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 תוהתיאטרוניהקולנועית  סותרי הנאה בקומדיה

 1אריה סובר

 

 תקציר

 

כלומר תוכן מילולי או ויזואלי , "סותר הנאה"אני מנסה להגדיר מושג חדש בשם , במחקר זה 

 .המשולב במצבים קומיים ופוגמים בהנאתו של הצופה

, שאם המצב ,היארט הקולנועית או התאטרונית בפרווחת לגבי הומור בכלל ולגבי הקומדיה  טענה 

 . אז הוא גם מהנה, הסצנה או הסרט מצחיק

שלא כל מה שמצחיק בקומדיה  להוכיחלהכניס הסתייגות לטענה זו ואני מנסה  , במחקרי 

ישנם מצבים קומיים שמסבים לנו הנאה חלקית בלבד . יוצר הנאה מלאה, ובהומור בכלל

 של מצבים קומיים אני מכנה סוג זה. מבוכה עד פגיעה בהנאהגורמים לנו  ,ולעיתים

שמצופה ממצב קומי והיא לגרום לצופה לצחוק  הבסיסיתשפועלים בניגוד לפונקציה  סותרי הנאה 

לכן מה . יש לציין שסותרי הנאה הינם תלויי תרבות ותלויי מבנה אישיותו של הצופה. הנותיול

סותרי נמצאו , מחקרמתוצאות ה. שיכול להיחשב סותר הנאה אצל האחד ייתפס שונה אצל האחר

, דת, איכות הסביבה: מסוגים שונים הנוגעים לאיסורים וטאבו מתחומי חיים שונים כגון הנאה

במחקרי אני מתמקד בקומדיה הקולנועית אם כי תוצאות המחקר נכונות  .מין וגסויות מילוליות

 .גם להצגות תיאטרון ולכל סוגי המופע הקומי למיניהם

 

 

 .  הנאה, צחוק, הומור, תאטרון, קולנוע, קומדיה: מילות מפתח 
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ישנם חוקרים שמתארים את . (Tamborini et al. 2010)היא מוקד מרכזי בתיאוריות הבידור  -,הנאה 

 לצורך סיפוק צרכים, ההנאה כסיפוק של צרכים אישיים לאו דווקא בתחום ההנאה עצמה אלא

 (Katz et al., 1974 ,19–32; Reiss& Wiltz, 2004; Katz, Gurevitch, & Haasקוגניטיביים או רגשיים 

הצופים . אחרים רואים בהנאה תוצאה של חיזוק הערכים הבסיסיים או המוסר הבסיסי .(1973

                    .( Zillmann, 2000; Ravi, 2008)רוצים לראות את הטוב מתוגמל ואת הרע נענש  -,במופע

דיה על כל הסוגות שלה בוחרים באופן מודע או לא מודע ישנם חוקרים שטוענים שצרכני המ

שמשקפים את העצמי שלהם ומחזקים את השייכות שלהם לקבוצות  ,תקשורתייםטקסטים 
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 הבידורית קומדיה היא הסוגה.  )Waldron, 2006Pop;  Hall, 2008 ;2012 ,(חברתיות מסויימות 

  (Zillmann, 2000) .בקרב צרכני מדיה  הפופולארית ביותר

הסצנה או , רווחת לגבי הומור בכלל ולגבי הקומדיה הקולנועית בפרט היא שאם המצב תפיסה 

 . יםגם מהנ םאז ה, יםהסרט  מצחיק

לא כל מה שמצחיק בקומדיה הקולנועית ובהומור ש  שאומרסייג לטענה זו  מכניסאני ,  במחקרי 

נו הנאה חלקית בלבד ולעיתים ישנם מצבים קומיים שמסבים ל. הנאה מלאהגורם הוא גם , בכלל

בתחום חקר  גדיר מושג חדשמנסה להאני . בהנאהקשה עד פגיעה  ,או חרדה גורמים לנו מבוכה

או ויזואלי המשולב במצבים קומיים /וכלומר תוכן מילולי , "סותר הנאה"בשם הקומדיה 

 .הפוגמים בהנאתו של הצופה

ת שמצופה ממצב קומי והיא והבסיסי ותקציפונאחת הפועל בניגוד ל ,סוג זה של מצבים קומיים 

 . הנותילגרום לצופה לצחוק ול

מצבים . אלא בעיקר כחוויה רגשית, אינטלקטואליתהצופה חווה את הסרט הקומי לא רק כחוויה  

עשויים לגרום לצופה לחוש שהוא , המכילים תכנים הסוטים מהנורמה או מפרים טאבו ,קומיים

של הקדוש או  הואהאחד  :הטאבו מייצג שני אפיונים מנוגדיםש ןטוע פרויד .שותף לאותן הפרות

 .(Freud, 1965, 29) הטמא או האסור, המסוכן, של המחריד הואהאחר והמקודש 

על  להגןבעיקרו  החברתי ונועד בארגון הסדר הטאבו הוא חלק ממערכת כללים בסיסית שמסייעת 

ת או ממשית בעקרונות מוסריים או ה של טאבו פירושה פגיעה סמליהפר. הפרט והחברה חיי

כמי שגורמת לתוצאות  לעיתיםהפרה של איסור או של טאבו נתפסת . חברתיים המקובלים על הכלל

 (. Israeli General Encyclopedie, 1990, 125;Cazaneuve, 1971, 33)שליליות על המפר 

של מולייר מצבים במחזותיו שיש  עשרה ובתחילת המאה העשרים חשבו היפנים ֿבמאה התשע 

שים היפנים לאבותיהם הם חמשום הכבוד שרו. קומיים שבהם דמות האב מוצגת באור מגוחך

כים את הסמכות יבטענה שהם מגח, התנגדו במשך זמן רב לתרגום מחזותיו של מולייר לשפתם

 . (Lallo. 1949, 200)האבהית

 פייטון מונטי חבורת. ומורקרובות חומר למצבי ה לעיתיםונושאי משרות דתיות משמשים הדת  

 עליון כוכב בריאן הקומי סרטם עם שיצאו בשעה הנוצרי מהעולם חלק בקרב מחאות עוררה

(Monty Python's Life of Brian, 1979) ,  ישו  אודותשהציג באופן נלעג את התפיסה הדתית

