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 בואמ. א

מעותה של מש).  Bertolt Brecht, Baal, 1918  (לעבזהו הראשון קרא ברטולט ברכט בשם חמל

, חזאי היהודיהמ, ) Lion Feuchtwanger (ליאון פויכטוונגר . כותרת זו לא תמיד הובנה כראוי

אמנם התרשם עמוקות , שבפניו הציג ברכט את המחזה כשניסה להתקבל לתיאטרון במינכן

א ול תראין לדמות שבכות"קבע ש, אך למרות השכלתו בתרבות המזרח הקרוב והרחוק, מהמחזה

, יוגרפיה שכתב על ברכטבב)  John Fuegi (י 'ון פיוג' גםג 1".עם האל הכנעני, מעט שמהל, םכלו

, לבסוף קרא למחזה הדיוקן העצמי המסוגנן כל כך: "פוטר כלאחר יד את ההסבר לכותרת המחזה

שה  נעתטול מוחלט של משמעות הכותריב 2".על שם האל הכנעני הקדום בעל, מיני-ולגיבורו הדו

שקרא , ידי אבישי מילשטיין-על, נתיב-מו לעברית לצורך הצגתו בבית הספר למשחק ניסןוגרבת

עויותיה שמאבל מ, אמנם לא כל חוקרי ברכט נהגו ברישול כזה ביחס לכותרת".  באאל: "למחזה

  3.העמוקות יותר טרם נחקרו

 

אכן " בעל"ת רתוהכ. התרתו כיןרתו של החיבור הנוכחי היא לחקור את היחס בין היצירה לבטמ

אך אנסה להראות שיש לה משמעות עמוקה בחשיפת , זרה לכאורה לעולמו הבדיוני של המחזה

המחזה של ברכט מהווה שלב נוסף . אסתטיות המרדניות והחתרניות של ברכט-כוונותיו התמטיות

כה שהל ,תרינוצ-בניגוד למגמה היהודית. בהתפתחות האבולוציונית הארוכה של מיתוס הבעל

בחר ברכט , וכוננה אותו כסמל לכל מעשה אסור ומגונה,  והשחירה את דמותו לאורך ההיסטוריה

" אחר"זו בחירה ב. אלא גם בחייו הפרטיים,  רק בעולם הבדיוני של המחזה לא–בבעל כגיבורו 

כך ". הסיטרא אחרא"זה המזוהה ממש כבן הפמליה של , של התרבות המערבית" אחר"מכל 

הוא גם גואל את דמותו של בעל , נוצריות של בעל-ת המשמעויות היהודיותא ךופא רק הלט רכב

כמקור לעולם , וחוזר אל המיתוס הכנעני המקורי, מן התהליך ההיסטורי שעיצב את דמותו

 .השירה והדימויים של המחזה

 

 כותרת כמאגדת של המחזהה. ב

,  של סצינות שונות ונפרדות פרישהאאל, בנה המחזה איננו פיתוח של עלילה ליניארית אחתמ

ונות של  שכל הקישור בין הסצינות נשען על חשיפת פנים. שאינן קשורות בהכרח עלילתי זו לזו

ט במיוחד במבנה לוב לעב, בין מחזותיו של ברכט. הדמות הראשית שבכותרת: קרי, הציר המרכזי

יותר לאופיו זה של רורה בבהעדות ה. של סצינות ושירים תלושים המקובצים למחזה אחד, הזה

, הן על ידי תיקון, היא היכולת של ברכט לשנות את המחזה במהלך חייו שוב ושוב, המחזה
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אין מוקדם : בנוסח של כפירה אפשר לומר. רןדס בעזרת שינוים אך ג, השמטה והוספה של סצינות

 .לעבומאוחר ב

 

