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על טקסטים פולקלוריסטים המתפרסמים ברשת וניתוחם

נרמינה עבדולאייב

למאגר  משמש  הוא  בעולם.  נפוץ  תקשורת  לכלי  האינטרנט  הפך  השנים  במרוצת 

אחסון, לכלי בידור, לכלי למידה, למתווך תקשורת בין־אישית )תקשורת דו־כיוונית( 

ועוד.1 הרשת מציעה לגולשים במות להבעה עצמית ומאפשרת להם להיות יוצרי תוכן 

מגוון באנונימיות, בעלות ייצור נמוכה ובתפוצה רחבה.

חוקרים  אינטרנטי.  פולקלור  היא  ברשת  שהתפתחו  המעניינות  מהתופעות  אחת 

רבים מתחומים שונים החלו לחקור ולעקוב אחר התופעה ואף לדון בגורלו ובעתידו 

הפולקלור,  של  גורלו  על  דיון  מתנהל  המועצות  ברית  פירוק  מאז  הפולקלור.  של 

והטענה הרווחת היא כי הפולקלור שמקורו מהכפרים נעלם ואף עבר מן העולם בגלל 

כיום  מדויקת.  לא  זו  הערכה  אך  וכדומה.2  חברתיות  תרבותיות,  טכנולוגיות,  סיבות 

אותו  משמרות  רק  שלא  חדשות  טכנולוגיות  בזכות  מחדש  נולד  זה  כפרי  פולקלור 

המתפרסמות  פולקלוריסטיות  יצירות  למצוא  ניתן  ברשת  אותו.3  מפיצות  גם  אלא 

באתרים שונים וגם מופצות באמצעות דואר אלקטרוני.4 יתרה מזו, האינטרנט מאיץ 

 S. Bashir, K. Mahmood, and F. Shafique, ‘Internet Use among University Students: A  1
Survey in University of the Punjab, Lahore’, PJIM&L 9,1 (2016) http://eprints.rclis.

org/19027 )נדלה ב־1 בספטמבר 2016(; ד' מקווייל, מבוא לתקשורת המונים, ע' שגיב־נקדימון 
 J. Ryan, A History of the Internet and the Digital Future, ;מתרגמת(, תל אביב תשע"ד(

London 2010
I. Golovakha-Hicks, ‘Demonology in Contemporary Ukraine: Folklore or “Post-  2

Folklore”?’, JFR 43,3 (2006), pp. 219-240
 П. Бородин, ‘Фольклор в Интернете и Вне Его’, В: A. C. Каргин, A. B. Костина  3

 (eds.), Folk-art-net: Новые Горизонты Творчества, Москва 2009, pp. 27-42 
)= פ' בורודין, 'פולקלור באינטרנט ומחוצה לו', בתוך א"ס קרגין וא"ו קוסטינה ]עורכים[, פולק־

ארט־נט: מרחבים חדשים של יצירתיות, מוסקבה 2009, עמ' 27–42(.

 B. McClelland, ‘Online Orality: The Internet, Folklore, and Culture in Russia’,  4
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את התפתחותם של סוגי פולקלור שונים, ובהם בדיחות, אנקדוטות, אגדות אורבניות 

וסיפורים הומוריסטיים.

 ,)Narration Surfing( מטרת המאמר הנוכחי להציע מונח חדש – גלישה היגודית

המקיף את תופעת הפולקלור באינטרנט, תוך התייחסות לבמה ולמקומם של הגולשים, 

במיוחד בכל הקשור לתוכן היצירה ולתגובות שמתקבלות עקב פרסומה. דיון זה מצריך 

בין הגולשים.  התייחסות למאפייני הרשת בד בבד עם התייחסות למערכת הקשרים 

נוסף על כך, עקב שיטות מתודולוגיות קודמות, שונות ולא אחידות, המאמר הנוכחי 

מתוך  הנגזרת  ברשת,  המתפרסמת  פולקלוריסטית  יצירה  של  ניתוח  שיטת  מציע 

המונח המוצע. הסיפורים על נאסר א־דין ברשת משמשים כמקרה בוחן למונח גלישה 

היגודית.

ט נ ר ט נ י א ב ר  ו ל ק ל ו פ

ל'מערכת  משמשת  והיא  ברשת,5  הגולשים  במספר  עלייה  חלה  האלפיים  משנות 

ויוצרת  מידע  שמעבירה   ,)folk web( אנושית'  ל'רשת  או   )folk system( אנושית' 

מציאות וירטואלית.6 הסוגיה של פולקלור באינטרנט דורשת שחוקרי פולקלור ישימו 

 in L. Lengel (ed.), Culture and Technology in the New Europe: Civic Discourse in
 Transformation in Post-Communist Nations (Contemporary Studies in Second

Language Learning), Stamford 2000, pp. 179-194
 S. Ballano, A. C. Uribe, and R.-À. Munté-Ramos, ‘Young Users and the Digital Divide:  5

 Readers, Participants or Creators on Internet?’, Communication and Society 27,4
 (2014), pp. 147-155; J. Hands, @ is for Activism: Dissent, Resistance and Rebellion
 in a Digital Culture, London–New York 2011; H. Federrath (ed.), Designing Privacy
 Enhancing Technologies (Lecture Notes in Computer Science), Berkeley, CA 2000; 
 J. Ryan, A History of the Internet and the Digital Future, London 2010; H. Rheingold,
 The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier, London 2000; 
 R. Rice and F. Williams, ‘Theories Old and New: The Study of New Media’, in R. E. Rice 
 and Associates (ed.), The New Media: Communication Research and Technology,
 Beverly Hills, CA 1984, pp. 55-80; H. Richter, ‘Web 2.0 and Public Diplomacy’, in
 S. S. Costigan and J. Perry (eds.), Cyberspace and Global Affairs, Surrey, England
 2012, pp. 105-118; J. Kreft, ‘From Readers to Users and Creators: Migration of Printed
 Media Readers to the Internet – Research Results of 2007-2015’, Social Sciences 90,4

 (2015), p. 32-42
)תשע"ג(,  ו  וממשל  משפט  ומשפט',  נרטיב  אינטרנט,  ברשת:  אבודים  'סיפורים  אלמוג,  ש'   6 

הזכות  באינטרנט:  ואינטראקטיביות  'אנונימיות  פרז,  וא'  עמיחי־המבורגר  י'   ;380–359 עמ' 

שינוי,  של  בעידן  פרטיות  )עורכת(,  שוורץ־אלטשולר  ת'  בתוך  רב־ממדי',  כמושג  לפרטיות 
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 )Szpila( סזפילה  האינטרנט.7  לרשת  הקשורות  חדשות  חברתיות  לתופעות  גם  לב 

פולקלור  כאל  ברשת  המתפרסם  לפולקלור  להתייחס  ניתן  שלא  ומסכימה  מדגישה 

בעל־פה או כאל פולקלור שהועלה על הכתב, כי יש להתייחס לבמה הווירטואלית.8 

ואכן יש לעמוד על מקומם של הגולשים ומאפייני רשת האינטרנט המאפשרים בצורה 

מהירה ופשוטה למדי התייחסויות שונות ליצירות, ובהן גם יצירות פולקלור – ליקוט, 

איסוף, האזנה, צפייה, הפצה ודיון.9 כיום מתייחסים פולקלוריסטים רבים לפולקלור 

 R. Glenn Howard, ‘Introduction: Why Digital Network ;231–201 'ירושלים תשע"ב, עמ

 ,(Hybridity is the New Normal (Hey! Check this Stuff Out)’, JAF 128 (509) (2015 
pp. 247-259; J. Van Dijk, The Network Society, London 2006

 G. Szpila, ‘Polish Paremic Demotivators: Tradition in an Internet’, JAF 130,517 (2017),  7

pp. 305-334
שם, 305–314.  8

 F. Aslan, ‘Updated Nasreddin Hodja Jokes on Virtual Cultural Environment’, Turkish  9

 Studies 6,4 (2011), pp. 39-60; J. Bar-Ilan and N. Groisman, ‘Modern Hebrew Literature
 on the Web: A Content Analysis’, Online Information Review 27,2 (2003), pp. 77-86;
 J. James, ‘The Folk Process through New Media’, Indian Folklore Research Journal
 10 (2010), pp. 65-82; T. Dobson, ‘Technologies of Text: Reflections on Teaching,
 Learning, and Writing with/in Digital Environments’, Journal of the Canadian
 Association for Curriculum Studies 3,1 (2005), pp. 123-137; J. D. Dorst, ‘Folklore’s
 Cybernetic Imaginary, or, Unpacking the Obvious’, JAF 129,512 (2016), pp. 127-145; 
 Y. Eshet-Alkalai, ’Digital Literacy: A Conceptual Frame Work for Survival Skill in
 the Digital Era‘, Journal of Education Multimedia and Hypermedia 13,1 (2004), 
 pp. 93-106; J. Kirk, ‘Literary Culture in the Age of the Internet’, Literatura 49,5 (2007),
 pp. 83-91; M. Kõiva and L. Vesik, ‘Contemporary Folklore, Internet and Communities
 at the Beginning of the 21st Century’, in M. Kõvia (ed.), Media and Folklore, Tartu
 2009, pp. 97-117; Y. C. Liao, K. A. Wang, P. C. Chan, Y. T. Lin, J. I. Chin, and Y. F.
 Chen, ‘Digital Folklore Contents on Education of Childhood Folklore and Corporate
 Identification System Design’, in G. Chowdhury, Ch. Koo, and J. Hunter (eds.), The
 Role of Digital Libraries in Time of Global Change, ICADEL 2010 (Information
 Systems and Applications, incl. internet/Web, and HCI 6102), Berlin-Heidelberg 2010,
 pp. 15-24; J. Peschio, I. Pilwshchikov, and K. Vigurskii, ‘Academic Digital Libraries
 Russian Style: An Introduction to Fundamental Digital Library of Russian Literature
 and Folklore’, Slav and East European Information Resources 6,2/3 (2005), pp. 45-63;
 C. Oriol, ‘Digital Archives and the Study of Catalan Folk Literature’, Folklore 126,3
 (2015), pp. 336-346; L. Torlina and G. Kazakevitch, ‘Web Publication Presided: A
 Case Study of Literary Websites in Russia’, in J. Hanisch et al. (eds.), Proceeding
 ,of Seventh Pacific Asia Conference of Information Systems, Adelaide, Australia 2003 

pp. 271-284
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טקסט  ומבנה  שפה  יש  זה  לפולקלור  האינטרנט.  ברשת  היתר,  בין  שנוצר,  אורבני, 

יעד  קהל  אפילו  ויש  שבעל־פה,  אורבני  ומפולקלור  עממי  מפולקלור  השונה  ייחודי 

ומספרי סיפורים שונים לגמרי – כיום הם משתמשי האינטרנט, שלא רק יודעים קרוא 
וכתוב אלא גם שימוש בטכנולוגיה החדשה.10

לאיניסטי (Laineste( גרסה שחקר האינטרנט והפולקלור נחלק לשני סוגי אתרים:   

'סטטיים' שבהם אין פעילות רחבת היקף של הגולשים אלא מדובר באתרים של מידע 

וספרים שהועלו לרשת בפורמט דיגיטלי, ו'דינמיים' קרי אתרים ופורומים שכל הזמן 

מתחדשים, ויש בהם התערבות גולשים כמו כתיבת יצירות, תגובות ודיונים.11 הדגש 

במחקר הנוכחי ניתן לסוג השני.

להשתמש  ללמוד  )שעליהם  הכותב  או  הקורא  הטקסט,  בין  קשר  מתקיים  ברשת   

מהכתיבה  שונה  במחשב  האלקטרונית  הכתיבה  והמדיה.  החדשה(,  בטכנולוגיה 

המסורתית באופן ניכר. באתרים ובפורומים 'דינמיים' מתפתחת מגמה חדשה או שפה 

שהם  כמו  כותבים  בו  והמשתתפים  הפורום  שגולשי  היא  הכוונה  'אורלית־כתובה'.12 

יכול להתערב בטקסט  גם תוך שימוש בסימנים גרפיים.13 הקורא  מדברים, לפעמים 

 J. Grigorjeva, ‘Visial Post-Folklore in Post–Soviet Space–Time’, Koht ja Paik / Place  10 

 and Location: Studies in Environmental Aesthetics 6 (2008), pp. 331-353; T. Tangherlini,
 ‘The Folklore Microscope: Challenges for Computational Folkloristic’, Western
 Folklore 72,1 (2013), pp. 7-27; T. Tangherlini, ‘Big Folklore: A Special Issue on

Computational Folkloristic’, JAF 129,511 (2016), pp. 5-13
 .L. Laineste, ‘Researching Humor on the Internet’, Folklore 25 (2003), pp. 93-97  11

קויבה דנה בתחילת השימוש של הפולקלוריסטים באינטרנט בתחילת שנות ה־1990 באסטוניה. 

