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 :יין לראות שבאותן עונים החלו חוקרי ההומור
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 נו>ד

 :וקרב עמים אחרים כגון אפלטון ואריםסו. אולם ההתייחסות הן
 ^ל אפלטון והן של אריסטו להומור ולצחוק נבעה מהטקסטים
 זהומוריסטיים שנכתבו באותה תקופה. אם זה המעט שמקדיש
 קומרוס ביצירתו הקטנית איליאדה ואודיסאה ואם במחזותיו
 זסטיריים של אריסטופנס שהעלו בחגיגות הדיוניסאה באתונה

 לעומתם, אין במסורת היהודית הכתובה טקסטים משולבי הומור,
 :וודאי לא מחזות קומיים או יצירה קומית שיכלו להפיק פולמוס
 למדני שיבוא בעקבותיהם כפי שהיה אצל אפלטון, אריסטו ואחרים
 כני זמנם. התפתחות דומה הייתה גם ברומא. על בסיס יציחת
 זתאטרון הקומיות של פלאוטוס וטרנטיוס והתפתחותה של אמנות
 רטוריקה, כותב מרקוס טוליום קיקרו, מגדולי הנואמים של רומא,
 *ת ספרו על הנואם (De Oratore) ובו הוא מקדיש פרק להסבר
 זחע רצוי לו לנואם לתבל את נאומיו בהומור כדי להגיע ללבותיהם
 £ל השומעים ולשכנע אותם בצדקתו. באותו פרק מפרט קיקח
 ;יכניקות של הומור מילולי וויזואלי שיכולים לסייע לנואם בנאומו
 :גון: דו משמעות, הפתעה, מטפורה, ואלנוריה(סובר 2009, 17-16)

 ימי הביניים היו דלים מבחינת מחקר בכלל ובתוך כך גם בחקר
 זהומור. בנוסף, העיסוק בהומור נחשב למעשה חמור ביותר (ראו
 זספר שם הוורד מאת הסופר אומברטו אקו שבו אחד הספרים
 זאסורים לקריאה היה ספח האבוד של אריסטו על הקומדיה

 *ולם חנינות משולבות הומור היו בשפע. המרכזיות שבהן היו
 זגיגות השוטים (Feast of Fools) בכנסיות ובכיכרות הערים
 ובמרכזן נבחר מלך השוטים. מלך זה היה לעתים כומר מחופש
 לשוטה או שוטה אמתי. פעמים רבות בחרו באדם מוגבל נפשיח

 פיזית(ראו הסרט הגיבן מנוםרדאם).

 דהודי שחי באירופה של ימי הביניים לא עסק בחקר ההומור
 f החל להופיע כדמות קומית בציורים העוינים הנרוטםקיים

 אריה סובר

 כאן זה התחיל.,

̂ם יוצאים מנקודת הנחה שהתנ״ך הוא יצירה תרבותית של העם  
 זיהודי בהיבט הדתי ובהיבט הפילוסופי, ניתן לראות בליחח של
 צחק לשרה ולאברהם את ההשקה של אבן היסוד לחקר ההומור.
ם אפשר את הולדח יצחק לא מתוך רצונם של אברהם ושרה  ^הי

 ^לא מתוך רצונו שלו. תנובתם של אברהם ושרה ־ הצתוק
 כיטאה את חוסר אמונתם בכך שיש אפשרות כלשהי שייוולד
 להם בן. ובכל זאת החליט אלוהים שאכן כך יהיה. ולא זו בלבד
 יןלא שלבן יקראו יצחק. כלומר, אחד משלושת האבות הרוחניים,
 •ןברהם יצחק ויעקב, מקבל שם שמחובר ישיחת לצחוק. האם
 Eם זה ניתן באקראי וכתוצאה מנסיבות האירוע או שמחבר בשם
 ^יש בו כוונה ארוכת טווח? לפי המסורות הפרשניות לכל אירוע
 כסיפורי התנ״ך יש משמעות. אך המשמעות המחקרית שבאירוע
 יה היא שבמקום שבו נולד יצחק, נולדה נם התאוריה המרכזית
.(Incongruity) כחקר ההומור הלא היא תאוריית אי-ההתאמה 
 :ועמד ההכרזה על הולדת יצחק לאברהם ולשרה הוא השיעור
 זראשון בהבנת המכניזם של ההומור. שרה מזהה אי-התאמה בין
 :ילה המופלג(תשעים) לבין המציאות העתידית שאלוהים מבטיח
 לה (בראשית יח, ט-טו). הפער בין אותה מציאות לבין המציאות
 :פי ששרה תופסת אותה יער פער קוגניטיבי. אנו מכנים פער זה
 זומור. היחס בין הממצא הריאלי לבין התובנה הקונניטיבית של זה
 ^קולט את הממצא נתפס כפער קומי ומכאן הצחוק. חוקרים רבים
 זאמצים את תאוריית אי-ההתאמה, אף שאינם מזכירים את סיפור

