להוריד! jujהשלום
מהשמים ,אפילו על גב
חיפושית זבל :״שלום״
אילנה שילה

של אריסטופנם
הקומדיה " ש ל ו ם " מאת אר יםטופנם הוצנה בשנת  421לפנה״ס ,בפסטיבל
דיוניסיה הנדול ,וזנתו;  :פ ר ס השני .הרקע ההיסטורי היה המלחמות
הפלופוגםיות אשר קרעו את יוון ,ואריםטופנם מציע אלטרנטיבה
דיוניםית ,תושגית וחוגגת ,לחיים בצל המלחמה ,חיים המתמצים ב ד י מ ו י
של חיפושית הזבל.

איכר שבע מלחמות עף לאולימפוס ,רכוב על תיפושית זב7

הדרו ,נשרפה סמלה מאש כדור הרעם ודיוניסוס נולד בטרם

מפוטמת ,על מגת לחלן משם את אלת השלום  -זהו הדימו

זמנו .זאוס שתל את העובר בירכו ואחר כך מסר את התינו7

המרכזי ,והמצחיק מאוד ,ב״שלום״ של אריסטופנס .המחוה

לחזקתן של נימפות ,אשר גידלו אותו בין יערות ונחלים ,ולימדוהו

מתמקד בדמותו של טריגיאוס ,מגדל גפנים מפשוטי העם ,אשר

שירה וריקוד .אך הרה הקנאית רדפה אותו עד שלקה בשיגעו

אינו יכול לשאת עוד את תלאות המלחמה ומחליט לעלות לשמים

ונמלט אל ארצות המורח ,שם נרפא בידי אלת האדמה ,וש1

על גבי חיפושית ובל ,ולתבוע מזאוס להשיב את השלום ליוון

לבסוף אל אדמת יוון ,על מנת לכונן בעריה ובכפריה את פולח

אך כשהוא מגיע ליעדו הוא מגלה שהאלים ,אשר מאסו בקרבות

דיוניסוס.

היוונים ,פרשו לקצה השמים והותירו מאחוריהם את שליחם

מן הראוי לציין שלסיפור זה ,כמו למרבית סיפורי המיתולוניר

הרמם ושני אלים נוספים ,אלי הקרב והשאון .אל הקרב הטמ

היוונית ,קיימות נרםאות רבות )הנוסח הנוכחי הוא ש7

את  - Eireneאלת השלום ,במערה והוא מתכונן להכניס את

 ,Parandowskiבספרו  .(Mitologiaאולם בכל הנדסאות כרוכר

כל ערי יוון למכתש ,ולכתוש אותן באמצעות עלי .טריניאוס

דמותו של דיוניםוס ביסודות מנוגדים ,של חיים ושל מוות .פולח

קורא לעזרתו את כל היוונים ,ובמיוחד את פשוטי העם ,על מנח

דיוניםוס ,כפי שהשתרש בכפרי יוון כבר במאה ה 12-לפנה״ס

שיסייעו לו לנולל את הסלעים מעל המערה שבה טמונה אלח

כלל תגיגות יין ,קורבנות של בעלי חיים ואולי אף של בני אדם

ןזשלום ולחלצה .הם מצליחים בניסיון השלישי ופסלה של אלת

ולפי האנדה ,נם טקסים אורניאסטיים של מינאדות א

השלום היפהפייה עלה לעין ,כשהיא מלווה בשתי עלמות שובות

באכחנטיות )שמו האחר של דיוניסום הוא באכחוס( ,אשר הי

לב ,איפורה  -שרת פרי הקיץ ותיאוריה  -שרת המועד .המחוה

תולשות במו ידיהן איברים של עגלים צעירים ,מורחות פניה

מסתיים במשתה צבעוני ותוסס החוננ את השבת השלום לאדמו^

בדם ומגיעות למצב של טירוף חושים ואקסטזה .מאפיין פולתנ

יוון ואת כלולותיו של טריגיאום עם שרת פרי הקין.

