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]על:[ צביה טובי, מכלה לחמות: עולמה של האישה היהודייה בדרום תוניסיה והשתקפותו 

בספרות העממית, ירושלים: מכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, תשע"ו, iv[ + 344[ עמ'

בדרום  היהודייה  האישה  של  חייה  את  רב  ובפירוט  בהרחבה  מתעד  שלפנינו  הספר 

תוניסיה, מרגע היוולדּה עד היעשותה חמות לכלותיה. החיים המסורתיים המתוארים 

והספר  ישראל,  למדינת  והעלייה  המודרניזציה  תהליכי  בעקבות  העולם  מן  חלפו  בו 

מתעד זיכרונות מהימים ההם מפי נשים שנולדו בתוניסיה בשני העשורים הראשונים 

של המאה העשרים ועלו לארץ בשנות החמישים שלה.

המחקר שעליו מבוסס הספר מסתמך על עבודת שדה ובה עשרות ראיונות המתארים   

תרבות נשית חומרית, אוראלית ורוחנית, שלא תועדה לפני כן על ידי בנותיה ובניה או 

על ידי חוקרי תרבות. נוסף על כך, המחקר מסתמך על הספרות העממית העשירה של 

יהודי תוניסיה, על עבודותיהם של חוקרים אירופיים ועל סיפורי מסע. ניתוח המקורות 

המעמיק מעוגן בתיאוריות מתחום חקר הפולקלור, הספרות העממית והאנתרופולוגיה. 

פי  ובחברה, על  חיי האישה היהודייה במשפחה  המחברת מבקשת לתאר בפירוט את 

מבקשים  הם  שאותם  האנשים  אל  ללכת  החוקרים  את  המנחה  ז'נפ,  ואן  של  שיטתו 

יום ובכל  לחקור, לבדוק את ביתם ותכולתו ולאחר מכן לתאר את חיי הפרטים בכל 

רגע, וכן את חיי החברה שבתוכה הם חיים ואת תפקידיהם של הפרטים בה ויחס החברה 

אליהם )עמ' 29(.1 ואכן, על אף המרחק בזמן ובמרחב בין עבודת השדה למתואר בספר, 

של  תוניסיה  בדרום  היום־יום  חיי  של  ומפורטת  חיה  תמונה  עולה  השונים  מהפרקים 

תחילת המאה העשרים. המתואר בספר מוכיח כי הנשים, המתגוררות בישראל שנים 

רבות, אצרו בקרבן ערכי לשון ותרבות, ואולם נבצר מהן לתת להם ביטוי בתרבות כור 

ההיתוך שקלטה אותן.

A. Van Gennep, Études d’ethnographie algériennes, Paris 1911, pp. 24-25, 27  1
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גיסא, החוקרת משווה  שיטת המחקר הינה באוריינטציה השוואתית כפולה. מחד   

את עולמן של נשים יהודיות מדרום תוניסיה לעולמן של נשים יהודיות בצפון תוניסיה 

שהיו חשופות מוקדם יותר להשפעה האירופית. מאידך גיסא, בהיעדר יכולת לראיין 

שימוש  עושה  טובי  הנשים,  חיו  שבתוכה  המוסלמית  התרבות  את  מקרוב  ולבחון 

הקולוניאלית  התקופה  מן  וצרפתים  גרמנים  תוניסאים,  חוקרים  של  בעבודותיהם 

וברישומים מתוך מפגשים עם חוקרות תרבות תוניסאיות, לשם השוואה בין חיי הנשים 

היהודיות בדרום ובצפון לבין חיי הנשים המוסלמיות. בהשוואה זו מבקשת טובי לבחון 

נשים  בין  ַהֶּקשר  ואת  היהודיות  הנשים  חיי  אורח  על  התרבותי  ההקשר  השפעת  את 

יהודיות לנשים מוסלמיות.