 דתו של יצחק כמקור הראשון לחאוריה הזו.

 •לאן זה נמשן?...

 m מלאכת החשיבה והמחקר של ההומור בעת העתיקה, במאות
 זחמישית והרביעית לפנה׳׳ס, השאירו היהודים להוני דעות



 בהכרח בטבע האלוהי״. (שפינתה 1967, 19-7). שפינתה מנתק בין
 המצב ההומוריסטי לבין אישיותו של הצוחק. לטענתו, קנאה יכולה
 לגרום לסיפוק מצרתו של אחר ואילו הצחוק מקורו שונה ולכן זוהי

 שמחה טהורה.

 הומור וחברה

 ב-1899 פרסם הפילוסוף היהודי-צרפתי אנרי ברגסון שלושה
 מאמרים וקיבץ אותם לספר שנקרא הצחוק. בספר זה מגבש
 ברגםון את היסודות למה שייקרא מאוחר יותר התאוריה החברתיח
 של ההומור והצחוק. יש להנית שהכיר את דעתו החדשגית ש7
 הפילוסוף האגנלי שיפטסבורי ביחס לערך החברתי של ההומור
 (צמח תש״ח, 54-53). לראשוגה בחקר ההומור מתייחס ברגםון
 אל הקומי והצחוק כאל תופעה סוציולוגית, שנועדה בראש
 ובראשונה לתת מעגה לליקויים חברתיים. ברגסון רואה בצחוק
 כלי שבאמצעותו מענישה החברה את הפרט שסטה מהנורמוח
 שזו הציבה לו. לטענתו, כאשר אנשים צוחקים למעשים יוצאי חפן
 של אנשים אחרים, הצחוק הוא הבעת ביקורת על אותם מעשים.
 הצחוק גועד להשפיל את האדם שהוא מכוון אליו ובכך לגחם לו

 לתקן את הליקוי(ברגםון 1981, 125-123,85-83).

 תתאוריה החברתית הייתה לאבן יסוד בחקר ההומור והצחוק ורבים
 החוקרים שאימצו את רעיוגותיו של ברגסון.

 כרגסון מקדים את פרויד ומצביע בספרו על הדמיון שבין התהליכים
 תקוגגיטיביים שמתרמשים בזמן קליטת מצב קומי, לבין אלו
 המתרחשים בזמן החלום. בשגי המצבים משתמשת המתשבה
 כעולם החיצוני כתירוץ להפעלת הדמיון. מי שחולם מנצל את מה
 שקלטו החושים שלו בזמן הערות, כדי ליצוק ממשות לזיכרונות

 ־/לחאנים מ;דיעי0 לשרה על הולדתו vioxn! של יבחק - ו/יא טח7/ו7

 של הכגסייה, כשהאלמגט המגוחך הבולט ביותר היה האף הגח7
. ( p p , 1973)179-186. Kunzle, והמעוקל 

 ש להניח שהעיסוק המחודש בהומור, כמו גם בתחומי מדע אחרים,
 מהמאה ה-16 ואילך, הוא בין היתר תולדה של המצאת הדפוס,
 שהעצימה את חופש הביטוי ובתוך כך הגילויים המדעיים ש7
 קופרניקוס וגליליאו, שסתח את התפיסה התאולוגית של הכגסייה

 ואת האיסורים שכפתה על כתיבה וקריאה של חומרים אסורים.