, דמויות האחרותשמות ה בחירת השם בעל לאחת מדמויות המחזה היא חריגה מאוד על רקע

, לואיזה, אקרט, פילר, אמילי: למשל(שהם ברובם שמות גרמניים טיפוסיים המוכרים לצופה 

כמוה כהנפת דגל המכוון את הצופה לאבחן בתוך , קביעת השם החריג הזה ככותרת היצירה ).סופי

 .הומניסטיים-המחזה את המרד הניהיליסטי בערכים נוצריים

 

 בעל ביהדות ובנצרות. ג

היא שם נרדף לכל " בעל"כשהכותרת , וה בעבודת הבעל יהך היא מאבק מתמשך של"ילת התנעל

, למרות שאין עדויות חיצוניות כאלו,  למשלךכ 4.ועקב כך לכל איסור שהוא, האלים הכנעניים

ְלַהֲעִביר , םִהּנֹ- ֲאֶׁשר ְּבֵגיא ֶבןַהַּבַעלָּבמֹות - ֶאתַוִּיְבנּו: "ך אפילו פולחן הקרבת ילדים"מיוחס לו בתנ

 ְלַמַען ַהּזֹאתַלֲעׂשֹות ַהּתֹוֵעָבה , ִלִּבי-ִצִּויִתים ְולֹא ָעְלָתה ַעל-ֲאֶׁשר לֹא, ַלּמֶֹלְךְּבנֹוֵתיֶהם -ְּבֵניֶהם ְוֶאת-ֶאת

ִיְׂשָרֵאל -ְבֵני ַוַּיֲעׂשּו: "עבודת הבעל הופכת להיות שם נרדף לרוע). 35ב "ירמיה ל" (ְיהּוָדה-ַהֲחִטי ֶאת

, עד כדי כך שלילית עבודת הבעל). 11' שופטים ב" (ַהְּבָעִלים-ַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַוַּיַעְבדּו ֶאתָה-ֶאת

ִּתְקְרִאי ִאיִׁשי , ְיהָוה-ְנֻאםַההּוא - ַבּיֹוםְוָהָיה: " נאסרת על בני ישראל-מו  ש- שאפילו הכותרת בלבד

-18' הושע ב" (ִיָּזְכרּו עֹוד ִּבְׁשָמם-ְולֹא; ת ַהְּבָעִלים ִמִּפיָהְׁשמֹו-ֶאת ַוֲהִסרִֹתי. ִלי עֹוד ַּבְעִלי-ִתְקְרִאי-ְולֹא

19 .( 

 

נעשה , ך"אחד מגילומיו הרבים של בעל המוזכר בתנ, זבוב-ובעל, רית החדשה מפתחת עמדה זובה

ּול ּבֹו ְזב-ַעלַּב: "וא מואשם בעבודת השטןה, םכאשר ישו מרפא איל, ךכ 5.שם נרדף לשטן עצמו

פרות המערבית יונקת ממקורות סה 6).22' קוס גרמ" (ִדיםַהֵּׁש-ִדים הּוא ְמָגֵרׁש ֶאתַהֵּׁש-י ַׂשרְיֵד-ְוַעל

 John Milton, Paradise (העדן האבוד  ןג, והן מילטון'וכך למשל באפוס רחב היריעה של ג, אלה

Lost  (ם מונה שביניה, הבכיר מבין השדים המורדים באלוהים, נו של השטןלסגזבוב -שה בעלנע

על מקומו . איסיס ועוד, אוזיריס, תמוז, עשתורת, מולך: מילטון גם אלים פאגאניים אחרים

 וב, העדן האבוד ןגמעידה העובדה כי בספר השני של , זבוב בהיררכיה השדית-החשוב של בעל

, זבוב את דברו של השטן-נושא בעל,  מאבקם באלמשךמתווכחים השדים על הדרך הראויה לה

 . או דרך פיתוי האדם שייברא בו, ע לפגוע באלוהים דרך הרס העולם העומד להיבראכשהוא מצי
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, "הכוראל על בעל הגדול"כאשר רק פותח ברכט את המחזה בשיר שכותרתו , עויות אלהשמל משב

