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 החניכה הווי א.

הארצישראלית
 עוסק **, והחזייה המשורר ברשימתו

 יצירה פיענוח- בתהליך פרויד זיגמונד
 התת־ רמרכיבים מבחינת סיפרותית,

 אף על אף :מצייו והוא שלה, הכרתיים
 רוב של משמעם מוסיף ככד, לנו המרומז

 שיל וטעמו מאיתנו, נעלם להיות חלומותינו
 גם בנו מתעוררות שבלילה ככד, דבר

 וחייבים כהן מתביישים שאנו משאלות
 מודחקות פך ושמשום מעצמנו, להסתירן

 משאלות הלא־מודע. לתחום ונדחפות הן
זו אינן ותולדותיהן זה מסוג מודחקות

לאחר אכל כיותר. מסודם לביטוי אלא כות
סי־ ל 1ש מהותם את להבהיר הצליח שהמדע

קשה דבר זה היה לא שוב רוסי־הלום,
הם חלומות־לילה גם כי ! על לעמוד

ממש משאלות, הגשמת •ייף! גדר כאותו
שבו ההזיות כלומר — בחלומות־בהקיץ

הצי י בר,משך להכיר... כד כל מייטיבים לנו
ז׳אנר על פרויד זיגמונד טוען הנושא גת

כו הוא עליהם אגוצנטריים סיפורים של
לסיפו טיפוסיים קווים עוד ויש : תב
או בהם שמרומזת אלה, אגוצנטריים רים
 כל מתאהבות כאשר קרכת־משפחה. תה

 לראות קשה בניכורו, הרומן של הנשים
 מאד קל אבל מציאות. של תיאור ככד

 חלום־פהקיץ. של הכרחי מרכיב בו לראות
 הפועלות הנפשות שאר כל כאשר גם וכד
 ל״טו- ברורה הלוקה מתחלקות הרומן של

 הגיוון מן התעלמות אגב ו״רעות״, כות״
 כי ;במציאות אנשים תכונות של השכיח

 הם וה״רעים״ עוזריו אומנם הם ה״טובים״
ניכור... שנעשה האני של ומתהריו אויביו
תש״ח, דור של הדמה־אפוס ציקלג ימי
בכז־ דור אותו לוחמי את רק מציג אינו

 לוחמי יזהר. בידי כחומר־ביד־היוצר, בם, י
 ותיאורי־ בהזיות עמוסים יזהר של תש״ח
 של הרוחנית בריאותו את המעוותים נשים,

הארצ החניכה הווי את והופכים זה, דור
 מוע־ של תת־הכרתית למלכודת ישראלית

 על ליישם יזהר מנסה שאותן מיניות, קות
לוחמים. של שלם דור

רפיסו־ בעליבותן, מוצגות נשות־ציקלג
גי כל בפי מתוארות הן ומיניותן. תן

שמע אנטי־פמיניסטי, בסיגנון יזהר בורי
 :׳20ה־ במאה נכתבו לו הדומים טים

כהו על שלו השקפתו בתור עמוק ...אתה
 איד מהן, נעשה מה היום, הן איד' רות.

 זקנות לנשים הילדות כל נעשו פתאום
 שמתחשק עד הכל, יודעות נורא וחכמות,
 31 ולתקוע אחת לקחת פשוט לפעמים
אח מילים לה לומר וגם שלה, בפרצוף

 לאל־נכון, יודעת היא פירושן שאת דות
 שלהן הזה ט—ט—הט כל עליה שיימאס עד

להן ושתהיינה הזה, והאינטליגנטי הפיקח

יזהר. ם. של בלשונו חזיות, *
 שני, כרך פרויד, זיגמונד כיתבי ** י

 הוצאת בר, אריה בתירגום נבחרות, מסות
.דביר.

 מה הן;-לשם שבחורות כמו בחורות סתב
 דברים לכלכל כדאי ולא הן, שבחורות
 רותי לבם הנה הנכון. את ולסלף פשוטים

 נשיקות ושתיים־שלוש לא? נחמדה, זו.
 ולהיעלב לד להתפלסף מתחילה והיא

מהת הכל להתחיל וצייד ולהצטברח,
. . )70( חלה .

