
השחור והאדום
תערוכתו של ניר שטרית "צח ואדום" סובבת רובה ככולה סביב טקסים וטקסטים הלקוחים מהמסורת היהודית.1 בלב 

התערוכה ניצב טקס ברית המילה. למתבונן מבחוץ יכול הטקס להיראות אכזרי, פגאני, ומכאן אפילו מיותר. אבל אם 

נצלול אל נבכיו נוכל להיווכח במשמעות העמוקה הגלומה בו. כדי לעמוד על משמעות זו יש קודם כל להידרש לדו-

המשמעות של המילה "מילה". באורח פלאי מציעה השפה העברית - באופן שאינו קיים באף שפה אחרת - שתי משמעויות 

שונות למילה זו. מצד אחד, משמשת המילה "מילה" לציון אותו טקס הנערך ביום השביעי של הרך הנולד, שבמהלכו 

מנותקת העורלה מאיבר המין הגברי )איבר הברית, בלשונו של שטרית(. מצד שני, המילה "מילה" מציינת את המסמן 

הלשוני. האם ייתכן שלא מדובר בדו-משמעות מקרית? האם ייתכן כי בין שתי המשמעויות עובר חוט בל יינתק? 

כדי לעמוד על חוט זה יש להבחין קודם כול בפער הפעור בין שתי משמעויות המילה "מילה". זהו למעשה הפער 

שבין הדבר עצמו לבין השפה המתארת אותו. או בניסוח אחר, זהו הפער שבין המסומן למסמן. המילה כטקס היא 

מעשה המבוצע בגוף עצמו, בבשר החי. קרי, היא שייכת לסדר של המסומן. המילה כאירוע לשוני אינה הדבר עצמו 

אלא רק ייצוג שלו, וככזו היא שייכת לסדר של המסמן, קרי, לשפה, כמערכת המסמנים המשוכללת ביותר, ומכאן 

גם לארכיב של התרבות בכללותה.

הקשר בין שתי המשמעויות מתמצה בכך, שטקס המילה המבוצע בגוף הילוד הוא זה שמאפשר בסופו של דבר את 

כניסתו אל השפה והתרבות, או בלשונו של ז'אק לאקאן, אל "הסדר הסמלי". הסדר הסמלי מושתת על שני יסודות 

הקשורים זה בזה: ראשית, הוא מושתת על קבלת עול החוק, ובראש ובראשונה על קבלת האיסור על גילוי העריות, 

שהוא מקור החוקים כולם, וככזה מהווה את יסוד הקיום החברתי. זהו למעשה הוויתור על העונג, קרי, על מיניות 

 )enjoyment( בלתי מוגבלת הנתונה מחוץ לחוק. קבלת עול החוק היא אפוא קבלת הסירוס, הממיר את ההתענגות

)pleasure(. שנית, הסדר הסמלי מבוסס על קבלת עול השפה. מדובר בעול מכביד ביותר, שכן בחשבון  בהנאה 

לאקאן,  של  בלשונו  המילה,  המסמן.  קרי,  שלו,  הלשוני  בתחליף  המסומן,  קרי,  הדבר,  את  ממירה  השפה  אחרון 

והבלתי  מתווך  הבלתי  עצמו,  הדבר  על  בוויתור  אפוא  כרוכה  והתרבות  השפה  אל  הכניסה  הדבר".  את  "רוצחת 

אמצעי, על שפעת העונג הגלומה בו, והמרתו בחוק מזה ובשפה מזה. שני אלו קשורים זה בזה בלא הפרד, בשמשם 

כשני ההיבטים היסודיים ביותר של התרבות.

טענה זו מאפשרת לנו להבחין בחוט המקשר בין שתי משמעויות המילה "מילה". טקס המילה, המבוצע באיבר המין 

כאתר התענגות, משמש למעשה אות וסימן להגבלת ההתענגות שתתרחש בפועל עם רכישת השפה בגיל שלוש ועם 

קבלת עול המצוות בגיל 13. אך ויתור זה הוא למעשה מתנה: הוויתור על ההתענגות )המילה כישות טקסית המבוצעת 

 .1 

"צירוף המילים 'צח ואדום' לקוח מפסוק י' של פרק ה' של שיר השירים. הספר שהוא שיר האהבה בין הדוד לכלה, הגבר והאישה, 

גּול ֵמְרָבָבה" מתאר את ה'דוד'. הדוברת היא ה'אחות',  ובנמשל בין האלוהות לנשמה, הפרטית או של העם. "ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום ּדָ

ה'כלה', האישה, שמתארת לחברותיה המאזינות את הדוד, הגבר שלה, מי הוא ואיך הוא נראה, תיאור שנודע בתורות הסוד כגילוי 

דיוקנו  )תיאור  כביכול  ביותר  ה'חיצוניים'  ההיבטים  התיאורים של  באמצעות  דווקא  האלוהות,  סוד  פנימיות  של  ביותר  עליון 

