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המיני הסאדיזם ספרות
מצי או והיסטוריה מעשים של מציאות

 ופחדיה, שאיפותיה דחפיה, על פנימית אות
 ספרות היא הבלתי־מבוגרת הספרות הרי
 גבול, ללא כח של — מידית הספקה של
 התחשבות חוסר של מהירה, הצלחה של

 ובכל מחיר בכל הפי־אנד של במציאות,
תנאי.

★ ★ ★
עכבר פמו פחדן אריה, כמו חזק

ם ליוני  אנשים של כלתי־ספורים מי
 מאורגנת, בלתי בצורה חושבים בעולם

באמצ שלהם הקיפוח רגשות את ומספקים
 בהקיץ החולם האדם בהקיץ. חלומות עות

 צבי, כמו קל או אריה כמו חזק שהוא
 עכבר. כמו בורח הוא שבעצם בלילה חולם
 החלומות בין שיהיה למשהו לכן זקוק הוא

 מחפש הוא הלילה. ביעותי לבין שלו בהקיץ
 ואייו עמו להזדהות שיוכל משהו אחרי
 בהם מבוגרים, ספרות תיאורי אחרי להוט
 בדיספרו־ חיים אחרים שגם לראות יוכל

כמוהו. איומה פורציה
 ספרות אנשים אותם מעדיפים כך משום

 כל שבד. ספרות מהירים, פתרונות של
 עם מזדהים הם מיידי. פיצוי מקבל קיפוח

 הזדהות כדי ותוך ספרות באותה הגבורים
 להרגשות מהירים פתרונות מוצאים הם

וה השונים ולפחדיהם שלהם הנחיתות
מגוונים.
במש קטן פקיד אותו את לדוגמא ניקח

 חמורה נזיפה וקיבל לעבודה שאיחר רד
 זכה היום, במשך אחר־כך, שלו. מהבוס

 או עליו, הממונים מצד ולהערות לפקודות
 להתגבר כיצד ידע שלא בעיה בפני ניצב

 על לבוס לסטור נורא משתוקק הוא עליה.
 אבל הפקודות. נותני בישבני ולבעוט לחיו,
 אפשרויותיו זאת. לעשות יכול אינו הוא

מוגבלות.
 בלשי ספר לידו יטול כאשר בערב, אולם

 חת, ללא עשויה כדמות הגיבור מתואר בו
 וה־ אגרוף, במכת עלבון כל על המגיבה
 תחושת הרי תעלומה, כל בנקל מפענחת

 לגביו תהיה הגיבור עם שלו ההזדהות
ההגב על שלו, הקיפוח רגשות על פיצוי
המציאות. אותו שמגבילה לות

★ ★ ★
למציאות קשר כלי

ת רו פ ס  יש מהירים פתרונות של זו ל
 אותה מינית. ספרות הנקרא מיוחד *,זרם1

הפורנוגר הספרות בשם המכונה ספרות,
 זוהי אנטי־מינית. ספרות בעצם היא פית,

המעצו כל את ביטוי לידי המביאה ספרות
 של החברה נגועה בהם התוכן חסרי רים

היום.
 של אינסוף יש במין משמעות, יש למין
 עוסקת אינה זו ספרות אולם — רגשות

 שהן בטכניקות אלא ובמשמעויות בהרגשות
 מחוסרי אנשים של עקר דמיון פרי ברובן
מיני. נסיון

 נוהגים המוסר שאנשי ספרות, אותה
 ש־ הספרות זו פורנוגרפית, בשם לכנותה

 כנה נסיון היא למשל, כותב מילר הנרי
 מיני. בהוזי הקשורה מסויימת אמת להסביר

 בה זו היא האנטי־מינית שהספרות בעוד
 התיח־ כל המחוסרים טכניים תיאורים יש

 במקום לתכננה הקורא או הכותב של סות
 המעצורים את מבטאת היא הרגשות לבטא

 ולהרגיש, לחוש לאדם מאפשרים שאינם
 בדמיונות עצמו את מפצה הוא זה ותחת

אינפנטליים.
וכות קוראים זו, בספרות העוסקים אלה

 הזקוקים מעצורים מוכי דים כאחד, בים
 המציאות עם קשר כל המחוסר לדמיון

 עצמם הם בה הקיפוח תהום את לבטא כדי
חיים.
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 חוברת־סטאלג של אופייני שעראייכמן סטאדג
 של באיצטלה המתעטף אמריקאי,

 מזויי־ בתמונה אייכמן השער: תמונת מלחמה״. ״פשעי על גילויים
צלב־ •עימור טס הגרמני, הצבא של גנרל במדי אותה •המראה פת,

 — הריכוז מחנות של המין מלכת ״סיפור הכותרת: האבירים.
 אומן־הרצח של שלא־ייאמן ״האפוס עינויים״, פרויליין לה קראו

 ניאו־ בעתון הועתק זה שער ועוד. אייכמן״, אדולף המגואל־בדם,
בארצות־הברית״. גרמניה נגד פרועה ״הטתה שהכתירו: נאצי