 .וקורותיו

, לדוגמה. ת הצופיםקומיקאים רבים השתמשו בחומרים הללו בדרך כלל מתוך התחשבות ברגשו 

באופן נהל את התפילה מתפילה ו ֿבית לאכנס נ( The Pilgrim, 1923) הצלייןסרטו ב אפלין'צ

 .תפילה נוצרי ֿה או ביתיהתפילה אין שום סמל שמציין שזו כנסי ֿבבית. קומי

מן  להתחמק מנסה (Les Aventure de Rabbi Jacob, 1973) רבי יעקבבסרטו  לואי דה פינס 

מלמל ומ עולה לתורה, כנסתֿכנס לביתנ הוא . רב יהודיל הוא מתחפש ,זהלצורך . ם אחריוהרודפי

הצופים מקבלים זאת בהבנה ובהנאה משום  .כאילו שהוא מתפלל ,מילים חסרות משמעות

 . הנסיבות המצדיקות התנהגות זו

לו אצל ואי מסוייםיכול להיתפס כך אצל אדם  סותר הנאהכאן חשוב לציין שמה שאני מכנה  

אין מדובר כאן בנוסחה מתמטית שהיא נכונה בכל מצב ולגבי  כלומר. האחר זה יהיה ההיפך מזה

מה שמצחיק . הם עניין יחסי ולא מוחלט, כמו גם ההומור בכללוהקומי אך גם הקומדיה . כל אדם
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. ומה שאני חושב כקומי יכול להיתפס אצל הזולת כפוגעני, אותי יכול שלא להצחיק אותך

של  להתחשב בקיומם בה שעומדת מאחורי מאמר זה היא שכשעוסקים בחקר הקומי יש המחש

מספר סותרי ההנאה תלוי לא רק בתוכן של המצב הקומי . סותרי ההנאה כמעט בכל מצב קומי

 . אלא גם ואולי בעיקר במי שחווה אותו

כבוד כשהנשיא עבר וחלק . הצבאי בשאנז אליזה חתי במצעדכנביום העצמאות של צרפת  

ואילו אדם מבוגר , החברים מסביבו צחקו. הנשיא אודותהתבדח צעיר שעמד בקרבתי , לחיילים

הוא טען שזה לא מצחיק וכלוחם מחתרת לשעבר הוא דורש ממנו . שעמד מאחוריו כעס עליו מאוד

בעיני . זו דוגמה לכך שהגבולות שיש לאנשים משתנים מאדם לאדם. להפסיק את ההתבדחות

היו גם כאלו . הוא מושא להומור ובעיני האחר הנשיא הוא סמל שאסור לפגוע בוהאחד הנשיא 

. זה גם מצחיק אך גם פוגע –לאלה ודאי היה מה לומר בשני הכיוונים . שצחקו צחוק מאופק

עם חלקים הוא מחמיר יותר , לכל אדם יש גבולות משלו. כמניין הנושאים בעולם כך מניין הטאבו

 .חותועם אחרים הוא מחמיר פ

בעיני , בהנחה שבאיזה שהיא נקודת זמןגם , נהנה מחופש יצירה כמעט בלתי מוגבל היוצר הקומי 

היוצר נוטה , כשהוא יוצר מצבים קומיים ,למרות זאת. חן מישהו מצב קומי זה או אחר לא ימצא

גבולות המותר והאסור בערכים התרבותיים וב, באופן מודע או לא מודע להתחשב הקומיקאיאו 

ברמה  ואף על פי כן מתברר שהתגובות למצבים קומיים. שאליו מופנית היצירה שלו ,הקהלל ש

מכאן שהיוצר הקומי פועל בתוך  .מקבלה מוחלטת שלהם ועד דחייה מוחלטת –מגּוונות  ,האישית

רבים ( גאגים)לכן ניתן לראות פעמים רבות שמצבים מצחיקים . מסגרת תרבותית מסויימת

ייתכן ומכאן נובעת הביקורת של . או אחרת וונים חוזרים על עצמם בצורה זבסרטי הקומדיה הש

 & Adorno), ראו)אדורנו והורקהיימר על תעשיית הקומדיה הקולנועית שממחזרת חומרים 

(Horkheimer, 2000. 

לכבוש את  מעונייניםובהנחה שהם  ,מלאכתםניגשים לעשות את  תסריטאי או מחזאי, כשבמאי 

הם צריכים להיות מודעים להשפעה שיש למעשה ידיהם על  ,רבים ככל האפשר ליבם של צופים

שעלולים לפגום  סותרי הנאהאלא יש לשים לב אם אינו מכיל , לא די ליצור מצב קומי. הצופה

 מין ולא העזת לשאולהכל מה שרצית לדעת על בסרטו , כך לדוגמה. בהנאה השלימה של הצופה

(Everything You Always Wanted to Know About Sex But Were Afraid to Ask,1972 )

 :ותקומיכמה סצנות  לןאוודי  בייםמ

 ;בה נבחר מלך הפרוורסיה השבועיתשתחרות טלוויזיונית  .ב. מתאהב בכבשהשרועה צאן  .א 

לקה תאותו בחבלים ו תקשורשבחורה צעירה  אשאהבתו הגדולה הי ,אותו שבוע נבחר הרב חייםב

ומתנפח  מקומוניתק משד של אישה ש   .ג. שתו יושבת למרגלותיו ואוכלת חזיראותו בשוט כשא

ד .ארבע קומותכמגיע לגובה של בניין בן  מפלצתיים עד שהואלממדים  ומאיים לדרך  יוצא הש 

 .בדרכו רהק כל אדם שנקוחנל

 קיצונית מן הנורמה המקובלת סטייה תמייצג ,בכבשתו הרועה מתאהב שבה ,נההראשו הסצנה 

 ומבוכה מעצורים ,איסורים של במקום נוגע קולט שהצופה המידע .ביחסים שבין אדם לבעל חיים

