות שני הכרכים של ״מעשיותהילדים
המורשת ו״מלךצפרדע״ .ברנטאנו לא התפעל במיוחד
תיארו האחים גרים את חורבנה של
והבית״.
הגרמנית,שהצליחה,לטענתם ,לשרורולהש־
$TS1$ולהשתמר$TS1$
מהאוסף הזה .הוא ציין ביומנו באיחור
ובלקו־
$TS1$ובלקוניות$TS1$
נאספו
שבו
האופן
הסיפור
על
מעשיות
$DN2$ולהשתמר $DN2$רק במעשיות האלה .בהקדמה למהדורה
תמר
$DN2$ובלקוניות $DN2$שקיבל את המעשיות ,אבל לא פירםם
ניות
האחים גרים נהפך בעצמולמעשייה שזכ־
$TS1$שזכתה$TS1$
הראשונה משנת ( 1812תירגם הנריוסרמן) הם אותן .לא נרע מדוע החליט ברנטאנו לאלע־
$TS1$לעשות$TS1$
תה
$DN2$לחיים ארוכים ומאושרים .לפי המעשייה
$DN2$לעשות $DN2$בהן שימוש ,ולא נדע גם מה היה קורה
שות
לקוצרים,המגלים את הזרעים
השוו את עצמם
הזאת ,שהאחים גרים התאמצו מאוד לבצר
האחרונים לאחר תום הקציר והוסיפו:
לאחים גריםולמפעלםאילו החליט
לפרסמן;
ולהפיץ ,היה היו שני אחים חרוצים ,יאקוב
$TS1$העושר $TS1$ייתכן שלא היו זוכות להצלחה .אבל למזלם
״כך קורה גם לנו בראותנו שמכל העו־
) ,שירדו
6871-9581
וילהלם
5871
של האחים גרים לא כך קרה; קרן הפלא נותרה
$DN2$העושר $DN2$ההוא של מורשת הספרות הגרמנית לא
שר
יום אחר אל העם בכפרים כדי לשמוע מפי
שרר כמעטכלום ,אף לא זכרלקיומה ,מלבד
בסופו של דבר נחלת המעטים,ואילו מעשיות
העם ,לאסוף ולשמר את המורשת הלאומית
אוניברסלי.
שירי עם ומעשיות־בית תמימותאלו .האח גרים זכולחיי נצח והפכו לנכס
הגרמנית האמיתית ,זו המגולמת במעשיות
המעשיות נגנזו במנזרבאלזם ,ושם התג־
$TS1$התגלו$TS1$
והכיריים,
עליות־הגג ,החגים ,שרות־המרעה
העם העוברות בעל פהומונחלות מרורלדור.
והיערות ברומייתם,ומעל הכל כנפי הדמיון
הגילוי של כתב היד
$DN2$התגלו $DN2$בשנת  1920גם אחרי
לו
במשך שנים ,כך
ממשיכה המעשייה ,עברו
אלו היו המשוכות שגוננועליהן מפני הכליה
מ 1810 -לא נמצאו חוקרים גרמנים שהיו נכו־
$TS1$נכונים$TS1$
שני האחים מכפר לכפר ברחבי גרמניה ורש־
$TS1$ורשמו$TS1$
לדור״.
והודות להן עברו מדור
$DN2$נכונים $DN2$לגעת במה שנהפךלמיתוס גרמנילאומי.
נים
 $DN2$בדייקנות את מעשיות־העם שליקטו מפי
מו
על אחת כמה וכמה נרתעו מנגיעה כזאת בת־
$TS1$בתקופת$TS1$
המעשייה הזאת על מקורן של המעשיות
כפריות זקנות .הכפריות האלה ידעו לספר
נהפכה לסיפור ההצלחה הגדול ביותר של
קופת
$DN2$בתקופת $DN2$הרייךהשלישי .רק אחרי מלחמתהעולם
להם מעשיות בנות מאות שנים ,בלי לשנות
השנייההתחילו החוקריםלבחון את כתב היד
האחים גרים .הם חזרועליה פעם אחר פעם,
בהן דבר .הפרי של מלאכת האיסוף היו שני
יחד

הכרכים

הראשונים

$TS1$הילדים$TS1$
היל־
של  156״מעשיות

דים
ם $DN2$והבית״,מלווים בהערות מדעיות;
הראשון ראה אור ב1812 -

(1814על

שנת .)1815

הספר עצמו הופיעה

מאז המשיכו להוציא
שונות זו מזו ,שלהן הוסיפו
חדשות ,ומצר אחר

והשני ב-

הכרך

נוספות,

מהדורות

מצר אחד מעשיות

השמיטו אחרות.

