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המי
 הוא דבר שיש , פי המיתוס האחרו
 של המערב�על

החלקיקי� . (דבר שיש לעשותו, דבר אפשרי; שותולע

  )132' עמ, האלמנטריי�

  

%קיבל כמוב� מאליו את מערכת הנורמות ודפוסי, בחברה ליברלית ומתירנית, כמוני, י שגדלמ

הסדר החברתי החדש שהיא הביאה שינה כליל . החיי� שביססה בשנות הששי� המהפכה המינית

השפעתו נתנה . וכתוצאה חדר באופ� ממשי ביותר לחיינו, לנואת שדה הדימויי� הציבורי בתוכו גד

דימויי� מיניי� גלויי� עטפו את חיינו מגיל צעיר ; בנו את אותותיה הרבה לפני גיל ההתבגרות

הביאה המהפכה המינית למיסודה של נורמה חדשה בכל הנוגע למערכות יחסי� , מעל לכל. מאוד

פי שרובינו עוד מאמיני� בבלעדיות %שא* על? ונהלמה הכו. המונוגמיה הסדרתית: רומנטיות

והנורמה של המונוגמיה . מי� ע� יותר מאד� אחד%לכולנו ברור שנקיי� יחסי, במהל+ הקשר

  ?זוג� הראשו�%כמה מאיתנו יבחרו להתחת� ע� ב�: היא ג� אידאל, כ+ נדמה, הסדרתית

לנו שזכינו לחיות בחברה היה ברור , הרבה לפני שניסינו לתת את הדעת על העניי� ברצינות

ג� , רחשנו הערצה, בגילאי התיכו�, כולנו. חברה בה מידת החופש שלנו גדולה יותר, מתקדמת

כולנו . על אידאל האהבה החופשית שבה, לתרבות ההיפית של שנות הששי�, א� עמומה

המאמ� , אולי לרובנו, למרות שלרבי� מאיתנו. השתדלנו מאוד לנצל את החופש המיני שזכינו בו

  ?לא. הרי חופש הוא דבר שחייבי� לנצל; לא יכולנו. לא ויתרנו, הסב תיסכול גדול

אמנ� .  מגיל מאוד צעיר–יש לציי� ,  בעיקר נשי–כולנו ראינו הרבה מאוד עירו� בחיינו 

אנחנו שמחי� על כ+ , אבל בכל זאת, ולא במציאות, רובו המוחלט היה בתמונות ובסרטי�

  ?לא. לפחות לא בתמונות ובסרטי�, עודשהעירו� אינו מוסתר 

חלקנו . חלקנו הרבה יותר. כמעט כולנו ניהלנו יותר מקשר אחד. היו� אנחנו גדולי� יותר

. זוג מתחילה המחויבות%כמעט לכולנו לא ברור באיזה שלב בהתקרבות הפיזית בי� בני. בכלל לא

". רק שכבנו"חרונה ג� בולא, "רק התנשקנו"התחל* כבר מזמ� בביטוי " רק יצאנו"הביטוי 

ראינו , נפגענו הרבה. לעתי� שני�. לעתי� חולפי� חודשי� עד שמתברר שמדובר בחברות נאמנה
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אפשרות האהבה וההגנה שהיא מעניקה עוד . א+ ג� ראינו וידענו אהבה, הרבה בגידות וסטוצי�

  .ממלאת אותנו תקווה

שמותר להתלבש . � יצא מהארו�אסירי תודה על כ+ שהמי, כ+ נדמה, כולנו, בסופו של דבר

שיש . שיש לנו הרבה פחות מחויבויות מבעבר. אי+ שרוצי� ולעשות מה שרוצי� ע� מי שרוצי�

  . לנו הרבה יותר חופש

  ? לא

  

  

  משאלות סותרות

  

 הוצגה לעתי� בתור חלו� מתירנות מיניתמעניי
 לציי
 שאותה 

בשעה שהדברי� היו אמורי� למעשה במדרגה חדשה , משות"

  )116' עמ. (עלייה ההיסטורית של האינדיבידואליותב

  

עיו� . והמהפכה המינית אינה יוצאת מ� הכלל, הביטחו�%כל עלייה בחופש כרוכה בעלייה בחוסר