 והאחר ,שלו המזוכיסטי שבטבע סטייה הוא האחד :איסור של סוגים שני מייצג המזוכיסט הרב .מינית

 .החזיר אכילת המוסלמים  והיא   הפרה של  איסור  דתי  הן  אצל  היהודים  והן אצל
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את כל מי  למוות-וחונקמתגלגל בחוצות העיר  ,דפורמציה-שד שעובר-מתואר ,תהשלישי סצנהב 

שמאיים  של שבירת הסדר הקיים אלמנט בה יש, גם אם היא נתפסת כקומית, דפורמציה. שנתקל בו

 . על הצופה

 מעורר צחוק והנאה האחד. בכל אחד משלושת המצבים ישנם שני גורמים שסותרים זה את זה 

שנובע  מעצם הצגת  ,והאחר מכיל אלמנט של חרדהמבנה הקומי של המצב ה מבוסס עלו

 .טבעו הנו סותר הנאהאלמנט זה מ. סביבו מוות זורע ומהתפקוד של השד ש הדפורמציה

 מצבים קומיים הכוללים מרכיבים סותרי הנאה

של  האחד מהנה והאחר מעורר מידה, אפשר לומר שבכל מצב קומי יש שילוב של רגשות סותרים 

 .חרדה

מרכיב אנטי  מכיל בתוכו והיות וכל מצב יוצא דופן, היות והומור מבוסס על מצבים יוצאי דופן 

. חרדה או פחד בהתאם לסוג ומידת החריגות, הוא מעורר מתחהרי ש, "משבש סדר"נורמטיבי 

 שיבוש"מידת . מצבים קומיים מכילים באופן מובנה מרכיבים סותרי הנאה ,מטבע הדברים, לכן

בהרבה רמת ההנאה עולה , במקרים שכאלו. שולית ולא מודעתאו החריגות יכולה להיות  "הסדר

פועל המוח ביותר ממישור , במצבי הומור ובהתבסס על חמשת החושים שלנו .על רמת החרדה

המצב יוצא מ שנגרם כתוצאההאיום החרדה או  הוא בוחן את מידת, מצד אחד; אחד בו זמנית

היחס בין השניים (. הפער בין הצפוי למצוי)הוא בוחן את מידת ההומור שבו  ,ומצד אחר, הדופן

או  ,ראשו של אדםעל כובע מ מעיפה רוח -מצבים קומיים כגון . יוצר את רמת הצחוק וההנאה

מידת השיבוש שלהם נתפסת בדרך כלל  .הם מצבים משבשי סדר -יושב על כיסא וזה נשבר מישהו 

לעומת זאת אדם שמדבר אל עצמו . צבים אלו מבטא הנאה גדולהכשולית ולכן הצחוק למראה מ

עשוי לגרום לאנשים הצופים בו לצחוק אך צחוקם  ,שהוא מייצג יוצא הדופן, ברחוב בקול רם

שעשויה למנוע , גבוהה חרדה רמת אצל אחרים יוצא הדופן עלול ליצור. ילווה בתחושה של חרדה

  .צא הדופן אינו נתפס כלל כמצב של הומורממי שצופים בו מלצחוק ובמקרה זה המצב יו

אינו יכול  בקומיהצד השלילי ש, בקומדיה סותריםשכאשר ישנם ערכים  טוענת מרי סוואבי 

, לאירוניה ולסאטירה לעשות את הרע שבהם אפשרלכן יש ל .על הצד החיובי שבו לעולםלשלוט 

 .(Swabey, 1970, 247) .ורהיופי של הרוח הקומית והשלווה של ההומבהם משום שעדיין נשאר 

אם נדמה אותו באיזה דמיון לדבר , דבר שדרכו להפעיל אותנו הפעלה של שמחה" -טוען שפינוזה 

]...[ נהיה אוהבים ושונאים אותו כאחת , שדרכו להפעיל אותנו באותה מידה הפעלה של עצבות

, קנט, 1691, שפינוזה) ".נפש קרוי מבוכת, את זוזו  נוגדותמצב זה המתהווה מתוך שתי הפעלות 

 .(קס

 שיטת המחקר

 ,הקלאסית ובעיקר מהקומדיה הקומדיהסרטי ניתוח מצבים קומיים משיטת המחקר מבוססת על 

הדוגמאות לקוחות בעיקר מסרטיהם של . הקולנועיאת התשתית של שפת ההומור  מהווהש

כדי  .אלמודוברפדרו וון מונטי פייט  ,ברוקסמל  ,אלןוודי , לואי דה פינס, לורל והרדי, אפלין'צ

 של רבהמצבים קומיים שיש בהם מידה  בחרתי, יהיה בהיר לקורא סותרי הנאהשהרעיון של 

 .    סותרי הנאה -אותםאו כפי שאני מכנה  סדר  שיבושי
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 ממצאים

 

. מצבים קומיים שיש בהם שילוב של הומור ומרכיבים סותרי הנאהבלהשתמש  נוטה מל ברוקס 

הוא מעצב את דמותו המפלצתית , ( Young Frankenstein,1974) ין הצעירשטינפרנקבסרטו 

ראש את  מעצבהוא   ,((Silent Movie, 1976 סרט אילםובסרטו , והמפחידה של פרנקנשטיין

שתי  .כמין ערפד אשר בשעת כעס יורק קצף מהפה ופולט קולות נביחה "טרוף ובלוע"חברת 

מזכירה לצופה סרטי אימה שמטבעם מעוררים מתח הדמויות הללו מייצגות חריגות גדולה ש

 .וחרדה

לפתע . אל הטרמינלהמטוס ונכנס ן יורד ברוקס מ ,(High Anxiety, 1977) מתח גבוה בסרטו 

ידיו במחפה ופחד בברוקס נבהל וממלמל  .איומותאישה רצה לקראתו בצרחות  רואה פתאום הוא

