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פרק  9האשה מן הים
חר & ֶיה
למ ַרה
(א)לב ִ
ַּ
@ִא ַ
המספר :שחַ אדה רחַ יִם
(אל)סעדיה
ִ
שבט :עָ ָרּב
אסע"י2.9.1982 ,17415 :
ברצוני לספר לכם סיפור ששמעתיו
מאשה בלבנון הנשואה אצלנו.
כלומר ,סיפור אמיתי.
האשה ,בימי (בזמן) סבּה ,שמעה
סיפור שאחד היה ליד חוף
ּבֵ ירּות ולו מקשת אבטיחים,
ומקשת אבטיחים זו בעונתה.
כל יום בא בעל האבטיחים ורואה
את האבטיחים חלולים ואכולים
מבפנים .מי עשה זאת? אף לא אחד.
יום אחד אמר" :ברצוני ללכת
ולישון שם ,וברצוני לדעת מי אוכל
את האבטיחים".
לילה מן הלילות ,לקח את הרובה
ויצא לישון במקשה ,בשעה
שתים עשרה בלילה .מה חש אם לא
קול צעדים ,ויוצאים עשרים איש
מתוך המקשה.
קפץ ורץ אחרי זה ,ורץ אחרי זה,
מה רצה? לירות ,לירות בהם.
תפס אחד ואחז בו.
כנראה שהוא ע'ול ,או בן אדם ,או
חיית פרא .החזיק בו עד הבוקר.

עתהא ִמן
ִ ּב ִ &די @ַא ֻ ~ק ~&ס ּ
סמ ַ
לכ ּו ֻק ~&ַסה ִַמ ַרה ִמן לֻ בּ נַ אן ו ִּמתזַ וגֶ @ ה ִענדנַ א.
יַ ענִ י ֻ @
יק & ֶיה.
ח ַרפִ & ֶיה ַח ִק ִ
מעת
ידהאִ ,ס ַ
למ ַרהַ ,עלא זַ ַמאן ִס ַ
@ִא ַ
אחד ַּכאן ַח &ד ַש &ט
ֻק ~&ַסה @ִא &נוֹ ִ ּביה ַו ַ
קתאת ַ ּב &ִטי @
ֵ ּבירוּת ִענדוֹ ִמ ַ @
ח ,וַ ַהאי
(א)לב ִטי & @
ִמ ַ @
מהא.
קתאת
ח בּ מוֹ ַס ַ
ַּ
(א)לב &ִטי @
ח ישוּף
ֻּכ &ל יוֹ ם ִ ּביגִ @ י ~ַס ֶ
ַּ
אחבּ
(א)לב &ִטי @
ח ִמן גֻ @ ַ &וה מגַ @ ַ &וף ו ַּמ @א ּכוּל.
ַּ
להא? ַמא ַח ַדא.
ִמין ִע ִמ ַ
"ב ִ &די @ַארוּח @ַאנַ אם
יוֹ ם ַקאלּ ִ :
ערף ִמין בּ ֹאכּ ֹל
ֻהנַ אכּ  ,ו ִ ּּב ִ &די @ַא ֶ
(א)לב &ִטי @
ח".
ַּ
(אל)ליל @ַא ַ @
ח @ד (א)לגִ @ פת
לֵ ילֶ ה ִ ּב
&ֵ
(א)למ ַ @
(ל)ס ַיעה
וּנִ זֶ ל נַ אם ִ ּב
קתאהִ@ ,א &ֵ
ִ
(אל)לילַ .מא ַח &ס ַו @ִא & ַלא
תנַ עש ִ ּב
&ֵ
שרין ַש @
ַ@
ח ~ס בּ נֻ ~&ס
ח ֶ
פשה ,וּיִ טלַ ע ִע ִ
(א)למ ַ @
קתאה.
ִ
פַ &ז יֻרק ~ֹד ַו ַרא ַה ַ @
אדאּ ,ויֻרק ~ֹד ַו ַרא
יט & @
יט & @
ַה ַ @
נהן.
אדא .ש ּו ִ ּב &דוֹ ? ֻ
חַ ,ת &נוֹ ֻ
ח ִמ ֶ
אחד ו ַּּכ &ַבש בּ וֹ .
