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הסאטירה מוגדרת כיצירה ספרותית על החברה או על הפרט 

 החושפת את פגמיהם בלגלוג או בעוקצנות.

 

בהומור שפוגשים לאחר השואה ניתן לחוש בפן סאטירי שמקורו 

שלישי להתמודד –-בקושי, או בחוסר היכולת, של בני הדור השני

אדם -ידי בני-עם המצבים ה"בלתי נורמליים" שנוצרו על

 אדם אחרים בתקופת השואה.-ן" בני"למע

 

 מסופרות -חשוב לתת את הדעת לכך שהבדיחות לא סופרו *

 לאנשים שחוו את השואה, הבסיס לבדיחות אלו בכדי ללעוג    

 להבין בצורה אמיתית אתבמבוכה, בבלבול ובחוסר היכולת    

 שהתרחש בתקופת השואה.    

 שגים יתרה על כך,  בבדיחות יש שימוש וקישור למו   

 ת דברי הקודמים, אדם שואף אדבר המחזק  -מתקופתנו    

 לחיות בחיים מסודרים ובעלי הסבר מוכר והגיוני,    

 חוויות השואה היו בגדר דיסוננס והבדיחות משקפות    

 דיסוננס זה.   

 

 לבדיחות שסופרו לאחר השואה:* דוגמאות             

 

 "איך מכינים טוסט במחנה? זורקים לחם על הגדר

 החשמלית."

 

"למה ישראל ניצחה את גרמניה בכדורגל? כי היו לה שישה 

 מיליון אוהדים שרופים".
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"איך מכניסים שישה מיליון יהודים לחיפושית? שנים מקדימה, 

 שניים מאחורה והשאר

 במאפרה." 

 

"ילד קטן בא להיטלר ושאל אותו: 'תגיד, מה אני אהיה 

 כשאהיה גדול?' 

 ודע, אולי נעל, אולי שמיכה...'."ענה לו היטלר: 'לא י 

 

 "איפה היו הכי הרבה יהודים בשואה? באטמוספירה".

 

"מה היה כתוב בעמוד האחרון ביומנה של אנה פראנק? 'חכו 

 בדלת."שניה, דופקים 

 

"כיצד נראה ערב יום שישי בקיבוץ לוחמי הגטאות? אוכלים 

קאות , ומשגטויות, ספאייכמנ, ריבת ניצוליםשבחדר האוכל 

שורה על מנצח מי שמשלים  ים. אחר כך משחקים בינגו.גזמו

את עיתון  . מי שלא רוצה לשחק יכול במקום זאת לקרוא היד

 ."מחנה'ב'

 

ניתן למצוא מכנה משותף בין ההומור שמובא לידי ביטוי 

לאחר השואה וההומור שהובא לידי ביטוי בזמן השואה: 

ר כמעוררת גיחוך, הציניות, הרצון להראות את דמות הצור

 הבלבול והעידוד העצמי והחברתי.

 בעבודה זו אציג את הומור קורבנות השואה בזמן השואה.

ההומור בעבודה זו מוצג כפי שבא לידי ביטוי בחברה; כאשר 

האדם שואב עידוד מהחיוך שבגיחוך הדברים, קרי, השימוש 

-בהומור בחברה )ולא בדל"ת אמות( מהווה נשק פוליטי

 חברתי.
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יש הרואים קישור בין הומור / וסאטירה זלזול ואף חוצפה, 

ברצוני לומר בצורה הברורה, הגלויה והכנה ביותר שעבודה זו 

נכתבה מתוך כבוד כלפי האדם בכלל וקורבנות ושרידי השואה 

 בפרט.

בעבודה זו אני מנסה להבין, ולו במעט, את יכולתו האדירה 

אה ולחיות חיים "נורמליים" של האדם לשרוד את השו

 לאחריה. 

 אני מאמינה שאחת הדרכים לשרוד היא ההומור.

 

 נקודת המוצא בעבודה זו היא כי האדם רוצה לחיות! 

 חרף כל האירועים, המראות, הקולות, הריחות והאכזריות...

ההומור והסאטירה הביאו לידי ביטוי את יכולת האדם 

לנטה האחרת" תוך להתמודד עם הטרוף המשתולל, עם ה"פ

 הדגשת המגוחך והבלתי נתפש כהגיוני.

אני מאמינה שכל אדם עשה כמיטב יכולתו בכדי לשרוד פיזית 

 ונפשית.

 -היה שמח, היה שמח, 
 עה מחה,דמ

 לא עוד בכה!
 

 היה שמח, היה שמח,
 יהי הסוד כמוס תמיד עימך,
 בכל הכוח עצור את דמעתך,

 אל יידע אדם את עניך,
 

  -ואם יישבר הלב בך 
 והיית אך שמח.

 פראגר.                            
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אחת מאבני היסוד לאמונה זו היא המדיניות המוצהרת של 

תיעוד קטעי הומור. להומור המתועד יש משום  -"עונג שבת" 

י ביטוי בזמן ערך היסטורי היות והעמדות והתפישות באות ליד

ההתרחשות. ההומור, כפי שיודגם בעבודה זו הינו הומור 

 אקטואלי )נכון לתקופה(.

 

אני רואה בהישרדות גם )ובעיקר( שמירה על האדם שבאדם 

וניסיון לשמירה על חירות המחשבה; חרף מאמצי הנאצים 

לשבור את רוח האדם ביהודים, כיחידים וכקבוצה, היהודים 

 ה"נשק החברתי". -באמצעות ההומור הביעו את ההתנגדות 

 ההצלה, לדידי, אינה רק הצלה פיזית כי אם רוחנית ונפשית.  

 

כל אדם הוא ייחודי ובעל תגובות המתאימות למבנה האישיות 

שלו, אין זה ראוי לשפוט ולו ברמיזה שאדם צריך להתנהג כך 

 או אחרת.

מבלי להיות שיפוטית, ברצוני להציג בעבודה זו דרך 

 דדות שהובילה, במקרים רבים להישרדות. התמו

ההישרדות הינה הצלה אישית, עצמית, שלרוב אינה תלויה 

 באדם אחר. 

אם אין אני לי מי לי ואם לכן, לב העבודה מקורו בפתגם "

 "לא עכשיו אימתי?

 ההתמודדות הינה באמצעות הומור וסאטירה. 

 

חרים טען כי בני אדם נבדלים מכל היצורים הא ג'וזף אדיסון

 בכושרם לצחוק. 

הצחוק הוא אכן מתת האדם והוא מאפשר לו לחיות את חייו 

גם במצבים קשים. ההומור והסאטירה מהווים פורקן, קתרזיס, 

 במצבים קשים.
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אפשריות -החוויות שחוו האנשים בתקופת השואה היו בלתי

וההומור והסאטירה אפשרו להם לשרוד; באמצעות הסאטירה 

 המוסרית.י את ההתמרמרות הם הביאו לידי ביטו

גישה זו  אברהם לינקולן"אני צוחק כי אסור לי לבכות" אמר 

"הצחוק הוא התרופה  צ'רלי צ'פליןמתעצמת לאור דברי 

 הנותנת כוח, מרגוע והפוגה מכאב."

גורסת "אנחנו חייבים לצחוק, לא  דינה אורהפסיכולוגית 

רים. מתוך לעג אלא מתוך הבנת חוסר השלמות שלנו ושל אח

רק בגן עדן, שם הכל מושלם, אין הומור. ההומור מתחיל 

 וצומח במקומות שבהם יש קושי וכאב."

 

 

 

 

 

 אדם שואף לממש עצמו. את המימוש העצמי ניתן לראות כך:

 

 . מימוש ייחודו של האדם כאדם.1

 

 פעמית.-. מימוש ייחודיות האדם בפרט, כאישיות חד2

 

 י הוא ביצר החיים.תנאי בסיסי למימוש העצמ        

 

 מניח כי הפיזיולוגיה קובעת את הפסיכולוגיה.  הובס

בבסיס הנחה זו עומדת התפישה כי מימוש הצרכים 

הפיזיולוגיים של האדם קובעים את המניעים היסודיים 

 המנחים את האדם להתנהג כפי שהוא מתנהג.

ידי הרצון להימנע מפגיעה, מחד ולממש את -האדם מונע על

 אידך. התענוג מ
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העל", -רצונות אלו של האדם מובילים אותו למימוש "רצון

קרי, יצר הקיום; המניע המרכזי והחשוב ביותר, אם כן, הוא 

 הפחד מהמוות.

 

בפני האדם החי וחווה את השואה רפרטואר התנהגויות 

 המקושרות למבנה אישיותו ולסביבה בה הוא חי ומתפקד. 

האדם עומדות שתי גורס כי במצבי משבר בפני  אריקסון

 אפשרויות )בלבד(:

 משבר או צמיחה.

 חוויית משבר עלולה להתרחש בשל רחמים.

מגדיר את הרחמים "הצער על צרת הזולת הוא חמלה,  הובס

והוא מתעורר מתוך שאדם מצייר לו בדמיונו שצרה דומה 

 עלולה לבוא גם עליו".

חוויית צמיחה )שמקורה בהצלה עצמית, לדוגמא( עשויה 

 תח בעקבות הומור.להתפ

מגדיר את ההומור "זחיחות פתע היא ההיפעלות  הובס

ידי -שמביאה לידי העיוות הקרויות צחוק; והיא נגרמת או על

איזה מעשה פתאומי שעשה אדם, ושנותן לו סיפוק, או מתוך 

שאדם תופס איזה מום בחברו, וההשוואה בין שניהם מביאתו 

 להתהלל בלבו לפתע."

לב -הוא צחוק מתוך גאווה ותשומת ,הובסהצחוק, לפי 

 עצמית.

תפישת ההומור כמעשה הצלה עצמית בתקופת השואה עלולה 

 כמעשה בלתי מוסרי. שלהיתפ

 

גרס כי "מעשה יכול להיות טוב וגם לא טוב", בניגוד  אפלטון

לטענה כי "המעשה הוא טוב / רע )סוף פסוק(." את טענתו 

 מסביר באמצעות ארבעת ההסברים:

 ; קרי, כל מסקנה ת משפט מוסרי תמיד תיתכן טעותבחריצ. 1

 החושים או הזיכרון יכולה להיות מוטעת. יסוד תפישת -שעל   
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 עובדות, כשמדובר במעשי פי -חרף רצון האדם לדון דין על   

 צורך לתת אדם, קביעת העובדות אינה חד משמעית ויש    

 פירוש לכוונות ולרגשות.   

 

 ר שיפוט מעשה, כראוי או ; מקוכל הערכה היא יחסית. 2

 מבט של הדן במעשה. הכבלתי ראוי, בנקודת    

 

 ; כל מעשה שום קביעה מוסרית אינה עומדת לאורך זמן. 3

 במשך הזמן. אנושי משנה את פניו    

 

 ; לעולם לא תיתכן הגשמה מלאה של עקרונות המוסר. 4

 והמעשה, בין השאיפה לביצוע. לעיתים הפער בין ההלכה    

 בכוונות טובות..." שום בות "הדרך לגהינום רצופה קרו   

 מעשה אינו צודק במלוא מובן המילה.   