 מצבזה בהחלט . מאחוריו עומדש גבר חבקתומ פניו על חולפת ,בריצה מתקרבת האישה. על פניו

 The) כיסאות לוהטים ,בסרט אחר שלו .חרדהו ודאות ֿאי שלרב טעון מטען הוא קומי אך 

Twelve Chairs, 1970) ,לא הצליח למצוא  שהכומר טירוף לאחר ףלמצב של התק ברוקס נכנס

 יתפוגמת בחוויהתמונה המתקבלת . חליפותהוא בוכה וצוחק  .סאותיבכ החבוי את האוצר

סותרי  מרכיבים הם מכילים מידה רבה של ,קומייםלמרות היותם של המצבים הללו . הנאהה

 .הנאה

שכרותהומור ו  

 שיבושאמנם מייצגת לכאורה  היא. רבהאף בהנאה ים לעיתו סלחנותיתר מתקבלת בהשכרות  

חזור להיות השיכור יתפכח וי. בסופו של דבר שליטה ובראולם זהו חוסר סדר זמני  ,סדר

מרחב גדול  הבמידה רבה את מוטיב החרדה ומותיר תמעקרהזמניות במצב השכרות . נורמטיבי

 ,כאשר בנוסף, בכמה מסרטיו כמוטיב קומי פלין השתמש בשכרותא'צ. הקומימן המצב  הנאהל

 The Idle Class,1921; One A.M., 1916; A Night) .השכרות שלו מוצגת באופן תמים וליצני

Out, 1915; City Lights, 1930.) 

 הומור ודפורמציה גופנית

שהקומדיה הקולנועית הקלאסית נוטה , הדפורמציה הגופנית היא אחת הקבוצות סותרות ההנאה 

יוצאת דופן היא . שלא לעשות בה שימוש רב משום שהיא מייצגת שיבוש סדר קיצוני ובלתי הפיך

היא נחשבת לקלה מבין הדפורמציות . מיפזילה היא סוג של דפורמציה שנתפס כקו. הפזילה

 :להלן כמה דוגמאות. הגופניות ופחות סותרת הנאה ולכן נעשה בה שימוש רב בקולנוע

 פרנקנשטיין הצעיר בסרטו של מל ברוקס הפוזל הגיבןמגלם את  (Marty Feldman)מרטי פלדמן  

(Young Frankenstein, 1974) . גם בן טרפין. מטבעו פוזלהוא  שמרטי פלדמןיש לציין (Ben 

Turpin) פוזל מטבעו ומופיע בסרטים קומיים רבים. 

רוצה לתקוע יתד באדמה והוא  מסויםאדם . המתבסס על עקרון הפזילה יוצר קטע קומיטאטי  

תד אלא שאותו אדם מכה בפטיש בי ,נעתר לבקשהטאטי  .את היתד שיחזיק מבקש מטאטי

טאטי מביט בו . ראשונהה והנה זה מכה ביתד היתד הסמוכה להחזיק את טאטי עובר. הסמוכה

 .(Jour de Fête, 1949) פוזל שהאישואז רואים 
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 (La Grande Vadrouille, 1966) באים האנגלים ,באים האנגלים סרטב מצוי דומה צבמ 

 הוא במקומה ,מסוימת יין חבית המרכבה מן להוריד צריך הגרמני החייל .פינס דה לואי בהשתתפות

 הטעות , כאן גם .הגרמנים מפני האנגלי הטייס סתתרמ הזאת החבית בתוך .אחרת חבית מוריד

 שנוגע הטלוויזיונית בקומדיה המצחיקים המערכונים אחד .פוזל הגרמני שהחייל משום הנעשת

 :פייטון מונטי הסדרה מן לקוח – ראייה הכפלת בעיית אלא פזילה לא הפעם – ראייה לשיבוש

 להרי משלחת מארגן קליז ון'ג .(Monty Python's Flying Circus, 1969-1971) המעופף הקרקס

 וקליז המשלחת על פרטים לברר נכנס הרים מטפס  .כפול הכול רואה שהוא שלו הבעיה .רו'הקילימנג

 של הפסגות שתי – המשלחת של יעדה את מציג גם הוא כך .אחד ולא אנשים שני היה כאילו אליו פונה

 .רו'הקילימנג

גיעה בחי ובצומחפהומור ו  

והם כוללים בתוכם מרכיבים סותרי  על פגיעה בחי ובצומח שמבוססים יםקומי קיימים מצבים 

 .הנאה

 הוא. שהוא מנהל מפעלה את שטח פינס להרחיבלואי דה  מעונייןLa Zizanie (1611 ) ו בסרט 

יר קר לתוך חדיר אוומהוא . מתנגדת לכךוהיא  ,על חשבון החממה של אשתו מתכוון לעשות זאת

כדי להעצים , אחר כך .דג םבתוכקופאים גם הם כשהמים באקווריום  .תפאוהחממה והצמחייה ק

האיכויות  .םדג בתוכוה יםתחוהמים ר .על התנורבטעות האקווריום מונח , את המצב יוצא הדופן

התסריטאי בם של יל .המגולמת בואכזריות הקומיות של הקטע נפגמות קשה כתוצאה מן ה

הם לא הביאו בחשבון את המרכיבים סותרי ההנאה . היה גס כשיצרו את הקטע הזה יוהבמא

 .שבמצב הקומי ובכך פגמו בהומור ובהנאה

דג או  אולם להרוגו. ליהנות מארוחה טובהכדי ' עורו וכואת  להסיר, לצלות אותו, לאכול דג אפשר 

, הגינה שקפאה. ל ידי הצופהבהנאה עזה אינו מתקבל , כדי לבנות מצב קומי חיים אחר ֿכל בעל

לחטוב עץ לצורך הסקה או לצרכים . סותרי הנאההצמחים והפרחים שהושמדו גם הם 

גם אם מדובר בבניית מצב , שלא לצורךאותה  להשמידלפגוע בצמחייה ו. מקובלתעשייתיים זה 

 .זה כבר לא תקין ,קומי

על אותו סולם תלויה גם . תהום תלויים על סולם מעללורל והארדי  ,Swiss Miss (1691)בסרטם  