 יכול לגלות לנו ה� את המשאלות וה� –ספרות , מוזיקה,  קולנוע–ביקורתי באמנות הפופולרית 

עיו� כזה חוש* . ל הנוגע למהפכה המיניתההכרה של תרבותינו בכ%את החרדות הצפונות בתת

  . השורר בי� האידאלי� השוני� שהניעו את המהפכה, סכיזופרני כמעט, מתח פנימי גדול

, המקו� בו מתבטא המתח הזה בצורה המובהקת ביותר הוא עול� מוזיקת הפופ

זמרי הפופ מילות שיריה� של . את פסקול חיינו, נית� לומר, שבאמצעות הרדיו והטלוויזיה מהווה

, הביניי�%הנמשכת באופ� רצי* מימי, ממשיכי� מסורת שמרנית ביותר של שירי אהבה

תנועות ריקודיה� , בלבוש� החושפני, א+ בה בעת. בלעדית ונצחית, תמימהוהמקדשת אהבה 

מבטאי� אות� הזמרי� ממש את האידאלי� ההדוניסטיי� ונטולי , וסגנו� חייה� המתירני

המנוגדי� באופ� מוחלט לאותה אהבה רומנטית ששיריה� , המיניתהמחויבות של המהפכה 

  .מתנהגי� ומשדרי� סקס נטול אהבה, זמרי הפופ שרי� אהבה א+ לבושי�. סוגדי� לה

בשלל קליפי� ותוכניות טלויזיה מבטאת האמנות הפופולרית את הפנטזיות האופפות את 

: ה ג� את צדו האפל של חופש זההיא מציג, ביצירות אחרות, א+ בה בעת, החופש המיני החדש

בסרטי� . דבר אינו מובטחהפ+ לעול� בו , לפני וא* במסגרת הנישואי�, עול� מערכות היחסי�

המעוניינות , מוצאות עצמ� דמויות נשיות תמימות, אושרווונדרלנד כמו , שראינו לאחרונה

אינ� מחוייבי� אפילו , בעיד� החופש המיני, ע� גברי� שכעת, במפגשי� מיניי� מנוכרי�, באהבה

השתל� רק לאלו המעונייני� במי� נטול " חופש"בסרטי� אלו נראה כי ה. להשאר עמ� עד הבוקר

ומעוני� , הנתפסות היו� כמיושנות, מי שאוחז בתקוות הרומנטיות של פע�; מחויבות ורגש

  . אלא פשוט בודד, אינו חופשי, שלמי� תתלוונה אהבה ומסירות

וא* ציירו סביבה הילה , הבגידהביאו לנורמליזציה של פנטזיית ספרי� וסרטי� רבי� ה

. יצירות רבות אחרות מבטאות אוירה של אימה גדולה המתלווה לה, במקביל. רומנטית ומושכת

בלי סיבה , מתייסר הגיבור עד כדי שיגעו� לאחר שגילה שאישתו,  של יעקב שבתאיסו* דברבספר 

 של סטנלי עיניי� עצומות לרווחהתה אימה בסרט בוטאה או, לאחרונה. בגדה בו, מיוחדת

  .  בגדה בוכמעטבו צולל טו� קרוז לגיהנו� רגשי וממשי רק מפני שגילה שאשתו , קובריק
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כפי שנית� לראות , את עיד� האהבה החופשית מלוות חרדות גדולות מראשיתו, למעשה

 חיזור גורליומה לבד (מחפשת את מר גודבארובסרט , מיסטיבסרט : בסרטי� משנות השבעי�

 כרוצחי� –לא בבגידה , אגב,  בסטו� לגיטימי–מתגלי� מאהבי� ללילה אחד ) המאוחר יותר

%המרתיע, חייה� המתירני%והגיבורי� נעשי� לקורבנות כתוצאה ישירה מאורח, פסיכופאתיי�

  . מוש+ את הצופה

, המיניתאת האיו� המסתתר במתירנות , לטעמי, התמונה המשקפת בצורה החזקה ביותר

; במחיצת חתוליה בלבד, רווקה מזדקנת חיה בגפה: ג� הוא של קובריק, התפוז המכאנינמצאת ב

