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  יצחק- חיה בר

    יאת האישהגברים ונשים מספרים את מיתוס בר

  – גברים ונשים מספרים את מיתוס בריאת האישה
  על השימוש במיתוס להעברת מסר הגמוני וחתרני

  

  מאת

  יצחק- חיה בר

  

היינו במיתוס של בריאת , מאמר זה עוסק במיתוס מפתח על אודות נשים בחברה הפטריארכלית

  .כפי שהוא מסופר בפי גברים ונשים, האישה
1  

ל ומן הספרות היהודית "מספרות חז, ע אלינו בכתב מן המקראסיפור בריאת האישה שהגי

עם יהודיים מן המסורת - רק מאז שהחל איסוף של סיפורי. הביניים הוא נרטיב גברי- בימי

סיפורים שנשים סיפרו , היינו, מצויים בידינו גם סיפורים נשיים, האורלית לצורך תיעוד ומחקר

, הגברי ניתן לעסוק כפי שהוא מופיע במקורותבנוסח , כיוון שכך. לנשים בחברה היהודית

  .ואילו לנוסח הנשי אביא דוגמה אורלית משנות השבעים למאה העשרים

מיתוס הוא סיפור המקודש על ידי החברה , על פי ההגדרה המקובלת בחקר הפולקלור

 אף 2.הוא מסביר את בריאת העולם והאנושות ואת מצבם1 .המספרת והממוקם במועד הבריאה

בכל חברה מצויים מיתוסים שמטרתם להסביר , כל המיתוסים עוסקים בסדר חברתישלא 

לכן מובנת ההתנגדות הרגשית העזה כאשר נעשה ניסיון . ולקדש את הסדר החברתי שלה

התנגדות שהיא פועל יוצא של , לשלול את אמתות הסיפור המקודש מבחוı או מבפנים

    3. נמצאים בסכנהשהאמת הקיומית ועולם הערכים המקודש, התחושה
       
קים אף שתחומי דעת רבים עוס. בעידן ההיסטורי) legend(לעומתו ממוקמת העלילה של האגדה   1

בחקר , החברה והמדינה כבמיתוסים היסטוריים, בסיפורים הממוקמים בראשית תולדות המקום
, ב"לתולדות הסיפור היהודי בימה: בין אשכנז לספרד, צפתמן' ש(הפולקלור מכונים אלה אגדות ייסוד 

שהרי לא כל , עדיף לטעמי' אגדות ראשית'השימוש במושג . או אגדות ראשית) ג"ירושלים תשנ
 ,H. Bar-Itzhak, Jewish Poland: ראו. גדות הממוקמות בעידן היסטורי ראשיתי הן אגדות ייסודהא

Legends of Origin: Ethnopoetics and Legendary Chronicles (Raphael Patai Series in Jewish 

Folklore and Anthropology), Detroit, MI 2001  
2  A. Dundes, ‘Madness in Method Plus a Plea for Projective Inversion in Myth’, L.#L. Patton and 

W. Doniger (eds.), Myth and Method, Charlottesville, VA 1996, p. 147 
  .15' עמ, )1לעיל הערה (יצחק - בר  3



    
      
      
  2[  יצחק- חיה בר  
       

              
]680[  

   

מיתוס הוא מיצירות התרבות החשובות ביותר גם בגלל התפקיד החברתי והפוליטי שהוא 

אולם הם גם מחסום . ובכך תורמים ליציבותה, של החברה' הדבק'מיתוסים משמשים . ממלא

לכן כל ניסיון לשנותו , בחברות דתיות הסדר החברתי הקיים מיוחס לרצון האל. בפני שינויים

כאשר מדובר בסדר חברתי , לפיכך. ש ממילא כמרידה נגד האל או כהתכחשות לרצונומתפר

  .לשם כך אלוהים בכבודו ובעצמו' מגויס, 'פטריארכלי המבקש להשליט את עליונות הגבר
2  

אינם מסופרים בקול אחד בלבד אלא במקהלה , מיתוסים בהיותם סיפרי תרבות, עם זאת

עמדות האידאולוגיות והחברתיות שקולות אלה אשר מבטאת את ה, דינמית של קולות

, הם מנהלים ביניהם שיח דיאלוגי. קוליות זו-  סיפורי הגברים והנשים הם חלק מרב4.מייצגים

כפי שיישמו אותם ברונר וגורפין לחקר נרטיבים , או אם להשתמש במושגים של באחטין

  ).Dialogic Narration(' היגוד דיאלוגי'מתקיים ביניהם , תרבותיים

ואצביע על האופן שבו ההיגוד , במאמר זה אציג היגוד גברי ונשי של מיתוס בריאת האישה

אך גם חותר , גברית- הנשי בחברה היהודית הפטריארכלית מכיל את זווית הראייה המסורתית

- לתשתית התאורטית בהקשר זה אסתמך על המינוח של וונדי דוניגר בהקשר ל. תחתיה

maximyth ,מיתי המכיל את כל הפרטים המייחדים כל היגוד של - רוקט מטה קונסט,היינו

נעשה מזווית ראייה מסוימת ותלוי במסר שהמספר בוחר ) minimyt- הוא ה(כל היגוד . המיתוס