ִמ ּ
סכ ַו ַ
אדם וִ & ַלא
ִּכ &נוֹ ע@וּל ,וִ & ַלא ַ ּבנִ י @ַא ַ
(ל)סבּ ח.
סכוֹ לַ ~&ֻ
ַוחשִ .מ ּ
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הייתה המולה ,היה "יום הדין".
לא שחררּה עד הבוקר .לקחה
והביאה לבית.
בבוקר הראה אותה לכל האנשים.
התבונן בה – דמות של בת
אדם ,בעיני בת אדם מושלמת
לגמרי .הראה אותה לכל האנשים,
שואל אותה ,אינה עונה ,צועקת.
קולה כמו קול של גור.
נשארה עמו שנה ,אחרי שראו
אותה כל האנשים ,תושבי
הכפר והשכנים ,ואנשים מבחוץ
באו לראות (לשמוע) את הסיפור
המופלא .נשארה אצלו שנה
בבית .נשא אותה לאשה ,ראה
אותה [והיא] בת אדם ,בת כמו כל
הבנות .לה יופי מושלם.
תשעה חודשים אחרי שנשאה
לאשה ,אללה נתן להם ילד ,ובשנה
השנייה שוב נתן להם ילד ,ובשנה
השלישית נתן להם ילד .כל הזמן
והוא שומר על אשתו בבית,
קושר אותה ונועל אותה – יוצא,
נועל אותה ,נכנס ,נועל אותה.
כל הזמן המפתח בכיסו,
פוחד פן תברח.
יום מן הימים שאלּה" :את רוצה

אמה*.
אמת
(א)לקיַ ֶ
ִ
וק ַ
ארת גַ @ &ַטהַ ,
~ ָס ַ
(ל)סבּ חַ@ .א ַ @
ח @ד ַהא
תהאש לַ ~&ֻ
ַמא פַ & ַל ַ
(א)לבית.
חהא ַעלַ א
ַו ַר ַ &ו ַ
ֵּ
(אל)נאס.
אהא לַ ֻּכ &ל
@ִא ~&ֻ
&ַ
(ל)סבּ ח ַו ַ &ר ַ
יהא – ַש @
ח ~ ִס & ִית ַ ּבנִ י
תט & ַלע ַעלֵ ַ
@ִא ַ
אדמ & ֶיה
אדמ & ֶיהּ ִ ,בעיוּן ַ ּבנִ י @ַא ִ
@ַא ִ
(אל)נאס,
אהא לַ ֻּכ &ל
&ַ
ַּכאמלֶ הַ .ו ַ &ר ַ
תס ֶ &ר @
ח.
תר &דָ ~ ,
להאַ ,מא ֻ
יִ @ַ
סא ַ
תהא ִמ @תל ~סוֹ ת (א)לגַ @ רוּ.
~סוֹ ַ
ַק ַע ַדת ַמ ַעאה ַסנֶ הּ ַ ,בעד ַמא
תהא ֻּכ &ל
(אל)נאסַ@ ,אהל
&ַ
ַשאפַ ַ
(א)לקריֶ ה וִ (א)לגִ @ ַיראן ,וּנַ אס ִמן
ַ
(א)לח ַּכאיֶ ה
ַ ּב ַ &רה @ַאגַ @ ת תשוּף
ִ
יבהַ .ק ַע ַדת ִענדוֹ ַסנֶ ה
ַ
(א)לעגִ @ ֶ ּ
אפהא
ִ ּב
זהאַ ,ש ַ
(אל)דאר .תגַ @ ַ &ו ַ
ַ&
אד ִמ & ֶיהּ ִ ,בנת ִמ @תל ֻּכ &ל
ַ ּבנִ י @ַא ַ
יהא גַ @ ַמאל ַ @
ח & ַלאק.