תרומתו הבולטת של חיבור זה, כפי שמציינת המחברת, הינה תיעוד תרבות שהלכה   

ואיננה עוד. אך התרומה אינה מסתכמת בזאת. החיבור מוסיף ידע רב לחקר התרבות 

העממית ולחקר מקומן של נשים בתרבות בכלל ובתרבות היהודית המסורתית בפרט. 

הספר עשיר בביטויים פולקלוריים כגון פתגמים, מגיה ויצירה עממית בעודו מתעד את 

השינוי שחל בחיי נשים במעבר מתרבות מסורתית לתרבות מודרנית. במעברים הבין־

ישראל  במדינת  הן  הצרפתי  הפרוטקטורט  תחת  הן  שנעשה  הניסיון  ניכר  תרבותיים 

השאלה  על  למעשה  עונה  הספר  המערב.  לתכתיבי  המסורתית  התרבות  את  להכפיף 

המהוות  הנשים  לדבר?'.2  המוכפפים  יכולים  'כלום  ספיבק,  צ'קרוורטי  גיאטרי  של 

את  מספרות  מגבילה,  פטריארכלית  שליטה  תחת  נתונות  הן  כלומר,  מוכפף',  'ָאֵחר 

סיפורן לאחר שנים רבות, ומתגברות, בעזרת המחברת, על השתיקה שנגזרה עליהן 

בצעירותן.

ארצה  שעלתה  הקהילה  כבת  החוקרת  של  האישי  הידע  תרומת  ניכרת  בספר   

יהודית־תוניסאית בביתה בישראל.  וגדלה בתוך תרבות  מתוניסיה בגיל צעיר מאוד 

טובי מציינת שההיכרות האינטימית שלה עם הלשון והתרבות הייתה עבורה כלי חשוב 

המיוחדים  והקודים  החברה  מורכבות  בשל  בעיקר  הנחקרת,  התרבות  לתיעוד  ביותר 

לה )עמ' 16(. כחוקרת שצמחה בתוך החברה הנחקרת טובי חוזרת באמצעות המחקר 

אל עולם ילדותה אך היא מודעת לבעייתיות הכרוכה בדבר ומבקשת להעמיד עצמה 

במרחק רגשי. טובי מאמינה שהיותה אישה החוקרת תרבות נשית סייעה בידה 'לפתוח 

את לב הנשים' )עמ' 30(. עם זאת, פרקי הספר העוסקים במעגל החיים מוגשים לקורא 

בכתיבה רבת פירוט דיווח ופרשנות ענייניים של ממצאי המחקר, אשר יוצרים ריחוק 

המפחית מעוצמת הרגש שבפתיחות הלב של המרואיינות בתארן נושאים טעונים, כגון 

הכנת הכלה לחתונתה, המפגש עם החתן או יחסי כלה וחמות.

ג' צ'קרוורטי ספיבק, 'כלום יכולים המוכפפים לדבר?', בתוך י' שנהב )עורך(, קולוניאליות והמצב   2

הפוסט־קולוניאלי: אנתולוגיה של תרגום ומקור, ירושלים תשס"ד 2004, עמ' 135–189.
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מתוך המבוא לספר עולה כי עם התרחקותן מן המנהגים המסורתיים, עברו הנשים   

תהליך של שחרור חלקי מעול הפטריארכיה הבא לידי ביטוי בכל תחומי חייהן. יחד 

מבט  מנקודת  מעמיקה  קריאה  עברו.  לזמנים  געגוע  מצטייר  הספר  מפרקי  זאת,  עם 

המצטיירים  לזמנים  הגעגוע  לעצם  השאר  בין  הנוגעות  שאלות  מעוררת  פמיניסטית 

כקשים מנשוא בעיני נשים בנות זמננו. האם הסדר המדרגי שחוו הנשים בצעירותן 

עדיף בעיניהן על העולם המשוחרר יותר שזכו לחיות בו בישראל? כדי לנסות ולענות 

על שאלה זו ועל שאלות נוספות, המחברת מציגה עדויות מפי הנשים עצמן המתארות 

את התכנים והפרקסיס שהרכיבו את חיי היום־יום בקהילה היהודית בדרום תוניסיה. 

