
כספיזהבה

מתוךפרקעלמבוססזה•מאמר

'המרחב"בתוךהדוקטורטעכורת

שלבדרמהוזהותק'וםסוב"קט,הצר':

'רושל'םהעבר'ת,האונ'ברס'טהלו'ן",

פרופ'בהנח"תנכתבההעבורה . 2001

שוורץ.'גאל

(עורך),פי'מנחם ,"ץ'ש"לו'ן,חנוך . 1

עמ' , 1988תל·אב'בואחר'ם,חפץ

352-351 . 

פי'מנחםחולם","ה'לרלו'ן'חנוך . 2

תל·ואחר'ם,הח"םמלאכת(עורך),

 . 331-261עמ' , 1991אב'ב

מול'בחושך","ההולכ'םלו'ן,חנוך . 3

כחושךההולכ'ם(עורך),מלצר

 . 80-7עמ' , 1999תל·אב'בואהדק

למחזותלהלןשת'וחסנההתופעות . 4

כמחזותגםמופ'עותהמוקרמ'ם

ה'אשהחזרת'ותמשום'ותר,מאוחר'ם

ג'בושןאךלו'ן,שלמכוונתאסטרטג'ה

כולט'םור'כוזןשכ'חותןהראשונ,'

בתקופהשעוצבוובז'אנר'םכמחזות

 .לו'ן'צ'רתשלהמוקרמת

התבניתדדךהאדםאתלתפוסנטתההמסורתיתהמערביתהפילוסופיה
כיהאמונהעלשהצביעדואליזםגוף·נפש,שלוההיררכיתהאופוזיציונית

להתעלםבחדההיאלדובכן,עליתדלמנטלי.הפיזיביןבדודהחלוקהישנה
(ואפילולהנדתילנפשי,משניבמעמדלמקמומקדהובכללמזעוראומהגוף

המרובותוההתייחסויותבגוף,לויןשלהטווחרחבהטיפוללתת·הכדתי).

הצורךעלמצביעיםביצירותיו,שלוה"שיח"וקולותתפקודיולאיבריו,
הסובייקטיביותשלעיקריתהתייחסותכמסגרתהגופניותאתדווקאלבחון
לעתיםמופיעיםהםאםגםדוח,נשמה,נפש,כמומושגיםשלו.בדרמה
צ'דכסכךונבדלות.נפרדותכישויותונשלליםנלעגיםבמחזותיו,דחוקות

דקלהיתפסמסוגלתזואךנפש,שלבקיומהכביכולמכיד"שיץ"במחזה

ללעוס,פרך,עבודתאיזולאכול.לאכול,"לאכול,הגוף:מושגיבאמצעות

והרעבולנגב,ולהפרישלעכל ] ... [לבלועהלסתות,אתלשחוקלטחון,

אפשרכבדמהאבל ...מוצץמוצץ,מוצץ,הנפשוכיליוןנסתם,לאבפנים
שניצל?!"ירוצהנפש,ואבטיחים?וחזיריםעופותמלבדלנפשלהשליך

 zחולם","הילדכמומתים,שלדמויותמופיעותבהםבמחזותאפילו

אבלהמתה,הדמותשלפיזיתהגשמהחלהואחדים, 3בחושך""ההולכים

לויןאצלמומרתגוף·נפששלהדיאלקטיקהמופיעה.אינה"דוחה"

טבעי).אורגני(כחומדבשדלבין(תרבותית)כצורהגוףשביןבדיאלקטיקה

איבריםאלאשלם,גוףכללבדדךמופיעלא 4לויןשלהמוקדמיםבמחזות
גוףגשמיות,חסדאךשלם,גוףלחילופיןאוועצמאיים,מזהזהמנותקים

אמיתי.להיותמכדימושלם-גוףשלדימוינקבים,וללאפתחיםללא
לתביעההנענהאידאולוגיכתוצרהגוףאתלויןחושףאלהבמחזות

המשותףולמשמעות.לסדרלתבנית,לצורה,פוסקתהבלתיהתרבותית

בידיהדגשתוהואתדבותית·אידאולוגיתכישותהגוףשלצורותיולכל
אחרת:אוכזותרבותיתקודיםלמעדנת ) vehicle (כמוליךכייצוג,לוין
הירדנייםכוחיחסימייצגהצרכנית;החברהשללדימוייםמוקדמהווההגוף

ההתנקותהכיסוי,פרקטיקותאתמסמלוהלאום;המעמדהמגדר,בתחומי

מטבעמשמשיםואיבריוהבורגנית;הישראליתבחברההפוליטייםוהטיהור
המאוחד.הקפיטליזםשלהאידאולוגיהבמסגרתלסוחרעובד
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בדרמהגוףשלשוניםייצוגיםלשלושהאתייחסהמאמרשלהראשוןבחלקו

מתקיימים:הםבוהתרבותיהמרחבמתוךומפוברקיםהמיוצריםלוין,של

מפורק,גוףהחברתי·תרבותי;הדימוייםמעולםניזוןקיומושכלגוף·בבואה,

והסטטוסהכוחמערכיאתמסמניםהכושליםאוהמתפקדיםשאיבריו

החברהשלהכלכלייםבמונחיםנמדדשערכווגוף·בשר,החברתיים;

חומריותוו/אושאחדותוצורותיו),שלוש(עלזהתרבותיגוףהצרכנית.

אותו.שמייצרהאידאולוגיהשיחשלמובהקתוצרהואממנו,נגזלות

והאקטואלייםהישיריםהפוליטייםלהיבטיםנפרדדיוןייוחדלאזהבמאמר
במוקדרבותשניםבמשךשעמדואלה,היבטיםהלויני.הגוףשל

הגוףשלהצגתומעצםבמאמרמשתמעים sלוין,ביקורתשלההתעניינות

לויןשלהפואטיתהתפתחותוהיסטורי·אידאולוגי.תרבותיכקונסטרוקט
שנותבראשיתכברהאקטואליהפוליטיעלויתרעצמוהואכימלמדת

"קטשופ//( 6הבאה",והמלחמהאני"את,הסאטירותלאחרהשבעים,

ב"הפטריוט"הסאטיריהז'אנראלהחזרה(להוציא sהאמבטיה",ו"מלכת

9ב·
, 19s2 10ב"רצח"והמחזה שיביארדוקציונימהלךוהעדיף ,)-1997

הווייתומאחוריעומדיםאשרתרבותיים,עומקעקרונותשללחישופם

פארודיים.באמצעיםבהםהגלוםהכוחולפירוקהציוני·לאומי,הגוףשל

כאמור,מצויים,אלהעקרונותשלהישיריםהפוליטייםהשורשים
שלאחרהפוליטיתלמציאותמיידיתתגובהשהיוהמוקדמות,בסאטירות

שעליוכמוקדהגוףאתלויןחושףאלהבסאטירותהימים.ששתמלחמת
שלכוחורישומיהם.אתהלאומייםוהערכיםהמכונניםהמיתוסיםחרטו

תוךחייהעלשלחמההישראליתבחברהלמשל,החי","המתמיתוס

ובאישורהמוותשלקיומובהכחשתהיהנעוץבניה,מיטבהקרבת

אלשיבהבאמצעותמכוחוהמיתוסאתמפרקלויןהחיים.המשכיות

וסופי.מוחלט-באמתשהואכמותהמוותשלוהצגתוהגשמיהגוף

ומחייהםהסמליממותםהנופליםאתלויןמפקיעהמפוזר,,,,ההרוגב"שיר

הממשי:מותםאתוממחישהנצחיים,

 ~לב'זהלו'נ'תהרדמהשב'(הז'קות . 5
י=

מערב,בסוףוהשמאליתבמזרחהימנית"ידי

 .עליונהפךלביההדים,אלנישאועיניי

קולי,מיתדיאתעכשיומוליךהשמיםעוף

פי."ששותקמהשומעותאינןאוזניי

במזרח"לביישראל,לארץהלוייהודהשלהאולטימטיביהגעגועיםשיר
לביןאחדבמקוםהמצויהגוףביןהפיצולאתשהציגמערב",בסוףואנוכי

בהיעדרהפארודית,התחבולהבאמצעותנהפךאחר,במקוםהמצויההנפש

שמאל,ידימין,ידלחלקיו:הגוףלפירוקהמת,הגוףבתוךחיהנפש
גםאירוניטיפולכאןמעניקלויןפה.אוזניים,קול,מיתרילב,עיניים,

הטריטוריאלי,במרחבהפזוריםהגוףאיברי-ואדמה""דםלמיתוס

rרנבחנוה'שראל'תהפול'ט'תהמצ'אות
ו::כ

רקולאנושא'ם,שלרחבלטווחב'חס '=

מא'רהלמשל:ראולגוף.כהקשר

 ,"?('ולמחנוךמפחד 'מ"אל'אש,

 ; 1976תל-אב'ב,גרנ"ע,כמחנה

עלוההשפלה·:"הנש'םשמ'ר,'שואל

"תןלאור,'צחק ; 9/9/1988המשמר,

 101-פרוזה,שצר'ך','כמולהתחתן

לאור,'צחק ; 56-52עמ' ,) 1988 ( 102

ס'מזהמלכ'ם','מכלהאכזר"המלך

 ; 407-397עמ' ,) 1991 ( 22קר'אה,

Erella Brown, "Allegory and 

Irony in the Satirical Work of 

, ation ודHanoch Levin", Ph.D disse 

Cornell University 1989; Erella 

, Brown, "Cruelty and Affirmation 

The Postmodern Theate1·: Antonin 

," Artud and Hanoch Levin 

,) 1992 ( ] 4 [ Moder11Dr"n"'• Xxxv 

pp. 585-607; Avraha1n Oz, "Dried 

: Dreams and Bloody Subjects 

Body Politics in the Theatre of 

Hanoch Levin", JTD: Haifa 

U11iver.,ity Studie., i11 Jewi.,h 

. Theatre a11d D1·ama, 1 ( 1995), pp 

התאטרוןעוז,אברהם ; 146-1 09

נבואה,מחאההסוואההפול'ט':

תל·וזמורה·כ'תן,ח'פהאונ'כרס'טת

ועור. ; 306-299עמי , 1999אכ'כ

והמלחמהאב'"אתלו'ן,חנוך . 6

אכפתמה(עורך),פי'מנחםהבאה','

 . 30-11עמ' , 1987תל-אב'בלצ'פור,

פר'מנחם"קטשופ','לו'ן,חנוך ' 7

תל·אב'כלצ'פור,אכפתמה(עורך),

 . 59-31עמ' , 1987

מנחםהאמבט'ה','"מלכתלו'ן,חנוך . 8

תל-לצ'פור,אכפתמה(עורך),פי'

 . 102-61עמי , 1987אב'כ

פי'מנחם"הפטר'וט','לו'ן,חנוך . 9

תל·אב'כלצ'פור,אכפתמה(עורך),

 . 138-103עמ' , 1987

מלצרמול'"רצח",לו'ן,חנוך . 10

תל-ואחר'ם,בחושךההולכ'ם(עורך),

 . 121-81עמ' , 1999אב'ב

 . 24עמ'לע'ל, 6הערה . 11
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פדימנחם"חפץ",וין,לחנוך . 13

 , 1988תל-אביבואחדים,חפץ(עודך),

 . 171-87עמ'

לעיל. 5העדה , 1995עוז, . 14

הגוףשלפירוקוהמולדת.אלהאהבהקשראתפיזיבאופןמממשים
ללויזמשמשהמיידי,הפוליטיבמישורכאןשפועלתאסטרטגיהלאיבריו,
נחשפיםבהםלהלן)(שיידונובמחזותגםהמובילותהאסטרטגיותכאחת

הממדללאהישראלית,הכוחניותמאחודישעומדיםהעומקעקרונות

שלהם.האקטואלי

שהתרחקובמחזותדווקאלדיןשפיתחהבבואה,בדמויותגםהזיזהוא

חולדהשלבדמותםכבדמצוייםשורשיהןאךפוליטית,מאקטואליה

הפוליטיההיבטבו 12האמבטיה","מלנתמתוך"החיזור"במערכוןובועז

יוצרבלויןלדאותמאפשראלהדמויותשלהפוליטיהפענוחלעין.גלוי

הבבואהלדמויותממנו.נחלקהצברדמותואתהציוני,הנרטיבאתשקעקע

הצבריםדודשלהאלההשיצרההציונית,לתפיסהמובהקתשתיתיקשר

דמותהביןהזיקהוהתואר".הבלורית"יפילוחמיםאותםהחדש,העברי

כבדנחשפתהציוני-לאומיהגוףלביןלמשל, 13"חפץ",במחזהפוגותשל

המחזהשהוצגבעתהמדינהשלכגילהשהוא ,) 24 (גילהבאמצעות
"החלוםאתפוגות""דמויותבכלדואה 14עוזאברהםואכןלראשונה.

