
צרפתייםסיפוריםאלאגריםהאחיםשאספוהעםמעשיותהיולאואולי

מוזיאוןשוכןשםקאסל,ובעירגרים,האחיםמעשיותשלהראשוןלפרסוםשנהמאתייםמלאו

מעשיותאספוהאומנםבעינה:נותרתהתעלומהארהיובל.לציוןגדולכנסהתקייםגרים,האחים

וממילאצרפתי?ממוצאעםסיפוריעיבדושמאאוזקנותגרמניותכפריותמפיאותנטיות

לחשובשנהוגכפיהגרמניהעםרוחאתהאגדותמבטאותכמהעדהשאלהנשאלת

שביטזהר שביטזהר

דורו־פראוהיאבציורהאשה

תיאה

$TS1$דורותיאה$TS1$

$DN2$דורותיאה$DN2$פימןViehmann,)

שתרמוהמספרותמןאחת

מעשיותלאוסףמעשיות

Kinderוהביתהילדים

und Hausmarchen

תיארוהםגרים.האחיםשל

כאיכרהאותה

במשפחתהשעברוסיפוריםלתומהשסיפרה

מעשרת)אחרגריםהרמןהציירלדור.מדור

להשיווהגרים(,לביתהאחתוהאחותהאחים

ראשבכיסוימכוסהשראשהאיכרה,שלפנים

עם.כפשוטתלמעמדהאופייני

שצוירקצנשטיין,לואיםשלאחר,בציור

המעשיות,שסופרואחרירבותשנים1894ב-

האחיםטיפוסי:איכריםבביתסצינהמתוארת

למ־ומאזיניםיושביםכשהםבונראיםגרים

ספרת,

$TS1$,למספרת$TS1$

$DN2$,למספרת$DN2$ובעליתרנגולתמתרוצציםשבובחדר

כליילדים,תינוקות,שללצדםאחרים,חיים

עבודה.וכליבית

הציוריםשמספריםהסיפורביןהמרחק

שלמקורןעלהיוםלנוהידועלביןהאלה

אפי־גדולגדול;הואגריםהאחיםמעשיות

לו

$TS1$אפילו$TS1$

$DN2$אפילו$DN2$קאםלבעירביתםביןמהמרחקיותר

ניררצוורןוהכפרשבגרמניההסןשבמדינת

Niederzwehrenמרחוקהשקיףשעליו

מןנכבדחלקגירסתם,לפיאספו,ובוביתם,

שראווהבית״,הילדיםב״מעשיותהטקסטים

1812בשנתשפירסמוהראשוןבקובץאור

גריםהאחיםשלביתםלפניכשעמדתי

הכנסמשתתפישערכובקאםלסיורבעת

שלהראשוןלפרסוםהמאתייםשנתלציון

פרספק־קיבלתיוהבית״,הילדים״מעשיות

טיבה

$TS1$פרספקטיבה$TS1$

$DN2$פרספקטיבה$DN2$האחיםשהמציאוהמעשייהעלמוחשית

המעשיות:אתאספושבוהאופןועלעצמםעל

קרוב.ממשלאגםאךמדי,רחוקאינוהכפר

בי־שלכאורההמספרתפימן,דורותיאהפראו

קרו

$TS1$ביקרו$TS1$

$DN2$ביקרו$DN2$הרבהשדרשבמרחקגרהתכופות,בביתה

מהפרטיםמןורביםקצר,רגלימטיוליותר

ומ־מכוונתבדיההםהזאתלגברתשנקשרו

תוכננת,

$TS1$,ומתוכננת$TS1$

$DN2$,ומתוכננת$DN2$דיוקנותיה.זהובכלל

זהואבלושולי,קטןבפרטמדוברלכאורה,

גרים;האחיםשבדולמעשייהאופייניפרט

אךעובדות,עלבחלקההמבוססתמעשייה

לאפשרנוערהוהיאדמיונם,פריהיאברובה

והביתהילדיםמעשיותשלהתקבלותםאת

במע־גםאלאעממיות,במעשיותרקלא

שיות

$TS1$במעשיות$TS1$

$DN2$במעשיות$DN2$רוחאתהמבטאותאותנטיות,גרמניות

הגרמני.Volkה״פולק״

שנתאירופהברחבינחגגה2012בשנת

והביתהילדיםמעשיותלהופעתהמאתיים

היוםהידועהקאסל,העירגרים.האחיםשל

המתקיימיםהרוקומנטהאירועיבזכותבעיקר

בהשכןהמרכזי,הכנסאתלארחנבחרהבה,

גםובהמחייהם,חלקגריםהאחיםהתגוררו

שכיותהמחזיקגרים״האחים״מוזיאוןשוכן

״מעשיותשלהראשוןהעותקובהןחמדה,

כעלעליוהכריזשאונםק״ווהבית״,הילדים

עולמית.מורשתשלאתר

בלש־האחיםהיוכידוע,במקצועם,

נים.