 עם יציאתה של אירופה מאפלה לאור ותחילת הרנסנס החלה
 התחדשותה של היצירה הקומית, ובכללה מחוותיהם של
 שייקספיר, םולייר וסלחני אליהם מצטרפים הוגי דעות ובראשי
 תומאס הובס (המאה ה-17) שעיסוקו בטבע האדם מוביל אותו
 גם לחקר ההומור והצחוק. הובס מוצא שצחוק לפגמים של אחרים
. כאן נכגס ( p , 125.Hobbes, 1 9 7 7  מלמד על חולשה אנושית (
 לתמוגה הוגה הדעות היהודי ברוך שפינתה. לדעת שפינהה אנו
 יכולים לפתח אהבה או שגאה למשהו רק משום שהסתכלגו בו
 מתוך הרגשה של שמחה או עצבות, אף על פי שהדבר עצמו אינו
 סיבת ההרגשה. בהתייחסות זו מניח שפינתה, גם אם בעקיפין,
 את היסודות הפסיכולוגיים הראשונים להבגת ההומור והצחוק.
 שפיגתה מציב את האדם הצוחק במרמה של ההוויה הקומית. ע7
 פי תפיסה זו, המצב הקומי הנו ניטרלי ואילו התגובה אליו היא
 סובייקטיבית ומכילה היבטים קונוטטיביים. בנינח־ לאפלטון ולהובם
 שרואים בצחוק לפגמים של אחרים את אופיו השלילי של הצוחק,
 רואה שפיגתה בצחוק שמחה טהורה. ״שום רצון אלוה ושום אדם,
 אלא אמ כן הוא בעל קנאה, אינו מוצא לו סיפוק רוח באפיסת כוחי
 ובצרתי ... להפך, ככל שמרובה השמחה שאנו מושפעים ממנה,
 מרובה השלמות שאנו מגיעים אליה. זאת אומרת מרובה חלקנו



 ":!אפשר לאדם לבטא עצמו לפי רצונו במסגרת אותם איסורים
 לדבריו הבדיתה היא כלי עוקף צנזור, מעין מסכה שבאמצעותה
 יכול האדם לגעת בתפוח הלוהט מבלי שייכווה. ואולם כאן יש לציין
 £כשפרויד התייחס למעצורים ועכבות, הוא לא התכוון רק למין
 ׳תוקפנות כפי שרבים נוטים לאזכר במתקריהם, אלא לכל מצב של
 איסור או מעצור, ובחוף כך גם מעצורים הנונעים לחשיבה הגיונית
 או להתנהגות נורמטיבית. במובן זה גם בדיחה אבסורדית היא

 :ונדת היניון ומשמשת עוקף צנזור.

 לדוגמה הבדיחה הבאה: איש אתד נכנס לבית קפה ומזמין
 £חםת עוגה. זמן קצר לאחר מכן הוא מחזיר אותה ומבקש
 כמקומה כוס ליקר. הוא שותה ורוצה ללכת מבלי לשלם. בעל בית

 זקפה עוצר בעדו.

 זאיש: מה אתה חצה ממני?

 כעל בית הקפה: אתה לא שילמת עבור הליקר.

 זאיש: אבל גתתי לף את העוגה בתמורה.

 :על בית הקפה: אבל גם עליה לא שילמת.

 זאיש: אבל גם לא אכלתי אותה.