אבסודדום".עדשהובאהציוני

במחזותאידאולוגי-תרבותי.תוצרדקלאהואהלויניהגוףאולם

משילהואהשמונים)שנותוראשיתהשבעיםשנות(מסוףהמיתולוגיים

מופיעהגוףדאליזציה.ועובדוהאידאולוגיהמטפוריהממדאתמעליו

מאיבריואףאלאומדימוייו,מבגדיומננסיו,דקלאמופשטבעירומו,
לדיןמפרקבהםלאופניםמוקדשזהמאמרשלהשניהחלקה"מיותדים".

בשרית,פיזית,כגשמיותלהווייתווחותרהגוףשלהתרבותיתהצורהאת
הואוגבולווהמרחב,הזמןבתוךש"פועל"אמפיריגוףביולוגי,אורגניזם

בשדוהגוף,בחומדיהעיסוקנילהוכיחאנסהבמאמרזהבחלקכיליונו.
שללייצוגהכליאואמצעידקולאהלויני,העולםשללבולבהואונוזליו,

הגוףלתפיסתלדיןמגיעאלהבמחזותאחרת.אוכזוחיצוניתתכלית

אלחודדהואדדכםוהפולטים.הקולטיםנקביושעיקרוביולוגי,כמנגנון

כלשעובדלתהליךזהיםתהליכיםשעובדתהמדממת",הבשר"עיסת

אורגני.חומד

בנוחמהתלותמנותקתכשהיאהגוף,שלה"אמת"אללהגיעבניסיון
מפרקהואממש:אלימותבטכניקותבגוףלזיזמטפלהמדכא,התרבותי

גשמיותו;אתממנומפקיעהספציפיים;תפקודיהםלפילאיבריו,אותו

הופךלתוכו;חודדחלקים;ממנוקוטעדדוקציה);(על-ידיאותומצמצם

אותו.ומבזהבופוגעקניבליזם);(באמצעותומופרשמעוכללחומדאותו
אלהאורגני,אלהבשר,אללהבקיעמנתעלננקטותהללוהטכניקותכל

לחישופולדיןשלבחתירתוכשלעצמו.הגוףשלהאותנטיתאלהחומד,
ובעיסוקווהמוות,החייםמנגנוןטבועשבתונוהביולוגי,האורגני,הגוףשל

שעולההיסודבשאלתלדיןנוגעוההפרשה,האכילהבמחזורהמפורט
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החייםאתמכונןמהשלו:המעמקיםתימתלדעתיוהיאכולה,מיצירתו

המוות?מול
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עדמלידהנמדדיםשחייוהזה,החומריהגוףדווקאפרדוקסליבאופן
הקוסמיתהנצחיותבתוךונטמעהליניארייםחייוממסלולחורגמוות,

ומשנהשבאלאלעולם,כלהאינוהביולוגיהאורגניזםבההטבע,של
כיצדאראהבמאמרהאחרוןבחלקנצחית.במחזוריותהרףללאצורה

לכנותשניתןמהאתהמאוחרות,ביצירותיובעיקרוין'למנכיח
לתרבות,מעבררקאינהשהווייתהגוף,שפתהגוף",שלה"סמיוטיקה

קיוםגםלוישאןהאורגני,בחומרשטבועמהלחומר.מעברגםאלא

הפיכתולאחרגםהקוסמי,בחלללהדהדשממשיךכ"קול"בעיקרלו,מעבר
פורח.לאבקהבשרשל

התרבותיהגוף

ייגוף·ךךא·גוףייהבבואתי:הגוף

צירמרחביות:קואורדינטותשתיבאמצעותהגוףמתוארמסורתיבאופן

האלוהיאלהאנושיהגוףמתקרבהעליוןשבקצהו(מעלה·מטה),אנכי

(פנים·אופקיוצירלמכני;אולבהמימידמההואהתחתוןובקצהווהקדוש,

פניעלהשתקפותהאופןאתוהחוץהנשמה,אתהפניםמייצגבוחוץ),

מייצגיםיחדגםהציריםשני 15גופניות.ובמחוותפניםבהבעותהשטח

הארציהחיצוני,הגוףביןהמסורתיתהדואליתההבחנהאתלמעשה

ממעל".האלוה"חלקהרוחנית,ההכרההפנימית,הנפשלביןוהנחות,
הזו.הדואליתהציריםמערכתבתוךלמיקוםכללניתןלאהבבואתיהגוף

התרבותעל·ידימעוצבעומק,וחסרשטוחדו·ממדי,הואהגוף·מראה

נוכחותמשהואיותרשלו.החיצונייםהשטחפניעלרישומיהאתהחורטת

חףהואזאתעםנרקיסיסטי,גוףזהומתאר.קוויתצורה,הואחומרית,

אמיתיים,כאבאועונגיודעאינוהואשלו.הפנימילמערךבאשרידיעהמכל

דברלושאיןטהור,דימוידרךרקהואעצמואלהתחברותושאופןמשום

אמיתי.רגשעם

היפר·צרכני,עולםהואהגוףאלכזהיחסשמעצבהתרבותיהעולם
ייצוגישלמקומםאתתופסיםמלאכותייםדימויתחליפיבוראליסטי,
הטלוויזיההרדיו,ההמונים,תקשורתהפרסומות, 16ממשית.מציאות

דימוייםשלתמידישפעמספקיםהצרכנית,התרבותשלכליהוהקולנוע,
לויןשלבדרמותנחשףזהאספקטשיווקי.כאובייקטהגוףשלמסוגננים

הופכים"קולנועיים"גוףודימוייחיצוניותתוויותשונים,לבושפרטיכאשר

רק(ולאכולההדמותשלולסימולקרותדימוילתחליפיקרובותלעתים
אלמנטיםהדימוי.אתשיצדיקכלשהוב"תון"צורןשיהיהמבליהגוף),של

-כלשהונלווהאובייקטאואיפורתלבושת,על·ידיהמיוצגיםשונים

Feher Michel, Nadaff Ramona .15 

and Tazi Nadia (eds.) Fragments· 

f1J1· a Hi.,tory of the B"dy, 1-3, 

Zone Books, New York 1989 

Jean Baudrillard, Sele<·ted .16 

Writings, Mark Porster (ed.), 

Stanford University Press, 

Stanford 1988 
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המופלאה"האשהלו'ן,חנוך . 17-'

הזונה(עורך),פר'מנחםשכתוכנו", ~
עמ' , 1995תל·אכ'כואחר'ם,מאוה'ו ~

בסובייקטתלוייםאינםהםפנימית.אינטגרטיביתזיקהכללמעשהנעדרים
ולצופההבמהעלהמוצגלעולםהמשותףהשיחבעולםאלאאחדותי,

רקמתקייםוהואהגוף,שלהגשמיהעוגןלמעשהניתקכזהבעולםעצמו.
מושלמת.כגופניותהמלאכותידימויודרך

.121-65 P ,-... 
י=
3 
r-י 

§ 
,-

לע'ל. 8הערה . 18

לע,ל. 13הערה . 19

מנחםורדהילה","נעור'לו'ן,חנוך . 20

E 'תל·אכ'כואחרקחפץכעורך),פר

1988 , 290-229 . 

פר'מנחם ,"קרום"לו'ן,חנוך . 21

תל·ואחר'ם,הגומ'סוחר'(עורך),

 . 84-7עמ' , 1988אכ'כ

22 . Baudrillard , לע'ל. 16הערה

 . 129עמ'לע'ל, 5הערה , 1995עוז, . 23

לע,ל. 12הערה . 24

לע'ל. 17הערה . 25

המופלאה"האישהבדרמהמופיעהבבואתיהגוףשלהמלאהפיתוח

("מלנתחולדהנמובדמויותהמוקדמותבדרמותמקורואולםשבתוננו",דו
צוויצי ,) 2011ורדה'לה("נעוריורדה'לה ,) /191("חפץפוגות ,) /181האמבטיה

טהורשיקוףבהיותןנעוץאלהדמויותשל"קיומן"כלועו.ד ) /211("קרום

הדמותהתרבותית.סביבתןשלהסטטוססמליושלההצלחהמדדישל

לראותםמקובלאשרדימוייםשלצבררקלמעשההיאה"אידאלית"

זה,במובןקיום.כללהאיןובלעדיהםחיים,והנאתעושרנוח,כמייצגים

צרכיה,אתשמשרתלאובייקטכיסופים,למושאאותהההופכתהחברה

זהותה.אתהקובעתזושהיאמשוםפנימית,מהותמכלאותהמנשלת
בתוכה.נבלעתשהחברהמידהבאותההחברה,על·ידינבלעתהדמות

בחברהשמיוצרמהאולםצריכה,הואהבבואתיהגוףשלהפעולהמדיום

חומריים.אובייקטיםולאדימויים 22תשוקות,אלאמוצריםאינםהצרכנית

התשוקהשביןהמרחקואתהזמןאתמקצרתהצרכניתהתרבותכן,עליתר

הנחשק,האובייקטאתבפועללרכושהכרחשאיןמשוםהגשמתה,לבין

הבבואתיותהדמויותבפועלמממשותזועמדהבמבט.נלכדשהואבנךדי

ורדה'להפוגות,שלהתקשורתכל 23עוז,אברהםהראהשנברנפילוין.של

שהןמשוםהדדיים,עדותיחסיעלמושתתתהעולםעםודומותיהן

מוזנתחיוניותןכלבלב.דהמבטדרךהדמויותשארעםמתקשרות

אנרגיהבעצםהואזהחיותנוחאולםהאחרים.שלמבטםבאמצעות

משתקפתהאחרשלהמשתוקקהמבטשבתוךמשוםסגור,במעגלהפועלת

בולטתזותכונהעצמו.אלהנרקיסיסטי,הבבואתי,הגוףשלתשוקתונבר

"מלנתמתוך"החיזור"במערכוןובועזחולדהשלבדמותםנבר

שלו.גופואתמהםאחדכלמנשקתאוותםבלהטנאשר 24האמבטיה",

שללאמיתוהחיצוני,לעולםלנאורהפתוחהבבואתישהגוףלמרותלכן,

עצמו.שלולבבואהבהתאםמושאיואתמכונןאשרמונאדי,גוףהואדבר

אותומשקפיםנברתמידהםחיצוניים,מושאיםבומשתקפיםנאשרגם

עצמו.

