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מוטיב ההקרבה בנצרות
ובםרטיו של לארס פון טרייר

אילנה שילה

מוטיב ההקרבה אינו ייתודי לנצרות; נראה שהעלאת קורבן היא יסוד פולתני
אוניברסלי בכל הדתות .במחשבה הנוצרית ההקרבה היא מושנ מפתח ,ומודל ההקרבה
האולםימסיבי הם ייסוריו ומותו של ישו על הצלב .ייסוריו של ישו הם ייסורי תמורה
ובמותו כיפר ,מתוך אהבה וחמלה ,על חטאי כל בני האדם .לפי תפיסה זו ,ההקרבה
כרוכה באהבה אינסופית ,חמלה ,כפרה וגאולה; ותמצית מהותו של האל עצמו היזד־
הקרבה עצמית מ ת ו ן אהבה .תפיסה זו של הקרבה עצמית ניצבת בתשתית שלושת
סרטיו של הבמאי הדני לארם פון טרייר ,לשבור את הגלים ) ,(1996תקדת בחשבה
) ,(2000ח־/גזיל ) .(2003בשלושת היצירות דמות הקורבן המושיע היא דמות נשית.
אולם בעוד שבסרט הראשון הקרבתה העצמית של הגיבורה ,הנובעת מאהבה רומנטית
וארוטית ,אכן מביאה א ת הנאולה ,ובסרט השני אהבתה האיגםופית של אם אכן
מושיעה א ת בנה77,נ7יל מצינ תפיסה תתרנית של אידאל ההקרבה הנוצרית.
באחד הגיליונות האחרונים של שבועון ״טיים״ זועקת לרוחב
העמוד השאלה :״מדוע ישו היה חייב למות?״ כפי שמעידה
ההתעניינות העצומה בסרטו של מל גיבםון ,הפסיון ,נם במאה
ה־ 21נמצאת עדיין שאלת מותו של ישו בכותרות .ומותו של
שו נתפס ,באורח מסורתי ,כאקט של הקרבה.
הקרבה היא מושנ מפתח במחשבה הנוצרית .אך זהו מושג
רב־משמעי ,מסתורי ומעורר פולמוס .זהו מושנ רב־משמעי כיוון
שהמילה  sacrificeבאננלית ,הננזרת ^ sacrificiumבלטינית.
היא שם עצם ופועל כאחת יש לה מספר משמעויות שונות:
הראשונה  -אקט פולחני המאופיין בהעלאת קורבן; השנייה -
את האובייקט של האקט הזה ,קרי הקורבן עצמו ,ובהשאלה ,נם
אקט של ויתור ממניעים אידאולוניים)כמו במשפט ״הוא הקריב
את המשפחה למען המפלגה״(; והשלישית  -אקט של הקרבה
עצמית .בעוד שבברית החדשה מציינת המילה ,לעתים ,העלאת
קורבנות לאל ,הרי שהשימוש הנפוץ ביותר שלה מתייחס למותו
של ישו על הצלב .ואקט ההקרבה של ישו הוא אפוף מסתורין
ומעורר פולמוס  -לגבי טבעו של מקריב הקורבן ,מהותו של
הנמען שלו ומשמעותו של הקורבן עצמו.
נראה שהעלאת קורבן היא יסוד פולחני אוניברסלי בכל
הדתות .בספרה  S a c r i f i c e a n d t h e D e a t h o f C h r i s tמבחינה
 Frances Youngבמספר קטנוריות של פולחני קורבן ,ומסווגת
אותן על פי מטרותיהן .הקטגוריה הבסיסית ביותר היא הקורבן
אשר נועד למגן קרבה בין האדם לאל .במקרה זה ,עורכים

