האם חבו הומור
בטקסט המקראי?
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סמי אתון

המאמר עוסק בשאלה ו•האם ;ןיים הומור בתנ״ך .עואלה זו העסיקה סקרנים
ומחקר ,אנשי הומור ואוהבי מקרא ,מאמינים
רבים :פילוסופים ואנשי
ולא־מאמינים .אין ספק שמאמר קצר כמו זה אינו יכול למצות סוגיה סבוכה
ונכבדה זו ,א ן מטרתו לע|ורר ולעודד עיון ,תהייה וקריאה נוספים.
האם לסופר המקראי היה חוש הומור?
את הסיטואציה ההומוריסטית הראשוגה בין פסוקי המקרא
וסיפוריו אפשר אולי למצוא בספר בראשית פרק כד ,בפסוק
המתאר כיצד רבקה אמגו ,הגדהמת למראה יצחק ,צוגחת מן
הגמל .אולי זה הומור שייחשב ״סלפםטיק״ ) ,(slapstickאו
בלשון העם ״החלקה על בגגה״ ,בעיקר לאחר שפעת סיפור
הםקרא הראשוגים שתלקם הם טרגדיות של רצח ,גילו
עריות ושאר מרעין בישין.
גם בהמשך ובשאר ספרי התנ״ך ,אין לצפות להעמדוח
הומוריסטיות כאלה שיכולות לגרום לפורקן גפשי ,כזה
שמצופה מאמירה מבדחת .גראה שאכן הסופר המקרא
כטול חוש הומור הוא .הוא מיטיב לספר סיפור בכלי ספרוח
מעולים כמו תמצות ,פעירת פערים ושאר טכגיקות שיתבארו
בהמשך ,אך דומה שהוא גמגע מביטוי הוםוריסטי ישיר וברור
גם אירועים שיכולים לעורר בקורא חיוך ,כמו חיזוריה ש7
אשת פוטיפר ,םובאים באופן יבש משהו .אם זאת ,בהיוח
התג״ך לא רק ספר של מצוות דת ואמוגה ,אלא יצירה רחבח
ריעה בתכנים ובמכלול של יחסי אגוש ,יש מקום לתהות מה
מקומו של ההומור בתוכו.
רבים שעסקו בשאלה זו נותרו ספקנים לנביה .טענתם
הייתה כי ספר הספרים בין שנכתב בידי האל לטעמם ש7
המאמינים ,ובין שנכתב על ידי סופר/ים מקרא/ים ,עוסק
מטבעו בענייני קודש שלהומור אין חלק בהם ,או בחייהם
הדרמטיים של אנשים ושל עמ ,שכל ביטוי של צחוק והית71
עלול לפגום ברציגותם המופלגת .זוהי הגישה היהודיה
המסורתית והמאמינה ,שהגחת היסוד שלה היא שהטקסט
הקדוש הזה נכתב על ידי אלוהים ,ולכן אין להומור שנחשב
ארצי ,נחות ובלתי רוחני  -כל מקום בו .או כדברי פתגם
אידי :״אין אלוהים מבין בריתות״ )כהן  .(2003אף אם
ההומור היה קיים סביר להניח שאנשי היהדות המסורתית
לא היו נוטים להתייחס אליו ,שהרי האפקט ההומוריסט