גוםף היו תהלוכות קרגיבליות שמשתתפיהן התחפשו או עטו

״שלום״ הוא אחת מתוך כארבעים וארבע קומדיות אשר תיבו

מסכות ,ש ח שירי זימה וגשאו בגאון פאלוםים עגקיים ,חיקויים

אריסטופנס ) 380-445לפגה״ס( ,מתוכן השתמרו רק אחח

של איבר המין הגברי ,אשר הורכבו על גבי מוט או עגלה

עשרה .הקומדיה היוונית ,כמו נם הטרנדיה ,נעוצה בפולח

בתהלוכות הללו הומרו טקסי קורבן אדם בטקסים מסוגגגים ש7

דיוניסוס .דיוניסוס ,לפי סיפורי המיתולוניה ,היה בנם של אבי

 ,aischrologiaאו הטחת עלבונות בקורבגות גבחרים .חגיגוח

האלים זאוס ושל אהובתו סמלה ,בתו של קדמוס מלך תבי.

היין ותהלוכות הפולחן התקיימו על פי רוב באביב ,ולמרוח

זאוס היה נם אל כדור הרעם; וכאשר שכנעה הרה ,רעייתו

שמילאו מגוון פוגקציות פסיכולוגיות ,חברתיות ופוליטיות

הקנאית ,את סמלה לבקש ממאהבה להתנלות לפניה במלוא

תפקידן העיקרי היה להגביר את פריון האדם והאדמה באמצעיה

הפגנה גטולת מעצורים של בריאות ,שגשוג וגבריות.

׳׳הקומדיה העתיקה״ עוסקת בפשוטי העם וחוגגת את חיי הכפר,

אך דיוניםום לא היה רק אל היין ,השירה ,הפריון ושיכרון

כשהיא מציגה פנטזיה של חיים אידיליים בחיק הטבע .אך מעל

התושימ .כפי שנרמז כבר באנדת היוולדו ,שמו נכרך גם

לכול ,״הקומדיה העתיקה" ,כמו פולחן אל היין ,היא שיר הל7

במסתורין ובמוות .כתות אורפיקיות ,הקשורות לפולחן דיוניסוס,

לחיים ,תגיגה ססגונית ותוססת של אוכל ,שתייה ומין ,של דבר

פיתחו טקסים שחגגו את מותו של האל ואת תחייתו .לפי הסיפור

וימה וביקורת פוליטית שלוחת רסן ,חגיגה המסתיימת ,לעתים

המכונן של הכתות המיסטיות הללו ,אשר ראו את המשורר

קרובות ,במשתה כלולות חושני.

תמיתולוני אורפיאוס כמייםדן ,דיוניסוס )המכונה כאן זאגרוס(

כל הסממנים הללו מאפיינים נם את ״שלום" ,אשר זכה בפרס

נולד לראשונה מזיווג של זאוס עם בתו פרספונה .זאוס העניק

השני בפסטיבל דיוניסיה הנדול בשנת  421לפנה״ס .עשר שנים

לבנו את השלטון בעולם ,אך הטיטנים התקנאו בו וזממו להרגו.

מוקדם יותר פרצה המלחמה הפלופונסית ,שבה התאחדו כל

כן האלים הקטן נמלט מפניהם ,כשהוא לובש ופושט דמויות של

אויביה של אחונה ,ובראשן ספרטה ,אשר חששה מכוחה הנובר

כעלי חיים שונים .לבסוף ,כשהוא עוטה דמות של פר ,קרעו

של אתונה ומעושרה .אתונה של אותה התקופה אכן הייתה

אותו הטיטנים ,אכלו את בשרו ,ואת לבו הטמינו באדמה .האלה

חזקה ומשגשגת .מושלה פריקלס היה מדינאי נאור ,אשר עודד

אתנה חשפה את הלב ומסרה אותו לזאוס ,אשר בלע אותו,

וטיפת את האמגויות והפילוסופיה והפך את אתוגה למרכז

ואתר כך הוליד את דיוניםוס השני ,המוכר לעולם כבנה של

הפוליטי והתרבותי של יוון .פריקלס היה אולי המצביא היתיד

סמלה .שני המוטיבים המרכזיים במיחום זה ,זבת מבשרו של

שיכול היה להביא לאתונה ניצתון על ספרטה ועל בנות בריתה,

האויב או שתייח דמו ,ומחזור הלידה ,המוות והתחייה של האל,

אך הוא נפטר ממנפה כשנתיים אחרי פ ת ן הקרבות ,ויורשו

מהדהדים במרבית המיתולוגיות העתיקות ובדתות של המזרח

קליאון המשיך במלחמה .בניגוד למלחמות נגד הפרסים

והמערב.

