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והפעם:
תן חיוך – על שתי דרכים ליצירת הומור בספרות הילדים
הומור של סיטואציה והומור מילולי  -ורבאלי
מה יש בו בהומור שהוא מעלה חיוך על פנינו?!
הומור משמעו בלטינית לֵיחָ ה .על פי תורת הרפואה היוונית העתיקה ,קיימו את גוף האדם ארבעה סוגי
נוזלים ) ,(homoresוהמיזוג הנכון ביניהם יצר את ה"מזג" ,את מצב הרוח המאוזן.
במושג "הומור" כפי שמשתמשים בשפת ימינו נכללים כל האירועים והחוויות שאדם צוחק להם ,כגון:
הלצה – בדיחה ,מהתלה ,ליצנות; קומדיה – יצירה דרמתית בעלת תוכן מבדח; מאורע מצחיק ,מעשה
מבדח; אירוניה – לגלוג קל ומוסתר; סָ טירה – יצירת ספרות המתארת את הפגמים שבמציאות בצורה
2
לגלגנית-עוקצנית וכו'.
הומור של סיטואציה
זהו הומור שבו המצב 'מזמין' תגובות הומוריסטיות ,ישנם מצבים שונים היוצרים הומור מסוג זה; נדגים
3
בשתיים מן הדרכים מספרות לילדים:
 .1דמות מוכרת של מפוזר ומבולבל ,כפי שיצרה לאה גולדברג )המפוזר מכפר אז"ר(:
זֶ ה שֶׁ בַּ חַ לּוֹן זו ֵֹרחֵ ְ /-שׁמ ֹו הוּא שֶׁ מֶ שׁ א ֹו י ֵָרחַ ? /עֵ ת לָקוּם א ֹו עֵ ת לִ ישֹׁן? /א כָּתוּב עַ ל הַ שָּׁ ע ֹון!//
 .2היפוך היוצרות ,כפי שיצר אברהם שלונסקי )אני וטלי בארץ הלמה ,בארץ ההפך(:
ירם/
פֹּה ָדּגִ ים שֶׁ ָר ִאינוּ /חַ יִ ים בַּ יַּבֶּ שֶׁ ת; /פֹּה ִח ִצּים שֶׁ י ִָרינוּ /חוֹזְ ִרים אֶ ל הַ ֶקּשֶׁ ת; /פּׁה ִציףִ -ציף הוּא ִשׁ ָ
ירף הָ ִאלֵּם /,הַ נָּמוִּ מ ֻכּלָּם /,פֹּה עוֹמֵ ד
גּוּרי חֲ תוּלִ ים; /וְ גִ ' ַ
בּוּרם /שֶׁ ל ֵ
שֶׁ ל דֻּ בִּ ים וּפִ ילִ ים /,וְ הַ ב-הָ ב – ִדּ ָ
וְ נוֹאֵ ם /כְּ אָתוֹן שֶׁ ל בִּ לְ עָ ם//.
הומור מילולי  -ורבאלי
זהו הומור המבוסס על משחקי מילים ,כלומר הלשון היא המזמנת את החיוך והשׂחוק .נדגים בארבע מן
הדרכים מיצירות ספרות לילדים:
 .1שימוש במילים הלקוחות ממשלבים שונים של הלשון )משלב גבוה מאוד ומשלב נמוך מאוד –
גלישה במשלב( ,כפי שיצר ע .הלל )ספר הקשקו-שירים(:
יחסָ ה זֶ ה ג'וּק/,
יחסָ ה! /זְ בוּב בַּ מָּ ָרק /,בַּ לֶּבֶּ ן חֲ ַר ְק ַרק /,עַ כְ בָּ ר ח ֹולֶה וְ א ְמסו ָֹרק /,אֲ בָ ל הֲ כִ י פִ ְ
פִ ְ
שֶׁ בְּ עִ בְ ִרית צֶ חָ ה נ ְִק ָרא מַ ָקּק.
 1ד"ר עדית שר מרכזת האכסניה
 2ההגדרות ממילון אבן-שושן.2003 ,
 3ניקוד הדוגמות כבמקור.
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 .2שימוש במילים הומופוניות ]מילים הנשמעות באותו אופן[ ,כפי שכתב חנניה ריכמן:
אָדיב – נ ִָדיב
ָאָרץ בְּ לִ י הֶ ֵתּר" /.בְּ בַ ָקּשָׁ ה לְ ִה ָקּנֵס!"ִ /הזְ ִמין אוֹת ֹו שׁוֹטֵ רַ .ק ְמּצָ ן ִ
ַתּיָּר נִסָּ ה לְ ִה ָכּנֵס /ל ֶ
אָדיב /,אַ  א עַ ד כְּ ֵדי " ַקח!"
בְּ פִ יו /,אַ  אֵ ין כִּ יס ֹו נִפְ ָתּחַ /:ק ְמּצָ ן יָכוֹל לִ ְהיוֹת ִ
 .3יצירת דו-משמעות ,כפי שכתב חנניה ריכמן:
מוּרים /,כִּ י הוּא "מַ ְח ִמיר" אֶ ת נִפְ גָּעָ יו /:הוֹפְ ָכם לַחֲ מו ִֹרים.
מָ דוֹן מַ ְח ִמיר אֶ ת הַ מַּ צָּ ב /:פְּ גָעָ יו הֵ ם חֲ ִ
 .4שבירה של צירופים כבולים ,כפי שיצר שלונסקי )אני וטלי בארץ הלמה ,בארץ ההפך(:
וּמַ ה שֶׁ מַ ְצ ִחיק וַ אֲ פִ ילוּ מוּזָּ ר /:שֶׁ כָּל הַ יּ ִַמים פֹּה הוֹלְ כִ ים ַלנָּהָ ר!//
המקור קהלת ]א ז[" :כָּל-הַ נְּחָ לִ ים הֹלְ כִ ים אֶ ל-הַ יָּם וְ הַ יָּם אֵ ינֶנּוּ מָ לֵא".
ולסיום 'כוחו' של ההד בשעשוע ,כפי שכתב חנניה ריכמן:
מעשה בהד
יְ ל ִָדים עַ ל רֹאשׁ-הַ גֶּבַ ע
ִשׂחֲ קוּ בְּ חֵ יק-הַ ֶַטּבע.
וּפִ ְתאֹם אָמַ ר עו ֵֹדד:
" ְנשׂוֹחַ ח-נָא עִ ם הַ הֵ ד!

