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 711" ההומור, ומגדיר ״עיר מקלט״ נאתר מטפורי
ו מקום מונן להומוריםט משום ההיתר לקרוא ז  ז

 ידוןלתומרה.

 כתמים ישנים של אכזבה ב״סיגטבוף החריף של ההומור.

 עיר מקלט ־ מקום מושבו של ההומור

 אות קין סימל עיר מקלט. לפי הסיפור התנ״כי נתן אלוהים לקין
 אות ״לבלתי הכות אותו כל מוצאו״ והאות הזה הקנה לו חסינות
 מפני הבאים להורגו. עיר מקלט, כשמה כן היא, שימשה כמקום
 שאליו חצה בשוגנ היה נס על נפשו כדי שגואל הדם לא יוכל
 לנקום את גקמת קחבו ההחג. תובה הייתה לסמן את הדרך לער
 המקלט וכך לאפשר לברות אליהן במהירות. ההיסטוריה מלמדת ע7
 התרחשויות תרבותיות שמלבישות ומפשיטות צוחת חיים, ובכל
 ומן מתיחת חלופות, לעתים בגתל קוף המחט כמו ״עיר מקלט״,
 &ך עם היכולת לערער או לשאול מחדש האם נכון להיכגע למכגיזם
 התרבותי. עיר המקלט מאפשרת לאדם להשהות עצמו זמנית מעל
 החוקים החברתיים - שם אחרי שהיה איבר בהברה והפך את
 טבעו לעבד תרבותו - הוא פנוי לחירותו. ההומור משרת אותה
 מטרה לעניין ההתבזלות מהסביבה התברתית, אלא שזו מעוצבת
 וגל ידי השיח. גבול שיח שתוכם געדר משדה התודעה היומיומית
 חי שגמגה עמו חווה סוג של צימאון להישטף בביטויו האישי, קר
 כלשון שתואמת את צו לבו הפרטי וכך להיות הרבה פחות ״הם׳

 !ו״מדקלם תפקידים״ והרבה יותר ״אני״ שגאמן לעצמי.

 חוקי ההומור ו״ה0יפום הסמלי"

 ההומור נולד בתוך הסדר והתוח1ה היומיומית ומגיב לה, מפרש את
 המציאות ומאפשר בכך הצצה על התנהלות החברה. אנחנו מגיבים
 אל הסדר התברתי ומבקרים אותו מהחוץ אל הפנים ועונים באופן
 מליצי לשאלה כיצד ראוי שדברים יתקיימו. זהו משחק בחלופות.
 ^ם הפחדימ מתד, השאיפות והשפיות מאידך ״אינו[ם] כקול קורא
 כמדבר ואין שומע, אין מקשיב, להפך זו קריאת תיגר על מוסכמות
 שלא נבתגות״(כהן 45,1994). הקלות בשפיכת הקתרזיס האיש
 מתאפשרת לנוכח החוקימ התברתיים שלפיהם אין לתת את הדין
 על מה שנאמר ב״עיר״ ההומור. שם אנשים יכולים להביע דברים
 שהם בבחינת טאבו תרבותי מבלי שיינזקו. באותה משבצת של
 ה״אני״ האקספרסיבי נמצא נם את ה״טיפוס הסמלי״ שבחר לנהל

 אורנה שני

 המאמר דן במיקומו התברון
 שבו מתרתש נרטיב ההומוך.

 תינר על מוםכמות מבלי ש

w נו/בל הממציא לו סינונים ותקלווד כדי שיוכל n האדם הוא ל/יעד• 
 nm כן להתננר עליהם ולהימלך מהם״(נראהם אצל כהן 1996).