  :כפי שדוניגר מנסחת זאת. להעביר

זו אחת התכונות . מיתוס הוא נרטיב שבעדו משתקף מגוון של מבני משמעות

שיש לה (להיות שייך לקבוצה , צורות נרטיביות אחרותבניגוד ל, המאפשרות למיתוס

  5). שונותשלהם נקודות מבט(ולשרוד במשך דורות שונים ) נקודות מבט מגוונות

  :וכן

  מיתוס מזמין בעקיפיןאך כל , אין זה תפקידם של מיתוסים להטיף מוסר באופן מפורש

       
4  E. Bruner and P. Gorfain. ‘Dialogic Narration and the Paradoxes of Masada’, E. Bruner (ed.) Text, 

Play, and Story: The Construction and Reconstruction of Self and Society (Proceeding of the 

Ethnological Society, 1983), Washington, DC 1984, p. 57  
 A myth is a narrative that is transparent to a variety of constructions of meaning. This is‘: במקור  5

one of the qualities that allow a myth, unlike other forms of narrative, to be shared by a group (who 

have various points of view) and to survive through time (through different generations with 

different points of view)’. W. Doniger, ‘Minimyths and Maximyths and Political Points of View’ 
  .119' עמ, )2לעיל הערה (פייתון ודוניגר 
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כל , ופן בלתי נמנעבא, וכך. את המפרש להוציא מוסר השכל, את המאזין, את המספר

בבחירתו לספר סיפור מסוים . כל היגוד של מיתוס הוא אמנם בעל מסר, נוסח שהוא

  6.המספר בוחר להעביר מסר מסוים על פני מסר אחר, על פני סיפור אחר

לעתים קרובות היגוד אחד עשוי להכיל . אך היגוד אחד אינו מכיל בהכרח רק זווית ראייה אחת

 כפועל יוצא מכך ניתן 7.ובהן זו המסורתית וזו המבקשת לחתור תחתיה, זוויות ראייה אחדות

הרי , שכיוון שהמיתוס הוא סיפור מקודש ששלילתו תעורר התנגדות רגשית מידית, לטעון

השימוש במיתוס ההגמוני תוך . שקשה לצאת באופן ישיר נגד המשמעות ההגמונית הגלומה בו

התמודדות עם המסר הטמון בו וחתירה , דעתיל, היא המאפשרת, הבלעת זווית ראייה חדשה

זהו המצב המתגלה בהיגוד הנשי של המיתוס על אודות , כפי שאנסה להראות בהמשך. תחתיו

  .פטריארכלית- בריאת האישה בחברה היהודית
3  

הגברי   הנרטיב 

אין . סיפור בריאת האישה שהגיע אלינו בכתב החל מן העת העתיקה הוא נרטיב גברי, כאמור

 אלא 8,דבר שכבר נעשה על ידי רבים, י לחדש בכל הקשור לאיסוף מקורותיו השוניםבכוונת

       
6  ‘It is not the task of myths to moralize explicitly, but every myth implicitly invites the teller, the 

listener, the commentator to moralize. And so, inevitably, any particular variant, any telling of a 

myth does send a message. By choosing to tell one story rather than another, the teller is choosing 

to make one point rather than another’ .121' עמ, שם.  
  .125–121' עמ, שם  7
 ;C. Fossey, La Magic Assyrienne: Étude suivie de textes magiques, Paris 1902: ראו למשל  8

R.#C. Thompson, Semitic Magic: Its Origins and Development (Luzac’s Oriental Religious Series 

3), London 1908; J.#A. Montgomery, Aramaic Incantation Texts from Nippur (Publications of the 

Babylonian Section 3), Philadelphia, PA 1913; M. Gaster, ‘Two Thousand Years of Charm Against 

the Child-Stilling Witch’, Studies and Texts in Folklore, Magic, Medieval Romance, Hebrew 

Apocrypha, and Samaritan Archaeology II, London 1928, pp. 1005–1038; A.#H. Krappe, ‘The 

Birth of Eve’, B. Schindler and A. Marmorstein, Occident and Orient: Being Studies in Semitic 

Philology and Literature, Jewish History and Philosophy and Folklore in the Widest Sense: In 

Honour of Haham Dr. M. Gaster’s 80th Birthday, London 1936; G. Scholem, ‘Lilith’, 

Encyclopedia Judaica II, Jerusalem 1971, pp. 245–249; J. Dan, ‘Samael, Lilith and Concept of Evil 

in Early Kabbalah’, AJS Review 5 (1980), pp. 19–25 ;התפתחותם של לילית, 'גינסברג- פינטל' ע ,
 האוניברסיטה העברית, עבודת מוסמך', אשמדאי וסמאל ביהדות מן המקרא עד לתקופת הגאונים

 R. Patai, The Hebrew; ה"ירושלים תשמ, סיפורי בן סירא בימי הביניים, יסיף' ע; ב"בירושלים תשל

Goddess3 (Jewish Folklore and Anthropology Series), Detroit 1990  
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אביא סקירה קצרה על בריאת , עם זאת. במסר המועבר על ידו בכל הקשור לנושא המגדרי

כפי שהוא , לפני שאתמקד בנוסח הרחב ביותר של הסיפור, חוה ולילית במקורות העתיקים

  .בימי הבינייםמופיע 

 נבראו הגבר 27לפי המסופר בבראשית א . ות שתי גרסאות לבריאת האישהבמקרא מצוי

ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ': והאישה באותו מועד ובאותו אופן

אלהים ' ויפל ה':  נבראה האישה מצלע האדם23–21לפי המסופר בבראשית ב . 'ונקבה ברא אתם