"זֶ ה נָכוֹן" – מו ֶֹדה הַ נַּעַ ר.
" ְשׁמַ ע! חָ ַר ִתּי ְשׁמָ הּ בַּ יַּעַ ר.
אֵ יזֶ ה שֵׁ ם בָּ עֵ ץ חָ רוּת?"
"...רוּת" – ע ֹונֶה הַ הֵ ד ל ֹו – "רוּת!"

עַ ל-פִּ י-תּוֹר י ִַצּיג כָּל ֶילֶד
ְשׁאֵ לָה ל ֹו – א ֹו ִמ ְשׁאֶ לֶת:
ִאם לַהֵ ד אַ ָתּה פּ ֹונֶה,
הוּא שׁ ֹומֵ עַ – וְ ע ֹונֶה".

הַ ְקּבוּצָ ה ֻכּלָּהּ שׁוֹמַ עַ ת
ְתּשׁוּבָ ה כָּלָ -כּ ק ֹולַעַ ת –
וְ כָל בֵּ ן ִמיָּד חוֹמֵ ד
לְ שׂוֹחֵ חַ עִ ם הַ הֵ ד.

)הילדים שואלים וההד עונה(
ִמי פָּ ג ְַשׁ ִתּי בְּ שַׁ בָּ ת?
...בַּ ת! – ע ֹונֶה הַ הֵ ד ל ֹו – בַּ ת!

"הֵ ד!" – חו ְֹק ֵרהוּ אֵ לִ יָּהוּ –
"הֲ י ַָדעְ ָתּ ,אֹשֶׁ ר מַ הוּ?
מָ ה עוֹשֶׂ ה הַ ְמאֻ שָּׁ ר?"
"...שָׁ ר" – ע ֹונֶה הַ הֵ ד ל ֹו – "שָׁ ר!"
"הֵ ד!" – פּ ֹונֶה אֵ לָיו אֶ פְ ַריִ ם:
" ִמ ְשׁ ָקלִ י עָ לָה כִּ פְ לַיִ ם.
אֵ י אַפְ ִחית ִמ ְשׁ ָקל עָ צוּם?"
"...צוּם!" – ע ֹונֶה הַ הֵ ד ל ֹו –
"צוּם!"
][...
ידי! הַ הֵ ד הַ פַּ עַ ם
יְ ִד ַ
עַ ל הַ כֹּל עָ נָה בְּ טַ עַ ם.
הַ ְשׁ ִמיעוּהוּ גַם קוֹלְ ֶכם –
וְ נַסּוּ אֶ ת מַ זַּ לְ ֶכם!

צא ולמד :מתי ילדים מסוגלים להבין הומור?!

בשנתיים-שלוש כמוקדם ביותר .בחמש  -יצחקו מהומור הקשור בפעולות מוטוריות ,בדרך-
כלל צחוק מסיטואציה קומית )סיטואציה שהם מכירים מקודם כנורמאלית ובטקסט היא
נשברת( .בתשע לערך מתפתח כושר ההומור הוורבאלי )מילולי( ,כלומר הומור התלוי
באוצר המילים ובקונוטאציות הקשורות בו ,במיוחד במסר הכפול .בגיל  14לערך מסוגל
הנער להבין כ 75%-מן ההומור של המבוגרים .גם כאן קשורים הדברים ביחס ישר
לאינטליגנציה ,לאישיות ולחינוך.

