חתרני ומסוכן :האם נשאר הומור
במרחב הערבי ההרוס שסביבנו?
מאת ד”ר גיא בכור

מהפיכות לא אוהבות יותר מידי הומור ,משום שהן אוהבות שליטה.
מהפיכות דורשות מחוייבות ,קשיחות והתמדה ,בעוד שהומור הוא תמיד
השתחררות ,ולו גם לרגע ,מן השליטה ,מן השורה ומן השגרה .עמנואל
קאנט טען שהומור הוא התפרקות מן המתח ,סוג של פריקת עול ,ולכן
שום מהפכה אינה אוהבת זאת ,בוודאי לא הרוח הרעה הנושבת כיום
בעולם הערבי ,ומקפיאה כל צחוק .הצחוק הוא חתרני ,ולכן בלתי נסבל.
פרויד דיבר על יסוד הפחד ,שהצחוק עוזר לנו להתגבר עליו ,בעוד שכל
מהפכה דווקא מעוניינת בפחד ,דרכו שולטים ,אחרת היא עצמה תיעלם.
במילים אחרות ,הומור הוא אויב המזרח התיכון האביבי.

ההומור משחרר משליטה ולכן הוא כוח בפני עצמו ,ששום כוח שלטוני

דיקטטורי לא יסבול ,משום שבסאטירה המגחכים ,כלומר השליטים,
הופכים למגוחכים .הצחוק הוא אנטי תיזה לעריצות .הוא מביא לידי
ביטוי את האינדיבידואל ולא את הקבוצה; את הפרטי והאישי ,ולא את
הקיבוצי; את האמת ,לא את הנפיחות; את הרצון לחיות ולא למות “מות
קדושים”; את אי-הסדר במקום הסדר; לכן הוא איום.

לא במקרה אנחנו אומרים “צחוק משחרר” ,הרי צחוק בריא יכול להדביר
מזיקים ומחלות .עכשיו ,כאשר האיזור שלנו הופך למדכא – אין בו שום
מקום לשחרור .הצחוק הוא חירות; הוא חומר גלם; והוא כלי נשק.

לכך צריך להוסיף את האסלאם הסלפי ,קנאי ואלים ,ההולך ומכסה את
המרחב הערבי סביבנו ,כמו שמיכה שחורה .במאלי ,למשל ,שם השתלטו
הסלפים ,נאסר הצחוק כליל ,ומי שייתפס צוחק ,ישלם במלקות .לנשים,
וזה כבר מובן מאליו בחלקים גדולים של המרחב סביבנו ,אסור לצחוק
בקול רם ,מסיבות של צניעות ,וח’ומיני היה אומר שהצחוק אינו חלק
מן האסלאם “הנכון” .הצחוק גורם תחושה טובה ,בעוד שח’ומייני טען
שבעולם הזה האדם המוסלמי אינו אמור ליהנות ,שכן זה יקרה רק בעולם
הבא .הצחוק הפרוע סתר ,מבחינתו ,את הצניעות ,את המוסר ואת
המוסכמות ,ואם הוא גורם תחושה נפשית טובה ,אין בו צורך .כך היה
גם בחלק מן הנצרות של ימי הביניינים ,וזכור הסרט של אומברטו אקו
“שם הורד” ,שם הניסיון לחסל את הקומדיה והצחוק מביא לרצח .גם
הרומאים לא התלהבו מהצחוק וקבעו ש”הטיפש תמיד צוחק” )In risu
.(agnoscitur fatuus

זו הסיבה מדוע מרבית הקומיקאים או הסאטיריקנים שעוד נותרו במצרים
המתאסלמת במהירות – מאוימים ,כמו השחקן עאדל אימאם שנשפט לכלא,
אך זוכה ברגע האחרון בערעור ,או הסטיריקאן המצרי באסם יוסף,
שנגדו נפתחה חקירה של הפרקליטות )כלומר צרות( על “העלבת מורסי”.
האסלאם הפוליטי השולט כבר בחלק גדול מן העולם הערבי לוקח את עצמו
ברצינות תהומית ,ואין הוא מוכן לפשרות.

האם אתם רואים את ארדואן צוחק צחוק משוחרר? את מורסי ,משעל או
ח’ומייני? משטרים אסלאמיים נזעמים וחמורי סבר ,מדכאים ,קשוחים,
מיסתורי ,שאף פעם לא
נעלבים-תמיד ואלימים ,הקשורים באיזה נצח

יגיע .הרצינות היא אצלם מבחן למידת הטוב שבאדם ,בעוד שתומס
קרלייל קבע שאדם שצוחק מכל הלב ,ולו פעם אחת בחייו ,לא יכול
להיות רע לגמרי .גם אצלו הצחוק הוא אמת מידה למידת הטוב שבאדם –
רק הפוך .הצוחק הוא האנטי-גיבור.

דווקא אצלנו ,היהודים ,יסוד ההומור העצמי הוא מרכזי ,בהיותו כלי
הנשק של החלשים ,וחלק מן הביקורת העצמית שכה מפותחת אצל היהודים
והישראלים .חג פורים ,למשל ,הוא חתרני )“עד דלא ידע”( ,אנטי תיזה
לכל המקובל כל השנה ,אבל הוא מביא להשתחררות ,להתפרקות ,ולו
לרגע .השתחררות כזו לא נמצאת במרחב הערבי חמור הסבר שסביבנו .למה
זה חשוב? משום שמי שיודע לצחוק על עצמו ,בסופו של דבר ינצח .ומי
שאין לו הומור עצמי – יפסיד.

עוד מאמרים מקוריים של ד”ר גיא בכור ,ותגובות החברים ,ניתן למצוא
בדף קוראי ג’יפלאנט בפייסבוק .איך מצטרפים? למי שהמילה “אהבתי”
או “ ”Likeמודגשת אצלו ,מוזמן ללחוץ עליה ,ולהצטרף בכך אל
המועדון הפייסבוקי המרשים הזה.