 

נימק את טענתו, שרק הרצון יכול להיות טוב  קאנטגם 

 באמת, ולא המעשה.

 

זמן, מקום ותנאים משנים את התפישה המוסרית כלפי 

. ולכן אין לשפוט מוסרית את ההומור בשואה כבסיס המעשה

 ית.להצלה עצמ

יתרה על כך, יש לאפיין שיח מוסרי, באופן מהותי, מתוך 

טוען "השימוש העיקרי של סטיוונסון התייחסות למטרתו; כפי ש

 משפטי המוסר אינו לציין עובדות, אלא להפעיל השפעה".

ניתן להטיף מוסר ולהוביל בעקבות כך להתנהגות ראויה, כפי 

ההתנהגות  ידי המטיף, או להפיץ את רעיון-שהיא נתפשת על

הראויה באופן סמוי, לדוגמא באמצעות הומור, ובעקבות כך 

לעודד אנשים להתנהג, כפי שמפיץ רעיון ההתנהגות הראויה, 

 מבקש לראות את האנשים סביבו מתנהגים = להפעיל השפעה.
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ההומור עשוי להביא לאושר )=הנאה( ולהעדר כאב; כך יקודם 

, קרי המעשים מילי פ-וימומש עקרון האושר היותר גדול, על

הם נכונים וראויים מבחינה מוסרית היות והם מאפשרים 

 להגדיל את האושר.   

מסביר את כוונתו בהנאה ובהעדר כאב "האושר... אין  מיל

פירושו חיי התלהבות, אלא רגעים של התלהבות בתוך חיים 

המורכבים מכאבים מועטים וחולפים ומהנאות מרובות 

 ושונות..."

 

 שאלות: האם ההומור הוא מעשה ראוי?בבחינת ה

 והאם הוא משמש כהצלה עצמית?

מבין כל המעשים שאדם  -יש לבחון אותן לאור העיקרון  

יכול לבצע במצב נתון, מן הראוי שיבצע את אותו מעשה 

 הגורם את כמות האושר היותר גדולה.

, יש לתת את הדעת לכך שאופיו של האדם ובנוסף על כך

 ת ידי סיבו-נקבע על

שמחוץ לשליטת האדם. ולאחר שנקבע האופי הוא קובע את 

האופי הוא החוליה המקשרת בין הסיבות ההתנהגות. לכן 

 החיצוניות לבין המעשה.

 

ההומור בתקופת השואה, כפי שבא לידי ביטוי בעבודה זו 

מקורו בסיבות חיצוניות המחייבות התמודדות האדם למצוא 

ממש את ייצר החיים ואת רגעי אושר במצבים מורכבים בכדי ל

 קדושתם.
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מבוססים על צרכים ) פיזיולוגיים: מניעיםידי -האדם מונע על

ביולוגיים שיש לספקם למען הקיום והם אינם נלמדים: רעב, צמא, 

מבוססים על צרכים ) פסיכולוגיים( והמנעות מכאב, צורך באוויר וכו'

 (.חון, בהישג וכו'נרכשים: הצורך ביחס חיובי, בבט

 :מאסלופי -הצרכים הללו מדורגים, על

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אדם משיג צרכים בסיסיים ומתפנה להשגת צרכים גבוהים 

יותר. אם מתרחשת הפרת צרכים האדם עלול "לצנוח" 

לצרכים בסיסיים יותר, למרות שכבר השיגם בעבר הוא יאלץ 

 להשיגם שוב. 

 

מירה על שיווי משקל קיים במצב "נורמלי" האדם מעוניין בש

 (. חוויותהומאוסטיזיס)

השואה אינן בגדר "נורמליות", אלא בגדר של הפרת צרכים 

לכן האדם נקלע להפרת שיווי המשקל שבא לידי ביטוי בצרכי 

 חסר. 
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צרכי חסר מאופיינים בכך שאם אין מספקים אותם הם 

הולכים ודוחקים יותר ויותר. לעומת זאת, אם מספקים 

חדל הכוח המניע ומתאפשר המעבר לצרכים גבוהים אותם, 

 יותר.

 

חוויות השואה עוררו באדם בלבול, חוסר שקט רגשי עד חוסר 

יכולת לתפקד. בכדי לתפקד באופן "נורמלי" במצב ה"לא 

נורמלי" הובאו לידי ביטוי חלק ממנגנוני הגנה, כפי שהוגדרו 

 :פרוידידי -על

 מודחקים ולבוא לידי יצרים אסורים עשויים להיות    הדחקה

 לא מודעים כמו בחלומות ביטוי ברמה ובאפיקים           

 ובכשלי לשון.          

 

 דרך להימנע מחרדה שמעוררים דחפים באמצעות     היפוך

 דחפים הפוכים.ידי -הסוואתם על          

 

   תהליך שבאמצעותו מנסה האדם לתת להתנהגות  סובלימציה

 המניע העומד מאחוריה.הסתרת הסבר הגיוני תוך            

 

 את השימוש בהומור ניתן לראות כשימוש במנגנוני ההגנה

(, מחד וכניסיון להשגת שיווי משקל למען תפקוד הר"מ)

 "נורמלי", מאידך.

 

 

חשוב לתת את הדעת שלא כל אדם יכל לפנות להומור 

כאמצעי להשבת שיווי המשקל. מי שיכל היה לעשות זאת הוא 

פיה -עלרוג'רס, תיאוריה שפיתח  –,"אדם המתפקד במלואו"

קיום ) Existential livingיכול לחיות במצב המכונה 

 (: אקזיסטנציאליסטי
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האדם חי כל רגע במלואו, חווה את כל שניתן לחוות בו, 

 ומתייחס לכל רגע כחדש וכנפרד מקודמיו;

 

 מתפקד במלואו הוא גמיש ומסתגל, סובלני וספונטי; 

 

 וח ושל אפשרות בחירה;בעל תחושה פנימית של כ

 

תכונה זו חשובה מאוד לפי הגישה מתאפיין גם ביצירתיות )

 (.ההומניסטית

 

 פירוט מאפייני "האדם המתפקד במלואו":

 

בשל כך מושג  בעל הערכה עצמית חיובית בלתי מותנית

 ין צורך חוויות חיצוניות, ואידי -העצמי אינו מאויים על

 מנגנוני הגנה.  בהפעלת

 

 האדם קשוב באופן פתוח לחוויה  פתיחות לחוויה

 ומכיר בהם, ואינו האורגניזמית של עצמו, מודע לרגשותיו 

 להכחישם.מנסה לעוותם או 

 

 פיו אדם המתפקד במלואו בודק -על האמון האורגניזמי

 וכתשובה לקבלת החלטות לגבי תחושותיו הפנימיות כמדד  תא

 האורגניזמי הפנימי פעילותיו, הוא נותן אמון במידע כיווני 

 להשפעות החיצוניות ופועל על פיו.שלו, בניגוד 

 

 רי,  קרואה את הקורה לו כתלוי בו בלבד,  החווייתי החופש

 האחרים לגבי רגשותיו, הוא אינו מטיל את האחריות על 

 ות.   והתוצאפעולותיו 
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מסוגל לקבל את הזולת כמו  היכולת ליצור יחסים מוצלחים

 שהתנהגות הזולת ביקורת או תביעות, מאחר שהוא, ללא 

 העצמי שלו.  אינה מאיימת על 

 

פי המתואר לעיל, מסוגל להשתמש -אדם המאופיין על

בהומור ובסאטירה במצבים קיצוניים, כפי שבאו לידי ביטוי 

 בתקופת השואה.

 

 . מנגנון הגנה מפני הייאושראה בהומור  פרויד

של החיים בגטו / ובמחנה וכן את היחס  בסיס לתיאור עוקצני

ים ל"אסירים" ניתן לראות והקשר בין בעלי התפקידים היהודי

 :פרוידבדברי 

הבדיחות מאפשרות להביא על סיפוקו אינסטינקט מסויים של "

הן עוקפות  מול המכשול העומד בדרכו. תאווה או של עוינות

את המכשול הזה, ובדרך זאת מפיקות הנאה ממקור שאותו 

 מכשול חסם את הגישה אליו."

וא מחוצף, ומשמעותו ה -"ההומור אין בו מן הוויתור והייאוש 

נצחונו של 'עקרון העונג', לא ניצחון ה'אני' בלבד, אלא גם 

 ."המצליח להכריע כאן לטובת עצמו חרף הנסיבות שבמציאות
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 ההומור כביטוי להצלה בא לידי ביטוי במספר רבדים: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

האדם עצמו; עד  -= נושא הבדיחות וההיתולים  הומור עצמי

 לעג עצמי. כדי

= הומור המבוסס על אבסורד, על גרוטסקה, או  הומור שחור

 רגילים.-על מצבים בלתי

התנהגותית המשלבת -= דרך רגשית הומור כמנגנון הגנה

 לצורך הישרדות. הומור עצמי והומור שחור 

 

 

 , חילק את פונקציות ההומור לחמש קבוצות עיקריות:זיו

 

 נקציה התוקפנית של ההומור: . הפו1

                           א. הומור מתוך הרגשת עליונות;   

 ב. הומור מתוך תסכול.   
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 . הפונקציה המינית של ההומור.2

 

 . הפונקציה החברתית של ההומור.3

 

 . הפונקציה של ההומור כמנגנון הגנה: א. הומור שחור;4

 ב. הומור עצמי.                                        

 

 . הפונקציה האינטלקטואלית של ההומור.5

 

 איסוף הנתונים אודות השימוש בהומור בתקופת השואה,

 מתוך מחקרה של ד"ר חיה אוסטרובר   

 במספרים     באחוזים     פונקציות            

 סה"כ מנגנון הגנה:

הומור עצמי, הומור שחור, 

  ן הגנה, הומור על אוכל.מנגנו

       06        252 

 סה"כ פונקציה תוקפנית: 

הומור מתוך עליונות, הומור 

 מתוך תסכול, הומור תוקפני.

       10        00 

 סה"כ פונקציה מינית:

    הומור מיני, הומור סקטולוגי.

       12        44 

 22        0        סה"כ פונקציה חברתית

 24        0        פונקציה אינטלקטואלית סה"כ

 412        166        סה"כ            

 

 . הומור מפחית תחושות לחץ וחרדה ומאפשר 1: מסקנות

 המצבים ה"לא נורמליים" לאדם להתמודד עם             

 שחווה בשואה.            

 . מקור ההומור והסאטירה שבאו לידי ביטוי כמנגנון 2         

 ומיומיים, מחד וקיצוניים,  הגנה היה במצבים            

 מאידך ובדרך כלל לא מתוכננים.            
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 , אודות ההומור כהצלה עצמית:עדויות שורדי שואהמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לאלה שצחקו מהדברים היה "
הרבה יותר סיכויים להישאר 

בחיים, מכיוון שהם ידעו להתגבר 
 יותר."