 פרויד מבחין בשני סוגים עיקריים של בדיחות: האחד, הבדיחה
 קמגמתית, שבתוכה הוא כולל את הבדיחה התוקפנית, הבדיחה
 זמינית, הבדיחה הצינית והבדיתה הםקפטית. האחר, הבדיחה הלא
 :ונמתית (הבדיתה התמימה), שמבוססת על הטכניקה (המבנה)
 £לה ותפקידה לנחם הנאה ״ללא כוונות נסתרות״. ההנאה שאנו
 זווים מבדיחה לא מנמתית מבוססת על הטכניקה שלה. ההנאה
 £אנו חווים מבדיחה מנמתית נובעת נם מן הטכניקה שלה ונם
 חן המנמה שלה. משום כך קשה לפעמים לדעת אחה חלק של
 זהנאה נובע מן הטכניקה ואיזה מן המגמה. לכן לעתים, אף על פ
 והטכניקה בבדיחה היא בינונית, הצתוק וההנאה יכולים להתבטא
 כעוצמה רבה. את הבדיחה הלא מגמתית מכנה פחיד לא מזיקה

 ׳אולם גם כאשר הבדיחה אינה מנמתית, היא אינה נטולת כוונות
 לחלוטין; יש לה מטרה משנית והיא להרחיב את המחשבה ולהתנגד

 לכוח המעע של השיפוט הביקורתי.

 פרויד מבחין בין שלושה נורמי צחוק: הבדיחה, הקומי וההומור.
 זבדינה יכולה להיות תמימה או מגמתית. כאשר היא מגמתית היא
 יכולה לשרת כוונות נסתרות כמו ציניות, םקפטיות, אגרסיה ומין.
 חהנאה מן הבדיחה נובעת מן התיסכון באנרגיה נפשית שהייתה
 נחעה כדי לשמר את המעצור או את השיפוט הביקורתי של הסופר

 אנו.

 זקומי מתחלק לכמה קטגוריות. הקומי שבצורה, הקומי שבמצב
 ׳הקומי שבפעולה. ההנאה מן הקומי שבפעולה נובעת מן החיסכון

 :הוצאת אנרגיה_נפשית._םאדם_שק1ל0ע!עולנבשנע1בט

 המועדפים עליו. מוחו של מי שצוחק בותר להשתמש בחומרים
 שהוא קולט באמצעות חושיו מן העולם הממשי, והופך אותם
 בדמיונו למצבים קומיים. בכך, ממשיך ברגסון את מה שרמז
 עליו שפינתה באותו עניין, ומקדים את התאוריות הפסיכולוגיות

 שהתפתחו מאוחר יותר לנבי הומור וצחוק (שם, 121-119).

 ב-1905 יוצא לאור ספרו של זיגמונד פרויד הבדיחה ויחסה ללא
 מודע. בספרו זה פורץ פחיד גתיב חדש בחקר ההומור. הוא מוצא
 שלהומור ולצחוק יש תפקידים נוספים מעבר לאלה שיוחסו להם,
 ושנועדו לשרת את צרכיו של האדם. לראשונה בחקר ההומור מציג
 פחיד אתנר חדש בחקר ההומור. הוא עובר מהיבטים גלויים ש7
 ההומור והצחוק, שבאיס לידי ביטוי בסוציולוגיה ובפסיכולוגיה ש7
 ההומור, ומנסה לבתון את הקשר בין הומור לבין תהליכים תח
 הכרתיים של הנפש. הוא טוען, שכפי שהחלום מפצה על םצבים
 רנשיים לא פתורים שהתרחשו במציאות ומטפל בהם או מתקן
 אותם, כך גם הבדיתה היא כלי שבאמצעותו יכול האדם לנעח
 בנושאים שיש לו לגביהם מעצורים ועכבות כגון מין ותוקפנות.
 באמצעות הבדיחות שעוסקות בנושאים הללו, מצלית האדם לעקוף
 את המעצורים ולפרוק את המטעגים הרגשיים הצבורים בתוכו

 ועוסקים באותם נושאים (פרויד, 170-147).

ח סופר אגו(אני עליון) ח  את המעצורים והעכבות האלה מכנה פ
 שהוא תוצר של נורמות חברתיות. הסופר אגו מתפקד כצנזור ולא



 התאוריות של פרויד כפי שבאות לידי ביטוי בספח הבדיתו
 ויחסה ללא מודע, מהוות גם הן אבן יסוד בחקר ההומור והצחוק.

 וכעת למימוש (הומור במצבי מצוקה)

 והנה מגיע יהודי גוסף ומוכיח שלתאוריות על ההומור והצחוק יע
 אחיוה במציאות.