א� כי בצורה מתוחכמת (היא מוקפת ביצירות אמנות המציגות דימויי� מיניי� בוטי� 

ראש כנופיית , גיבור הסרט; המעידי� עליה כי היתה מחלוצי המהפכה המתירנית, )'אמנותית'ו

 פאלוס חרסינה –באמצעות אחד מפסליה שלה חודר לביתה ומתקי* אותה , מהצעירי� אלי

, המיני' שחרור'שבדור הקוד� קידמה ומיסדה את ה, הרווקה המבוגרת: המשמעות ברורה. ענקי

  . ובאמצעות נשקה שלה, ידי התוצר הצעיר של אותו שחרור ממש%מותקפת על

בכ+ . הוא למעשה ג� לקח בה חלק, ביקר את המהפכה המיניתהתפוז המכאני א+ בזמ� ש

.  הסרט הגדיר מחדש מה מותר להראות על גבי מס+ הקולנוע, שהציג סצנות בוטות של מי� ואונס

הוא : הסרט מגל� בתוכו את הסכיזופרניה של האמנות העכשווית ביחס לחופש המיני, למעשה

א+ מעל עצמו , לותמציג באופ� ביקורתי את השחיתות המוסרית הנולדת מתו+ תרבות חסרת גבו

התפוז כשהערצנו את , ואכ�. הסרט מבצע את אותו חטא שהוא מגנה. הסיר את כל הגבולות

היה זאת מפני שהסרט , שטופי� ואחוזי� בדימויי החופש המיני שהוא מציג, בתיכו�המכאני 

המתירנות המינית : לא יכולנו לראות את מה שהסרט מראה בבירור. שילהב יותר משהוא זיעזע

  .ורפת את עצמהט

מבטאות , א* כי נוטי� לתפוס אות� כביקורות על המצב האנושי בכלל, יצירות אלה

ייחודה של . למעשה ביקורת ספציפית על החיי� במסגרת הערכי� של המתירנות המינית

. ליברלית% מתו+ הקהילה האמנותיתאלא, שהיא איננה מושמעת מהאג* השמרני, הביקורת הוא

בצורת מאמרי� סוציולוגיי� או , ת שהביקורת לא מושמעת באופ� מפורשאולי זו אחת הסיבו

. באמצעות יצירות אמנותיות, ובסופו של דבר ג� רפה, אלא באופ� מובלע ועקי*, ביקורת תרבות

יציאה גלויה כנגד המתירנות המינית , להוציא את התנגדות� של מספר פמיניסטיות לפורנוגרפיה

יצירה . רשת מייד כנסיגה ריאקציונרית ומבהילה לפוריטניותמתפ, מתו+ החוגי� הליברליי�

. לא במונחי� מוסריי�, כלל במונחי� אסתטיי� וספרותיי�%נבחנת בדר+, לעומת זאת, אמנותית

הוא מצליח להתחמק מתוית , כשאד� מבטא את ספקותיו לגבי הליברליז� באמצעי� אמנותיי�

  .השמר�

  

  


  החלקיקי
 האלמנטריי

  
התנוונות איבריו היתה שייכת ? ות בברונו פרטהא� אפשר לרא

לעומת . כפרט הוא יכיר את שקיעתו הגופנית ואת המוות, לו

והכוחות שעיצבו את תודעתו , השקפת חייו ההדוניסטית, זאת

  )179' עמ. (ואת תשוקותיו היו שייכי� לכלל בני דורו
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אמצעות יצירה אמנותית המושמעת ב, זה של ביקורת חברתית על הליברליז� המיני' אנר'ז'ל

השפעתו . מאת מישל ֶווְלֶ�ק,  החלקיקי� האלמנטריי�הצטר* לאחרונה רומ� צרפתי בש�, דווקא

, עובד למחזה,  שפות%35תורג� לכ, לפני שלוש שני� בלבד, מאז שפורס�. של הספר היתה עצומה

 עדת מעריצי� ולוולבק קמה באירופה, ספריו הקודמי� של וולבק התגלו ואחד מה� עובד לסרט

, הספר עורר סערה אינטלקטואלית גדולה באירופה. המשננת את ספריו וסוגדת לה�, צעירה

ושבמהלכה העתיק וולבק את מגוריו , שכללה קולות רועמי� ה� מליברלי� וה� משמרני�

בזמ� , רבי� זעמו על וולבק והאשימו אותו בגזענות ובמיזנטרופיה, בקרב הליברלי�. לאירלנד