אלהים את הצלע אשר ' ויבן ה. לעתיו ויסגר בשר תחתנהתרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצ

ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת . לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם

כולל , הרבה נכתב על בריאה זו של האישה מצלע אדם. 'יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת

דוגמה , היינו, ’projective inversion‘הרואה בכך , הפרשנות הפסיכולוגית של אלן דנדס

כך שהגבר הופך לזה , להפיכת החברה הפטריארכלית את סדרי הטבע באמצעות השלכה

  9.שממנו יוצאת האישה לאוויר העולם
4  

היו , והצורך לישב את הסתירה שביניהם, שני הנוסחים של בריאת האישה המצויים במקרא

 המיתוס על –היהודית הפטריארכלית הבסיס ליצירת המיתוס המרכזי על אודות האישה בחברה 

  . הקדוםהנשען על מיתוסים של המזרח, המיתוס על אודות לילית וחוה, כפל הבריאה של האישה

, 14השם מופיע רק בישעיה לד . במקרא שמה של לילית אינו מוזכר בהקשר לבריאה כלל

שו ציים את ופג': והוא נמנה שם ברשימה של יצורים שעתידים לשכון בהריסותיה של אדום

החוקרים חלוקים בפירוש . 'איים ושעיר אל רעהו יקרא אך שם הרגיעה לילית ומצאה לה מנוח

 והיו שסברו שכבר כאן הכוונה היא לשדה 10,היו שפרשוהו כסוג של ציפור. השם במקרא

שהמתרגמים , חיזוק לסברה זו ניתן למצוא בעובדה11 .במיתוס הבבלי, ככל הנראה, שמקורה

המאה (בתרגום השבעים . ן פירשו את המילה כשם של שדה או מפלצתשל המקרא אכ

היינו מפלצת שהיא חצי אדם וחצי בעל ', אונוקנטאור'תרגום המילה הוא ) נ"השלישית לפסה

ובוולגטה מתורגמת המילה לילית ) נ"שלישית לספה–מאות שנייה( בתרגום סומכוס 12.חיים

       
9  A. Dundes, ‘Madness in Method Plus a Plea for Projective Inversion in Myth’ , פייתון ודוניגר

  .159–147' עמ, )2הערה לעיל (
10  G.#R. Driver, ‘Lilith’, PEQ 91 (1959), p. 56  
11  H. Wohlstein, ‘Zur Tier Damonologie der Bible’, ZDMG 113 (1963), p. 490 . יחזקאל קויפמן אכן

מימי קדם עד סוף : תולדות האמונה הישראלית, קויפמן' י(סובר שלילית היא שדה המצויה בהריסות 
ובה משמעותה היא , גוזר את שמה משומרית) שם(ווהלסטין ). 428' עמ, ז"ירושלים תרצ, א, בית שני

התקשר שמה של לילית לשדה הפועלת ', לילה'בהשפעת המילה העברית , רק מאוחר יותר. רוח סערה
 .בלילה

חצי היינו יצור חצי אנושי ו, centaurus שפירושו חמור ואת הרכיב onosהמילה מכילה את הרכיב   12
  .חייתי
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, היא הייתה אהובתו של זאוס. ולוגיה היווניתלמיה היא דמות המצויה במית, כידוע. 'למיה'כ

במקורות . הפכה לאם מפלצתית הטורפת ילדים ומסתתרת במקומות נידחים, בקנאתה, שהרה

  .לטיניים היא מופיעה כמכשפה המוצצת את דמם של ילדים

יש לשער שגם דמותה של לילית הבבלית השפיעה על עיצוב , כפי שקבע גרשם שולם

 14.ליליתו וארדת לילי, לילו: בעות בבליות מוזכרת שלישיה של שדים בהש13.דמותה ביהדות

ובשל תאוותה היא נטפלת , וארדת לילי נעדרת בן זוג קבוע,  נקבה–ליליתו , לילו הוא זכר

  15.לגברים על מנת שישמשו לה בני זוג
5  

כאמור אפיונה של לילית במקורות היהודיים הוא מלאכת תצריף שכבר נעשתה בידי 

דבר המצביע , )ב"ערובין ק ע(אזכיר רק שבתלמוד היא מתוארת כבעלת שיער ארוך . אחרים

שכאשר , על פי המסופר' אם השדים'היא ). ב"נידה כד ע(היא בעלת כנפיים . על אופיה הארוטי

, שדין, רוחין'וילדה ממנו , באה לילית והזדווגה אתו, עדן- לאחר הגירוש מגן, אדם פרש מחוה

על תכונותיה של לילית ניתן ללמוד גם מן ). ב"בבא בתרא עג ע, א"א עסנהדרין ל(' ולילין