וגם  יצירות מהפולקלור העממי  היו אתרים סטטיים שהעלו אליהם  האתרים הראשונים שנפתחו 

אתרים שליקטו את הלינקים של אתרים אלו. כזכור בתקופה זו לא היה ֶוב Web 2.0( 2.0(, שעשוי 

את  ולהפוך  האינטרנט  לרשת  למדי  חופשי  באופן  תכנים  להעלות  הגולשים  לכלל  לאפשר  היה 

 M. Kõiva, ‘Folkloristic Online: The Estonian Experience’, ראו  לדו־צדדית.  התקשורת 

Folklore 25 (2004), pp. 7-34
כאן יש להבחין בין אתר סטטי לאתר דינמי. באתר או פורום 'סטטי' מתפרסמות יצירות ספרותיות   12

או יצירות פולקלוריסטיות על ידי מנהל האתר או על ידי האחראי על האתר, אך הוא אינו מאפשר 

פרסום יצירות )סיפורים/בדיחות וכדומה( או תגובות מגולשים־נמענים־מגיבים. לעומתו, באתר 

או  ספרותיות  יצירות  כלומר  גולשים־מוענים־יוצרים,  של  פעילות  מתקיימת  'דינמי'  פורום  או 

פולקלוריסטיות מתפרסמות באופן חופשי למדי וניתנת האפשרות להגיב לפרסום.

 S. V. Halliday, ‘User-generated Content about Brands: Understanding its Creators and  13

 Consumers’, Journal of Business Research 69 (2014), pp. 137-144; V. Kalmus and 
 P. Pruulmann-Vengerfeldt, ‘Mapping the Terrain of “Generation C”: Places and Practices 
 of Online Content Creation among Estonian Teenagers’, Journal of Computer-Mediated

Communication, 14 (2009), pp. 1257-1282
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באופן  מתפרסם  והטקסט  גמור(,14  ללא  נחשב  האינטרנטי  הטקסט  גם  )ולכן  הכתוב 

האינטרנט  ברשת  המתפרסמים  מהטקסטים  שחלק  מראים  מחקרים  כן,  כמו  מיידי.15 

בהיפר־טקסטואליות,  במולטימדיה,  בקישוריות,  שימוש  ידי  על  שינויים  עוברים 

צוחק   =( LOL כגון מילים,  ובקיצורי   )emotion icons )אמוטיקונים,  בפרצופונים 

בקול רם(, שמסייעים לגולשים להביע רגשות.16 יש לזכור שברשת האינטרנט המספר 

או הכותב והשומעים או הקוראים לא נמצאים באותו מרחב פיזי. מנגד יש ממד של 

השהיה: גם אם משתתפי הפורום נמצאים בו־זמנית באותו הפורום, יש זמן המתנה בין 
משוב למשוב.17

עוד סוגיה בולטת ברשת האינטרנט היא האנונימיות.18 זהו אחד הדברים הבולטים   

רבים  גולשים  וכדומה.  בצ'טים  בפורומים,  האינטרנט  לגולשי  מציעה  שהרשת 

באופן  עצמם  את  להביע  להם  שמאפשר  מה  האינטרנט,  ברשת  'להתחפש'  מעדיפים 

חופשי למדי,19 לפעמים גם לבטא תסכולים או תוקפנות המלווה באלימות מילולית,20 

חלקי  לטקסט  )ולא  מלא  לטקסט  ונחשב  עצמו  בפני  עומד  האינטרנטי  הטקסט  המקרים,  ברוב   14

הזקוק להשלמה כדי להפוך לטקסט ספרותי או פולקלוריסטי(. עם זאת, רשת האינטרנט מאפשרת 

התערבות הגולשים בטקסט הכתוב בפורומים 'דינמיים' )אפשרות שלא קיימת בספרים המודפסים 

למשל(, והופכת את הטקסט ליצירה שלא מסתיימת עם פרסומה, אלא יכולה להמשיך להיכתב על 

ידי כותבים שונים שאינם בהכרח המחבר/ים או היוצר/ים המקורי/ים.

 C. Paglia, ‘Dispatches from the New Frontier: Writing for the Internet’, in L. Strate  15

 and R. Jacobson (eds.), Communication and Cyberspace: Social Interaction in an
Electronic Environment, Cresskill, NJ 2003, pp. 265-275

 S. Bronner, ‘Digitizing and Virtualizing Folklore’, in T. Blank (ed.), Folklore and  16

 the Internet: Vernacular Expression in a Digital World, Logan, Ut 2009, pp. 21-66; 
 C. Dellarocas, ‘The Digitization of Word-of-Mouth: Promise and Challenges of Online
 Feedback Mechanisms’, Management Science 49 (2003), pp. 1407-1424; M. Duffy, 
J. Teruggi Page, and R. Young, ‘Obama as Anti-American: Visual Folklore in Right-
 wing Forwarded E-mail and Construction of Conservative Social Identity’, JAF
 125,496 (2012), pp. 177-203; A. Humphreys, Social Media: Ending Principles, New
 York 2016; L. Lessing, Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to
 Lock Culture and Control Creativity, New York 2004; J. Preece, Online Communities:
)לעיל  פולקלור  ברונין,   ;Designing Usability, Supporting Sociability, New York 2000

הערה 3(.

 S. Devillart and B. Waniewski, ‘The Future of Advocacy in a Networked Age’, in  17 

M. Joyce (ed.), Digital Activism Decoded, New York–Amsterdam 2012, pp. 197-208
עמיחי־המבורגר ופרז )לעיל הערה 6(; פריס, קהילות און־ליין )לעיל הערה 16(.  18

פריס, שם.  19

Т. А Воронцова, ‘Троллинг и Флейминг: речевая Агрессия в Интернет-  20

Коммуникации’, Вестник Удмуртского Университета 26, 2 (2016), pp. 109-116 
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מבלי שישפטו אותם על פי מעמד, מוצא אתני ומגדר.21 נוסף על כך, אפשר להבחין 

ברשת האינטרנט באווירת הקרנבל )מעין התחפשות(, בצחוק ובהתבדחות.22 מכאן, 

בעירבון  נתונים  ובפורומים  באתרים  עצמם  על  הרשת  משתמשי  שמוסרים  הפרטים 

מוגבל, מאחר שעל פי רוב המשתמשים לא רושמים פרטים נכונים על עצמם, וחלקם 
23.)Internet troll( אף מתנהלים בתור טרולים

בהן  חילקה את הבדיחות לקטגוריות עיקריות, הרלוונטית   )радченко( רדצ'נקו   

למחקר זה היא פולקלוריזציה. יצירות פולקלוריסטיות באינטרנט נמצאות ברשת כמו 

ונתונות  החדשה  הטכנולוגיה  למאפייני  בהתאם  מתעצבות  אחר,  דיגיטלי  טקסט  כל 

זה כרוך באיבוד  ובהם תהליך הפולקלוריזציה. תהליך  לתהליכים המאפיינים אותה, 

כותבו  את  'מאבד'  אולי  ברשת(  לפופולריות  )שזוכה  מוצלח  טקסט  יוצרים.  זכויות 

ומבטל את זכויות יוצריו על היצירה )במקרה זה הבדיחה( אך ממשיך 'לחיות' ברשת 

הפולקלור  מתרבות  לחלק  והופך  לפורום,  ומפורום  לאתר  מאתר  ועובר  האינטרנט 
באינטרנט.24

שבפורומים  ציינה   )рукомойникова( רוקמולניקובה  גם  לזה  בדומה 

פולקלוריסטים נשכח לא פעם שמו של מחבר־גולש־משתמש הפורום שהעלה סיפור 

של  סמכותו  הווירטואלי  שבעידן  לטעון  ניתן  היצירה.  זאת  שנשאר  ומה  בדיחה,  או 

יכול לקרוא את הטקסט  ובפורום  גולש־קורא באתר  כל  המספר־כותב מתערערת.25 

ידיעון  אינטרנטית',  בתקשורת  אגרסיבי  מילולי  שיח  ושלהוב:  'טרולינג  וורונצובה,  ט"א   =(

אוניברסיטת אודמורטיה 26, 2 ]2016[, עמ' 109–116(.

ר' גריפין, 'קיצור תולדות האנונימיות', זמנים 104 )תשע"ח(, עמ' 44–53.  21

 V. Ivanov, ‘The Dominant of Bakhtin’s Philosophy: Dialogue and Carnival’, in  22 

 D. Shepherd (ed.), Bakhtin: Carnival and the Other Subjects, Amsterdam 1993, pp. 3-12; 
 M. Gardiner, ‘Bakhtin’s Carnival: Utopia as Critique’, ibid, pp. 20-47; B. Danet, ‘Text
 as Mask: Gender, Play and Performance on the Internet’, in S. G. Jones (ed.), Cyber
 Society: Revisiting Computer Mediated Communication and Community, London-New

Delhi 1998, pp. 129-158
 J. Bishop, ‘Representations of “Trolls” in Mass Media על תופעת הטרולינג ברשת, ראו   23

 Communication: A Review of Media Texts and Maral Panics Relating to “Internet
Trolling”’, International Journal Web Based Communication 10,1 (2014), pp. 7-24

 Д. радченко, ‘Кросскультурная Адаптация Персонажей Сетевого Фольклора: От  24

Гипножабы до Зойча’, Антропологический Форум 18 (2013), pp. 28-42 )= ד' רדצ'נקו, 
'הסתגלות בין־תרבותית של דמויות פולקלור רשתי: היפנוזפה עד זויאצה', פורום אנתרופולוגי 18 

]2013[, עמ' 129–158(. ראו גם בורונין, פולקלור )לעיל הערה 3(.

דוקטור,  עבודת  העממית',  הצחוק  תרבות  בהקשר  וירטואלי  'פולקלור  רוקמולניקובה,  ו'   25

אוניברסיטת מארי )ברוסית: מאריסקיי; )Mari State University, 2004 )תרגום מאת המחברת(; 

 D. Miall and T. Dobson, ‘Reading Hypertext and the Experience of Literature’, Journal
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כרצונו, וגם להפוך שותף ליצירה. זאת ועוד, למספר־כותב אין שום שליטה על אופן 
קליטת סיפורו.26

שתי  ועל  ברשת  הפולקלור  של  והשינוי  החידוש  על  מצביעה  רוקמולניקובה 

התופעות המרכזיות שמתרחשות בפורומים פולקלוריסטים ברוסיה. הראשונה, דמויות 

פולקלוריסטיות מוכרות בתרבות )הלקוחות ממעשיות ואגדות, למשל באבא יאגה, דג 

הזהב(, מופיעות כגיבורי סיפורים חדשים ואקטואליים לימינו )שקשורים לאינטרנט 

למשל(, שנכתבים על ידי משתתפי הפורום. השנייה, משתתפי הפורום משנים סיפור 

להתאים  כדי  ועכשוויים  מודרניים  מאפיינים  לו  ומוסיפים  מסורתי  מפולקלור  ידוע 

 ,)Özdemir( זו מצדד גם אוזדמיר  את תוכן הסיפור להלך הרוח של ימינו.27 בטענה 

המציין שגם נאסר א־דין עבר לרשת האינטרנט. לדבריו ניתן לראות סיפורי התאמה 
או הסתגלות של נאסר א־דין למציאות העכשווית.28

אחידות  אי  משקף  המונחים  שמגוון   )Алексеевский( אלקסייבסקי  טוען  בצדק   

תופעה.29  לאותה  מונחים  ריבוי  היא  מתוצאותיה  שאחת  המחקרים,  של  מתודולוגית 

 of Digital Information 2,1 (2001), http://journal.tdl.org/jodi/article/view/35/37; 
 G. Kress, Literacy in the New Media Age, London–New York 2003

 P. Shillingsburg, From Gutenberg to Google: Electronic Representation of Literary  26

Texts, Cambridge 2006
פוליטיות  קריקטורות  חקרה  ורושילובה   .)25 הערה  )לעיל  וירטואלי  פולקלור  רוקמולניקובה,   27

המועצות  ברית  במדינות  מפורסמות  שהיו  מצוירים  וסרטים  ילדים  מסיפורי  ידועות  דמויות  עם 

)פינוקיו  בורטינו  הרוסי(,  הדוב  )פו  ויני–פוח  למשל  כמו  התפרקותה,  ואחרי  הברית  קיום  בעת 

הרוסי(, צ'בורשקה )דמות פופולרית מסרט מצויר(. לפי ממצאיה, נעשה שימוש בדמויות מוכרות, 

קמצן  כדוב  מוצג  פוח  ויני  למשל  הקריקטורה.  של  המסר  את  להדגיש  רק  באים  כשמאפייניהן 

שיכול לשקר לפיטשוק )חזירון הרוסי( התמים. דמיטרי מדבדיב, ראש ממשלת רוסיה מאז 2012 

בדמותו  שימוש  פוח.  ויני  של  בדמותו  פעם  לא  מוצג   ,)2012–2008 בשנים  רוסיה  כנשיא  )כיהן 

של בורטינו התחיל להיות פופולרי בעקבות המשבר הכלכלי ופוליטיקה לא נקייה. בורטינו מוצג 

 М. Ворошилова, ‘Мультипликационные Герои в Современной כגיבור מרומה. ראו 

 Политической Карикатуре’, Человек в Мире Культуры 1 (2013), pp. 37-42 
)= מ' וורושילובה, 'גיבורי סרטים מצוירים בקריקטורה פוליטית עכשווית', אדם בעולם התרבותי 

1 ]2013[, עמ' 37–42(.