האחרונה

והמוסמכת

השביעית
בשנת  1857וכללה  200מעשיות

אחת־עשרה אגדות.
ועוד
בו
$DN2למהדורות השונות טענו

המהדורה
ראתה אור
ממוספרות,

שכת־
$TS1$שכתבו$TS1$
בהקדמות
האחים גרים כי

מדובר באוסף מעשיות מפי העם ,הנותן ביטוי

לרוח של העם הגרמני ,מעשיות
בצורה

ישירה

ופשוטה,

שאותן

רשמו

בדיוק כפי שסופ־
$TS1$שסופרו$TS1$

 $DN2מרורלדור,
רו
העורף״,לדבריהם ,הוא ״חזק יותרלאין שיעור
ובר־קיימא יותר מכל המעשיות פריהדמיון״.
האחים גרים לאכיוונו את אוסף המעשיות
בהקדמות
במפורש
שהדגישו
לילדים ,כפי
שכתבו.לדבריהם ,הן נועדולקוראים המבו־
$TS1$המבוגרים$TS1$
ים$DN2$מהעלית הספרותית,שגילועניין בשי־
$TS1$בשיבה$TS1$
גרים
$DN2$ל״מקורות הראשוניים״ .המעשיות סופחו
בה
לספרותהילדים רק מאוחר יותר ,וגם אז רק
שכן:

״קסמה של

האמת

המעוך

קשת

בעמוד

המקורי של האחים גרים משנת 1810ולהשוות
האחים גרים היו
למעשה ההטעיה של
בבתיהן.
תרמה מעשיותלאוסף ,אלא גם הכירה לאחים
אותו לטקסטים שפירסמו משנת 1812ואילך.
ער כמההצליחו
שלוש פנים :הם המציאו חלק ניכר מן המע־
$TS1$המעשיות;$TS1$
גרים את בני משפחתה ,שסיפרו להם מעשיות
$DN2$המעשיות; $DN2$הם ברו את רוב המספרים ,או שינו את
מן
$DN2$הדימוי $DN2$של איסוף מעשיות עם אותנטיות ניתן
מוי
נוספות .אמה היתה בת למשפחה הוגונטית
ההשוואה שערך החוקר הבולט ביותר שיות;
),עולה שהם פירסמו זהותם; והם ברו את תיאור הנסיבות שבהן סו־
$TS1$סופרו$TS1$
מדופין ,וגם בביתה דיברו צרפתית ,מה שמס־
היינץ ךלקה Rollecke
$TS1$שמסביר $TS1$ללמוד מן העובדה שעד היום ,למרות שהידע
$DN2$סופרו $DN2$הסיפורים.
פרו
רק חלק קטן מהמעשיות ששלחו
$DN2$שמסביר $DN2$את הנוכחות הברורה של המעשיות ממקור
ביר
המחקרי על מעשיות האחים גרים נהפךלז־
$TS1$לזמין$TS1$
לברנטאנו;
הטקס־
$TS1$הטקסטים$TS1$
צרפתי במעשיות המיוחסותלה.
$DN2$לזמין $DN2$לא רק במחקר ,אלא גם בפרסומים פופו־
$TS1$פופולריים$TS1$,
מין
לאמיתו של דבר ,האחים גרים כמעט
לא יותר מעשירית מהן .זאת ועוד.
משנת
ם $DN2$שנכללו במעשיותהילדים והבית
טים
המספרות
שתי
כלומר,
מפתח ביתם כרי לאסוף את המ־
$TS1$המעשיות$TS1$,
שלא יצאו
$DN2$פופולריים $DN2$,מקובל לחשובעליהן ברוח הדימויים
הגרמניות לריים,
ולהנחיל .זאת
והמיתוסים שהם ביקשוליצור
$DN2$המעשיות $DN2$,ולא נדרו ברחבי גרמניה כדי לחפש ה״שורשיות״ ,שהיו מקור להרבה מן המעשיות
 1812היו שונים בהרבה מאלה שנכללו בכתב עשיות,
היד משנת  1810לא רק הוכנסו בהם שינויים
שומרות הגחלת .הם
קשישות
מספרות
אחר
בשני כרכי הספר :״מרי הזקנה״ ודורותיאה ועוד ,מתוך הנחה שהמעשיות נותנות ביטוי
ותוספות.
פימן ,היו אפוא נשים
הזמינו את המספרים ובעיקר המספרותלבי־
$TS1$לביתם$TS1$,
שבעולמן היתה נוכחות ל״רוח האמיתית״ של העם הגרמני נתלו בהן
בראש ובראשונה ערכו האחים גרים שי־
$TS1$שינויים$TS1$
תם,
תלי תלים של פרשנויות ,והן נתפסוכגילום
$DN2$לביתם $DN2$,ושם,אולי על קפהועוגה ,שמעו מפיהן בולטת לשפהולתרבות הצרפתית.
ים $DN2$בסגנון
נויים
את המעשיות .מספרות המעשיות לא היו זק־
$TS1$זקנות$TS1$
המובהק של ״רוח העם הגרמני״,ולכן כנות־
$TS1$כנותנות$TS1$
ובלשון .אתהלשון הפכו פעמים
אין היום ספק שהאחים גרים לאהעלו על
$DN2$זקנות $DN2$כפריות פשוטות ,אלא צעירות משכילות
נות
רבות מלשון לא תקנית ללשון תקנית ,מלים
המופנמת בעם הגרמני,
$DN2$כנותנות $DN2$ביטוילאכזריות
נות
הכתב את המעשיות כפי שסופרו להם .היום
בנות המעמד הבינוני או הגבוה ,שנמנו עם חוג
צרפתי שונו כדי ל״טהר״ את
זרות ממקור
שמצאו בהן את ניצני האנטי־
$TS1$האנטישמיות$TS1$
$TS1$הזיכרון $TS1$,ואפילו היו מי
אנו יודעים שהם רשמו אותן בעיקר לפי הזי־
הלשון הגרמנית ,ובסגנון שינו את המגוון של
$DN2$הזיכרון $DN2$,אחרי ששמעו אותם בפעם הראשונה ,או
מכריהם ,וגרו בסביבת עיר מגוריהם ,קאםל .כרון,
$DN2$האנטישמיות $DN2$הגרמנית.
שמיות
המספרות באו מבתים ממוצא הוג־
$TS1$הוגנוטי$TS1$,
הרבה מן
המשלבים השונים .הלשון הישירה,הוולגרית
אחרי ששמעו אותן עור כמה פעמים .אלה לא
הפרשנויות שנתלו
מופרכות
כמה
ער
שהשתמרו ב״טהרתן״ בקרב
$DN2$הוגנוטי $DN2$,שבחלקם היתה
והצבעונית המאפיינת קובצי מעשיות אחרים ,נוטי,
במעשיות אפשר ללמוד מבחינה של כל אחת
הצרפתית שפת הבית ,היו מעשיות עם,
בדרך כלל כאלה שנאספו מאוחר יותר
$TS1$סיפורים $TS1$בני כפר גרמנים ״שורשיים״ ,וביטאו את ״רוח
להניח ,שחלקם לפחות סיפרו סי־
($TS1$לדוגמי $TS1$ולכן אפשר
ואחת מהן .אם אכן המעשיות הן מקור וביטוי
(לדוג־
המופנמת בעם הגרמני ,איך
כאחתלאכזריות
שהאחים גרים
אפשר להסביר את העובדה
האחים גרים ביצירת הדי־
$TS1$הדימוי$TS1$

דווקא ריככו

מי
$DN2

שהוצגה

כמקור

איכרה גרמנית

משכילה,

ששפת

או "סיפורים מן

להרבה

סיפורים

שורשית כפי
האם

העברי

שלה
מאת

באוסף

שהוצבה
היתה

שרל

על

המעשיות

ידיהם

צרפתית,

אלא

שהכירה

של
היתה

האחים גרים
בת

כנראה

לא

היתה

המעמד הבינוני,

את סיפורי

ביותר

אחר

ממקרה

את

הנוסח

האכזרי של מעשייה
מקור? המעשייה ״כיפה ארומה״ בנוסח הצרפ־
$TS1$הצרפתי$TS1$
צרפתית

אשה

״אמא אווזה",

תי
$DN2$הצרפתי$DN2$

של שרל פרו,לדוגמה,

ונמהר ,בעור

פרו

מסתיימת בסוף מר

האחים גרים ״חסה״ על
ואת סבתה ממלתעות

שגירםת

הילדה ומצילה

ששימשה

להם

אותה

הזאב בסוף שכולו טוב.ואולם ,גם בעיבוד
המעשיות אי

לדוגמה,

הנוסח

אפשר

למצוא

חוקיות ברורה.