לגוףמובהקתדוגמהלשמשעשוי /251שבתוננוהמופלאה"האישההמחזה

השתקפויותעלמושתתשהואמשוםומשתקף,המשקףהבבואתי

מסמניםביןהמקובליםהקשריםוטשטושתחפושותמשחקיוכפילויות,

זונהאינהבמחזה,הנערצתהאישהדמותהמופלאה,האישהלמסומנים.

(מאוריציהנשיםלשתימידמוכפלתאלאד·פעמית, nקונקרטיתלהגשמה

האישה-אחת"אישה"זאתבכלדברשלבסופושהןומדגסקר),

המחזהבביצועהודגששעתוקולביןה"מקור"ביןהמשחק"המופלאה".
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שיחקהומדגסקרמאוריציהשלדמותןשאתבכןהשאר,ביןהבמה,על
כביכולבבואותאלאאינןיחדגםהדמויותשתיועו,דזאתשחקנית.אותה

האישההריזובהן:הצופיםהמעריציםבלבהמצויהפנימיתאידאהשל

היינו,האפלטונית,במשמעותאידאהזואיןאולםש"בתוכנו".המופלאה

הממוקדנשי,דימוישלונשנהחוזרשעתוקאלאהאולטימטיבי,המקור
בקולנועובעיקרבספרותשעוצבכפיוהנחשק,המושלםהגופניבמודל

עלהועמדהבהצגהריבוי.שהואואחדאחדשהואריבויזהוובטלוויזיה.
והפכה"המופלאה"האישהשלדמותהאתשובשהכפילהמראה,הבמה

כדימויקיומההובלטכןבשכפוליה.אין·סופית"סדרתית",לאישהאותה

בלב.דמשועתק
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כשכוחוממשי.מקורשלהיעדרותובולטת l/26מאוהיו"הזונהבמחזהגם

הואעלובה,רחובזונתעםלועומדאינוהזקן,הקבצןהויביטר,שלהמיני

הממשיותההווהנסיבותאתשישכיחכביכול,עבר""זיכרוןלהחיותמבקש

דמותלכאורהמקבלתהמיניתההזיהתשוקה"."לייצרלגופוויאפשר

חסרתדמותשלחיצונידימוירקהםאלהאולם-"אוולין"-ושם

מכאן,לארחוק,זר,לועזי,שםהוא"אוולין"השםקונקרטית.גשמיות

שאינםבלב,דחיצונייםקונטוריםעל·ידימתוארהגוףגם"קולנועי".

סצינותמתוןמשוכפלותדמויותאלאממשית,דמותשוםבתודעהמעלים

גוףתצורתעצמה:דמותאותהושובשובאלאשאינןרבות,קולנועיות

שדהחזייה;קרסיאתלהתירמתרוממתידהמתבונן;אלבגבההעומדת

עירוםגוףשלאידאלייםקונטוריםהשחי;לביתמתחתמבהיקלבן

שלמה,סיטואציהבדמיונומעלההויבטרוכולי.המיטהעלהמשתרע

קונקרטיזיכרוןאוכלשהי,ממשיתאמתבכוחלאנוצרתשלהשהמוחשיות

העצמהתארובלבד.הדימויבכוחאלאביוגרפית),חוויה(כלומר,

השאוביםקלישאיים,רומנטייםדימוייםכולושזורהחזקההחווייתית

תופעותוגודל,שגברבימתחומיםולקוחיםוהספרותהקולנועמעולם

הגדול"הטייפוןדתיות:ואףקוסמיותגאולוגיות,אקלימיות,-אדירות

"מקהלתהתפוצצות";"כמוהכול";אתכיסה"הערפללפנינו";עודהיה
מושלמותההפרטים,שלעודפותם 21אדירה".בשירהענתהברקיעמלאכים

והצבעיםפגם,ללאהגופניותכביכול,ה"זיכרונית"הסצינהשלהיתרה
מיידיבאופןבתודעהמעליםאלהכל-והקיטשייםהסטראוטיפיים

המפקיעדברספציפית,בסצינהלהתמקדיכולתכלללאקולנועיות,סצינות

אפשרית.אותנטיותשלסוגכלהזהמה"זיכרון"

עלהםגםנשעניםמאוחיוהזונהעלההזיהנארגתבאמצעותםהאימז'ים
פניעלמשתרעמאוחיוהזונהשלהזונותביתוכמות:גודלשלמושגים

ענקיתוילהזונהלכלשלנו".המדינהמכלוחצישניים"פישהואשטח

מכוניות,ארבעתעבורה:אמצעישלציעלשולטתזונהכלפורח.גןמוקפת

פחותולאצעיריםגניקולוגיםשניצמודיםזונהלכלואווירון.יאכטה

מאוחיוהזונהאתהמתאריםלדימוייםאיןכושים.משרתיםשלמגדוד

מנחםמאוחיו","הזונהלוין,חנוך . 26

ואחר,ם'מאוחיוהזונה(עורך),פרי

 . 182-123עמ' , 1995תל·אביב

'מע 134-133. ,םש .27 
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במחזהגםחלדומההיפוך . 28 ~ ,-
i= :"עלמפנטזיםהשיכוריםשני"אשכבה ,-
לשתימוחלטכניגודהאידאליתהזונהדי
;;.., 
~ 
...c: הזונהב"אשכבה"גםעגלה.באותה
i:=-
p עבורשכדדורשתאינההאידאלית
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גםולילהיוםנותנת"זונהשירותיה:

ועודבחינםוהכולבחגגםבשבת

"אשכבה",לדין'חנוך !עודף"נותנת §
r-
C ואחרים,אשכבה(עורך),מלצרמולי

 . 200עמ' , 1999תל-אביב--=

הסגירותעלהצביעעוזאברהם . 29

ורדה·להושלפוגרהשלבדמויותיהן

אתלדיןיצקשציינתי,כפישבתבניתן,

בדרמההבבואתי""הגוףדמויותכל

לעיל. 5הערה , 1999עוז,ראושלו.

לעיל. 17הערה . 30

 . 121עמ'.שם, 31

כפיפרועה,ארוטיתמיניותעםאוגופניות-פיזיות,אסוציאציותעםדבר

חברתיתהצלחהשלתדמיותמופיעותבמקומןלצפות.עשוייםשהיינו

עשירהמאוחיו"הזונההזונה:שלדמותהאתכמונטז'שמרכיבותוכלכלית
לאהיא-כסףלוקחתלאשהיאוהיותכסף;לוקחתלאשהיאכךכל

ממנהמופקעתכך 28להיכנס".בכלללךנותנתלאהיאלכןאות,ךצריכה

עבורהתשלום-כזונהאותהשהגדירמהמתבטלשכןהזנותית,מהותה

הזונה-הבתולהשלהכפולהדימוימשמשמאוחיו"ב"הזונהשירותיה.

שהגוףהעובדהשובכאןנחשפתכן,עליתרהגבר.שלהשאיפותכמושא

סביבתושלמהשתקפויותעשויוהואמשלודברלושאיןלמרותהבבואתי,

בתולה;בעצםהיאהזונהסגור:מונאדיגוףבעצםהואבו,המשתברת

מהכלכול.מפניומסוגרסגורגוףהיאדורש,לכלפרוץגוףבמקום

המקיפהבחומהמבחוץלהתבונןבשעריה,לעמודהואהקליינטלושזוכה

וסגורחלקגוףהואמתברר,כךהבבואתי,הגוףשלה.הטריטוריהאת

 29כלל.נקביםוללאפתחיםללא

גםעולהלעולם,כביכולפתיחותולמרותהבבואתי,הגוףשלהמונאדיות

הנשיותהדמויותלשתי 30שבתוכנו".המופלאה"האישההמחזהמתוך

שניהםומדגסקר,מאוריציהגאוגרפיים:מקומותשלשמותבוהנחשקות

וסגורהשלמהטריטוריהבתודעהמעלההאידימויאיים.שלשמות

ישכון,לבדדאיקשה,אליהוהגישהברוריםשלהשהקונטוריםלעצמה,

שהדמותמכאןגבולותיו.אתוקובעעבריומכלאותוסובבשהים

מאוריציהמושגת.ובלתירחוקהנעשית(והמשוכפלת)"המופלאה"
שברשימתלמרותזאתומושלמות,שלמותלעצמן,יבשההןומדגסקר

כלכן,אםאח,דמצדהעולם.כנשותמוצגותהןלמחזהבמבואהדמויות
כולוהעולםשני,ומצדלעצמו,ואוטרקיאוטונומיאיהיאמהןאחת

-ממחזריהןאחדכלולניכוסן.למרותןעתבכלונתוןלפניהן,פתוח
מוצגים-מדגסקרשלמעריצהולקסנרמאוריציה,שלמעריצהחוטנו

יעדיהם.אללהגיעלשוואהמנסיםונספח,תיקבליאישדיפלומטים:כמעין

אהבה"."מסורביהם

חוטנוכאשרהמחזה,בסיוםנוסףנופךמקבליםהמרחבייםהדימויים

החקוקההפלאיתהאישהדמותלביןודםבשרנשיםביןהשוואהעורך
הכוחבעזרתערבכלבמיטתוונמצאתהגברשלמצלעושנבראתבלב,

הידועיםגאוגרפייםאתריםעיניים.לעצוםהואלעשותשעליוכלהמדמה.
הנשיםאלפונהחוטנומידה.כקנהלחוטנומשמשיםעולםפלאיכשבעת

מתכלהחומרעשוישבשרכןכבודות,נשים"ואתןרבים:בלשוןהממשיות

גזוזטרתנצחיתולאכלל,פירמידותלאלע,דעשוייםלאואחוריכן ] ... [

ולאקץ,לה"שאיןזוקיימתלעומתןבבבל".התלוייםהגניםלאשדיכן,

המופלאההאישה-לעדוזוהרתונצחית,יפה ] ... [פעםאףתבלה

טועההמחזהבסיוםכאשרלכן, 3תבל".ושבפלאי"השמיניהיאשבתוכנו!"

בחורתהאותוומחליפההדחוי)(המאהבחוטנושלבזהותומאוריציה
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הואמאודו,בכלחוטנוהשתוקקלוחסדשלרגעהאלמותי),(המאהב
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גוןללאאיבריםהמפורק:הגון

דקהואהעכשוויתהצרכניתהחברהשלהדימוייםבעולםהמיוצרהגוף
התרבותיהמרחבאתלויןשלבדרמההמשקפיםהגוףמטיפוסיאחד

דפוסיאתהחושףמפורק,גוףהואהתרבותיהגוףשלאחדדגםהישראלי.
מעודניםהמפורקיםהאיבריםהחברתיים.הכוחמבניואתהשליטה

המתנהליםהכוחבמאבקינשק//"כלימשמשיםמשמעות,יוצריבתהליכים

בהיררכיהגבוהה"מובחדים"האיבריםבעליאתוממקמיםהדמויותבין
מכושרםישירותנובעותאחדיםשלבגופםוהשליטההבקרההחברתית.