(א)לבנַ אתַ .עלֵ ַ
ַּ
ת-שהר
סע
ֻ
ַ ּבעד ַמא תזַ ַ &ו @ג ַהא בּ ִת ַ
קהן ִטפל ו ַ @
ּתאנִ י ַסנֶ ה
@ַא &ללַ ה @ַארזַ ֶ
קהן ִטפל ,ו ַ @
ּתאלֶ @ת ַסנֶ ה
ַּכ ַמאן @ַארזַ ֶ
(א)לוקת
קהן ִטפל .טוּל
@ַארזַ ֶ
ַ
(א)לבית,
ארס ַמ ַרתוֹ ִ ּב
ו ֻּה ֶ &ו ַח ֶ
ֵּ
יהא – יִ טלַ ע
ּמק & ִפל ַעלֵ ַ
טהא ו ַ
מר &ִ ּב ַ
ַ
יהא.
יק &ֶפל ַעלֵ ַ
יהא ,יפוּת ַ
יק &ֶפל ַעלֵ ַ
ַ
פתאח בּ גֵ @ יבּ תוֹ
ֻּכ &ל (א)לוַ קת
ֻ
(א)למ ַ
ַ@
הרבּ .
יחאף לַ ִת ַ
יוֹ ם ִמן
"ב ֶ &דכּ
@ַ
(א)לא & ַיאם ַס @ַא ַ
להאּ ִ :

* זוהי המילה שבה מצוינת בקוראן המולת יום הדין .כאן היא באה לבטא מהומה
גדולה.
112

קרפפמ השאה  9קרפ

ללכת לים?"
(א)לבחר?"
תרו ִּחי ַעלַ א
ַּ
אמרה לו :כן – נענעה לו בראשה,
אסהא,
ַקאלַ ת-לוֹ ַ@ :אה – ֶ
תה &ז-לוֹ בּ ַר ַ
כלומר כן.
יַ ענִ י @ַאה.
"ב ִ &די ַא @ד ַ ּבח ַה(-א)לוַ לַ ד".
אמר לה" :ברצוני לשחוט את הילדַ ".ק
ַ
אל-להאּ ִ :
ִ@
(א)לחתיַ ארִ@ .א ִ @הלך לזקן .הזקן – סיפר לו
ַראח ַע
לחתיַ אר –
(א)לעמלֶ ה@ ַ .ַ@
שעשה את המעשה .סיפר לו
ח ַ &רפוֹ
ח ַ &רפוֹ ַת &נוֹ ִעמל ַה
ִ
ֻ@
את המעשה כפי שקרה.
ארת.
(א)לח ַ &רפִ & ֶיה ִמ @תל ַמא ~ ָס ַ
נדהא לַ @עלו ָ @
אמר לו" :זו יש לה תפיחה
ּעה
"האי ִע ַ
ַקאל-לוֹ ַ :
תהא@ ַ .
בגרונה .הנח לה עד שתצא,
נהא ִתטלַ ע,
יהא ַת ַ
ח & ִל ַ
בּ @גוֹ זִ ַ
אחוז בה וחתוך אותה והשלך
תהא,
מסכּ ַהא ו ֻּק ~ס ַהא וּזִ ַ
@ִא ִ
אותה ,ותיעשה בת אדם רגילה,
אד & ֶיה,
אדמ & ֶיה ַע ִ
ּתסיר ַ ּבנִ י @ַא ִ
ו ~ִ
תדבר כמו שמדברים אנחנו".
חכי נִ חנַ א".
חכי ִמ @תל ַמא מנִ ִּ
בּ ִת ִּ
יוֹ ם ~ַס ַ &ר ַ& @
יום אחד צעקה.
חת.
אמר" :אינני יודע כיצד אצוד
ערף ִּכיף ִ ּב ִ &די
"מא @ַא ֶ
ַקאלַ :
(אתפוס) אותה ".שאלּה ,אמר לה:
אל-להא:
להאַ .ק
@ַא ~ ִס ַ
ַ
ידהאַ ".ס @ַא ַ
"את רוצה ללכת לים?"
(א)לבחר?"
"ב ֶ &דכּ תרו ִּחי ַעלַ א
ַּ
ִּ
אמרה לו" :אני רוצה ללכת
"ב ִ &די @ַארוּח ַעלַ א
ַקאלַ ת-לוֹ ּ ִ :
לים" – נענעה לו בראשה.
אסהא.