N. Özdemir, The Philosopher’s Philosopher: Nasreddin Hodja, Ankara 2011  28

 М. Алексеевский, ‘Интернет в Фольклоре или Фольклор в Интернете?  29

 (Современная Фольклористика и Виртуальная реальность)’, От Конгресса к
 Конгрессу: Навстречу Второму Всероссийскому Конгрессу Фольклористов.
Сборник Материалов, Москва 2010, pp. 151-166 )= מ' אלקסייבסקי, 'אינטרנט בפולקלור 
לקונגרס:  מקונגרס  וירטואלית',  ומציאות  המודרני  הפולקלור  מחקר  באינטרנט?:  פולקלור  או 

 .)166–151 עמ'   ,2010 מוסקבה  פולקלוריסטים,  של  רוסי  הכלל  הקונגרס  של  השני  למפגש 

מחקרים המתייחסים לפולקלור באינטרנט דנים לא רק ביצירות פולקלור כתובות אלא גם ב'ממים' 
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ו'נט־ 'סייבר־לור'  במושגים  להשתמש  בוחרות  ומנדלסון־מעוז  וייסמן־רביד  למשל 

הן  במאמרן  האינטרנט.  ברשת  שנוצרות  פולקלוריסטיות  יצירות  דהיינו  לור', 

מתייחסות למאפייני האינטרנט המשפיעים על אופן ההבעה, אך הן אינן דנות בתגובות 

במאמרה  שמציגה   ,(Петрова) פטרובה  גם  למשל(.30  הפורום  )משתתפי  הגולשים 

אך  האינטרנטי,  הפולקלור  של  הטקסט  ואת  השפה  את  חוקרת  'נט־לור',  המונח  את 

המציג  המאמר  ומגולשים־נמענים־מגיבים.31  מגולשים־מוענים־יוצרים  מתעלמת 

את האי־פולקלור )e-folklore( מתייחס ליצירות פולקלור שנוצרו ברשת האינטרנט, 

וביניהן גם 'פוטושופ־פולקלור'.32 בדומה למחקרים הקודמים גם כאן חסרה התייחסות 
לגולשים, שמקומם מרכזי באירוע תקשורתי.33

בין  ְוילנבסקיה (Yelenevskaya) דן,   )Fialkova( פיאלקובה  של  חשוב  מאמר   

היתר, בגולשים שחברים בפורום מצומצם וסגור. כדי להתקבל לפורום זה יש לבקש 

הבלעדית.  בסמכותו  נמצאת  היצירות  והעלאת  העורך,  גם  שהוא  ממנהל,  אישור 

לקהל  הפתוחים  דינמיים  ופורומים  באתרים  מתמקד  הנוכחי  המחקר  זאת,  לעומת 

הרחב, שבהם הפצת היצירות לא נמצאת תחת פיקוח צמוד, והן לא עוברות תהליכי 

עריכה וסינון על ידי מנהל האתר.34 יחד עם זאת, מאמרן של פיאלקובה ְוילנבסקיה 

 L. Shifman, ‘Memes in Digital World: Reconcilling a Conceptual ראו  ה'ממים'  )על 

 Troublemaker’, Journal of Computer-Mediated Communication 18,3 [2013], 
pp. 362-377( ובתמונות הנוצרות בעקבות תוכנות מחשב כגון פוטושופ )על תופעת הפוטושופ, 
 R. Frank, ‘When the Going Gets Tough, the Tough Go Photoshopping: September ראו

 11 and the Newslore of Vengeance and Victimization’, New Media and Society 6,5
)[2004], pp. 633–658

מכיכר   – עממיים  סיפורים   :‘Please Forward the Story’ מנדלסון־מעוז,  וע'  וייסמן־רביד  ל'   30

השוק אל המרחב הווירטואלי', סדן ו )תשע"ז(, עמ' 343–374.

 А. А. Петрова, ‘Язык и Текст Сетевого Фольклора: Сленг, Анекдот и Частушка’,  31

 В: А Каргин, А Костина (eds.), Интернет и Фольклор, Москва 2009, pp. 218-234
 )= א"א פטרובה, 'שפה וטקסט של הפולקלור הרשתי: סלנג, בדיחה וצ'סטושקה', בתוך א' קרגין, 

ו' קוסטינה ]עורכים[, אינטרנט ופולקלור, מוסקבה 2009, עמ' 218–234(. 

ראו פרנק, פוטושופ )לעיל הערה 29(.  32

בן־עמוס:  דן  ועל דברי  ההנחה בדבר מרכזיות מקום הגולשים מבוססת על האסכולה ההקשרית   33

האירוע  שהוא  אחד  רצף  של  כמרכיבים  לזה  זה  מתייחסים  כולם  והשומעים,  סיפורו  'המספר, 

המצומצמת'  הקבוצה   – חברתית  מגבלה  גם  יש  תקשורתי  כתהליך  'לפולקלור   התקשורתי', 

)ד' בן־עמוס, 'הגדרת הפולקלור בהקשר התרבות', הספרות ד,3 ]תשל"ג[, עמ' 417–425(. החידוש 

במחקר הנוכחי הוא שאירוע תקשורתי זה לא מתרחש פנים מול פנים אלא ברשת האינטרנט.

הגולשים־ של  ערוך  והלא  מושפע  הלא  הפענוח  את  לבחון  היתר,  בין  מתיימר,  הנוכחי  המחקר   34

סינון  פיקוח,  נאסר א־דין ברשת ללא  הם מעצבים את דמותו של  כיצד  מוענים־יוצרים. כלומר 

ועריכה, וכיצד גולשים־נמענים מגיבים על יצירות אלו.



גלישה היגודית

]143[

]9

תורם לדיון בכל הקשור לשימוש בכינויים ובסימנים גרפיים ולאפיון סוגים שונים 
של טקסטים ותגובות.35

כסוגה  והבדיחה  המוען  של  לקשר  התייחסה   )Миролюбова( מירוליובווה   

עצמאי,  טקסט  כאל  להתייחס  ניתן  לתגובות  לה.  המתקבלות  ולתגובות  וירטואלית, 

לתגובות  מתייחס  הנוכחי  המחקר  גם  המקורי.  לטקסט  תוספת  או  לטקסט  תגובה 

המתקבלות ליצירה פולקלוריסטית, ואף דן בסוגי התגובות תוך דגש לא רק על תוכנן 
וסיווגן לקטגוריות, אלא גם על התרשמות כללית של ההיגוד הווירטואלי.36

הוצע  זה מוצעים אפוא מונחים שונים לתיאור התופעה,37 אך טרם  בתחום מחקר   

במה,  הווירטואלי:38  ההיגודי  האירוע  של  המרכיבים  מכלול  לכל  המתייחס  מונח 

מסר  ביניהם,  והאינטראקציה  גולשים־נמענים־מגיבים  גולשים־מוענים־יוצרים, 

 – באינטרנט  פולקלור  בתחום  חדש  מונח  מציע  הנוכחי  המאמר  ההיגוד.  ונסיבות 

שהתקבלו  התגובות  ושל  היצירה  של  בשלבים  ניתוח  בשילוב  היגודית',39  'גלישה 

 L. Fialkova and M. Yelenevskya, ‘Ghosts in the Cyber World’, Fabula 42,1-2 (2001),  35

pp. 64-89
 К. В Миролюбова, ‘Статус комментария в виртуальном речевом жанре анекдота’,  36

 Новый университет: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных
наук 5-6, 62-63 (2016), pp. 88-92 )=ק"ו מירולובובה, 'סטטוס תגובות בז'אנר בדיחה מילולית 
 )63–62(  6–5 והחברה  הרוח  בתחומי  אקטואליות  בעיות  החדשה:  האוניברסיטה  וירטואלית', 

]2016[, עמ' 88–92(. 

 S. Brinkerhoff, ;351–343 'וייסמן־רביד ומנדלסון־מעוז, סיפורים עממיים )לעיל הערה 30(, עמ  37

 Contemporary Folklore, Broomall, PA 2003; T. Valovic, Digital Mythologies: The
Hidden Complexities of the Internet, New Brunswick 2000

ג'ורג'ס,  רוברט  שטבע  מונח   ,Storytelling Event)( היגודי'  ב'אירוע  השימוש  מתאים  לא  כאן   38

 R. Georges, ‘Towards המתייחס למוען, לנמען, לסיפור ולנסיבות ההיגוד )זמן ומקום פיזי(; ראו

בין  יש הבדל   .an Understanding of Storytelling Events’, JAF 82 (1969), pp. 313-328
אירוע היגודי כפי שהגדיר אותו ג'ורג'ס, לבין אירוע היגודי וירטואלי שברשת האינטרנט, שבו 

לא מתקיים מפגש פנים מול פנים, יש לו ממד של השהיה וכדומה. ריצ'רד באומן 'הבחין באירוע 

narrative event – אירוע המתייחס  narrated event – אירוע הנמסר בנרטיב, לבין  ההיגודי בין 

לפן החברתי המתהווה בזמן סיפור הסיפור ]...[ ההבחנה הזאת היא הבחנה מכוננת, המפקיעה את 

נהוגה שנים  וחקר הנרטיב, שהייתה  "סיפור הסיפור" מתחומם הבלעדי של הטרטולוגיה  חקירת 

י' ונסובר, היה היה פעם: על  רבות, אל תחומן של סוציו־לינגוויסטיקה והאנתרופולוגיה' )מתוך 

היסטוריה, סיפור ועניין בין כותלי בית הספר, תל אביב 2012, עמ' 16(. גם שני המונחים שהציע 

 R. Bauman, באומן אינם מתאימים לגולשים הדינמיים שברשת, העומדים במרכז עבודה זו )ראו

 Story, Performance and Events: Contextual Studies of Oral Narrative, Cambridge
.)1986

יש להבחין בין ’Narration Surfing‘ )פולקלור שמתפתח ברשת( לבין הסוגה שמתפתחת בתוכו –   39 

פולקלוריסטיות  יצירות  קרי  אינטרנטי'(,  בפולקלור  'אינטרנט  )או  בפולקלור'  'אינטרנט 
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עקב פרסומה40 על פי התיאוריה של סטיוארט הול,41 אשר מגדירה פענוח של צפנים 

בשיח מתוך פענוח שולט־הגמוני )dominant-hegemonic position(, פענוח מתדיין 
42.)oppositional code( ופענוח מתנגד )negotiated code(

האירוע ההיגודי הווירטואלי, המורכב ממוען )שיכול להיות בו־זמנית גם הנמען(, 

ממסר )סיפור/תגובה( ומנמען )שיכול להיות סביל – קורא ולא מגיב, או פעיל –קורא 

ומגיב(,43 הינו חלק רב חשיבות להבנת המונח גלישה היגודית, ואותו אציג בעזרת דגם 

בעל שני חלקים, כלהלן. החלק הראשון מתייחס למוען שבחר במה ובחר לפרסם בה 

יצירה פולקלוריסטית. זו יכולה להיות יצירה מוכרת או קשורה לגיבור עם ידוע ומוכר 

בקרב חברי הקבוצה44 )פענוח הגמוני(, או יצירה מוכרת עם נגיעות של אקטואליזציה 

נראה  שטרם  חדש  תוכן  עם  יצירה  או  מתדיין(,  )פענוח  למדי  מורגשים  לא  ושינויים 

באותו הסיפור או כזה שלא מאפיין את קווי דמותו של אותו גיבור עם )פענוח מתנגד(, 

לחלוטין  שונו  הבולטים  מאפייניו  בעוד  הגיבור,  של  שמו  את  המשמרת  יצירה  היינו 

ללא היכר.