המאמינים סעודה שאותה הם חולקים עם האלים; לעתים ,כמו
במקרה של פולחן דיוניםום ,הם גם זובחים על בשרו של האל
הקטגוריה השנייה מציינת קורבנות מנחה ,שבהם הקורבן הוא
םתת לאלים ,אם כשוחד ואם כמנחת תודה .הטיפוס השליש
הוא קורבן־החטא ,המתחלק לשלושה טיפוסי משנה :קורבנות
שנועדו לרצות את האל ולהפינ את חרונו; קורבנות שנועדו
להרחיק ולהרתיע את כוחות הרשע; וקורבנות שנועדו לכפר על
חסאים .במסנרת זו ,ניתן לראות את הפרשנויות המסורתיות
של סיפור הצליבה כנופלות בקטגוריה שלקורבן הרתעה וקורבן
כפרה.
הקרבה עצמית היא פעולה של הענקת משמעות .אני מקריב
ף ת עצמי למען דבר מה גדול ממני; ואם ההקרבה כרוכה
ךבייסורים,י הרי שלייםורים הללו יש תכלית נשגבת יותר מה״אני״
המונבל שלי .היהדות והנצרות מעניקות הנמקה שונה למצוקת
הסבל של הפרס ,לשאלת ״צדיק ורע לו״ .במקרה של איוב,
התשובה היא מונבלות ההבנה האנושית .במקרה של ישו,
התשובה היא הקרבה ,הכרוכה באהבה אינסופית ,חמלה ,כפרה
וגאולה .כל נוצרי ממוצע מאמין בשתי אמתות יסוד :״ישו אוהב
אותי,״ ו״ישו מת למעני״ .הפרשגות המסורתית לייסורי הצלוב
'היא שבמותו כיפר ,מתוך אהבה וחמלה ,על חטאי כל בני האדם.
תפיסה זו מנסה להסביר לא רק את הפער בין השכר לעונש
!בחיי אנוש ,אלא נם את הפרדוקס של משיח ה׳ שנורלו הוא
כשל פושע נידון למוות.

ראיית ישו כמשיח מעוגנת ,כמובן ,במקרא .הנצרות צמחה

מחודשת ,כאידאל אלטרנטיבי להדוניזם של העולם המערבי

מהיהדות; ואסכולה מסוימת של פרשנות נוצרית ,פרשנות

תפיסה מודרנית זו מציגה אח הקורבן לא כדבר מה הנית

״טיפולוגית״ ,קוראת אח האירועים ומעשי הפולחן המתוארים

לאלוהים ,על מנת לשאת חן בעיניו או לשכך את כעסו ,אלא

בתנ״ך כיסודות ,או ״טיפוסים״ המנבאים את העידן הנוצרי[

כתמצית מהותו של האל עצמו ,אשר מת וקם לתחייה בתהליך

המוטיב המובהק ביותר הנתפס כמנבא את סיפורו של ישו הוא

נצחי של נתינה עצמית .זוהי תפיסת המהות האלוהית כ״הקרבה

תיאור ״עבד ה׳״ בספר ישעיהו .ל״עבד ה״ שלושה מאפייני

עצמית של אהבה״.

אשר אומצו מאוחר יותר על ידי הנצרות :הוא מושפל ,סובל
ומבוזה בהווה; ייסוריו אינם עונש על חטאיו אלא כפרה עק
חטאי אחרים; הוא מתייסר ומת ,אך קם לתחייה וגנאל .בסיפור
זה אכן קיימים יסודוח הזרים לרוח המקרא .אמד מהם הוא
האמונה בחיים שלאחר המוות ,שהיא אמוגה מאוחרת יותח
מתקופת ישעיהו והיסוד השני הוא הרעיון של ייסורי תמורה.
מוטיב ייסורי התמורה ,שלפיו הפרט סובל על מנת לכפר ע7
פשעי אחרים ולא על פשעיו שלו ,מופיע גם בהקשר אחר במקרא
המתפרש בזיקה לישו  -מנהג השעיר לעזאזל .כידוע ,בטקס זה
של יום הכיפורים מושלכיח כל חטאי העדה על שעיר ,אשח
מגורש אל המדבר ,לנסיך הרשע עזאזל ,ומותיר אח בני האדם
נקיימ מתטאיהם .ב״איגרת של ברנבם״ מתואר השעיר לעזאזל
כאב טיפוס של המושיע ,אשר לוקח על עצמו את תטאי העדה
ומקבל את העוגש הראוי להם ,ייםורים וצליבה .גם טקט היוח
הקדוש עצמו אומן בנצרות כתבנית יסוד לסיפורו של ישו .לפי(
הםקרא ,ביום כיפור נכנס הכוהן הגדול לקודש הקודשים ,כשהוא
מטהר אח המזבח באמצעות דם קורבנות החטאת והעולה.
ב״איגרת אל העברים״ מתאר פאול את ישו ככוהן הגדול האמתי,
העולה לשמים  -קודש הקודשים  -ומטהר אותם בדמו שלו.
ישו הוא הכוהן והקורבן כאחד ,ואקט הטיהור הוא חד פעמי אן)
גם נצחי .אין צורך לחוור עליו ,כיוון שהדם הוא יטוד מטהר כת
עיל עד שהוא מייצר מחילת חטאים טוטלית ,מעתה ועד עולם
באקט הכפרה האולטימטיבי.
סוגיית החד־פעמיות של קורבן ישו היא מלע מתלוקת בנצרות,
בעוד שהאוונגליסטימ מפרשימ את הצליבה כאקט בעל משחעות
נצמית  -הקרבתו העצמית של ישו היא כה טוטלית שהיא הופכת
כל אקט הקרבה עתידי לבלתי אפשרי ובלתי נחון  -הרי שנוצרים
בעלי נטייה ליברלית יותר רואים בייסורי הצלוב ובקבלת הדין

:דונטלו,

צליבת ישו ,פב>ל

עץ, 7 4 7 2 ,

פירנצה

שלו מופת ודוגמה הראויים לתיקוי .במשך מאות שנות קיובוה!