 אחת מדרכי ההיחלצות היא השימוש בהומור. מקדמת דנא היו
 נוהגים בהומור כחץ הנשלף מהנדן בכוונה לשלחו לעבר אויב. וכן
 נאמר על פרעה שגובהו חצי מטר אורן זקגו חצי מטר ואיבו מים
 חצי מטר ו-13 מ״מ ובלשון חז״ל: ״פרעה שהיה בימי משה הוא

 אמה תקנו אמה, ופרמשתקו אמה תרת״.1

 ההתייחסות ההיתולית והלגלגנית מקנה מחד התשת עליונות)
 פורקן ומאידן מאפשרת להתגנר על פחדים. עם השנים למדנו
 להפיק מההומור תועלת רגשית גם בתחום הרפואי, ההומור נעשה
 לכלי טיפולי-קבוצתי שבאמצעותו מעודדים פתיחות, מעלים
 מוראל וממקרים בעיות. ביסודו התבותי של ההומור יש הבטחה
 אסקפיסטית, בריחה זמנית מתקשות ההסדרים החברתיים
 והחברה לוכדת אותנו בהם אל ״עיר מקלט״. במאמר זה אנסה
 להתחקות אחר אורחותיה של עיר המקלט כאתר שבו הנרטיב
 התרבותי של ההומור מתהווה, מעמדה החברתי, חוקיה, תחום

 אתריותה ולמי ניתנת הזכות להשתכן בה.

 החרתה של התרבות ומאפייניה הם מצע להבנת הריאקציה
 (ההוםור כתגובה) הפנים תרבותית. יש שלל פרשנויות הצובעות אח
 התרבות בגווגים שוגים, ובכל זאת ההגדרה המקובלת לתרבות היא
 ׳תו מערכת של משמעויות, סמלים וערכים שיוצרת את התנאים
 אשר בגיגם מתהווה איגטראקציה ורשת של יחסים תבותיים
 מתפקידיה של התרבות להעניק אורייגטציה של ההסדרים
 החברתיימ(כמו מהו שית לגיטימי). למעשה היא מהות בפני עצמה
 £סופחת אליה את הפרט תוך כדי פיקוח, ובהתבסס על מאפייגיה
 אגשים מפרשים ומגחים את החוויה האישית (גיקי 1957). תוצר
 המערך הזה הם דיכוי והקרבת הסובייקטיביות על מזבח התרבות
 אגשים שמבקשים ליטול לעצמם את החירות להבעה אישיח
 •ייתודית לפי הכרתם את המציאות, ימצאו בין היתר את גתיב
 ההומור. זהו ״םקום״ שהתרבות משחררת זמגית מלפיתתה. שם,
 כמעין ספרה אתרת, במרחב המטפורי משתוללים היצרים, ללא
 חופר אגו של פתח, ללא המוסר הכללי של קאגט, שם מכבסים



The Muppet-) התאטחן ממש מעל הבמה בתוכנית החבובות 
 show) ובדרך קבע מבקרים את איכות המופעים - הם הדימוי
 לסטיריקן. הם המבקרים הקבועים של הצגת החיים, יוצרים
 הפוגות רגעיות עם ביקורת סטירית. בפועל לא נותר להם אלא

 לצפות במופע ולקוות שדבריהם יחלתלו ללבם של אחרים.

 הסטיריקן מתבונן בטקסט התרבותי בדרך הפחות מצויה ומציג את
 האבסורד שבו. הוא נוקט בשיטת הצופה המתן את המתרחש,
 מאמץ מבטו של זר, שבחדות מבחין בדקויות שבהתרתשויות
 שאינן ניחמת בשגרה. זו המלכודת של המובן מאליו, הסטיריקן
 מגייס את הזווית האתרת כדי להשחחרר השלשלאות הצביעות.
 זוך כדי חופש הביטוי והמניפסט שלו שמתממש דרך תקשורת
 ההמונים יכול הסטיריקן לצבור לעצמו עמדת כוח, וללכד סביבו
 את הכמהים לעיר מקלט - מקום שבו גם אחרים מנלימ שמותר
 להם לחרוג מהכללים ולחטוא. הסטיריקן יכול להביא את השומע
 לראייה הומוריסטית של המציאות משום קהות החושים התברתית
 שהיחיד למד לאמץ לעצמו. אותה נקודת ראות חדשה ואבםוח־ית
 באשר ל״טבעם התרבותי״ של נתיני החברה תוכל לאפשר גם
 חוג של חירות אסקפיסטית. זהו אותו הומור שמעניק חופש

 מהציטוטים שנדרשנו לדקלם.

