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אומרת. היא הבושה, מחמת הארץ. את
מח על להתגבר יש כי טוען, סובול

 על ולהיאבק פה להישאר הבושה, סום
מבי שניהם השפיות. את להחזיר מנת
 עצמו הוא ובמחאות. בהפגנות דעתם עים

 התיאטרון. במיטגרת לפעול מנסח
 תיאטרון הוא טוב תיאטרון לדבריו
 אריס״ את לדוגמה מביא והוא פוליטי,

 שייקטפיר. את ואפילו ברכט טופאנס,
 מהמחזאים שהוא מכך להתעלם קשה

פו בבעיות עוסקים שאמנם המעטים
 ואדיס״, קוו מ״סטטוס החל ליטיות,

 ל״סטריפטיז ועד הדתית, בכפייה שעסק
 המועלית פוליטית סאטירה — אחריו״

הזח. חיום עצם עד בהצלחה
 להביא שהצליח האיש היה גם סובול

 את בוטה בצורה התיאטרון לקרשי
 ״קריזה״ את כשכתב העדתית, הבעייה

 לעם התגלה ב״קריזה״ ״עצבים״. ואת
 מזמן לא בר. שלמה זמר-המחאה ישראל
 בשם מחזה״ענק הירושלמי בחאן העלה

 ״נפש אחרי כעת, היהודים״. ״מילחמות
 פוליטי מסר לדבריי בו שיש יהודי״,

בתיאט להעלות עומד הוא חד״משמעי,
 מיטל- הילל עם בשותפות חיפה, רון

 לא ״אם ״כיבוש״. המחזה את פונקט,
 התיאטרון," את ניצן לעומרי יסגרו

בכאב. עדנה מחייכת
ברוק פיטר של למחזהו ידמה המחזה

 בפעם וייינינגר באוטו נתקלתי העשרים,
 הקבוצה אנשי על שהשפיע כמי הראשונה,

רגי היו ביחנייה נשות לביתנייה. שהגיעה
 השאלות ואחת שלו, לאידיאולוגיה שות

 אם היתה בוויכוחים, שם שהוטחו הקשות
לגבר. ישווה להיות האשה יכולה אמנם  ויינינגרץ את קראו אנשים •

הצעירים כין בסרט־סדר הוא;היה
 מותו אחרי מייד .1903ב־ התאבד הוא

 בגרמניה ויצא לבסט־סלר. הספר הפך
 לכל• תורגם הספר מהדורות. ■בעשרים

 וביומנים ברשימות מרכז־אירופה. שפות
 מצאתי עיינתי, שבהם בייתנייה, אנשי של

 אם בשאלה דנו שאנשים רבות פעמים
 במיוחד לא. או שלו בתיזה וייני׳נגר צודק

 ויינינגר הנשי. האופי לגבי שלו בתיזה דנו
 לגבר. לשוות יכולה אינה שהאשה טען
 בביתנייה. נוקבים ויכוחים זה על היה

 של שמו מוזכר העשרים ליל במחזה
פעמים. כמה ויינינגר
 שכחתי העשרים, ליל את שכתבתי אחרי

האנטי לפרוח כשהתחילה ואז, האיש. את
 לי היה במערב־אירופה, החדשה שמיות

 על חומר קראתי בזה. לעסוק צורך
 אוטו של בשמו נתקלתי ושוב הנושא

 האוטו־אנטי־שמיות, מאבות כאחד ויינינגר.
בגר שפרחה האנטי-שמיות ממפרי וכאחד
מניה.
 עליו קראתי פצצה. כמו אותי תפס זה
מהספריה ספרו את הישגתי חומר. המון

סוכוד ועדנה יהושע
בושה

 אם כי הנחה מתוך יצא ברוק האנגלי.
ויט במילחמת כי טוענים האמריקאים

 העולם של הערכים על מגינים הם נאם
 לשחקניו, ברוק אמר ״אנחנו,״ החופשי.
 את להביע חובתנו החופשי. ״העולם