מן המדרשים הקטנים שנערכו בין המאה השמינית והמאה האחת (במדרש אבכיר . המדרשים

וכן עניין תאוותה לגברים והסכנה הנשקפת ממנה למי , מתחזקים אפיוניה כאם השדים) עשרה

דבר , )'הופכת על בניה'(מי שפוגעת בילדיה  במדרש מאופיינת לילית גם כ16.שמצוי לבדו

  ).ר טז טו"במד(המקרב אותה לדמותה של למיה 

 17.בשני נוסחים' סירא- תולדות בן'הסיפור הכתוב הרחב ביותר על אודות לילית מצוי ב

 מאפשרים דיון נרחב בפן המגדרי של 18,שכדברי יסיף זכו לפופולריות רבה, סיפורים אלה

  .המיתוס

. ל מפני שלילית הורגת אותן"א. קטנים מתים כשהן בן שמונה ימיםמפני מה בנים 

ל כשם שרפאתה "א. אמר לו איני יודע. והוולד אין לו תקנה) ל"א(נצר  ל נבוכד"א

  חשב בלבו ואמר אם אכתוב לו קמיעמיד . אם לא אהרוג אותך. אותי ואותך רפא אותו

       
 .249–245' עמ, )8לעיל הערה (שולם   13
  .72' עמ, )8לעיל הערה (תומפסון   14
. תכונות אלה דומות לאלה שיחסו ללילית ושנמצאו על קערות מגיות בחפירות בניפור. ראו שם  15

. לגירוש רוחות רעות, ככל הנראה, שימשו, נ"שביעית לפסה–המתוארכות למאות שישית, הקערות
לילית ולילין מוזכרים כמי שתוקפים גברים ונשים בשנתם . ל קערה כתובת כנגד שדיםבמרכזה של כ

, )17, 8' מס, שם(לילית מתוארת כאישה ערומה ארוכת שער ). 126' מס, ]8לעיל הערה [מונטגומרי (
  ).18' מס, שם(ובמקום אחד נאמר שהיא חונקת ילדים ושותה את דמם 

 .139–137' עמ, ג"ן תרפברלי, מדרש אבכיר, מרמורשטיין' א  16
' אלפא ביתא דבן סירא', 'סירא- תולדות בן '–על סיפורי בן סירא בימי הביניים ועל הקבצים השונים   17

 ).8לעיל הערה (ראו במהדורה המדעית של עלי יסיף ' השאלות הנוספות'ו
  .71, 27' עמ, שם  18
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ואמרו חכמים אם יאמר . רגיניואם לא יתרפא יה. אבטומאה בשם עבודה זרה אין יתרפ

ובמקום אחר אומר מוטב שיהרג ואל . ז ואל תהרג יעבוד ואל יהרג"וד עבלך אדם ע

אפילו ] בן סורר ומורה [)סנהדרין(דתנא דבי ישמעאל במסכת סנהדרין בפרק . יעבד

. והני מילי בצינעא ובשעת השמד. ז ואל תהרג יעבד ואל יהרג"אומר לאדם עבוד ע

ונקדשתי בתוך בני ישראל ' שנ. או שלא בשעת השמד יהרג ולא יעבדאבל בפרהסיא 

מכאן . ואין עדה פחותה מעשרה. וכתיב התם הבדלו מתוך העדה הרעה. )לב:כב' ויק(

י כן עשה לו קמיע בטהרה בשם "ואעפ.  חכמים שיהרג ואל יעבוד בפרהסיאואמר

ואלה . ם ורגליהםוכתב המלאכים של רפואה בשמותם ובתבניתם וכנפיהם וידיה. האל

וכשראה הרשע את שמות . שמותם סנוי וסנסנוי וסנמגלק והביא הקמיע לנבוכד נצר

ל "א. ל צורת מלאכים הם"א. ל למה כתבת כל הצלמים הללו"א. המלאכים וצורתם

ה "אמר הקב. וראהו יחיד בעולם. ה אדם ראשון"ל כשברא הקב"א. ומה טיבן של אילו

 וקרא 19]האדמה) [הצלע(יד ברא לו אשה מן מ). יח:ב' בר(לא טוב היות אדם לבדו 

והתחילה מריבה זה עם זה שזאת אומרת אני אשכב למעלה . שמה לילית והביאה לו

ולא היו שומעין זה לזה עד . כי אני אשכב למעלה. וזאת אומר לא כן יהיה. ואתה למטה

 לפני ועמד אדם הראשון.  כך זכרה השם וברחההוכשראת. שכעס עליה אדם הראשון

באותה . ה בתפילה ואמר לפניו רבונו של עולם האשה שנתת עמדי ברחה ממני"הקב

ה אחריה המלאכים הללו והשיגוה בתוך הים במקום שהמצרים "שעה שיגר הקב

. אמרו לה למה אין את רוצה לחזור. מיד נטלוה ולא רצתה לחזור. עתידין ליטבע שם

. ימים'  תינוקות מיום שנולדו עד חאמרה להם שאני ידעתי שלא נבראתי אלא להחליש

) ה(אמרו. ב יום"ולנקיבה עד י. ימים ואילך אין לי רשות בהם' מח. יש לי רשות בהם

לא יוכל בעלה . ל לא אוכל לחזור על שכתוב בתורה"א. לה אם לא תחזרי נטביעך בים

. היכא דשכב עמה אחרינא). ד:כד' דב(שר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה א