הומור "היה הרבה 
"על סף המוות  על עצמנו."

 צחקנו."

"מכל סיטואציה, 
 עשינו בדיחה."

"זה חוש 
ההומור שנתן 
 כוח להמשיך."

"הצחוק היה חלק מחייהם 
של הקורבנות שהוזן וטופח 

 סיבלם."  ידי-על

"דמעות כבר 
לא היו אז 

צחקנו. ועוד 
 איך צחקנו."
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ההומור היווה נחמה ואשליה של יציבות, שליטה, חירות ואף 

ניצחון רוח בשל תחושת  היכולת לבחור לצחוק במקום 

 ולהדחיק את הטרוף והפחד. להכנע. היכולת להסוות 

אין ספק שהיהודים ידעו כי היציבות והשליטה = אשליה אך הם 

הבינו שהתמיכה  אחד בשני, באמצעות ההומור עשויה להוביל 

 אותם לשרוד.

 למעשה ההומור היה ההתנגדות המעשית בחיי היומיום.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שק עבור , ניצולת גטו טרזין מבינה שההומור הוא כנרות בונדי

"הומור איננו  -נפש האדם אך מבינה שהשימוש בו תלוי אדם 

בקבוק מולוטוב, אי אפשר להכין אותו מראש, לייצר אותו 

 במחתרת למשימה מוגדרת, לאגור אותו לקראת מאבק 

 

 

 אם נתמוך זה בזה 
 נעבור גם את זה; 
 אם מבעד לדמעות 
 נלמד לצחוק, כן! 

 ומחר יום חדש,      
 זקנים, נשים וטף      

 לבתינו נחזור,      
 משוחררים, כן!      

 אם נתמוך זה בזה                  
 נעבור גם את זה.                  
 על חורבות הגטו                  
 וק. הא! נתפקע מצח                  

                                             
 קברט מתוך ארכיון יד ושם.                                   
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ההישרדות. הומור נובע מצרכים פנימיים אישיים עמוקים 

ת שאינם משמשים כל מטרה חיצונית. ראשית לכול חייב להיו

 הומור כשלעצמו, כל השאר איננו אלא תוצאות לוואי." 

 היא מתארת את כוחו של ההומור:

"הומור הוא נשקם של החלשים. גם היהודים וגם הצ'כים 

התמודדו עם מאות בשנים עם כוחות חזקים מהם שביקשו 

 למחוק את זהותם; אלה ואלה היו מיעוט בסביבה עוינת."

, שחרר פחדים, הקל את "ההומור הוסיף כוחות, כאן ועתה

 המצב הנתון... אני צוחק, משמע אני קיים."

 

ניתן לחוש שההומור נתפש כאמצעי וכמטרה וזאת מתוך 

ההכרה באמצעותו טופחה ופותחה התקווה לעתיד טוב יותר, 

 תפישה שהובילה בסופו של דבר להצלה,

שכן, אדם אופטימי פועל למען המחר ואינו שוקע בדיכאונות 

 ההיום.

 

 :תעדים המתארים את ההומור בתקופת השואהמ

 

, אסירת מחנה כתבה בזיכרונותיה "יכולנו אנה פאולז'ינסקה

לצחוק על הופעתנו ועל העובדה שאנחנו עדיין חיות. יכולנו 

לעשות צחוק מהמשגיחים. לכל מי שסירב להיכנע, היה מנגנון 

 ההגנה שלו."

 

מור , שריד ממחנה אוושויץ השתמש בהוויקטור פראנקל

כאמצעי לטיפוח ושימור התקווה העצמית וכעידוד. "פעם 

( באמצעות ידיד לעבודה באתר הבנייה במחנהניסיתי להצחיק אותו )

תיאור כיצד לא יהיה מסוגל להיפטר מהרגליו מימי המחנה 

 (.כרופאכשיחזור לעבודתו הקודמת )

 נהג המשגיח להמריץ אותנו לעבודה בקריאות: אקשן! אקשן! 
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ברי: יום אחד עוד תהיה שוב בחדר הניתוח ותנתח אמרתי לח

ניתוח בטן גדול. לפתע ייכנס אח בריצה ויודיע על הגעתו של 

 מנתח בכיר במילים אקשן! אקשן!".

ויקטור השתמש בהומור שחור בכדי לעודד את עצמו ואת חברו 

 ברגעי לחץ.

 

בזונדרקומנדו  1443, אסיר שהועסק בקיץ זאכאר טרובאקוב

1665. 

 ר הצליח לברוח מן המחנה ובכך ניצלו חייו.זאכא

בעקבות משימותיו הנוראיות כתב "בין הקומנדו הרבים שעבדו 

במכתש היה קומנדו ההסוואה. אנשיה העמידו עמודים גבוהים, 

מתחו ביניהם חוטי ברזל ואת אלה כיסו בגדר חיה של ענפים 

ושיחים כדי להסתיר את המתרחש בבאבי יאר. בתוך הקבוצה 

התבלט אדם שהיה נהג בקייב. הוא היה אדם נמרץ  הזאת

ואפילו הייתי אומר אוהב חיים. היה מספר לנו מעשיות 

עליזות, והיה עוזר לאנשים לשמור על רוח האופטימיות. בליבי 

 ייחלתי שהוא יצליח לשמור על מצב רוחו הטוב. 

טוב להיות כמותו! אדם לא חייב להרוג ולקבור את עצמו 

 בטרם עת."

הביע בדבריו הבנה אודות עצמתו של ההומור. בנוסף על  זאכר

כך הוא הביא לידי ביטוי את תלות הפרט בפרטים האחרים 

 בחברה לצורך עידוד ותמיכה.

 

ספר בורשה תעד את המתרחש -, מנהל ביתחיים אהרון קפלן

, 1424ועד לאוגוסט  1433ביומניו שנכתבו בעברית, החל משנת 

 הגירוש הגדול.

 נספה בטריבלינקה. אהרון קפלן

תקופתו וכל  -הוא תעד "לכשהנאציזם יעבור מן העולם 

המאורעות שהתרחשו בה, שבאו ממנו ועל ידו, כשם 

 שההיסטוריון לעתיד ימצא בהם טרגיזם, כך ימצא בהם גם 
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קומדיזם, חומר רב להיתול וללעג הרבה. ואין תמיהה בדבר. 

ה אינה אלא העריצות אינה אלא תופעה פסיכופטית. ופסיכופטי

מחלת הנפש. ונשמה חולה יוצרת אווירה של קומיזם, של 

דמעות מתוך צחוק; היא גורמת לעובדות שבמהותן הן 

טרגיות, אלא שבהתרגשותן הן מקבלות עבור צורה ומעוררות 

                     צחוק ואינן אלא חומר לבדיחה תיאטרלית." 
 .1446במאי  15-רישום מ

הרון מכיר בגרוטסקה שבה הוא חי ומביע תובנות חיים א

 שעשויות לשמש את חקר השואה בעתיד.

הוא מוסיף ומתעד "טוב שאנחנו מנחמים את עצמנו, לו תהא 

אפילו בתקוות שווא. אין היא נותנת לנו שנכרע תחת סבל 

הגזירות. חדלנו לדאוג לשנים ואפילו לחודשים ושבועות. דיה 

   לנו חיי שעה."

 

תעד את זיכרונותיו מגטו ורשה. בתיאוריו תאר  גוטמן ישראל

את מסיבת הסיום של סמינר מדריכי השומר הצעיר "להצלחה 

רבה זכה החלק ההיתולי. העיתון שהוכן בימי הסמינר היה 

מלא עקיצות ובדיחות שתוכנן ומוסר ההשכל שלהם פוליטי. 

האדנות הנורדית והגזע העליון סיפקו חומר מבדח למכביר 

 ומעים צחקו בכל פה."והש

ישראל רואה בהומור כמאפשר חינוך והעברת מסרים 

 פוליטיים גלויים וסמויים כמו גם פורקן.-חברתיים

 

 1440בלזן כתבה בשנת -, אסירה במחנה ברגןמינה טימקביץ

"המימרה 'תנאים קשים או שהם מחסלים או שהם מחסנים' 

כן, -פי-על-באה כאן על אישורה. נמניתי עם המתחסנים. אף

השתוקקתי לא פעם למות, לתקופה קצרה או לחלות במחלה 

קשה הנוטלת את ההכרה. לא להרגיש מאומה, לא לחשוב 

מאומה. אך המציאות טפחה על פני. צלילות דעתי היתה 

 מופתית. התחזקתי בתוכי. לא אבד לי חוש ההומור; אדרבא, 
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הוא חודד הודות לתוספת הציניות והודות לפרינציפ 'אל 

 ה."דאג

מינה מתארת את עצמתה כאדם בעקבות העידוד העצמי הבא 

 לידי ביטוי בשימוש בהומור השחור.

 

"אם משך המלחמה  – 1446, תיעד במאי עמנואל רינגלבלום

יהיה רע, כי היהודים מסוגלים  -יהיה ככוח הסבל של היהודים 

 להחזיק מעמד זמן רב יותר מכפי שהמלחמה יכולה להמשך." 

 המתרחש בורשה ואת האנשים הפועלים בה.הוא תיעד את 

לדוגמא, "בשנות המלחמה הראשונות צחקו עדיין ברחובות. 

הלכו הגרמנים מחיל  1446היה זה צחוק מר, אבל צחוק. בשנת 

 -אל חיל, מארץ אל ארץ, ובכל זאת טענו היהודים: זה טוב 

יזלול הגרמני עד שיתפקע... בימי מבצע ההשמדה, באקציות, 

דים לצחוק, פסקו הבדיחות האקטואליות, חדלו חדלו היהו

להפריח אמרות כנף וכו'. נחנק צחוקם של היהודים, כפי 

שניבא זאת היטלר באחד מנאומיו. כדרכו היה להמן* פעיל 

מאוד. יום ולילה קיבץ את חומר הפולקלור המלחמתי: 

בדיחות, אמרות וכו'. הוא נהג להשוות את החומר העצום 

העולם הקודמת עם החומר שהיה לו על מלחמת 

הפולקלוריסטי מן המלחמה הזאת. להמן צחק מתוך עוני 

 ודוחק."

היה חוקר שהתמחה בחקר ההומור היהודי  שמואל להמן* 

 ונספה בגטו ורשה.                

שמואל הבין שתיעוד ההומור הוא תיעוד היסטורי היות והוא 

את משקף את הלך הרוח, את סמלי ההומור, את סוגיו ו

 רבדיו בזמן נתון, זמן אמת.

תפישה זו אפיינה גם את רינגלבלום, שתיעד את קורות ורשה, 

 הוא ראה בהומור חלק מתיעודו וכבסיס למחקר ההיסטורי.
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, עובדת כפייה במחנה גרינברג בגרמניה תעדה את פלה שפס

 המתרחש במחנה.

 את דבריה תיארה באמצעות הומור שחור ובציניות. 