מבוסס בחלקו על מידת ההיענות אליו :רוצים  -צוחקים,
לא רוצים  -מתעלמים.
גם דורשי מקרא לא-מאמינים ,טענו לפעמים כי נפקד מקומו
של ההומור הישיר בתג״ך .לדוגמה זו הייתה עמדתו ש7
הפילוסוף האגגלי וייטהר ,שאמר כי ״ההיעדר המוחלט ש7
הומור בתג״ך הוא אחד הדברים הייחודיים בכל הספרות״,
כך ,מכל מקום ,לפי עדות שהוקלטה וגכתבה על ידי הסופר
לוסיין פרייס ) .(Price, 1954, 199יפתיע אולי להיווכח עז
כמה הצליח הסופר המקראי להתל בהיחבא גם בפילוסוף
מבריק זה .ואולם ,חוקרי מקרא מודרגיים שמאמריהם
במשא הופיעו באסופה ההומור במקרא )&Radday
 (Brenner, 1990תמימי דעים שהתג״ך רווי בהומור עקיף,
מרומז המוסווה מאחורי טכגיקות שוגות משגיגה ומשל ודו
משמעות ועד אירוניה וסטירה פוליטית ואחרת.
המילה הומור אכן איגה מופיעה בתג״ך ,בהיותה מילה
חדשה יחסית .מוצאה מהלטיגית ,שם שימשה לציין אחח
מתכוגותיו של האדם ,והתגלגלה  h u m e r iהצרפתי
וממכה לשאר השפות .אף המילה צ ח ו ק  ,החכרת בתג״ן
כתריסר פעמים ,איגה מופיעה במובן של תגובה להומור
היא מופיעה בהקשרים אחרים ,לרוב שליליים .למשל במובן
של אי אמון ופקפוק ,כמו בדבריה של שרה כשהתבשרה
על היריוגה :״צתוק עשה לי אלוהים ,כל השומע יצחק לי״
)בראשית כא ,ו(; או במובן של לגלוג למשל כשלוט הזהיר
את חתגיו ,אך גותר בעיגיהם כמי ש״םצתק״ בם )שם יט,
יד( .או כצחוקו של בנה של הגר המצרית ,בן אברהם,
שנראה ״מצתקק״ בלידת יצחק לאביו בן ה 99-ולאמו
החורגת בת ה .89-הצחוק הזה עלה לו בגירושו אל המדבר
במצוות שרה הנעלבת .הצחוק מופיע נם בהקשר מיני כמו
האזכור שיצחק נראה ״מצחק את רבקה אשתו״)שם מ  ,ח(,
וכן בהקשר םלגלג וםיני כאחד ,כאשר אשת פוטיפר שניסתה
כאמור לשווא לעגוב על יוסף ,אומרת לאגשי ביתה הנזעקים
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; קריאתה :״ראו הביא לנו איש עברי לצחק בגו״)שם ל ^
ד( .אפשר למצוא עוד כשמונה אזכורי צחוק לפחות בשאר
זספרים ,כולם בהקשרים דומים ,שחלקם אמנם יכולים
לעורר גיחוך מה ,אך אינם קשורים להומור .גם המושג
זיתול המופיע בפועל כמו ״ויהתל״ ,אצל אליהו ונביאי הבעל
;ראו בהמשך( ,איגו קשור למעשה להומור ,אלא ללעג .כך
:ם המילה שחוק .ואכן ,חוקרת המקרא עתליה ברנר שבדקה
את הופעת הפעלים התל ,שחק וצחק ,הגיעה למסקנה
והשימוש בפעלים אלה במשמעות שלילית ,היינו כביטו
על בוז וגיחוך ,מרובים מאשר במשמעות חיובית.
זה הוא הומור ,אם כן? במאמרו הקצר והמעגיין ״הומור״
זנתח פרויד )פרויד1967 ,ב( את טיבו של זה .הוא רואה
את ההומור כסוג של מגגנון נפשי לדחיית סבל ,כאב ומצוקה
!נימית .זהו מעין מנגנון הגנה כנגדם :זהו אמצעי לביטוי
׳זובלימטיבי של אותם רגשות שליליים ,איסורים שונים
מגבלות תיים ,אמצעי העומד לשירות עקרון העונג בדרך
זשתררת ,מפוגגת ומהנה ,הן את ה׳אגי׳ בעל ההומור והן את
זחלת השומע או הקורא .בםיומ המאמר הוא כותב ״אגב ,לא
:ל בני האדם ניחנו בכישרון העםדה ההומוריםטית ,שהיא
׳זגולה מופלאה ויקרת המציאות״ ,ובהמשך הוא מוסיף:
׳יתר על כן ,רבים אף הסרים את הכישרון להתעגג בהנאה
זהומוריסטית המוצעת להם׳ץשם.(219 ,