בגוףשליטהומכשיוכי.פונקציונליבאורחלתפקדהעצמיהגוףאיברישל
שלגופהומשום-כןחברתית,והצלחהפוליטיכוחנפשי,חוסןעםמזוהה

וממושמעצייתני"חפץ",במחזהההצלחהפירמידתבראשהעומדתפוגדה,

לצרכיהבהתאםמניפולטיביבאורחאותומתפעלתוהיאמוחלט,באופן

האלהוהשזופותהמוצקותשהירכייםובצדק,שמדגיש,"ומיהחברתיים:
שעשועלישמוסיףמהבקיר,שלוהראשאתשיכהבפרצוף,לולועגות

 . 101עמ'לעיל, 13הערה . 32 32.11שעשועעל

עללכפותבניסיונןכללמצליחותאינןהלויניותהדמויותמדניתאולם

(אומתפקדגוףשלהןדמויותשלמיעוטמולמשמעת.שלמשטרגופן

אתחוותדובןמתפרק.הדמויותמדניתשלגופןמתפקד),איבדלפחות

של"פואטיקהאופנהיימר,יוחאי . 33 33התפדקות.סכנתבפנירגעבכלהעומדיםאיבריםשלכמצבורגופן
עמ' ,) 1991 ( 22קריאה,סימןכוח•:(מהדמויותבדדשאדשעם"השידוך"אתמבטלתצדליץשחנהלאחד

 . 216-204גופו"מתמרד" ,)"ץפח"במחזההחברתיתההיררכיהבתחתיתהנמצאות

עכשיו"לקום,אדש:ו"מתפדק".נופלוהואבעליורצוןנגדאדששל

למעלה,עדהגוףכלאתלמעלה,הזההגוףכלאתלהדיםלקום,להתחיל
עבודה,איזומחדש,הכולאתלסדרהבטן,עלוהראשהרגלייםעלהבטן
3זהאתנעזובאח!

4
,

 . 164עמ'לעיל, 13הערה . 34המתקייםחפץשלהקבורה(סיפורהגמד"ב"משחק 11

קיומהחיוניותאתמהדמויותאחתכלמציגההצפויה)התאבדותולפני
יהיהחפץשלגופובעודלפעולשימשיךגופה,מאיבריאחדבאמצעות

אחד"דגלתטיילכלמנסעדגליו;עלירוץטיגלןתנועה:וחסדדומם
ימשיך"הלבבדדשאדשאצללחיבוק"; ] ... ["ידייםתושיטחנהדגל";

מוליעמודושוקדאאוכל";מלאפה"עםבמטבחיבלהודשביאקלדפוק";

שאדעלכמוחפץעלהעריץמבטואתיפעילבאדמה,השוכבחפץ
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בכותרתויכתידםבאדמה",שתקועות"הצנוניותשמסביבו,האובייקטים

מגופה,אחדבאיברלהיאחזמהדמויותאחתכלשלהאילוץ 35ll"אומללים!

למעשהחסדהשהיאהבסיסיתמהעובדהנובעלחיות,כושרהעלשיעיד
הםמשהאיבריםיותרממשי.אינטנסיביליבידיאניכוחשלייצודיכולת

סטטוסשלמופשטיםסימבוליםהםממשי,אחדותיאנושימגוףחלק

אנרגיהשלמכוחהנובעתאינהשלהןהקיוםתשוקתחברתיים.וכוח

חוץכלפיכוחשהפעלתכחסד,דווקאנחוויתאלאעצמה,בעלתפנימית

למלאו.שוואניסיוןבגדדהיא

36 . r Frank, "For וW. Artht 

Sociology ot' the Body: An 

. Analytical Review". M 

Featherstone, M. Hepworth and 

: S. B. Turner (eds.), The Body 

/"· S11<·i11/ P1·1,ce.1·.1 11n1l C11/t111 

. blications וT/1e1,r_v, Sage Pt 

-London, Newbury and New 

36-102 . Delhi 1991, pp 
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Floods, Bodies, History", 
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Minווeapolis 1987, p. 209 

'מע 289. ,ל'על הרעה 37 .44 
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הליבידיאניהחסדלתחושתהעצמיהגוףעלהבקרהכישלוןחוברכאשד
ל"תת·שהופךהאחד,כלפיהשליטהדחףמופנהמעצמו,הגוףשלוניתוקו
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הקיוםמעקרונותאחדכעלזותופעהעלמצביעפדימנחם 43לחיות,,.

שהרוזןכדי ] ... [השלובים//הכליםעקרוןנגזר//מכאןלוין:שלבדרמות

מותםמשמעות ] ... [לחיות)רוצים(כולםלמותמישהועל-יחיהפוזנא

לוציוושבמותםזודקתהיההמוותמלאךאצלפוזנאשלמחליפיושל
הגוףביןזוהדדיתתלותעלמבוססיםלויןאצלהכוחיחסי 441החיים./את

ודדה,להשלהאהובמתפרץודדה,לה//ב,,נעודיהנשלט:הגוףלביןהשולט

עבודצדהשנעשתההדרךאתלפנותלמות,תלמדי//מתיאימוכלפי

דיאלוג 451מותי!/זקנהמותיאבוד!אני _חיהאתעודכל ] ... [שנינו?

תמותי//אויש,שפדכצי:שפדכצי.והבתצשההאםביןגםמתנהלדומה

קודםואתחתן.//תמותישפדכצי:ואמות.,,,,תתחתניצשה:תמותי!//כבד,

46למות
•

 . 296עמ'לע'ל, 1הערה ,"ץ'ש" . 46גוש 11ללהפכםשישתת·אנושיים,כאויביםנתפסיםהאחדים 11

 . 72עמ'לע,ל, 36הערהפונק, . 47לאיבריו,המפורקהגוף 47ולחיות.להתקייםכדי ,,,שכול,,עיסתמדמם//
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ההיררכיהמיקוםמתוךאםהתרבותית,סביבתםשלהטובים//,,החיים
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איברים"ורא"גוףהממוסחר:הגוף

לויןאצלהסופיאפיונואתמקבלהגוףעלשמופעלהתרבותיהכוח
שלהדימוייםבעולםתלוידקאינוהבשריהגוףלבשר.הגוףהופךכאשד

ממערכותחיותוכוחאתיונקאוהבבואתי),הגוף(כמוערכיהושלהחברה

המזינהלאנרגיה,מגוףבעצמוהופךאלאהמפורק),הגוף(כמושלההכוח

האסטרטגיהבאמצעותגלגליה.אתומניעההחברהשלמערכותיהאת

ניצולועלומצביעצריכה,כמוצרבהווייתוהגוףאתלויןחושףהקניבלית

כלכליות·מסחדיותלתכליותאם-הטבעייםלצרכיומעבדשהןלמטרות

(באמצעותאידאולוגיות·פוליטיותלתכליותואםחתונה),(באמצעות

מלחמה).

נמדדשערכונכסלסוחר,עובדתסחורההואהנשיהגוף //ץיש//במחזה

,,סגדיבשפדכצי:צשהמתרההמחזהבפתיחתבלב.דכלכלייםבמונחים

עםברחובמשוטטיםרעביםגברים-בכספתרצוי-בביתהישבןאת

לידותחמישיםהבשר:][ואל ] ... [התוחס·פילהאתלךיגמדוהםגרזן,

שוויהאתאומדפפכץהאבגםהחזיר".מבשדזולהאדםבשד ] ... [קילו

המידהכשקנהגופה,נתוניעל·פיפוטנציאלייםחתניםאצלבתושל
שלשוויולהערכתהמשמשלזהזהההאנושיהגוףשלשוויולהערכת

איןעצמותנקי,בשדבשד,הכולמציאה.ממשזו,,הדיבאטליז:בשד
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לךיש-שוקאוהבאתהיש.יש.-ניגשלאשאתהצדומאיזהבכלל.

רציתכליותלשון.הנה-לשוןחזה.בשרקח-חזהבשראוהבשוק.

הרימביןלאאני ] ... [הידייםביןלךונמסוטרירךוהכללפניך.הכליות-
המשטורהצלחת 48אחת".אישהבתוךנשיםשתיפהנותןאניבשרמבחינת

פירוקההאישה:שלמוחלטתבדה-הומניזציהתלויההגוףשלהכלכלי

מזולת-ל"זה"מ"היא"והפיכתהבהם,המצויהבשרשוויעל·פילאיברים

כשלם.משוויוגדולחלקיוששוויךב·שימושי,לאובייקטושלםאוטונומי

הפעולהתחוםכלאתומקייםהמזיןלחומרהאישהאתהופךהקניבליזם

 .הכלכלי·שיווקי

על·פירקהאישהשלערכהנמדדקרובותלעתיםהזה,הבשרבשוק
רכיביעללדבר(שלאגופהאיברישארולכןהמיניים,איבריהשלשוויים
כלתו,(עלצ'רכסנחוצה:בלתילפסולתהופכיםשלה)אחריםזהות

אנימהלמשל.הראש,שאריות.מלאההיאכולה?אתלי"למהשפרכצי):

רוצהאותי,בודקעלי,מסתכלהזמן,כלאוכלזהשלה?הראשאתצדיו
מחטטותלוקחות,הידיים,וגםיהיה.שלאצורך.איןעול.בקיצור:ממני.

השחי,וביתוהיבלות,העקומות,הציפורנייםעםהרגלייםוכפותבזבוז.-
ולזרוק.לקצץפסולת.הזאתמהאישהשליששני-העבהוהצווארוהגב,

אישהקציצתשוחת.השדיים.ישרועליובסיסבתורהתחת,שיישאר
 4911לצדך.לבדמתגלגלוגםדקורטיבישימושי,ר,ךבשר,כדורישלושהשל

השארלהשתמר,ראוייםלגבר,תועלתשמביאיםהשמישים,הגוףחלקי

פסולת.-

הגדוד'",הטבח"ש•דלו•ן,חנוך . 50
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עללזיןמצביעבהןהמוקדמות,בסאטירותכברקייםהקניבליהיסוד
אידאולוגיים-פוליטיים,צרכיםשלבשמםלמלחמההגוףשלגיוסואופן

האסטרטגיהבאמצעותלמתים-חיים.בקרבהנופליםהפיכתעל·ידי

"החזרה"תוךהמוות,שלהגשמייםההיבטיםאתלזיןמבליטהקניבלית

כךגלם.כחומרהראשוניקיומואלהצורהבעלהחיהגוףשלרגרסיבית

לסיטואציהמהמטבחהבישולמושגישלהתקתם soהגדודי",הטבחב"שיר

בשרהגוף.עלהפועליםהכוחותשלעצמתםאתמחריפההמלחמתית
והאדמהלתבשיל,המיועדיםגלםחומריהםודמםעצמותיהםהנופלים,

החומרים:כלאתלתוכוהבולעהגדול"הסיר"היא

ביוםנלחמנו"אחר-בך

האדום-האדוםמןושפכנו

דייסהלאלוהיםובישלנו

עשהאשרמלאכתומכל

שובלחמנובבוקר ] ... [

 ,,טוב.מכלהכנסנוולאדמה

 5111האמבטיה"מלכתמתוך"העקירה"במערכוןלאברהםיצחקדבריגם
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קניבלי:כמעשההאלוהיהציוויבשםלהקרבהיצחקשלהכנתואתמציגים
ליותבתקאבא'לה,שלי,הצעירבבשרהמאכלתלהבאתלןותקע"קום

ממניתעשהפרה.שלדםכמולאדמהויותזיפרוץשהדםעדהגרוןאת

למאמע'ניו!"הבשראתותביאתחתוןטאטע'ניו,תחתו,ן ] ... [אבא'להפרה,
השימושאתוקיצוניבוטהבאופןלחשוףבאהכן,אםהקניבלית,המטפורה

במלחמהתותחים"כ"בשראםהאנושי,בגוףהחברהשעושהה"זללני"

ובמיוחדהחברתי·כלכלי,החליפיןבסחרכמוצרלמכירה",כ"בשרואם

המיני.וקח"ב"תן

 = .....י=
rר
וב

=י

האורגניהגוף

שלהדימוייםאתלשקףכאמור,נוע,דלדיןשלבדרמההתרבותיהגוף
וכאובייקטההיררכיות,הכוחבמערכותנשקכליולשמשהצריכה,תרבות
התרבותית,הייצוגיםכלכלתתוךאלנשאבזהגוףהחברתי.החליפיןבסחר

ומדכאתתוצריואתמסווהקיומו,שלהפיזיהחומריהממדאתשמסתירה

שלכמכלולומגיבה,רגישהעוריתמעטפתכבעלודם,כבשרהגוףאותו.