זו היה מקום הנשים בביתן, ללא השכלה וקניין, כשהן כפופות לִמדרג נשי  בקהילה 

שנכפה עליהן על ידי הסדר הפטריארכלי. מדרג נשי זה, מספרת טובי, שם לו למטרה 

לשמר תרבות שגברים נהנו ממנה אך לרוב זלזלו בה:

באמצעות הלשון והדוגמה האישית לומדת הבת את הליכות החיים מפי אימה, 

התרבות  שימור  זה  באופן  סבותיה.  ולעיתים  הבוגרות  ואחיותיה  דודותיה 

העממית המסועפת והענפה על כל שלוחותיה בתוניסיה, וזיכרונה הקולקטיבי 

הם בעיקר נחלת הנשים )עמ' 19(.

יהודי  חיו  הספר מחולק לשבעה פרקים. בפרק הראשון רקע להקשר ההיסטורי שבו 

תוניסיה. המחברת בוחנת את התמורות שחלו במעמד האישה המוסלמית מסוף המאה 

התשע־עשרה ועד לעצמאות תוניסיה בשנת 1956 ואת השפעתן על הנשים היהודיות 

בצפון ובדרום. טובי מתמקדת בסקירה של העיר קאבס והאי ג'רבה, שמהם עלו רוב 

המרואיינות במחקר. ההשוואה בין ההקשר התרבותי של הדרום לעומת הצפון מעלה 

הבדלים בלשון, במנהגים ואף בדת ובמסורת. אך ההבדל המשמעותי ביותר, מציינת 

האופנה  לפי  התלבשו  תוניסיה  בצפון  היהודיות  הנשים  הנשים.  לבוש  הוא  טובי, 

המערבית ולא שמרו על חוקי הצניעות )עמ' 46(. זאת על אף שסקירת יחסי היהודים 

מנהגי  של  והחיקוי  האימוץ  גבול  כי  מעלה  והפולקלור  התרבות  בתחום  והמוסלמים 

סקירה  מגישה  המחברת   .)47 )עמ'  וההלכה  הדת  ידי  על  כלל  בדרך  נקבע  הסביבה 

מרתקת של האמונות העממיות המשותפות ליהודים ולמוסלמים, כגון היחס המועדף 

כלפי הבנים וגם מנהגים משותפים הקשורים לאירועים במעגל החיים. לדוגמה: מנהג 

'שבירת ביצה על ידי הכלה על משקוף חדרה לפני כניסתה לבית החתן נועד להגן עליה 

ועל בן זוגה מפני עין הרע' )עמ' 52(. המעשה, שבוצע על משקוף החדר המיועד לזוג 

בבית החתן, התקיים אחר טקס הקידושין, והוא משותף ליהודים ולמוסלמים. נוסף על 

כך ישנן אמונות משותפות רבות באשר לטבען של נשים ואמונות משותפות לנשים 



ג'קלין לאזנוב

]210[

4[

עצמן בדבר הימצאות שדים בין כלי הבית העלולים להזיק במהלך ההתנהלות הביתית 

)עמ' 57(.

הפרק השני, הבוחן את חיי הבת היהודייה, נפתח במבוא המתאר את מעמד האישה   

בחברה המוסלמית ובחברה היהודית. בהמשך מתוארים היבטים מחייה של הבת היהודייה 

חינוך  במשפחה.  ומקומה  מעמדה  את  להנכיח  הבא  חינוכה,  ובמשך  הולדתה  מרגע 

הבתולים.  שמירת  ובחשיבות  לנערה  מילדה  העתידי  למעברּה  בהכנתה  התמקד  הבת 

החינוך נעשה באמצעות דוגמה אישית, פתגמים ומסרים דתיים. כמו כן, הבת למדה 

המיועדת  הנדוניה  את  האחרות  המשפחה  נשות  עם  יחד  והכינה  מגוונות  יד  מלאכות 

ליום נישואיה. טובי מציגה עדויות המתארות שיתוף פעולה של הנשים היהודיות עם 

שכנותיהן המוסלמיות בהכנת בגדים ופריטים שונים לנדוניה )עמ' 119(.