$TS1$.בלשנים$TS1$

$DN2$.בלשנים$DN2$הגרמניתהלשוןאתלחקורביקשוהם

הל־שלההיסטוריהאתלשחזרה״מקורית״,

שון

$TS1$הלשון$TS1$

$DN2$הלשון$DN2$,ה״טהור״המליםאוצרואתהגרמנית

העםשלוהאמונותהמנהגיםאתוגםשלה,

הםוהביתהילדיםמעשיותבאיסוףהגרמני.

הבלשניתעבודתםזה.ממחקרכחלקהתחילו

שכתבו,והלקםיקוניםהעזרספריהחלוצית,

שמם,עלהקרויבבלשנותגרים״״חוקואפילו

עשרותכמהעברוהמילוןעלונשכחו.כמעט

(.8381-3681שנים

עברוהמילוןלעבודתלהתמסרכדי

שלהנדיבובמימונובהזמנתולברלין1841ב-

הפכוובההרביעי,וילהלםפרידריךהמלך

ולימדולמדעיםהפרוסיתהאקדמיהלחברי

נקראשהמילוןאףלמעשה,באוניברסיטה.
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Jacob Grimm und Wilhelm Grimm

dwbהאותעדרקהמלאכהאתהשלימוהם

33בןשלהם,הגדולהמילוןעלהעבודה

המ־ואילו]![,1961ב-רקהסתיימההכרכים,

חקר

$TS1$המחקר$TS1$

$DN2$המחקר$DN2$מלה־ורחוקבחיתוליועדייןהמילוןעל

סתיים.

חלק

$TS1$מלהחלק$TS1$

$DN2$מלהחלק$DN2$למח־הרלבנטייםהחומריםמןניכר

קר

$TS1$למחקר$TS1$

$DN2$למחקר$DN2$התגלומקרובזהורקנחשף,לאעדייןהזה

מתשעהפחותלאבקרקובהיגלוניתבספרייה

מאזלאבודיםשנחשבוהמילון,של'עותקים

בכתבהערותובהםהשנייה,העולםמלחמת

של־אעירמוסגר)במאמרהאחיםשנישלידם

קראת

$TS1$שלקראת$TS1$

$DN2$שלקראת$DN2$לס־הגיעוהשנייההעולםמלחמתסוף

פרייה

$TS1$לספרייה$TS1$

$DN2$לספרייה$DN2$מאוספינדיריםספריםהרבהגםהזאת

ובקצבעתהורקבגרמניה,שוניםיודיאיקה

לקהילתנגישיםלהיותמתחיליםהםאיטי

החוקרים(.

מניו־דווקאבלשן,גילההזההאוצראת

זילנר,

$TS1$,מניוזילנר$TS1$

$DN2$,מניוזילנר$DN2$קירקנסאלןKirkness,)שהקדיש

הכ־שלהאבודיםהעותקיםלאיתורחייואת

רכים

$TS1$הכרכים$TS1$

$DN2$הכרכים$DN2$המ־מחקרושנים.עשרותבמשךהאלה

רתק

$TS1$המרתק$TS1$

$DN2$המרתק$DN2$האחיםשכתבוהרבותההערותאתחשף

היסטו־בבלשנותהעוסקיםהחוקריםלקהילת

רית,

$TS1$,היסטורית$TS1$

$DN2$,היסטורית$DN2$שאפשרלפנירבזמןעודיעבורובוודאי

המילוןעלהמחקרתוצאותאתלהציגיהיה

לציבור.