הוא משורר לסמל הרוע כוראלים להם שכ,  חריף בתוך התרבות הנוצריתסהוא יוצר מייד דיסוננ

כי שבו מתוארת עבודת "באותו מובן תנ" עושים להכעיס"הוא וגיבורו , בהמשך. זכאי רק ישו

 ִמּכֹל ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ִיְׂשָרֵאלְיהָוה ֱאלֵֹהי -ַוּיֹוֶסף ַאְחָאב ַלֲעׂשֹות ְלַהְכִעיס ֶאת: "ך"הבעל של אחאב בתנ

אך שלילה זו היא , ן שליליוכאן הוא עיקר" לעשות להכעיס). "33ז "ט' מלכים א( "ֲאֶׁשר ָהיּו ְלָפָניו

 .לפחות את צופיו, אם לא את האל, מתוך ידיעה שהיא צפויה להכעיס, היא בחירתו של ברכט

 

 על של ברכט ודיוניסוס של ניטשה כסמלים תרבותיים מול ישוב. ד

 ,Friedrich Nietzsche  (הומה לחתירה הניהיליסטית של ניטש דלעבחירה כזאת בכותרת ב

המסמל את המיתוס , כשם שניטשה מעמיד מול ישו. נוצרי- הבורגניד המוסרנג)  1844-1900

בכותרת ) שהיה אמון על כתבי ניטשה(מרמז ברכט  ,המיתוס היווני של דיוניסוסת א, הנוצרי

מסמן באל א והאותה , המחזה ובבחירת שם הגיבור לכך שהוא מציב מול תרבותו תרבות מנוגדת

 7.בעל: פגאני אחר

 

לדכא את יצריו , עווצרית מאלצת את המאמין להתאכזר כלפי עצם טבהדרך הנ, פי ניטשהל

כשכל ניחומיו , ולבסוף להתנכר כליל לעולם הגשמי, והנאותיו הן מאוהביו והן מגופו שלו עצמו

 דיוניסוס כסמל תא ל דרך זו מציג ניטשהומ 8.העולם הבא: יכולים לבוא לו רק מעולם מופשט

מצויות בעיקר שתי עוצמות . עות בשכרון האקסטזההשתעש"לאידיאל חלופי המושתת על 

ף האביב ומשקאות  דח–עצמית -שהביאו את אנשי הטבע הנאיביים עד לשכרון של שכחה

  9".משכרים

 

 תעיד אולי יותר מכל כותרת מוקדמת,  הזיקה בין בעל ודיוניסוס כסמלים לערכים דומיםלע

 ) מהלל את עצמולעב: וא(! !! משנה צורהבעל!! בעל רוקד!  זולללעב: ציע ובחן ברכט למחזההש

) Baal Frißt! Baal tanzt!! Baal verklärt sich!!! .(10 בעל , הטשו דיוניסוס בפרשנותו של נימכ

, ובמיניות מתפרצת, בריקוד, רוןיכבפרשנותו של ברכט הוא אל של חיוב החיים וחגיגתם בש

 .בניגוד לערכי הרוח הנוצרית, באופן פיזי מאודמר כלו
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ניטשה בחר את . יש הבדל בולט בבחירה בהם כסמלים מול ישו, ד הדמיון בין דיוניסוס לבעלצל

וההנגדה בין דיוניסוס לישו היא הנגדה , היא חיצונית לו ש,דיוניסוס מתוך התרבות הקלאסית

 המאבק ההיסטורי של הנצרות בראשיתה על  עלהנסמכת כמובן(מלאכותית פרי יצירתו שלו 

בו הוא מסומן כבר כדמות , בעל נבחר מתוך עולם כתבי הקודש).  ההלניסטיתמקומה בתרבות

אלא שימוש במלחמה פעילה , תרבותיתה אין זה רק דימוי מומצא של מלחמ. גיבור שלו-האנטי

 . נוצרי-בתוך המיתוס היהודי

 