ובכן ,הסיפור

,זמקראי ברמת הפשט שלו ,ניחן אך לעתים רחוקות בסגולה
זזו של פורקן מהתל :והסופר המקראי לא נראה ,לפחות לפי
!רויד ,כמי שניחן באותה סגולה מופלאה ויקרת מציאות.
אולם ,במאמרו פרויד אינו מתייחם לםוגות השונות של
זהומור כמו אירוניה ,וסטירה .םוגות שבהן נימנו הסופרים
זמקראיים ,כמסתבר מתוך עיון דקדקני וביקורתי בטקסט
׳זתנ״כי.
זםופר המקראי השנון והמחוכם
אכן ,הסופר המקראי הוא סופר מתוחכם שאינו זקוק
אפקט ההיתולי הפשוט כדי לרתק את קוראיו ולהביאם
׳'ידי פורקן נפשי ,כראייה הפרוידיאנית .יתר על כן ,בספרו
\ל חולשותיהן ,כישלונותיה! וקוצר ידן של דמויותיו ,אין
זוא מציגן לרוב בנימה קומית ברורה ,או מתנשאת המקנה
נחושות עליוגות .כך בכל אופן ראו אפלטון ואדלר,
משל ,את טיבו ותכליתו של ההומור :להתל באחרים על
זולשותיהמ ופגמיהם כדי להשיג תחושת עליוגות .הסופר
זמקראי גיטרלי בדרך כלל ,ומביא את הדברים בתמצות ,ללא
זשגות והסברים ,ברגישות אך בלא רגש .עם זאת ,הוא סופר
אובייקטיבי כביכול המשתמש לעתים קרובות בטכגיקות של
׳מיזה והסוואה כדי להשיג אפקטים שונים; הוא סופר כול
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יודע )הוא יודע אפילו שרבקה הייתה ״בתולה ואיש לא
ידעה״ .בראשית כד ,יז( ,אך הוא מותיר בדרך סיפורו אין
ספור פערים שעל הקורא למלא בעצמו ,וכך להרגיש את
רגשותיו הפרסיים .על תתבולותיו של המספר המקראי בכלל
ובסיפור דוד ובת-שבע בפרס ,עמדו חוקרי תורת הספרות
כסדרת מאמרים בירתוגי הספרות ).(1969-1971;1968
תם מצביעים על הפערים בסיפור שמותירים אותמ תוהים
למשל ,מה הייתה עמדת בת-שבע בכל הפרשה ,האם אוריה
תשד ועוד .לסיכום אומרים :״...שהפםידו-אובייקטיביות של
המספר והטון המוסר את הזוועה )במעשיו של דוד( כאילו
הייתה עגיין יום-יומי ,יוצרים מתח אירוגי בין דרך מסירות
הסיפור להתרחשות עצמה כפי שהקורא בונה אותה״)שם
.(266 ,1968
יתר על כן ,ולענייננו ,המספר המקראי מרבה להשתמש
באירוניה ובשאר אופני ההומור ,כך שהוא יכול להיתשב
כפירוש כבעל חוש הומור משובח ביותר .והדוגמאות
לאירוגיה רבות מספור .אפשר להתחיל הבראשית כאשר
מתואר ״משחק המחבואים״ בין אלוהים לאדם הנשאל
״איכה?״ וגו׳ )שם ג ,ט-יג( ,כאילו אינו יודע היכן הוא
ומה עשה .או שאלתו של אלוהים את קין ״איה אחיך״
ותשובתו המיתולוגית של זה )שם ד ,ט( .אם גציע כאן
ניתות פרוידיאני ,אפשר לומר כי הדיאלוגים האלה הם מעין
מטפורה ללבטים פניםיים שבין אדם ל׳אני-העליון׳ שלו,
למצפונו שלו .אירוניה מעניינת אפשר לראות בסיפור אתונו
של בלעם )במדבר לא( .או אף בשמות כמו מחלון וכיליון
)מגילת רות א ,ג( ,אותם בנים של אלימלך שירד מהארץ,
אשר לקחו נשים נכריות ומתו בניכר .כן אפשר לראות
אירוניה צינית בדברי הלעג של אליהו הנביא לנביאי הבעל:
״ויהי בצהריים ויהתל בהם אליהו ויאמר קראו בקול נדול...
אולי ישן הוא וייקץ״)מלכים א יח ,כח(.
כן לא נפקד מקומה של הסטירה בתנ׳׳ך .אפשר לראות
למשל את עלילות שמשון הגיבור )שופטים יד-טו( כדרמה
סטירית )ניסן  .(2006שכן על דרך הסטירה ,אפשר להתיר
ולהבין את התמיהות שמעוררות עלילותיו של נזיר אלוהים
וה ,שהלך אל הפלשתים הערלים ולהתרועע עמם ולקח לו
לאישה אחת מהן .כדרך הסטירה  -על דרך הרמיזה בלבד
 ייתכן כי הסופר המקראי בתר להציג את שמשון הגיבורכמעין קריקטורה של דמות הגיבור המיתי ,פרא האדס
הסורר ,וכך להעצים אולי את הלעג ,אך בעיקר את הרחמים
שמעוררת דמותו כ״שופט״ שאמור להושיע את ישראל
שהכשיל את עצמו ונכשל .נם את ספר איוב ניתן לראות
כדרמה סטירית )ניסן  .(2005נראה כי מהבר הספר מסתתר

