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לבני מאיר באור ראשוני תופעה יחסית חדשה שהחלה בשנות התשעים של -ספרה של שטייר

שואה ניצולי השני והשלישי לשל ייצוגים אלטרנטיביים של השואה בקרב הדור ה, המאה העשרים

 .בפרט מדינת ישראלכלל ובב

סטירה ופרודיה בנושא , ייצוגים של הומור ?עכשיו כבר מותר לצחוק" פרק המרכזי בספרהב

 תכניות, מערכונים ,מציגה לבני דוגמאות של ייצוגים הומוריסטיים בסדרות טלוויזיה ,"השואה

מקדישה החוקרת חלק ניכר מעמודי  זה פרקל .עוד בדיחות, קומיקס,  מופעי סטנד אפ, בידור

 שימוש בהומור בקרבהנדמה שהתמקדות בפרק יש בה כדי ללמד על הייחודיות של . הספר

  .כדיבגים האחרים המוזכרים בספר ולא ויציה

כשמדובר באירוע טראומטי את המצופה מבחינת התחושה הרגשית לכאורה סותר הומור הוא 

כשמדובר במדינת ישראל שבה יום השואה מתבטא באירועים  בוודאי . מוות או שואה כמו

 . רגשות אבל ועצב עמוקים המעורריםממלכתיים ואחרים 

יחסות האלטרנטיבית העושה יטוענת בספרה שההת ,לבני בעצמה דור שלישי לשואה-שטייר

אמצעי . השלישי אל מול טראומת השואההשני ושימוש בהומור מהווה מנגנון הגנה של הדור 

וכחת הלצורך . לתני להתמודדות עם אירועים שההתמודדות הרגשית איתם היא קשה ביותרשכ

, ם מהחשובים במאה העשריםקאייטשני פסיכואנליהטיעון הזה מביאה לבני מדבריהם של 

חווה את הראשון חקר הומור מההיבט הפסיכולוגי והאחר ש . פרויד וויקטור פראנקל זיגמונד

 . מור כדי לשרודהשואה על בשרו והשתמש בהו

הייצוגים של הומור , להבדיל משני חוקרים אלו ועוד רבים אחרים אותם מציינת לבני בספרה

 וממנהשל דור שטראומת השואה עברה אליו בירושה  מרוחקתהם תגובה , בנושא השואה בישראל

מחנות ב, לבני מציינת מחקרים שמלמדים על השימוש בהומור בגטאות. אינו יכול להתחמק

אמצעי היחיד להתמודד בתוך הגיהינום בו שהו אותם אלו שעשו היכוז ובמחנות המוות שהיה הר

ומהצד האחר כאמצעי לשמירת  ,אותה התמודדות נתפסת כמנגנון הגנה מצד אחד. בו שימוש

צוחק מי , כאילו לומר ,השפיות אך גם כנשק היחיד של המדוכא להתמודד כנגד המדכא אותו

   . שצוחק אחרון

ומתוך ספר " הקאמרית ההחמישיי"קטעים מתוך הסדרה  בין היתר ה מצטטת לבניבספר

מופעי הסטנד אפ סיפורי השואה בכמו גם מציינת את " קופיקו באושוויץ"הקומיקס של דודו גבע 

 הוויראלייםואת הסרטונים " ארץ נהדרת"תכנית הסאטירה , בן לניצול שואה ,ני'של ווילוז

כל אלו יחד וכל אחד מהם לחוד מהווים אמצעי התמודדות עם כובד  " .היטלר מתרגז"ביוטיוב  

הוא גם ביטוי להומור תוקפני שבו  בני הדור השני " היטלר השתגע. "המשקל של טראומת השואה

בכך הופכים . והשלישי מנצחים את היטלר במובן זה שהם עושים בו כרצונם ומשפילים אותו

ם ונהנים מהם לשולטים על הרוע ולא נשלטים על ידו היוצרים של הסרטונים וודאי מי שצוחקי
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. ניצחון הטוב על הרוע. זהו ניצחון פרטי וקולקטיבי של המדוכא על המדכא. כפי שזה היה בשואה

 .קוקים לו כדי להגיע לאיזון נפשי מתבקשיש מי שזניצחון מאוחר אולי אך כנראה שעדיין 

אל הפוליטיקה כמו גם אל הייצוגים לבני מציינת שייצוגי הומור של השואה חדרו גם 

כמו למשל  ברכת השלום של ליברמן  " ארץ נהדרת"ההומוריסטיים שלה בתוכניות סאטירה כגון 

או ההקשרים האובססיביים כפי שהם מוצגים בארץ נהדרת , "הייל ליברמן", עם כניסתו לאולפן