כחומרורוק,שתןצואה,זרע,זיעה,ל"לכלון":כמקורונקבים,פתחים
במסגרותלהיעלםנידון-וריקבוןניווןתהליכישעוברביולוגי

הגוףשלבהעלמתורואהלויןכייתברר,להלןהתרבותיות·חברתיות.

אלאחיצוניות,לתכליותולגיוסולניצולואמצעירקלאהממשיהאנושי

והמרוכזהאולטימטיביהתרבותילניסיוןביותרהמובהקהביטויאתגם

המוות.אתלהעלים

לשאלתהגוףשל"טבעו"שאלתהופכתלתרבותי,מעבראלבחתירה

שלזהותוומטאפיזיות:מהותיותסוגיותלדיןמבררבאמצעותהמפתח,
חורגתבכןהחיים.מולהמוותואיוםהקולקטיבי)או(האישיהסובייקט

ההתבוננותבמוקד(שעמדהחברתי·תרבותימהממדלדיןשלהגוףתפישת

הביולוגיהספקטרוםלעברונעהיצירתו)שלהמוקדמיםבז'אנריםשלו

המיתולוגייםבמחזותיוהדיוןבמרכזכאןתעמודזותפיסהוהמטאפיזי.
מנחםלהורג","הוצאהלוין,חנוך . 52חדלאלהבמחזות 53איוב".וב"ייסורי /521להורגב"הוצאהובעיקרוין,לשל

תל·ואחרים,איובייסורי(עורך),פריומהותו.צרכיועל·פיכשלעצמו,ונבחןמטפורילהיותהגוף
 . 52-7עמ' , 1988אביב

המדממתהבשרעיםתבשר·הגוד:

מנחםאיוב","ייסורילוין,חנוך . 53

תל·ואחרים,איובייסורי(עורך),פרי

 . 103-53עמ' , 1988אביב

המקראי,הסיפורשלהדגםעל·פיהמחזה,גיבורמופשטאיוב"ב"ייסורי
לוקהאיובאנושי.וכבודהגוףשלמותבגדים,ילדים,רכוש,"נכסיו":מכל

בגדיוואפילומעוקלת,רכושושאריתחברתיות,ובפגיעותטבעבפגיעות

לומודיעיםונפש"גוףעצמ,ןאותן"למעטממנומופשטיםהעליונים

 . 68עמ'שם, . 54שנותרהעירוםבגוףהפגיעהתתחילמעכשיו 54לפועל.ההוצאהאנשי

7:5 



... ,..., 
;= 
 ;::ו

 ....,. ....י=
::..: 
r--
 .....י=
j§! 55 . לע'ל, 52הערהלהורג","הוצאה

 . 20עמ' ~
ו::כ

ו

;;.., 
;:;;: .... 
;;=-..... 
 ... ....,ו
י=
3 
r--
§ 
,-

E 

 . 32עמ'שם, . 56

צהובים""כתמיםהגיבוראתהצופיםפוגשיםלהורג"ב"הוצאהחשוף.

למוותהנידוןאתהמוות"מר"מתוקמציגכךכחסר-כול.מלכתחילה

וידיועירום,הואגבר.פהעומדורבותיי,"גבירותייצהובים":"כתמים

המכנסייםלאגםכבו,דלארכוש,לאכסף,לאבעולם.כלוםלוואיןריקות,

ערכיםגם ssשלו".לאכברעצמוהואגםבשרו,עללובששהואהרטובים

ונותררדוקציה,במהרהעובריםומדעמוסראהבה,היגיון,כמואנושיים

"סגולותיה"אתלויןמעמידשנשללו,הערכיםבמקוםלבדו.הגוףרקשוב
שעוברוהפרפורהגוףבשרשלרכותווהמדממת:החיההבשרעיסתשל

הסכיןאתתוקעתצחקו""והשמיםכאשרלתוכו.חודרהמוותכאשרבו

אינםלרוצחווגםלקרבןהמשותףכימתגלהפחד","צמרמורתשלבגופו

צמרמורתשלו:הפיזייםוהביטוייםהגוףאלאמופשטים'אנושיםערכים

יכוליםהיו(שבקלותרוצחושלהענוגהחלחלהורטטהקרבן,שלהפחד

לתוךחדמשהולתקוע"טובצחקו":"והשמיםבתפקידיהם).להתחלף

נעיםוהקרביים,הבשראתברכותהסכיןפולחתאיךלחושטובהבשר,

שרקמותלהינעץ,תחדללא[ש]הסכין ] ... [רוצההייתי ] ... [החיהפרפורהוא

הזה,הגוףמןיופקופחדשלאינסופייםוצליליםקץ,ללאייקרעוהבשר

כחול,ברקכמוביחולףאשרחלחלה,שלהענוגהרטטיהיהואינסופי
 56נפלא".

המופשטהרוחניהאלשביןהאופוזיציהעומדתאיוב""ייסוריהמחזהבמרכז
שלקיומועצמו"!מידמתבררתכאןגםאךהמוחש,האנושיהגוףלבין

נסבלהבלתיהגירודוכאבבתחילה,השינייםעקירתכאשרהפיזי,הגוף

אלא,נכסיו,כלאובדןאתרקלאמאיובמשכיחיםאחר-כך,מידהגוףבכל

הכאבובנותיו.בניומותעלהאיוםהצעראתגםומעליב,משפילכמה
הרגשיות,זיקותיואהבותיו,האדם:בצלם"רוחני"זיקכלעוקרהפיזי

הזוחלתעירומהלחיהאותווהופךוכבודו,אמונותיוהחברתיים,קשריו
כאשראיומות.וצווחתמייבבתבעפר,בייסוריהמתפלשתארבע,על

הגוףשלמעמקיואלחודרניתבפלישההטבעתפידרךהשיפודמוחדר
מתערבליםוהדעותהאמונותהרגשות,היצר,המשפחה,קשרי"כלהמעונה

שלאורכמומבליח,שמתוכוכב,דלערפלצורה,חסרתעיסהלמיןאצלו
 5711בישבן.הנוראהכאבמגדלור,עמ'לע'ל, 53הערהא'וב", ' 110 "" . 57

93 . 

העוריתהמעטפתהגון:גבולות

לתגובותמכוונים 5811להורגב"הוצאההקרבנותשלושתשלשמותיהםלע'ל. 52הערה . 58

"כתמיםהמוות.מולועמידהחרדהמחלה,במצביהגוףשלפיזיולוגיות

העורפניעלמופיעותכולן-פחד""צמרמורתקרה","זיעהצהובים",

לכידותו.אתולהבטיחהגוףשלגבולותיועללשמורשאמורהחיצוני,

מהוויםהגוףשלהעוריתהמעטפתפניעלוכתמיםפצעיםפגמים,גידולים,

הואהחיצוניהעורלחלוטין."ליהשייר"העצמיעלהזהות,עלאיום
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הביולוגיתהאינדיבידואציהשלהראשוני,לאאםהחיוני,"הגבול
איןהזהות.שלגבולותיהפריצתאתמסמנותבוופגיעות 59והפסיכית",

היאאיובשלבגופוהראשונההפגיעהאיוב"ב"ייסורישגםמקרהזה

ומייסרואיבריובכלומתפשטשהולןנסבל,בלתיגירודהחיצוני:בעור

המבדילראשוןמדדהםהגוףשלהמעטפתפניאנוש."צלם"אובדןכדיעד

חווההואודרכוהחיצוני,העורהםשגבולותיוהחי,הביולוגיהגוףבין

מראה,כשלהםשלוהשטחשפניהבבואתי,הגוףלביןעונג,אוכאב

הבבואה,שגוףבעודממשית.פנימיתלהתרחשותביטויכלבוושאין

מושלם,חלק,נקי,יהיה:שהגוףרוציםשהיינוכפיהואומשתקף,המשקף

אוצהובים,כתמיםזרועההביולוגיהגוףשלהחיצוניתהמעטפתכבר

ומגרדת.מכוערתתפרחת

נקבים"נקביםפתחים,"פתחיםהגוף

המחזותבמרכזעומדהקהל,שלעיניולנגדהמתרחשהמוות,חיזיון

התהליךאתבפועלהעוברהקרבן,שלמדמותופחותלאהמיתולוגיים

הקהלשלהקונקרטיתצפייתולמותו.עדהגוףהתפוררותשלהאנטרופי
חשובאינו-לגופה-מתלגוףממשבפועלהחיהגוףהופךבובתהליך

שלבמסגרתוהאירועמתקייםלהורג"ב"הוצאהעצמו.הגוףממותפחות

הקרבןנבחרשמתוכוצופיםקהללעיניומזוויע,אכזריפולחני,טקס

הנראותחייביםאיוב"ב"ייסוריגם 60ושרירותי.מקריבאופןהפוטנציאלי

צופים.קהללעינילהתרחשהאיטיתגסיסתוותהליךהמפולשהגוףשל
למוות,החייםביןלאובייקט,סובייקטשבין(הגבולותלויןשבוחןהשאלות

במעמדנעשההמבדקכאשררקאמיתילבירורניתנותלגופה)חיגוףבין

המוות,מהותאתובמיוחדאותן,להדחיקהאנושיתלנטייההמנוגדפומבי,

במחזההמשנייםהקרבנותשלהחטוףמותםלכןהראיה.לטווחמחוץאל

להיותמסוגלאינו-פחד"ו"צמרמורתקרה""זיעה-להורג""הוצאה

העיקרית.ל"הצגה"הקדמהרקומהווהמופתי,

הכיסא);בתי(רחבתצהובים""כתמיםשלהמתתוטקסשלמיקומו

קשים,עינויים(קודםהמוקפדיםשלביורב);צופיםקהל(לעיניפומביותו

הקול,מיתריניתוקהמשוסף,מהגרוןהדםטפטוףהגרון,שיסוףאחר-כן

מעלה,כלפימופניםכשהפניםהכיסאביתלאסלתהשחוטהראשהכנסת

גסיסתו),ברגעיהקרבןשלפניועליפהאישהשלהמוצקיםצרכיהועשיית

משמעותואתוממחישיםבפועלמממשיםהאלה,הגשמייםההיבטיםכל

פסולתומסכות,איפורללאאמת,שלבתאטרון"כמוהמופשט.המוותשל

לחיות.כדיהצידהדוחקתבקביעותשאנימהאתלימראיםמתיםוגופות
הזוהצואההזה,הזיהוםהגוף,שלהללוהנוזליםלמוות,שנוגעמהבכל

המבטשלהכרחיותו 61נגדו".עומדיםרב,בקושישהחיים,מההם _

שללהצעתובתוקףסתיו""חיוכימסרבתכאשרעצמובמחזהנרמזת

i= 
r-1 
 Julia Kristeva, P()>ve1·,1 1if .59 8י=

=' H()rr1J1·: A11 E.,·.,ay lin Abjec·זirilד, 

Columbia U11iversity Press, New 

Y ork 1982, p. 53 

בהרחבהעוסקתבדאוןאראלה . 60

"הוצאהבמחזההצופ'םכמעמו

שונהפרספקט'בהמתוךאךלהורג",

 . 1992לע'ל, 5הערהבאן.שתוצגמזו

 . 4עמ'לע'ל, 59הערהקר'סטבה, . 61
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 . 3-2עמ'לעיל, 59הערה . 63

 . 4עמ'שם, . 64

 , 3עמ'שם, . 65

המתים,חיישירים:לוין,חנוך . 66

 . 1999חל-אביבהמאוחר,הקיבוץ

לזכותמנתעלעיניובניקורהגפייםקטיעתאתלהמירצהובים""כתמים
רוצהלאאניאותי.שתראהרוצהאניאדם"בןסתיו":"חיוכיברחמיה.