הפרק השלישי הוא הראשון ברצף של שלושה פרקים העוסקים בהיבטים תרבותיים   

מרכזיים בחיי הנשים. פרקים אלה מכניסים את הקוראים לעולמן החומרי והרוחני של 

הנשים מילדותן עד לבגרותן כמבואה המובילה לשלב הסיפי בחיי האישה, והוא תקופת 

האירוסין. מעגל החיים הנשי ממשיך את מסלולו בבית החמות, כאשר הכלה עצמה 

לחקר  התורם  במידע  עשירים  הפרקים  נישואין.  לחיי  בתה  את  המכינה  לאם  הופכת 

והשירים  הברכות  הלשון,  דרך  החיצוני  והקישוט  מהלבוש  החל  וערוכים  הפולקלור 

העבריים־יהודיים שהאימהות שרו לילדיהן, וכלה במגיה בקרב הנשים.

תפיסת הלבוש כשפה לא ורבלית וכקוד סמלי במערכת סמיוטית המייצגת מציאות   

חברתית, מובילה לתיאור פרטי הלבוש הנשי והכנתם הקפדנית. הלבוש הנשי מתואר 

כמעט  ניתן  והציוריים  העשירים  מהתיאורים  והחוטים.  הרקמות  הבדים,  סוגי  לפי 

לדמיין את הבגד ולחוש את מרקם הבדים. באמצעות הצבעים, סוגי הבדים והרקמות 

ביקשו ליצור לבוש צנוע הנתפס לעיתים כאמצעי מגי המגן על האישה מפני מזיקים. 

הכנת  תהליך  וכן  ליצירתם,  והרקע  המסורתית  האישה  שענדה  הרבים  התכשיטים 

הבשמים, מתוארים בפירוט רב )עמ' 130(.

הפרק הרביעי מתמקד בקשר שבין לשון לתרבות ועוסק בלשון הנשים היהודיות   

בתרבות  גבר–אישה  הקטגוריות  לבחינת  במיוחד  מעניין  זה  פרק  תוניסיה.  בדרום 

מסורתית. על האישה היהודייה כמו המוסלמית חלים חוקים בענייני לשון ודיבור. יש 

הבדל ברור בין שיח הנשים לשיח הגברים, כאשר שיח הגברים הוא חופשי וקולני ושיח 

הנשים ממושמע, שקט וצנוע. למעשה, טוענת טובי, כתוצאה מההבדלים המגדריים 

גנאי  לכינוי  היה  נשים'  'שיחת  הביטוי  כך  הגברית.  מזו  הנבדלת  נשית  שפה  נוצרה 

כאשר הוסב על נער שמצופה ממנו להתנהג ולדבר כגבר. יתר על כן, טובי מציינת כי 

אחד מכללי הנימוס הבסיסיים שעליהם חונכו הבנות בתוניסיה הוא שתיקה. באמצעות 

פתגמים עממיים מראה טובי כי דיבור והרמת קול ואף צחוק מצד הנשים נחשבו לביטוי 
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לחוסר צניעות ולחוצפה. טובי מעלה את האפשרות שנשים הרבו להשתמש בפתגמים 

כי  עולה  הספר  מתוך   .)140 )עמ'  עליהן  שהוטלו  בדיבור  ההגבלות  על  להתגבר  כדי 

היעדר חינוך לקריאה וכתיבה הותיר בידי הנשים את השפה המדוברת בלבד. נראה כי 

הבחנה זו מתאימה לתרבות הנשית המסורתית בכלל. פתגמים הינם משפטים קצרים, 

והנשים למדו אותם בעל פה. על כן, אוצר הפתגמים היה מקור השכלתן. כך, טוענת 

טובי, הפתגמים הרבים שימשו את הנשים מדרום תוניסיה להעברת מסרים בינן לבין 

עצמן ולהעברת מסרים חינוכיים לילדיהן. אכן, הספר שזור פתגמים המתפרשים מתוך 

לשוניים  ביטויים  מתארת.  שטובי  המסוימים  לנושאים  ומתקשרים  המחקר  קורפוס 

היות  הקבוצתית,  וזהותן  הנשים  חיי  סיפור  להבנת  חשוב  צוהר  פותחים  ופתגמים 

וביתו כדי לבטא  ובמה שמוכר לאדם מסביבתו  חיים  שהפתגמים משתמשים בניסיון 

רעיון.