ל לא נניח עד שתקבלי עליך שימותו בכל יום מאה "א. לי השד הגדולעבא וכבר 

ועוד אמרו לה השבעי לנו שכל מקום . יום מאה שדיםל ועל כן מתים כ. מבניך וקבלה

שתראי שמותינו כתוב או תמונתינו או בדבור פה שלא יהיה לך רשות ליכנס באותה 

מיד . והשבועה ותרפא הילדתם ותם שתזכור שמוולכך כתבתי שמ. בית שהתינוק שם

י נוכשראה נבוכד נצר כך התחיל לשבח לפ. ונתרפא. נטל הקמיע והניחו על הילד

מד מלא קומתו ונשתטח לפני בן סירא עו. ואמר ברוך שגילה סודו ליריאיו. ה"הקב

  20.ונשק את רגליו ואמר לו אני יודע שיש בידך ספר רפואות

       
  ).232' עמ, שם( ' ... מאדמה כמותו אדם הראשון כיוון שראה אותו יחידי מיד ברא לו אשה': 'בנוסח ב  19
  .234–231' עמ, שם  20
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הסיפור נידון בגישה . נים שבתשתית הסיפוראין בכוונתי לדון במקורות השו, כאמור

 אדון בסיפור כמיתוס המבקש 21.גאוגרפית ובהשוואת נוסחים על ידי עלי יסיף- היסטורית

  .לקדש את הסדר החברתי הפטריארכלי

פעמי - האירוע החד. מיתוסים העוסקים בסדר חברתי מעגנים אותו בראשית הבריאה

וקובע , פעמי בעידן ההיסטורי- פעמי לרב- חדהמתרחש במיתוס בעידן הבראשיתי הופך את ה

ומונע כל ערעור על הסדר החברתי , כאן הדבר נעשה באופן מתוחכם. את החוק לדורות הבאים

שתי תכונות המיוחסות לאישה הראשונה בעת בריאתה מתגלות . המבוסס על עליונות הגבר

 –והאחרת ) אדמההיא נבראה לכשעצמה ומן ה(האחת היא השוויון שבבריאה . כהרות אסון

. ויוצר כאוס, השוויון בבריאה מביא אותה לדרוש שליטה ומילוי של משאלות ארוטיות. הארוס

יש לזכור שאישה מורדת הוא מושג הלכתי (היא מורדת בבעלה , כאשר הדבר לא ניתן לה

 הזדווגות עם השד –המרידה מתבטאת בעזיבת אדם וגוררת בגידה ). המאפשר גירוש האישה

אך בכך לא מסתיימת שרשרת האירועים המובילה משוויון ומימוש הארוס למרדנות . הגדול

הופכת גם , ההופכת למורדת ולבוגדת, השיא הוא שהאישה העצמאית והארוטית. ובוגדנות

בכך . ומוכנה לפגיעה גם בילדיה שלה, היא זו שפוגעת בסופו של דבר בילדי אדם. אם- לאנטי

  .ות ולילדיהןהופכת לילית לסכנה מתמדת לאימה
7  

: על חוה שנבראה מצלע אדם נאמר כזכור. נוצרת כאן אנלוגיה ניגודית בין שני סוגי נשים

' בר(' ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת'

ומימושה מתאפשר רק באמצעות אדם , בהיותה חלק מאדם היא תלויה בו מעצם בריאתה). 23ב 

מי שנבראה בשווה , לעומתה. 'אם כל חי'והיא , חוה זו זוכה לכינוי אישה. לעו נבראהשמצ

והופכת בסופו של , מורדת ובוגדת, יוזמת, היא עצמאית, לאדם מאופיינת באמצעות הארוס

ותובע מן , המיתוס הפטריארכלי יוצר הפרדה בין תכונות מרכזיות של הנשיות. אם- דבר לאנטי

האישה הופכת . היחיד העשוי להקנות לה כבוד בתרבות שבה היא חיההאישה לבחור במימוש 

, ועליה לדכא את התכונות הנשיות האחרות אם ברצונה לממש את אימהותה', חצי אישה'ל

בכך שלילית ,  זאת ועוד22.הפטריארכלית- התכונה המקנה לה כבוד ויקר בחברה היהודית

היא הופכת לאויב ,  עינה של כל אםבבת, העצמאית והארוטית הופכת לדמון הפוגע בילדים

כך מוחצן המאבק הפנימי הנדרש מן האישה בחברה . מספר אחד של חוה ובנות חוה לדורותיהן

האישה מוצבת בתפקיד של מי שאמורה להילחם במי שתכונותיה הנשיות . פטריארכלית

       
 .71–63' עמ, שם  21
). ד"גן תשנ- רמת, חוה ולילית(כבר עמדה ניצה אברבנאל , האישה' פיצול'על מה שהיא מכנה   22

עם שמופיעות בהם אישה אנושית ושדה מזוהה האישה האנושית עם הארכיטיפ - שבסיפורי, טענתה
שהדבר נובע מאימוı הגדרה , נראה לי. חן הטקסטים שהיא מביאהאינה עומדת במב, של חוה

  .הבחנה בין הסוגות השונות שלה- ובעיקר מאי, בעייתית לספרות עממית
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ות כנגד לילית תלו נשים קמעות עם שמ. נשללות מאמהות בחברה היהודית הפטריארכלית