 בספרו האדם מחפש משמעות מלמד אותנו הפםיכותרפיםנ
 היהודי ויקטור פראנקל על העוצמות הגלומות בהומור ובצחוק
 בספרו הוא מתאר כיצד שהה שנים מספר כאסיר במחנות חכר
 והשמדה במלחמת העולם השנייה. הוא כותב שאחד הדבריכ
 שעזרו לו ולאחרים לשרוד היה היכולה להסתכל על האירועינ
 הנוראים במבט הומוריסטי, ואף להמציא עליהם בדיתות. עדויוח

 דומות מתקבלות מניצולי שואה נוספים (ראו אוםטרובר 2009).

 בספרו כותב פראנקל כיצד לימד את אחד מידידיו במחנה הריכוז
 לפתח חוש הומור. הוא הציע לו שהם יחברו זה לוה לפחות סיפוו
 הומוריסטי אחד ביום. פראנקל היה הראשון שקישר בין טיפו7
 נפשי ובין הומור. בעקבות החוויות שעבר בשואה, הוא פיתה
 תורת טיפול נפשית שנקראת לוגותרפיה. פראנקל טוען שאחח
 הדרכים לסייע לאדם להתנבר על מצוקה נפשית היא להציע לו
 את הטכניקה הלונותרפויטית הנקראת כוונה פרדוקסית. כלומו
 האדם אמור להתבונן במצבו בהיפוך, להסתכל על נורם המצוקו
 ועל התגובה אליו באופן הומוריסטי. מי שעובר טיפול שכזה ולומד
 לצחוק על עצמו נמצא בדרך הנכונה לריפוי המצוקה שהוא סוב7
 ממנה(פראנקל 2001, 149-146). ספח של פראנקל הפך לרב מכר
 ושיטת הריפוי הנפשי שלו - הלוגותרפיה מהווה מקור השראו

 למטפלים רבים ברחבי העולם.

 על הקשר שבין הומור, בריאות נפשיח והחלמה פיזית, ניתן ללמוז
 ממי שהכניס את ההומור בסוף שנות ה-70 למחלקות השונות ש7
 בתי החולים הלא הוא ד׳׳ר פאטך אדאמם. אדאמס הכיר בערן
 הרפואי של ההומור וחשב שיש לשלב אותו כחלק מן הטיפו7
 התרופתי בבתי החולים. כך נולד מקצוע חדש שנקרא ״ליצנוח
 רפואית״. באמצעות תרפיית הצחוק והשימוש בהומור מקליכ
 הליצגים הרפואיים את הקשיים הרגשיים והפיזיים של החוליכ

 ובני משפחותיהם (סובר 85-83,2009).

 סיכום

 במאמר זה התייחסתי למחקריהם של חוקרים נבחרים בחקו
 ההומור. מחקריהם תרמו תרומה משמעותית ביותר למחקו
 התאורטי של ההומור והצחוק וליישום המעשי שלו. התתלת
 בתאוריית אי-ההתאמה במעמד ההודעה על לידת יצחק שהיןי
 היסוד המרכזי בהבנת ההומור. המשכתי בשפינחה ונישתו החיוביח
 לצתוק עם תחילתה של פרשנות פסיכולונית לתופעה. התעכבת

 ומתבצעת בניגוד לציפיותיו, חוסך את אותה אנוניה נפשית שהייתה
 משתחררת אצלו אילו התבצעה הפעולה בהתאם לציפיותיו.

 ההומור הוא תהליך נפשי שממיר מצבים רגשיים סותרי הנאה,
 כגון כאב, צער ורתמים, והופך אותם למקור של הנאה. ההנאה מן
 זהומור נובעת מחיסכון של אנרגיה רגשית שהייתה אמורה לבטא
 את אותם רגשוח, חו נחסכת באמצעות המבט ההומוריסטי של מי

 טחווה את אותם מצבים.