 ישנה. לצופה ברור שהיא מתה. נופלת הגורילה לתהום בסופו של דבר. פוחדים הם גורילה שממנה

לקראת סיומו של הסרט מחזיר הבמאי את הגורילה כשהיא . פגיעה חמורה בהנאה של הצופה כאן

יש בכך רק פיצוי אך  .בהחלט מקל על הצופה ומשפר את מצב רוחו הדבר. חבושה ונשענת על קב

 .נפלה הגורילהשנוצר ברגע שבהנאה על הפגם  חלקי

 ,The Baloonatick (1699) קיטוןשל  בסרטו. ניתן ליצור מצבים קומיים מן הסוג הזה גם אחרת 

נפלטת ובתוך כך הכת של הרובה  בעזרתקיטון מנסה להבריח אותו . דוב לפתע פתאום מופיע מולו

 מותו. הדוב נהרג .ותושעמד לתקוף א נוסףדוב  י גבו של קיטון היהחורר שמארמתב. ירייה לאחור

עוד יותר  צמצםכדי ל .קיטוןסיכן את חייו של  הקומית משום שהדוב הבחווי םפוג ושל הדוב אינ

דוגמה נוספת לשימוש  .אופן עקיףוב כוונה ללא בדוב קיטון יורה, פגיעה בהנאהאת האפשרות של 

ארלי 'צ. אפלין'של צ  (The Gold Rush, 1925) הבהלה לזהבבסרט אים נכון בהריגת חיה אנו רו

הדברים ן מתוך מחשבה שמוות אינו מ ,זההבמקרה . כדי לשבור את רעבונםוידידו הורגים דוב 

 .רואים אותם אוכלים אך לא מראים את ההריגה עצמה ולא את הדוב המת ,קומי מצבהרצויים ב
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 הומור מיני 

בוטים משום שתפקידו המרכזי של סרט  מיניים בתכנים להשתמש נוטה אינה הקולנועית הקומדיה 

שימוש בנושא . מין בוטה הוא אחד מסותרי ההנאה. קומי להסב לצופה הנאה מרובה ככל האפשר

לכן . זה כמו להוסיף מלח למשהו שאמור להיות מתוק, שלגביו יש לאדם  עכבות וחוסר ביטחון

למרות זאת מפעם לפעם נעשה . שתמש בסוג זה של חומריםהקומדיה הקולנועית נוטה שלא לה

. "הפיתוי המיני בשלבים"לדר משתמש בשיטת יין וי'ג: לדוגמה. שימוש בתכנים מיניים בוטים

בכל שלב של החקירה הוא פושט  .חשובה האהודממנה להוציא  ומנסההנערה היפה  הוא חוקר את

 ,רודי כמובןאבאופן פ, רה זו אמורה להקבילחקי. מלטף אותה בנוסף הוא מנשק או. חלק מבגדיו

לש לחקירה מינית שהייתה יכולה להיות פתיחה טובה וילדר גיין ו'אולם גו. לחקירה משטרתית

חוויה מצפייה . אך בו בזמן הוא מרותק לקטע המיני, פעםמפעם להקהל אמנם צוחק . כחולסרט ל

השילוב בין השניים פוגם בחוויית . בסרט קומי הבסרט כחול אינה דומה כידוע לחוויה מצפיי

דוגמה נוספת של  .((The Adventure of Sherlock Holmes' Smarter Brother, 1975ההנאה 

 Monty)טעם החיים , של חבורת מונטי פייטון בסרטם שימוש במוטיב מיני סותר הנאה נמצא 

Python's Meaning of Life, 1983). תלמידיו חינוך  מורה שמלמד את רואים, באחת הסצנות

 . יחד עם אשתו את החומר הנלמד מיני ומדגים להם

שהקומדיה  ,קודם לכןטענתי אם . הסגנון הקומי של וודי אלן חריג בתולדות הקומדיה הקולנועית 

הרי וודי אלן מבסס את  ,הקולנועית מעדיפה להתרחק מנושאים שיש בהם תכנים סותרי הנאה

 .ים שכאלה ואחד המרכזיים שבהם הוא נושא המיןסרטיו על תכנים רב

. בחדר המיטות רצף של מצבים לןאוודי  יוצר ,(Bananas,1971) בננות בחלקו האחרון של הסרט 

ותוך כדי האקט  ,אמנם מתחת לשמיכות ,תקשורתה אמצעיהוא מקיים יחסי מין עם אשתו לנוכח 

לן א. כאל התגוששות בזירת אגרוף היאי ההתייחסות לאקט המינ. שדרן רדיו מראיין אותוהמיני 

 ".מתוך הזירה"והשדרן שואל אותו שאלות  ,נכנס למיטה בתנועות של מתאגרף

 אלן וודי (.Anni Hall, 1977) אנני עם שלי הרומן בסרטו גם נמצאת ומבוכה צחוק של תערובת 

 החלושה שדמותו ןלציי יש כאן .המיניות בעיותיוב ובעיקר המיניות בחוויותיו הצופים את משתף

. להנאה רב מקום ומותירה ההנאה סותרי המרכיבים של ממתן גורם משמשת אלן של והמגוחכת

נוטה לשלב בסרטיו מצבים קומיים שמשלבים לעיתים תכנים סותרי הנאה כך  פדרו אלמודובר

 הוא מציג אישה שמגלה תוך כדי זה שהיא משתינה שאימה   (Volver, 2006) לחזורלמשל בסרטו 

את הסצנה הזו מכנה מדהרסט .  חיה וההוכחה לכך היא ריח הנפיחה שהריחה מתחתוני אימה

 . הנאה יסותרואילו אני מכנה זאת סצנה קומית המכילה , Medhurst, 2007)" )מורכבות קומית"

 הומור וסכנה

 הקומית הדמות שבה זו היא הנאה סותרי מוטיבים בהם שיש קומיים מצבים של נוספת קבוצה 

 מקובל היה הומור של זה סוג .הפיזי שלומה את לסכן שעלולים מרכיבים בהם שיש ,במצבים מצאתנ