דרישה , בכך ממילא קלטו את המסר שגילוי של ארוס, המלאכים על מנת להגן על ילדיהן

כך האישה לא רק הפנימה את הערכים ואת נורמות . לשוויון ועצמאות הם דברים פסולים

, באופן פרדוקסלי, בכך. אלא הופקדה על שמירתם, ההתנהגות של החברה הפטריארכלית

  23. התכונות הנשיות שהחברה הפטריארכלית שללההפכה האישה למופקדת על דיכוי
8  

הנשי   הנרטיב 

עם התגבשות התנועה הפמיניסטית פמיניסטיות יהודיות אימצו את לילית בתור סמל לאישה 

 אף שמשמעות הדבר הייתה הפיכת התכונות המיוחסות ללילית במיתוס 24.המשוחררת

נשים אימצו דמות נשית שנוצרה עדיין מדובר במקרה שבו , הפטריארכלי משליליות לחיוביות

 25.היוצרת שני ארכיטיפים נשיים על ידי הפרדה של התכונות הנשיות, בחברה פטריארכלית

נשים שבלית ברירה , אולם מה שעניין אותי היה דווקא עולמן של הנשים בחברה המסורתית

תי ביקש, במילים אחרות. נאלצו לאמı את הנורמות הפטריארכליות והופקדו על שמירתן

לבדוק אם באמצעות מיתוס הבריאה של האישה נשים בחברה פטריארכלית יכולות גם למצוא 

האם ניתן היה להביע באמצעות סיפור זה גם רחשי לב ולקרוא בעקיפין תיגר על . נחמה כלשהי

במה שונה הסיפור שהן מספרות מן הסיפורים , ואם כן? החברה הפטריארכלית שהן חיות בה

  ?הגבריים הכתובים

המצוי בארכיון הסיפור , הסיפור. כדי להשיב על שאלות אלה אתמקד בהיגוד נשי אחד

הוא סופר . הודו, ילידת מומבאי,  על ידי אביגיל נגאוקר1973 סופר בשנת 26,)י"אסע(העממי 

נשים אחרות בנות העדה , נוסף על הרושמת ועל מספרת, שבו נכחו, באירוע היגודי בבאר שבע

  .ת משפחה ומקצתן שכנותמקצתן בנו, וילדיהן

 נעשה –: אמר אלוהים. רק חושך ומים רבים. לפני שנים רבות לא היה בעולם כלום

  .כאן סדר ונברא עולם יפה

   ,אחד מהם אדמה: חילק את העולם לארבעה חלקים, ביום הראשון, תחילה? מה עשה

       
 .מאפשר המיתוס לגבר הזיה וחלום על אודות השדה הארוטית שתבוא ותזדווג עמו, עם זאת  23
שדן בפרקטיקות חדשות ביהדות , Lilithב את כתב העת "הפמיניסטיות היהודיות אף פרסמו בארה  24

  .שעירבו נשים
נושא זה של הפמיניזם כמאמı ארכיטיפים של החברה הגברית וגם נושא אופני התנהגות גברית   25

  .ראויים למחקר בפני עצמו, שנשים אימצו
שנהר ' ע: ראו. ?'מנין לגברים גרוגרת בגרונם'הסיפור פורסם עם הערות תחת הכותרת . 9585י "אסע  26

 .87–84, 33–31' עמ, 1973חיפה , 1973חדש חדש וסיפורו , )עורכת(
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ישי ברא את ביום השל. היום והלילה, ביום השני ברא את האור והחושך. ושלושה מים

ביום . העצים והצמחים, ביום הרביעי ברא את הפרחים. החיים- כל בעלי, החיות

, ביום השישי ברא שתי דמויות מאדמה. החמישי ברא את הדגים ואת כל החי במים

  .ושם בכל אחת מהם נשמה, אדם ואישה

ואכלו , עשו מה שתרצו.  הכל בראתי בשבילכם–: אמר אלוהים לאדם ולאשתו חוה

  .העומד במרכז הגן הזה,  הזהıכלו מפרי העאתלא אבל , העציםמכל 

  .ואלוהים הראה להם את עı התפוח שעמד במרכזו של הגן

- הנמצא כיום אצל בני, שניהם היו מכוסים עור מיוחד. לאדם וחוה לא היו עדיין בגדים

  .אדם רק בציפורניים

 אנא –: לאלוהיםלכן אמר אדם . ערמומית וחזקה יותר מאדם, חוה היתה אשה חכמה

  .קח אותה ממני ותן לי אחרת במקומה. איני רוצה באשה זו', ה

 –: אמרה חוה לאלוהים. ורצה להטביע את חוה בים, שמע אלוהים לבקשתו של אדם

  . תתן לי זכותיאני מבקשת ממך כ, לפני שאתה לוקח אותי

  ? מה הזכות שאת מבקשת–: שאל אלוהים

אבוא אליו ביום החמישי ללידתו ואומר לו מהו , ק בשעה שנולד תינו–: ענתה לו חוה

  .העתיד הצפוי לו

באה חוה וכותבת לו , ומאז בהיולד בן באחת המשפחות, הסכים האל לבקשתה של חוה

  .את העתיד הצפוי לו

לקח , הוא הרדים אותו. ואלוהים זכר את בקשתו של אדם הראשון, עברו מאה שנה

, אשה שניה זו היתה יפה. אשה חדשהוממנה ברא לאדם , צלע מצלעו השמאלית

  .חוה: וגם לה קרא אדם הראשון בשם, תמימה ושקטה

, שהיה ארוך, יום אחד הופיע שד בדמות נחש. עדן- אדם ואשתו היו מסתובבים בגן

ואמר , שאלוהים אסר על אכילתו, התפתל השד מסביב לאותו עı עצמו. חלק ורע

הפירות שעליו . אל תפחדי.  גבוה וחזק,תראי כמה יפה העı. חוה,  בואי אלי–: לחוה

  .מתוקים וטובים ולא יקרה לך כלום אם תטעמי מהם

  .והשד נתן לה תפוח אחד, התקרבה אל העı אט אט, ראתה חוה כי אמנם כך הדבר

אקח אותו בשביל אדם ,  תן לי עוד אחד–: אמרה לשד, כיוון שראתה כי טעמו טוב

  .בעלי

 –: שאל את חוה אשתו, בעודו אוכל מן התפוח. אדםלקחה חוה את התפוח ונתנה אותו ל

  ?מהיכן השגת פרי טעים כל כך! זה טוב

? ולמה אמר זאת.  זה מן העı שאלוהים אמר כי אסור לנו לאכול ממנו–: ענתה לו חוה

  .הרי התפוח טעים כל כך
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, ומכיוון שהיה באמצע נגיסת הפרי. נבהל מאוד, כיוון ששמע אדם את דברי חוה