אתבקאםלשסיכםהבינלאומי,בכנס

והםחוקרים,מאותהשתתפוגרים״,״שנת

בלשניות,שאלותשלגדולבמכלולדנו

אנתרו־אתנוגרפיות,קולנועיות,היסטוריות,

פולוגיות,

$TS1$,אנתרופולוגיות$TS1$

$DN2$,אנתרופולוגיות$DN2$המענייןהדברואחרות.ספרותיות

החו־שלנכונותםהיהההרצאותמכלשעלה

קרים

$TS1$החוקרים$TS1$

$DN2$החוקרים$DN2$המ־אתמחדשלבחוןגרמנים()ברובם

עשייה

$TS1$המעשייה$TS1$

$DN2$המעשייה$DN2$שלמקורועלגריםהאחיםשהמציאו

במשךשסופרהכפישלהם,המעשיותאוסף

אותה,לפרקאלה,ימינועדהשניםמאתיים

כדינדרשושניםמאתייםמחרש.ולהבנותה

עלהסיפוראתחד־משמעית:למסקנהלהגיע

כמולקרואאפשרגריםהאחיםשלמפעלם

הט־במעשימעורביםשגיבוריובלשי,סיפור



עדים.ובהסתרתראיותבהעלמתעיה,

בג־שמתקייםזהבעיקרהמחקר,כינראה

רמניה,

$TS1$,בגרמניה$TS1$

$DN2$,בגרמניה$DN2$לידתםסיפוראתמחרשלבחוןמוכן

סיימושהןמכיווןוהביתהילדיםמעשיותשל

שלשגרמניהומשוםההיסטורי,תפקידןאת

גרים,האחיםשלמגרמניהמאודשונההיום

הג־והתרבותשהם,המטרותמןוהתרחקה

רמנית

$TS1$הגרמנית$TS1$

$DN2$הגרמנית$DN2$,מאזכידוע,למעשיות.ייעדובכלל

האלההמעשיותמילאוהעולם,לאווירשיצאו

התרבותשלהבנייתהבתהליךמרכזיתפקיד

בעיקר19ה-המאהבמשךהגרמניתהלאומית

הכתובה,הגרמניתהלשוןשלהתקןביצירת

גרמנייםטקסטיםשלקורפוסשלוביצירה

לכאורה.מקורים

המאהבתחילתגריםהאחיםשלגרמניה

זהותהאחרבחיפושלעסוקהרבתה19ה-

אתלהגדירובניסיונותביצירתה,הלאומית,

כ״גרמניות״.שלהוהאמנותהלשוןהספרות,

הע־פעילותםבתקופתהגרמניתדוברהמרחב

נפה

$TS1$הענפה$TS1$

$DN2$הענפה$DN2$וקטנות,גדולותמנםיכויותמורכבהיה

טק־שלכתובהומסורתמשותפתלשוןללא

סטים

$TS1$טקסטים$TS1$

$DN2$טקסטים$DN2$.כזאתבמסורתדחוףצורךהיהעממיים

ותרבותלאומיתזהותליצוראפשרשיהיהכרי

כךלשםולבססה.ומאחרתמשותפתלאומית

ולה־הזאת,התרבותאתלהמציאצריךהיה

ציגה

$TS1$ולהציגה$TS1$

$DN2$ולהציגה$DN2$הנטועהומושרשתאותנטיתכמסורת

ממנה.ויונקתיומיןעתיקתבמורשת

הלאומיהתרבותיההיסטוריההקשרזה

מוצה־מחויבותמתוךגריםהאחיםפעלושבו

רת

$TS1$מוצהרת$TS1$

$DN2$מוצהרת$DN2$פעי־חוקריםהיוהםהגרמנית.ללאומיות

לים

$TS1$פעילים$TS1$

$DN2$פעילים$DN2$לתרבותשתרמומאור,ופרורוקטיביים

המעשיות:אוסףמאשריותרהרבההגרמנית

המי־אתגרמניות,Sagenאגרותשלאוסף

לון

$TS1$המילון$TS1$

$DN2$המילון$DN2$גרים״,״חוקואתשלהם,הידועהגרמני

התפ־שלההיסטוריהבהבנתיסוראבןשהוא

תחות

$TS1$התפתחות$TS1$

$DN2$התפתחות$DN2$.כמיבעיקרזכוריםהםואולם,השפות

כולה,לאירופהובעצםלגרמניה,שהעניקו

הלאומיתהעממיתהמעשייהשלהנכםאת

הילדים״מעשיותשלהכרכיםשניבאמצעות

והבית״.

מעשיותנאספושבוהאופןעלהסיפור

שזכ־למעשייהבעצמונהפךגריםהאחים

תה

$TS1$שזכתה$TS1$

$DN2$שזכתה$DN2$המעשייהלפיומאושרים.ארוכיםלחיים

לבצרמאודהתאמצוגריםשהאחיםהזאת,

יאקובחרוצים,אחיםשניהיוהיהולהפיץ,

שירדו(,6871-9581וילהלם5871-3681

מפילשמועכדיבכפריםהעםאלאחריום

הלאומיתהמורשתאתולשמרלאסוףהעם,

במעשיותהמגולמתזוהאמיתית,הגרמנית

לדור.מרורומונחלותפהבעלהעוברותהעם

עברוהמעשייה,ממשיכהכךשנים,במשך

ורש־גרמניהברחבילכפרמכפרהאחיםשני

מו

$TS1$ורשמו$TS1$

$DN2$ורשמו$DN2$מפישליקטומעשיות־העםאתבדייקנות

לספרידעוהאלההכפריותזקנות.כפריות

לשנותבלישנים,מאותבנותמעשיותלהם

שניהיוהאיסוףמלאכתשלהפרידבר.בהן

היל־״מעשיות156שלהראשוניםהכרכים

דים

$TS1$הילדים$TS1$

$DN2$הילדים$DN2$,הכרךמדעיות;בהערותמלוויםוהבית״

)על1814ב-והשני1812ב-אורראההראשון

(.1815שנתהופיעהעצמוהספר

נוספות,מהדורותלהוציאהמשיכומאז

מעשיותאחדמצרהוסיפושלהןמזו,זושונות

המהדורהאחרות.השמיטואחרומצרחדשות,

אורראתהוהמוסמכתהאחרונההשביעית

ממוספרות,מעשיות200וכללה1857בשנת

שכת־בהקדמותאגדות.אחת־עשרהועוד

בו

$TS1$שכתבו$TS1$

$DN2$שכתבו$DN2$כיגריםהאחיםטענוהשונותלמהדורות

ביטויהנותןהעם,מפימעשיותבאוסףמדובר

רשמושאותןמעשיותהגרמני,העםשללרוח

שסופ־כפיבדיוקופשוטה,ישירהבצורה

רו

$TS1$שסופרו$TS1$

$DN2$שסופרו$DN2$קשתהאמתשל״קסמהשכן:לדור,מרור

שיעורלאיןיותר״חזקהואלדבריהם,העורף״,

הדמיון״.פריהמעשיותמכליותרובר־קיימא

המעשיותאוסףאתכיוונולאגריםהאחים

בהקדמותבמפורששהדגישוכפילילדים,

המבו־לקוראיםנועדוהןלדבריהם,שכתבו.