דמויות  על  שחוברו  פולקלוריסטיות  ליצירות  מתחלקת  הסוגה  כאן  גם  לאינטרנט.  שמתייחסות 

ידועות מפולקלור )באבא יגה, מולה נאסר א־דין( כמשתמשות בטכנולוגיה החדשה, או לחלופין 

יצירות פולקלוריסטיות הלקוחות מהפולקלור העממי שעובדו לימינו ומתייחסות לאינטרנט. כמו 

דווקא  אלא  העממי  מהפולקלור  לדמויות  קשורות  שלא  פולקלוריסטיות  יצירות  מתפתחות  כן, 

לדמויות מהפולקלור האורבני, כגון 'בובצ'קה' )דמות אורבנית ידועה בפולקלור הרוסי העכשווי(, 

פוליטיקאים, ספורטאים, שחקנים, ודמויות מספרים או סרטים כגון הארי פוטר. 

במסגרת עבודה זו, 'יצירה' היא שם המציין סיפור, בדיחה, אנקדוטה וכו'.  40

בחקר  קאנונים  טקסטים  )עורכות(,  קליין־שגריר  וא'  ליבס  ת'  מתוך  פיענוח',  'הצפנה,  הול,  ס'   41

התקשורת, חלק א, רעננה 2007, עמ' 282–294 )פורסם לראשונה באנגלית, 1980(.

שם.  42

נכתב בלשון זכר אך מיועד לשני המינים. החוויה של קדם־הפרסום, הפרסום ואחר־הפרסום ניתן   43

בחינת  המו"לית:  'החוויה  עבדולאייב,  נ'  )ראו  ברשת  הגולשים  של  המו"לית'  'החוויה  לכנותה 

של  מבטם  מנקודת  אינטרנט  ובאתרי  בספרים  ספרותיים  יד  כתבי  של  לאור  ההוצאה  תהליכי 

בשימושים  בהרחבה  שדן  מחקר  תש"ע,  בנגב,  גוריון  בן  אוניברסיטת  מוסמך,  עבודת  היוצרים', 

בעיניו  הראויה  הבמה  את  בוחר  )המוען(  היוצר  הפרסום(.  תהליך  מעצם  הגולש  של  ובסיפוקים 

לפרסום )ישנן במות שהינן יותר פופולריות אך עלולים להיות להן מנהלים המשמשים 'כשומרי 

הסף' ולא יאפשרו העלאת יצירה בחופשיות, ויש במות פחות ידועות ופופולריות בקרב הגולשים 

אך מנהל האתר כן מאפשר פרסום מהיר יותר ופחות קפדני(. כמו שיש שוני בין הבמות, כן יש שוני 

בתוכן הסיפור – סיפור אחד יכול לצבור פופולריות ברשת )על ידי מספר צפיות, לייקים ותגובות( 

הכרוכים  שינויים  גם  מצטרפים  לכאן  הגולשים.  של  הלב  לתשומת  יזכה  לא  כלל  אחר  וסיפור 

בגולשים )אם מדובר בגולשים פסיביים או אקטיביים(, בזמן הפרסום וכדומה. כל אלה משפיעים 

על החוויה המו"לית של הגולשים ברשת להמשך פרסום סיפורים בכלל או/ו בבמה מסוימת בפרט.

מטען  אותו  בעלת  קבוצה  אלא  מסוימת  אתנית  קבוצה  רק  לא  להיות  יכולה  זה  במקרה  הקבוצה   44

תרבותי, חברתי, היסטורי וכדומה.
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החלק השני של הדגם מתייחס לנמענים שקוראים ומגיבים על הסיפור )בפרקי זמן 

שונים – יש שיגיבו תוך דקות אחדות, יש שיגיבו תוך שעות אחדות ויש שיגיבו תוך 

חודשים אחדים ואף שנים אחדות(. כמו הסיפור, גם התגובות ניתנות לחלוקה על פי 

מסכים  הנמען  אם  להבין  ניתן  כך  ובתוך  ומנוגדת(,  מתדיינת  הגמונית,  )תגובה  הול 

או כלל  )תגובה מתדיינת(  )תגובה הגמונית(, מסתייג חלקית ממנו  עם תוכן הסיפור 

לא מקבל אותו )תגובה מתנגדת(. כאן גם עולה סוגיית הדיון המתקיים בין הנמענים 

השונים )ובהם גם המוען אשר פרסם את הסיפור(. מניתוח תוכן התגובות ניתן לחשוף 

לא רק את דעתם האישית של המגיבים אלא גם אם התייחסותם הינה לסיפור גרידא, 

לחייהם הפרטיים או לסוגיות פוליטיות, חברתיות ותרבותיות במדינתם בפרט ובעולם 

בכלל.

בסיפור  לדון  מאפשרת  מגיבים  בין  תקשורת  של  במקרה  ברשת  האנונימיות 

ובנושאים שעולים מתוכו בתקשורת סינכרונית או בתקשורת א־סינכרונית. הגולשים 

יכולים 'להחיות' את השיחה שהתקיימה לפני שנים אחדות שוב באמצעות התגובות. 

מן  להיעלם  או  להימחק  יכולים  טקסטים  שבה  הקלות  מן  הנובעים  קשיים  גם  ישנם 

האינטרנט. לא כל ההודעות נשארות בשלמותן – ישנן תגובות שנעלמות בשל תקלה 

טכנית, רצונו של השתמש למחוק את ההודעה, סגירת כרטיס משתמש וכדומה.

התפשטותן של יצירות פולקלור נעשית בין מעבירי המסר למקבליו, ולחברה יש 

חלק נכבד ביצירתו, בהעברתו ובפרשנותו. כניסת המדיה החדשה לכל תחומי החיים, 

האינטרנט,  רשת  במאפייני  מעמיק  דיון  מצריכה  העברתו,  ולדרכי  לפולקלור  ובהם 

יצירות פולקלור  הן הנמענים( להפצת  )הן המוענים  שבהם משתמשים גולשי הרשת 

בבמות פרסום שונות )בין אלו שיש להירשם אליהן כדי לפרסם ובין אלו שלא מצריכות 

רישום, בין אלו שפתוחות לכלל גולשי האינטרנט ובין אלו שפתוחות רק למשתמשים 

למעבירי  התייחסות  דורש  באינטרנט  בפולקלור  הדיון  אחרות,  במילים  הרשומים(. 

)יצירות פולקלור( ולאמצעי תקשורת שדרכו  המסר )מוענים ונמענים(, למסר עצמו 

מעבירים את היצירה )בעל־פה, בכתב ]בספרים ובמגזינים[, בתקשורת האלקטרונית 

ובאומנות החזותית(. בשילוב כל הגורמים, שיוצגו להלן, ניתן לדון בהרחבה בפולקלור 

ברשת מנקודת מוצא של המונח המוצע במסגרת המחקר הנוכחי, גלישה היגודית.

ניתוח הסיפורים והתגובות שהתקבלו לאחר העלאתם מתבצע בסדר אחיד, כלהלן:

חלק א:

• פרטי הסיפור )אתר, תאריך העלאתו של הסיפור לרשת, מספר התגובות(;	

• הסיפור עצמו )הגרסה המלאה כפי שפורסמה ברשת(;	

• הסקת מסקנות מהסיפור )לנוכח ניתוח נושאים שנעשה בחלק הקודם(;	
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חלק ב:

• חלוקה וניתוח התגובות על פי הול )פענוח הגמוני, מתדיין ומתנגד(;	

• דיון בתגובות על תגובות )במידה שהתקבלו תגובות של גולשים המנהלים דיון 	

זה עם זה(;

• סיכום ודיון התגובות )נטייה של המשיבים/הנמענים, נושאים שעלו ומאפיינים 	

ייחודיים(.

ה י ת ו ד ל ו ת ו ת  ו מ ד ה  : ן י ד ־ א ר  ס א נ

למקרה בוחן להדגמת המונח גלישה היגודית בחרתי בדמותו המרתקת של נאסר א־דין 

ומקומה בברית המועצות וברוסיה הפדרלית, בתקופה הסובייטית והפוסט־סובייטית, 

לפני מהפכת האינטרנט ואחריה, בעזרת סיפורים שפורסמו בפורומים דינמיים ברשת 

בשפה הרוסית. לשם הבנת מקומה של הדמות בתרבות הסובייטית והפוסט־סובייטית, 

יש לעמוד על מאפייניה ושורשיה. מאז ומתמיד עלו שאלות רבות הנוגעות לדמותו של 

חודג'ה נאסר א־דין,45 ובהן: אם היה דמות היסטורית, באיזו מאה נולד והיכן חי, אולי 

הוא בכלל דמות בדיונית, ואם יש עוד נאסר א־דינים, מלבד חודג'ה ועוד.46 לשאלות 

אלו תשובות מגוונות.

הרשלי  ג'ופה,  ג'וחה,47  כמו:  פולקלוריסטית  דמות  יש  אתנית  קבוצה  לכל 

מאוסטרופולי, שייקה פייפר ועוד.48 נאסר א־דין מפורסם ואהוב בארצות המזרח,49 ולו 

השם הרווח המשמש בספרות מחקרית ובפורומים בשפה הרוסית הינו נאסר א־דין )או נאסרדין,   45

חודג'ה נאסרדין, מולה נאסרדין(. פירוש השם בערבית הינו מגן אמונה )נאסר=מגן, אדין=אמונה(.

אוזדמיר, הפילוסוף )לעיל הערה 28(.  46

שוטה,  של  דמות  קיימת  השונות,  היהודיות  הקבוצות  לרבות  תרבות,  ש'בכל  מציינת  אלכסנדר   47

היא  שבהם  ובתנאים  בהקשר  תלוי  הדמות  של  הייחודי  גילומה   ]...[ בדיחות  נרקמות  שמסביבו 

פועלת'. ת' אלכסנדר, 'הספרות העממית כביטוי לזהות אתנית: העדה הספרדית־יהודית בישראל', 

 U. Marzolph, ‘Juha in the Arabic Nights’, JAL 36 מסורות ב )תשמ"ו(, עמ' 31–47. ראו גם

pp. 311-322 ,(2005) (3), הציטוט מעמ' 359.
)תשמ"א(,  7 פעמים  יהודיים־ספרדיים',  הומוריסטיים  סיפורים  והעיר:  'הדמות  אלכסנדר,  ת'   48 

 L. Vartanian–Kirwan, ‘Armenian  ;)47 הערה  )לעיל  עממית  ספרות  הנ"ל,   ;69–65 עמ' 

 Stories of Hodja’, California Folklore Quarterly 2,1 (1943), pp. 27-29; H. Fedai,
 ,(‘Mulla or Hodja Nasreddin as Seen by Cypriot Turks and Greeks’, Folklore 16 (2001 
בברית  כתעלולן  א־דין  נאסר  של  שדמותו  מציין   )Липовецкий( ליפוביצקי   .pp. 105-111
 M. Lipovetsky, Charms of the Cynical המועצות שונה מדמותו באירופה וארצות הברית. ראו

Reason: The Trickster’s Transformations in Soviet and Post-Soviet Culture, Boston 2011
אסיה,  במזרח  במיוחד  בעולם,  שונים  במקומות  דמותו  על  וסיפורים  בדיחות  מסופרים  היום  עד   49
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מקבילות רבות ברחבי העולם.50 אומנם רבים מאמינים שהיה אדם בשר ודם, אך טרם 

