
 ר בתולות

 ובל רווה

 נאשר אנו מנסים למצוא במיו^לוגוות עוונות סיפורי הקרבת אדם לאל אנו נתקלים
 בממצא מפתיע ומעניין: רוב הסיפורים מן הסוג הנ״ל מתארים הקרבת בתולות. האם
ן היא שלילית. ן נעוצה באנינות טעם של אותם אלים? נראה שהתשובה לנ נ  הסיבה ל

 במאמר זה אנסה לעמוד על הסיבות לתופעה מעניינת זו. לשם כן אתמקד בשלושה
 סיפורים הלקותים מן המיתולוגיות היהודית והיוונית.

 התייחסתי במאמר זה לתיאורים של הקרבת ילדים או לחילופי
 לתיאורים של הקרבת שבויי מלתמה, כיוון שהם מהווימ סוגים
 שונים לחלוטין של סיפורי הקרבה. בניגוד לסיפורי ההקרבה

 בהם נדון במאמר, בסיפורים העוסקים בהקרבת ילדים או שבו
 מלתמה המקריב הוא הדמות המרכזית ואילו הקורבן הוא דמות
 משנית בלבד. לאור זאת תובנות הגלומות בסיפורים הללו
 מתייחסות בעיקר למקריב, ולכן תרומתם של סיפורים אלה

 לפיתות דיוננו, העוסק בעיקר בדמותו של הקורבן, זעומה.

 במאמר הזה אתמקד בשלושת סיפורי ההקרבה האחרונים
 שהזכרתי: סיפורה של איפיגניה, סיפורה של בת יפתת, וסיפורו
 של יונתן. מתוך עיון ביקורתי במקרים הללו והשוואה ביניהם
 ואנסה לדון בשאלה המופיעה ברישא של המאמר: מדוע בשת

 המיתולוגיות, היהודית והיוונית, קורבן האדם המועדף הוא נשים
 צעירות?

 תחילה נעמוד על הדמיון הרב בין תיאורי הקרבת הנערות,
 ומנקודה זו נתחיל את דיוננו באשר לפונקציה התברתית•

 תרבותית שממלאים סיפורים מסוג זה.
 ראשית, בת יפתת ואיפיגניה הן בנות של מצביאים ומנהיג
 עם - דמויות אליהן המוני העם נושאים עיניים. שנית, בשג׳
 המקרים הבנות מקבלות את גורלן האכזרי בהשלמה, אך מקומם
 של הדמעות והעצב המתבקש לא נפקד. כך משכילים כותבי
 הסיפורים ליצור דמויות אשר מצד אהד מעוררת אמפתיה
 והזדהות עקב אנושיותן ומצד שני התפעמות והשתאות עקב
 השלמתן עם קורבנן. בנוסף, בשני המקרים הנערות מוקרבות
 למען מטרה כללית, לאומית, למען ״טובת העם״. כפי שאיפיגניה

 אם יום אחד, בטעות, עוררתם את מרון אפו של אל מסוים
 וברצונכם לרצות אותו, ברור כי עליכם להקריב לו קורבן כלשהו.
 נניח כי נמצאים ברשותכם עלמה ועלם ועליכם להחליט את מי
 מהם להעניק כתשורה לאותו אל על מנת לשכך את זעמו. אם
 אתם חובבי מיתולוגיה יהודית או יוונית תלכו ודאי, ללא כ7
 היסוס, על הנערה. על פי המתואר במיתולוגיות הללו ניתן להבי ־
 כי קורבנות האדם הפופולריים ביותר לריצוי אל זועם הם נשים
 צעירות. רשימת הנערות אשר קיפחו את חייהן הקצרים בדרן
 זו היא ארוכה אך מפאת קוצר היריעה אציין רק כמה מהן:
 במיתולוגיה היוונית ניתן למנות את אנדרומדה אשר הוקרבה
 למפלצת ים לשם ריצוי פוסידון ולמען הצלת ארצה; את הסיונה
 שהוקרבה למפלצת ים אתרת כדי לשכך את כעסם של פוסידון
 ואפולו ולמען הצלת טרויה; ואת איפיגניה בתם של קליטימנסטרוז
 ואגממנון שהוקרבה לאלה ארטמיס בפקודת אביה, על מנת
 לרצוחה ולאפשר לצי היווני להגיע לטרויה ולפחות שם במלחמה.
 בתנ״ך ניתן למצוא את סיפור בתו של השופט יפתח שהוקרבו!
 לה׳ עקב נדר נמהר של אביה, שנשבע להעלות לעולה את מי

 שיצא ראשון מביתו, אם הוא ינצת את בני עמון בקרב.