מאחורי סוגה זו כדי שיוכל להתפלמס בבטחה ובגועזות עם
זכמי דורו הרואים בגיםיון שהאל מגסה את הצדיק ,את
הפתרון הטוב ביותר לסוגיית הגמול )תאודיציה( הקלסית
של צדיק ורע לו .והאם מגילת אסתר איגה סטירה המשולבת
:תיעוד היסטורי? סטירה כה מבריקה שהקגתה לעם ישראל
 mחג הפורקן המשעשע והמצחיק שלו .ומה תרומתם של
[טעי תג״ך רבים אחרים ,שקצרה היריעה מלפרטם ,להומור
התג״כי המיוחד?
סיכום
האם מפתיע למצוא הומור ,אפילו בין השיטין ,במרומז,
:ספר שקודש? לא ,משום שספר הספרים ,מלבד היותו
מפר של ציוויים וספר היסטורי ,הוא ספר על בגי אדם ,בשר
דם ,שמוצגים כולם ,מלכים כאחרון האגשים ,עירום ועריה
מפר חיים כזה אינו יכול כמובן להתעלם מהצד הקומי הטבע
שלהם ,גם אם הוא עושה זאת בדרך מחוכמת .בנוסף ,זו
צירה מורכבת ,מופלאה שעוררה פרשגויות רבות מספור,
מתז״ל ורש״י ,גדול הפרשגים ,ועד ימיגו אלה .תלק מגישות
זז״ל ודבריהם ,גגעו בהומור )רוזגהיים  .(2008הם גזקקו
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לו לא רק מתוך עיסוקיהם כבדי הראש בהלכות תורה ,אלא
:ם מתוך הבגה כי הומור הוא בגדר ״דברים שמתקבלין על
!הלב״ ,בלשון התלמוד)םגילה טז ,עב( .כן הצהירו כי ״צריך
זלמיד חכם ,להיות ערב לכל אדם...ולא יהיה כקדרה שאין
:.ה מלת״ )כלה רבתי ,ג( ,אולי כצפייתו הגכספת של פרויד.
לכן ,חז״ל הרבו לעסוק ב״מילתא דבדיחותא״ ) שבת ל,
יצב( ,ורובם לא פסלו את השחוק ואף לא את הליצגות )״אין
ין דור שאין בו ליצנות״  :ירושלמי ,ברכות ,א( .ולעגייגגו
:.עיקר ,הם נתגו לעתים מזומנות פירושים הומוריסטיימ
'תנ״ך .כך ,למשל על פסוקו הראשון של ספר תהילים
׳אשרי האיש אשר לא הלך ...לא עמד .ובמושב לצים לא
שב״ )תהילים א ,א( ,שואל התלמוד בגימת הומור קלה:
׳וכי מאחר ולא הלך  -היכן עמד? ומאחר שלא עמד  -היכן
שב? ואם לא ישב  -היכן לן? אלא לומר לך :אם הלך ־
׳מופו לעמוד ,ואם עמד  -סופו לישב ,ואם ישב סופו ללון״,
;עבודה זרה יח ,עב( .כלומר הליצגות יש בה משהו מידבק.
:מ רש״י שהיה ...כורם באזור שמפגיה פירש לעתים קרובות
:רוח די מבודחת .כך למשל ,בעגיין האבגים שגטל יעקב