 המציאות עם הקשר אין לו הנזקקים שים
חשוב. תפקיד ממלא

★ ★ ★
לקטו,? מותר פרחים

לספ נוסף גוון הכניסו ך*םטלגים
ת ן רו  מבוטלת בלתי מנה — המינית |

 מין, בתיאורי משולבים עינויים תיאורי של
 מאזו־ או סאדיסטיים הם אם לדעת שקשה

מטבעם. כיסטיים
 ו 3 ססאלג מתוך הלקוח לדוגמא תיאור

באדן: למייק
הת היא פתאום, חייכה שולץ פון ברטה

 נפלץ, כשלד וגרומה כחושה אליהם, קרבה
 מסימונס אינטש בשלושה לפחות גבוהה

 כפפו־ את פשטה היא מקפרסון. וארבעה
 את •הושיטה לאחור. אותן ?השליכה תיה
 מקפרסון של במבושיו וננסה מגלבה קת

 מתוך ילל מקפרסון מיוחם. נאייל הלוהט
 מבושיו את חיככה המגלב קת כאשר הנאה

.קדימה ונע מקנאה רטן וסימונוז .  היא .
 והתי־־ ארוכה שעה בחדר עמס השתעשעה

 מלבושיה את ולהמיר אחריה לרדוף להם
.חלקים חלקים .  שט □כבו מכן לאחר .

 חפצה את לפניהם הדגימה היא בשלושה.
 שעי־ כעכברושים מצייצים ־אותה, עינגו להם

מרטט.״ צלופח של גנויז/ו ע? הכווכיס ןיע
הסאדיזס? רן,ו
 טבעי אורגני דחף של סטיד, א7ו, יזםאד,,

^ד מטרה להשגת המפריע כל ,לןק0ל ז,

 בנוי האדם של הביולוגי בנינו ביולוגית.
 דורש שהוא אחר, חי יצור של כמו כך,

 שיוכל כדי אחרים, יצורים חיי של לקיחה
חש על חי שחי, מה כל לחיות. להמשיך

חי. בון
 זד, דחף לבטא נאסר בתרבות החי לאדם
 לקטוך לו מותר עדיין ממיינת. לא בצורה
 לציד לצאת או מעץ פירות לתלוש פרחים,

 אנשים להרוג אולם לכך. רשיון לו יש אם
ה נעשה כן אם אלא לו, אסור זה אחרים

 שהוכרז אחרי פוליטיים אידיאלים בשם דבר
מלחמה. — מותרת ההריגה בו מצב

 רק יש רגיל אדם של החיים במחזור
 את לספק יכול הוא בו בודדות תקופות

 הוא אם שלו. הביולוגי התוקפנות דחף
 ייקרא הוא האלה התקופות מספר את מגביר
 שמקצועם אחרים על־ידי יירדף ואז פושע

 — ממויינת בצורה זה דחף לבטא הוא
המשטרה.

 של עצום עודף נשאר הרגיל שלאדם כך
 חייו, על הגנה לו לקרוא שאפשר דחף

 כאשר ולרצוח. להרוג כפייה או תוקפנות,
 האדם מנסה הדחף, את המעורר גרוי נוצר

 על זו התגברות בו. להילחם הרגיל
בצו עצמו מבטא שהוא לכך מביאה הדחף
 כל על עתונאות כמו — מעודנות רות

 כשהשופטים — בחוק התעסקות סוגיה,
 ועורכי־ הדין בפסקי הסיפוק את מוצאים

 פולי־ התעסקויות העדים, בהתקפת הדין
הרי שהיא יומיומית דכילות שונות, טיות

 הכי ובצורה האיש, הריגת במקום השם גת
 ספורטיביות. תחרויות — יפה

★ ★ ★
זעזוע שר בהצדקה סאדיזם

התוק דחף של העידון וטכניקות ן*ש
 אל בא הדחף אין ואז מכזיבות, פנות
 תוצאת שהיא סטיד. נוצרת אז סיפוקו.
המע ובין הדחף לביטוי הרצון בין המאבק

 סיפוק של לכיוון מובילה זו סטיה צור.
לאחר. מהכאבה

ה כאלה כלומר מתורבתים, יצורים רק
 לפתח עלולים הפנימי, הדחף נגד נאבקים

 מהכאבה סיפוק קבלת של שונות טכניקות
 תמיד* לא לעין. נראה צורך כל ללא לאחר,

 סאדיסטיות נטיות פיזית. היא ההכאבה
 אחרות צורות של באינסוף ביטוי מוצאות

 או חוקית רוחנית, נפשית, הכאבה כמו
 על נמנה אינו שהסאדיזם מכיון מוסרית.
 מופיע הוא בני־האדם של הגלויות התכונות

 הכרח של למסיכה מתחת כלל בדרך
חברתי.

במאור ביטוי מצא הוא בהיסטוריה אם
 עינוי או לאריות, נוצרים השלכת כמו עות

 מופיע הוא הרי האינקויזיציה, במרתפי
 למשמעת, תיניל של במשמר, כיוס נס

למשל.
 ש בזמן דווקא הסאדיזם פורץ לפעמים
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