 זהומוריםט הוא םונ של אינדיבידואליסט הכלוא בחוסר רצונו
 להיות כלוא. נמצא אותו בילד הקטן ששוכן בתוכנו, אותו אחד
 שצעק ש״המלך עירום׳׳2 אלא שמאז, כדברי חסו, חדלנו להידמות
 לעצמנו והיינו כ״מתגלגלים כביכול בבני אדם שונים לגמרי״(רוסו
 367,1999). האני שהיה היוצא מן הכלל נותב בעזרת החברות
 לטובת הכלל(ניטשה 1878). ובכל זאת ה״אני״, לא רק הסטיריקן
 המקצועי, אלא הפרט האנונימי, יש לו צוהר להשתמש בחירות
 הביקורתית שמספק ההומור, עד שיחזור לזמן ״הרגיל׳, שבו

 מתנהלים חיי השגרה.

 כלומר, אם ההוויה היומיומית היא ניצול זמן ה׳׳אני״ בתוך תחומי
 החיים, זמן אינטראקטיבי עם האחרים והסביבה, ״זמן״ שאחל
 מן העבר מגיח אל ההווה ומתהווה לקראת העתיד, הרי שב״עיר
 המקלט״ הזמן חסר תנועה, הוא עכשווי. זהו זמן אחר, הוא יותר
 מכול ״בין הזמנים״. שם השטח שבקע במרחבי הזמן משאיר מקום
 )לסוג מחשבה שונה, להתבוננות. שם האדם נמצא מחוץ למעמדו,
 מחוץ לאמת ולשקר, למותר ולאסור, לטיפשות ולחוכמה, הוא בגלות
 מרצון מהקונבנציות החברתיות. מצח השני של המתרס - זו של
 חברי הקהילה, קולו לא יישפט, הוא מוגן מכוח תפקידו. יותר מכול
 האדם חופשי מהחוקיס, עובר טרנספורמציה ונכנס ל״משחק״ אחר.

 תפקידו של החובבן - משחק מסוג אחר

 הכניסה של ה״פרט האנונימי״ במהלך החיים ל׳׳עיר המקלט״
 כמוה כחמצן טהור לריאות כשהמכבש התרבוחי חונק. אפילו

 את חייו כשהוא מתגורר בקביעות באוחה ״עיר מקלט״.
 הוא אולי אינו הומוריםט במהוחו, אך הוא הופך לליצן, לבדרן
 מכורח טבעו המותצן והשונה מטבעם התרבותי של ״יושבי עיח״,
 שהרי בהומור תמיד נחצים גדחתיו של עולמ התוכן התרבותי, וככל
 שגדלה המתלוקת על פרשנות המציאות כך גדל פוטנציאל ההומור

 (כהן 1994).

 טיפוס זה הוא האנטי-תזה להרמוניה בין התפקידים השונים שכולם
 ממלאים בנאמנות וכמצופה. זהו הטיפוס שאינו נכנע למשא ומתן
 החברתי, הוא יהיה נאמן לעצמו, ולא ישתנה בהתאם לסיטואציות
 מחחלפות. הוא יהיה ״שוטה הכפר״. זהו הטיפוס הסמלי שיידחה
 על ידי התברה ויוגדר לעתים כמטורף. לפיכך יתבודד ולא יתהלך בין
 הבריות. כשרוסו חפץ להתאים את הליכותיו לעקרונותיו כנגד נוהגי
 המוסר שהוליח בו מתשבות בח, אמר ש״המופת שתחילה עשה
 אותי ללעג ולקלס...בסופו של דבר היה מנחיל לי כבוד, אילו הניחו
 לי להתמיד בו״ (חסו 1999, 373). אותו לעג הוא תגובת מבוכה
 מתוך חוסר התמצאות לנוכת מנהג לא מצוי, והתנשאות של בניו
 החברה כלפי מי שהתנהלותו כופרת במערכת היומרות של המורשת
 התרבותיח. אלא שסירוב עקבי של ה״שוטה״ להיכנע לסביבה, כפי
 שהציע רוסו, עשוי להעניק לו כוח למוסס את ההיניון הפנימי של
 ההולך בתלם. ועם הזמן החברה נעגית להגדרת המציאות שלו. אז

 יהפוך הי׳שוטה״ לסמל ולמודל להערצה, למושיע, לנביא.