בפרטי פרטים(. 'צח ואדום' הוא ביטוי שמאפיין ומתאר את הגבר, מנקודת המבט של האישה, שהיא 'דמות' נשית שנכתבת על-

ידי גבר פה. הדוד הגבר הוא "צח ואדום", כלומר הוא גם צח, וגם אדום, שני דברים שונים, וזה אתגר; הוא צח ו- אדום, הוא 

כביכול בחיבור, באיזושהי סזורה". )ניר שטרית(



בגוף( הוא זה שמזכה אותנו במתנת השפה )המילה כישות לשונית(, ומכאן גם במתנת התרבות בכללותה, המבוססת על 

ההמרה הכפולה של העונג בהנאה ושל הדבר במילה. עלינו לבחור אחד מהשניים: או להתקיים בחיק הדבר )המסומן( 

במחיר הוויתור על השפה )המסמן(, או לרכוש את השפה )המסמן( במחיר הוויתור על הדבר )המסומן(. בחירה זו היא 

שמהווה את חוט השני הקושר בין שתי משמעויות המילה "מילה", שכמו מצווה על רכישת השפה )המסמן( במחיר 

הוויתור על ההתענגות הגופנית )המסומן(. זוהי למעשה ברית הדמים הנכרתת בטקס המילה - הברית בין האדם למילה.

ברית זו היא שמהווה את הציר שסביבו סובבת התערוכה. בכוחה של ברית זו גם להסביר את הפעולה התמוהה לכאורה 

של הנחת בד הכיסוי האדום - עליו רקום המשפט "מה נורא המקום הזה" - דווקא על איבר המין ולא על חלות השבת. 

שיבוש מכוון זה של כללי הטקס מאפשר לשטרית לשבש את המשמעות הגלומה במשפט: המקום הנורא אינו אתר 

התגלות האל ליעקב, אלא אתר הסירוס של העונג בטקס המילה. מה שנורא ומפליא כאחד אינו האל )המסומן( אלא 

התרבות )המסמן(.

שטרית צובע את שני הסדרים המדוברים - זה של המסומן וזה של המסמן - באדום מזה ובשחור מזה. האדום הוא צבע 

המסומן, הדבר עצמו: זהו צבע הדם הניגר מהאיבר המבותק בסכין המוהל והניגר על התחבושת הלבנה. זהו גם צבע 

הלשונות הנשלפות מהפה, שכמו מציעות עצמן לחיתוך. השחור הוא צבע המסמן: זהו צבע המילים הכתובות על הדף 

והצבועות במרקר על הגוף עצמו, ואפילו על הלשון.

גם כאן מבוצעת פעולת שיבוש, שעיקרה קריאת תגר על ההבחנה הדיכוטומית בין המסומן למסמן. שכן על התחבושת 

הלבנה ניגר לא רק האדום אלא גם השחור. כאילו הדיו השחור, השייך למילים, נוכח בגוף עצמו ממש כמו הדם. דיו 

המילים זורם בגוף בטרם נכתבה המילה הראשונה. במובן זה, הגוף אינו רק אדום אלא גם שחור, כלומר, הוא אינו שייך 

רק לסדר המסומן אלא יש בו תמיד כבר מן המסמן. 

ולהפך, פעולת הסימון הופכת אצל שטרית לחלק מהגוף עצמו, כאילו המסמן אינו מנותק מהגוף אלא יש בו מהגופנית. 

על כך מעיד השימוש במסמנים הראשוניים, המבוטאים במחוות יד. גם כאן משבש שטרית את הסדר הטוב בעשותו 

שימוש במחוות יד הלקוחות מהמסורת היהודית מזה ומכת השטן מזה. על כך מעידה גם כתיבת המסמנים על הגוף 

עצמו, על כפות הידיים והמצח, ואפילו על הלשון. כאילו המסמנים אינם מנותקים מהגוף אלא קשורים אליו וניזונים 

ממנו, ובכך כמו מבטלים את הפער התהומי הקיים בין השניים.

פתרונות  ומציע  גבולותיו,  את  בודק  כנגדו,  מתקומם  כמו  שהאמן  הסירוס,  חרדת  עם  מתמודדת  שהתערוכה  דומה 

אלטרנטיביים לבחירה האכזרית שהוא מציב לפתחנו. התקוממות זו ניכרת יותר מכל באקט הנורא של חיתוך הלשון, 

המוצב כנגד האקט של חיתוך איבר המין. רוצה לומר, עדיף לשון חתוכה על פני איבר מין חתוך. מהשוואה זו ניתן אולי 

לגזור את המסקנה כי בחשבון אחרון שטרית מעדיף את הלשון הגדועה, המסמלת את הקיום הקדם-לשוני, על פני 

הלשון המדברת, המסמלת את התרבות.
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