גרים

$TS1$המבוגרים$TS1$

$DN2$המבוגרים$DN2$בשי־ענייןשגילוהספרותית,מהעלית

בה

$TS1$בשיבה$TS1$

$DN2$בשיבה$DN2$סופחוהמעשיותהראשוניים״.ל״מקורות

רקאזוגםיותר,מאוחררקהילדיםלספרות

בעמודהמעוך

מעמודהמעוך

אתלעבדשצריךסברוגריםהאחיםבחלקן.

לה־כדיסגנונית,מבחינהבעיקרהמעשיות,

תאימן

$TS1$להתאימן$TS1$

$DN2$להתאימן$DN2$עשווכךהילדים,שלההבנהליכולת

השנייה.המהדורהמןהחלהמעשיותמןבחלק

האחיםמעשיותשלהראשונההמהדורה

דווקאהופיעהלילדיםבמפורששכוונהגרים

האנגליוהמבחרהעיבודובעקבותבאנגליה,

אתלאור1833בשנתגריםוילהלםהוציא

Kieineקטנה״״מהדורה Ausgabe,)ובה

חמישיםאתהאנגלי,העיבודבעקבותכלל,

המע־האנגלית.במהדורהשהופיעוהמעשיות

שיות

$TS1$המעשיות$TS1$

$DN2$המעשיות$DN2$בתח־הראשונהבפעםלווהזובמהדורה

ריטי

$TS1$בתחריטי$TS1$

$DN2$בתחריטי$DN2$זכתהוהמאוירתהקטנהוהמהרורהנחושת

גריםהאחיםשלבחייהםוכבראדירה,להצלחה

מהדורות.בעשרנדפסה

כמ־מפעלםאתלהציגונהגוגריםהאחים

פעל

$TS1$כמפעל$TS1$

$DN2$כמפעל$DN2$הספרותיתהמורשתשלמכליההצלהשל

מקו־אתלחשוףמוכניםהיולאאבלהגרמנית,

רותיהם.

$TS1$.מקורותיהם$TS1$

$DN2$.מקורותיהם$DN2$הראשונההמהדורהשלהראשוןבכרך

המעשיות,מספריכללנזכרולא1812משנת

אותן.רשמושבוהזמהאוהמקום,צוינולאוגם

ההערותובכרך1815משנתהשני,בכרךרק

המקוםעלהערותנוספו1822בשנתשהופיע

ועוד.״מקאםל״,״מצוורן״,המספרותעלאו

אורשראהלכרךבהקדמהסיפרגריםוילהלם

עםוממוזלתמקריתהיכרותעל1815בשנת

פימןפראוהיאהלואחמישים,כבתאיכרה

להרבהמקורשהיתהקאסל,לידצוורןמהכפר

מהסן״.באמת״שמוצאןמעשיות

בנו־האחיםשסיפקוהיחידהמידעזה

גע

$TS1$בנוגע$TS1$

$DN2$בנוגע$DN2$מיתפישתם,לפיהמעשיות:למספרי

עםבניהםאותןושימרהמעשיותאתשיצר

Volk,בעיקרהמעשיותומקוראנונימיים(

המסורתהואגרים(יאקובשלהתיאוריהלפי

פימןפראואתהציגוהאחיםהקולקטיבית.

parsהכללאתהמיצגכיחיד pro toto,)

מקו־עלנוסףמידעלחשוףמוכניםהיוולא

רותיהם.

$TS1$.מקורותיהם$TS1$

$DN2$.מקורותיהם$DN2$התלהמות,כמעטהתלהבות,בהרבה

המורשתשלחורבנהאתגריםהאחיםתיארו

ולהש־לשרורלטענתם,שהצליחה,הגרמנית,

תמר

$TS1$ולהשתמר$TS1$

$DN2$ולהשתמר$DN2$למהדורהבהקדמההאלה.במעשיותרק

הםוסרמן(הנרי)תירגם1812משנתהראשונה

הזרעיםאתהמגליםלקוצרים,עצמםאתהשוו

והוסיפו:הקצירתוםלאחרהאחרונים

העו־שמכלבראותנולנוגםקורה״כך

שר

$TS1$העושר$TS1$

$DN2$העושר$DN2$לאהגרמניתהספרותמורשתשלההוא

מלבדלקיומה,זכרלאאףכלום,כמעטשרר

האחאלו.תמימותומעשיות־ביתעםשירי

שרות־המרעההחגים,עליות־הגג,והכיריים,

הדמיוןכנפיהכלומעלברומייתם,והיערות

הכליהמפניעליהןשגוננוהמשוכותהיואלו

לדור״.מדורעברולהןוהודות

המעשיותשלמקורןעלהזאתהמעשייה

שלביותרהגדולההצלחהלסיפורנהפכה

פעם,אחרפעםעליהחזרוהםגרים.האחים

מלו־בטקסטיםגםעוררין,עליהשאיןכאמת

מדים

$TS1$מלומדים$TS1$

$DN2$מלומדים$DN2$.לבחינההעתכשבשלההיוםשכתבו

ממבולעולההזאתהמעשייהשלמדוקדקת

שמדוברלגורמים,אותהשפירקהמחקריםשל

לג־מופרכתאבללב,ומושכתיפהבמעשייה

מרי.