״סינדרלה״ מרו־
$TS1$מרוכך$TS1$
הצרפתי של

מה ,המעשיות שנכללו באוסף שלפול דלתא
$DN2$סיפורים $DN2$שמקורם צרפתי .הגברת פימןלדוגמה,
פורים
988
) ,הומרה בלשון נקייה ,נעדרת מי שהוצגה כמקור להרבה סיפורים באוסף ,לא
ולחושניות .את
למיניות ,לארוטיקה
רמזים
מן הספרות הכתובה ,וחלק ניכר מהן לא היה
שהוצגה
שורשית כפי
היתה איכרה גרמנית
מסקנות לא על ״האכזריות הצר־
$TS1$הצרפתית״$TS1$,
המעשיות
העלילות הפכוליותר
באור רומנטי על ידי האחים גרים ,אלא היתה
$DN2$הצרפתית״ $DN2$,ולא על ״האכזריות הגרמנית״; את
פתית״,
ממקור גרמני ,אלא ממקור צרפתי.
״רציונליות״ ,ואת העו־
$TS1$העולם$TS1$
 $DN2המסתורי ,הקסום ,חסר הפשר והמאיים של
לם
ששפת
בת המעמדהבינוני; אשה משכילה,
השורשים של האכזריות צריך לחפש במקום
האחים גרים הקדישו אומנם זמן רבלאיסוף
האם שלה היתה צרפתית ,שחיה בקהילה
לעולם מובן ומאורגן יותר .הם
המעשיות הפכו
ולהעלאתן על הכתב ,אבל את רוב אחר .ואיך אפשרלטעון שהמעשיות מגלמות
המעשיות
צרפתית בכנ־
$TS1$בכנסייה$TS1$
הוגונוטית ,באזור שבו דיברו
ריככו אלמנטים קשים כמוקונפליקטיםאלי־
$TS1$אלימים$TS1$
זמנם עשו לאו דווקא בדרכי גרמניה ובכפ־
$TS1$ובכפריה$TS1$,
את ״רוח העם הגרמני״ ,אם מוצאן בחלק מן
שהכירה
$DN2$בכנסייה $DN2$ובבית הספר ,ושקרובלוודאי
סייה
ם $DN2$בין בני משפחה ,ומחקו כמעטלגמרי את
מים
$DN2$ובכפריה $DN2$,אלא בספריות .רק חלק מהמעשיות סו־
$TS1$סופרו$TS1$
ריה,
המקרים במקור צרפתי? גם את שורשי האנ־
$TS1$האנטישמיות$TS1$
$DN2$סופרו $DN2$לאחים גרים על ידי מספרים שונים ,ולא
פרו
טישמיות
הרמזיםלגילוי עריות .כל זאת לטובתעולם
את סיפורי ״אמאאווזה״ ,או סיפורים מן העבר
$DN2$האנטישמיות $DN2$והנאציזם קשה למצוא במעשיות
אגדי ,שבו ״חיים באושר
מעט מהן נלקחו מכתבי עת חרשים וישנים,
מאדאם
מאת שרל פרו או את המעשיות של
האחים גרים ,אם נזכור שרק במעטות מהן
ועושר״.
לא פחות חשובה מעבודת הטיהור הלשו־
מקבצים של סיפורים,ומעיתונים ,שגזירים
$TS1$הלשוני $TS1$ד׳אונואה.
מוזכרים יהודים.
האידיאולוגית שעשו :כל
ההתאמה
 $DN2היתה
ני
מספרת אחרת ,״מרי הזקנה״ ,סופר
על
שלהם נמצאובעזבונם .בהרבה כשרוןובעבו־
$TS1$ובעבורה$TS1$
כמעט בכל סיפור בלשי מודרני עולה
אפיזודה שהדיפה ריח שלקתוליותסולקה,
מחושבת ומיומנת הפכו האחים גרים את
רה
$DN2$ובעבורה$DN2$
שאלת המניע ולא נוותרעליה גם כאן .למה
ששירתה כאומנת (או עברה בבית המרקחת)
והטקסטים הותאמולטעמה של הבורגנות הפ־
משפחתוילד ,שלאחת מבנותיה ,דורו־
$TS1$הפרוטסטנטית $TS1$של
התאמצו האחים גרים להציג את מפעלם כמ־
$TS1$כמפעל$TS1$
למעשיות ,לכאורה אותנטיות
$TS1$דורותיאה $TS1$,השלל שליקטו
וטסטנטית $DN2$והחסודה של תחילת המאה ה19 -
רוטסטנטית
