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 ביקורת ספרים – בית השימוש במרחב הסמלי

 עמרי הרצוג

 

 .עמודים 215בית השימוש במרחב הסמלי, מאת עידן ירון. הוצאת רסלינג, 

 

ספרו של עידן ירון שופע ברק, ידענות ומקוריות; דוגמה מופתית למחקר תרבותי. נושאו יוצא 

בותי של אתר זה על פניו ההיסטוריים, הדופן הוא בתי השימוש, והוא עוסק במחקר תר

 -הסמנטיים, הפילוסופיים והאמנותיים, באופן מעורר השראה: ירון מבטיח בפתיחת הספר 

ערך, שעולה בה בבואתו של -ש"בית השימוש ייתפס כאן כאספקלריה רבת -ומקיים במהלכו 

אל האתר שאינו דחפיו ויצריו, חרדותיו וכמיהותיו". המבט שנשלח  -האדם על פניו הרבים 

מדובר בשיח התבוני בשל גופניותו הטהורה )כלומר המלוכלכת והחייתית(, נאלץ להבקיע 

מבעד למעטה הצנזורה הממדרת של הרתיעה והדחייה. באמצעות הפלגה פואטית 

ואינטלקטואלית, מנתח ירון את מרחב השתיקה הזה ואת הפרקטיקות התרבותיות 

 .שמאפיינות את כינונו ואת ייצוגיו

 

לא בגוף התבוני המדומיין, שהוא ללא  -בית השימוש במרחב הסמלי" עוסק כולו בגוף "

אלא בגוף שכולל את מה  -חורים, ללא מקומות יציאה או כניסה, סטרילי, טהור, נקי 

ש"מיותר" בו, את הפסולת והעודף, את כל מה ש"מטמא" אותו. הפילוסופיה, טוען ירון 

עכל את הכל, ולהביא לניקיון הומוגני של שליטה, ארגון ומידות בעקבות בטאיי ופוקו, מנסה ל

זם טובות. אולם הגוף העודף אינו מסתלק: הוא נותר בחדרי החדרים, אורב מאחורי יופמי

מילולי ואפילו נוכח במוזיאון כדי להזכיר לתבונה את מוגבלותה. מתוך נקודת מוצא זו 

משתמש ירון בערב רב של אזכורים אמנותיים, פופולריים ותיאורטיים כדי ליצור מבט מקיף 

על האידיאולוגיה של המיותר והעודף. המטאפוריקה שמשתמש בה ירון ליצירת שיח תבוני 

מייצרת לולאות משחקיות נועזות, שבאות לטשטש את הבינאריות על מה שחורג ממנה, 

 .שבין המחשבה והגוף, הגברי והנשי, החוץ והפנים

 

פרצופית של 'אחור וקדם צרתני'. כל אחד -ירון כותב: "בבית השימוש חבויה מפלצת דו

מהפרצופים נושא משמעות שונה: הקדם הוא פני ה'תרבות' המתאפיינים בריסון ובאיפוק, 

חיית סיפוקים ובכליאת תשוקות; האחור הוא פני ה'טבע', המתאפיינים בביטוי ישיר ומיידי בד

של דחפים ראשוניים". מבחינה זו, האתר שבו שוכנת המפלצת הוא אתר הטרוטופי, והדיון בו 

מתקדם לקראת תזה פוליטית ופמיניסטית רדיקלית, שירון מגשים ומנסח בו זמנית. את 

ביתור המפלצת לשניים, בתהליך של כינון דיכוטומיות מוגדרות ההיבריס התרבותי של 
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ושרטוט מרחב פיסי ולשוני נפרד לכל אחד מראשיה, ירון מבקש להפר. הוא עושה זאת 

באמצעות הכתיבה עצמה, בחשיבה ממזגת, שהניגודים בה אינם בטלים אלא מתמידים 

הופך לאלגוריה של תיקון בהכרת האחרות ההדדית, שאין בה שליטה או ניכוס. בית הכיסא 

 .פוליטי, והבטחה בלתי צפויה לנוחיות תרבותית חלופית