תארה את האסירות מהעיירה קרמאו, "בעירום לדוגמא, היא 

 ובחוסר כול, מיואשות, מצוידות בהומור גרדומים". 

"התחלנו לצחוק, לצעוק בהיסטריה ולהכעיס, ועד היום אנחנו 

 צוחקות מדברים שאצל אחרים מעוררים בכי ודמעות."

 

, אסירה במחנה אוושויץ מתארת "למרות כל מיקונס-רחל ולט

איבדנו את יכולתנו לצחוק על עצמנו ועל סבלנו וכאבנו, לא 

מצבנו האומלל. היינו חייבים להמציא בדיחות על מנת לשרוד 

ולהציל את עצמנו משקיעה בדיכאון עמוק. חיקינו את 

הקצינים, אני הצגתי מערכונים על חיי המחנה, מישהו אחר 

כל מיני דברים מצחיקים ומשוגעים. הקצינים התגנבו  -רקד 

שר לא הסתכלנו, ובמקום להעניש אותנו, הם לתוך הבלוק כא

התפקעו מצחוק. לא יכולתי להאמין למראה עיני: יום אחד 

הם היכו אותנו והותירו בנו חברות, ואחר כך הם צחקו כאשר 

 עשינו מהם צחוק."

השימוש בהומור עצמי ובציניות הובילה ללכידות חברתית 

 ולהעצמה חברתית חרף קורות האסירים.

הפולני מגטו קראקוב העיד  ויץ', הרוקחתדאוש פנקיו

בהתפעלות "אני יכול להעיד, שבתנאים הקשים ביותר שמרו 

 רבים ממכרי על חוש ההומור שלהם."

 

 

ההומור בא לידי ביטוי באמצעות טקסטים דבורים ובאמצעות 

 טקסטים חזותיים.
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               דוגמא להומור הבא לידי ביטוי

 םבטקסטים חזותיי
יוסף באו, מניצולי רשימת שינדלר, מתאר את עצמו במצבים 

 אבסורדיים המשקפים הומור עצמי והומור שחור:

 

 מלקים אותו,  S.Sשני אנשי   1בתמונה 

 אסיר יהודי אחד קטן.

 האבסורד  -ההומור נוצר מתוך האבסורד 

 שרצה באו לתאר את הכוח הרב

 S.S -)באופן מוגזם( של אנשי ה

 די ביטוי גם בכמות המלקים,כפי שבא לי

 גודלם הפיזי לעומת גודלו הפיזי ועצמתו 

 האסיר היהודי. של

 יתרה על כך, ניתן לראות ברקע

התחושה של מלחמת  -קבוצת אסירים שמצויירים כחושים 

 ה"אדם" ב"אבק אדם". 

 

 

 מתאר באו את חתונתו.  2בתמונה 

 ההומור נוצר מתוך אירוע "נורמלי", 

 בדרך "בלתי נורמלית". ,טקס נישואין - 

 בחתונה "נורמלית" בני הזוג אינם מחופשים.

 בחתונתו לא היתה ברירה... 

  היתה הפרדה בין המינים,

 בני הזוג רצו להינשא ולכן נאלץ יוסף באו

 לאישה ולהתגנב אל מגורי הנשיםלהתחפש 

 ושם בגניבה להתחתן.  

 ות"...נורמלי-...החיים ה"נורמליים" נמשכים בדרכים "בלתי
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 מתאר יוסף באו בדיחה שחורה 3בתמונה 

 רווחת במחנה ההשמדה

 מוקף  "ילד עומד בתור לתאי הגזים

 בילדים בוכים. אך הוא צוחק. ניגש אליו

 ושאל אותו 'מה אתה צוחק?' S.Sקצין 

 ענה הילד 'אתם עומדים להרוג אותי 

 בתור בשביל זה?' ואני צריך לעמוד

 אות בכך מעבר להומור השחור ניתן לר

 "בגדי המלך החדשים"  אלוזיה למעשיה

 בה הילד מתריע מפני האמת...

 

 

 

 הומור הבא לידי ביטויהבעבודה זו מודגש 

 בטקסטים כתובים            

 המתארים את החיים הקשים       

 

בחרתי להתמקד בהומור בסוג זה היות והוא יומיומי ה"נתון 

שמש לעידוד עצמי מחד לרשות כולם", זמין, כמעט המוני, ומ

 ולעידוד חברתי מאידך. 

הוא מהווה מקור מידי לטיפוח התקווה והדחקת הייאוש 

 והוויתור ומכאן שהוא עשוי להוביל להצלה עצמית.

  

פי -בפני האדם, בתקופת השואה, עמדה האפשרות להתנהג על

 פי 'אדם לאדם אדם'.-'אדם לאדם זאב' או על

אדם' היה צורך באמפתיה פי 'אדם לאדם -בכדי להתנהג על

 ורצון לשרוד. 
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לצורך כך היה צורך "לברוח" למציאות נסבלת )יותר( 

 המאפשרת התמודדות עם ובמצבים הגרוטסקיים.

 אפשרות לכך זימן השימוש בהומור.

 

 

כנגד השלטון  ההומור כנשקם של החלשיםלעג ועוקצנות... 

 ואנשיו...

 

 

ים החדשים בסרט "ניצחון הרוח" מסביר הקאפו לאסיר

 באוושויץ את ההיררכיה

. S.S-פי תפישת הנאצים: בראש ניצבים אדונינו, אנשי ה-על

אחריהם בא זקן המחנה. אחריו אני בא. אחרי באים הפשפשים. 

 אחריהם באים הכינים. אתם באים אחריהן.

תפישת ההיררכיה הזו באה לידי ביטוי לאורך כל שנות השליטה 

 הנאצית. 

את האדם באמצעות מדיניות "הפרד  הנאצים ניסו לשבור

ומשול", הפחדה, הרעבה, נטילת הזהות העצמית ושבירת רוח 

 האדם.

היהודים, שתוך זמן קצר גילו שאל להם לצפות להצלה 

חיצונית, ובוודאי שלא באופן מסיבי נאלצו לעשות כל 

שביכולתם בכדי לשרוד. אחת הדרכים היא, כאמור ההומור, 

 על רבדיו וגווניו.

ר המצבים, הבדיחות ומשחקי המילים הם ביטוי לפורקן תאו

 והישרדות היומיומית במציאות הבלתי נתפשת.

 מקורות ההומור לוקטו מתיעודים של בני הזמן והמקום.

 

אידיאולוגי -הגדיר את היטלר כאנטישמי דוד בנקירפרופ' 

 )אובססיבי(. 
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 הוא הרבה להציג את משנתו.

כו רבים ממפגשיה בבתי בתחילת ימי המפלגה הנאצית נער

 מרזח במינכן.

באחד המפגשים נאם היטלר. לאורך כל הנאום ראה יהודי "

 מקמט את מצחו.

כשסיים את נאומו ניגש אל אותו יהודי ושאל "אתה יהודי, 

 לא?"

השיב היהודי "כן, יהודי אני." המשיך ושאל היטלר "מה לך פה 

מש דבריך ומי לך פה?" השיב היהודי "בקשתי לשמוע באוזני מ

עלינו". שאל היטלר "למה קימטת מצחך כל הזמן? שמא לא 

הבינות את דברי?" השיב היהודי "אדרבא, משום שהבינותי מה 

שאמרת, התקשתי בדבר אחד. היה לנו פרעה, ולזכרו אנו 

אוכלים מצה, היה לנו המן, ולזכרו אנו אוכלים אזני המן. 

נאכל, אם  עכשיו אני מתקשה בדבר ואיני יודע איזה מאפה

 "                      דרויאנוב.ירצה ה', לזכרך אתה."

הבדיחה שמה ללעג את הנאומים האידיאולוגיים של היטלר. 

בנוסף על כך ה"תאור" המוצג מביא לידי ביטוי את התפישה 

כי "בכל תקופה האנטישמי שלה" וקבלת הגזרה שהאנטישמי 

מיות הללו הם הנוכחי הוא היטלר יתרה על כך גלויי האנטיש

 דבר חולף.

 

רינגלבלום ציטט בדיחה השמה את היטלר ואת התנהגותו 

היטלר רצה לחקות את נפולאון. הוא פתח " -כמדינאי ללעג 

 ביוני ביום בו יצא  22-במלחמה ב

או  14-נפולאון לרוסיה. אבל כבר איחר את המועד, משום שב

כבר היה נפולאון במוסקבה. בקשר לכך בספטמבר  15-ב

המערכה כותנות אדומה, מספרים, כי נפולאון לבש בראשית 

 "למקרה שיפצע. היטלר לבש זוג תחתונים חומים.
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הילנברנד מתאר את התובנות של היהודים בדבר הכורח 

בשיתוף הפעולה, לכאורה, בכדי לשמור על חייהם, מחד ואת 

 הרצון לנקם, מאידך.

ת ריאיון עם בתחילת ימי הרייך השלישי מבקשת משלחת יהודי"

היטלר ומתחננת לפניו ליחס טוב יותר כלפי בני דתה. היטלר 

מסכים, בתנאי אחד: פעם בשבוע חייבים כל יהודי גרמניה 

לקיים יום תפילה למען נעוריו הנצחיים של היטלר. המשלחת 

 אסירת התודה מקבלת את ההצעה.

היטלר, שנותר חשדן, מורה לגסטפו להאזין לנעשה בבית 

ול. לחרדתו הוא שומע את היהודים מתפללים: הכנסת הגד

 "יהי רצון שהפירר שלנו לעולם לא יזדקן."

 

אימא נותנת לילדה אוכל והילד שואל: " אימא, מי הם "

  האנשים הכי גרועים, מי

גרוע בעולם?" אז האימא אומרת: "אס, אס, מיין קינד".  הכי

 כל פעם שמישהו 

עס מיין קינד  איזה אוכל היה אומר: "עס, למישהו נתן

  ".שלי(  )ביידיש: תאכל, תאכל ילד

באמצעות משחקי מילים, הומופונים, מעבירה האם לילדה 

מסרים סמויים. מסרים אלו מאפשרים לאם לפורקן ולילד 

 לתובנות מחוייכות )וציניות(.

 

אבא גולדברג תאר את "מילון מושגים" ליווה את החיים 

 בגטו לודז' :

 מוטטות נפשית ופיזית המצוי על סף מודעת אבל = אדם בהת"

 למוזלמן במחנות הריכוז.המוות, מקביל                 

  הזמנה לחתונה = צו גרוש.

 צבא עם גדר תיל = המשטרה.

 מלך הקבצנים = רומקובסקי.

 "הבריגדה האחרונה = המגורשים.
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בגטו טרזין ההומור שחור הבא לידי ביטוי באמצעות משחקי 

"עליך לשהות יותר באוויר  -ר אצל רופא ביקו" -המילים 

 הצח, לעסוק בספורט". 

 "אבל דוקטור, באיזה ספורט אני יכול לעסוק בטרזין?" 