 על והטבעב. ה

והוא מקושר , )פולחנו מתקיים מחוץ לעיר תבי, שלמל ותכבקהוב( שדיוניסוס קרוב לטבע םשכ

ה כותרת ארנהיא ככל ה" עלב: "יש לדייק כאן. בעל גם הוא אל של טבע, לתנובתה של האדמה

אך במשך הזמן הלכה והתייחדה ככינוי קבוע עבור , המסתירה אחריה כמה אלים כנעניים שונים

, קר ידיעותינו עליו בא מתוך השירה שבכתבי אוגריתיע 11.אלוהי הסערה,  הד או הדד-אל אחד 

, מוריד הגשםוכאל הסערה הוא משיב הרוח . המתארת את מלחמתו באלים ואת כיבוש הפנתיאון

 .בני האדם והאלים, מקור החיים והפרנסה של הצמחים, ב לפיכך גם לאל של פריון הארץשחנו

 

הגינוי .  המוחשי ולא של המופשטשלכפולחן , יונוהוא מקור גי, ך פולחן הטבע הקשור בבעל"נתב

 של םכך למשל מתואר הפולחן לשמי. השמים והעץ: שני ייצוגים של עבודת הבעל בטבעממוקד ב

ַוַּיַעׂש , ַלְּבָעִליםַוָּיֶקם ִמְזְּבחֹות ; ַהָּבמֹות ֲאֶׁשר ִנַּתץ ְיִחְזִקָּיהּו ָאִביו-ֶאת ַוִּיֶבן ַוָּיָׁשב": המלך מנשה

כך מתוארת למשל עבודת ). 3ג "ל' דברי הימים ב" ( אָֹתםֲעבֹדַוַּי, ְצָבא ַהָּׁשַמִים-ַוִּיְׁשַּתחּו ְלָכל, ֲאֵׁשרֹות

ח "כ' דברי הימים ב" (ֵעץ ַרֲעָנן-ָּכל, ְוַתַחת, ַהְּגָבעֹות-ְוַעל,  ַוְיַקֵּטר ַּבָּבמֹותַוְיַזֵּבַח: "הבעל של המלך אחז

4 .( 

 

יצגי הוא בוחר לעשות זאת דווקא מתוך תשוקה בדיוק אל אותם מי, מאפיין ברכט את בעלשכ

כשבעל , כך למשל. לאורך כל המחזהם שניהם מוטיבים השזורי. השמים והעצים": אסורים"טבע 

ואלה (כשנפתחת דלת השירותים , מיסטי-מעניק ברכט לבריחה ממד רוחני, בורח ממועדון הלילה

" רואים את הלילה הכחול"ודרכם , )י לא לחטוא במיסטיקה לבדה כד– להיות שירותים חייבים

, כך למשל". ל עץ רענן כתחת"כאותו פולחן , תשוקתו של בעל אל העצים היא פיזית ממש 12).39(

עכשיו : "הוא מעדיף לממש את תשוקתו דווקא איתם, כשהוא נמצא עם סופי מתחת לעצים

 ).34-35" (?מדוע אי אפשר לשכב עם עצים) עסכב([...] ד רטוב והעשב ודאי ע. הפסיק הגשם
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אן אינו  כהטבע, )לפני שהן מופרעות(הרמוניה של פולחן הבקכות בתוכו יגוד לטבע האידילי ולנב

. בין העיר לבין הטבע, אזור ספר, זהו תחום ביניים. אלא נגוע כבר בתיעוש העירוני, בראשיתי

כך למשל מצייר אקרט את החוץ הזה . פותירחחושות פיזיות תבאופן זה דווקא מועצמות בו 

 : אליוכשהוא מנסה למשוך את בעל איתו

 