 המופע של הססיריקן: וולדורף וםסאסלר

 ההולך בתלם, מתוך שהוא שבוי בכללים שלא תמיד מיטיבים עם
 אושרו של האדם, עלול לנסות לפרוץ גדרות באפיזודות מסוימות
 כחייו, ועל כך תשובתו של העידן הפוסט-מודרני, שיצר מממן
 חברתי כדי למנוע שינויים חעזועים כאלה. זהו מבנה שמאפשר!
 תנאי הזדככות משעבוד מוחלט לקונצנזוס, טמונות בו התלופות
 הלגיטימיות לאתוס ההגמוני. אתת מהן היא משבצתו שק
 ההומוריסט, ללא הצורך לנדוד לשולי החברה כדי להביע את מוצא
 הלב. בעבר היה וה מקומו של ליצן התצר, שמתוקף תפקידו היה
 יכול להטיל ספק בסמכותו של אחניו בנינוד למבנה ההיררכי של
 הכוח. הוא היה יכול לכבוש את המרחב האינטימי עם המלך, והותר
 לו לומר דברים שנתיניו לא העזו, אפילו ללנלנ תוך שהיה מצחיק,
 ללא פמליה צבאית, שריונו של המלך. עתה עושה זאת הסטיריקן.

 והו סונ תדש של מבקר, מתוך המערכת התרבותית, שדבריו לא
 יהיו לחרב פיפיות, זהו תפקיד שיותד למתבונן עם החסינות של
 עיר מקלט. לא עוד םוקרטס על גווניו שנידון למאסר וגלות משום
 שהעז לחלוק על הנורמות המקובלות. היום יש נישה מיוחדת!
 לםטיריקנים שהם חלק מהמנגנון התברתי, אולם הקולמוס בידם|
 משותרר בתנאים מעילים - הביקורת תתובל בלשון הומוריסטית!
 ובסטירה. צמד ״בעלי השיבה״ וולדורף וםטאטלר, היושבים בבלקון!



 'מתנגדים בחמה ל״טיפום הסמלי״, שיכלו עקרונית לשרש את
 זהיניון ההנמוני שיצרה התרבות. במקום לנחת ולהחרים בחרה
 זתרבות לאפשר מוצא שדרכו הביקורת החברתית תיוצא ליחיד,
 חבלי שתישפט לחומרה ולדין - זו עיר מקלט ששמה הומור. שם
 תן להתבונן, לייצג, להמשיג בצורות ובצבע סטירי את המציאות,
 'השמיע קול שפוי כדי לשנות ולקדם, ולהרגיש כביכול את החירות
 ונידונו אליה. או כפי שעולה מן המסה של קאמי המיתוס של
 זיזיפוס (1942), הכמיהה למתשבה בהירה ורציונלית בתוך אי-
 ההיגיון החברתי(אפילו מבעד לסטירה על החיים עצמם), מאפשרת

 זירות אבסורדית ובעיקר - יש גחמה באשליה.

 מקורות
 :הן, א.(1996). ספר הציטטות הגדול: הגיגים, אמרי עופר ופתגמים

 or1 אנשי שם רוח וספר, ..תל אביב: הוצאת מרת

 :הן, א.(1994). ת״ם בצתוק: הומור - תראפיה הלנה למעשה,
 זיפה: הוצאת אמציה.

 טשה, פ.(1878). אנושי - אנושי מדי: ספר לתופשיים ברות, (כרך
 ־אטון), ירושלים: הוצאת מאננס, תתוס: נוטטלק, י.

 ]אמי, א.(1942). המיתוס של סיזיפום, תל אביב: הוצאת עם עובד,
 זפריית אופקים.

 ־וסו, ז.ז.(1999). הווידויים, ירושלים: הוצאת כרמל, תרמם: עקרבי, א.

Geertz, A m e r i c a n A n t h r o p o l o g i s t , 59, 32-54. 
Goodenaugh, W. H. ([1957] 1964). Cultural 
anthropology and linguistics. In D. Hymes (Ed.), 
Language in culture and society: A reader in 
linguistics and anthropology(pp. 9-36). New York: 
Harper and Row. 

ת מ ע  ז

 . מועד קטן יה ע״א.