התגבשה הסכמה על תאריך לידתו המדויק.51 יש הטוענים שחי במאה התשיעית, אחרים 

אומרים שחי בין המאה הארבע־עשרה ובין המאה העשרים,52 ויש דווקא הסבורים שחי 

בין המאה האחת־עשרה ובין המאה הארבע־עשרה.53 עמדה רווחת במחקר הינה שבסוף 

המאה התשע־עשרה ובתחילת המאה העשרים עורבבו הדמויות ג'וחה ונאסר א־דין, 

כך שלצד דמויותיהם הנבדלות התקיימה אף דמות מעורבת שלהם. זאת הסיבה שניתן 

ג'וחה  כמו  ותעלולן  תם  הוא  שבהם  סיפורים  א־דין  נאסר  על  הסיפורים  בין  לראות 
ובאחרים הוא איש דת ויועץ בעל חוכמה, כפי שהיה ידוע במקור בתרבות התורכית.54

ומלמדים  הרוח  מצב  את  מעלים  הנאה,  גורמים  אודותיו  על  והבדיחות  הסיפורים   

יום־ לפעילות  קשורים  האורלית  בתרבות  א־דין  נאסר  על  סיפורים  השכל.55  מוסר 

יומית ומציבים 'מראה' בפני החברה המשקפת את התנהלותה ואת צרכיה. בעבר נראו 

דמותו  את  לחזק  מנת  על  הוסתרו,  אלו  הסיפורים  אך  ארוטיים,  תכנים  עם  סיפורים 

של נאסר א־דין כאדם מבוגר, מכובד ואף איש דת.56 למשל דמותו של נאסר א־דין, 

 T. Alexander-Frizer, The Heart .)הבלקן, קווקז, צפון אפריקה וגם אירופה )במיוחד בתורכיה

 is Mirror: The Sephardic Folktale, Detroit 2008, pp. 432-433; H. Stein, ‘Turkish
 Nasreddin Hoca’s Appearance as the Uzbek Afandi’, Middle Eastern Literatures 10,3

(2007), pp. 219-230
 M. Ulrich, ;)47 ראו אלכסנדר, הדמות והעיר )לעיל הערה 48(; הנ"ל, ספרות עממית )לעיל הערה  50

‘What is Folklore Good For?’, JFR 35,1 (1998), pp. 5-15
 O. Brenifier, ‘Nasruddin ברניפייר מציין למשל שלא מדובר בבן אדם אמיתי אלא במיתוס. ראו  51

Hodja: A Master of the Negative Way’, Childhood and Philosophy 2,3 (2006), http://
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pv7UlKuutkEJ:www.periodicos.

 proped.pro.br/index.php/childhood/article/view/991+&cd=3&hl=iw&ct=clnk&gl=il
)נדלה ב־15 באוגוסט 2014(.

 U. Marzolph (ed.), The Arabian Nights in Transnational Perspective, Detroit, MI  52

2007; שטיין, נאסר א־דין התורכי )לעיל הערה 49(, עמ' 219–230.
 M. Ozçelik, Nasreddin Hoca, Istanbul 2008; E. Sari, Nasreddin Hodja: Children’s  53

 Stories, Antalya 2016; H. B. Paksoy, ‘Elements of Humor in Center Asia: The Example
 of the Journal Molla Nasreddin in Azerbaijan’, in E. von Mende, (ed.), Turkestan als
 Historischer Faktor and Politische Idée: Festschrift für Baymirza Hayit zu seinem 70.

Geburtstag, 17 Dezember, 1987, Köln 1998, pp. 164-180
סרי, שם. אחרי המאה החמש־עשרה הפך נאסר א־דין לפופולרי כל כך, עד שבאנטוליה נעשה לו   54

צפוף, ודמותו זכתה לחיים מחודשים במקומות אחרים, מאזרבייג'ן ועד מזרח טורקסטן. כך גם בסין 

ובהודו. נאסר א־דין מפורסם גם במערב. במדינות ערביות הופיע נאסר א־דין כדמות עצמאית 

בשם ג'וחה. ראו גם אוזצליק, שם.

אוזצליק, שם.  55

 H. Gurkas, ‘Turkish Secular Muslim Identity on Display in Europe’, in G. Marranci,  56
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המקובלת לרוב, שאומצה מן הפולקלור התורכי, הינה של גבר בגיל העמידה, המשמש 

כיועץ ושופט ויכול לתת מענה על כל השאלות והתהיות.57 הוא גם ריאליסטי ויודע 
לקבל ביקורת.58 לרוב הוא מלווה בחמורו, חברו הנאמן.59

סיפורים על נאסר א־דין שמקורם בתורכיה60 עברו גם למדינות אחרות ואומצו על   

 (ed.), Muslim Societies and the Challenge of Secularization: An Interdisciplinary
Approach, Hiedelberg 2010, pp. 113-129

 X. L. Gil, ‘Instrumentos de la Communicacion Intercultural’, Culturales 1 (2004),  57

 pp. 2-16; P. N. Sullivan, ‘Nasreddin Hodja and the Importance of Context’, English
 Teaching Forum 40,3 (2002), pp. 2-5; I. Shah, El Mundo de Nasrudin, Barcelona 2003;

idem, Las Sutilezas del Inimitable Mula Nasrudin, Barcelona 2004
אוזצליק, נאסר א־דין )לעיל הערה 53(.  58

נאסר א־דין והחמור מופיעים יחדיו לא רק בתקשורת הכתובה אלא גם בתקשורת האלקטרונית   59

 B. Asilioglu, ‘The Educational Value of Nasreddin ראו  להרחבה,  החזותית.  ובאומנות 

 Hodja’s Anecdotes’, Children’s Literature in Education 39 (2008), pp. 1-8; S. Karabas,
 ‘The Use of Eroticism in Nasreddin Hoca Anecdotes’, Westrn Folklore 49,3 (1990),
pp. 299-305. על דמותו של החמור בתרבות ובחברה נכתב רבות. 'החמור היה למשל לבני אדם 
הסובלים ונאנקים תחת עול, ויותר מכל בעל חיים אחר הוא ייצג את המעמדות הנמוכים והמושפלים 

בחברה האנושית'. מתוך י' שביט וי' ריינהרץ, חמוריות: מסע בעקבות החמור, ירושלים תשע"ד, 

עמ' 15. 'לחמור כ"סמל" ולחמור כ"בשר ודם" יש קיום עצמאי וחיים נפרדים לגמרי זה מזה. דמות 

החמור, וכן האתון והעיר בתרבות, היא גם ראיה מובהקת שדימויים וסמלים לא רק מקבלים במשך 

זמן משמעויות שונות ותפקידים שונים, אלא גם עוברים עליהם תהליך של "ריקון". כלומר, הם 

חדלים להיות חלק מן השפה הסימבולית ונעשים ללא יותר מביטוי שימושי שגור, שחוק ובלוי, 

פריט במאגר של הקלישאות השימושיות. בעוד השדה הסימבולי שמור למעטים, וגנוז בדרך כלל 

בספרות אזוטרית, הדימוי הפופולרי שוכן בפולקלור, באוצר הפתגמים, ובעיקר בקלישאות שהן 

להיחלץ  כדי  החדשה  העת  עד  להמתין  עליו  היה   – החמור  של  ובמקרה  היום־יומי.  מהשיח  חלק 

לחמור  לפעמים  ולהיות  ממדי",  "חד  מואנש  חמור  מהיותו  גם  כמו  וסמל,  דימוי  כמשל,  מקיומו 

אינדיווידואלי' )שם, עמ' 21(. החמור מופיע בהרבה יצירות ממערב וממזרח ובהם גם ב'אלף לילה 

נח, אוכל  הוא  עייף  ]של החמור[ טובים: כשהוא  חייו  'השור התלונן באוזני החמור כמה  ולילה'. 

שעורה מנופה ומשרתים אותו. רק לעתים בעליו רוכב עליו ואילו הוא, השור, תמיד עסוק וחורש 

בשדה. החמור יעץ לו להתחלות וכך לזכות בכמה ימי מנוחה. כשנוהג הבהמות מצא את השור חולה 

הוא לקח במקומו את החמור לחריש. כשחזר החמור מהחרישה עייף ורצןץ הודה לו השור על עצתו, 

ועל כך השיב החמור "קודם חייתי בשלווה, ורק סקרנותי הביאה עלי את הרעה הזאת"; ואז סיפר 

החמור ששמע את בעליו אומר שאם השור לא יקום מרבצו, יקחוהו לשוחט. השור הודה לחמור 

ולמחרת היום קם לעמל "בריא כשור"' )שם, עמ' 149(.

 I. Başgöz, ‘Proverbs Image, Proverb Message and Social Change’, JFR 30 2/3 (1993),  60

 pp. 127-142; U. Marzolph, ‘Molla Nasr al-Din in Persia’, Iranian Studies 28,3/4 (1995),
 pp. 157-174; L. A. Kiliç and Z. Batur, ‘A Loop in Turkish Social and Cultural Thinking:

Fuzzy Nasraddin Hodja’, Millifolklore 23,90 (2011), pp. 54-67
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ידן.61 לפי טענה אחת דמותו של נאסר א־דין הופיעה בגרמניה במאה הארבע־עשרה,62 

מן  הבאתה  עם  התשע־עשרה  במאה  דווקא  שם  הופיעה  היא  אחרת  טענה  פי  על  אך 

טיל   – ג'וחה  של  המקבילה  בדמותו  המערביים  האוריינטליסטים  ידי  על  המזרח 

אוילנשפיגל )Till Eulenspiegel(,63 וגם בדמותו המקורית של ג'וחה, שאף היא עברה 

בהודו  א־דין  נאסר  על  סיפורים  גם  נמצאו  במקביל  לאזור.  ומאזור  למדינה  ממדינה 

ובאיראן, שם הופיעו הבדיחות הראשונות בימי הביניים, אך סיפורים על נאסר א־דין 

בערבוב עם דמותו של ג'וחה הופיעו רק בעת החדשה.64 בתחילת המאה העשרים יצאו 

ספרי סיפורים על נאסר א־דין גם בצ'כיה ובצרפת.65 להולנד הובאו הסיפורים בשנות 
השישים עם בואם של המהגרים מתורכיה.66

על  סיפורים  חמישה   )Mark Twain( טווין  מארק  הסופר  פרסם  הברית  בארצות 

נאסר א־דין, בשנת 1888, לאחר שחזר ממסעו באימפריה העות'מאנית.67 לפי דעתה 

)Anderson(, הבחירה של טווין לפרסם את חמשת הסיפורים על נאסר  של אנדרסון 

א־דין איננה מקרית אלא קשורה לתקופה שאחרי מלחמת העצמאות בארצות הברית 

)1861–1865(. אנדרסון מצאה קווי דמיון בין התרבויות, התורכית והאמריקאית, שהיו 

בתקופה של שינוי, והסיפורים על נאסר א־דין התאימו לשתיהן. במאה השבע־עשרה 
הפך נאסר א־דין לדמות מוכרת ברוסיה הצארית.68

א־דין  נאסר  על  ובדיחות  סיפורים  הגיעו  השבע־עשרה  שבמאה  לציין  הראוי  מן   

חיה בשלום לצד  לאזור קרים, הודות לתורכים ששלטו שם. דמותו של נאסר א־דין 

דמות מקומית המאוד דומה לו באופי ובתיאור, אחמט־אחאי )Ахмет-Ахай(. במהלך 

מרזולף, שם, 158.  61

 R. J. Suresha, The Uncommon Sense of the Immortal Mullah Nasruddin: Stories, Jests,  62

and Donkey Tales of the Beloved Persian Folk Hero, Shade 2011
גורקס, זהות מוסלמית )לעיל הערה 56(.  63

מרזולף, לילות ערב )לעיל הערה 52(; הנ"ל, מולה נאסר א־דין )לעיל הערה 60(; סורשה, ההיגיון   64

יוצא הדופן )לעיל הערה 62(.