 " ?"ספורט-טרן"אולי תבקש להיכלל ב

גם במחנה פלשוב הונהג "מילון מושגים", כפי שמתארת 

 אוסטרובר:

 הימלקומנדו = פלוגת השמים, לעלות לשמים בארובה."

 נשלח לניסויים רפואיים.שפן = מי ש

 "מוות מותרות = מוות טבעי.

 

אוסטרובר מצטטת מתוך יומנו של יהודי שהתחבא בעיירה 

אותנו היהודים שיחררו " -מערבית ללובלין -ז'לחוב, צפונית

הגרמנים קודם מרכושנו, אחר כך שיחררו מהחופש ובסוף 

מהחיים. על כל הטובות האלה אנחנו אסירי תודה להם, אבל 

להם מגרעת אחת: הם באים מהר מדי בזה אחר זה. אני  יש

שנה;  46-56למשל הייתי מעדיף שישחררו אותי מהחיים בעוד 

מה החיפזון? אבל הגרמנים רוצים לעשות כן לפני סיום 

 "המלחמה.

 

יחסם של הפולנים אל היהודים היה קר ומנוכר אך בכל זאת 

פני  היהודים העדיפו, מן הסתם, את הפולנים ויחסם על

יהודי צוחק מתוך שנתו וצועק בקול. אשתו הנאצים ויחסם "

 מעירה אותו. הוא רוגז ומספר: ראיתי בחלום כתובות על גבי 

הקירות 'הכו ביהודים', 'הלאה השחיטה הכשרה' וכו'. נו, ומה 

 כך? -אתה שמח כל

 ( כבר חזרו."הפולניםמה פירוש? הרי זה סימן ששלנו )

 

י מעיירה קטנה כי בגללו באה כאשר גרמני הטיח ביהוד"

 ." כי לא שאלו לעצתוהמלחמה, השיב האיש 
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גם בבדיחה זו יש מסר של היהודי מעביר מסר כפול: שיתוף 

נשקו  -פעולה כפוי עם אנשי השררה אך בד בבד לעג וזלזול 

 של החלש.

 

אוסטרובר מביאה את הלך הרוח שהיה בגרמניה ובאוסטריה 

ו את היהודים להגר ובכך כאשר השלטונות הנאצים עודד

 לפתור את הבעיה היהודית, אך אף מדינה לא פתחה שעריה...

יהודי וינאי נכנס לסוכנות נסיעות ואומר לסוכן: "אני רוצה "

כרטיס נסיעה באניה." "לאן?" שואל הפקיד. "לאן?" משיב 

היהודי, "תן לי להסתכל על הגלובוס." לאחר שסובב את 

ל מדינה ומדינה, הוא אומר הגלובוס כמה פעמים ובדק כ

 לפקיד: "אולי יש לך גלובוס אחר?"

היהודים נותרו חסרי אונים. כל שנותר להם הוא ההצלה 

 .עצמיתה

 

ליפמן מתאר את רצונם של היהודים לעשות מעשה. תכנון 

הנקמה מהווה רצון על שליטה במצב האבסורדי אליו נקלעו 

עצמם בלבד היהודים; זאת מתוך הבנה כי עליהם לסמוך על 

-  

שני יהודים מתכננים לרצוח את היטלר. הם מגלים שמידי יום "

בצהריים הוא עובר בפינה מסויימת ומחכים לו שם  12בשעה 

הם מוכנים  12כשאקדחיהם מוצפנים היטב. בדיוק בשעה 

שום  -לירות, אבל להיטלר אין זכר. עוברות עוד חמש דקות 

ן כל זכר להיטלר. ועדין אי -דבר. עוברות עוד חמש דקות 

הם מתחילים להתייאש. "אלוהים," אומר אחד  12:15בשעה 

 מהם, "אני מקווה שלא קרה לו שום דבר."

 

 

 

ארגוני העזרה ההדדית בגטו פעלו מתוך תחושה של  

 סולידאריות.
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רנגלבלום תיאר את ארגוני העזרה ההדדית היהודית 

 באמצעות קריצה כאובה: 

נפגע משום שהסיוע הסוציאלי  ראה עצמו S.S -"ה 1443ביוני 

   S.S( משתמש בראשי תבות יידישע סוציאלע זעלבסטהילףהיהודי )

 S.Sוהציבור עלול לתת לכך פירוש 

יהודי ויש בכך פגיעה בכבודם ועל כן הם פנו למי שנחוץ 

פה האוסרת על -והצליחו. בתחילת יוני נתנה הוראה בעל

יה היהודית . הפעם נכנעה האוכלוסS.Sשמוש בראשי התבות 

 ."ברצון להוראת השלטונות

, נאסר השמוש בראשי התבות 1442בהוראת השלטונות ממאי 

JSS והומר ב- JSH ולאחר מכן ל- JS                                      . 

 

( מה עולל פראנק( שאל את המושל המקומי )היטלרהורוביץ )"

 ליהודים. וזה מנה 

ך הוא לא הסתפק בכך. אחת לאחת את הצרות השונות, א

 לבסוף הזכיר 

הארגון עשרה סעיפים, הראשון שבהם הקימותי להם יס"א )

 ( היהודי לעזרה הדדית

 "ענה לו: נו, מספיק, לא צריך יותר.

 

מס  -שמעתי על אחד מעסקני יג"א הצם אחת לשבוע "

 לעניים."

 ארגון יהודי לעזרה סוציאלית הדדית.  -יג"א 

 

בשער בניין הדואר היהודי פרו כי "סי 1442בפברואר  14-ב

 ברחוב זמנהוף בוורשה הופיעה גלויה המודיעה לציבור, כי 

 

 

בתחום הרובע היהודי אסור להשתמש בבולי דואר הנושאים את 

דיוקנו של היטלר. חורצי לשון אומרים, שפקודה זו היא פרי 
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הפחד, שמא בשעת הדבקת הבול יירקו היהודים על קנצלר 

 "הרייך.

פיה ההוראות -מציג את מדיניות הנאצים עלתאור זה 

ליהודים היא אינה ישירה, אלא באמצעות כרוזים, לדוגמא. 

 -בנוסף על כך בבדיחה זו הביעו מספריה את מנגנון ההגנה 

 פיו הנרדף=שולט והחזק=פוחד.-היפוך... על

 

 תפישת המצב בקרב היהודים אינה עשויה מקשה אחת. 

ת והסולידאריות התערבבו לעיתים תחושות הקונפורמיסטיו

 בתחושות הפרט בעיקר בקרב חברי המחתרת, הצעירים.

 

שני יהודים מובלים לגרדום. בעיתון המחתרת פורסם התיאור "

בדרך הם מדברים "פוליטיקה". הראשון מעיר: "מכל מקום, 

אני רואה שהמצב משתפר." "טיפש," אומר השני, "הולך 

ש, אילו היה לנאצים להיתלות ואומר שהמצב משתפר?!" "טיפ

תאור זה כדור לירות בנו, הם היו מובילים אותנו לגרדום?!" 

מביע את העידוד העצמי שמעודדים היהודים את עצמם 

 והתקווה לסיום המלחמה.

 

ליפמן מדגיש בתאורו ה"מבדח" את התפישה שיהודים היו מאז 

 –ומתמיד שנואים אך הצליחו לשרוד את הגזרות והשונאים 

, קודם שתפסו יהודי גרמניה כמה מצבם מסוכן, 1434בשנת "

הגיע סוכן יהודי של חברת תרופות זרה לביקור אצל רופא 

גרמני. "האם אינך מפחד מהנאצים? שואל הרופא. "מדוע?" 

 משיב הסוכן.

( נעבור גם את הצואה ים סוף"עברנו את הים האדום )

 * החומה".

 * רמז למדים החומים...

 

 

יכולים להביע דעתם באופן ישיר ולכן  היהודים הבינו שאינם

 השתמשו בציניות ובהומור שחור כלפי חוקי הגזע, מבצעיהם. 
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שוטר נאצי הולך ביהירות ברחוב ומוליך ליפמן מספר על "

ברנרד גדול ברצועה. "יש לך כלב יפה", אומר עובר -כלב סן

אורח יהודי. "איזה גזע הוא?" "הוא הכלאה בין בן תערובת 

". "אהה," אומר היהודי. "אם כן, הכלב הזה הוא לבין יהודי

 "   קרוב של שנינו.

 

יהודי מבוגר ישב ברכבת מול איש הוא מוסיף ומספר על "

פלוגות הסער עם כלב גדול. בכל פעם שדיבר הנאצי אל 

כלבו, פנה אליו בשם 'משה'. היהודי ניסה להתעלם ממנו, 

. הזקן לא אבל הנאצי המשיך לקרוא 'משה' בקול גובר והולך

יכל להתאפק עוד. "כמה חבל שלכלבך יש שם יהודי!" 

"למה?" "ובכן, שם יהודי בימינו הוא מום. בלי זה, הוא יכול 

להגיע רחוק. יכול להיות שאפילו יהיה לו סיכוי להפוך לאיש 

 "פלוגות הסער."

 

כאמור, בורשה סופרו בדיחות על מנהיגי השררה הנאצית 

( נולדו תאומים גרמניהבאשכנז )" ושותפיהם. רינגלבלום תעד:

(. בניטו  מוסליני( ומשה'לה בר )היטלרוקראו להם הורוביץ )

רחצו אותם באמבטיה אחת, התבלבלו ביניהם ולא ידעו עוד 

 מיהו 

אורח יהודי והוא השיב: זה שירטיב את -הורוביץ. שאלו עובר

 ."משה'להמכנסיו תחילה הוא 

 

החסימה הראשונה המגפה" )שוב מפנים מבתים שמחוץ ל"תחום "

בורשה נעשתה במסווה של בידוד האזור הנגוע במחלות של הרובע היהודי 

 ( מוסוליני(... משה'לה )מדבקות

 ."פנה ליהודים וביקש מהם שיעזרו לו לצאת ממצרים

 

 

 

( ואיש מוסוליני( משה'לה )היטלרבהתייעצות בין הורוביץ )"

 ."האנושות -הפצצה. מי ניצל? ( נפלה סטליןהפלדה )



  בשואה כהצלה עצמית.ההומור 

 32 

 

רינגלבלום תעד את הבדיחה המביעה את האפליה בחיי 

נוצריה רוצה לעלות לחשמלית יהודית, לא מרשים היומיום "

לה, והיא צועקת: תראו גם החשמלית היא רק בשביל 

 היהודים. 