$TS1$.לגמרי$TS1$

$DN2$.לגמרי$DN2$אליסג׳וןהחוקרJohn Ellisחסךלא

הונאה״.״מעשההכינויאתממנה

שלמפעלםבתיאורמגזיםאוליאלים

כאןשישספקאיןאבלהונאה,כמעשהגרים

רבותפעמיםכמומכוונת.הטעיהשלמעשה

למ־עקבותנותרוהזהבמקרהגםבהיסטוריה,

עשה

$TS1$למעשה$TS1$

$DN2$למעשה$DN2$,שטרחוגרים,שהאחיםעקבותההטעיה

הנראהככלשלהם,המעשייהביצורעלמאוד

העולם.מןשנעלמובטוחיםהיו

חברשלבפנייתוהמעשהראשית

קלמ־הרומנטיהמשוררגרים,שלללימודים

נם

$TS1$קלמנם$TS1$

$DN2$קלמנם$DN2$ברנטאנוClemens Brentano,)שפנה

שיאספווביקשלכןקודםשניםכמהאליהם

יחדלאורהוציאברנטאנועם.מעשיותלמענו

אסו־לכןקודםשניםכמהארניםפוןאכיםעם

פה

$TS1$אסופה$TS1$

$DN2$אסופה$DN2$הפלא״קרןבשםגרמניתעממיתשירהשל

Desהנער״של Knaben Wunderhorn,)

עליותרמאוחרהולחנומתוכהששירים

וגוסטבשומאןרוברטמנרלםון,פליקםידי

לפנייתונענוגריםווילהלםיאקובמאהלה

בספטמ־כך,אחרשניםוארבעברנטאנושל

בר

$TS1$בספטמבר$TS1$

$DN2$בספטמבר$DN2$1810ואחתחמישיםשלאוסףלושלחו

״סינדרלה״,הנמה״,״היפהפייהובהןמעשיות,

במיוחדהתפעללאברנטאנוצפרדע״.ו״מלך

ובלקו־באיחורביומנוצייןהואהזה.מהאוסף

ניות

$TS1$ובלקוניות$TS1$

$DN2$ובלקוניות$DN2$פירםםלאאבלהמעשיות,אתשקיבל

לע־לאברנטאנוהחליטמדוענרעלאאותן.

שות

$TS1$לעשות$TS1$

$DN2$לעשות$DN2$קורההיהמהגםנדעולאשימוש,בהן

לפרסמן;החליטאילוולמפעלםגריםלאחים

למזלםאבללהצלחה.זוכותהיושלאייתכן

נותרההפלאקרןקרה;כךלאגריםהאחיםשל

מעשיותואילוהמעטים,נחלתדברשלבסופו

אוניברסלי.לנכסוהפכונצחלחייזכוגרים

התג־ושםבאלזם,במנזרנגנזוהמעשיות

לו

$TS1$התגלו$TS1$

$DN2$התגלו$DN2$הידכתבשלהגילויאחריגם1920בשנת

נכו־שהיוגרמניםחוקריםנמצאולא1810מ-

נים

$TS1$נכונים$TS1$

$DN2$נכונים$DN2$לאומי.גרמנילמיתוסשנהפךבמהלגעת

בת־כזאתמנגיעהנרתעווכמהכמהאחתעל

קופת

$TS1$בתקופת$TS1$

$DN2$בתקופת$DN2$העולםמלחמתאחרירקהשלישי.הרייך

הידכתבאתלבחוןהחוקריםהתחילוהשנייה



ולהשוות1810משנתגריםהאחיםשלהמקורי

ואילך.1812משנתשפירסמולטקסטיםאותו

ביותרהבולטהחוקרשערךההשוואהמן

פירסמושהםעולה(,Rolleckeךלקההיינץ

לברנטאנו;ששלחומהמעשיותקטןחלקרק

הטקס־ועוד.זאתמהן.מעשיריתיותרלא

טים

$TS1$הטקסטים$TS1$

$DN2$הטקסטים$DN2$משנתוהביתהילדיםבמעשיותשנכללו

בכתבשנכללומאלהבהרבהשוניםהיו1812

שינוייםבהםהוכנסורקלא1810משנתהיד

ותוספות.