מרזולף, ג'וחה )לעיל הערה 47(, עמ' 311–322.  65

 T. Meder, The Flying Dutchman and Other Folktales from the Netherlands, Westport  66

2007
 M. Twain (comp.), Mark Twain’s Library of Humor, S. L. Clemens (ed.), New York  67

 1888; R. Anderson, ‘Contemporary Implications: Unconscious Cultural Assumptions
 in U.S. Progressive Era Engagement with Turkey’s Nasreddin Hodja Tale’, Journal of

the American Studies Association of Texas 45 (2014), pp. 41-57
על מסעות ומטיילים רוסיים בתקופת הצארות, במיוחד במאות ארבע־עשרה וחמש־עשרה, ראו   68

 G. P. Majeska, Russian Travelers to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth
Centuries, Washington, DC 1984
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השנים היו ניסיונות של הנחלת סיפורים ובדיחות על נאסר א־דין לדמותו של אחמט־

אחאי. אך הדבר לא תמיד הצליח, מאחר שהיו פערי תרבות בין הקבוצות, וכשהמסר 
לא מובן לאנשים, הסיפור מאבד מכוחו.69

תחת השלטון הסובייטי, אחרי מהפכת 1917, הפך נאסר א־דין לגיבור עם. לעיתים   

הסובייטי  השלטון  על  ביקורת  בעקיפין,  לפעמים  דמותו,  באמצעות  העם  העביר 

)ובעבר גם על שלטון הצאר(. הדבר נעשה בקרב קבוצות מצומצמות מאוד.70 מנגד 

הספרים  בהוצאת  תמך  ולכן  מסרים  להעברת  דמותו  את  ניצל  סובייטי  השלטון  גם 

 ,)Пермякова( 1972 ערכה פרמיאקובה  בכל רחבי ברית המועצות.71 למשל, בשנת 

דמויות  על  סיפורים  אוסף   ,)Проделки Хитрецов( הערמומים'  'תעלולי  הספר  את 

מאזרבייג'ן,  מתורכיה,  בסיפורים/בדיחות  א־דין  נאסר  ובהן  רבות,  פולקלוריסטיות 

זה  קובץ  לפני  פורסמו  אשר  נוספים  ספרים  ועוד.  מאיראן  מאוזבקיסטן,  מארמניה, 

ואחריו, יצאו בכל רחבי ברית המועצות אף אחרי התמוטטותה. דמותו של מולה נאסר 

א־דין פופולרית בקרב עמי המזרח של ברית המועצות, ובשמו נקרא שבועון. השבועון 

יצא לאור בתחילת המאה העשרים והתפרסם בטביליסי )1906–1917(, טבריז )1921( 

פתגמי  תגובות,  חברים,  שיחות  הינם:  בו  שנידונו  הנושאים   .)1931–1922( ובאקו 

זה  הומור, טלגרמות הומוריסטיות, סיפורים סטיריים, בדיחות או תמונות. כתב־עת 

גם השפיע על הסטירה במקומות  ופרוזה אלא  רק הציב במה להתפתחות ספרות  לא 

אלו. הוא משך תשומת לב גם במערב, ועליו נכתבו מאמרים וכתבות אחדים בשנות 
השלושים והשישים.72

את דמותו של נאסר א־דין ניתן לראות לא רק בפולקלור שבעל־פה אלא גם ביצירות   

 А. А. Эмирова, ‘Ахмет Ахай ‒ Крымский родственник Ходжи Насреддина’,  69

Культура Народов Причерноморья 211 (2011), pp. 116–117 )= א"א אמירובה, 'אחמט־
 ,]2011[  211 פריצרנומוריה  עמי  תרבות  א־דין',  נאסר  חודג'ה  של  מקרים  משפחה  קרוב   אחאי: 

עמ' 116–117(.

הציטוט   ,R. Abazov, Historical Dictionary of Turkmenistan, Lanham, MD 2005  70 

מעמ' 75. כאן יש לציין שבמהלך המאה העשרים הושפעה המסורת של נאסר א־דין בתורכיה למשל 

שסיפוריו  המוצאים  יש  תעמולתי.  לכלי  הפולקלור  ומהפיכת  ומפוליטיקה,  שונות  מקבוצות  גם 

ובדיחותיו של נאסר א־דין הפכו ליותר פוליטיים במהלך אותה המאה מאחר שיש בהם התייחסות 

לחיי החברה בכלל ולקונפליקטים בפרט )כמו בין התורכים ליוונים בקפריסין(. ראו אולריך, הטעם 

שבפולקלור )לעיל הערה 50(.

 Z. Bayraktar, ‘Changes Occurred by Result of Ideologic Approaches in Nasreddin  71

 Hodja Anekdots’, Journal of Turkish Studies 3 (2008), pp. 230-235
 J. Peschio, I. Pilwshchikov, and K. Vigurskii, ‘Academic Digital Libraries Russian Style:  72

 An Introduction to Fundamental Digital Library of Russian Literature and Folklore’,
Slav and East European Information Resources 6,2-3 (2005), pp. 45-63
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הסובייטי  הסופר  למשל,  קולנוע.  ובסרטי  מצוירים  בסרטים  ובפתגמים,  ספרותיות 

לאוניד סולוביוב )Leonid Solovyov, 1906–1962(, כתב שני ספרים על דמותו של 

חודג'ה נאסר א־דין )בספריו ובתסריטיו הוא הסתמך על סיפורים, אנקדוטות ובדיחות 

ידועים מהפולקלור על דמותו(. הספר הראשון ראה אור בשנת 1940 )הסרט הראשון 

אור בשנת  והספר השני ראה  1943, ראו מטה(,  יצא בשנת  נאסר א־דין  בדמותו של 

73.1954 כעבור שנים אחדות יצאו בברית המועצות סרטים נוספים על דמותו של נאסר 

א־דין. כמו כן, את פסליו של נאסר א־דין ניתן למצוא עד היום בבוכרה, במוסקבה 

ובבאקו. מכאן עולה שגיבוש דמותו ועיצובה נעשו ונשמרו בכמה ערוצים: בתקשורת 
בעל־פה, בתקשורת הכתובה, בתקשורת האלקטרונית ובאומנות החזותית.74

בשפה הרוסית נערכו מעט מאוד מחקרים על אודות הדמות. אחד המחקרים הינו   

מחקרו של פופוב )Попов(, שעסק בסוגים שונים של התעלולן )trickster( בתרבות 

הסובייטית, ובתור דוגמה ניתח את דמותו של נאסר א־דין. פופוב הדגיש שהפופולריות 

מאת  של נאסר א־דין בתרבות הסובייטית באה עם הפצתו של הרומן 'עוכר השלווה' 

הנורמות  את  מפר   ,35 בן  הוא  א־דין  נאסר  ברומן  סולוביוב.  לאוניד  הרוסי  הסופר 

החברתיות ואת האיסורים, ובעזרת חוכמתו וזריזות מחשבתו מצליח לצאת מכל סכנה. 

הודפסו  שוב  שקטות,  הלא  השמונים  בשנות  המשבר,  שבתקופת  מציין  פופוב  עוד 

 )Лениздания( 'רומנים של סולוביוב על נאסר א־דין בהוצאה המפורסמת 'לניזדניה

בקווים  הוצגה  לא  הרוסית  בתרבות  א־דין  נאסר  של  דמותו  עותקים.  וחצי  במיליון 
הקלסיים של התעלולן, אלא בתור דמות קונסטרוקטיבית ומרתקת.75

נאסר א־דין של סולוביוב היה מעין מגשר בין התרבויות של אנשי אסיה התיכונה   

לראות  ניתן  לכך  הוכחה  אחידה.  סובייטית  תרבות  ליצור  בניסיון  הסלביים  ועמים 

צילום  ובסיוע  סטלין  של  בתקופתו  עוד  הספרים  בהוצאת  שתמך  ממשלתי  באישור 

'נאסר א־דין בבוכרה'  סרטים, שהראשון בהם יצא בתקופת מלחמת העולם השנייה, 

L. Solovyov, The Tale of Hoda Nasreddin, Toronto 2009  73

ליפוביצקי הדגיש שמציאותם של פסלים לגיבורי תרבות, ביניהם גם גיבורים תעלולנים, בתקופת   74

מראהו  ואת  בציבור  דמותו  את  לחזק  באים  והם  נדירה,  אינה  התפרקותה,  ואחר  המועצות  ברית 

החיצוני שנחרט למשך דורות. ראו ליפוביצקי, קסמי ההיגיון הציני )לעיל הערה 48(.

 E. A. Попов, ‘Ходжа Насреддин и Остап Бендер: образ трикстера в советской  75

 литературе’, Россия и Восток: культурные связи в прошлом и настоящем:
 материалы Международной научной конференции 16-17 апреля 2014 года,
דמות  בנדר:  ואוספן  א־דין  נסאר  'חודג'ה  פופוב,  )י"א   Екатеринбург 2014, pp. 259-262
התעלולן בספרות סובייטית', רוסיה והמזרח: קשרי תרבות בעבר ובהווה – מחקרי כנס בין־לאומי, 

16–17 אפריל 2014, יקטרינבורג 2014, עמ' 259–262(; סולוביוב, עוכר שלווה, תל אביב 1946; 

idem, The Enchanted Prince, Moscow 1957



נרמינה עבדולאייב

]152[

18[

בתקופה  ומשבר  מצוקה  בעיתות  התווך  כעמוד  שימש  א־דין  שנאסר  מכאן   .)1943(

הסובייטית וסייע לכלל אזרחי ברית המועצות לעבור את התקופה הקשה.76 ז'אקסלקוב 

)Жаксалыков( ּובאקטבאייבה )Бактыбаева(, במאמרם על ההומור הסּופי בספרות 

הקאזקית, הביאו לדוגמה סיפורים על נאסר א־דין כמורה סּופי. לטענתם, הסיפורים 

להבין  לאדם  ומסייעים  חינוכיים  הם  ותסכול,  משבר  במצבי  במיוחד  ההומוריסטיים, 
ולהעריך טוב יותר את המצב ולחשוב על הדברים יותר לעומק.77

גברילוב )Гаврилов( בחן את אב־טיפוס התעלולן במיתולוגיה היוונית וביצירות   

אחרות ובהן סיפורים על נאסר א־דין. לשם כך הציג סיפורים אחדים שמופיעים בהם 

של  הופעתו  עובדת  הינה  א־דין  נאסר  על  בסיפורים  המעניין  תעלולן.  של  מוטיבים 

השליט הנודע טימור לנג, שייסד את האימפריה הטימורית במאה הארבע־עשרה וכבש 
שטחים רבים בקווקז, באיראן, בסוריה ובסין.78

מסקירה זו ניתן ללמוד שסיפורי עם מושפעים מאירועים היסטוריים, ממיתולוגיות 

עתיקות ומדתות שונות. אפשר אפוא לטעון שנאסר א־דין הפך לדמות אוניברסלית 

ברשת  א־דין  נאסר  על  הסיפורים  את  לקרוא  היום  שניתן  עד  וזמן,  מרחב  שחוצה 

האינטרנט בשפה הרוסית.

ן ח ו ב ה  ר ק מ כ ן  י ד ־ א ר  ס א נ י  ר ו פ י ס

הול  של  הניתוח  בשיטת  שנותחו  א־דין  נאסר  על  לסיפורים  דוגמאות  שלוש  להלן 

שהצעתי במאמר זה. 

א. עץ התאנים

https://www.( Baku Pages 2007 באתר  הסיפור 'עץ התאנים' פורסם ב־22 בינואר 

baku.ru/ (, בפורום המיוחד לסיפורים על נאסר א־דין. לסיפור התקבלו קרוב לשלושים 

הרחבה על נושא התעלולן בברית המועצות, ראו ליפוביצקי, קסמי ההיגיון הציני )לעיל הערה 48(.  76

 А. Жаксалыков и А. Бактыбаева, ‘Суфийский Смех в Казахской Литературе’,  77

Доска 9 (2006), pp. 195-200 )= א' זקסלייקוב וא' בקטייבאייבה, 'הומור צופי הספרות הקזחית', 
לוח 9 ]2006[, עמ' 195–200(.

 Д. А. Гаврилов, ‘Трикстер в период социо-культурных преобразований: Диоген,  78

 Уленшпигель, Насреддин’, в Е. Н. Мощелкова (ed.), Experimentum 2005: Сборник
ד"א   =(  научных статей философского ф-та МГУ, Москва 2006, pp. 166-178
דיוגנס, טיל אוילנשפיגל, נאסר א־דין',  'תעלולן בתקופה של שינוי חברתי־תרבותי:  גברילוב, 

הפקולטה  של  מדעיים  מחקרים  אוסף   :2005 אקספרימנטום  ]עורכת[,  מושילקובה  י"נ  בתוך 

הפילוסופית של אוניברסיטת מוסקבה, מוסקבה 2006, עמ' 166–178(. 
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תגובות. הראשונה בהן פורסמה ביום פרסום הסיפור, והאחרונה ב־20 בדצמבר 2008 

)כלומר התגובות נכתבו במהלך שנה שלמה(.79 הסיפור:

פעם אחת החליט נאסר א־דין להביא לשליט במתנה תאנים הגדלות על העץ 

ופנה לארמון. בדרך לארמון תפסו שומריו של  הוא אסף סלסלת תאנים  שלו. 