יהודיה קשישה ושביס לראשה פונה לילדים: כאן אתם יכולים 

יהודית ולקחו עצרו את החשמלית הלדבר יידיש. אתמול 

משלם הכרטיסן אנשים לעבודה. בעוון הכנסת נוצרי לחשמלית 

 זלוטי אחד קנס. יש מקרים שנוצרים רוצים לנסוע דווקא 

בחשמלית היהודית, אינני אנטישמי קורא אחד מהם, יש יהודים 

לחשמלית עם מגן דוד ואחרים מתלוצצים, האומרים זכינו 

 ."ואפילו עם מזוזה

 

קומי את המתרחש -ר באופן הומוריסטי וטרגירינגלבלום תא

בורשה, את הלך הרוחות, את יחס האנשים למציאות המשתנה 

שוטר אחד מצא מאחורי מצבה כיכר לחם מתחת לאפם "

גם המתים עוסקים גם המתים מתרוצצים."  -ואמר 

 ."בהברחה

 

(, ליד הגבול הרוסימעשה בבונדאי אחד שהסתנן לצד השני )"

(, טלטל אותו וצעק לעברו: גרמניאשכנזי )תפס אותו חייל 

מולדת? כיצד הגעתם , למה אין לכם 12666666'אתם, מונים 

 "למדרגה כזאת?

 

הגזרות החדשות "הונחתו" על היהודים חדשות לבקרים; 

רינגלבלום ניסה להציג את הסתגלות היהודים אל תנאי 

ת החיים והגזרות באמצעות הומור עצמי, בהומור שחור ובציניו

 כלפי עושי דבר השררה הנאצית:
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 "הגטו מכונה בורשה "עיר גנים צ'רניאקוב". - 1446בנובמבר 

עיר גנים צ'רניאקוב כשמה של שכונה  –הגטו  -באירוניה 

 ורשאית וכשמו של היודנראט, צ'רניאקוב.

 

-יש בגטו שלושה מיני מטבעות: הארטע, ווייכע או גאנץ"

 מיינע".

ם, דולרים של זהב; ויינע = רכים, שעשועי לשון: הארטע = קשי

 "גאנצווייכע = רכים לגמרי של גנצווייך. דולרים של נייר;

 

בארכיון יד ושם נמצאו דברי לעג אודות התנהגותו של 

כאשר רומקובסקי היה נועל רומקובסקי, מגטו לודז' "

, היו היהודים אומרים: הזקן נתקע בבוץ, לכן הוא  *מגפיים

 "יים.צריך מגפ

 

רוב תושבי הגטו לא זכו לנעול מגפיים, חרף היותם חיוניים בקור * 

המזרח ארופאי. דברי הלעג: רומקוסקי נתפש כאנוכי והוא מתפקד 

 בחפץ לב בתפקידו.

   

"'יהודי בוא לעבוד, העבודה  -תיעד רינגלבלום  1446במאי 

 'אינני לקקן." -ממתיקה את החיים' 

 

 יום, כפי שהושפעו מהגזרות...הוא המשיך בתיאור חיי היומ

 "אופנה חדשה היום: 

 " פוקדים על היהודים להסיר את הכובע...

 

לאחרונה צמחה אופנה חדשה בקרב " -תיעד  1441במרץ 

הנשים: במקום כובעים הן קושרות לראשיהן מטפחות, בקיצור, 

 ."האופנה פורחת
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(, היה טראם שעבר מחוץ חשמליתבגטו לא היה טראם )"... 

יהודים קון והלר, הם ארגנו  ו אבל בתוך הגטו היו שנילגט

 כמן טראם עם סוסים. זה נראה כמו קרון עם סוסים. קראו

 קונהלרקה.  לזה:

בגטו ורשה היו המון כינים ואנשים מתו מהכינמת בטיפוס. 

קרצ'בסקי כתב רומן "בקתה מאחורי  פולני ידוע יאן סופר

המשקל הזה, קראו  ווסיאס. על הכפר" ובפולנית: צ'אטה זא

 שפירושו: בקתה עם צ'אטה סיי ווסוי תושבי הגטו לכל קרון כזה

 ."כינה

 

 תאור החיים מנקודת מבט התושבים היהודים:

ליפמן תאר באופן ציני את הצורך בשיתוף פעולה עם 

המציאות המשתנה... בקרב היהודים היתה תמימות דעין כלפי 

 -ה שונה הנאצים, אך הסקת המסקנות וההתנהגות הית

הילנברנד מציג את האוכלוסיה היהודית כבלתי אחידה 

היהודים  הוא חילק אתבתפישתה את המציאות ובהתנהגותה 

 לשתי קבוצות: אופטימים ופסימים. ברייך השלישי 

 ."הפסימים היגרו, והאופטימים נמצאים במחנה הריכוז

 

" שואל חברו. יהודי זקן שוחרר ממחנה ריכוז. "מה קרה לך?"

"שיניך חסרות, זרועך מעוקמת, אתה צולע, פניך נראים 

 35-כאילו העבירו אותם במטחנת בשר ואתה שוקל פחות מ

ק"ג." "שום דבר לא קרה," משיב היהודי. "אני רק עוד שקר 

 ."במעשי הזוועה

 

משה אברהם כותב מכתב על התנאים במחנה הריכוז שהוא "

 -. ארוחת בוקר בשעה תשע נמצא בו: "אנחנו קמים בשמונה

קפה, תה או קקאו, לחם, חמאה, גבינה או ריבה. אחר כך 

קצת התעמלות. מי שרוצה יכול לעבוד קצת בעבודה קלה. 

 מרק, בשר, ירקות  -ארוחת הצהריים פשוטה אך ביד רחבה 
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ותפוחי אדמה. לאחר מכן שעתיים של מנוחה ועוד קצת 

ללכת לתאטרון עבודה קלה. אחרי ארוחת ערב דשנה אפשר 

 או לקולנוע. יש גם ספרייה עשירה."

המכתב מסתיים בהערה קצרה: "יוסף לוי, שלא האמין בכל 

 "זה, נורה כאשר ניסה לברוח.

 

בזמן כפור גדול הצביע יהודי אחד על בגטו לודז' סיפרו כי "

נכה עם רגל אחת ואמר "אשרי וטוב לו, קר לו רק ברגל 

 אחת."

 

ה של המשטרה היהודית והפולנית אומרים שבחיפושי הליל"

 זוכות התעודות עם 

 תמונתו של מלינרסקי להצלחה רבה." 

 חתימתו של מלינרסקי =שטרי כסף. -הכוונה לשוחד 

 

יולדת מתקשה ללדת. שום אמצעים אינם מועילים. וכאשר "

את הבית, מגיח התינוק ושואל את אמו: עוזבים בני אדם 

 "לא חוטפים?'אמא'לה, אפשר כבר לצאת? כבר 

 

אה, מילא,  -אומרים לאדם: אל תלך לשם כי חוטפים שם "

 "כמה זמן עוד יחטפו.

 

 קומי.-טרגי -–לעיתים לבש הגרוש אופי הומוריסטי, אם לדייק 

הדהדה בכל ורשה השמועה כי  -תיעד רינגלבלום  1442ביוני 

נותרו ליהודים עוד ארבעים יום לחיות. הסתמכו על מודעה 

כך כי היתה זו -ר השני של החומה. התברר אחרהתלויה מהעב

מודעת פרסומת שנאמר בה ארבעים יום "חיי היהודים", 

 ."והכוונה היתה לכך שמציבים את הסרט כבר ארבעים יום
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בארכיון "עונג שבת" ובארכיון יד ושם תואר בציניות הדרישה 

הצרה אתנו, היהודים, ששוב לא מכירים אותנו " -לניירות 

 ו נדרשים להכין כרטיס זיהוי.ושוב אנחנ

 כאשר אצטלם ויעשו לי כרטיס זיהוי, יכירו אותי?

כרטיס לחם, כרטיס לתוספות, כרטיס להודעות, כרטיס לחנות 

ועכשיו כרטיס זיהוי... כמה כרטיסי זיהוי אני צריך כדי שיוכלו 

 "להרוג אותי?

 

הוא הביא לידי ביטוי את האווירה והתחושה בורשה לאור 

יהודי לא התפלל בראש השנה ההולכים ומתעצמים: "הקשיים 

 ."השנה כן טיב התפילהתפילה כהלכה. לשאלה השיב: כטיב 

 

רינגלבלום מביע את מורת רוח היהודים בורשה מהתנהלות 

 המלחמה ומתוצאותיה...

הוא הוריד מלאך לאדמה כדי לראות מה -ברוך-הקדוש"

 קורה. הוא חזר וסיפר:

מדברים על שלום;  -כולם במדים בגרמניה, איטליה ויפן 

ומדברים על מלחמה;  -אזרחית באנגליה, הכל לבושים 

 ."ניצחון(ה ומדברים על -בפולין כולם מסתובבים יחפים 

 היהודים בפולין האמינו כל העת שיהיה טוב.

 

הביא לידי ביטוי את ה"ציפייה  1446בתיעוד שתיעד בספטמבר 

קה הגיעו אלפי מאמרי" -העולם והעשייה" של אומות 

 פטישונים כדי להוציא להם את לונדון מהראש".

 

צ'רצ'יל, כך מספרים, הזמין אליו את הרבי מגור ושאל "

בעצתו כיצד לכבוש את גרמניה. השיבו הרבי תשובה זו: 'יש שתי 

 דרכים, דרך הטבע או דרך הנס.
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בדרך הטבע יבואו מליון מלאכים וחרבות לוהטות בידיהם, 

שמליון אנגלים  -וישמידוה. ובדרך הנס ה יעלו על גרמני

 ."ינחתו בגרמניה ויחריבוה

 

מדוע ניצחו היוונים באלבניה? משום שמאחורי כל עץ עמד "

 ."שהוא יווניאנגלי שהעמיד פנים 

לא  -המשמעות הפולנית של הביטוי "להעמיד פני יווני 

למעשה... קרי, היתה התערבות בריטית להזדהות, להתכחש 

 ם "העמידו פני יוונים, הסתתרו."והאנגלי

 

גרמניה ניהלה בפולניה רינגלבלום ממשיך ו"מסביר": "

 מומנטלית, באנגליה ראלית מלחמה טוטאלית, בצרפת

 ")לשעורין( וברוסיה מלחמה קטסטרופלית )פטאלית(.

 

היטלר נלחם היהודים ראו מניעים "אמיתיים" למלחמה... "

ליה נלחמת למען למען הגזע, סטלין למען המעמד ואנג

 ."הקופה

 

סחר עם הרוסים: הם יספקו מתים -הגרמנים חתמו על חוזה"

 ."חלקות קבורהוהרוסים יספקו 

היהודים לא נשבו בחלום כי הרוסים הם ידידי נפש, למרות 

 שהם הוגדרו כמצילים. הם הבינו כי הרוסים הם הרע במיעוטו.

 

חמה רינגלבלום מתאר את מצב הרוח הקשה בשל גורל המל

הדעת לסיפורים שנרקמו סביב המלך, לדוגמא, יש לתת את בנורבגיה )

על היהודים לענוד את הוא איים לענוד את הטלאי אם תוטל חובה 

 בפועל לא היה ניסיון לחייב את יהודי המדינה. יתכן זהו רמז  -–הטלאי 

 (.לחוסר ההתנגדות לפלישת הגרמנית
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קם בבוקר ורואה  שמעתי בדיחה: 'כריסטיאן, מלך דנמרק,"

סרטים מפנים את השלג, זוהי הוכחה -ענודיבעד חלונו יהודים 

 ."כי הגרמנים נמצאים בדנמרק

 

רינגלבלום מתאר את התפישה כי על היהודים לדאוג לעצמם 

עד יעבור זעם. תפישה זו לוותה באמונה כי היהודים מוגנים 

 כל עוד הם יעילים:

בדש המקטורן על  היהודים שעבדו ב"שופים" היו נושאים

את סמל הפירמה שלהם. הם היו  הצווארון או על הכובע,

 סבורים שיש בכך משום סגולה להרחקת הסכנה.