  .ע התפוח בגרונו ולא יכול היה לבלעונתק

  .שהיא חלק מן התפוח שנשאר בגרונו של אדם הראשון, מאז יש לגברים גרוגרת

הסיפור איננו זהה לחלוטין לסיפור . סיפור הבריאה כולה מקדים כאן את סיפור בריאת האשה

הנשים פה בחברת - כפי שרווחה בעל, וייתכן שמדובר כאן בגרסה נשית של הבריאה, המקראי

  .היהודיות שהשתייכו לעדת בני ישראל בהודו

הנוסח הנשי של סיפור בריאת האשה משקף קבלה והפנמה של המיתוס הגברי על חוה 

והמספרת נמנעת , שהנשים חרדות מלילית, בעובדה, בין השאר, הדבר בא לידי ביטוי. ולילית

להזכירו כיוון שבעת אך היא נמנעה , בשיחה עמה התברר כי השם ידוע לה. לומר את שמה

 כיוון שכך היא משתמשת בשם 27.שלילית יכלה להזיק להם, ההיגוד נכחו נשים הרות וילדים

שבהמשך המספרת נמנעת מן הביטוי הישיר של מוות בידי , זו גם הסיבה לכך. 'חוה הראשונה'

 הנשי  ואולם בסיפור28.ובוחרת בביטוי סובלימטיבי של קביעת העתיד הצפוי לרך הנולד, לילית

המתבטאת בגיחוך הגבר , של המיתוס הפטריארכלי אפשר למצוא גם קריאת תיגר עקיפה

שהיא פועל יוצא מיכולתן של הנשים לראות את הדברים שמעבר , ובציון העליונות הנשית

  .לנגלה ולשרוד בעולם עוין

ערמומית וחזקה , חכמה'האישה הראשונה שברא אלוהים לאדם היא , בסיפור הנשי

לא האישה הראשונה היא . זו הסיבה שאדם אינו רוצה בה ומבקש לה תחליף. 'אדםיותר מ

אלא אדם הוא זה המבקש אחרת תחתיה בגלל תכונותיה , המורדת והבוגדת בו בנוסח זה

הדברים מסופרים בהומור ובקריצת עין . 'תמימה ושקטה, יפה'העדפתו היא אישה . אלה

אפילו האלוהים אמור להיענות לבקשת . נותהזקוקה לתחושת עליו, כלפי המהות הגברית

באופן זה מעבירות הנשים המבוגרות יותר שדר . אדם ולשנות את מי שהוא עצמו ברא

הציגו את התכונות ,  אם רצונכן להשביע את רצון בעליכן,לאמור, לנשים צעירות

אך באמצעות הסיפור הן מעבירות גם שדר . חלילה,  תגורשו–ולא , המועדפות עליהם

כי כך עלה , הערמה והחוזק הן חלק מן המהות הנשית,  שתכונות החכמה–והוא , וסףנ

בתכונות אלה על הנשים לעשות שימוש . בדעת האל בראשונה לברוא את האישה

       
, התפיסה המגית בכל הקשור לאזכור מזיקים או נושאים שיש בהם כדי לעורר חרדה באה לידי ביטוי  27

שמא הדבר יתפרש , או בהימנעות מלהזכיר שמות של מזיקים' לשון נקייה'בשימוש ב, בין השאר
 .ז, ר כב"מצוי גם בבר' חוה הראשונה'ונח כי המ, יש לציין, עם זאת. כזימונם

הושפעה ככל הנראה , שהמעשה נעשה ביום החמישי ללידת התינוק ולא ביום שלפני הברית, העובדה  28
 ,H.#E. Goldberg(למעגליות ולמחזוריות , שבה המספר חמש משמש ביטוי לשלמות, מן התרבות ההודית

Jewish Passages, Cycles of Jewish Life, Berkeley, CA 2003, p. 92.(  
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  .כקריאת תיגר על ההגמוניה הגברית, חלילה, על מנת שבעליהן לא יפרשו זאת, מתוחכם

שדווקא האישה שאת תכונותיה העדיף היא זו כיוון , האירוניה והגיחוך כלפי אדם מתחזקים

 היסוד האטיולוגי 30. ונותנת לאדם את התפוח שנתקע בגרונו29,המתפתה לשד בדמות נחש

המבקש להסביר את הגרוגרת או הפיקה בגרונם של גברים כשריד של התפוח שנתקע , בסיפור

מושכלות של הגבר הוא עדות ותזכורת לנשים לדורותיהן להעדפותיו הבלתי , בגרונו של אדם

האופציה היחידה הפתוחה לפני הנשים בחברה פטריארכלית היא לגייס . בכל הקשור לנשיות

אמירה זו מובעת ביצירת .  שייתקע להם בגרון–אם זה מה שהגברים רוצים : לאמור, הומור

המסר ירוכך , שגם אם הסיפור יגיע לאוזני הגברים, באופן זה מובטח לנשים. סיטואציה קומית