אל . ויר נהיה סגולאורב ה בע–אל הרחובות עם האבק הדבוק ! אח,  אתיאוב

אל הנהרות השחורים נופלות נשים שאתה מלאת : המסבאות המלאות בשכורים

ות שישנים בהן תפראל ה[...] ות נאל הקתדרלות עם הנשים הלבנות הקט. בזרע

הלמות ברזל מעל , רותואל היע. הן אפלות ומלאות געיות של פרות. בין הבהמות

ה עוד זוכר איך תא. ךתואשכח ם אלוהי: ושוכחים שם את האור של השמים

ריקודים ונגינה ! אחי, בוא אתי. [...] אירופאי-אתה נהיית טנור? נראים השמים

! חושך ואור! שורפת את העור שלך שמש!  עד העצמותךגשם מרטיט אות! ושתיה

 ).20! (נשים וכלבים

 

על ב). 20" (!אתה השטן: "ה למונולוג הפיתוי הזה מגדיר יוהאנס את אקרטן תמה שבתגוביא

 . יממש את מיקומו המיתולוגי בפמליה של השטן, שיתפתה בהמשך לצאת אל הטבע הזה

 

 על ומלחמתו במוותב. ו

כתרבות : כדי להציג את התרבות המערבית כהיפוכו, ריוןפ לסמל של בעל כאבט משתמש גם כרב

" הקורפוס כריסטי"מתרעם בעל על כך שבחגיגות , ה ישירה מהסגידה לעציםכתוצא. של מוות

הצגה כזאת מעמתת ישירות את בעל כמקור החיים עם ישו כסמל ). 33(העצים ממוסמרים וגוועים 

לעומתו ישו הוא אל . ובן דמותו במחזה אפילו סאדיסט, בעל הוא אל מלחמה אקטיבי. לסופם

של ישו ולדימויו האיקוני כצלוב יש אפילו " דולורוזה-ויה"יתוס הלמ. המטיף לוויתור ולפאסיביות

בעל מוצג כמי שעומד לחזור בתשובה ולפתוח , בגרסה מוקדמת של המחזה. סממנים מזוכיסטיים

וילדים מתוכה כורתים עצי , "קורפוס כריסטי" של העד לרגע בו חולפת על פניו תהלוכ, דף חדש

, סאטירי בגרסה זו-ת הדת מקבלת מימוש בימתי קומיחמלמ 13.תרזה צעירים לצורך הפולחן

 בספרי התפילה -עדיף את הטבע על פני הדת  המ–כשהמאמינים מכים את בעל הכופר 

 .ובמטריותיהם
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 –ם לקפיטליזם ג שאפיון דומה י; לא רק הדת הממוסדת מתוארת ככזאת שממיתה את הטבע ךא

גוויה של "מתואר כאוכל , ור הקולוניאליסטהמוציא לא, מך, הקובנציגה המ כש–"  הבורגנותדת"

כאן ). 11, 7(ומשיטים אותם בנהרות , וכמי שכורתים עבורו יערות שלמים של עצי קינמון, "צלופח

, ותוא ךאך הוא הופ, םיאלא גם במוטיב המ, משתמש ברכט לא רק במוטיב העצים של בעל

זהו נהר שעצים שוחים בו אל ,  חיים הזה איננו נהר שלהרהנ. למוטיב של מוות, ממוטיב של פריון

בו ָכארון מעביר על רפסודה את נשמות המתים , היווני, ובכך מרמז ברכט למיתוס אחר, אובדנם

  14).נהר הקינה (סולתוך קֹוקיטּו) נהר המכאוב(על פני נהר ַאֶכרֹון ) טארטארוס(אל השאול 

 

בעל לא נלחם רק באלוהי . כט מחזיר לבעל את אחד התפקידים המקוריים שלו במיתוס הכנענירב

 15.הוא אל המוות, מרכז המיתוס של כתבי אוגרית הוא סיפור מלחמתו של בעל באל מֹות. ישראל

. המוותוהנצרות : מסמיך את שני האויבים של בעל, בעזרת המוטיבים והדימויים במחזה, כטרב