ב לייצוגי שואה לבני מציינת שכר נרח .את'ליטה אחמד אינאדגשל השואה עם אירן וש  

מרחב בלתי נדלה לבדיחות  שמהווה הומוריסטיים הינם הרשתות החברתיות ובתוכם הפייסבוק

 .שואה מסוגים שונים

גים ולבני מציינת שיש מי שמבקרים את ייצוגי השואה האלטרנטיביים ובתוך כך גם את הייצ

הערך האנושי  מדובר בזילות זיכרון השואה והפחתת, לטענתם. ההומוריסטיים של השואה

" השתגעהיטלר "יש מי שנפגעו  באופן אישי מסרטוני  .הטראומטי שממנו חשוב ללמוד לקח

 . הסרטונים  הללומכולל ניצולי שואה נהנו מאוד , ואילו אחרים ,בתוכם  ניצולי שואה

א מצביעה על הי. של השואה מפחיתים מערכה הומוריסטייםשייצוגים   הטענהסותרת את  היא

האחד ההתמודדות אל מול המאורע הטראומטי באמצעות הומור : שני מישורי התייחסות לשואה

והאחר השתמרות תודעתית של אירועי השואה בזיכרון האישי והקולקטיבי כאשר אין ביניהם 

 ,לבני מצטטת מחקרים המלמדים על כך שגם לאחר השואה מי שחוו אותה על בשרם.  סתירה כלל

 . ו לעשות שימוש בהומור כדי להתמודד עם כובד המשקל הרגשי של אותם אירועיםהמשיכ

ההבדל היחיד מבחינת המטען הרגשי אותם נושאים ניצולי השואה ובני הדור השני והשלישי הינו  

רגשי גדול יותר אצל ניצולי השואה מאשר אצל המשקל האין ספק ש. המשקל הרגשי של המטען

לאפיין את הצרכים  יםרכי ההתמודדות של כל פרט וכל דור צריכדאולם  בני הדור השני והשלישי

 . הרגשים  שלהם

מה שמצחיק אותי לא חייב . על הומור בכלל יש לומר שהוא קודם כל אישי ואחר כך גם קולקטיבי

י הדור השני נואם ב ,של כל אחד הבחירהנתון לחופש השימוש בהומור . ולהיפךלהצחיק אותך 

 ישמול טראומת השואה באמצעות הומור זו דרכם ו להתמודד לנכוןקם מצאו והשלישי או חל

 . של קורא שורות אלו לאלכבד אותה גם אם זו לא דרכו של האחר ו

הרואה את התרבות הפוסט מודרנית משנות השבעים של , אן בודריאר'בהתבסס על הוגה הדעות ז

יוצגת לסימנים המייצגים או חדש של יחסים בין מציאות ממהמאה העשרים ואילך כארגון 

משבר שהוא אובדן הקשר בין התפיסה לבין  מהמקור וחווהתרבות המתרחקת , המבטאים אותה

רבות סטיריים של השואה בת-שחלק מהייצוגים ההומוריסטיים לבני טוענת , המציאות

, היסטורי  לדימוי של הדימוי השואה מאירועהפופולרית מרחיקים את הזוועות בעזרת הפיכת 

מצב שבו היוצרים אינם מתייחסים לאירועים ממשיים היסטוריים מתקופת השואה אלא 

 .טקסטים אחרים המייצגים את השואה מתכתבים עם

ששימוש בהומור כאמצעי התמודדות  כותבתטיעונה של לבני שין ב שקיימת סתירה צייןכאן יש ל

טיעונו של בודריאר אותו היא לבין , עם זיכרון השואה אינו פוגם או סותר את הזיכרון עצמו

ים יהתרבות העכשווית הינה אוסף של דימוש איה  בודריארהתובנה המרכזית  של . מצטטת

 התנהלות. שלהשבהם ההבדל בין המייצג למיוצג מתבטל ואין יכולת להבחין בין הממשות לייצוג 

זמן שכחו מה היה שמ, זו מביאה לידי כך שהשיח התרבותי הוא תנועה בין ייצוגים ריקים מתוכן

 .המקור שלהם
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בסיומת  הפרק על ייצוג הומוריסטי של השואה טוענת לבני שבני הדור השני והשלישי שעושים 

של  תמהטראומוכאמצעי הגנה ולבריחה רגשית לא רק שימוש בייצוגים הללו זקוקים להם 

צוגים הללו היי, לטענתה. הנכפית על הישראלים, מהזיכרון הממסדי של השואה אלא גםהשואה 

מפרקים את המקור ההיסטורי וממירים אותו בסדרה של אזכורים וסמלים המטשטשים את 

 .  הזוועות ומקטינים את מושאי הפחד

של  הומוריסטייםהפרט והקולקטיב בני הדור השני והשלישי בייצוגים שעושים  למרות השימוש

הסף את הטיעון של אחרים  לא ניתן לפסול על, השואה כאמצעי התגוננות מול טראומת השואה

ששימוש שכזה עשוי לשחוק או לטשטש את זיכרון השואה כפי שהוא בא לידי ביטוי במקור 

 . הראשוני שלו

משקף תמונה אמינה של התמודדות דורית אל מול הטראומה הפרטית לבני -שטיירספרה של 

כתוב  ,וסס מחקריתהספר מב . מאתנווהקולקטיבית שעדיין נוכחת בזיכרון האישי של  כל אחד 

בחקר ייצוגי הומור אלטרנטיביים של , וב בחקר ייצוגי השואהשח נדבך תיאורטיומהווה  ,היטב

 .השואה ובחקר ההומור בכלל

 

 

 

 

  

     

 