אמורים  שהיו  והשומרים,  לברוח,  הצליח  מהם  אחד  גנבים.  שלושה  השליט 

להביא למאסר שלושה אנשים, הבחינו בנאסר א־דין ולקחו אותו איתם. כך מצא 

עצמו נאסר א־דין בכלא.

ושאל:  א־דין  נאסר  את  ראה  הוא  האסירים.  כל  בין  השליט  עבר  אחד  יום 

'למה אתה פה?'. 'בגלל התאנים', השיב נאסר א־דין בעצב. 'בגלל התאנים?', 

שלי',  מהעץ  תאנים  סל  לך  להביא  לארמון  בדרכי  הייתי  'כן.  השליט.  הופתע 

הסביר נאסר א־דין והמשיך, 'ובדרכי הנה השומרים שלך לקחו אותי והשליכו 

היו  הן  האלו.  התאנים  את  זוכר  'אני  השליט,  הרהר   ,'... 'תאנים  לכאן'.  אותי 

טעימות מאוד. מיד אבקש לשחרר אותך. ותבקש כל דבר. אעשה ואתן הכול'. 

'שליט יקר', אמר נאסר א־דין, 'אני רוצה גרזן'. 'גרזן?', הופתע השליט והמשיך, 

נאסר  השיב  עץ התאנים',  את  לכרות  'בשביל  אותו?'.  צריך  אתה  מה   'בשביל 

א־דין.

שלו  המתנה  לשליט.  מתנות  להביא  שרוצה  נתין  בתור  א־דין  נאסר  מופיע  בסיפור 

יבול מהעץ שלו. אולם, הוא לא מגיע לשליט עם המתנה בגלל שומרי המלך,  הינה 

שלא  דבר  על  נענש  הוא  כלומר  לכלא.  אותו  ומכניסים  גנב  כאל  אליו  שמתייחסים 

עשה. הצדק נעשה רק לאחר שהשליט מסתובב בכלא ושואל את האסירים על סיבת 

הוא מבין   – מעצרם. נאסר א־דין מספר את כל הסיפור לשליט, שמוצג בתור צדיק 

שנפלה טעות ורוצה לתקנה. לעומת זאת, נאסר א־דין מסיק מסקנה אחרת – אילולא 

היה ברשותו עץ תאנים, לא היה מביא אותם לשליט ואז לא היה נתפס ולא היה יושב 
בכלא; האשמה הינה בעץ ולא בהחלטתו להביא מתנה.80

http://www.baku.ru/pubs/molla/12211_ru.php )נדלה ב־15 באוקטובר 2015(. במקורו לקוח   79

הסיפור מן המסורת התורכית. חזון האתר Baku Pages הוא לאחד את כל יוצאי באקו )אזרבייג'אן( 

ללא קשר למקום הימצאם הפיזי, לדתם וכדומה. אחת המטרות של האתר היא לשמר את תרבות 

העבר. האתר מתפרסם בשפות רוסית ואנגלית כדי לאפשר ליוצאי באקו הפזורים ברחבי העולם 

להיחשף ולחלוק תכנים. מחזונם: 'אנחנו זוכרים את העבר, מאמינים בהווה ומביטים אל העתיד 

בתקווה'.

על תרומתה של המתנה ועל מקומה, ראו: 'אף על פי שנתינת מתנות נראית לרוב כאקט וולנטרי,   80

ספונטני ונטול אינטרסים אישיים או ציפיות להחזר ]...[ נתינת מתנות עשויה להיות, בו זמנית, גם 

וולנטרית וגם כפויה, גם ספונטנית וגם מתוכננת, גם אינטרסנטית וגם נטולת אינטרסים אישיים' 
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חלוקת התגובות על פי הול:

פענוח הגמוני: 

'הסיפור הכי מוצלח. מעולה'. •	 •
'טוב שיש סיפורים כאלו – בשבילנו הם שיעורים לחיים'. •	 •

'בעולם המלוכלך והנבזי הזה, יש ויהיו כמו תמיד החזקים ששורדים והחלשים  •	 •
שמתים. אלו הם חוקי הג'ונגל'.

'כמו שאומרת חוכמה עממית – מטובה לטוב אל תחכה'. •	 •
'אף מעשה טוב לא עובר בלי אשמה . אבי המנוח תמיד אמר "הדרך לגיהינום  •	 •

רצופה כוונות טובות". גם אני נאלצתי בחיי "לכרות עצי תאנים"'.

'לא היה צריך להתחנף'. •	 •
'כמו שאומרים: אם לא ביקשו ממך לעשות משהו – אל תעשה זאת'. •	 •

פענוח מתדיין: 

'נאסר א־דין נהג לא בחוכמה, למרות רצונו הטוב'.  •	 •
'הוא פשוט היה שם בזמן ובמקום לא נכון'.  •	 •

פענוח מתנגד: 

'מוזרה העובדה שלנאסר א־דין עלה הרעיון להביא משהו לשליט – הרי הגיעו  •	 •
אלינו סיפורים על דמות זו ויחסו לשלטון היה אחר לגמרי'.

שהוצגו  בסיפורים  השלטון.  עם  א־דין  נאסר  של  יחסיו  על  לדיון  קשור  זה  סיפור 

לעיל יחסו של נאסר א־דין לשלטון הינו אמביוולנטי – מחד גיסא השליטים הם אלו 

להם  שיעזור  זה  הוא  )כלומר  דעתו  את  שואלים  ואף  טובה,  א־דין  מנאסר  המבקשים 

השליט  כנגד  יוצא  א־דין  נאסר  גיסא,  מאידך  שלטון(;  או  ממלכה  בניהול  או  בעצה 

האכזר לעמו ומצליח להביסו בחוכמה ופיקחות. מעטים הסיפורים על יחסו המתחנף 

ניתן לראות מגוון רחב של  גם כאן  זה.  נאסר א־דין לשליט כפי שהוצג בסיפור  של 

המסיקות  ותגובות  א־דין,  נאסר  של  ובמניעיו  במעשיו  שדנות  תגובות   – תגובות 

מסקנות, הקשורות לחיים המציאותיים של הגולשים. בין התגובות לא פורסמו כאלו 

הקשורות למוען )מפרסם הסיפור( ולגולשים אחרים.

יש  כיצד  מניסיונו  נמעניו  ואת  שומעיו  את  ללמד  א־דין  נאסר  ניסה  זה  בסיפור 

]תשס"א[,   7 מידעת  באינטרנט?',  מידע  משתפים  אנשים  מדוע  ברשת:  וקח  'תן  ביליאוס,   )י' 

עמ' 44–56, הציטוט מעמ' 45(; 'נתינה לאנשים אחרים או עזרה לזולת יכולות, על פי הפסיכולוגיה 

החברתית, לשפר את מצב הרוח וההערכה העצמית של הנותן, העוזר, ולגרום לו להרגיש בריא, 

נינוח ומאושר, כמו גם להקל על תחושת לחץ, חרדה ואפילו דיכאון' )שם, עמ' 46(. להרחבה על 

 M. Mauss, The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic מתן מתנות, ראו 

Societies, W. D. Halls (trans.), London 1990
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להתנהג נכון ומה יכול לקרות אם יתנהגו כמוהו. בסיפור זה נאסר א־דין מאשים את 

עץ התאנים שלו – בגללו הוא נקלע לסיטואציה זו – ואינו מאשים את עצמו. בספרו 

של סולוביוב למשל נמנע נאסר א־דין מלהביא מתנות לשליט בטענה שאם יביאו מעט 

מתנות השליט יכעס וירצה לכבוש אותם. מנגד במקרה שיביאו מתנות רבות, השליט 

כן, נאסר א־דין הסיק שעדיף  ויחליט לכבוש אותם. אם  עלול לחשוב שהם עשירים 

ולא להזכיר לשליט את הקיום של נתיניו. יתרה מזו, נאסר א־דין לא  לשבת בשקט 

נוהג לתת מתנות ולחלוק את רכושו עם אחרים, ולכן מנקודת מבט זו מעשהו בסיפור 

נתפס כיוצא דופן – אך סביר להניח שכך רצה נאסר א־דין ללמד את נמעניו מה קורה 

לאדם ש'מתחנף' לשליט.

ב. נשים וסוד

Baku Pages, בפורום המיוחד  2003, באתר  וסוד' פורסם ב־22 במאי  'נשים  הסיפור 

לסיפורים על נאסר א־דין. לסיפור התקבלו שבעים ותשע תגובות. הראשונה פורסמה 

ב־21 בינואר 2004 והאחרונה ב־15 בינואר 2007. הסיפור:

והוסיף  לאישה?',  סוד  לספר  'אפשר  אחיינו:  א־דין  נאסר  את  שאל  אחת  פעם 

'אבא אמר לי שאי אפשר'. 'לא נכון לומר שהאישה לא יכולה לשמור סוד', השיב 

לו נאסר א־דין, 'רק צריך להבין שזאת משימה קשה עבורה, ועימה היא יכולה 

להתמודד רק בצוותא'.

מכאן ניתן לראות שכותב או מפרסם העלה סיפור מוכר על נאסר א־דין. כמו בסיפורים 

רבים בא לידי ביטוי יחס שוביניסטי של נאסר א־דין ושל בני משפחתו כלפי נשים. 

הסיפור הינו קצר ופורסם ללא פרצופונים או אמצעים וירטואליים נוספים. לסיפור לא 

התקבלו תגובות עם פרסומו. התגובה הראשונה פורסמה אחרי חודשים אחדים מיום 

הפרסום, מה שהתחיל את רצף התגובות שנפרשו על פני שנים.

סביר להניח שהמוען )מפרסם הסיפור( מסכים עם תוכן הסיפור מאחר שהוא פרסם 

אחרות,  לתגובות  כתגובה  שבאו  כאלו  עלו  התגובות  כל  ניתוח  בעת  ברבים.  אותו 

 היו כאלו שהתייחסו לסיפור עצמו, והיו כאלו שהעדיפו להתייחס למלחמת המינים – 

של  ופענוח'  'הצפנה  פי  על  והמייצגות  הבולטות  התגובות  להלן  לנשים.  גברים  בין 

סטיוארט הול.

פענוח הגמוני: 

'אני מסכימה עם כותב הסיפור'.  •	 •
' אוי מולה, הקצר במילים' •	 •

' בדיחה לא רעה' •	 •
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' לפעמים הוא אומר דברים נכונים' •	 •
פענוח מתדיין: 

'ראשית לא כל הנשים זהות, יש כאלו להן ניתן לספר סוד ויש כאלו שלא'.  •	 •
גברים'. התגובה  אותו הדבר על  היה אומר את  הוא  היום,  חי  היה מולה  'אילו  •	 •

העוקבת תמכה בנאמר: 'מסכימה איתך במלוא האחוזים'.

'הכול תלוי בבן אדם. אני אישית הייתי עדה להתנהגות דומה אצל הגברים'. •	 •
פענוח מתנגד: 

.' מולה נאסר א־דין היה שוביניסט כמו רבים מאזור קווקז' •	 •
לסיפור זה התקבלו גם תגובות שהתייחסו לשגיאות כתיב ותחביר של גולשים אחרים. 

'אורלית־ כתיבה  מתופעת  חלק  הינן  הווירטואלית  בספירה  וכתיב  תחביר  שגיאות 

כתובה', שבה הגולשים לא מקפידים על כללי תחביר, מה שמעורר לא פעם כעס אצל 

גולשים אחרים הקנאים ללשון תקנית.

המהפכה  לפני  עוד  נוצר  והוא  א־דין,  נאסר  על  סיפורים  מקובץ  מוכר  הסיפור 

זה משרתים את העמדות  סיפורים מסוג  הוא לא מפתיע בתוכנו.  ולכן  הפמיניסטית, 

על  דיון  לנהל  ניתן  האינטרנט,  רשת  בזכות  אולם  בימינו.  הקיימות  השוביניסטיות 

ודעות  עמדות  להציג  ואף  לתוכנו,  התנגדות  או  הסכמה  ולהביע  תוכנו  ועל  הסיפור 

שונות שיכולות לסייע לתפיסות אחרות מהמקובל בחברה. דהיינו כאן בעצם נוצרת 

עמדות  מתוך  רק  לא  קולות  והשמעת  דיון  המאפשרת  הווירטואלית',  העיר  'כיכר 

להם.  המנוגדות  עמדות  מתוך  גם  אלא  שוביניסטיות(  גם  הן  זה  )שבמקרה  שולטות 

במילים אחרות הספירה הווירטואלית מאפשרת נגישות רבה לגולשים היכולים לקבל 

את דעות המיעוט ולשמוע מגוון דעות ולהחליט בעצמם מהי עמדתם.