במשמעותאןהאדיפלי,למיתוסגלויהרמיזהכאןיש 62לחושן".שתימלט

ב"עיניגםמכירהואאיןלכןחומר,שאיננובמהמכיראינולזיןמהופכת.
דווקאמסמלתאותהאדיפוס,זוכהלההכרתיתהארהבאותההרוח",

חייבתהקונקרטיבמוותההבטהלזין,אצלהגוף.שלהבשרעיניעקירת
וממשית.עינייםגלויתלהיות

במסגרתנעשיםרב,קהלעינימולטינופוובמיוחדקרבן,שלהמתתו
החייםמתחוםהחוצההמתהגוףשלהפרשתוהפרשה.שלסימבוליטקס

הקולקטיבשלשגבולותיוכדילעזאזל,שעירלשילוחהדומהאקטהוא
מצביעההזוועה""כוחותבספרהלחיות.להמשיךיוכלוהואהיטביוגדרו

בפעולהתמידכרוכיםוגבולותיההזהותשכינוןהעובדהעלקריסטבה
או(הסובייקטיבי 11אני 11השבה ,) abjection (הרחקהשלנידוי,של

אינואןבתוכו,(ששוכןהמנודהאוהמבוזההמוקצה,אתדוחקהחברתי)

שלהאלימההפעולהמתוןלגבולותיו.מחוץאללחלוטין),בונטמע
בחוקילמשל(כמוהגופותשלדחיקתן 63ה"אני"·מכונןוהדחייה,הנידוי

מיידי,באופןלקוברווישהמתאתלהליןאסורלפיהםהיהודיים,הקבורה

סימבוליבאופןלבטאכדיהכרחיתהקדושה)האדמהאתיטמאשלאכדי

מחדשלהגדירוכדיהחי,בגוףמלכתחילההחרוטהמוות,שלדחיקתואת

המזהםהמוותזההעליון.הנידויהיא ] ... ["הגופהגבולותיו.אתולאשש

"מוקצההואהמוותזאת,עםהידיעה".בה"אהמנודההטומאההחיים.את

שהואכמולהתגונןיכולאינוהאדםשמפניונפר,דאינוהאדםשממנו

בולעגםולבסוףלנו,שמאותתממשי,איוםזהו ] ... [מאובייקטמתגונן

אתהקולקטיביהגוףמחלץוהטינוףההפרשהטקסיבאמצעות 64אותנו".

המוות.שלמתחומוחיהכישותעצמו

המוות,הרחקתשלסמליאקטהםהצואה,ובמיוחדהגוף,שלהפרשותיו

הולכתהזו"הפסולתהאישי:בתחוםגםאלאהקולקטיבי,בתחוםרקלא
יישארלאדברשוםלמשנהו,אחדשמאיבודעדאחיה,שאניכדילאיבוד
ב"הוצאה 65אינני"·אניבולמקוםלגבול,מעברייפולגופיוכלבתוכי

שלמותולאחרכברזותפיסהשלואכזרימתומצתאימאז'מוצגלהורג"

אישהשליחידהמעייםפעולתמולאחדמתגוף-הראשוןהקרבן
המלאההזהותעלמיידיובאופןבפומביבגלוי,המצביע-בשלותהבשיא
המטנפות,לעומתבלב.דפסולתזוכמוזה-הצואהלביןהמתהגוףשבין

החוצה,מפנימיותןהמוותהרחקתשלאקטהןהמתפניעלשהפרשותיהן

איובשלגופותוכניאל-הטבעתפי-איבראותודרךהשיפודהחדרת

אתומבשרתלגופו,המוותלחדירתביטויהיאאיוב""ייסוריבמחזה

בשיריםובמיוחד 66המתים","חיילזיןשלהשיריםבקובץהקרוב.כיליונו

פליטתשלהמוטיבומופיעחוזרהקרב,למותומודעהיהכאשרשנכתבו

גוףמולהאהובהחיישלהנמשכתלדינמיותעליוןכביטויהגוףפסולת
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הנרקביםהגופותשלתסיסהקולרקדומיה."לילה,

כיסאביתנובחמלמעלהושםופהו ... [

חייםמלאלועג,פראיצחוקכמולושוצףבאסלהמיםפרץ

מטהיורדתבצינור,נבלעתזוהמהוהופ,

 .וסחיבבושתמוקףו ... [המתפנימולו ... [

ביובשהשקיפההאישהוערוות

להצחיןהמתמורדאיך

רגליהכפותתחתאמותארבע

 . 32-31עמ'שם, . 67השופכין.""תעלותעםאחדמישורעל

בהפרשותהקשוריםהדוחים""החומריםאללזיןשלהאובססיביתהחזרה
והבלתיהעיקשהאישי,למאבקביותרהמזוכךהביטוילפינןהיאהגוף

המוות.נגדיצירתומראשיתמנהלשהואמתפשר,

וביצירותלהורג////הוצאהבמחזהכמטנפותיפותבנשיםלזיןשלהבחירה

לזין,אצלהאישה,שלהמוצקותהפרשותיהמקרית.אינההיאגםאחרות

ראשיתם:היאהחיים.נוחהיאהאישהשלה.החייםלחיוניותביטויהן
גםהיאלראשונה.העולםמראההנולדלרןנגלההשופעות//ירכיה//מבין

החייםנוחשלהעליוןביטויוהיאהאישהלגוףהתשוקה-שלהםהאמצעי
בדברהאשליהשלהמובהקתהמייצגתהיאהתשוקהוכמושאהליביזיאני,

פואטי////צדקמאשריותרלכןישהמוות.עלוהתגברותאפשריתגאולה

חייםיצאושממנומקורמאותובסיומם,מהחיים,הפריזהבתמונתנאשר

שלהאינטימייםמאיבריה-והנחמההגאולהנתבקשווממנוחדשים

פסולתאתמרוקנתהאישהביותר:הגזולההחלאהגםתצא-האישה

הצואה,הרחקתשלה.החייםנוחאתהמבטאנאקטהמתפניעלגופה

האורגניזםשלחייומביטוייהיאלגוף,מחוץאלהוולדשלדחיקתונמו
והאדיש:היפההטבעאלמרמזיםהמטנפותשלוששלשמותיהןהחי.

שצירופםמרוממים,שמותצחקו,,_//והשמיםהטבע,,,//שלוותסתיו,,,//חיוני

המטנפותאולםחריף.זיסוננסלנאורהיוצר//מטנפות//המשותףהכינויאל

ביאליקנוסחלמחאהכביטוירקלאלטבע,הקשוריםבשמותנקראות
משוםאלאההריגה,,),(,,בגיאשחט//והשוחטפרחההשיטהזרחה,//השמש

שאליוהקוסמילמעגלשיינותאכןמבצעותשהןוהדחייההריקוןשפעולות
המחזה.בסיוםשמופיעהזבובגםלהלן,שנראהנפישיין,

לטמא,הנשגבשביןהאופוזיציוניבמרחבנמצאלהורג////הוצאההמחזה

המטנפות,-המונמךלביןהשמים,הטבע,המוות,-המונומנטליבין

המרחבשזהומשוםפומבית,בהזדווגותוביזויוהגוףביתורהצרכים,עשיית

//כתמיםשלעיניוומולשחיטתולפניאורגניזם.כלשלהקיוםשלהטבעי
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פרץשלעליוןכאקטסתיו",ו"חיוכיעיניים""אלףמזדווגיםצהובים"
המסמיכהמרוכזתסצינהמתרחשתאיוב"ב"ייסוריגםהמוות.מולחיים

בנקביהממוקדהגוףשלקיומומרחבעלהמצביעהלמוות,הזדווגות
איוב,האיששלהייסוריםמחזהאיוב","ייסוריאתלסייםבוחרלויןגופו.

לתנטוסארוסביןמזוויעגרוטסקיעירובנוצרהקרקסבסצינתבקרקס.

גוססשעליולשיפודערוותהאתמצמידההחשפניתלמוות.קיטשבין
העונגבגניחותמתמזגותאיובשלוהגסיסההכאבייסוריגניחותאיוב.

המפושקות)(רגליהםהזההגופםתנוחתהחשפנית.שלהארוטי

לכאבהמשותףהמוקדאתמבליטיםאלהכל-הדומיםופרכוסיהם

ואותןפרכוסיםאותםגניחות,אותןמכשיר,אותוולמוות:לחייםולעונג,

ריגושיובעצמתהמתפתלהעירוםהגוףאמא.אבא,ההורים:אלקריאות

גופותביןהזהותכסות.מכלהיאגםעירומהלוין,שלאמירתואתממצה

חורמולחורהגוף:בנקביבחוריהם,מתמקדתוהחשפנית)(איובהשניים

זר,גוףשלחודרניתוכניסה-הישבןחורמולהנשיהערווהחור-

להכאיב.כדיהןלענג,כדיהןהסובייקט,שלהזהותגבולותאתהפורץ
המוחלט"החור"תוכניאלנשאבאיובהמוטיב:מתלכדהמחזהבסיום

תוכו.אלאותושבולעהאולטימטיבי,הנשיהחור-המוות-והסופי

שניביןנעהחייםמסלולובגורלו.העירוםבגוףכן,אםמתרכז,הכול

רקובתווךבאדמה,שנכרההקברחוראלהנשיהנרתיקמחור-קצוות

גיסא.מאידךבישבןמכאיבושיפודגיסא,מחד(וארוס)סעודה

לגופהחימגוף

לע'ל, 52הערהלהורג","הוצאה . 68

 . 18עמ'

ב'ןקשרק"םפרו'ראצלכבר . 69

מכנ'ות.מטפורותלב'ןכ'ולוג'מודל

ב'ולוג'תה'אהפרו'ד'אנ'תהתפ'סה

מרכההואאךשלה,המוצאבנקורת

ה'דראול'ותבמטפורותלהשתמש

אחרות.ומכנ'ות

אלאוהנשגב,המופשטערכםאינוכן,אםהחיים,שלהאמיתיהביטוי

איבריםאותםובראשונהובראשהגוף,איברישלוהמלאההתקינהפעולתם
שההבחנהבעודההפרשה.ועלהבליעהעלהאחראיםנקבים)(או

חייתיותבמטפורותהגוףשלנחיתותואתמתארתלנפשגוףביןהמסורתית

הגוףלביןהטבעיהביולוגיהגוףביןזיהוידווקאלויןיוצרמכניות,או

להיותשנבחרלאחרצהובים","כתמיםביןשמבדילמהאוטומטי.כמכניזם
העובדההיאנבחר,שמתוכוהצופיםקהללביןלהורג,שיוצאהקרבן

הביולוגי·הגוףשלוהשגרתיתהנורמליתהתפקודשיכולתהחותכת

הלילה"בסוףתופסק:ששלובעודתימש,ךשלהםפיזיולוגי·אוטומטי
מתגליםהחייםסימני l/68בבוקר!מחרנשתיןעודאנחנובוקר!יששלנו

הפסולתאתלהפרישביכולתוהגוף,שלהתקינההמכניתבפעולתודווקא

בעצמוכולוהגוףהופךמותועםכאשרלהפ,ךולאלחיותכדימהגוף

לפסולת.