ואילו השמרני� ראו ברעיונותיו כאישור על הבוז שתמיד ; ראו בו כמבקר תרבות חשובשאחרי� 

  . א+ ג� הזדעזעו מהשפה הגסה ומהתכני� הבוטי�, רחשו לתרבות המתירנית

מציג וולבק את צדדיה , רחמי�%ובעלילה חסרת, בכתיבה צלולה ונוקבת? ומה בספר

הילדי� :  מהמהפכהשהפסידוה� מי גיבורי ספרו . האפלי� ביותר של המתירנות המינית

שהמהפכה רק העצימה את , הביטחו�% השמני� וחסרי, המכוערי�; המוזנחי� של זוגות גרושי�

שלמרות , ואפילו הַיפות והַיפי�; רווקות מבוגרות הכמהות למשפחה ולילד; עלבונ� ותסכול�

ותיה� והפכה הרי שההיחשפות המוקדמת למי� הקהתה את רגש, שלכאורה הרויחו מהמתירנות

היוצא בכאב ובזע� מתו+ , שקול הנכאי� הזה, המפתיע הוא. אות� ליצורי� מתגונני� ומנוכרי�

 אר� –צרפת בוקע דווקא מ, כ+%ושמצא לו תהודה גדולה כל, הליברליז� כנגד אושיותיו שלו

, שלמרות, הצלחתו הגדולה מעידה על כ+. המסמלת בעיני רבי� את השחרור המיני המתקד�

הספר כולל תיאורי� ארוכי� ומדכאי� של (הבוטות הגדולה המאפיינת קטעי� ממנו , י בגללואול

הוא נגע בעצבי� חשופי� בחוגי� המתירניי� של , )החיי� בקומונות נודיסטיות ובאורגיות

  .אירופה

חוצה את הקו טמוני� בכ+ שהוא , כ+ נדמה לי, וג� מקור כוחו, ייחודו הגדול של הספר

פילוסופיה , וולבק בקיא בהיסטוריה. רה אמנותית לבי� מאמר סוציולוגי ומוסריהמוכר בי� יצי

והוא קורא היטב את הקשר בי� מהלכי� אינטלקטואליי� וכלכליי� לבי� המציאות , ומדע

בניגוד ליצירות אמנותיות אחרות שהגיבו על . הקונקרטית של החיי� במערב בעשורי� האחרוני�

על פני , וולבק מגולל, וט הציגו כמה מתוצאותיה העגומותהמתירנות המינית בכ+ שה� פש

ניתוח היסטורי וסוציולוגי מפורט של תולדות המיניות במחצית השנייה של , עמודי� רבי�

שלא ישפטו את , וולבק ג� עומד על כ+, ה� דר+ דמויותיו וה� בראיונות שנת�. המאה העשרי�

קריאה זו תחמי� את שורש . רי� ייחודיי�דמויותיו באופ� פסיכולוגי ושלא יראו אות� כמק

  . חברתיי� ומוסריי�וולבק מבקש שנבי� את הדמויות במונחי� . הדברי�

למרות שהוא סבור . הוא כותב מתו+ ייאוש. אינו מציע פתרו� ממשי, יש לציי�, וולבק

שהמהפכה המינית השחיתה את החברה הצעירה באירופה ופוררה את רגשי האמו� והאהבה בי� 

מבקר במועדוני החלפת ,  מנהל קשר פתוח ע� אשתו–הוא בעצמו חי כמו דמויותיו , נשי�הא

ספרו , ע� זאת. הוא שונא את חייו א+ חש ממולכד בתוכ�. ושוכב ע� כל מעריצה אפשרית, זוגות

עצ� הקישור המפורש שעושה וולבק בי� סיפור חייה� של אינדיוידואלי� לבי� . יכול לתרו� לנו

הספר זוק* אצבע מאשימה נגד : לא עשו, למשל, י עשה דבר שסרטיו של קובריקהרובד החברת

, העסקי� המקדמי� את המתירנות המינית ומרוויחי� ממנה%הפוליטיקאי� ואנשי, הרוח%אנשי

  . ונוקט עמדה גלויה של התנגדות

  