 פועלים שהאמריקאים מכך הסתייגותנו
 להצית משחקניו ביקש לא ברוק בשמנו.״

 אולם בוויאט-נאם, הנזירים כמינהג עצמם
 לבוש שחקן לבימה עלה ההצגה בתום

 הוא גדולה. שחורה תיבה עם שחורים,
 עף והפרפר התיבה, מתוך פרפר הוציא

 פרפר עוד הוציא התיאטרון. בחלל לו
 הפרפר הצית. השלישי הפרפר ואת שעף,
שרוף. נפל

 אגודת נורא. סקנדאל עורר המעשה
 יצאו אחרות ואגודות בעלי-חיים צער

 ״על ברוק: להם השיב כך על בצעקה.
נש בוויאט־נאם ז מזדעזעים אתם מה

 לכם. מזיז לא וזח מתנפלם, אלפים רפים
בלונ בתיאטרון שנשרף אחד פרפר אבל
אתכם.״ מצית דון

 כעת סובול. על השפיע חזה המחזת
ה צעקת את לצעוק רוצח הוא

 נעשים ובשמנו הכובשים ״אנחנו כיבוש,
 עם התחיל זח ונוראים. איומים מעשים

 ועוד ילד כשנהרג בגדה, באוויר יריות
 אם בביירות." לטבח הגיע וזח ילד,

 את להעלות סובול יהושע יצליח אמנם
 גדול ניצחון זה יחיה ״כיבוש״ חמחזח
 יאפשרו לא אם אך הישראלית. לשפיות

 לי נדמח — המחזה את להעלות לו
יתפלא. לא שאיש

 אוטו שד לדמותו הגעת כיצד •
ז ויינינגר

ליל של החומר עם כשהתעסקתי
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בעב יצא שהספר חוא, הקוריוז הלאומית.
 שהיתר, כתבים, בהוצאת 1952 בשנית רית

 שהוא ׳שמואלביץ׳, מתי של בבעלותו
ראש־הממשלה. מישרד •מנכ״ל כיום ססיס־ התרשמותך היתה מה •
ויינינגרץ שד רו

 הפרק פיצוץ. כמו בשבילי היה הספר
 מסויימת. נקודה לי האיר היהדות על

 שני וביהדות בציונות רואה ויינינגד
 הוא יחד. להסתדר יכולים שלא כוחות

 היהדות את תרצח שהציונות שאו טוען
 מבפנים. הציונות את תהרוס שהיהדות או

משי הוא ויינינגר, טוען היהדות, ;תמצית
 הציונות תיצור אם אפילו הגזלה. אל כה

 על תגבר היהדות שאם הרי מדינה,
 ולחורבן, לאסון תוליך היא הציונות,

 אל הכמיהה תחזור שבו מצב ליצור כדי
 החופר את לאסוף התחיל וייגינגר הגולה.
 הספר את השלים הוא .17 בגיל לסיפרו

.23 בן והוא מותו׳ לפני
 איזה ? ויינינגר עד גידית סה •
 עדיו שאבת מניין !היה הוא איש

אישיים? פרטים
 רפפורט, פרבר, :חברים שלושה לו היו

 מעין הוציאו הם למותו סמור וסבובודה.
 גם יצאו ויינינגר על מספרים״. ״חברים

 פסיכיאטר של השאר בין מחקרים, כמה
 בניתוח שעסקו אברמסן, בשם יהודי-דני

 כתוב החוסר רוב האיש. של אופיו
הצ עליו. השיניים את שברתי גרמנית.

מעט. לא ויינינגר על ללמוד לחתי
 שהיה האיש, של שדב באיזה •

שכתבת? המחזה עוסק ,23 בן רק
 אותי שגירה מה לחייו. האחרון בלילה

 היתה בחייו, האחרון הלילה על לכתוב
 ליד כדור לעצמו ירד, שויינינגר העובדה

בדואר- שלח הוא הלילה. כל וגסס הלב

 על הודיע שבו לאביו, מיכתב הערב
 שהמיכתב חשבון ועשה להתאבד, כוונתו

 לאחר אותו ימצאו ואז בבוקר, 9ב־ יגיע
 עדיין אותו מצאו הוריו, כשהגיעו מעשה.

 בבית- שעתיים כעבור מת הוא גוסס.
החולים.
 ולא הלב ליד כדור לתקוע — מוזר
 לנסות מבלי הלילה כל לגסוס בראש,
 רצה שהוא מניח אני נוסף. כדור לירות
 לעבור הגסיסה, יסורי את ולעבור לגסוס׳

 הדליק זה למוות. מהחיים המעבר את
 ומצבים עובדות ישל תערובת כתבתי אותי.

 מפגיש אני האחרון בלילה שיכלו'להיות.
 אמו עם אביו, עם הגוסס ויינינגר את
פרויד. ועם

ה • שר דו הי ד עם ק  ר פרוי
 של פאציינט היה סבובודה של החבר
 לויינינגר סיפר כנראה סבובודה פרויד.

