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אדם, הצליח לפרק אפילו את הקשר אשר בכל סיטואציה אחרת אין חזק ממנו - הקשר בין חולדה־ֵאם 
שזה עתה המליטה לבין צאצאיה - וגרם לאם, שבורה ומרוקנת, להעדיף את תחושת העונג הזו על טיפול 
בהם. זהו מצב שבו החולדה יכולה להתמקד במכשיר הזה עד לאפיסת כוחות מוחלטת ולמוות, כששום 

דבר אחר סביבה כבר אינו משנה ושום צורך ביולוגי כבר אינו רלוונטי. 

יגידו  הם  האם  אותם?  ידובבו  אופן  באיזה  הקוף?  ובשמו של  החולדה  החוקרים בשמה של  יספרו  מה 
שעולמם של הקורבנות חרב, או שמרגע שהוגדרו כ"דברים", אין להם בכלל עולם? מאמרים נכתבים, 

פרסים ניתנים, אך בעלי החיים כבר אינם בעלי חיים. 

מהו הדבר הראשון שנגזל בתהליך ריקון הגוף, והפיכת הקורבן לאל־מת? ז'אן אמרי כותב כי אינו מבין 
את המושג "לאבד צלם אנוש", אך הוא בטוח שעם המכה הראשונה הניחתת על גופו של הקורבן, הוא 
מאבד את האמון בעולם. כאן אובדת "הוודאות, הכלולה אף היא באמון בעולם, שהזולת, על סמך חוזים 
חברתיים כתובים או לא כתובים, חס על שלומי, וליתר דיוק: שהוא מכבד את קיומי הפיזי ובכך גם את 
קיומי המטפיזי. גבולות גופי הם גבולות האני שלי. פני עורי מבודדים אותי מפני העולם הזר: זכותי לחוש 

עליהם, כדי שיהיה לי אמון, רק מה שאני רוצה לחוש".2

עבור האל־מת, גבולות הגוף פרוצים ושדודים. האדם שמולו חודר דרכם בעזרת האזמל או המחט, וכל מה 
שחשוב בעולמו האישי של האל־מת זורם החוצה כמים. כבודו אוין, ביטחונו אבד ועתה תפקידו לשרת 
את שוביו ולספק מבשרו ומרוחו תשובות לשאלותיהם. ג'פטו ופיגמליון זכו ליצור בני אדם שלמים מתוך 
החפץ הדומם או המונפש, אבל במעבדת הניסויים, במקום שבו מתאדה ואובדת התקווה, מאות, אלפי, 
רבבות ומיליוני יצורים חיים הופכים להיות בובות מונפשות; אל־מתים שמוחזקים בעולמנו רק עד שימלאו 
את תפקידם, בטרם יהפכו לגוף מת, כמו אחיהם ואחיותיהם במשחטה, שעברו החפצה פיזית )ִמָּפרה לגוש 
גורלן, ונחשבות כמוצר עוד בחייהן. אותם אל־מתים במעבדה, כשייהרגו, ייקברו לבסוף בפח האשפה.   .בשר(, החפצה סמנטית )מָּפרה מתה לסטייק( והחפצה מטאפורית של כל שאר הָּפרות העומדות בתור למר 
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