  



  5


  טקסי החניכה החדשי

  

 לעול� הִהיפי�הבי
 ברונו ש, כבר מביקורו הראשו
 אצל אמו

ולא יהיה לעול� חיה , הוא לא היה; יקבלו אותו לחברת�לא 

  )63' עמ. (יפה

  

 
ונראה שהוא , טבעית� יש לו השפעה על[...] יופי יוצא דופ

  )61' עמ. (ללא יוצא מ
 הכלל, מבשר על גורל טראגי

  

פרי ברית נישואי� קצרה , אחי�%שני חצאי,  ה� ברונו ומישל החלקיקי� האלמנטריי�גיבוריו של

וחינוכ� הופקד בידי , יות של חיפוש רוחני'אייג% אמ� ההיפית הצטרפה לקומונות ניו. הובגיד

היות� אחי� למחצה מציגה אות� מייד כילדי המתירנות המינית . קרובי משפחה ופנימיות

שניה� . תוצר התפוררות התא המשפחתי ועליית ער+ המימוש העצמי האינדיוידואלי, החדשה

מוסרית של %רוחני שלה� הוא תמונת העול� המטריאליסטית והאה' הרקע% רחש'גדלי� כאשר 

, חסר פשרהוא בחשבו� אחרו� ) ג� א� לא מפורשות(כ+ מספרי� לה� , היקו�. המדע המודרני

פרי מקרה , והאורגניזמי� שנוצרו בו, אגד חלקיקי� אלמנטריי� הנעי� ללא תכלית במרחב

תמונת העול� .  ה� אמיתות היסודאלו. נתוני� במאבק הישרדות דארוויניסטי, עיוור

על המארג הפסיכולוגי , מראה וולבק, משפיעה בהכרח, המקנה לספר את שמו, האטומיסטית

 של אטומיזציהל, בהדרגה, במסגרתה מגיעה ג� החברה: והמוסרי של חברה שאוחזת בה

  .אינדיוידואלי� העוסקי� בהישרדות

חברתית של שנות %לכליתהרקע הפסיכולוגי הזה מצטרפת המציאות הכ%אל רחש

וחדירתה לאירופה של תרבות ההמוני� , היחלשות הדת והערכי� השמרניי�: החמישי� והששי�

 הודות –ובפרק זמ� קצר מאוד , במהל+ התבגרות� של מישל וברונו. ב"ההדוניסטית מארה

 ולפולח� הנעורי� והיופי של, להיחלשותה של הצנזורה, ללגיטימציה לשימוש באמצעי מניעה

מחויבות , אהבה לבי� מי�בי� , שעד אז היה אדוק מאוד,  נפר� הקשר–המגזיני� והקולנוע 

החלה לתפוס את המקו� , שייצוגיה בתקשורת ההמוני� הלכו והתרבו, הפעילות המינית. ופריו�

א+ , המי� הוצג מעתה כחוויה גופנית עזה וטוטאלית. המרכזי בעול� החוויות המוצעות לצרכ�

כאילו היה , מעי� הילה דתית החלה לאפו* אותו. בלעדיות וממחויבות הורית, המנותקת מאהב

בפע� הראשונה היו אלו לא בני חוג מצומצ� של אריסטוקרטי� אלא בני ציבור . תמצית ההוויה

  . כ+ בהבטחות לחופש מיני מוחלט%של� שעברו את גיל ההתבגרות בנו* גדוש כל

א* שמתנוסס ,  שכל מי שגדל במציאות זווולבק מנסה להראות, באמצעות דמויותיו

, כאשר האידיאל הרווח הוא מונוגמיה סדרתית. במילכוד, למעשה, שרוי, מעליה דגל החופש

, כתוצאה. לשכב ע� הרבה אנשי�חייבי� : מחמי�, מתבססת התחושה שמי שאינו מנצל אותה

חד מהצדדי� שכל א, מנהלי� האנשי� את כל הקשרי� המיניי� הראשוני� שלה� במצב כזה

אי� . מב� זוגו, א� תבוא, וחייב להיעתר לאותה הדרישה, זכאי לפרק את הקשר בכל רגע

בני הזוג מתרגלי� לחיות ביחד כאשר . ג� אמו� הדדי אי�, א+ כשאי� מחויבות הדדית. מחויבות