 רופא שהיה פליס, דל של התיאוריה על
 תיאוריה ופיתח ברלינאי, אף־אוזן־גרון

 אמרו מה ידוע לא הדו־מיניות. בדבר
 הדליק זה ויינינגר אצל אבל לזה, זה

 על שלו התיאוריה כל ואת גדול, אור
 והעביר מזה, פיתח הוא הומוסכסואליות

 הראשון הקורא שהיה לפרויד, התיזה את
 את פרויד האשים אחר־כך התיזה. של

חוש מפלים. התיאוריה בגניבת ויינינגר
 חצי קשר היה ופלים פרויד שבין בים

 בין פגישה שבאותה כנראה הומוסכסואלי.
 דברים פרויד בו הטיח ופדויד ויינינגר

 כתב התאבדותו אחרי שנים ׳שלוש קשים.
 שגניבתו טען ישבו לפלים, מיכתב פרויד

 בכתביו לפליס. הזיקה לא ויינינגר של
לוייני׳נגר. פרויד מתייחס

 אשה שד דמות יש כמחזה •
 היתה האם קדאהה. הנקראת
 אשה עם פרשת־אהכים דויינינגר

? זה כשם
 אבל לקיומה. עדות אין במציאות לא,
 לידידו ויינינגר של המיכתבים באחד
 עם אותי מעניין ״לא כותב: הוא גרבר,

 עד לא אני טניס. משחיקת ק׳ העלמה מי
 הזה במישפט חשתי אשה.״ כך כדי

 בניתי ולכן קינאה, שיל מאוד חזקה נימה
קלארה. של דמותה את

 טיץ. שד דמותו ישנה כמחזה •
טיץ? מיהד
ב ויינינגר של הפרופסור כאילו הוא

 ויינאי, כליבדאל אותו בניתי אוניברסיטה.
 בין אפשרית ובפשרה בסובלנות המאמין
 הליבראליזם, נציג הוא ונצרות. יהדות
 מה הראשונה. העולם במילחמת שפשט

 ויינינגר של ההזיות באחת ? טיץ עם קורה
 השבדי המחזאי של בדמותו מופיע הוא

 של סיפרו את קרא שאגב סטרינדברג,
 ״בשבילי כי גרבר לידידו וכתב ויינינגר

דמ מכך האשד,.״ בעיית את פתר אוטו
 באמת אילו קורה היה מה לעצמי יינתי

 וייניג־ ביקש ימיו כל הרי השניים. נפגשו
 השבדי של הארי העולם לתוך להתקבל גר

מושגיו. לפי הגבר, — הגאון
 סטרינדברג, את המגלם טיץ, אותו
 ויינינגר עם מגיע שהוא אחרי משתנה
 מתנשקים הם שבה הומוסכסואלית לסצינה
 את משכיב וסטרינדברג אירוטית, בנשיקה
 פתאום מעשה. בו לעשות והולך ויינינגר

 דמותו בן מכוער, צולע, לעקום, הופך הוא
 בעיתוני אז שכתב מבקר — מובייוס ישל

 את ממנו גנב וייניגגר כי ושטען וינה
 מעלה שסטרינדברג כמו וכך, התיאוריה.

 אותו מוריד מוב״ום לשמיים, אוטו את
לויינינ־ אומר טיץ ואז פחת. פי עברי אל

 ר־ידי1■תגים( ארחה
 טמ0אי צדו טשעיס.

אוזזס לנטול

0 0 '
 פילגש שעתה: כמו את'עצמו ״קבל גר:

 אנטי- ׳נוצרי עולם בתוך מוחלטת יהודית
מתפורר.״ שמי־לאומני

ויינינגר? התאבד סדוע •
 בעיני אותי. מעניינות שלא תיאודיות יש
 מוחלט ליאוש הגיע הוא כי התאבד הוא
 להיחלץ כלשהו מסיכוי וגם מהיהדות גם

 לפני קצר זמן התנצר עצמו הוא ממנה.
לו. עזר לא וזה מותו,
 של כהדרו דווקא כהר מדוע •

להתאבד.? כדי כטהוכן
וינה בטהובן. את מאוד העריץ הוא

 היה כי טענו ׳תיאטרלית. מאוד עיר היתד,
 לתת רצה והוא ׳תיאטרלי, מיוחד אופי לו

 בטהובן של ביתו אדירה. משמעות למותו
 היה זה השחורים. הצוענים ברחוב שכן

 שכר ויינינגר ׳להשכרה. עלוב בית־דירוית
מותו. בליל החדר את

 מרותקת, שדך כמחזה הדמות •
 טעם מה אך מרתקת, התקופה

דווקא הסחזוה את לכתוב מצאת

 שדי המ״דית התגובה
 היתת בביעזת מזמז על

 ״ לפעילה לעמו שצויר
 שאני אלא •שיוה.