זוהי גם תבניח ההקרבה שהבמאי הדני לארס פון טרייר מרכיב;

של הנצרות התעוררו ממלוקות לא רק לגבי תפיסת הצליבו*

ומפרק בטרטיו .בגיגוד לאינגמר ברגמן ,אשר יצירתו גסבה ע7

כתמורה או כמודל ,אלא לגבי עצם האתוס המעלה על נס הקרבה

יימורי הכופר המשתוקק להאמין ,יצירתו של פון טרייר דנה

עצמיח .ההתייחסות לאתוס הקורבן עברה שינויים בהשפעת

ביימורי המאמין אשר היה מעדיף שלא להאמין .אבחנה קולעת

תמורות היסטוריות .בתחילת המאה ה־ ,20ובייחוד אחרי מלממת

זו של מבקר הקולנוע  Thomas Beltzerמומרת משהו מגישתו

העולם הראשונה ,הביעו תאולוגים דתיים התנגדות למניפולציה

'האמביוולנטית של פון טרייר לדוגמה הנוצרית ,אשר אליה

הפוליטית של הםושג ,כאשר חיילים צעירים נשלחו לשוחות

מתייחסים במופגן שלושה מסרטיו :לטבור את הגלים)(1996

מלווים בדרשות על האצילות ההרואית שבהקרבה עצמית .בשלהי

רוקדת בחטכה) ,(2000ודוגויל) .(2003הראשון מבין הטרטים

המאה ה־ ,20לעומת זאת ,זכתה בשורת ההקרבה לעדנה

הללו ,ל ט ב ו ר א ת הגלים ,מתרחש בכפר טקוטי נידח שבו

של בס למזג אמונה והקרבה
עם חושגיות ושמחה.
על אף שזכה בפרס
בפסטיבל קאן ,התקבל סרטו
של פון טרייר בביקורת נוקבו/
משני כיווגים הפוכים; על
היותו תעמולה נוצרית
מניפולטיבית ,ועל היותו
חתירה צינית נגד הדוגמה
הנוצרית .ואכן ,לשבור את
שת
מאפשר
הבלים
אינטרפרטציות קוטביות .על
פניו ,נרטיב הסרט משקף את
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עצמית,

ב0רט

״לשבור את

הגלים״

מתנוררת קהילה קלוויניסטית קיצונית .ניבורת הסרט ,בם ,היא
אישה צעירה ,נאיבית וכפי הנראה רפת שכל ,המחלימה
מהתמוטטות תשית בעקבות מות אחיה .היא נישאת לזר המניע
לכפר  -פועל על ספינת קידוח ששמו יאן  -ויודעת אתו מספר
חודשים של אהבה טוטלית ,תשית וארוטית ,בטרם הוא נאלן
לעזוב אותה ולחזור לספינה .באהבתה האובססיבית מתפללת
בס שבעלה־אהובה יחזור ולא ינטוש אותה לעולם .תפילתה נענית
באורת אירוני  -יאן נפצע בתאונת עבודה ,הופך משותק וחוזר
לצמיתות לביתו .מסיבות שאינן ברורות לחלוטין)אהבה לאשתו,
טשטוש בעקבות תרופות ,או פשוט רוע לב( ,משכנע יאן את
בס לקיים מפגשים מיניים עם זרים ולספר לו עליהם .בס התמימה
מזדעזעת תחילה מההצעה ,אך לבסוף משתכגעת שפעילות
הרסנית זו של השפלה עצמית תציל את יאן .ככל שמצבו של
יאן מחמיר ,כך מקצינה התנהנותה המינית ההרסנית של בס,
עד שלבסוף ,בניסיון נואש אחרון להצילו ,היא מסתכנת במודע
ועולה על ספינה שמלחיה כה ידועים לשמצה עד שנם הפרוצות
המקומיות מסרבות לבקר בה .בס מותקפת בברוסליות ומתה
מפצעיה .אך הנם לו ייחלה אכן מתרחש  -יאן הנוסם מחלים
באורח מופלא .הוא תובע את נופת אשתו ,אשר פרנסי הקהילה
קברו כזונה ודנו לניהינום .בשעה שהוא משליך את נופת רעייתו
לקבורה בים ,יאן וחבריו לעבודה זוכים בהתנלות  -פעמונים
מופיעים ומצלצלים בשמים ,אותם הפעמונים אשר תושבי הכפר
הסגפנים נמנעו מלתלות בכנסייה ,אך המסמלים את כמיהתה