(א)לבחר" – ַה &ַזת-לוֹ בּ ַר ַ
ַּ
"ב ִ &די
תפס את הילד ,אמר לה" :אני רוצה ִמ ִס ּכ (א)לוַ לַ דַ ,ק
ַ
אל-להאּ ִ :
לשחטו מפני שאת רוצה ללכת לים.
(א)לבחר.@ַא @ד ַ ּבחוֹ ַע ַשאן תרו ִּחי ַע
ַּ
את שלושת הילדים ברצוני לשחוטִ@ ".א ַ& @
חהן".
(ל)תלַ א @ת ולַ אד ִ ּב ִ &די @ַא @ד ַ ּב ֶ
בא ,רצה לגרור את הסכין על
@ַאגַ @ אּ ִ ,ב &דוֹ יגֻ @ &ר (א)למוּס ַעלַ א
גרונה .כאשר גרר את הסכין
תהא .לַ &ַמא גַ @ &ר (א)למוּס
@גוֹ זִ ַ
תהאָ ~ ,ס ַ &ר ַ @
על גרונה ,צעקה ,ויצאה כל
לעת ֻּכ &ל
חת ,ו ִּט ַ
ַעלַ א @גוֹ זִ ַ
(אל)ל @עלו ַ @
התפיחה אשר בגרונה .תפס,
תהאִ .מ ִסכּ ,
&ַ
ּעה @ִא & ִלי בּ @גוֹ זִ ַ
גזרה במספריים .ירד קצת דם.
(א)למ ַק ~&ס .נִ זִ ל שוַ & ֶוית ַדם.
ַק ~ס ַהא ִ ּב
ַ
@ַא ַ @
לקחה לאחד שריפא אותה ברפואה
מהא ִחכּ ֶמה
אחד ַח & ַּכ ַ
ח @ד ַהא לַ ַו ַ
ערבית ,ונרפאה.
אבת.
ַע ַר ִ ּב & ֶיה ,ו ַּט ַ ּ
כאשר נרפאה ,לאחר יומיים
אבתּ ַ ,בעד יוֹ ֵמין,
לַ &ַמא ַט ַ ּ
ַ @תלַ ֶ @
שלושה ,אמרה לו" :אני ,אם
"א &ִני ,לַ ו
אתהַ ,קאלַ ת-לוֹ ַ@ :
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תשחררני ,רוצה ללכת לים.
אינני רוצה לקחת את ילדי וללכת
לים .ברצוני להראות לך
את בני האדם אשר בים.
יש בני אדם במים כמו שיש
פה ,על האדמה בערך .כולם
חיים במים".
משפחה זו – שמה משפחת
חרי" (הימי) ,וחיים עד היום
"(א)לב ִ
ַּ
ּבּבֵ ירּות.

(א)לבחר.תד &ִשרנִ יּ ִ ,ב ִ &די @ַארוּח ַע
@ִא ֶ
נת ַ
ַּ
ִ ּב ִ &דיש ַא @א @
אדי וַ @ַארוּח
ח ֹ @ד ולַ ִ
ַע
(א)לבחרַ@ .אנַ א ִ ּב ִ &די @ַאפַ רגִ @ יכַּּ
(א)לבחר.
אדמין @ִא & ִלי ִ ּב
(א)לבנִ י @ַא ִ
ַּ
ַּ
(א)למי ַק &ד ַמא
אדמין ִ ּב
ַ
פִ יה ַ ּבנִ י @ַא ִ
להא
ִ ּביה הוֹ ן,
ע(-א)לא ~
יבןֻּ .כ ַ
@ַ
רד ַת ִ
קר ַ ּ
(א)למי".
אישה ִ ּב
ַע ֶ
ַ
לעילֶ ה ַה ִ @
סמהא ֵעילֶ ת
@ִא ֵ
אדי – @ִא ַ
אישין לַ ַחד (א)ליוֹ ם
חרי ,ו ַּע ִ
(א)לב ִ
ַּ
בּ ֵ ּבירוּת.

פרשנות
שבט ערב אלעראמשה יושב סמוך לאדמית ,על גבול הצפון ,לא הרחק מן
הים התיכון .חלק מבני השבט מתגוררים בלבנון מצדו השני של הגבול.