) 479-547לפנה״ס( ,שלשמן התאחדו כל היוונים כדי להנן על

לאור מרכזיותו של דיוניסוס בקוסמולוגיה היוונית והמשמעויות

הדמוקרטיה מפני הרודנות ,הסיבות האידאולוגית לעימוח

המנונדות המיוחסות לדמותו ,אין זה מפליא שהן הטרנדיה והן

הפלופונםי היו ברורות פתות ,והמלתמה סיפקה כר נרחב

הקומדיה צמחו מפולחן דיוניסוס .משמעות המילה ״טרנדיה

לביקורת ,סאטירה וקומדיה .לאחר קרב אמפיפולים ,שבו נפלו

היא "שירת התיש״ ,והז׳אנר החהווה ,ככל הנראה ,מאותם

מנהיגיהם המיליטנטים של שני הצדדים ,החלו ספרטה ואתונה

טקסים אשר שיקפו את מות דיוניסוס ותתייתו ואשר בהם שימש

כמנעים לקראת שיחות שלום .הסכם שלום זה ,המכונה"שלום

התיש כקורבן תמורה ,השעיר לעזאזל .הקומדיה התפתחה

ניקיאס״ ,נחתם באביב של שנת  421לפנה״ם ,זמן קצר אתר

מתהלוכות ההוללות שחגגו את פריון האל ,ואשר זכו לכינוי

שהקומדיה של אריסטופנם עלתה בפסטיבל הגדול של דיוניסיה.

"קומוס״ .עם השנים התעדן פולתן דיוניםוס)שהגיע ליוון ,קרוב

כיצד רואה אריסטופנס את השלום הממשמש ובא? ראשית

לוודאי ,מאסיה הקטנה( ,ובמאה החמישית לפנה״ס היו נערכים

מל ,במונחים חושניים ,דיוניסיים .השלום מדיף ריחות ניחוח;

באתונה ארבעה פסטיבלים שנתיים לכבוד אל היין והשירה

המלחמה מסריחה .הצלחת שליחותו של טריניאוס נורמה להיפוך

כשניים מהם ,פסטיבל לנאיה שהתקיים לכבוד דריכת היין,

סימטרי במצב העניינים בעולם ,והיפוך זה בא לידי ביטו

׳פסטיבל דיוניםיה הגדול שהתקיים עם בוא האביב ,היו נערכוח

באמצעות דימויים של ריח .המחזה פותח בשני עבדיו של

זחרויות דרמה ,הן של טרגדיות והן של קומדיות.

טריגיאוס המפטמים את חיפושית הזבל בעוגיות צואה מצחינות;