לפני השינה בבית אל שהפכו בבוקר לאבן אחת )בראשית
 :ח  ,יא-יח( ,הוא מפרש ואומר :״עשאן כמין מרדב סביב
״אשו...התחילו רבות זו עם זו .זאת אומרת :עליי יניח צדיק
את ראשו ,וזאת אומרת :עליי יניח .מיד עשאן הקב״ה אבן
אחת״)יסודו מופיע במדרשי ׳תוליך(.
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אכן ,זו יצירה שהשראתה הברוכה הניבה הן את הברית

:הן ,א .(2003).ספר הציטטות היהודי הגדול ,תל אביב :הוצאת
:נרת.

נמנים למשל ספרי החרוזים לספרי התנ״ך של אפרים םידון.
יש לציין ,כי לפי איגוד המו״לים העולמי התנ״ך תורגם

סימון ,א .(1969-71).״סיפור מקראי בתפיסה אירונית :על
קאינטרפרטאציה של סיפור דוד ובת-שבע״ ,הספרות ,אוניברסיטת תל
אביב.

החדשה והן יצירות מודרניות שחלקן הומוריסטיות .עם אלה

ליותר שפות ,מכל ספר שגכתב אי-פעם .אולי משום שזהו
מפר העוסק ,כאמור ,במכלול תייו של האדם לטוב ולרע,
אין אבן שלא הפכה ,עד כי כל יצירה שבאה אחריה תיראה
אולי כחיקוי או כהערת שוליים ,עם כל הכבוד לכל היצירות
האלה .מכל מקום ,ברור שאין להשוות את מספר התרגומים
הגדול שלו זכה התג״ך לזה של הקוראן למשל )אם כי אגשי
הדת המוסלמים התגגדו לתרגומו .כמו כן זוהי יצירה נטולת
הומור למדי( ,או הברית החדשה שבחלקה היא הגיוגרפית
)עוסקת בחיי קדושים( ונם היא רוויה בדברי שנינה ,לעג
אירוניה.
אין ספק ,כי זהו הספר שרבים היו ודאי ממליצים לקחתו
לאי הבודד הקלסי .בדיחה המתהלכת ברחבי האקדמיה
הישראלית בעניין ״פרסום או פירוש״ אומרת כי אלוהים
לא היה זוכה לעולם לקידום אקדמי משום שכתב ספר אחד
יחיד וגם זה רק בעברית )ולא באנגלית ,כפי שמתייב הסד
האקדמי העולמי( .ואולם לאור גפלאותיו אין ספק כי מי
שכתבו אותו זכאים מזה זמן רב לפרס גובל לספרות ,גם
אולי להומור משובת ,אלו היה פרס שכזה.
* המאמר מוקדש בהערכה רבה לגב׳ יפית גכיש שהעירה
את עיניי בסוגיות המקרא השוגות ,ולאיציק שטיין ,שכני,
שהובילני בבטחה בשבילי המקרא.
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