דהיינו   – המינים'  ל'מלחמת  קשורות  היו  התגובות  זה,  סיפור  של  במקרה 

לסטריאוטיפים השונים שנקבעו וידועים בחברה כלפי מגדרים שונים, במיוחד כלפי 

נשים. כזכור, הסיפור חובר בתקופה הקודמת למהפכה הפמיניסטית, כנראה על ידי 

מבטם  ומנקודת  להם,  נגישים  היו  הדפוס  ואמצעי  וכתוב,  קרוא  ידעו  אשר  גברים, 

בחלק  שעלתה  לֵתימת־על  מתייחס  הסיפור  היום.  עד  השתנתה  שלא  השוביניסטית, 

זה – שוביניזם. את התגובות שהתקבלו לסיפור, נוסף על חלוקתו של הול, ניתן לחלק 

לשלוש קטגוריות תוכן: תגובות שקשורות ישירות לסיפור )הבעת דעה כלפי הסיפור 

לסיפור(;  קונקרטית  התייחסות  )ללא  לסיפור  כמסקנות  שבאות  תגובות  גרידא(; 

ותגובות הקשורות ליחס בין המוען לנמען, ובהן הנמען יכול להלל את מפרסם הסיפור 

או להפך.
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ג. יכול להיות יותר גרוע

 81.Liveinternet באתר   ,2011 במרס  ב־16  פורסם  גרוע'  יותר  להיות  'יכול  הסיפור 

מאז  דקות  שתי  כעבור  פורסמה  הראשונה  תגובות.  שמונה־עשרה  התקבלו  לסיפור 

פרסום הסיפור והאחרונה בליל אותו היום. הסיפור:

באחד המפגשים התנהל דיון בנושא מה הכי גרוע לאדם. אחד אמר: 'מחלות', 

השני אמר: 'מוות', והשלישי אמר: 'עוני'. שאלו את נאסר א־דין: 'ואתה, מולה, 

מה אתה חושב?'. 'רע, כשמשהו שרצית לא התגשם', השיב מולה, 'אבל יותר 

גרוע, כשמתגשם מה שאתה בכלל לא רצית', הוסיף.

המסקנה שעלתה מהסיפור הינה כי התכנון נעשה על ידי האדם, ואילו הביצוע 

הינו בידי האלוהים. האדם מכין את עצמו לגרוע מכול בעיניו, אך הנורא מכול 

לו. הפחד של  ציפה  ולא  לו  מוכן  היה  לא  מגיע כאשר מתרחש משהו שהאדם 

לו, שיכול  ציפה  רצויה, מהתרחשותו של דבר שלא  לא  נובע מהפתעה  האדם 

להיות יותר גרוע מכל דבר אחר. המאפיין את רוב התגובות שהתקבלו לסיפור 

(, פרצופון  זה הינו השימוש בסימנים חזותיים שונים כגון: פרצופון מחייך )

(. גם מפרסם הסיפור משתתף בדיון  מסמיק, ופרצופון הנותן ורד ולבבות )

ומגיב לכל תגובה שמתקבלת. ברוב המקרים התגובות  עם הגולשים האחרים 

מופיעות כסכמה בחיוך ובפרצופון הנותן ורד.

פענוח הגמוני )הפרצופונים עם חיוך מסמנים הסכמה ושהם אהבו את הסיפור(:

 .')( ... גם זה קורה' •	 •
'מאוד חכם! יותר נכון אי אפשר עוד לומר! תודה'. •	 •

פענוח מתדיין: 

'לפעמים יכול להיות רע גם כאשר מתגשם מה שרצית ...'. •	 •

לסיפור זה לא התקבלו תגובות מתנגדות, ויש להניח שהסיבה היא כי נאסר א־דין 

אמר דברי אמת שאכן יכולים להתרחש במציאות ולקרות לכל אחד. הגולשים 

רגשותיהם.  את  להביע  כדי  בפרצופונים  להשתמש  העדיפו  התגובות  ברוב 

חייהם  רוב התגובות בוטאו כמסקנה שעלתה מהסיפור, אולי תוך מחשבה על 

האישיים, ולכן הם יכולים להזדהות עם הסיפור ועם מסרו.

שונים  שירותים  המספק   ,2002 בשנת  שהוקם  בפורטל  מדובר   ./https://www.liveinternet.ru  81

)ובהם פתיחת תא דואר( וסטטיסטיקות, וגם משמש במה לניהול יומנים מקוונים )בלוגים(. מדובר 

באחת הבמות הגדולות לבלוגים ברוסיה.
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בעניין,  גורפת  הסכמה  או  ויכוח  בעת  לרוב  מתקבלים  וירטואליים  תגובות  שרשורי 

ואילו בתגובות שהתקבלו לסיפור זה הביעו המגיבים את דעתם על תוכן הסיפור מבלי 

להיכנס לדיון עם הגולשים האחרים. מכאן שנוסף על בחירת במה להעלאת הסיפור, 

הן תוכן הסיפור הן המגיבים הם המשפיעים על כמות התגובות ועל תוכנם, ולכן לא 

ניתן להסיק מסקנה גורפת, אלא יש לבחון כל סיפור ותגובותיו לגופם. הסיפור הזה 
הינו דוגמה לכך.82

ם ו כ י ס

מרכיבי  את  לפרק  ניתן  לא  כי  הטענה  ניצבת  היגודית'  'גלישה  המונח  של  בבסיסו 

האירוע ההיגודי הווירטואלי – המוען, המסר, הנמען ונסיבות ההיגוד. כלומר לא ניתן 

כשמדובר  )במיוחד  הדברים  נאמרו  שבהם  ההקשר  ואת  החוויה  את  ולהבין  להתייחס 

ברשת האינטרנט על כל מאפייניה(, כאשר לא מתייחסים לכל מרכיבי האירוע יחדיו. 

בעת התייחסות למוען אין הכוונה לגלות את זהותו האמיתית אלא 'לראות' אותו בתור 

)על סמך הסיפור  פי מסריו  ועל  – כפי שהוא מוצג בבמה שבחר,  גולש פעיל ברשת 

שפרסם ותגובותיו אם היו כאלה(. על סמך ניתוח הסיפור ניתן לזהות את מגמת הכותב 

)סיפור הגמוני, מתדיין או מתנגד( ותגובות שהתקבלו לאחר פרסומו. מהתגובות ניתן 

להסיק מסקנות על 'קבלת' היצירה הפולקלוריסטית בקרב הגולשים )על פי הפענוח 

שעלולים  אירועים  על  דגש  )ושימת  ההיגוד  לנסיבות  חשיבות  גם  ישנה  הול(.  של 

להשפיע על תוכן הסיפור ועל התגובות המתקבלות בעקבותיו(, ולמניעים המשפיעים 

בין־ תקשורת  הבאים,  לדורות  ומורשת  תרבות  שימור  ובהם:  היצירה,  העלאת  על 

אישית בין בעלי מטען תרבותי זהה ופנאי )העלאת מצב רוח בעזרת הומור(.

יתרונות  האינטרנט  לרשת  פולקלוריסטיות,  יצירות  לפרסום  הקשור  בכל   

יצירה  העלאת  וכדומה(,  בלוגים  אתרי  חבריות,  )רשתות  במה  בחירת  למשל  רבים. 

שיקול  פי  על  תוכנה  שינוי  לחלופין  או  ובחברה  בתרבות  ידועה  פולקלוריסטית 

המרחב  משתנה.  הגולשים  בין  האינטראקציה  גם  היוצר/המפרסם.  של  ורצונו  דעתו 

הווירטואלי מאפשר להגיב לגולשים מכל רחבי העולם )כל עוד הם מחוברים לרשת( 

אופן  יותר(.  ארוך  או  קצר  זמן  כעבור  או  היצירה,  פרסום  עם  )מייד  שונים  בזמנים 

רבים  וסיפורים  לסיפורים,  תגובות  מתקבלות  תמיד  שלא  מהתופעה  להתעלם  אפשר  אי  כמובן   82

 המתפרסמים ברשת כלל לא זוכים להתייחסות או זוכים להתייחסות חלקית ומינורית )כגון 'לייק' – 

רשת  בתוך  הסיפור  להבלעות  ועד  הבמה  מן  החל  מגוונות  להיות  יכולות  לכך  הסיבות  אהבתי(. 

תמיד  לא  או  רואים  תמיד  לא  שהגולשים  גבוהות,  בתדירויות  המתפרסמים  סיפורים  של  ענקית 

מספיקים לראות, לקרוא ולהגיב להם.
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ובפרצופונים,  באנונימיות  שימוש  )כגון  האינטרנט  מאפייני  עקב  משתנה  הביטוי 

בהוספת קישוריות ותמונות ועוד(, מה שהופך את הביטוי הווירטואלי לאינטראקטיבי 

ומגוון יותר.

היגודי  אירוע  של  לניתוח  בהצעה  המתבטאת  מתודולוגית,  תרומה  זה  למחקר   

וירטואלי של יצירות פולקלור מסוג חדש. ניתוח זה מאפשר התייחסות אחידה לסיפור 

ובהם: פרטי  ומקיף את כל המרכיבים המרכזיים של האירוע,  ולתגובות המתקבלות 

מסקנות.  והסקת  בתגובות  דיון  מהסיפור,  מסקנות  הסקת  עצמו,  הסיפור  הסיפור, 

ניתוח זה מאפשר ראייה של השחקנים והמרכיבים כמקשה אחת ולא כיחידות נפרדות 

)המאבדות את ההקשר(.

ד"ר נרמינה עבדולאייב, המחלקה לתקשורת, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, ת.ד. 653, באר שבע 8410501

narmina@bgu.ac.il
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:)Narration Surfing( גלישה היגודית

על טקסטים פולקלוריסטים המתפרסמים ברשת וניתוחם

נרמינה עבדולאייב

מדיסציפלינות  חוקרים  מצד  להתעניינות  זוכה  באינטרנט  פולקלור  האחרונות,  בשנים 

 ,)Netlore( נט–לור  המחקר:  בשדה  המוצעים  המונחים  כמות  מעידה  כך  על  שונות. 

 ,)Cyberlore( סייברלור   ,)Interlore( אינטרלור   ,)Digital Folklore( פולקלור  דיגיטל 

קומפיוטרלור )Computerlore(. אולם, ברוב המקרים לא נעשים הבחנה ומיון בין יצירות 

ובין מקומם ותגובתם של  פולקלוריות המתפרסמות באתרים סטטיים ובאתרים דינמיים, 

הגולשים. חסרה גם אחידות בניתוח היצירות המתפרסמות ברשת.

היגודית'  'גלישה  המונח  את  מציע  הוא  ראשית,  סיבות.  משתי  חלוצי  הנוכחי  המחקר 

אחת,  כמקשה  הווירטואלי  ההיגודי  האירוע  כל  את  מקיף  אשר   ,)Narration Surfing(

מציע  המחקר  שנית,  ההיגוד.  ונסיבות  )הסיפור/הבדיחה(  מסר  נמען,  מוען,  בו  וכרוכים 

שיטת ניתוח חדשה לניתוח הסיפורים והתגובות שהתקבלו עקב פרסומם. בתור מקרה בוחן 

נבחרו סיפורים על נאסר א־דין שפורסמו ברשת האינטרנט בשפה הרוסית.



Abstract

Narration Surfing: Folklore Published on the 
Internet and its Analysis

Narmina Abdulaev

In recent years, online folklore has attracted the interest of researchers 
from various disciplines. This is evidenced by the number of terms 
offered in the research field: netlore, digital folklore, interlore, cyberlore, 
computerlore. However, in most cases, no distinction is made between 
folklore published on static sites (which have features of interactivity and 
the site owner or administrator adds material) and dynamic sites (where 
there is interactivity between user-creators and user-responders), and no 
attention is paid to the place and reaction of surfers. Nor is there uniformity 
in the analysis of the works published on the Internet.
 This study is pioneering for two reasons. First, it offers a term ‘narration 
surfing’, which encompasses the entire virtual narrative event as a single 
unit, involving a user–creators (authors), user–responders (commenters), 
a message (story/joke) and narrative circumstances. Second, the study 
offers a new method for the analysis the virtual narrative events. As an 
illustrative case study, it discusses selected stories about Nasreddin that 
were published on the Internet in Russian. 
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