 חלק ניכר מהתרגילים הקומיקאים ביצעו תקופה באותה .האילם הסרט בתקופת מאוד

 .כפילים ללאו בעצמם המסוכנים האקרובטיים

 ,Safety Last (1699)סרטו ב .לויד היה אחד היוצרים הפוריים של מצבים קומיים מסוג זה הרולד 

 בין השאר הוא ,קומיים צביםוה במהטיפוס מלּו. עשרה קומותֿ ארבע בןמטפס על בניין הוא 
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 .מן הקיר שעון קיר גדול וזה ניתק נתלה עלהוא  .אך ברגע האחרון הוא ניצל ,הבנייןן מ נופלכמעט 

 .תעשרה קומו ֿהשעון בגובה ארבע נשאר תלוי על אחד הקפיצים של לויד

מוציאים  בדירה שנמצאים פועלים .דירה לתוך חלוןל מבעד לויד נכנס הסרט באותו אחר במקום 

 .החוצה החלון וזו מעיפה את לויד מןקורה 

 Ourבסרטו . הכוללים מוטיב של סכנת מוות מצבים קומייםסדרה ארוכה של באסטר קיטון יוצר  

Hospitality (1699) , כל רגע ב. מעל מפל מים גבוה ונתקעתנהר נסחפת בשהוא תלוי על קורת עץ

הקהל  .ניתקה שהיאהוא נח על הקורה ולא שם לב בזמן כלשהו . עלולה הקורה להינתק וליפול

 .אבל בה בעת הוא חש חרדה גדולה לגורלו של קיטוןצוחק כמובן 

ד הוא מחליט לטפס עליה ולעבור לצ. חוסמת את דרכושעומד בפני גדר עץ גבוהה הארי לנגדון  

נגדון להקהל צוחק אולם האפשרות ש. תהום עמוקהסף על  עומדתהוא אינו יודע שהגדר . השני

 ,Tramp, Tramp,Tramp, נווד, נווד, נווד)מעוררת חרדה וסותרת את גורם ההנאה  לתהום לייפו

1926.) 

תוך כדי . קשורות במטפחת ועיניכש זאת הוא עושה. בוֿארלי מחליק על סקטים בחנות הכל'צ 

הקהל צוחק אך עם זאת . שפת המשטח ועלול ליפול לקומה התחתונה לאקרב מתהוא  חלקהה

ארלי נסחף ברוח 'הצריף של צ (.Modern Times, 1936, זמנים מודרניים)הוא טעון חרדה גדולה 

. על המתרחשאינו יודע  אך צריףתוך הארלי נמצא ב'צ. כשהוא תלוי על בלימה תהום סף ועומד על

מתגבר לך ווה סכנהאולם מוטיב ה, הקהל צוחק. צריף לכיוון התהוםה מטה את כל תנועה שלו

 (.The Gold Rush, 1925, הבהלה לזהב)ועמו גם החרדה 

קיימת רמת חרדה גבוהה למרות שבסופו של דבר חרדה זו , בכל המצבים  הקומיים הללו 

מה שממתן אותם  מצבים אלו כוללים סותרי הנאה אולם. כ"משתחררת עם הצחוק שבא מיד אח

 .הסוף יהיה טובשהם הדמויות הקומיות של מי שמבצע את המצבים הללו כמו גם הידיעה 

בחפץ  ניתן להכותראש ב – בתאטרון ובקולנוע הקומי השתרשה  (הידיעה המוקדמת) קונבנציה 

מצב . ולעתים אף לטרוק דלת קצפתעוגת  להשליך אפשרעל הפנים  .ניתן לבעוטישבן וב כלשהו

מתברר . לעורר חרדהומן הקונבנציה עלול לחרוג י שכולל מכה או חבטה בחלק אחר בגוף קומ

רבים מן . שהצופה חרד במצבים קומיים שבהם יש פגיעה פיזית או סכנה לפגיעה פיזית באדם

 :להלן כמה דוגמאות. בסוג זה של מצבי הומור" חטאו"הקומיקאים 

לורל מפעיל את התותח  .על פיגום גבוה עומד רדיאה. רדי עובדים כעוזרי זירה בקרקסאלורל וה 

 ,קומי מצבה .(The Chimp, 1932) רדיאה ועמוהפיגום מתמוטט  .רדיאגבו של הב פוגעהפגז עף וו

. גופני חמורה והנזק מעוררת חשש שהארדי נפגע בגבו ו של הארדיגבעל הפגז הכבד נפילת אולם 

. ה בסרט או בהצגה איננה צפייה פאסיביתיש לזכור שהצפיי. את המכה חש הצופה בגופו שלו

 .אנחנו חווים את ההתרחשויות בנפשנו ובגופנו

 .גופם יחלק בכל פוגעות ואלה ,אנשים על אבנים זורק ארלי'צ, בשניים מסרטיו 

  (The Masquarader1914; Laughing Gas, 1914.) זורק ,אנשים על דורך הוא אחרים בסרטים 

 Shanghaied, 1915;  His New Job, 1915; Caught) הבחנה ללא בגופם ובועט ליד הבא מכל עליהם

in the Rain, 1914;  His New Profession, 1914.) 