, של האל בעלוריות עונות השנה היא הגילום האופטימי לנצחונו החוזר ונשנה זחמאך בעוד 

ובעוד גם החזון הניטשיאני המגולם בדיוניסוס מציע , המבטיח פריון בגשם שהוא מביא עימו

המוות .  ארצי ואכזרי מהםכטהרי שהחזון של בר, אופטימיות דומה בעקרון השיבה הנצחית שלו

 במונולוג הגסיסה. ברכט הקצין לאורך השנים את הניהיליזם הזה.  הוא סתמי לחלוטיןלשל בע

א קרא  ל- ובגרסה האחרונה, "בעל אהובי"לאחר מכן , "אלוהים יקר"קרא בעל בגרסה מוקדמת 

עם , לבד, רושכבהרי הוא מת כע,  גם אם הוא נלחם בגבורה עד לרגע האחרון16.כבר לשום אל

 .היא טעימה לו: ות חושניתעמשיקה ייחס מראבל גם לי. יריקה בפרצוף

 

 ירה יצרית כמלחמה במוותש. ז

. אופן כזה אפשר להבין את חוסר המוסריות התהומי של בעל ואת האובססיה המינית שלוב קר

, אך הוא יעשה כל שביכולתו מול המוות שבחיים, חי אין בכוחו לעשות דבר-נגד המוות שבסוף כל

ועל כן פעמים , ם ביצררוקמ, השירים של בעל.  הם היצר והיצירהועומדים לרשות הכשכלי הנשק

המביא , ו השיר המרמז לפדופיליה שהוא שר במועדון הלילה כמ–רים התנגדות רבות הם מעור

 :לסערת מחאה

 

 ב רוח כאן בחדריםשונ

 ד זולל שזיפים כחוליםלי



 7

 ענוג ולבן, וף הפקירגו

 17)37. (תק אילם לחסדי הזמןוש

 

. לבע, ערה עצמוהס גופו איננו אלא אל תא הרוח הנושב לו מפקיר הילד, של המחזה אפוריקהטמב

האמנות היא תוצאה , אצל ניטשה. שה השיר נועז אף יותר נע–א כתוב  הל–ברכט מציין שבהמשך 

גם , השירה במחזה. בעל מוותרת על הריסון-האמנות של ברכט. של ריסון אפוליני ליצר הדיוניסי

מתמודד עם המוות , למשל, ל יוהנהש ההשיר על מות. היא חושית מאוד ויצרית ,כשאיננה מינית

 :מית מאוד את גופתה השטה בנהרגשצורה  בהוא מתארכש

 

 קת ואצות החזיקו בה ונצמדוורי

 לאט הפכה הרבה יותר כבדה-אטלו

 ירים שחו דגים ליד רגלהרק

 )62. (ות וגם צמחים הכבידו את נסיעתהיח

 

  עם בעלטהזדהותו של ברכ. ח

ת של ברכט לכתיבת מוטיבציה הבסיסי ה.ייצג נאמנה את ברכטמ לבע, דה האסתטית הזאתמעב

האנס יוהסט  לששקיעת הבריות : דדובההמחזה היתה צפייתו בהצגת המחזה האקספרסיוניסטי 

) Hanns Johst, Der Einsame: Ein Menschenuntergang  .(ות רומנטית של מד דדובהרכז במ

 18.השתמש לגנאיא ואר זה הותב -" יסטילאיאיד"ה בו מחזה אוברכט ר,  נשגבימחזא-משורר

עמים רבות תוך שמירת שמותיהם  פ- ם אחר הדמויות שבוגו דדובהכט עקב אחר הסצינות של רב

שירה של בעל איננה שירה ה. לעבאת : כדי ליצור את תשלילו,  בצורה די צמודה-המקוריים 

ומאוחר יותר במועדון , למהוא שר בליווי גיטרה לסוורים בנ: תיאלא שירה שימוש, אבסטרקטית