  .ולא יתפרש כפגיעה ממש, באמצעות ההומור
11  

ההיגוד הנשי שונה , שגם כשנשים מספרות את המיתוס הפטריארכלי, אפוא, אנו רואים

לקריאת , למציאת נחמה כלשהי, הנשים משתמשות במיתוס להעברת מסר כפול. במובהק

  .יום- שהן תלויות בו בחיי היום, תיגר ולהבעת עליונות כלפי הגבר השליט

נוצרת בעקבות , כפי שהיא מתגלמת בהיגוד הגברי ובהיגוד הנשי, קוליות של המיתוס- הרב

בהיותם מבטאים את המצב החברתי והרעיוני של המספרים , ביניהם' ההיגוד הדיאלוגי'

  .והמספרות

שהמיתוס יכול להכיל ולהבנות משמעויות , ההיגוד הנשי אכן תומך במה שנטען בפתיחה

בחינת ההיגוד הנשי על אודות . וד אחד אינו מכיל רק זווית ראייה אחתושהיג, שונות ומגוונות

שזווית הראייה שממנה הוא מסופר והמסר שהוא מנסה להעביר , בריאת האישה מצביעה על כך

אך בעת , ששלילתו מסוכנת ועלולה לעורר תגובה מידית, הגמוני- נושאים את המסר הגברי

השימוש במיתוס ההגמוני תוך .  באופן מתוחכםובעונה אחת חותרים תחתיו ומפרקים אותו

  .הוא המאפשר התמודדות עם המסר הטמון בו וחתירה תחתיו, הבלעת זווית ראייה חדשה

פמיניסטיות שאינן ? מה חשיבותם של מיתוסים פטריארכליים המסופרים על ידי נשים

חברה טענו לא פעם נגד סוגות של הספרות העממית המשקפות את ה, חוקרות פולקלור

המשקפת כביכול את , הטענות הביקורתיות נשמעו בעיקר כלפי המעשייה. הפטריארכלית

שיש להחליף מעשיות ,  מן הביקורת השתמע31.'סינדרום סינדרלה'מה שקרוי , הסבילות הנשית

       
  .87' עמ, )26לעיל הערה (שנהר : על הזיהוי בן השד והנחש במקורות ראו  29
ל מייחסת לו "וגם ספרות חז, )17ב ' בר(' עı הדעת טוב ורע'המקרא אינו מפרש את מהותו של , כידוע  30

  .באמנותוזכה לביטוי , זיהויו עם עı התפוח רווח במסורת הנוצרית. סוגים שונים של עצים
 K. Stone, ‘Feminist Approaches to the Interpretation of: על גישות פמיניסטיות למעשייה ראו למשל  31

Fairy Tales’, R.#B. Bottigheimer (ed.), Fairy Tales and Society, Illusion, Allusion and Paradigm, 

Philadelphia, PA 1986, pp. 229–236 .ות העממית היהודית זכתה להיחקר המעשייה הנשית בספר
, הסיפור העממי של יהודי ספרד: מעשה אהוב וחצי, אלכסנדר' ת: ראו למשל. מכיוונים שונים

 ,’H. Bar-Itzhak, ‘Jewish Moroccan Cinderella in Israeli Context; 327–280' עמ, ס"ירושלים תש
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ליצירת מה שקריסטינה בשילגה מכנה , בין השאר, דבר זה הוביל. אלה במעשיות אחרות

אציין רק שהמתקפות על .  אין זה המקום לדון בסוגת המעשייה32.'מעשיות פוסט מודרניות'

הסבילות הנשית במעשייה התבססו על נוסחים שהתקבלו בתרבות הפופולרית ונוצרו על ידי 

אף שאין בפעילות זו חתירה , ואילו במעשייה העממית הנשים הן גיבורות פעילות, גברים

שהאישה עושה כל שביכולתה על ,  על ידי כךאלא ניסיון לשרוד בו, לשינוי הסדר הפטריארכלי

 גם אם נכונה הטענה הביקורתית באשר לשימוש 33.מנת לגרום לגבר להיענות לרצונותיה

  .ודאי שאין לקבלה בכל הקשור לתיעוד ומחקר, בסיפורים אלה בחינוך הדור הצעיר
12  

כמו ,  המעשיות34.המעשייה הייתה סוגה שסופרה בחברה היהודית בעיקר על ידי נשים

כגון מיתוס בריאת האישה כפי שסופר על ידי נשים בחברה , ההיגוד הנשי של מיתוסים

הן יצירות השופכות אור על האופן שבו הצליחו הנשים להתמודד , פטריארכלית שנדון לעיל

ויתור על סיפורים אלה או הפחתה בערכם משמעותם . עם העולם הפטריארכלי ולשרוד בו

זו ודאי אינה מטרתה של התנועה . הנשית לאורך דורות רבים- זניחת המורשת הסיפורית

  .הפמיניסטית

תיעוד ומחקר של סיפורים אלה הוא בעל חשיבות עליונה בנסותנו להבין את חשיבותה של 

  .הספרות העממית עבור נשים בחברה פטריארכלית
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