. אדם זקן ותשוש לסחוב למענו ארגז כבד ארלי'מאלץ צ ,The Property Man (1611) ו סרטב 

. הוציא אותו מתחתיונסה למלה על הארגז וועוהוא , הזקן מבקש את עזרתו. פל על הזקןנוהארגז 
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ארלי בדל סיגריה בוער לתוך עגלת 'אחר זורק צ סרטב .ניופבו פועט בזקן בגוובהוא  ךתוך כב

כל המצבים הקומיים הללו מכילים כאמור  .(In the Park, 1915)לתוכה פל נותינוק ואחר כך 

ים חריגים במיוחד ויש בהם כדי לפגום בהנאתו של הצופה מהמצב מרכיבים סותרי הנאה

 .הקומיים ומהסרט בכלל

 -,זאתולמרות מצבים קומיים שבהם קיימת פגיעה פיזית עד כדי הריגת אדם  נםיש, לעומת זאת 

. עוהרשמייצג את  האנטגוניסטאו  ,אויבזה קורה כאשר הנפגע הוא ה. הדבר מתקבל בהנאה גדולה

ירושה חיסול האיום הפגיעה הפיזית פ. ביותר נמוך הפוטנציאלי מוטיב החרדהבמצבים מסוג זה 

ההנאה . אלא להפך, לכן לא רק שלא תהיה פגיעה בהנאה מן המצב הקומי .שמייצג האויב

, האנגלים באים) בסרט -,לדוגמה. מחיסולו של האויב מצטרפת להנאה הנובעת מן המצב הקומי

 (.La Grande Vadrouille, 1966  ,האנגלים באים

הוא נוסע . רבילּוּב וחברו פינסלואי דה המשאית של  אחרי רודףו החייל הנאצי רכוב על אופנוע

במקום כלשהו סוטה הפס . במהירות גבוהה תוך שהוא עוקב בעיניו אחר הפס הלבן במרכז הכביש

האופנוען שעוקב  וכך, (הפועל שמסמן אותו נח לרגע לצד הדרך) הלבן ממרכז הכביש אל צד הדרך

האויב מייצג האופנוען את  במצב הקומי הזה .ניצליםדה פינס וּבּורביל , עף לתהום אחר הפס הלבן

  .תו משמש מקור של הקלה והנאהומוהרע 

 הומור ומגבירי הנאה

ובד בבד מגבירים את ההנאה " סותרי ההנאה"ישנם גורמים שמפחיתים את השפעתם של  

 :להלן ארבעה גורמים. ממצבים קומיים

 

עוד " טוב נפשי"נכנסים למצב של  אנו ,קרות לנוכאשר אנו מודעים לדבר טוב שעומד ל .א

 ,מצחיקהצפות בסרט מצחיק או הצגה להידיעה שאתה עומד . שהאירוע התרחש בפועללפני 

לקראת  תחושת ההנאה המוקדמתמגבירים את  הידיעה שהליצן עומד להיכנס לזירהאו 

אדם שרוי במצב רוח טוב הוא מגיב להתרחשויות בסביבתו באופן חיובי שכ .הצפייה עצמה

הכנה שכזו מאפשרת לצופה ליהנות יותר מן המצבים  .מצבים קומיים זה נכון גם לגבי. יותר

 .הקומיים

יודע שהאקדח לא  צופהה. תייאיננו אמשמה שמתרחש  (הידיעה המוקדמת)הקונבנציה  .ב

פטיש על הראש לא תגרום המכת ש הוא יודע .לא את האנשים החיוביים באמת ובוודאי רגוה

אלו הן . אדםהמכונית אך לא תיפגע ההתנגשות הוא יודע שבו. טוש קלטשחוץ מנזק ממשי 

 . הצופה מודע לכךו הקומדיההקונבנציות של ן חלק מ

עם  איפורו אף אדוםהוא עוטה על עצמו . מדגיש עוד יותר את היותו בלתי מזיק הליצן בקרקס

מה שתראו מרגע זה  כל" ,כדי לומר לצופים, מכנסיים רחביםונעליים ענקיות  נועל, חיוך גדול

, נפילה – קרהימאותו הרגע כל מה ש ."אני ליצן, איננו רציני משום שאני אינני אדם רגיל

הצופה מוכן ללכת עם הליצן . כבלתי מזיק וקומייתפס י, מכת פטיש על הראש, בעיטה בישבן

ה לכן השפעתם של סותרי ההנאה תהי. לאן שהוא יוליך אותו בידיעה ששום דבר רע לא יקרה

  .שולית וההנאה מן המצבים הקומיים תגבר

הידרס ולהעכבר יכולים ליפול לתהום  או החתול .המצויר הקומי בסרט מודגש במיוחדהדבר 

להתפוצץ  הדינמיט יכול פצצת. אך הם ישובו מיד לאיתנם כאילו דבר לא קרה על ידי מכבש

ישובו  הםחנו יודעים שואף שהם יתפרקו לחלקים אנ, מיקי מאוס או פלוטוישבן של לתחת מ
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קונבנציה זו מפחיתה את סותרי . המוות לא קיים בסרטים הקומיים המצוירים. ויתחברו

  .ההנאה עד למינימום ובמקביל מגבירה את ההנאה מן המצבים הקומיים

 היכול הבקרקס אינ בתאטרון או, ת בקולנועהקומי דמותאנו יודעים שה. הדמות הקומית .ג

לכן הצופה פתוח  .לא יכול לקרות לה רעי שברור לנו ששום דבר כפ ,לעשות דבר רע באמת

, ארלי דורך על אנשים'צ. לקבל כמעט כל מה שהיא תעשה בסלחנות רבה ואף בהזדהות

 למעשיו מתייחסים אנו כן פי על ואף .'וכו מנפץוהורס  ,יםסדר שבשמ, עליהם אבנים משליך

שעלולה לפגום בחוויה  ,שלילית תחושה  כל לנטרל הצופה משתדל .מהם נהנים ואף סלחנותב

היא אמצעי שדרכה יכול הצופה  הדמות הקומית. שהוא חווה באמצעות הדמות הקומית

שלא היה יכול לבצע בעצמו מפאת העכבות האישיות והאיסורים  ,לממש את המעשים

הליצן של הצופה מתחבר לליצן על המסך ויחד  אתו הוא חווה . החברתיים המוטלים עליו

את הסדר החברתי גם  משבשארלי 'צכש .יה מהנה שמעוררת בו פרצי צחוק ותחושת הקלהחוו

 .והפעם אין שום סיכוי שהוא ייענש על כך, הליצן הפרטי של הצופה עושה זאת יחד אתו

 