נרטיב הפסיון ,כאשר בס היא
המקבילה הנשית של ישו .בס
היא פשוטה ,תמימה ,אולי
רפת שכל )ברות הבשורה
ש״הענווים יירשו את הארך(
היא ניתנה באמונה דתית
עמוקה ,החורגת מהזמן
והמקום בהם היא חיה .היא מנהלת דיאלוג ישיר עם אלוהים;
למעשה ,היא משוחחת עמו באופן קבוע ,כשהיא מתחבטת בין
תשוקותיה לחובותיה המוסריות ומשיבה לעצמה בקולו הנמוך
של אלוהימ שיפוטי וקפדן.
באחת הסצנות בסרט אומרת בם שלכל אדם יש כישרון מסוים.
היא עצמה תמיד הייתה טיפשה ,אך היא התברכה בכישרון
ייתורי .ומבלי שהדברים נאמרים ,ברור לכול שהכישרון של בס
הוא הכישרון לאהבה .אמונתה הדתית העמוקה ,רצינותה
המוסרית )למרות ההתפלשות בביבים( ,סוב לבה ,ומעל לכו7
 הקרבתה העצמית מתוך אהבה  -הם שמניעים את העלילה,מהוללים נסים ומביאים נאולה.
אך התאמה זו בין דמותה של בס לדמותו של ישו ובין סיפורה
לסיפור הפםיזן מזמינה גם התייתסות אירונית ,החותרת תתת
אתוס ההקרבה הנוצרי .תמימותה ,טוב לבה ומסירותה של בס
מעוררים רוע ,ברוטליות וסדיזם .הקרבתה העצמית מוצאת ביסו׳
בהתנהגות מינית קיצונית ,המשקפת את מריה מגדלנה יותר
מאשר את ישו .ואם יאן ,המפעיל אותה ,הוא דמות האלוהים,
הרי שזהו אלוהים פרוורטי וסדיסטי ,שאינו ראוי לנודל הקורבן.
| אפשר ,כמובן ,לפתור אמביוולנטיות על ידי תיוג של פון טרייר
כבמאי פוםס מודרני ,הבונה מסנרת התייתםות ומפרק אותה בו
זמנית .אך נראה לי שגישה נכונה יותר מוצעת על ידי Jeffrey
 Penceבמאמרו Cinema of the Sublime: Theorizing
 Pence .the Ineffableרואה בסרטו של פון טרייר יצירה העושה