אחת מן החמולות המרכיבות אותו ,מוצאה מכורדיסטאן (בן דוד וברקאי
.)33 ,2012
קשר של בן אנוש עם נערה השוכנת בים מופיע בעוד שני סיפורים בדוויים,
שאספתי בצפון הארץ :בסיפור "שבע כלות לשבעה אחים" מסייעת בת ים
לגיבור לקפוץ עם סוסו מעל הים במסעו אחרי רעייתו שנחטפה .בסיפור
"שלושת האחים והציפורים המדברות" נעזר הגיבור בבת ים בשם פאטמה
כדי לחלץ את אהובתו מידי ע'ול ,שחטף אותה.
עלילת הסיפור מתרחשת על חוף ּבֵ ירּות .בעל מקשת אבטיחים מגלה,
שאבטיחיו נאכלים בלילה .הוא אורב למשחיתים ורואה אנשים רבים
נמלטים מן השדה .הוא לוכד אחד מהם בחשיכה ,ומביאו אל ביתו .בבוקר
מתגלה ,שמדובר בבת אדם אילמת שהגיעה מן הים .הוא נושא אותה לאשה
והיא יולדת לו שלושה ילדים .הבעל חושש פן אשתו תימלט חזרה לים,
ומקפיד לנעול אותה מאחורי סורג ובריח .הוא מתייעץ עם אחד הזקנים
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באשר לאילמותה של אשתו .הלה יועץ לו לחתוך תפיחה הנמצאת בגרונה.
הוא שולף סכין ,אוחז באחד מילדיו ,ומאיים עליה שאם תלך לים ישחט
אותו ,ואז במקום לפגוע בילד ,הוא מעביר במפתיע את הסכין על גרונה,
וחותך את התפיחה .לאחר שהיא נרפאת חולפת אילמותה של האשה ,והיא
מתחילה לדבר .היא מסבירה לו ,שכוונתה לא הייתה להימלט עם ילדיה
לים ,אלא להראות לו את בני עמה – אנשים החיים במי הים .המספר אינו
מוסר לנו ,אם הביקור אכן התממש .הוא רק מציין ,שהמשפחה ממשיכה
להתגורר בּבֵ ירּות.
סיפורים המסבירים את מקורם של מנהגים ,מסורות ,שמות מקומות
ואנשים ותופעות טבעיות או חברתיות ,נקראים בפי חוקרי הפולקלור
סיפורים אטיולוגיים .כך למשל מסביר ספר בראשית את עובדת היותו של
הנחש חסר גפיים בעונש שקיבל בגין פיתוי אדם וחוה [בראשית פרק ג] ,את
הופעת הקשת בענן כאות לברית ,שכרת האל עם נח [בראשית פרק ט] ,ואת
האיסור על אכילת גיד הנשה על ידי בני ישראל כתזכורת למלחמתו של
יעקב במלאך ליד מעבר יבוק [בראשית פרק לב].
הסיפור על האשה שיצאה מן הים הוא לכאורה אגדה אטיולוגית המסבירה
את מקור שמה של משפחת אל בחרי ,כלומר "משפחת הַ ּי ִַּמי" (מלשון ים).
המספרת מציגה את הסיפור כסיפור אמיתי ,שהתרחש במציאות ,ומציינת
כי שמעה אותו מפיה של אשה לבנונית ,אשר נישאה לאחד מבני השבט.
אך המוטיב של אשה הבאה מן הים הוא מוטיב בעל תפוצה רחבה ,המוכר
במרחבי תרבות שונים .סיפורים על בנות-ים ( )mermaidsשכיחים מאוד
במרחב התרבות הקלטי .תומפסון מציין כמה מוטיבים הקשורים בבנות-
ים" 81.0.2B :בת-ים נישאת לבן אנוש"; " 81.2Bבת ים יולדת ילד לאב
אנושי" וכדומה ( .)Thompson 1958מוטיבים אלה מופיעים בעיקר בארצות
אירופאיות צפוניות השוכנות לחוף ימים .מוטיב " 81Bבנות-ים שפלג גופן
התחתון הוא בדמות דג (סירנות)" ,קיים במרחבי תרבות רבים ,בין היתר
בסיפורי המיתולוגיה היוונית .הסיפור הידוע ביותר הוא סיפור מפגשו של
אודיסיאוס עם הסירנות ,המתואר באודיסיאה.