 ב״שתיים־ הזוכה כיצור האשד, דיוקן
 להתפלסף מתחילה והיא נשיקות שלוש
 של בכתיבתו דוחה, אחר, פן מציג לך...״
 בנושא רבות שאלות לעורר העלול יזהר,

 במציאות, לאשר, זה סופר של התייחסותו
 לביאט־ אדם כל של החלומי הזוהר לעומת
 בימי עוסק, יזהר משלו. טהורה ריצ׳ד,

 גוף פגמי אחר מתמיד בחיטוט ציקלג,
הת כושר של האלהה תוך האשה, ונפש

במילחמה: הגבר של מודדותו
 עם המתבגרות אלה את ראית עזוב!

כאי — לחייהן על והבועות הפצעונים כל
 נגוע־ כעלה וצורתן !בפומפיה שופשפו לו

 — ? צילה את זוכרים הי, — !בנימה
 ההיא, השחורה ההיא, — צילה? איזו

ה חשוב ממתי — !קיבלה פרצוף ואיזה
ונח אצלה חלק שהשאר העיקר ! פרצוף

למע מלמטה אותה ללקק שתוכל עד מד׳
 ללקק תתחיל אל אתה — !להיפר או לה
 שילקק סכנה אין הזאת שלד צילה ואת —

שלי ההיא שמה (מה מכלב חוץ מישהו,
. )322( דמה) את הכלבים קקו . .

 בפי מושם הארצישראלי החניכה הווי
בתו לבבו, רחשי כמבטאי יזהר, גיבורי

שמן־ גופני שלב אותו פיצעי־הבגרות, פעת
 גבריותם המלאים ציקלג לוחמי גם הסתם ^

 חד- הרקה כי ודומה משיבטו, נמלטו לא
 קבס ומעלה הבולטת יזהר, של זו צדדית

 מצב על מעידה שבה, באנטי-פמיניזם
 מד במאמרו פרויד כתב שעליו פרוידיאני
:חיי־האהבח של ביותר הכללית ההשפלה

ומחפ פעילה נשארת החרמנית הזרימה
 להזכיר עשויים שאינם מושאים רק שת
 ;העריות מחמת לה האסורים האנשים את

להער להוליד העשוי רושם המעוררת אשה
 רושם אותו של סופו גבוהה, נפשית כה

 שאין היכה אלא חושני, רחש לא להכשיל
 של חיי־האהבה אירוטית. תולדה עימה

הכי בימני חצויים נשארים כאלה אנשים
 נוהגת ההשאלה דיר על אשר וונים,

 כנגד שמיימית כאהבה לציינם השירה
 אין באהבתם בהמית). (או ארצנית אהבה

 אין שם תשוקתם ובאשר משתוקקים, הם
 מו־ אחרי הם תרים לאהוב. יכולים הם

בש — לאהוב צריכים הם ־מאין •מאים
האהו המושאים מן חושנותם להרחיק ביל
 התם־ ״רגישות חוקי ולפי — עליהם בים