 נהומור טוען פרויד, יש לא רק משהו משחרר, כפי שזה קיים
 כבדיחה ובקומי, אלא גם משהו נשנב שאין בשני האחרים; ההומור
 מסרב להיות נשלט על ידי המציאות החיצונית. הוא אינו מוכן
 לקבל את העובדה שהטראומות של העולם החיצוני יכולות לגעת
 נו, אלא להפך, הן משמשות לו מקור להנאה. מטרתו של ההומור
 לומר שהעולם שנראה מסוכן אינו אלא משחק ילדים, והטוב ביותר
 &אפשר להפיק ממנו זה להשתעשע. לעומת זאח לקומי ולבריחה
 שתי מטרות: האחת לגרום הנאה והאחרת לזכות בהנאה ושתיהן
 משרתות את הצורך לפרוק אנרסיות. לדבריו לא כל בני האדם
 :יחנו בנישה הומוריסטית לחיים, זו מתנה נדירה ויקרה. בשלושת
 ;ורמי הצחוק - הבדיתה, הקומי וההומור - האנרניה הנפשית או
 הרגשית הנמסכת מתייתרת ומתפרצת החוצה בצורח צחוק (שם,
 עמ׳ 214-193). אין ספק שהרעיוגות שמביע פרויד הם יוצאי דופן

 ׳פותי דרך בחקר ההומור. יש לי שתי השגות לגביהן:

 א. הרעיון של חיסכון באנרגיה רגשיח הוא חלקי בלבד, משום
 שפרויד מתייחם למצבים צפויים מראש ואילו רבים מהמצבימ
 הקומיים הם בלתי צפויים, ולכן גם אין התארגנות נפשית של
 ניפייה לביצוע פעולה מסוימת. משום כך אין תיסכון באנרגיה

 רנשית שלא מומשה.

 ב. איני רואה סיבה להפרדה שעושה פרויד בין שלוש הטונות:
 הבדיחה, הקומי וההומור. המענון שמפעיל את שלושתן זהה
 :מבוסם, כפי שפרויז־ טוען, על המבנה מצד אחד ועל המנמה, אם
 היא קיימת, מצד אחר. גם הבדיחה ונם הקומי כמו ההומור, על פי
 החלוקה של פרויד, יכולים לשמש אותנו להמיר צער וכאב למצב

 של צחוק. לכן אני רואה בשלוש הסוגות מרכיב של הומור.

 ניתן למנות שני רעיונות מדמיים שבאים לידי ביטוי בספרו של
 פחיד: האחד הוא רעיון אקזיסטנציאליסטי הגורס שהומור על
 סוגותיו השונות מסוגל להפוך מצבים של כאב, צער ומצוקה לחומר
 נעירה לצחוק, ורעיון זה כדאי שניקח אתנו במסעות התיים שלנו.
 תאתר הוא שהומוד על ביטוייו המגוונים משמש בין היתר כאמצעי
 1וקף של הסופר-אנו כשאנו נתשפים למצבי הומור. זה המקום לציין
 ,!!הקומיקאי היהודי, ורדי אלן, היה הראשון שמימש את רעיונו של
 פחיד בקולנוע. בסרטיו הוא מנע בנושאים כמו מין ונפש האדם

 כאופן הומוריסטי שכמוהו לא נראה לפני כן על מסכי הקולנוע.
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 יןצל ברגסון והתאוריה התברתית שלו ועברתי אל פרויד והגישה
 זפסיכואגליטית להומור ולצחוק. והנה כל היהודים הללו שהקדישו
 :זזמנם להבין וללמד את חשיבותו של ההומור והצחוק הכיגו את
 זקרקע ליהודי גוסף, ויקטור פראנקל, שבא בעקבותיהם ויישם את

 קתאוריות באופן מעשי שלא מרצונו דווקא בתקופת השואה.

 על הקשר בין מצוקות היהודים והומור יהודי נכתב רבות אולם,
 זאם ייתכן שהעיסוק של יהודים בחקר ההומור והצחוק, גם הוא
 זולדה של מצוקותיהם של היהודים בחברה שבה תיו ולאגטישמיות
 זגלויה והסמויה, כפי שבאה לידי ביטוי ברתבי אירופה? זו שאלה

 ^ראוי לבדוק.