יש הרואים בתיאור דמותו של בעל לא כדמות . י שברכט שר בליווי גיטרה לחבריופכ -תמורת כסף 

ניסיונות של ברכט להצדיק את , בעלת תאוות מיניות, שותה, זוללת, אלא כדמות פיזית, מוסרית

 19.ואת יחסיו עם נשים וגברים כאחד ,את יחסיו עם אמו, עצמו כמשורר

 

.  הוא גם עיצב את חייו שלו בהתאם לכותרת שיצר,ברכט השתמש בבעל לא רק לצידוק עצמיאך 

מסיכת , שתי גולגולות: ששימש אותו כזירת כתיבה ופיתוי, כך למשל הוא בנה את תפאורת חדרו

ה מיטה שממנ, וח בצד הכןצשרביט ני, "טריסטאן ואיזולדה" פתוחים של םכן ועליו תווי, חיה
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, חלק מהסקיצות להצגה, ר ציור של בעלתלוי על הקי,  ומלבד כל אלה-ה ושוט רטימשתלשלים ג

 Paul (ראה לפי דמותו של ורלן כנ, ) Caspar Neher (שהכין חברו הטוב קאספר ניהר 

Verlaine .(20 כתיבהל שוחולהפנט את עצמו למצב ר, כט היה נוהג לנעוץ מבט בדמות הבעלרב  .

רות המינית שלו למשל כשכתב את ההתפא,  בדמותו של בעלומצוא אפיין את עהגם בשירתו 

ילו את מלבושיו פא 21".1004' שיר סנטימנטלי מס: "ואן'המתחרה בכיבושיהם של קזנובה ודון ז

 22".משורר צעיר אביון אך קשוח"הוא עיצב בהתאם לדימוי הרצוי לו של 

 

 בעל כאדון החיים. ט

. מנותיאלא החיים עצמם נעשים מדיום א, ברכט-בעל לשלא רק השירה היא האמנות , פן כזהואב

ה המבוססת על יריצ, אלא הוא יוצר בחיים עצמם, גם בעל לא מסתפק בשירה כמדיום ליצירתו

הוא , רעייתו של מך, שיקה מאונס של אמיליהנכך למשל את . כדרך להדברת המוות, עוררות היצר

 :של מופע בפני קהלו מתאר כבמאי

 

יך לפתות את צר!  היההז, סקרק! ר לכם ממש בתוך העורדח זה? שתם בזהגרה

, החוצה אל האור! [...] להוציא את החיה לאור השמש! החיה לצאת לאור

 .)פ.מ, ההדגשה שלי) (22!  (עירום בשמש מתחת לשמים! האהבה

 

ש לציין כי האל בעל  וי–) 42(עטים ומשך רוצה בעל לביים גם חזיון אדיר ממדים של פרים שהב

בתבליט שנמצא באוגרית כשעל ראשו קרניים ועל כן הוא מתואר , פרה והוליד ממנה בן בהא

  23.כסמל לפריון

 

ָּגדֹול -ִקְראּו ְבקֹול: "כפי שמהתל אליהו בנביאיו, של בעל משמשת במקרא מקור ללעג לוו ושיותנא

, יפוךהב). 27 ח"י' מלכים א" (ְוִיָקץאּוַלי ָיֵׁשן הּוא ; ֶדֶרְך לֹו-ְוִכי, ִׂשיג לֹו-ִּכי ִׂשיַח ְוִכי, הּואֱאלִֹהים -ִּכי

הדרך . של ניטשה" האדם העליון"בדומה למודל , בעל של ברכט מנסה להתעלות מאדם לדרגת אל

ל ושיים שלו החהיא במימוש האידיאל של האדם כבמאי המעצב את , להתעלות כזאת לפי המחזה

 בעל הוא אדון 24.אדון": בעל"ברכט מחייה את ההוראה הבסיסית של . סובביו במלחמתו במוות