׳מסריו סתו

 מנסה אתה מסר איזה ץ עכשיו
ץ להעכיר

 להבין בעצם הזה במחזה מנסה אני
 הציונות. צמחה שעליה היהודי נפש את

 היד, וכפסע ציוני, נעשה לא ויינינגר
 קרוב היה הרצל הציונות. ובין בינו

 אלא ויינינגר, של ולדיעותיו לעמדותיו
 שלב היד, רציני. פחות הרבה היה שהוא
 העם כל של להתנצרות קרא הרצל שבו

היהודי.
 להגיד מגסה אתה כלומר, י•

המעור נפשם עד קמה שהציונות
 שהציונות ץ וינה יהודי של ערת
ץ סחדת־רוח של תולדה היא

 אלא מעורערת, נפש רק לא בדיוק.
מאוד. חולה נפש

?מכחינתנו אומר זה מה •
 אינה שהציונות להגיד חשוב היה לי
 אלא בריאה, קרקע על שצמח בריא צמח
 להבין חילה. קרקע על שצמח חולה צמח
 להבין רוצים אם משהו. כבר זה זה, את
 היא ילמד, ולהבין הציונות מהות את

 את להבין חייבים ומטורפת, חולה כל־כך
זה.

מתכוון? אתה למה •
 ספציפי מאוד־מאוד להיות מנסה אני
׳ לגבינו. לא תקופה. אותה לגבי
לגכינו. ׳ספציפיים נהיה כוא •
על נדבר בואי אך לזה. נגיע עוד

 יהודיית כמעט עיר שהיא אז, של וינה
 מדבר אני והרוח. התרבות חיי מבחינת

 הרצל ועל צווייג סטפן ועל מאהלר על
הסא אבי קראום׳ ועל הופמן סיפורי ועל

 הם בה שהיהודים עיר היא וינה טירה.
 בתוך והנה, והיצירה. הרוח חיי מלכי
 שמרים, הזרים •פתאום הם הזה, המצב
 להם אומר מלידה ארי שאוסטרי משום
 אני :נוראה דילמה זוהי טפילים. שהם
 זר. הכי אני זאת עם ויחד טוב הכי
 למקום ללפת :הכרעה לקבל צריכים הם

 אנטי־תיזד, שהוא אליו, שייכים לא שהם
־* לארץ־ישראל. והסוערת, היפה לווינה
 ללכת חשב אחד לא אף •

 את הציע שהרצל עד לארץ־ישראל
הזאת. ההצעה

 הוא ראות. הרחיק שויינינגר אלא נכון,
 לארץ־ישראל תוליד שהציונות הבין

 מהמחלה אותו •תשחרר לא ושד,ציוניות
 תוליך ושד,יהדות יהדוית, הקרוייה הזאת,

 טפיל אתה שבו למצב הגולה, אל שוב
אחרים. על

היהדות?■ את ראה הוא כך •
מהנוצ חמור יותר עוד אותה ראה הוא

ישו. את צלבו שיהודים שהחליטו רים,
 עם מתקשר זה כל ואיך •

ר בימינו הציונות שד הטירוף
 ,היהדות מתגשמת. ויינינגר של התחזית

 מבפנים. והשתלטה הציונות״ את •ניצחה
 השמדה לקראת הציונות את מובילה היא

 את להחזיר שרצתה הציונות, עצמית.
 ככל לעם להפכו להיסטוריה, ישראל עם

 אלא טריטוריות לו שיש עם לא העמים,
 עם כוחות, יחסי עם חייו את שחי עם

 הלאומי הקיום את כעת מפקיעה אינטרסים,
ה בקיום להכיר לא ההיסטוריה. מחוך

 יהודה המערבית לגדה לקרוא פלסטינים,
 למציאות. מתכחשת הציונות — ושומרון

בה. להכיר רוצה' לא היא
 זה אבל עובד, זה הכוח. ישנו בינתיים

טוען הוא ויינינגר. מדבר שעליו הטירוף
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