התקופה המוקדמת בתולדות הקומדיה היוונית ידועה בשם

עוגיות מקבילות ,מדיפות ריחות מעוררי תיאבון ,מוגשות

הקומדיה העתיקה״ ,ונצינה המובהק)והיחיד( הוא אריסטופנס

במשתה הכלולות בסוף המחזה .התיפושית היא תובבת צואה,

ניתן בנקל לזהות בז׳אנר דרמטי זה את סממני ה״קומוס״

ניזונה ממנה וטומנת בה את ביציה  -והצואה היא הדימוי

השתקנים עטו מסכות נרוטםקיות ,לבשו תחפושות מרופדות,

התמציתי של אריסטופנס לעולם הנתון במלחמה .דימוי זה חל

׳הנברים צוידו בפאלוס מרשים עשוי עור .שחקני המקהלה

על כל העוסקים במלאכה ,החל בקליאון שליט אתונה ,אשר

בקומדיה הופיעו לעתים קרובות בתחפושות של בעלי חיים)כפ

"יאכל )כמו חיפושית הזבל( צואה בלא בושה") ,(48דרך אל

&נרמז בשמות המחזות"צפרדעים״" ,צרעות״ או ״ציפורים״(,

הקרב ,המתואר )בתרנום לאננלית( כ״זה שמכנסיו מלאים״

׳מנהג זה מבע בעליל מטקסי דיוניסוס הקדומים .מאפיין מובהק

) (241וכלה בתיאור הקצין אשר מעיל הארנמן שלו משנה נוון

נוסף הם חצי הביקורת והסאטירה ששולחת הקומדיה בבעל

כאורח חשוד כאשר הוא נאלן לצאת לקרב) . (1176-1172בנינוד

קשררה וההשפעה ,באם אלה פוליטיקאים ,שועי העם ,או

לכך ,השבת השלום לאדמת יוון אפופה בריחוח ניחוח .טריניאום

פילוסופים; סאטירה זו היא כנראה גלגול של ,aischrologia

פונה לבת לווייתה ,תיאוריה ,באלו המילים" :ומה נעים ריחך,

קטתת עלבונות טקסית ,שהיוותה חלק מהפולחן הדיונים

ומה ערב ללב /ריתך ,מתוק ממור ,מבטלה מתוק!"),(526-525

ובהמשך טריגיאוס עצמו ,בבגדי חתן ,שב לעלומיו ,ניסוך במור,

של געגועי אימא־אדמה ,והאביב הוא לבלוב שמחתה על שיבח

ומדיף ריח מתוק ).(861

בתה ממעמקים .בקומדיה של אריםטופגם ,קבורת Eirene

האספקט הדיוניםי ,הפיזי של הקומדיה אינו מתמצה בתיאור

במערה על ידי אל הקרב מקבילה לאונס פרספונה על ידי האדם

הריח .מבחינת אריסטופנס מלחמה ושלום באים לידי ביטוי

ומציבה את אל הקרב כמקביל לאל המוות .בתבנית מיתולוגיה

בפעילויות האנושיות הבסיסיות ביותר  -אוכל ,הפרשה ומין,

זו ,חילוצה של אלת השלום כמוהו כהשבת הפריון והשנשונ א7

בעידן המלחמה תמוגות האכילה הן גרוטסקיות ומעוררות פלצות,

פני האדמה.

החל בסעודתה של חיפושית הזבל ,אשר איגה רק גרגרגית,

דמטר ודיוגיםוס ,שפעת הטבע ועסיס פרי הגפן ,אלה הכ

אלא גם בררנית ,דרך פעילותו הקולינרית של אל הקרב ,הכותע

ביטויי השלום של אריםטופנם .הקומדיה העתיקה ,כמו גם

את כל ערי יוון לסלט ,וכלה במגות הקרב השגואות של החיילים

הטרגדיה ,צמחה מפולחן דיוניסום .הטרגדיה מצינה דמויות רמוח

אשר ריחן כ״גיהוק בצלים וחומץ״ ) .(529השלב הסופי של

מעלה וחושפת אח הממד ההרואי של אופי האדם .הקומדיה

תהליך האכילה הוא ,כמובן ,הפרשה ,וחיפושית הזבל ,הניוונה

מתמקדת בפשוטי העם .טריגיאוס אכן אינו אלא איכר חובב יין,

בחריצות מהפרשות ,מנלמת באורח מושלם את מחזור המחן.

אך הוא גם היחיד במרחבי המיתולוגיה אשר עולה לשמימ ,קורא

ואולם בעידן השלום הופך מוטיב האוכל לסמל של פריו!

תיגר על האלים ,ויכול להם .בכך מציע לגו אריסטופגס ,ממרח7

וחיים" .שלושת הימים״ השנואים שלהם נועדו מנות הקרב

מאות שנות היסטוריה ,גרסה מפוכחת של גבורה .ומי שמעדין

הופכים לשלושת ימי משתה הכלולות ,הלעיסה הדוחה ש7

עליה את הילת הנבורה של שדה קרב ,בוחר בנורל חיפושיה

החיפושית מתחלפת בתיאבון הנמרץ של האיכרים בסעודה
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