אבל , תמיד האמנתי בעצמי: "וא הראשון שיחתור תחת אלוהותוהאך , וגם לעובדים אותו, מולעצ

אך . גם מך וגם בעל דורשים נאמנות מוחלטת מהעובדים אותם). 57" (אפשר להפוך אתאיסט
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עבודת הבעל מטרתה להילחם בכל אותם גילויי סגידה . ודת מך היא עבודה של מוותעב, כאמור

 . ור חיים בכל רגע מול פני המוות הזהצזו עבודה שמטרתה לי. נצרותלערכי הבורגנות וה

 

אין טעם , בשל הביקורת על המוסר שבבסיס המחזה. אך לבעלות הזאת יש גם פנים שליליות

דרך מטאפורות , המחזה עצמו, למרות זאת. לנסות להחיל קריטריונים מוסריים חיצוניים על בעל

, באנלוגיה למך, בעל מוצג. רית על בעל מתוך עמדתו שלומכוון גם לביקורת מוס, ואנלוגיות

בעוד שהוא עצמו בוגד בהם ללא , הוא דורש מהם נאמנות מוחלטת. רכושני מאוד כלפי סובביו

הוא אונס ; הוא נוטש את סופי; כשהוא מפתה את חברתו יוהאנה, הוא בוגד בחברו יוהאנס. הרף

 היה לקבל את הבוגדנות הזאת כפועל יוצא של אפשר. חברתו של אקרט אהובו, את אדומת השיער

. לפיה מימוש האידיאל של החיים החושניים עומד מעל נאמנות חברית, היררכיה ערכית חתרנית

במיוחד בולטת . כשמישהו אחר מיישם אותה, אך בעל עצמו לא מקבל העדפה ערכית כזאת

האדנות והבעלות . אליושהוא לא מוכן לאפשר לאקרט אותו חופש שהוא עצמו חותר , העובדה

וכיוון שאקרט אינו נאמן לו הוא אונס את חברתו אדומת השיער , מפתחות קנאה עזה בבעל

. ודווקא מאהוב ליבו, בעל מחולל החיים הוא גם הנוטל אותם, באופן טרגי. ולבסוף רוצח אותו

מרות ניסיונו ל. מסגיר ברכט גם ביקורת עצמית, עם יצירת בעל כאידיאל שלו עצמו, ייתכן כי כך

הוא נכנע לסטיגמה , ולהשיב לו את דמותו הכנענית, למרק את מיתוס הבעל מהייצוג המקראי שלו

דווקא תכונת הבעלות שלו ; בעל לא רק נלחם במֹות. המקראית החמורה של פולחן אדם לבעל

 .עלולה לקרב אותו להיות הוא עצמו מֹות
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 נספח תצלומים

  
 מימין בעל 25).2004(ה בתיאטרון האוניברסיטה בבימוי משה פרלשטיין בהצג) בארין'שרידי ג(בעל 

 .משמאל בעל שר במסבאה, בחדרו

  

שנמצאה , צלמית ברונזה של בעל או של רשף

 26.מתקופת הברונזה המאוחרת, במגידו

הוא מרים אלה בידו . הבעל על מצבה מאוגרית

לפניו . השמאלית ומחזיק ברק בידו הימנית

 13- עד ה14-המאה ה. עומד מלך אוגרית

 27.ס"לפנה
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" בעל המגרש את הזבובים; ים לושבעל שהזבובים מוקד; בעל של מקום הנקרא זבוב: "רבים

הוא אחד מכינויי הבעל בהוראת " זבל"בכתבי אוגרית ). 287, "זבוב-בעל"הערך , קאסוטו(
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) Bεελζεβούλ  (זבוב-בעל"יד אחרים של הברית החדשה מופיע -בכתבי. רית החדשהבב "

) Bεελζεβουβ  .(שם האל  אוה" בעל זבוב"לפיה דווקא , שערה הפוכהסוטו נותן מקום גם להקא
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