אצלמאודשכיחהתקינה,בפעולתותלוייםשהחייםמכניכמנגנוןהגוף,

הפעולותשלהאוטומטיהמכניזם 69שלו.הביולוגיהמודלאלומתקשרלוין

לחיותוהעליוןהביטויהואוהעיכולהמיןהנשימה,מערכותשלהביולוגיות

78 



ב"הוצאההמוות.לאחרהביולוגית""המכונהשל"דוממותה"מולהגוףשל
מנגנוןבאמצעותהמטנפותשלהחייםותשוקתהכוחמודגמיםלהורג"

שהגוףזמןכלוהפסיבי.החייםחסרהקרבןלגוףבהשוואהשלהןההפרשה

אנרגייתבעלהוא-ולהפרישלאכוללהזדווג,-אורחותיואתזוכר

הגוףשלהפיזיהזיכרוןיותרממשיחולם"ב"הילדגםפוטנציאלית.חיים

רבלעברזועקתכשהאםתרבותי.אותודעתירגשי,זיכרוןמכלהלויני

רבעונהשלה,הילדבלעדיאחדרגעאףלחיותתוכללאכיהחובל,

תחייוהריתוכלי!"והריהשלוש:בתילדתואתעתהזהששכלהחובל,

בליתחייהפרשות!ותפרישיותתרחציותאכליתנשמיוהריימות!אםגם
המכונות"חדרהקרויבקטע 11לאהובה",פרידהב"מכתבי /701תחיי!בנך,

ממגזיניםלנוהמוכרותהאהבהתנוחותאתלדיןמעמידהאהבה",של

מרהיבות",ושקיעותזריחותשלווים,אייםלנו"הראובהםרומנטיים,

עצמו:האהבהמעשהבזמןכללאליהןלהתחבריכולהואשאיןכתמונות

התשוקהברגעיהמפרך".בעמליצווארעדשקועאניולהם?לי"מה

הנחשקתהקולנועיתבצורתומתואראינוהנשיהגוףאפילוהממשיים

הפיזיתבאותנטיותאלאמאוחיו"),ב"הזונהשראינו(כפיוהמושלמת

כמעטוהגוףהפנים,עלנזעם·מתרפסגיחוךמורכן,"הראששלו:הממשית

הגברי:הגוףגםכךבבטנך".שספגתהאדירההמכהמחמתלשנייםמקופל

למטה,"בסולםיורדהואברצפה".שנוגעתכמעטשערותיךציצית"שפוף,

שלמטההמכונותחדרבתוךהפרךעבודתהאהבה".שלהמכונותחדראל

במחנקקשה,בהרגשהרע,בריחקשים,אדיםרוויסמיךבאווירמלווה

זיעה".מגירוהגוףחשוקותהשפתייםצורבות,"העינייםובזיעה:
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 . 286עמ'לע•ל, 2הערה . 70

 66הערההמתים,חיישירים: . 71

 . 79עמ'לע•ל,

ביןבחירותשלסדרהבפניצהובים""כתמיםעומדלהורג"ב"הוצאה

מוות.אוסירוסהיאהראשונההברירהיותר.וגרועותגרועותאופציות

הגוףשלהפיכתואלאמהגוף,אורגניחלקשלהחסרהרקאינוהסירוס

הבדלקייםזאת,עםממש.שלחייםאנרגיתללאליבידו,לנטולכולו
ייחודואתממנוגוזלאמנםהסירוסהנוראות:הרעותשתיביןקריטי

ממשיך"אתהרוח:במורתסתיו""חיוכישאומרתכפיאולםוכגבר,כאדם
 . 36עמ'לע•ל, 52הערה . 72ל"לא·אדם",אותולהפוךכדיבסירוסאיןולכן 12עצמאי",כגוףלהתקיים

שלוהאוטומטיותה"טבעיות"פעולותיואתלבטלבליחיים.חסרלגוף

ממשיך"אתהסתיו":"חיוכיה"אני".שלמוחלטתהתבטלותאין-הגוף

אתהלהפריש,לנשום,לאכול,ממשיךאתהעצמ,ךמשלחייםלחיות
 . 27עמ'שם, . 73ועומדשבכאשר 73.11מושלמתאינהבפניישלךההתבטלות ] ... [לךנרדם

קטיעה-רעותאופציותשתיביןנוספתבחירהבפניצהובים""כתמים

ביןההבדליםעל·פיהקודמת,בבחירהכמוהחלטתו,נשקלת-מוותאו

קטועחי,אבלקרבןלהיותמעדיףצהובים""כתמיםחי.לאדםמתאדם
עםלשכבבמקוםליקוק,כושרלהשישלשוןבעלעדייןאךגפיים,ארבע

 . 42 • 41עמ'שם, , 74לכן 74ללקק!"כוחלהםואיןהשפתייםעללהםדורכות"שמגפייםהמתים

עדייןמסופקת:אינהסתיו""חיוכיגפיוארבעתוכריתתסירוסולאחרגם

לגופה.החיהגוףהפךלא
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אתשפרכצימאשתולהסיר"שיץ"במחזהצ'רכסשלרצונוביןהשוואה
והשדיים),(התחתלשימושוהראויאתרקולהשאירהמיותריםחלקיה

צהובים","כתמיםשלה"מיותרים"חלקיושלההדרגתיתהקטיעהלבין
התחסדה,לפרקטיקתללוין.אופייניתפואטיתתופעהעלמצביעה

כמצרןכ"סחורה",כבשר,הגוףלהצגתהמוקדםבמחזהאותושמשרתת

לחלוטיןשונהתפקידישאחר,מצרןככלהמשווקכלכליערןבעלמיני

בבדיקתלזיזאתומשמשתבפועל,מתקיימתהיאכאןלהורג".ב"הוצאה
מלחיות.גוףפוסקומתילחי,גוףהופךמה"חיים":המושג

בחומרהטבועהחייםוחד

 . 19עמ'שם, . 75

סיזיפוס,שלהמיתוסקאמי,.אלנו 76

עמ' , 1990 ] 19421חל·אכיכעוכר,עם

13 . 

 . 34עמ'שם, . 77

לעיל, 52הערהלהורג","הוצאה . 78

 . 46עמ'

 . 49עמ'שם, . 79

להישחט,הקהלמתוןצהובים""כתמיםנבחרכאשרהמחזה,בתחילת

לראשונהיודעהואהממשי,המוותמולבעמדוהזו,בעתכילונדמה
שלהאמיתיתהמשמעותאתלפתעמביןאני"כעתכאדם:ומהומיהו

לעברו,המוותזיזגזרשבהצביעהרוע,דהעצםהוא'אני''אני'.המלה
נותןלכאורהד sאתן".רועדאינודברששוםבתימהוןרואהסביב,מביט

היאלמוותהחריפההמודעותאקסיסטנציאליסטית:תשובהלדיןכאן
הקיוםשלהאמיתייםתנאיוואתהאותנטיתזהותואתלאדםשמגלה
"כדאיהאםלפסוקקאמימבקשסיזיפוס"של"המיתוסבספרוהאנושי.

היאמסקנתו 76אבסור.דשלבעולםכדאי"לאאוהאלה,החייםאתלחיות

שלמשקלםכללהיוולד"עשוילאבסורדהמודעותמתוןדווקאכי

לדיןשלתשובתואולםבחיים,הואגםדבקצהובים""כתמים 77החיים".

הואה"אני"ביולוגית·פיזיולוגית.אלאקיומית,תשובהאיננהביסודה

נוכחותועלברעדשמגיבהשלו,והפיזיותחי,אורגניחומרכולקודם

מודעתבחירהכאןאין"מודעותו".ראשיתהיאהמוות,שלהמיידית
בהמשךהרואיותכלגםאיןשלהם.האבסורדיותנגדמרדכתגובתבחיים,

שמשהההממושכת,העינוייםסדרתלאחראףצהובים"."כתמיםשלחייו

מושפללחיות.הדחףעדייןבבשרוטבועבפועל,שחיטתואתזמניתרק

ומכריז:צהובים""כתמיםשבגפיו,ארבעתקטועומעונה,מסורסונעלב,

 78 • /1מעודירציתישלאכפיהאלההנפלאיםהחייםאתלחיותרוצה"אני

אידאולוגיה,-חיצוניכוחלכלשמאפשרתזוהיאהחייםדחףשלעצמתו
בלב,דגלםחומרהיהכאילוהאדם"מ"בשרדברכלללוש-זולתחברה,

המשפיליםגםחיים,שלסוגכלחיים.שלכוזבת,ולוהבטחה,תמורת
דפיקותיואתדופקשלוהלבבו:"הביטועיניים":"אלףביותר.והעלובים
כרותהכול,ולמרותהפסי,דכברהואלהפסידלושהיהמהכלהאחרונות,

אתלהפיקממשיךהואהיכולת,גבולקצהעדמושפלדם,זבאיברים,
"כתמים 79האנושי".הבצקהוארןכהרוצחיו.עליופורטיםאשרהמנגינות

זאתלשנותכדימספיקהאינההידיעהאןזאת,יודעעצמוצהובים"

"חיוכיכאשרלחייו,בתמורהשסירסוהולאחרמייסוריו.אותוולגאול
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"כתמיםאותהשואלאיבריו,קטיעתאתנוסףכתשלוםתובעתסתיו"
לינתתלמהבתקווה?לשגותליגרמתלמהאותי?עינית"למהצהובים":

האדםצלםעםלמותיכולתיהריההשפלה?!הייסורים,כלאתלעבור
 . 37עמ'שם, . 80ההשפלותכלאתלעבוראוליכדאיוהמוותהחייםבמאזן l/80שלם!שלי

לחיות.כדי-האדםצלםאתהבושה,אתהאנושי,הכבודאתלאבד-

נסבלת.בלתיהשפלהזוהי-למותוגםאותןלעבוראולם

E ,.., 
י=
rר
ם

=' 

אתלראשונהצהובים""כתמיםסוף-סוףמבקשהמחזה,סיוםלקראת

"חפץ",כמומי.דנסוגהואאולםהבושה,אתלמחותובכךלמות,נפשו

שלובסופוכבודו,אתלהצילכדימהגגלקפוץהחופשי//מרצונוש,,מתנדב

יוותרוכיוהתחנןששבלאחרפוגות,בידיעצמוגגמאותובבוזמופלדבר

שביהרגוהו,כיביקששכברלאחרכאן:גםכךהמובטחת,הקפיצהעללו

בתמורהסתיו,,ל/'חיוכירביעיתהצעהלהציעומנסהצהובים""כתמים

המאכלתעל-ידיצהובים////כתמיםשלקולומיתריניתוקרקלחייו.

הקולקול,לוישעודכלחייו.עללתחינתוקץשםצווארועלהמועברת
//לחיות!//זועקהזה

האורגניהגודשלהקוסמיתהמחוזריות

מאודשברירילזין,על-פיאפוא,הואאדםחיישלהמופשטהעליוןהערך

לושישחיצונישרירותיכוחישנועודכלמלכתחילה,בספקומוטל
הגוףאתשהופכתכוחנית,אקטיביתבפעולהל,,אין// //שי//להפוךהיכולת

המוחלטתבשרירותיותהיאהמוותשלהמונומנטליתעצמתולגופה.החי
עלצהובים////כתמיםשלויתורושלו.הטוטאליתהאיוןוביכולתשלו

משוםסתיו,,//חיוכיאתמספקתאינהואיבריומשפחתומיניותו,

התבטלותתיתכןהאמנם sמושלמת,,.ואינהבפניישלךש,,ההתבטלות

אומרתכךעלדבר?ממנויותירשלאמותו,עםהאדםשלמוחלטת
שורפיםאחר-כךהפרצוף,עלצואתיאתמקבלנשחט,'/אדםסתיו'/://חיוכי

ונמוגיםלעשןביחדהופכיםבלהבות,מתמזגיםהםהטינופת,עםאותו
איןכימושלמת.כמעטנכון,יותראומושלמת,[התבטלות]זהבעננים.