 אז מתגלה המורחק״ ו״שיכת כיבים״
הנפ האימפוטנציה של המשונה כישלונה

 במושא כלשהו מבוטל שקו בכד, שית
 להם מזכיר העריות עקיפת למען שבחרו

ממנו. להימנע שעליהם המרמא את
ה בו שמסתייע העיקרי אמצעי־ההגנה

הש היא כזאת אשר אהבה החצוי אדם
 שלמושא• כה־כשעה מושא-המין, פלת

המופ ההערכה שמורה מה ולכל העריות
 למושא־המין כתיקנה המייוחסת לגת

)9—208( . >.
להש זכר, לא ישראלי סופר ששום דומה

 יזהר זאת שעשה כפי מושאי־המין את פיל
 תת-הכרתו פיענוח ושבמהלך ציקלג, בימי

 יזהר חשף הסיפרותיים אמצעיו בעזרת
בחלקם. חקר בעלי תהומות

ת ב♦ מיו ה  המציצה הב
מאצלה

מי על הציקלגית העלילה התפתחות עם
ביטוייו הולכים שלה שינאת־הנשים שור

ג ד
 ייעוד כי שדומה עד ומחריפים, יזהר של

 לוחמיו עבור הוא ויחידי אחד האשה
 שני, כטכט כמובן, והוא, :ותשוקותיהם

 יס־ מילים שלא (כינוי !יוחאי־של־כתיה
לפ שאין הגם בלבד, קריצה אלא בירוהו

 אלא שאינה זו, בתיה את כלום בלא טור
 שרבים לשם, ידועה נאקה הבכירה, אחותו

.352( ליקוק וליקקו ריחה ריחרחו . . (
 הנאקתית־לקלקנית, התפתחותן לעומת

 ציק־ נשות של הרוחנית התפתחותן הרי
 זאת, להדגיש טורח ויזהר עלובה, היא לג

 :הזכרים בני־דורו את לשכנע אף ואולי
 ובאו פעם היה — אחר קפץ — ואצלנו —

 חייבים אלא כדירה שאין וצעקו הבנות
 מה, אבל ושלום״, ״מילחמה ספר לקרוא

 עשרים אייד שזה נתברר להשיג כשהלכנו
 כי לו ומובטח פוף. בלי עניין וכרד, כרד
 קראו לא הללו הרהבתניות הכנות גם

 מיז־ פירקי בו יש אם אולי, זולת, כלל,
 שלוש שקראו סמור אלה את מוטין*.

פע שלוש ועוד ראשונה, בנשימה פעמים
מצ מתפקעות זו, באזני זו בלחישה מים
 זה אם אכל עבר. לכל ומסתכלות חוק

. )392( כיד כעשרים לחפש למה ככה, . . 
 את מציעים ציקלג גברי אחרות, ובמילים

 המיז־ ל״פרקי כתחליף המינית מרכולתם
ושלום. מילחמה של מוטין״

ה הדמויות שמרבית מכך להתעלם אם
 גיז־ ביפי בולטות ושלום בנזילחנזה נשיות

 העיקבי התיאור מן להימנע אין הרי רתן,
 ציקלג של נשות־ההזייה את יזהר של

 לא־ ובערב :בשרן ומשמני עבות במיטב
 שם, לה נשארה שאומרים, כמו אחד, עבדת
 נורא. חבל מטומכלת. אחת. דדנית סתם

מפו תמונה כל של האחורי צדה גמרנו.
 קטנות־ !כולה !הכל ישן• שק — ארת

 פרטיה. פרטי כל שהיא. מה זה — מוחין
ה המגועגעת, — הזאת הכרווזיות ובל

 ומשם, מפה מאצלה, המציצה בהמיות
 והנשיקות החיבוקים כל באמצע פחד!...

 נועעים שומני־נקכה פתאום רואה אתה
. )796( עזבו בע... זיפקי־פרה... . .

 יזהר? ם. את כל־כך מגעיל מה ״בע...״
 אולי ,...״,זיפקי־פרד נועעים ״שומני-נקבה

 עש; חמור עניין ואולי אשה, היותה עצם
 דה ליאונרדו של בזיכרון־ילדות מונים. רת

 השתלט לפני פרויד; זיגמונד כותב וינצ׳י
 שעוד בימים הילד, על תםכיד־הסירוס

הת בעיניו, שווה-עיד יצור האשה היתה
 איג־ תאוות-הסתכלות אצלו להתגלות חילה

 האירו־ היצר של פעילות כצורת טנפיכית
 איברי־המין את לראות ביקש הילד טי.
 בש־ הסתם מן תחילה אחרים, אנשים של
 המשיכה עצמו. של לאיכר להשוותם כיל

 התבטא שיאה האם, שהקרינה האירוטית
 של שכדימיונו שלה, לאברי־המין בכמיהה

 בוא עם לימים, זיכרי. אבר היה הילד
מת זה, איכר לה אין האשה כי ההכרה
ובמקו כהיפוכם, הכיסופים אותם גלגלים

 בשנות העלול תיעוב של רגש בא מם
נפ־ לאימפוטנציה הגורם להיות הבגרות

יזהר. של בלשונו מיזמת, *
56 —