שימוש במומכמות של ריאליזמ קולנועי על מנת לבטא את הבלתי
ניתן להבנה .לשבור את הגלים ,לטענתו ,אינו סרט דתי ,אך זהו
סרט חתני ,המוביל את הצופה לתובנה שהיא מעבר לניתוח
רציונלי .הסרט כולו ,ובםיוחד סצנת הסיום ,מעניק בעוצמה אח
חוויית האהבה בהקרבה ללא גבול ,ויש להתייחס אליו כאל ייצוג
של מציאות שאין אנו מבינים עד תום ,אך שלא ניתן להתעלם
ממנה.
גישתו הביקורתית של  Penceנראית לי נכונה לא רק משום
שפון טרייר ידוע כנוצרי קתולי ,אלא בעיקר בשל התייחסותו
למוטיב ההקרבה בסרטו הבא .רוקדת בחשכה) (2000מציג שוב
מודל של אהבה נשית טוטלית ,והפעם אין זו אהבה ארוטית
אלא אהבת אם .הסרט מתמקד בדמותה של סלמה ,פועלת בית
תרושת שהיגרה מצ׳כוסלובקיה לארצות הברית ,יתד עם בנה
הקטן .סלמה הולכת ומתעוורת ,בשל מתלה גנטית; גם בנה
חולה באותה המחלה ,וסלמה חוסכת כל פרוטה כדי לממן בעבורו
ניתוח עיניים .אלא שיום אחד נשדדימ כל כספי חסכונותיה על
ידי בעל הבית והיחד שלה ,שוטר צעיר החושש שאשתו תעזוב
אוחו אחרי שהתרושש .לאחר ששדד את סלמה ,הוא מעליל
עליה שניסתה לפתות אותו ולגנוב את כספו .הסרט מתפתח
ן
כמלודרמה קורעת לב ,כאשר סלמה הופכת לרוצתת ,נידונה
לתלייה ומסרבת להציל את צווארה בממיר מאור עיניו של בנה
כמו בס ,כך גמ סלמה היא חודל נשי של הקרבה עצמית
טוטלית ,אלא שההקרבה שלה פהות שנויה במחלוקת ,אולי
מפני שגמ מפרספקטיבה תילונית ,אהבת אם נתפטת כמצדיקה
כל קורבן .פון טרייר מנולל את מסכת הייסוריס של סלמה ע7
רקע שתי מסגרות התייחסות המבליטות אותה :קפיטליזם
אמריקאי ברוטלי והעולם המתקתק של מתזות זמר הוליוודיים
רוקדת בחשכה הוא מתזמר ,אך קטעי השירה והריקוד
המתייתסים לצלילי המוסיקה ,אינם חעניקים נחמה .על רקע
המציאות האמריקאית ,הנשלטת על ידי הצירוף הלא קדוש ש7
תאוות בצע ואםקיפיזם סנטימנטלי ,מוקד המשמעות היתיד הוא
ההקרבה העצםית של אהבה.
אמריקה היא גם הרקע ,והנושא ,של סרטו האחרון ,והמורכב
ביותר ,של פון טרייר ,דוגויל ) .(2003מצולם כמחזה תאטרון
על במה כמעט ריקה ,כמחווה למחזות המוסר של ימי הביגיים
מגולל הטרט את סיפורה של פליטה צעירה ויפה ,ששמה גריים
המוצאת מהסה בעיירה דוגויל .הסופר והפילוסוף המקומי
תומאס אדיסון הצעיר ,מתליט לנסות את בגי עירו ולראות האם
רוחם בשלה לקבל מתנה של נדיבות .המתנה ,במקרה דה ,היא
גרייס .בתחילה נוחלת גריים לבני העיירה בעבודות קלות ,אך
אלה הופכות בהדרגה לעבודת פרך ולהתעללות קשה מנשוא.
,טוב לבה ונמיכות רוחה של גרייס מלבים את הצביעותm ,
הלב והסדיזם של בני העיירה ,המעבירים את גחים במסכת של

ייסורים .עד שהיוצרות מתהפכות ,ואנו למדים שנם גרייס
העמידה אח בני דונויל במבהן .היא חיפשה בעיירה אלסרנסיבו
נוצרית והומנית לחברת הפשע של אביה הגנגסטר ובסיומו
המפתיע של הטרט ,היא נאלצת להודות שלא מצאה אותה .כמו
במערכונו של קלינט איסטווד ,בלתי נסלח) ,העוסק אף הוא
באתוס האמריקאי ומגיע לממקנה דומה לזו של פון טרייר ,אם
כי ,אולי ,נטולת אירוניה( ,מסתיים מסע ההקרבה של גרייס
במרמן דמים .ישו יורד מן הצלב ונוקמ בחדווה במעניו.
סרטו של פון טרייר מתכתב במופגן עם הדוגמה הנוצרית
שמה של הגיבורה ,נרייס )״חסד״ באנגלית( ,מתיימס למושג
מפתח בנצרות  -מסד אלוהי המוענק לאדם כמתנה שאינו ראו
לה ,מתוך נדיבות אהבתו של האל .זוהי בדיוק שאלת המחקר
שעורך הפילוסוף־ממציא תומס אדיסון בבני עירו דונויל  -האכ
הם מוכנימ לקבל את גרייס ,שדמותה והתגהגותה מגלמים את
ערכי היסוד של הנצרות .הם נכשלים במבחן .ואם בני דוגוי7
איגם ראויים לגרייס ,גם היא חחליטה לבסוף למאוס בהם .באחז
הדיאלוגימ בטרט העוטק ישירות בדוקטרינת המחילה הנוצרית,
תוהה אביה הגנגטטר של גרייס האם הציווי למחול לאויביך אינו
נגוע ביהירות .״כיצד את מוכנה לסלוח לאחרים על חטאים עליהם
לא היית מוחלת לעצמך?״ הוא שואל .והיא אכן אינה מוכנה
עוד .בסיום הסרט ,מתחלף אתוס המהילה הנוצרי באתוס הנקמה
'של מלממת כנופיות .באמריקה של היומ ,ואמריקה היא ר7
משל ,אין עוד מקום לאהבה שבהקרבה .כל מה שנותר הוא
מומר של גנגטטרים.
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