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בתלמוד הבבלי יש דיון על דולפינים" :הדולפנין פרין ורבין כבני אדם.
מאי דולפנין? (מהם דולפינים?) אמר רב יהודה :בני ימא" [תלמוד בבלי
מסכת בכורות דף ח עמוד א] .בתוספתא נאמר עליהם" :יולדין ומגדלין
מבני אדם" ,כלומר הם יכולים לקיים יחסים פוריים עם בני אדם ,ורש"י
מפרש" :הכי גרסינן (כך גורסים אנו) :הדולפנין פרים ורבים מבני אדם –
שאם בא אדם עליהם מתעברת ממנו .בני ימא – דגים יש בים שחציין צורת
אדם וחציין צורת דג ,ובלעז שריינ"א (צריך להיות שיריינא ,מן הצרפתית
העתיקה  – sereineסירנה ,בתולת ים)".
בסיפורי אלף לילה ולילה ישנו סיפור על ּגֻ ָלנָאר בת הים (ריבלין  ,1979יג,
 ,2890-2886לילות  :)739-738אל מלך פרסי מובאת שפחה אילמת .המלך
מתאהב בה ונושא אותה לאשה .באחד הימים ,לאחר שהמלך מעתיר עליה
דברי אהבה ,הוא מצהיר באוזניה שהיה מאושר ,לּו הייתה מביאה לעולם בן,
שיירש את ממלכתו לאחר מותו ,ומפציר בה לדבר .היא חורגת משתיקתה
ומודיעה לו שהיא נושאת ברחמה את בנו ויורשו .היא מספרת לו ,שהיא
בת למשפחה של יצורי ים אנושיים ,החיים בים ,ורק בגלל אהבתו הרבה
אליה לא קפצה מן החלון ,ונמלטה אל הים .בהמשך הסיפור מתוארת לידת
הנסיך וביקורו אצל קרוביו שמתחת למים.
סיפור זה מתכתב במידה רבה עם הסיפור הבדווי .גם שם מדובר בבת-ים
אילמת ,שנישאת לבן אנוש .אפשר גם שסיפור התפיחה ,שמנעה מן הנערה
לדבר הוא ביטוי סומטי לתופעה נפשית .ברפואה מוכרת תופעה של הופעת
בליטה באזור הגרון ,המכונה "גולה היסטרית" (,)globus hystericus
והיא נובעת ממצב נפשי של רגשות סותרים – לא לבלוע ולא להקיא.
בשני הסיפורים נראה שבלבה של הגיבורה ניטש מאבק בין געגועיה לים
ולמשפחתה לבין נאמנותה לבעלה ולילדיה ,והוא בא לידי ביטוי בצורה של
אילמות זמנית.
האלמות מופיע גם בסיפור יהודי-ספרדי בשם "הנער ואשת הים"
מוטיב ִ
שנרשם על ידי הפולקלוריסט וההיסטוריון מאיר (מקס) גרונוואלד בשנות
השלושים של המאה הקודמת במזרח אירופה ,ופורסם לאחר מותו
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(גרונוואלד  .)62-60 ,1982בסיפור זה מזדמן הגיבור לעיירה ריקה מאדם.
במהלך הלילה הוא צופה בחבורה של בני אדם ,גברים ונשים ,העולים מן
הים ונכנסים לעיירה .עולה בידו ללכוד נערה מבנות הים ,והוא נושא אותה
לאשה .בת הים היא אילמת .בהמשך הסיפור הולכת בת הים לעולמה .על
פי הנוהג בעיר שהם חיים בה ,קוברים אנשי המקום את הבעל החי יחד עם
אשתו המתה (מוטיב מוכר מסיפורי סינדבד ב"אלף לילה ולילה") .הבעל
מצליח לצאת מתוך הקבר ומגלה כי הוא נמצא על גבי אי .בסיום הסיפור
הוא פוגש שלושה נערים מאנשי הים המסייעים לו לצאת מן האי ולחזור
ליבשה בבטחה .לפני הפרדם ממנו מספרים לו הנערים כי הם בניו שנולדו
לו מבת הים.
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