את  מכניס  במגיה  העיסוק  תיאור  הנשים.  בקרב  במגיה  מתמקד  החמישי  הפרק   

הקורא לעולם האמונות העממיות המשותפות לעיתים לאלו של הסביבה המוסלמית. 

רבות מאמונות אלו מתקשרות אל מעגל החיים ובמיוחד אל החתונה והלידה. כחלק 

מן החינוך שניתן לבת המוסלמית והיהודית בבית האם, למדה הבת גם את האמונות 

העממיות ואת הביטוי המגי שלהן. טובי מתארת במפורט את התרבות העממית הנשית 

הכרוכה במגיה וטוענת כי בשל מעמדן הנחות בחברה ניסו הנשים לשנות את המצוי 

 נשים יהודיות בלבוש מסורתי. גלויה מאת חברת Lehnert & Landrock, תוניסיה, 1905–1914.
 מס' 596. אוסף גלויות ע"ש הופמן hof 10-0040, המרכז לחקר הפולקלור, המכון למדעי היהדות 

ע"ש מנדל, האוניברסיטה העברית בירושלים.
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לרצוי על ידי מעשים מגיים. דמויות נשיות העוסקות ברפואה עממית, כמו הדגאזה 

הֶתְלִוידה המורכב  ידי לחש, הלואדה שביצעה את טקס  שהייתה מסירה עין הרע על 

מתפילות ולחשים, התלוידות ודמויות מיתיות כגון לילית והַסחארה שטיפלה במקרים 

של  מקומה  את  מתארת  אף  טובי  עממיים.  מקורות  באמצעות  מוסברות  מורכבים, 

נפוץ – לצורך פעולות  – כלי מטבח  ואת חשיבות הנפה  לילית בפולקלור התוניסאי 

במחקרה  סרד,  סוזאן  האנתרופולוגית  של  ממצאיה  על  מסתמכת  המחברת  מאגיות. 

וההפרדה  החברתי  במדרג  נשים  של  הנמוך  שמקומן  לטעון  כדי  מזרחיות,  נשים  על 

הקיצונית מעולמם של הגברים, אפשרו גם לנשים מדרום תוניסיה, שבהן היא ממקדת 

את המחקר, ליצור רוחניות ודת נשית )עמ' 174(.

הבא  לפרק  ומוביל  וטקסיה  לחתונה  וההכנות  השידוך  את  מתאר  השישי  הפרק   

הילדות אל  היא מעבר מעולם  בין הכלה לחמותה. החתונה  ביחסים  והמרכזי, שעוסק 

עולמה של האישה הנשואה. לדברי טובי 'כל הנשים ציינו את נישואיהן כנקודת מפנה 

עיקרית, וחלקן אף ראו בהם צעד שהוביל לשינוי רדיקלי במהלך חייהן' )עמ' 175(. עד 

סוף המאה התשע־עשרה נערכו נישואים רבים בין בני דודים במטרה לשמור על רכוש 

המשפחה. בתקופה מאוחרת יותר, נמצא שידוך הולם, לרוב בעזרת קרובת משפחה של 

החתן או בעזרת שדכנית. הפרק מתאר בצורה חיה ועשירה את האופן שבו אם החתן 

דאגה לשידוך עבור בנה. החמות לעתיד מצטיירת כאישה חזקה שניסיון חייה משרתּה 

בקניית לבבותיהן של הכלה ואימה. לדברי טובי 'אם החתן המועמד, חוקרת ודורשת 

היטב בנערה שמדובר בה, באופייה ובמצב הכלכלי של משפחתה, בעוד הורי הכלה לא 

עשו פעולה מקבילה מצדם' )עמ' 213(. עוד מוסיפה טובי שכדי להיות בת ראויה לחתן: 