תיאה,
$DN2$כמפעל $DN2$איסוף של מעשיות אותנטיות מפי העם
$DN2$דורותיאה $DN2$,נישא מאוחר יותרוילהלם גרים .היא ומקוריות ,לא אחת באמצעות זיווגן למקור פעל
הוצגה
בין היתר הדגישו את חלוקת התפקידים המי־
$TS1$המיניים$TS1$
דומה שלשאלה הזאת יש
הפשוט ו״הטהור״?
כמספרת החשובה ביותר של האחים עתיק ,או דמוי עתיק,
גרים ,ויוחםו לה מעשיות כמו ״כיפה ארומה״,
ם $DN2$לפי הנורמות של חברהפטריארכלית
ניים
הגילוי שהאחים גרים היו מעורבים במע־
$TS1$במעשה$TS1$
תשובה ברורה.לעומת זאת ,כרילענות על
$DN2$במעשה $DN2$של הטעיה מכוונת עורר לא מעט מבוכה.
שה
השאלה למה עבר זמן רב כל כך ער שהצי־
$TS1$שהציבור$TS1$
הבעל הוא אדון הבית והמפרנס ,האשה עקרת ו״היפהפיה הנמה״ .מאוחר יותר שורטט לה עץ
אמורות
בית ואם.הילדים ,בעיקר הבנות,
שורשים משפחתי,ואפילו ״התגלתה״ תמונה מפעלם זכה ,כאמור,לכינוי ״מעשה הונאה״.
$DN2$שהציבור $DN2$בכלל וקהילת החוקרים בפרט היו מוכ־
$TS1$מוכנים$TS1$
בור
לצייתלהורים ולקבל את מרותם.
משוערת שלה.למעשה ,מדובר במריה לבית ואולם ,הונאה גדולה אין כאן ,שהרי מדובר
$DN2$מוכנים $DN2$לקבל את ממצאי המחקר על האחים גרים
נים
הראשונה
בהקדמה למהדורה
אמנם
$TS1$קרובת $TS1$בפעילות אופיינית ונפוצהבתהליכי היצירה
שהיתה קרו־
הםנפלוג
נדרש דיון נפרד .מה שברור הוא שגם אם
),
Hassenpflug
מ 1812 -כתבו האחים גרים:״השתדלנולהביא
$DN2$קרובת $DN2$משפחה של דורותיאהוילד ,הכירה את של מסורתלאומית .יש גםלזכור שבסופו של
בת
המעשייה על המקור של מעשיות האחים גרים
את המעשיות בנאמנות רבה ככל האפשר למ־
$TS1$למקור״$TS1$,
דבר המעשיות הגיעו אמנם לאחים גרים בא־
$TS1$באמצעות$TS1$
האחים גרים ,ונהגה להתראות עם שני האחים
היא המצאה ,אואפילו מעשה הטעיה ,הן זכו
קור״,
בעיקר מתווכות
$DN2$באמצעות $DN2$מתווכים
מספרות לחייםמשלהן ,היו ונותרו אבן יסוד של התר־
$TS1$התרבות$TS1$
מצעות
 $DN2$,אבלבפועל הם שיכתבו את המעשיות ,בווילה של משפחת וילד ולשוחח אתם על
ערכו ועירבבו בין גירםאות שונות; האריכו
ספרות ושירה.בילדותה היתה מריה ילדה חו־
$DN2$התרבות $DN2$המערבית ,ואף מצאו את דרכןלתרבויות
בות
עצמן' נחשפו
$TS1$חולנית $TS1$,משכילות,ואולם גם המתווכות
$DN2$חולנית $DN2$,ויתכן שזוהי הסיבה לכך ששמעה הרבה
אותן ,או קיצרו אותןלפי טעמם;ובעיקר ,שינו לנית,
אל המעשיות בלא מעט מקרים מפי מספרות
אחרות ,גם זו היהודית והעברית.
המשרתים בביתה .מריה לא רק
מעשיות מפי
ששירתו
לא משכילות ובנות המעמד הנמוך
זהרעזביט
והוסיפו מפרי עטם.
העם הגרמני״ ,אלא היו מעשיות

ירי ציבור משכיל יודע

ספר,

$DN2$מרוכך$DN2$
כך
שסופרו על

שהכיר

אותן

הרבה יותר

אפשר

מהנוסח

אפוא להסיק

מן

של

האחים גרים .אי

הנוסחים

השונים

של