 . ״בנדי המלן התרשים״ - סיפור שכתב האנס נריסטיאן אנדרסון בטנת
 183. הסיפור הוא ביקורת נוקבת על תהליכים תברתיים שמעוררים את

 זיחיד להינרר אחר הכלל במחיר האמת.

 nti כהדיוטות בתחום ההומור אנחנו משחזרים רעיונות של
 ״המקצוענים״, אגחגו מתאווררים מהרציגות הגשמית שמתחייבת
 !:יומיום. לפרהסיה שבה ההומור מתגשם יש כוח משחרר, גם אם

 אקוטי.

 וזוגת ההומור של החובבן היא האספקלריה, זו שמציגה את המגוחך
 שבחלוקות החברתיות, בכך שהיא צובעת את דרכי המוסר השונות
 1:מבט השפוי. כלומר, בהצנת ההומור יש ביטוי למתח ולתםכול
 שבסדר החברתי, זאת לצד ניסיון להרפות מהצורך להתזיק תמונת
 מציאות אחידה בהתאם להשקפותיו של החובבן. כולנו מסתייעים
 !:הומור כדי להסיר את המסכה שאנו עוטים על עצמנו במציאות.
 וזשיפת הפנים מצביעה על האבסורד שבמסכה והיא ה״פיכחון״
 שמוביל לצחוק, גם בהנדרת ההומור המצוםצם ביותר שמתגשם
 !:בדיחות. להלן דוגמה קלסית לשימוש בהומור באמצעות בדיחה,
 וזחושפת את השסע האידאולוגי שבין ההשקפה החילונית לבין
 הדרך החרדית בישראל: האוטובוס מבגי ברק לירושלים כמעט מלא,
 !:רגע האחחן נכנסת בחורה צעירה בלבוש מינימלי ונדחקת במושב
'יד אברך. האברך מחטט בתיקו, מוציא תפוח ומגיש לנערה. זו  ז

 שואלת בהפתעה: ״מחע אתה נותן לי תפוח?״ עונה האברך ״כי
 עד שחווה אכלה מהתפוח היא לא ידעה שהיא עירומה״. למחרת
 ׳'אותו קו אוטובוס, שוב עולה הצעירה, הפעם בלבוש יותר צנוע
 ומתיישבת ליד אותו האברך. הצעירה מתטטת בתיקה מוציאה
 וזפוח ומגישה לאברך. האברך המופתע שואל ״מדוע את מגישה
 ׳'י תפוח?״ עונה הנערה ״כי עד שאדם אכל מהתפוח הוא לא ידע

 שעליו לעבוד כדילתיות!״

 האספקלריה, אם כן, מאפשרת גלישה בין נתיבי חיים שונים
 ומספקת הזדמגות לחבוש כובעי מחשבה מרובים. יש בה את
 אותו העוקן שמלכד את הצוחקים סביב המוכר והידוע ״מצמצם
 את המרחק החברתי בין חבריה: מגדיל את הפתיחות של חברי
 הקבוצה להתבטא...בוגה שפה משותפת של ׳בדיחות פרטיותי...
 מטפח הווי משותף״(כהן 59,1996). אותו הווי משותף מעלה
 על סדר היום של ההמון את הסיכוי האוטופי לשיגוי חברתי אטי
 ו:כל שיהיה. זאת אף על פי שהומור ״האספקלריה״ של החובבן,
 1 :ניגוד למקצוען, איגגו משרת איגטרס לשיגוי חברתי, או בא לתקן
 !;ת ״פגם״ האוטומציה שגקלענו אליו, בגי התברה. זה אירוע שבו
 מתכנס האגוגימי עם רעיו ״לדבר על זה״ בהומור, וכדי לקיים
 !ןת המגיפסט הגלוי-חבוי שב״אגחגו״, שם במקום שבו מתהווה

 ו;הומור.

 י'סיכום, הסדר החברתי יצר מגגגון שחותר להיות גוכח בתודעת
 הפרט כמהות ש״הייתה שם״ קודם לבואו. המהות הזו יצרה את
 ו;יתיז־ בדמותה שלה מבעד לשימוש בערכים, בסמלים ובמשמעויות
 שהיא מציגה כאידאל, כמקור להבגת האירועים וההתרתשויות.
 !ןולם הפיקוח על פרשגות המציאות שגורמות הביא בעבר