כנועה  שקטה,  נאה,  צעירה,  להיות  חייבת  הבחורה  המקובלות,  המידה  אמות  פי  'על 

ֵאם  לעומת   .)214 )עמ'  יד'  במלאכת  ובקיאה  בית  משק  לנהל  היודעת  מרות  ומקבלת 

החתן, הכלה מצטיירת כדמות סבילה שאינה מודעת למה שעתיד לקרות. לטובת הכלה, 

טוענת טובי, עומדים 'היותה במרכז טקסי השמחה המתמשכת, יופייה כאישה צעירה 

ורעננה, הלבוש המהודר המוענק לה, התכשיטים, הבשמים, החינה, הזמר והתזמורת. 

214(. תיאור האינטראקצייה בין החמות  כל אלו אין החמות יכולה לקחת ממנה' )עמ' 

ֵאם הכלה כסבילה. כפי שמצופה מהכלה להיות  לעתיד למשפחת הכלה מציג גם את 

מאושרת מהיותה במרכז העניינים, כך ככל הנראה, מצופה היה מאימּה להסכים לדעת 

בעלה על השידוך ולהיות מאושרת מהזכות שבמסירת הבת למשפחת החתן על פי כל 

כללי הטקס. ֵאם הכלה הייתה אמונה על הטיפול בגוף הבת לפני החתונה. טיפול זה כלל 

את פיטומה ודאגה להלבנת עור פניה והברקתו.3 כמו כן, קיבל הטיפול היבטים רוחניים 

משתקף  שהמנהג  כפי  לחתונה  והכנתה  בתוניסיה  הכלה  פיטום  על  בהרחבה  כתבו  ויוהס  סלמון   3
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ומגיים כשביקשו לשמור על הכלה מפני עין הרע כמו מעין השמש. הטיפול בגוף הכלה 

לקראת החתונה משקף את יחסי הכוח המדרגיים בין הגברים לנשים ובין נשים בוגרות 

לנערות צעירות. עם זאת, ההכנות לחתונה נערכו על ידי ההורים סביב החתן והכלה, 

ואילו ההיכרות בין בני הזוג נערכה רק בערב החופה. הפרק מסתיים בתיאור טקס החופה 

והצגת הנדוניה המהווים נדבך אחרון לפני מעבר הכלה לבית חמותה.

הפרק השביעי עוסק ביחסים בין הכלה לחמות ובמקומה של הכלה במשפחת החתן.   

חריפותם  אך  אוניברסלי  עניין  הם  לחמות  כלה  בין  בעייתיים  יחסים  טובי  לטענת 

משתנה בהתאם לקרבת המגורים. בתוניסיה מקובל היה שהכלה עברה להתגורר בבית 

חמותה. הסדר זה קיבע את המדרג ואת יחסי הכוח הנשיים תוך חיזוק של מה שטובי 

העיסוק  כי  עולה  הספר  מתוך   .)229 )עמ'  החתן'  אחות  ו'קנאת  החמות'  'קנאת  מכנה 

בכך בספרות העממית הינו רחב היקף ומתאר לפרטי פרטים היבטים מחיי הכלה בבית 

חמותה עד שהיא עצמה הופכת לחמות. טובי מדגימה מספרות זו )עמ' 229–230(. 

אל פרק זה מתנקז הידע והשיח ששטחה המחברת בפני הקורא בפרקים הקודמים.   