שי־גריםהאחיםערכוובראשונהבראש

נויים

$TS1$שינויים$TS1$

$DN2$שינויים$DN2$פעמיםהפכוהלשוןאתובלשון.בסגנון

מליםתקנית,ללשוןתקניתלאמלשוןרבות

אתל״טהר״כדישונוצרפתיממקורזרות

שלהמגווןאתשינוובסגנוןהגרמנית,הלשון

הוולגריתהישירה,הלשוןהשונים.המשלבים

אחרים,מעשיותקובציהמאפיינתוהצבעונית

)לדוג־יותרמאוחרשנאספוכאלהכללבדרך

מי

$TS1$לדוגמי($TS1$

$DN2$לדוגמי($DN2$היתהלאגריםהאחיםשלהמעשיותבאוסףסיפוריםלהרבהכמקורשהוצגה

אשההבינוני,המעמדבתהיתהאלאידיהםעלשהוצבהכפישורשיתגרמניתאיכרה

אווזה",״אמאסיפוריאתכנראהשהכירהצרפתית,היתהשלההאםששפתמשכילה,

פרושרלמאתהעברימן"סיפוריםאו

דלתאפולשלבאוסףשנכללוהמעשיותמה,

נעדרתנקייה,בלשוןהומרה(,9881-6591

אתולחושניות.לארוטיקהלמיניות,רמזים

העו־ואת״רציונליות״,ליותרהפכוהעלילות

לם

$TS1$העולם$TS1$

$DN2$העולם$DN2$,שלוהמאייםהפשרחסרהקסום,המסתורי

הםיותר.ומאורגןמובןלעולםהפכוהמעשיות

אלי־קונפליקטיםכמוקשיםאלמנטיםריככו

מים

$TS1$אלימים$TS1$

$DN2$אלימים$DN2$אתלגמריכמעטומחקומשפחה,בניבין

עולםלטובתזאתכלעריות.לגילויהרמזים

ועושר״.באושר״חייםשבואגדי,

הלשו־הטיהורמעבודתחשובהפחותלא

ני

$TS1$הלשוני$TS1$

$DN2$הלשוני$DN2$כלשעשו:האידיאולוגיתההתאמההיתה

סולקה,קתוליותשלריחשהדיפהאפיזודה

הפ־הבורגנותשללטעמההותאמווהטקסטים

רוטסטנטית

$TS1$הפרוטסטנטית$TS1$

$DN2$הפרוטסטנטית$DN2$19ה-המאהתחילתשלוהחסודה

המי־התפקידיםחלוקתאתהדגישוהיתרבין

ניים

$TS1$המיניים$TS1$

$DN2$המיניים$DN2$פטריארכליתחברהשלהנורמותלפי

עקרתהאשהוהמפרנס,הביתאדוןהואהבעל

אמורותהבנות,בעיקרהילדים,ואם.בית

מרותם.אתולקבללהוריםלציית

הראשונהלמהדורהבהקדמהאמנם

להביא״השתדלנוגרים:האחיםכתבו1812מ-

למ־האפשרככלרבהבנאמנותהמעשיותאת

קור״,

$TS1$,למקור״$TS1$

$DN2$,למקור״$DN2$המעשיות,אתשיכתבוהםבפועלאבל

האריכושונות;גירםאותביןועירבבוערכו

שינוובעיקר,טעמם;לפיאותןקיצרואואותן,

עטם.מפריוהוסיפו

היוגריםהאחיםשלההטעיהלמעשה

המע־מןניכרחלקהמציאוהםפנים:שלוש

שיות;

$TS1$;המעשיות$TS1$

$DN2$;המעשיות$DN2$אתשינואוהמספרים,רובאתברוהם

סו־שבהןהנסיבותתיאוראתברווהםזהותם;

פרו

$TS1$סופרו$TS1$

$DN2$סופרו$DN2$.הסיפורים

כמעטגריםהאחיםדבר,שללאמיתו

המ־אתלאסוףכריביתםמפתחיצאושלא

עשיות,

$TS1$,המעשיות$TS1$

$DN2$,המעשיות$DN2$לחפשכדיגרמניהברחבינדרוולא

הםהגחלת.שומרותקשישותמספרותאחר

לבי־המספרותובעיקרהמספריםאתהזמינו

תם,

$TS1$,לביתם$TS1$

$DN2$,לביתם$DN2$,מפיהןשמעוועוגה,קפהעלאוליושם

זק־היולאהמעשיותמספרותהמעשיות.את

נות

$TS1$זקנות$TS1$

$DN2$זקנות$DN2$משכילותצעירותאלאפשוטות,כפריות

חוגעםשנמנוהגבוה,אוהבינוניהמעמדבנות

קאםל.מגוריהם,עירבסביבתוגרומכריהם,

הוג־ממוצאמבתיםבאוהמספרותמןהרבה

נוטי,

$TS1$,הוגנוטי$TS1$

$DN2$,הוגנוטי$DN2$הבית,שפתהצרפתיתהיתהשבחלקם

סי־סיפרולפחותשחלקםלהניח,אפשרולכן

פורים

$TS1$סיפורים$TS1$

$DN2$סיפורים$DN2$לדוגמה,פימןהגברתצרפתי.שמקורם

לאבאוסף,סיפוריםלהרבהכמקורשהוצגהמי

שהוצגהכפישורשיתגרמניתאיכרההיתה

היתהאלאגרים,האחיםידיעלרומנטיבאור

ששפתמשכילה,אשההבינוני;המעמדבת

בקהילהשחיהצרפתית,היתהשלההאם

בכנ־צרפתיתדיברושבובאזורהוגונוטית,

סייה

$TS1$בכנסייה$TS1$

$DN2$בכנסייה$DN2$שהכירהלוודאיושקרובהספר,ובבית

העברמןסיפוריםאואווזה״,״אמאסיפוריאת

מאדאםשלהמעשיותאתאופרושרלמאת

ד׳אונואה.