א+ מבחינה רגשית האינטימיות שלה� היא , מבחינה פיזית שוררת ביניה� אינטימיות מלאה

ה� , כלומר. פוסק של אפשרות הפרידה% מבעד לחרכיה בוקע הרחש הבלתי; סדוקהבהכרח 

השומרי� תמיד על , נעדרי�%בני הזוג הופכי� לנוכחי�.  מתמדתכוננות בדידותמצויי� במצב של 

�באמצעות (המצב מאל� את כל אחד מהצדדי� לשמור לעצמו פתח מילוט . רגל אחת בחו
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. גונ� מפני האפשרות שהשני ישתמש בפתח המילוט שלוכדי להת) למשל, פלירטוט ע� אחרי�

במערכות יחסי� : מרו� חימושזה מזכיר , לא במקרה. ולהפ+, וכמוב� שהאחד מחזק את השני

  . יש להתחמש רגשית, ללא ביטחו�

וולבק . חיות בניכור ובהתגוננות, למרות שה� ממשיכות לייחל לאהבה, דמויותיו של וולבק

ערכות יחסי� מיניות בגיל צעיר בהכרח מקשיח את הנפש ויוצר תחושה מראה כיצד ריבוי של מ

הענקה של הגו* למספר גדול של אנשי� , מצד אחד? כיצד זה קורה. שהיא מנותקת מהגו*

קשה להתייחס לחשיפה של הגו* , למשל, במפגש המיני החמישי: של הגו*' הוזלה 'מביאה למעי�

קיו� , בד בבד, מצד שני. בוד כמו בפע� הראשונהבאותה מידה של התרגשות וע� אותה יראת כ

באותו מפגש : של הנפש' התייקרות'לקשרי� מיניי� ע� מספר גדול של אנשי� מביא דווקא 

נזהר יותר מפיתוח של , ציני יותר, הוא מפוכח יותר; האד� עבר כבר ארבע פרידות, חמישי

ככל שהגו* ; הנפש מתייקרת,  מוזלככל שהגו*: תהלי+ זה רק מחרי*. נשמר יותר על לבו, ציפיות

גלות פנימית בי� הגו* בהכרח מתגלעת באד� מעי� , בהדרגה. הנפש מתכסה ומתערלת, מתערטל

, יותר ויותר, כ+ נתפס המי�. בי� הפעילות המינית לבי� רגשות האהבה והאינטימיות, לבי� הנפש

בזמ� , לות ע� זרי� רבי�שהיחס אליה נונשלנטי ושחולקי� אותה בק, כפעילות גופנית מוחצנת

  . ובקושי ניתנת לאיש, ספונה במקלטי הבטחו� של הנפש, שהאהבה ננעלת עמוק בפני�

 המכשירה נערי� ונערות להיות מכונות שרשרת חיולכ+ יוצרת המונוגמיה הסדרתית מעי� 

, מבח� ההתבגרות החדש, זהו טקס החניכה המודרני. לחימה בשדה הקרב של המיניות החופשית

, המשאלה המתעוררת בעקבותיו היא המשאלה להיוולד מחדש. ידונו כמעט כולנו לעבורשנ

ג� משאלה זו חוזרת ומופיעה . לשחזר את התו� שקד� לחוויות המיניות המנכרות, כביכול

יש לנו "ער� צור השר ,  ולהבדיל,"כמו בתולה"מדונה השבה להרגיש : בשירי� שאנו שומעי�

א+ ההקשחה הנפשית ששרשרת החיול יוצרת ...". י כל המדבר הזהאחר/ היית מאמינה / אהבה 

  . הקישור האינטואיטיבי בי� מי� לאינטימיות אובד לעד: היא חד כיוונית

זהו גורל� . ספסל התיסכולמציג וולבק את מה שנית� לכנותו , כטקס חניכה אלטרנטיבי

בזמ� , בספר. ופי� בו מהצדשל מי שאינ� נעי� במסלול צבירת החוויות של שרשרת החיול אלא צ

כשבתוכו , עומד הוא מנגד, שחבריו של ברונו זוכי� לקצור את פירותיה של המתירנות המינית