אותה  המכין  שקיבלה,  הביתי  והחינוך  האישה  נולדה  שלתוכו  התרבותי  ההקשר 

ככלה  ייעודה  סביב  הבית  נשות  מצד  והשתיקה  מכאן,  בית  וכעקרת  כאם  לתפקידה 

וכרעיה מכאן, מובילים אותה באיטיות אך בבטחה לידיה של חמותה ולזרועותיו של 

בביגוד,  העוסק  בפרק  המתוארים  וההקפדה  ההשקעה  בחרה.   ולא  הכירה  שלא  גבר 

תכשיטים ובישום ובפרטי הכנת הנדוניה מאפשרות לשער כי הנערה הצעירה חלמה על 

יום כלולותיה תוך אריגה ורקמה. אך היקף הנדוניה ואיכותה אינם מייצגים אותה, הם 
 מבטאים למעשה את כבוד אביה, המקריא בפני האורחים את תכולת הארגז )עמ' 202(. 

נוסף על כך, חינוך הבת לשמירה על כללי דיבור ושפת גוף נשיים המהללים ומעודדים 

הנערה  והפנימה  ספגה  שאותו  ומשעתק  ממשמע  תרבותי  שיח  על  מעידים  שתיקה, 

והמתקשרות  הבת,  של  ובגופה  באישיותה  המתגלמות  שהתכונות  מכאן  מאימּה. 

להכנות הקפדניות לקראת הנישואין, מבטאות את כבוד האם, כפי שמדגישות סלמון 

ויוהס במאמרן העוסק בפיטום הכלה בקרב הנשים היהודיות בדרום תוניסיה, והמוסיף 

מידע על המתואר בספר.4 לטענת טובי, הבת בבית חמותה הינה חסרת ביטחון וחוששת 

שלא תוכל למלא את תפקידה. נראה כי החינוך הממשמע שספגה הבת בביתה דורש 

ממנה למלא את תפקידה ככלה אך גם את תפקידה כבת – כישלונה האפשרי אינו רק 

מתוך גלויות. ראו ה' סלמון וא' יוהס, '"אלות של בשר ומתכת": המבט על גופן של כלות יהודיות 

בתוניסיה', מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי כז )תשע"ג(, עמ' 231–262.

)שם,  לבושה  כבוד  בין  ומרכזי  יש מתח מתמיד  זו  כי בתרבות  3( מצאו  הער  )לעיל  ויוהס  סלמון   4 

עמ' 253(. הבחנה זו מוסיפה נדבך ליחסי כלה–חמות, שכן גופה ותודעתה של הבת נועדו להביא 

כבוד לאם ולאב ולמנוע מהם בושה.
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שלה, הוא גם של אימּה. נדמה כי העוינות ההדדית בין הכלה לחמות שטובי מתארת, 

הינה למעשה 'ערעור האני', במושגיה של ז'וליה קריסטבה.5 החמות או 'הזקנה', כפי 

מממשת  היא  ובהתנהגותה  בצעירותה  עצמה  את  הצעירה  בכלה  רואה  מכונה,  שהיא 

את מה שהחברה מצפה ממנה – היא מרגישה דחויה ומקנאה בצעירה )עמ' 201(. הכלה 

מצידה רואה בחמותה השתקפות של מה שהיא עתידה להיות ומה שהיא מסרבת לקבל 

משתקף  הממשמע  השיח  מגדריים.  תפקידים  המשעתקת  בתרבות  מוגמרת  כעובדה 

מתוך הסעיף העוסק ביחסי כלה–חמות בספרות העממית, בשירה העממית, בפתגמים, 

בסיפורי עם, בבדיחות עממית ובהשתקפות דמות הבעל ביצירה העממית.

לתשומת לב מיוחדת ראויים עשרת הנספחים בספר, שהם מקור מרתק להעמקה   

בפרט.  והנשים  בכלל  תוניסיה  דרום  יהודי  של  היום־יום  מחיי  היבטים  על  ולימוד 

מנקודת מבט מגדרית, משך את תשומת ליבי במיוחד הנספח העוסק במקומו הניטרלי 

של הבעל ביחסים בין הכלה לחמותה. היעדר דמות הבעל מהפתגמים ומסוגות עממיות 

אחרות מצביע לכאורה על אינטראקצייה מועטה מאוד בין גברים לנשים בקהילה זו. 