אבל, גם במדי העבודה המקושטים בסמלים, עם תעודות 

 בסוף ל"אומשלג". ולשכת העבודה, היו מגיעים הפירמה

הומור שלא נסתלק מהם עד  בהומור של מי שנידון לתליה, "

 גורסים את ראשי התיבות של הסוף ממש, היו היהודיםעצם 

 הפירמות הגרמניות בגרסאות שונות:

קומבינציה,  קארול אושמן לשצ'ינסקי = בפולנית: -ק.א.ל. 

 .(תחבולה, תרמית זיוף) אושוסטבו, ליפה

 

פי חוקי הגזע עורכי הדין היו בין הראשונים שנאלצו -על

 להסתלק מתפקידם.

פטים נאצים דנים בשאלה מדוע שני שוליפמן סיפר "

אולמותיהם ריקים כמעט לחלוטין. "לא היה לי משפט כבר 

 יותר מחודש," אומר אחד. "אני לא מבין את זה."

"ובכן, אני מבין," רוטן חברו. "אין לנו עבודה משום שיהודי 

לא יתבע יהודי אחר, והוא מפחד לתבוע ארי. ארי לבטח לא 

ש לו עסקים עם יהודי." "אמנם יתבע יהודי, כי כך ייוודע שי

אתה צודק", מסכים השופט הראשון. "אבל עדיין, ארי אחד 

יכול לתבוע ארי אחר." "לא, גם הם לא יכולים," מסביר 

 "השני. "איפה ימצאו עורכי דין יהודיים שייצגו אותם?
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חוקי הגזע מפלים ודורשים להגדיר ולהצהיר מיהו יהודי... 

להשיג "ניירות" המאמתים את  בעקבות כך היהודים מנסים

 את התעודות המתאימות סיפקה הכנסיה. "טוהרם"...

אוסטרי נזקק למסמכים המוכחים " -הילנברג מספר על כך  

שהוא ארי ופונה לכנסיה שלו. כאשר הוא בא לאסוף את 

המסמכים, הכומר האחראי נראה טרוד למדי. "אני צריך לספר 

כמורה. "ובכן, מה לא לך משהו נורא על סבך," אומר איש ה

בסדר אצלו?" שואל האוסטרי. "הוא היה שודד ורוצח," אומר 

הכומר בעצב. "זה הכול? אומר האיש. "כבר חששתי שהיה 

 "יהודי!"

הילנברג אף משתמש בסמל תרבות, בפרפזה על מעשיה, בכדי 

כיפה להדגיש ולהדגים את נסיון היהודים להוכיח את טהרם. "

דרכה ביער ונתקלה בזאב הרע.  אדומה הקטנה איבדה את

"מה את מחפשת כאן?" הזאב שואל אותה. "אני מנסה למצוא 

את סבתא שלי," היא משיבה. "כן, אני יודע," אומר הזאב. 

 .""הרבה אנשים מחפשים בימינו את סבתם הארית

 

ככל שהמצב הפך להיות קשה יותר ומזוויע יותר ההומור הפך 

ת יחס ישר בין חוויית הזוועות להיות גרוטסקי. קרי, ניתן לראו

 וההומור הגרוטסקי, השחור והעצמי.

הזוועות שחוו האסירים במחנות ההשמדה הובילו לשיח 

 מקאברי:

יהודים אדוקים מאוד לאחרונה מקיימים ימים טובים לפי "

ומחוררים כמו מצות, נקיים מחמץ כמו הדין. הם מנוקבים 

רבה, מכים אותם  בהושענאבפסח, חובטים אותם כמו ערבות 

לולב, כמו את המן, הם ירוקים כמו אתרוג וצנומים כמו 

צמים כמו ביום הכיפורים, מדליקים אותם כנרות חנוכה והלך 

" כך הוברבנד מתאר את מצב בתשעה באב.רוח להם כמו 

 היהודים, בהומור עצמי.
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אוסטרובר מצטטת אסיר ותיק באוושויץ שהסביר לחברו את 

פשר המספר המקועקע ועקע על הזרוע "המקפשר המספר 

 ".על זרועתיכם הוא טלפון לשמים

כל המצב הזה  ..." -בבירקנאו סיפרו, בעקבות המסע ברכבות

זה היה משהו  שדחסו אותנו לרכבות. זה היה כמו לבהמות,

לראות  ברכבת. כשרק באנו לאושוויץ, כולם רצו לחלון. נורא

 ן קטן והיה היה חלו משהו. אי אפשר היה כי החלון,

 גם אני רציתי לראות איפה נמצאים אז חברה שאלה:  מסורג.

אמרתי: "אני רוצה פשוט  כל כך לראות"?את רוצה  מה"

אני רוצה לראות  כרטיס, לראות את הכרטיסן. מפני שאין לי

 ".…מתי הוא יעלה

חלק מתהליך הקליטה במחנות היה גילוח גופם של האסירים 

 החדשים.

אחרים התלוצצו על , "1442פירבלט, מדצמבר פי תיאור פ-על

 "שהרי גילחו אותנו מכך רגל ועד ראש. -לידתנו מחדש 

 

 בבירקנאו סיפרו על ההתמודדות היומיומית במחנה. 

התיאור היה תאור המשלב הומור שחור והומור עצמי לרבות 

על שילוב הרגלי ההגיינה ומילוי הצורך בקבלת מידע וכן 

  –תמיכה בהפגנת סולידאריות ו

שימוש היה מיועד לכולם. היה כזה בור ועל זה הבית ..."

 וישבו על זה.מוטות 

 אגנטור.=   A טוכאס=  T רדיו=    R.T.A     R  לזה: קראנו

החדשות. אגנטור זו מילה בינלאומית.  ששם אפשר להיוודע את

בושה. יושבים בשורה  זו לא הייתה R.T.A כן סוכנות. ואגנציה ז

 פרים בדיחות. אחת ומס

 הזה. הכל בבית השימוש

יידנה פאני   - .J.P.P קראו לזה אחרת: בפולנית גם

 ."…אמרה שפירושו: אישה אחתפוביידז'יאלה 
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הרעב התמידי הוביל את האסירים לציניות ..." יום אחד, כאשר 

 לו יכולנו להשיג זכוכית ...יש דרך אחת: אמרתיהרעב הציק 

מגדילה את המנות שלנו. איפה ה היית מגדלת, אז מיד היא

 ".משיגים זכוכית מגדלת?..

 

כאלה,  היוהרעב המציקות -... "בכדי להתגבר על מחשבות

ביום ראשון, היו צריכים  שכל הזמן דברו על אוכל ורצפטים.

העבירו ידיעות: כמה סוכר? דרך המיטות,  במיטות אז להישאר

 כמה קמח? כמה זה? וכמה זה?

שמסרה כל הזמן רשימות ופתאום לא היה  אחת לידי, הייתה

אם אני יודעת  להשתתף. שאלו לא רצתהלה מצב רוח והיא 

  שנשרפה לה העוגה".מה קרה לה? אמרתי: נדמה לי 

 

במחנה ההשמדה טריבלינקה חוייבו האסירים להעביר את 

גופות הנרצחים מתאי הגזים להכחדה סופית )בהתחלה 

 ה(. לקבורה ובשלב מאוחר יותר לשרפ

רעב מתמיד והחיוב המתואר  -בהומור "הפוך על הפוך" 

תיאר הילנברנד, בציניות כי האסירים שוחחו בינם לבין עצמם 

אל תגזימו באכילה! תחשבו על אלה מאתנו ו"אמרו": "

 " שיצטרכו לסחוב אתכם!

 

האסירים  גם בקרבבבירקנאו השחור והעצמי הועצמו  ההומור

מאמץ " למען לעבודה , קרי,שבסלקציה נבחרו לחיים

 על כך הגיבו האסירים במחנה: המלחמה" הגרמני.

להבה תצא  והייתי אומר חבר'ה, תאכלו ותראו איזו... "

נעזור למוזלמנים להישרף כי  אנחנו שמנים,מאתנו, למה? אם 

 ".להבה יש לנו

 

 = 'ארבייט מאכט פריי'בבירקנאו אמרנו על משקל ... "

 ' העבודה משחררת'
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נצא לחופש דרך הארובה  -י בקרמטוריום דריי פרי מאכט

 ".3בקרמטוריום  3מספר 

 

-הצייר יעקב צים, נשלח לעבוד כמנקה ארובות באחד מבתי

 החרושת באוושויץ.

כאשר חזר מיום העבודה והיה מפוחם כולו נחמוהו חבריו 

 מוטב לצאת בבדיחות "

 ".שחור כמנקה ארובות מאשר לצאת כעשן מארובות אוושויץ

מה" מבודחת זו היא הוכחה לכך שהאסירים ידעו על "נח

 למי שאין  -העתיד הצופן 

עבודה והוא אינו יעיל באוושויץ. כל שנותר בכדי לשרוד כל 

הדדית שתורגמה באופן מעשי -יום ביומו, התמיכה החברתית

 להומור.

 

הומור כהצלה עצמית הבא לידי ביטוי 

 בסרטים

 וגמאסרט לד -"החיים היפים" 
 

 .1442הסרט "החיים היפים" / רוברטו בניני, איטליה 

 

ראוי לומר כי סרט זה הינו סרט שנוי במחלוקת. יש הטוענים 

שסרט זה "עושה צחוק מהשואה" לעניות דעתי, סרט זה מביא 

הצלת האב -לידי ביטוי את ההומור כהצלה עצמית, חרף אי

 בסופו של דבר.

 

שמוביל אל הסיבה לשימוש  שם הסרט, הינו רמז חוץ טקסטואלי

יפים החיים הבמנגנון ההגנה, הומור, כאמצעי להצלה עצמית. 

 תקופה, החיים שלנו, בני ה( ה היידוע המציגה חיים ספציפיים= )
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משפחה, יפים למרות הסבל הנורא, חיינו הם בעלי הבני 

משמעות, הם ערכיים וככאלה הם חיים יפים; משמעותיים; 

 ערכיים.

 

בסרט הינו רמז מטרים לגישה המובעת בסרט  המשפט הראשון

"זהו סיפור פשוט אבל לא קל לספרו. כמו סיפור אגדה יש בו 

 חיים".-כאב, וכמו סיפור אגדה הוא מפעים ומלא שמחת

יש לתת את הדעת למאפייני אגדה )בניגוד למעשייה(: באגדה 

 גרעין היסטורי אמיתי והמסרים חינוכיים וחברתיים.