 בבואנו לתפש סיפורים דומים העוסקים בהקרבתו של גבר
 צעיר, לעומת זאת, המשימה היא בלתי אפשרית כמעט. אחד
 המקרים היחידים בהם מתוארת כוונה לקורבן כזה הוא סיפורו1
 של יונתן שאכל דבש ובכך הפר שבועה שנשבע אביו, שאול
 המלך, בקרב מכמש. במעשהו זה העלה יונתן את חמתו של ה

 ולכן נידון למוות.

 בנקודה זו אני תש כי אין מנוס מלהתייחס לאלו מכם שהשאלה
 ״ומה עם יצתק וסיפור העקדה?״ טורדת את מנוחתם. לא
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 הנשית, שכן תברות כמו החברה היוונית העתיקה או החברה
 הישראלית המקראית, אשר התקשו לקבל אישה החורנת
 מתפקידיה המסורתיים(רעיה, אם ואתראית על עבודות הבית),
 לקחו דמויות כמו בת יפתח או איפינניה, שלא מילאו אפילו
 אחד מן התפקידים הללו, והאדירו ורוממו אותן למעמד ש7
 ניבורות. על פניו נראה כי הניבורות הנשיות הללו סומנות בחובן
 פוטנציאל חתרני כלפי ההברה הפטריארכלית שעיצבה אותן.
 עם זאת מיד נראה כי סיפורי ההקרבה וגיבורותיהם רחוקיק
 מלהיות סיפורים חתרניים. דמויותיהן של איפינניה ובת יפתת

 משמשות, למעשה, אמצעי לשימור המבנה החברתי הקיים.

 בשלב זה, לאחר שהתוודענו לסיפורן של איפיגניה ובת יפתח
 הגיעה העת לבחון את סיפור פדיונו של יונתן בן שאול. מקרה

 אומ0ט הרה, בת יפתח יוצאת לקראת אביה

 מציגה ואת: ״למען המולדת הוא הורג אותי״. (איפינניה באוליס,
 שורה 1456), משפט שהוא המקבילה הנשית ל״טוב למות בעז;

 ארצנו״ הנברי, המוכר והטוב.
 האופן בו מעוצבים סיפורי ההקרבה והמאפיינים הייחודיים
 של גיבורותיהם גורם לכך שהסיפורים הללו חורגים מגבולות
 הגורל האישי והופכים למיתוסים עממיים, לסיפורי מופת
 המסופרים מדור לדור. אלה סיפורים אשר בעטיים שתי הנערוח

 מקבלות מעמד של סמל והופכות לניבורות לאומיות.

 סיפורי הקרבת בתולות מספקים לתברה הפטריארכלית
 המשמרת אותם דמות ייחודית של ניבורה נשית; נערה החכה
 לתהילה ולכבוד בוכות עצמה ולא בוכות ייחוסה המשפחתי, לא
 בזכות בעלה ולא בזכות ילדיה. אין להקל ראש ברעיון הגיבורה



 גיבורה המקריבה את הייה למען החברה היא מודל ומופת
 אידאליימ להתנהגות הנדרשת מאישה בתרבות כזו. משום כך
 מודל הבתולה המוקרבת עוזר בשימור מבנה תברתי בו גברים

 נותנים את הטון ונשים מקריבות את חייהן.

 הקרבה לאלים היא, כאמור, דרך נשית לזכייה במעםד של
 גיבורה ולכן לא ייתכן שגבר, דוגמת יונתן, ילך בה. גבורה גבריח
 היא גבורה של מאבק, של מלחמה, גבורתו של התוקפן והיא

 עומדח בניגוד מוחלט לגבורה הנשית, גבורח הקורבן.

 קאנון הםיפורים והמיתוסים בחברות פטריארכליות, לאורם
 מתחנכים דורות על דורות של נערות ונערים, נבחר ונקבע ע7

 ידי גברים ומסייע בשימור אופיה הפטריארכלי של החברה.