ניתן לחשוב שנשים חיו בעולם משלהן, אך למעשה היעדר דמות הבעל מהשיח הנשי 

מצביע על נוכחותו המופשטת המשליטה מרות מעצם קיומה. הצבת הגברים בעמדת 

זּות, נ' ברוך )מתרגם(, תל־אביב 2005. ז'' קריסטבה, כוחות האימה: מסה על הְבּ  5

חתונה יהודית. בתמונה נראית אם הכלה עומדת לצד הכלה שפניה מכוסים בהינומה. לצידה החתן 
ומאחוריו אמו ובני משפחתו. גלויה, חברת Rommler & Jonas, ראשית המאה העשרים, דרזדן, גרמניה, 

 מס' R 107. אוסף גלויות ע"ש הופמן hof 10-0006, המרכז לחקר הפולקלור, המכון למדעי היהדות 
ע"ש מנדל, האוניברסיטה העברית בירושלים.
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עליונות מבחינה חברתית, כלכלית ודתית מעניקה להם, בעיני הנשים, מעמד הנמוך 

זאת, עיון מעמיק בנרטיבים העוסקים  יחד עם  ואינו נראה.  רק מזה של האל הרואה 

בגברים במשפחה מגלה כי למעשה דמות האם/חמות בבית השפיעה במידה רבה על 

הזוג'  בני  בחיי  התחומים  בכל  מעורבת  הייתה  כחמה  'האישה  כותבת  טובי  הבן.  חיי 

)עמ' 232(, נראה כי שחרור האישה מהמגבלות ומכבלי המדרג הנשי הביא אף לשחרור 

הגבר ממדרג זה.

טובי  הנשי.  המדרג  ועמו  הפטריארכלי  הכוח  מבנה  לפירוק  תרם  העיתים  שינוי   

סמכות  כדמות  המסורתי  תפקידה  על  האם  ויתור  על  המדברת  בפסקה  זאת   מציינת 

226(. הוויתור, לטענתה, נעשה בצער הבא לידי ביטוי 'בהתבטאות ורבלית או  )עמ' 

התיאורים  אף  על  ולפיה  אפולוגטית,  לקביעה  מובילה  זו  טענה   .)213 )עמ'  רגשית' 

משפחה,  להקים  לבנה  לעזור  הקפדנית  בדרכה  ביקשה  היהודייה  החמות  הקשים, 

ואילו בחברה המוסלמית ביקשה החמות לשמר על יחסיה עם הבן בכל מחיר, גם על 

חשבון יחסים טעונים בין הבן לכלה. בנימה זו ממשיכה טובי וטוענת כי מעמדה של 

הבת היהודייה לא היה נחות כזה של הבת המוסלמית )עמ' 257(. נראה כי פרשנות זו 

מושפעת מהיות המחברת 'חוקרת מבפנים' על כן היא אינה מבטאת את תחושת הדיכוי 

הנשי במושגים אנליטיים, על אף שזו עולה מבין דפי הספר.

המגדר  וחקר  הפולקלור  חקר  שילוב  לאפשרות  משובחת  דוגמה  הוא  הספר   

באתנוגרפיה העוסקת בתרבות נשית מסורתית. אמירה זו מקבלת משנה תוקף בהיות 

זה  עולם  שחוו  הנשים  של  מתיאוריהן  מורכב  הספר  מבוסס  שעליו  המחקר  קורפוס 

בעצמן. הספר מתיר לעולמן להתקיים שוב כטקסט תרבותי רב ממדי הנחווה בו־זמנית 

מקום  את  הבוחנת  מספרות  חלק  בחיבור  לראות  מבקשת  זו  סקירה  מישורים.  בכמה 

האישה בתרבות פטריארכלית, בתקווה שהביטוי 'אין שואלים את פי הנערה' עבר מן 

העולם.

ד"ר ג'קלין לאזנוב, התכנית לחקר פולקלור ותרבות עממית, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, 

ירושלים 9190501.
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