סופרהזקנה״,״מריאחרת,מספרתעל

המרקחת(בביתעברה)אוכאומנתששירתה

דורו־מבנותיה,שלאחתוילד,משפחתשל

תיאה,

$TS1$,דורותיאה$TS1$

$DN2$,דורותיאה$DN2$היאגרים.וילהלםיותרמאוחרנישא

האחיםשלביותרהחשובהכמספרתהוצגה

ארומה״,״כיפהכמומעשיותלהויוחםוגרים,

עץלהשורטטיותרמאוחרהנמה״.ו״היפהפיה

תמונה״התגלתה״ואפילומשפחתי,שורשים

לביתבמריהמדוברלמעשה,שלה.משוערת

קרו־שהיתה(,Hassenpflugהםנפלוג

בת

$TS1$קרובת$TS1$

$DN2$קרובת$DN2$אתהכירהוילד,דורותיאהשלמשפחה

האחיםשניעםלהתראותונהגהגרים,האחים

עלאתםולשוחחוילדמשפחתשלבווילה

חו־ילדהמריההיתהבילדותהושירה.ספרות

לנית,

$TS1$,חולנית$TS1$

$DN2$,חולנית$DN2$הרבהששמעהלכךהסיבהשזוהיויתכן

רקלאמריהבביתה.המשרתיםמפימעשיות

לאחיםהכירהגםאלאלאוסף,מעשיותתרמה

מעשיותלהםשסיפרומשפחתה,בניאתגרים

הוגונטיתלמשפחהבתהיתהאמהנוספות.

שמס־מהצרפתית,דיברובביתהוגםמדופין,

ביר

$TS1$שמסביר$TS1$

$DN2$שמסביר$DN2$ממקורהמעשיותשלהברורההנוכחותאת

לה.המיוחסותבמעשיותצרפתי

הגרמניותהמספרותשתיכלומר,

המעשיותמןלהרבהמקורשהיוה״שורשיות״,

ודורותיאההזקנה״״מריהספר:כרכיבשני

נוכחותהיתהשבעולמןנשיםאפואהיופימן,

הצרפתית.ולתרבותלשפהבולטת

עלהעלולאגריםשהאחיםספקהיוםאין

היוםלהם.שסופרוכפיהמעשיותאתהכתב

הזי־לפיבעיקראותןרשמושהםיודעיםאנו

כרון,

$TS1$,הזיכרון$TS1$

$DN2$,הזיכרון$DN2$אוהראשונה,בפעםאותםששמעואחרי

לאאלהפעמים.כמהעוראותןששמעואחרי

בקרבב״טהרתן״שהשתמרועם,מעשיותהיו

״רוחאתוביטאו״שורשיים״,גרמניםכפרבני

עלשסופרומעשיותהיואלאהגרמני״,העם

אותןשהכירספר,יודעמשכילציבורירי

היהלאמהןניכרוחלקהכתובה,הספרותמן

צרפתי.ממקוראלאגרמני,ממקור

לאיסוףרבזמןאומנםהקדישוגריםהאחים

רובאתאבלהכתב,עלולהעלאתןהמעשיות

ובכפ־גרמניהבדרכידווקאלאועשוזמנם

ריה,

$TS1$,ובכפריה$TS1$

$DN2$,ובכפריה$DN2$סו־מהמעשיותחלקרקבספריות.אלא

פרו

$TS1$סופרו$TS1$

$DN2$סופרו$DN2$ולאשונים,מספריםידיעלגריםלאחים

וישנים,חרשיםעתמכתבינלקחומהןמעט

שגזיריםומעיתונים,סיפורים,שלמקבצים

ובעבו־כשרוןבהרבהבעזבונם.נמצאושלהם

רה

$TS1$ובעבורה$TS1$

$DN2$ובעבורה$DN2$אתגריםהאחיםהפכוומיומנתמחושבת

אותנטיותלכאורהלמעשיות,שליקטוהשלל

למקורזיווגןבאמצעותאחתלאומקוריות,

עתיק,דמויאועתיק,

במע־מעורביםהיוגריםשהאחיםהגילוי

שה

$TS1$במעשה$TS1$

$DN2$במעשה$DN2$מבוכה.מעטלאעוררמכוונתהטעיהשל

הונאה״.״מעשהלכינויכאמור,זכה,מפעלם

מדוברשהריכאן,איןגדולההונאהואולם,

היצירהבתהליכיונפוצהאופייניתבפעילות

שלשבסופולזכורגםישלאומית.מסורתשל

בא־גריםלאחיםאמנםהגיעוהמעשיותדבר

מצעות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$מספרותמתווכותבעיקרמתווכים

נחשפועצמן'המתווכותגםואולםמשכילות,

מספרותמפימקריםמעטבלאהמעשיותאל

ששירתוהנמוךהמעמדובנותמשכילותלא

בבתיהן.