יסטורי המביא לידי ביטוי את רוח התקופה בסרט יש גרעין ה

ואת "סוג" הדמויות החיות ופועלות בתקופה; יחד עם זאת, 

חשוב לזכור שהסרט אינו דקומנטרי ולכן אין לנסות לאתר את 

 המחנה או האנשים במציאות באותה התקופה.

 פילוסופי ולא אירוע ספציפי.-הסרט מציג רעיון פסיכולוגי

מך על הידע של הצופה אודות יתרה על כך, בניני מסת

הנאצים, המחנות והחיים בהם ובסרטו אין הצגת אלימות קשה 

 שואה".-מהסוג שאנו רגילים לראות ב"סרטי

 

האב בחר להתמודד עם השואה בכלל והמעבר למחנה בפרט 

באמצעות משחק, כפי שאורי אורלב בספריו: "חיילי עופרת" 

את המתרחש ו"האי ברחוב הציפורים" הביא לידי ביטוי 

באמצעות הדמיון מה שהקל על הקורא להזדהות עם 

 הדמויות בסיפור וזאת בצורה מכבדת, מנקודת מבטו של ילד.

ב"חיילי עופרת" אורלב מתאר משחק "של ממש" וב"האי 

ברחוב הציפורים" אורלב מתאר את הישרדותו כהישרדות 

 רובינזון קרוזו(. 

 -ך שילוב המשחק אורלב מכניס את הקורא לעולם דמיוני, תו

היות ובמשחק הכללים ברורים, יש שליטה למשחקים והם 

 יודעים מה נדרש מהם כדי לנצח.

 כמו כן המשחק עוזר להישען על סדר וארגון. 
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בכדי לאפשר לילד להתמודד עם המציאות החדשה במחנה, 

מחד ולאפשר לו לשרוד, מאידך, בחר האב פרס שהילד רצה 

רצוי לארגן לילד את העולם מאוד; מטרת המשחק והפרס ה

החדש במינימום כאב וחוסר ודאות, תוך מתן תחושת שליטה 

האב המשיך לשאת בעולו  )מדומה( בכדי שהוא יצליח לשרוד.

של אב גם בתקופה קשה עבורו. האב הביע דאגה לשלמו 

הפיזי, הרגשי של הילד תוך ניסיון לדאוג לרווחתו, עד כמה 

 אליהם הם נקלעו. שניתן בתנאים ה"לא נורמליים"

 

בסרט יש מארג של צרכי הילד אהבותיו, קשייו ורצונותיו תוך 

 קישור לחיים שלפני המלחמה תוך שילוב אמת ושקר. 

 דוגמאות: * האב "מתרגם" את דברי הנאצי בכדי להסביר 

 כללי החיים -המשחק החדשיםלבנו את כללי              

 החדשים.              

 חביא את בנו משום שהוא * האב משתף פעולה ומ          

 אוהב להתקלח. ...שאר הילדים  יודע שבנו אינו            

 נשלחים ל"מקלחות".            

            

יש לתת את הדעת לכך שהפרס הוא רב משמעות: פרס 

אטרקטיבי לילד בגילו של הילד המשחק במשחק אך... הפרס 

הוא גם כלי נשק העשוי להוביל לניצחון אמיתי. כלומר, בפרס 

 ניתן לראות קישור בין הדמיון והמציאות.

 

 ניתן לראות את הסרט כאופטימי וכפסימי כאחד:

דרך ההתמודדות היא אופטימית, הילד שרד ונותר בחיים, 

 צוואת האב מומשה.

כניעה, חוסר רחמים עצמיים אלא -האב הציע דרך של אי

פעולה אקטיבית, עד כמה שניתן. המשחק והשימוש בהומור 

 לות אקטיבית.מהווים פעי
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ניתן לראות בסיום הסרט פן פסימי, האב שניסה להתמודד עם 

המתרחש באופן אופטימי )במשחק יש פן ילדי, ומכאן 

 אופטימי( לא שרד. 

 

יש פתרונות  -אני רואה את סיום הסרט כמציאותי 

האדם  -להתמודדות, ההתמודדות עצמה היא ניצחון, הצלחה 

 נותר אדם חושב, תבוני.

כך, האב נותר אדם )והורה( למרות שהתנאים היו יתרה על 

 לא אנושיים.

אך כמו במציאות לא כל תבונה ולא כל תובנה מובילה אל 

 הניצחון הסופי... כמו במשחק, כמו במלחמה...        

אדם חייב להשאר אדם למען עצמו ולמען אחרים אך מעשיהו 

 זה עדין אינו ארובה להישרדות.

 

ומור כמנגנון הגנה לכן במהלך סרט זה מציג שימוש בה

הצפייה בו אנו מעלים חיוך לעיתים חיוך של כאב, לעיתים 

 חיוך של הזדהות ולעיתים חיוך בשל מצב משעשע

אך סרט זה בשום פנים ואופן אינו שם ללעג את השואה ואת 

 קורבנותיה.

 

סרט זה הינו מופת, לעניות דעתי, להתמודדות האדם, 

 שניתן ולערכיות. עד כמה -ללקיחת אחריות 
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הבדיחות והתיאורים המשעשעים, לכאורה, מדגישים את 

ההתמודדות היומיומית של בני התקופה, שכן הם צחקו וניסו 

להצחיק בכדי לא לבכות, לא להיכנע, לא להישבר ובכך לא 

 לאפשר לנאצים ולעוזריהם את הניצחון. 

 

שבכלל יכול להיות דבר כזה שלאנשים  "אבל אל תחשבי

בסיטואציות כאלה לא יהיה הומור או סאטירה. זה בלתי 

 אפשרי, זה איזה מין נשק התגוננות."

 

 אדם מנצח הוא אדם ששומר על צלם האדם.

 

"נוהגים לומר שרק ברי מזל נותרו בחיים. אולם הגדרה זו 

ו, ניראית לי פשטנית מדי. אולי יש ליצור מושג חדש כלשה

שיכלול את ה"מזל", החוסן הגופני והנפשי, הכושר לשאת 

בסבל ולא להישבר: להיות עירני ללא הפסק, לצפות מראש כל 

ולהסיק את המסקנה הנכונה והעיקר:  -תנועה של רודפיך 

לרצות, לרצות מאוד להחזיק מעמד! לשאת בייסורים ולהחזיק 

 מעמד!"

 

אמיתי, לקורבנות לא היתה כמעט דרך להלחם, באופן 

 ההישרדות. -ניצחונם -אפקטיבי, בנאצים ובעוזריהם ומלחמתם

 

בדיחות רבות שסופרו בגטאות ובמחנות היו סאטיריות, הן 

 פגעו כמו חתך של תער ממורט.
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טרגי זו הדרך שהיתה -הבדיחות ותאור המציאות באופן קומי

 לומר את האמת.

 

 לא כל אדם מסוגל להשתמש בהומור כהצלה עצמית, נדרשים

 לכך תכונות אופי ותעצומות נפש עילאיות.

 

 

בחרתי להציג בעבודתי דרך להתמודדות, להישרדות שאני 

 רואה בה ראויה ונשגבת בשל שתי סיבות עיקריות:

 

 . האדם לוקח אחריות על חייו, מכיר בכוחותיו ומשתמש בהם 1

 סביבתו האנושית.  לתועלתו ולתועלת   

 

 בדרך מוסרית. המלחמה . האדם לא נכנע, הוא אקטיבי 2

 האדם.של רוח הם  הניצחוןו   

 

 

"כאשר ראיינו אותי לשפילברג ושאלו אותי למה אני מייחסת 

 את זה שנשארתי

בחיים, הם אולי חשבו שאגיד דת או מזל או כל מיני דברים, 

לקחתי את הכל בצורה מצחיקה בצורה ואמרתי על ההומור, ש

, כן, לא חשבתי ד קטןשזה לא קורה לי, אני פה משחקת תפקי

שום דבר, רק חשבתי לא לקחת את זה ברצינות, חשבתי שזה 

הפרופורציה שאני נותנת, ואני מתייחסת לזה שזה עזר לי, 

שיכולתי במצבים המבישים לראות בתור גרוטסקיים. זה כאילו 

מחזה. זה קורה במחזה ואני אחד השחקנים. אמרתי שאני 

את זה בצורה מה חושבת שהצחוק וההומור שלא לקחת 

שאנחנו חיים אלא להלביש למשהו צורה אחרת, משהו אחר זה 

 מה שעזר לי. כי זה היה אבסורדי כל הזמן הזה. 

 זה לא נתפש שאפשר לעשות מאנשים מה שהם עשו מאתנו."
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 בעקבות חקירת ההומור כהצלה עצמית: מסקנותי

 

 . ההומור היה נשקם של החלשים.1

 

 והיה צורך בהתמודדות  -רה והעמיקה . ככל שרמת הסבל גב2

 השימוש בהומור.התעצם  –קשה יותר    

 

 . ההומור היווה ביטוי לתקווה ולאופטימיות.3

 

 . ההומור הוא ניצחון לרוח האדם.4
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 :יבליוגרפיהב
 .2662, ערן טיפנברון, זמנים, ספטמבר "השקר הוא האמת"ביקורת סרטים 

 
 הפתוחה. , הוצ' האוניברסיטהבעיות בפילוסופיה של המוסר

 
 , ד"ר אוסטרובר חיה, אוניברסיטת ת"א.ההומור כמנגנון הגנה בשואה

 
 , ציטטות לכל עת, ליקט דוד שחם, הוצ' כתר.הומור וסאטירה

 
 , קובי ניב.החיים יפים, אבל לא ליהודים

 
 , אורנה יצחקי בירבך, מתוך באלנס, מגזין בריאות לחיים מאוזנים.הצחוק מרשם בדוק!

 
, פרופ' דוד בנקיר, ראש 21-אתגרי המאה ה–-המחקר העכשווי בארץ ובעולם השואה בעיני 

 המכון הבינלאומי לחקר השואה.
 

 , תרגום יוסף אור, הוצ' ע"ש מאגנס, ירושלים, תשל"ב.התועלתיות
 

 ,1442דצמבר  - 1434יומן ורשימות מתקופת המלחמה, גטו ורשה, ספטמבר 
 עמנואל רינגלבלום.

 
 ת איתמר לוין, יד ושם, ידיעות אחרונות, ספרי חמד., בעריכמבעד לדמעות

 
 , עורך ראשי איתן אבניאון, בהוצ' הד ארצי ואיתאב.מילון ספיר

 
 , בעריכת ח. מוניץ, הוצ' פפירוס, אוניברסיטת ת"א.פרקים נבחרים בפסיכיאטריה

 
 , חנה רוזנפלד.תמונתו הנפשית של השורד בהתמודדות עם המוות

 

http://mofetsrv.macam98.ca.il/~ochayo/humor/teaching/plashov2.htm 
 

http://mofetsrv.macam98.ca.il/~ochayo/humor/teaching/birkanau1.htm 
 

          http://web.macam98.ac.il/~ochayo/humor/teaching/uses.htm  