 זה מקיים את רוב המאפיינים עליהם עמדנו בפסקאות הקודמות
 גם במקרה זה מדובר בבן של מצביא; גם במקרה זה תכליח
 הקרבת הקורבן היא ריצוי אל וניצחון בקרב; גם כאן מחרחשח
 התנגשות בין אינטרס כללי, של העם כולו, לבין קורבן אישי
 וגם כאן יונתן מקבל את גורלו בהשלמה. לאור מאפיינים זהים
 אלו ניתן לצפות לסיום אכזרי דומה גם במקרה של יונתן, אלן*
 שלא כך הוא. הסיום שונה בתכלית. בת יפתח ואיפיגניה מובלוח
 כשה לעולה, בעוד שתייו של יונתן ניצלים בזכות התערבוח
 העם שפודה אותו ובכך מונע את מותו. מדוע? כיוון שקיים
 הבדל בסיסי, משמעותי ועקרוני בין סיפוריהן של איפיגניה ובה
 יפתח לבין סיפורו של יונתן: איפיגניה ובת יפתח הן עלמות

 יונתן הוא עלם.

 בשר בתולות, אח כן, הוא בשר הקורבן החביב על כותבי
 המיתוסים באותן חברות, ללא קשר להעדפותיהם הקולינריות

 של האלים.
 עם זאת, העובדה שסיפורי הקרבת בתולות נפוצים יותר
 מסיפורי הקרבת גברים לא טומנת בחובה נחמה לגברים. בסופו
 של דבר יונתן לא חכה לסיים את חייו בשיבה טובה בבית אבוח,
 לגיבורי מקרא מזדקנים. גורלו דומה במהותו לגודלן של בת
 יפתח ושל איפינניה: הוא מוצא את מותו בשדה הקרב, בגיל

 צעיר ובדרך אכזרית, אי שם בהר הגלבוע.
 גברים בדרכם להפוך לגיבורים לא נקשרים למזבח. הם מתים

 באלפי דרכים ״גבריות״ שונות ומשוגות בשדות הקרב.
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 אין פלא שסיפורו של יונתן נגמר כפי שהוא נגמר, באופן
 שוגה לחלוטין מסיפוריהן של בת יפתח ושל איפיגניה, שכ
 סיפוריהם השונים של השלושה הם חלק מתופעה מעניינת ורחבר
 יותר: בחשך השנים סיפורי ההקרבה היחידים שנשמח
 במיתולוגיות היהודית והיוונית הם של נשים. עובדה זו אינר
 מקרית והיא נובעת מהתפקיד התברתי והתרבותי שסיפורים
 כאלה ממלאימ. אקט ההקרבה מקבע את הגבורה הנשית כנבורר
 של הקרבה עצמיח, של ביטול עצמי למען החברה ומטרותיה,
 וכיוון שמדובר בחברות המעוצבות על ידי גברים ניתן להבין כי
 מדובר בביטול עצמי למען מטרות גבריות. האם חברה
 פטריארכליח יכולה לבקש לעצמה גיבורה נוחה יותר מאיפיגניה
 האומרת: ״חיי גבר אחד עדיפים על חיי אלפי נשים״ (שח,

 שורה 1394).

 עתה הגיעה העת לחשוף נקודח דמיון נוספת ומשמעותיח
 ביותר בין סיפורה של איפיגניה לבין זה של בת יפתח: השלב
 בחיים בו מתבצע אקט ההקרבה. בשני המקרים מדובר על נערות
 הנמצאות על סף מעבר בין תקופת הילדות, התמיהות והבתולים
 לתקופת הבגרות בה הן עתידות להיות נשים, רעיות, אימהות
 לילדים וגברות בבתיהן. עיקרון זה מוביל אותנו לתפקיד החברתי
 שממלאת גבורתה של הבתולה המוקרבת. החברות
 הפטריארכליות המסורתיות אשר כיבדו ושימרו את סיפורי
 ההקרבה הללו ייעדו לאישה, כאמור, מקום מסוימ ותפקיד
 מסוים. המעבר מחיי נערה תופשיים ונטולי דאגות לחיי רעיה
 ואם, עם האחריות המתלווה לכך ועם חוסר יכולת ההגשמה
 העצמית בכל תחום אחר, הוא טראומתי מעצם הווייתו. אישה
 הרואה את הגברים םביבה מניעים את העולם בעוד היא נותרת
 בבית ומנענעת עריסות תייבת לוותר ויתור עצום על שאיפותיה,
 על מאווייה וכן על החופש שלה. כל זאת למען שימור סדר
 תברתי קיים המוכתב על ידי גברים ומשרת את מטרותיהמ.