הדי־ביצירתגריםהאחיםהצליחוכמהער

מוי

$TS1$הדימוי$TS1$

$DN2$הדימוי$DN2$ניתןאותנטיותעםמעשיותאיסוףשל

שהידעלמרותהיום,שעדהעובדהמןללמוד

לז־נהפךגריםהאחיםמעשיותעלהמחקרי

מין

$TS1$לזמין$TS1$

$DN2$לזמין$DN2$פופו־בפרסומיםגםאלאבמחקר,רקלא

לריים,

$TS1$,פופולריים$TS1$

$DN2$,פופולריים$DN2$הדימוייםברוחעליהןלחשובמקובל

זאתולהנחיל.ליצורביקשושהםוהמיתוסים

ביטוינותנותשהמעשיותהנחהמתוךועוד,

בהןנתלוהגרמניהעםשלהאמיתית״ל״רוח

כגילוםנתפסווהןפרשנויות,שלתליםתלי

כנות־ולכןהגרמני״,העם״רוחשלהמובהק

נות

$TS1$כנותנות$TS1$

$DN2$כנותנות$DN2$הגרמני,בעםהמופנמתלאכזריותביטוי

האנטי־ניצניאתבהןשמצאומיהיוואפילו

שמיות

$TS1$האנטישמיות$TS1$

$DN2$האנטישמיות$DN2$.הגרמנית

שנתלוהפרשנויותמופרכותכמהער

אחתכלשלמבחינהללמודאפשרבמעשיות

וביטוימקורהןהמעשיותאכןאםמהן.ואחת

איךהגרמני,בעםהמופנמתלאכזריותכאחת

גריםשהאחיםהעובדהאתלהסביראפשר

הנוסחאתאחרממקרהביותרריככודווקא

להםששימשהצרפתיתמעשייהשלהאכזרי

הצרפ־בנוסחארומה״״כיפההמעשייהמקור?

תי

$TS1$הצרפתי$TS1$

$DN2$הצרפתי$DN2$מרבסוףמסתיימתלדוגמה,פרו,שרלשל

על״חסה״גריםהאחיםשגירםתבעורונמהר,

ממלתעותסבתהואתאותהומצילההילדה

בעיבודגםואולם,טוב.שכולובסוףהזאב

ברורה.חוקיותלמצואאפשראיהמעשיות

מרו־״סינדרלה״שלהצרפתיהנוסחלדוגמה,

כך

$TS1$מרוכך$TS1$

$DN2$מרוכך$DN2$איגרים.האחיםשלמהנוסחיותרהרבה

שלהשוניםהנוסחיםמןלהסיקאפואאפשר

הצר־״האכזריותעללאמסקנותהמעשיות

פתית״,

$TS1$,הצרפתית״$TS1$

$DN2$,הצרפתית״$DN2$אתהגרמנית״;״האכזריותעלולא

במקוםלחפשצריךהאכזריותשלהשורשים

מגלמותשהמעשיותלטעוןאפשרואיךאחר.

מןבחלקמוצאןאםהגרמני״,העם״רוחאת

האנ־שורשיאתגםצרפתי?במקורהמקרים

טישמיות

$TS1$האנטישמיות$TS1$

$DN2$האנטישמיות$DN2$במעשיותלמצואקשהוהנאציזם

מהןבמעטותשרקנזכוראםגרים,האחים

יהודים.מוזכרים

עולהמודרניבלשיסיפורבכלכמעט

למהכאן.גםעליהנוותרולאהמניעשאלת

כמ־מפעלםאתלהציגגריםהאחיםהתאמצו

פעל

$TS1$כמפעל$TS1$

$DN2$כמפעל$DN2$העםמפיאותנטיותמעשיותשלאיסוף

ישהזאתשלשאלהדומהו״הטהור״?הפשוט

עללענותכריזאת,לעומתברורה.תשובה

שהצי־ערכךכלרבזמןעברלמההשאלה

בור

$TS1$שהציבור$TS1$

$DN2$שהציבור$DN2$מוכ־היובפרטהחוקריםוקהילתבכלל

נים

$TS1$מוכנים$TS1$

$DN2$מוכנים$DN2$גריםהאחיםעלהמחקרממצאיאתלקבל

אםשגםהואשברורמהנפרד.דיוןנדרש

גריםהאחיםמעשיותשלהמקורעלהמעשייה

זכוהןהטעיה,מעשהאפילואוהמצאה,היא

התר־שליסודאבןונותרוהיומשלהן,לחיים

בות

$TS1$התרבות$TS1$

$DN2$התרבות$DN2$,לתרבויותדרכןאתמצאוואףהמערבית

והעברית.היהודיתזוגםאחרות,

זהרעזביט