, סכיןכדי לעקור את המוטיבים המאיימים מאביזרים כמו . השימוש הליצני באביזרים  . ד

משנים אותם באופן קיצוני כך שהתכונות המפחידות  רקסליצני הק ,תותחותער , אקדח

מספריים או תער  לוקחים הם כך למשל .המאפיינות אותם ייעלמו והם נעשים מגוחכים

. תער ומספריים שאורכם מטר כבר לא מאיימים כי אם מצחיקים. מידותיהם ומגדילים את

לסטיק או עץ במקום כדי לצמצם עוד יותר את גורם החרדה בונים אותם מחומרים כמו פ

 ,Sherlock Junior (1691)סרט ב ,כך למשל .ובכך מבטלים אלמנט מאיים נוסף, מתכת

ממדיו של התותח , שקיטון ייפגע ממנו הסכנה אף על .משתמש קיטון בתותח מיניאטורי

 .מפחיתים את גורם החרדה

פוגע  כו הואדרבוגדול  תפאורה עמוד ארלי'צ סוחב, Behind the Screen  (1619)סרט ב 

לצחוק  צופהולכן מרשה לעצמו העשוי קרטון  התפאורה עמוד .מנורותובבמצלמה , באנשים

 .לכל היותר מעט חוסר סדר, משום שהוא יודע שלא יכול להיגרם נזק רציני, בהנאה רבה

 

כך , ככל שההנאה שלנו מצפייה בסרט קומי או הצגה קומית רבה יותר .הסוף הטוב.  ה

מטבע הדברים . לכל יצירה כמו גם ליצירה הקומית יש סוף. גדולה יותר התמורה שקיבלנו

תיפגם הנאתו והרי , שבקומדיה הצופה היה רוצה שהסוף יהיה טוב כי הרי אם לא כך יהיה

 ותאופטימיבפרט הקולנועית בכלל והקומדיה הקומדיה . לשם כך הוא בא לצפות בקומדיה

מגביר  סוף טוב הוא גורם ;מתבקש מאליו של הסיפור בסרט הקומי הסוף הטוב .ןבעיקר

קומי שיש בו קשר רומנטי  הצופה נהנה לצפות בסרט. ויוצרי הקומדיות ידעו זאת היטב הנאה

 ,Harrod)גבר לאישה עם סוף טוב מתקבלים בזרועות פתוחות יחסים רומנטיים בין . מוצלח

מעלים את רמת  יחד הםושני הקומיים המצביםמ הצופה  הנאה זו מיתוספת להנאה של. (2013

 מגבירי הנאהתכנים רומנטיים מוצלחים פועלים כ ,כלומר. ההנאה הכללית מן הסרט

 הבהלה לזהב, של האחים מרקס (A Nighet at the Opera, 1935) לילה באופרה: לדוגמה

(The Gold Rush, 1925) הגנרל, אפלין'של צ (The General, 1927) האלמנה , של קיטון
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 The Shop Around the) החנות מעבר לפינהו  (The Merry Widow, 1934) העליזה

Corner, 1940)  של לוביטש . 

 

 סיכום

עצמת השפעתם על החוויה של הצופה תלויה , סותרי הנאה מהווים חלק אינטגרלי מכל סרט קומי 

 .הן בתוכן של המצבים הקומיים והן בצופים עצמם

ומדיה הקולנועית בפרט אינה מנותקת מעולמו הפנימי מהמחקר ניתן ללמוד שקומדיה בכלל והק 

 (.zillmann, 2000)ממבנה אישיותו ומהאמונות והערכים הבסיסיים שלו , והחיצוני של הצופה

צופה בסרט דרך הפריזמה של המטענים הרגשיים שלו כמו גם דרך , הצופה שנכנס לאולם הקולנוע

של הקומדיה בכלל והקומדיה הקולנועית אחת הפונקציות המרכזיות . האמונות והחרדות שלו

ההנאה יכולה לבוא הן מהמבנה . היא לגרום לצופה לצחוק ולהנות הנאה גדולה ככל שניתן, בפרט

סותרי כל המצבים הקומיים מכילים , כאמור .הקומי של המצב יוצא הדופן והן מהתוכן שלו

ככל שהתוכן של , כמו כן. תרככל שנמתן אותם כך תהיה הנאתו של הצופה גדולה יו, אולם. הנאה

, 9006, סובר)כך הנאתו של הצופה תהיה גדולה יותר , מגבירי הנאההמצב הקומי יכיל מרכיבים 

ככל שהסוף בסרט הקומי יהיה טוב תיגרם לצופה . הנאה וסוף טוב ,יש קשר בין צחוק(. 169-160

מעט כל הסרטים כ .הנאה נוספת שתתווסף להנאה אותה הוא חווה מהמצבים הקומיים בסרט

במחקר  ;היום הסתיימו בסוף טובהקומיים מהתקופה הקלאסית של תחילת המאה העשרים ועד 

שהחל בתחילת שנות התשעים של המאה " גל סרטי הקומדיה הקולנועית"שנעשה בגרמניה על 

מסתבר שהסרטים הסתיימו בסוף טוב כמענה לצרכים , לאחר איחוד גרמניה, העשרים

האוכלוסייה שהייתה זקוקה לפורקן מהחרדות הקיומיות שחוו באותה הפסיכולוגיים של 

הינו תלוי תרבות  סותר הנאהכמה שנתפס , כפי שציינתי בתחילת המאמר  .(0Halle,20(0 תקופה

חלק מהדוגמאות , ייתכן ומי שקרא מאמר זה ימצא שלגביו. ותלוי מבנה אישיותו של הצופה

אין בכך כדי לסתור את הרעיון שסותרי הנאה . כלל אינם כאלה, שהבאתי להדגמת סותרי הנאה

נראה שיש מקום . קיימים ואלו משתנים מאדם לאדם הן בהערכתם ככאלה והן בעצמתם

 סותרי הנאהשיעמיקו את הידע הקיים בחקר הקומדיה וההומור בנוגע ל, למחקרים נוספים

 .הן ליוצר הקומדיה והן לצופה, ומשמעותם
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