 82בעולם".אנרגיהשלמושלםאיבודלצערי

הקיוםמגבולותכן,אםלזין,אצלחורגהחייםשלהליניאריהמהלך
רקלאאותושמאפייןגרוטסקי,גוףהואהלויניהגוףהחד-פעמי.האנושי
היותואלא-ופתחיםבליטות-הגוףשלהתחתוןחלקועלהדגש

זהמאפייןוהחידוש.ההזדקנותוהלידה,המוותשללמטמורפוזהכפוף
להורג////הוצאההמחזותשלהדומהסיומם 83הטבע.עםאותומקשר

ו,,חיוכימת,צהובים,,ש,,כתמיםלאחרהיטב.זאתמדגיםאיוב"ו,,ייסורי

נושאיםחייה,להמשךוסימןכאותפניועלצואתהאתמורחתסתיו"

קהלשעשוילמהבניגודהציפייה,השמים.אלמבטוהמטנפותהרוצחים

 . 36עמ'שם, . 81

שם. . 82

דומהלויןשלבמחזותהגוף . 83

באחטיןשמוצאלגוףדנותמבחינות

מבליטותשמורכבגוףואבלה,אצל

חלקוהואהגוףמרכזומפתחים'

הואהפתוח""הפהגםאךהתחתון'
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שלוהבליעהיכולתחשוב.איבר ~
;= 
לבטן-התחתוניםלאיבריוקשורהי= = :::!: .-
::-=: 
r-

= r-1 
3 ,-

איוב""ייסוריהמחזההמין'ולאיברי

בסעודה,ומסתייםבסעודהפותח

גסיסתו,בשעתאיובשלקיאוכאשר

-M. M = r ..הקבצניםלסעודתמזוןמשמש _
 ,Bakhtin, Rahe/{li., "nd hi., W"rldו:כ

Indian,1 Univei·sity Pi·ess, ,.., 

Bloomington 1984 [ 1965] ::C: ..., 
,ליעל הרעה 52 ,"גרוהל האצוה" .84 ;;=-

r-1 

'מע 52-51. := ... = 
3 

המחזוריותעלמצביעהקריסטבה . 85
r-

= ;=. 
אתתופסתהיאאחר.מכיווןהזו

מדחףכחלקלהולידהתשוקה

נשמעמעט"עודלזבוב:אלאלגאולה,ולאלמשיחאינהלשער,הצופים
לובוררבמעגל,פעם-פעמייםלוחגמופיע,אותונראהמעטעודזמזום,

ובצואה.בדםהמטונפיםהפגרפניעלנוחתאחר-כךטינופת,שלנתח
בסעודה.יפתחכךאחרברגל,רגלנמרצתבעסקנותמחכךלו,יעמודרגע

המסיימותהמיליםאלה 84יתחיל".הזבוביםנשף _שלנוהחגיגהתיחםאז

חלקהםהאנושייםוהצואההדםהבשר,המסך.ירידתלפניהמחזהאת

שלבנקביםומרוכזבחומר,מעוגןכולוהחייםמנגנוןבטבע.מהמחזוריות

(האכילה)אחריםחומריםשלהקליטההואפעולתואתשמקייםמההגוף.

חלקהםומותוהאדםלידתגםשהתעכלו.לאחרהפסולתשלוהפליטה

אמומנקבהעולםאלנפלט-מגיחהוולדהזה.החייםמנגנוןשלמפעולתו

לתוךזרעואתהזכרשפלטלאחרחודשיםתשעהודם,בשרשלכצרור
מותו),(עםכפסולתהפעםשוב,יפלטוהושהחייםולאחרהנקב;אותו

ולרמשים.לזבוביםלמאכליהיהוהואצואתם,בפליטותאחריםיכסוהו
המשמשחומררקהואוהבשרבשר,רקהואוהגוףגוף,רקהואהאדם

 ssאחרים.חייםעבורמזון

r-
וארכאיקולקטיבינשיליבידיאני .==

מטפיזיתחזרהשלעיקרוןשמכונן

מטרנאלית"התפרצותנצחית:

ם rלאו,שייכתזיכרוןשלכפייתית

לחליפיןאומזדווגים,אשרמינים

 ] .. , 1עצמםאתלהנציחכדימתפצלים

החזרהמלבדמשמעותלהםאין

והמוותהחייםמעגלשלהנצחית

 Julia Ki·isteva, Desire .הביולוגי"

in L,1ng,111ge, Leon S. Roudiez 

ed.), Colu1nbia University ( 

,] 1977 [ 1996 Press, New York 

239 . p 

מבבל",הגדולה"הזונהלדין,חנוך . 86

ואחרים,איובייסורי(עורך),פרימנחם

 . 187-105עמ' , 1988תל-אביב

87 . li11e קMichel Foucault, Di.1·ci 

111,/ P,111i.1·/1: The Birth of thc , 

1975 Prison, Allen Lane, London 

88 . Scotl Lash, "Genealogy and 

/ the Body: Foucault/Deleuze 

, Nietzshe", Mike Featherstone הגוףשלהםמיוטיקה-ולחומרלבשרמעבר
Mike Hepworth & Brayen S . 

Turner (eds.), The Body: Social 

Prr,,·e.,.,. LlnLI CL1!1,11·{l/ The1,1·_1·, 

P11blication, London, Newbury 

Park, New Delhi 1991, pp. 256-

Sage D. ךותמ: טטיצ דשא 280 

Bouchard (ed.), Mi,·hel FL!ur·Llult: 

L,111.~ll{lge, Co11nter-Memory, 

P,·actic. Oxtord Blackwell, 1977 

ליעל . הדעה 85 .89 

ב"ייסוריבצואה,המעורבהדםאתהזבובאוכללהורג""הוצאהבמחזה

ב"הזונהגסיסתו.בשעתאיובשפלטהקיאמשייריהקבצןאוכלאיוב"
המוטיבבאמצעותביותרהנוראביטויואתזהרעיוןמוצא 8611מבבלהגדולה

נסבלהבלתיבאופןביולוגיתמחזוריותאותהאתהממחישהקניבלי,

ומתבצעראליזציה,הקניבליהאקטכאןעובר"שיץ"למחזהבניגודביותר.

שחותרתלוין,שלהפואטיתמגמתושובנחשפתזהבמחזהלמעשה.הלכה

נאכלכחומרכבשר,הווייתואלהגוףשלהתרבותייםההיבטיםמןלהגיע

בנם,בבשרהאבאתשמאכילהזוהיאהאםדווקאכיהעובדהונפלט.

שאריותיואתפולטרצוני,לאטבעיביולוגיממנגנוןכחלקהאב,וגוף

ביותרהעליוניםהערכיםאתממנהחריפהשאיןבמידהשוללתכפסולת,
האנושיים-רוחניים-נפשייםהערכיםאם.ואהבתהאדםחייערךהאדם:של

מנוסממנושאיןזהביולוגי-דטרמיניסטי-מחזורימהלךמולאלנשללים

מפלט.ממנוואין

שלו,החומריותברמתולוגוף,לחשוףניתןלאכיטענו,וממשיכיו 87פוקן

בדיסקורסיםתרבותית.ולהבניהלמשמועלחריטה,מלכתחילהניתןכשהוא
המשמשיםחברתיים,ופיקוחבקרהסוכניפוקרראהומשמעתענישהשל

כאב"של"זיכרונותבעברשחקקוהפיזיים,הגוףלעונשימודרניתחליף
כינונהאתפוקרמציעאלהו"דיסקורס""זיכרון"כנגדהגוף.עלישירות

התנגדותמקורשישמשנגדי","זיכרוןשתיצורדיסקורסיבית"לא"שפהשל
לאשפהשללסוגמתייחסת 89קריסטבהגם 88חברתי.דיכוישלכזהלסוג

סמיוטיתשפהלשוני.הקדםבקולומקורהבגוףשקשורהדיסקורסיבית,
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בבגרותוהופכתהסימבולית,לשפההקודםאונטולוגיסטטוסבעלתהיאזו

כצורהמהגוףלויןשעושהבמהלך 90התרבות.נגדהחתרנותשלללוקוס

לראותניתןהגוף,שלהסמיוטיקהאלוחומר,כבשרהגוףדרךתרבותית,

"שפהשלנגדי","זיכרוןשלסוגאללהגיעשעיקרוומכווןמודעניסיון

כשלעצמו.לגוףהשייכתדיסקורסיבית",לא

אינסטינקטיבייםלדחפיםמובהקתזיקההלויניהגוףשללסמיוטיקה

תנועה,הסובייקט.שלהפרה·ורבלי,הקדום,בשלבשמקורםראשוניים,

בהםחומריים,ולאמילולייםלאסמיוטיים,ביטוייםהםוקולהבעה

זונגישה,ובלתיקדומהארכיאולוגיתהוויהאותהשלעקבותיהנוכחים
ניתןולאבמישרין,להכירהאפשרשאיטהורה,ליבידיאניתאנרגיהשל

מתוך"הלוחם"הקרויהקטעבמרכזלשוני·מושגי.קשרכלעמהליצור

לגילוילהגיעבניסיוןה"אני"תוךאלפנימהמסעלויןעורךהמתים""חיי
עדקליפהאחרקליפהמקלףהואישותו.שלביותרהאותנטיהגרעין
היל,דבתוךהמסע.מסתייםלאבכךאולםיל,דשללדמותומגיעשהוא

האימהשלהמהות"מפרפרתוהחומרית,הדיבוריתמקליפתהמעורטלת
"פעורהדמויותשלשמותיהן 91מכול".לנוראהבלתי·פוסקההנהון ] ... [

הבעות 92l1פה"פעוריבמחזהמייצגיםראש"ו"שמוטעין""לוטשפה",

שלהןהחייםראשיתשלהןהקיום,להווייתהקשורותגופניותותנועות
היורד,החושךרקעעלהוותיקהגוססנזכר 93"הבכיינים",במחזהסיומם.

זוכראניחושך.רק"לאהיההאלהשבחייםלמוות,כמטפורההמשמש

"כן,עונה:החדשוהגוססימות",לאכאילוצחק ] ... [צחקהואהיל.דאת

הצחוקקולותלסירוגין.וצוחקיםבוכיםושניהם 94והחושך",התינוק.

הואשהבכיבעודהילד:שלביותרהארכאיהמערךשלרכיביםהםוהבכי
שלתולדההואהצחוקשרידותו,המשךאתלהבטיחשבאהקוליהכלי

מתרחש 96l1בחושך"ההולכיםבמחזה 95הורית.דמותמידיהבאההקלה

עםפניםאלפניםעומד"ההולך"דמותשלהמבוגר"האני"בומופלארגע

הואבמפתיעשבתוכו.ביותרהארכאיתהפנימיתהמהותמפעם","הילד

כברבושקינןהמוות,ניחושאתמפעם""הילדשלראשובהטייתמזהה

אתמסגירותהקרבנותאחדשלפניוהבעות"המביט",במחזהמבראשית.

אפילוחושבלא"כברמותו:לפנישבתוכוביותרהראשוניעםהמגע
טהור,כאבמקושקשות,הברותמחשבה,שלנופלותקוביות ] ... ['אמא'!

פנימיקשבמלבדדברנותרלאלאחריהם 97לדבר".יודעשלאתינוק

למוות.ודמום

E ,..., 
 The Body .90" .·וJudith Butle 8י=

!:' Politics ot' Julia Kristeva", Kelly 

Oliver(ed.), Ethi,·.,, P1J/iri,·.1, ,111,I 

Dij]eren,·e i11 Julia Kri.1·1ev,1 :, 

W1·iti11g, Routladge. New York & 

London 1993. pp. 166 

 . 81עמ'לע'ל, 66העדה , 91
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