מיות� לעד מאהבות : הפי+%הנזק שנגר� לברונו בלתי. הולכת וגוברת תחושת העלבו� והכישלו�

,  מיניות ילדותיותהוא מבלה חלק ניכר מחייו הבוגרי� ברדיפה אחר פנטזיות, הנעורי� שלא ידע

 ,זאת לא המסיבה של+, בספר שיצא לאחרונה. וסופו שמאבד את שפיותו, ללא אהבה אמיתית

היא חיי " מסיבה"ה. עובר המספר התבגרות דומה)  בעת הכתיבה16שהיה ב� (מאת אבנר שביט 

. שהמספר זוכה לשמוע עליה� א+ לא לקחת בה� חלק, המי� של חבריו וחברותיו הקרובי�

א+ לא כ+ . ניתוק הגו* מהלב: הוא גדול, כפי שראינו, ר שהיא גובה מהמשתתפי� בההמחי

�מי שאינו משתת* בה משוכנע שהוא מחמי� לא פחות מאשר את החיי� . נראי� הדברי� מבחו

 אנו נפרדי� זאת לא המסיבה של+ וה� מהמספר של חלקיקי� האלמנטריי�ה� מברונו ב. עצמ�

!" חה חה חה"ושביט מסיי� את ספרו ב, משוגעי�%  מאושפז בביתברונו. כשה� מדוכאי� וקהי�

עול� ניהיליסטית כשל זק� % כבר פיתח ראיית16שבגיל , צחוקו הציני והמדוכא של המספר: ארו+

  . מריר

 על הרצ* בי� שתי טקסי החניכה איפה שהואכמעט בלתי אפשרי היו� שלא להימצא 

 –הו אחד בלבד מבלי לחוש שה� מפסידי�  אלו המקדישי� עצמ� למיש–רק בודדי� . האלו

  . מצליחי� להתחמק משניה�
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  ליברליז
 מיני וליברליז
 כלכלי

  

הצליח פטריק [...] בעת שברונו השתת" בטיול , 1972ביולי 

� להרי� שלושי�, צעיר צרפתי אחד שהשתיי, לקבוצתו, קסטלי

, באותו פרק זמ
. ושבע בנות בפרק זמ
 של שלושה שבועות

  )67' עמ. (ש� לעצמו אפס נקודותברונו ר

  

עוסקת , הרחבת גבול המאבק, אותה ביטא ג� בספרו הראשו�, ההבחנה המרכזית של וולבק

ה� ליברליז� כלכלי וה� : ההשוואה פועלת כ+. ליברליז� כלכלילבי� ליברליז� מיני בקשר בי� 

י� מצב של תחרות שניה� יוצר. הגדלת חירות הפרט: ליברליז� מיני מתבססי� על אותו אידאל

בי� (כל אחד רשאי לפעול באופ� עצמאי לקראת מימושו העצמי , כ+ נדמה, במסגרתה, חופשית

  . כל עוד אינו פוגע בחירותו הדומה של הזולת, )א� דר+ הקמת עסק ובי� א� דר+ בחירת פרטנרי�

ה� הליברליז� . התוצאות בשטח רחוקות מאוד מהאידאל המקורי, אול� בשני המקרי�

וכ� מגדילי� בעקביות את הקיטוב בי� , מעמדותלכלי וה� הליברליז� המיני יוצרי� ומשמרי� הכ

אלו שתנאי הפתיחה שלה� , בתחרות קפיטליסטית נטולת מעצורי�, כ+. המעמד הגבוה לנמו+

בזמ� שמצב� של בני המעמדות הנמוכי� רק , מתעשרי� ומקימי� תאגידי� גדולי�, מוצלחי�

בה הנורמה , בתחרות המינית נטולת המעצורי� של המונוגמיה הסדרתית. תרהול+ ונעשה גרוע יו

אלו שנכנסי� : ג� כ� נוצרי� מעמדות, והאידאל ה� צבירה של מספר רב של פרטנרי� מיניי�

בעלי הביטחו� , היפי� לפי אידאל היופי הרווח(לעול� החיזור ע� תנאי הפתיחה הטובי� ביותר 

שתנאי הפתיחה שלה� , האחרי�; י ולנהל חיי מי� מגווני� ועשירי�מינ' הו�'זוכי� לצבור ) עצמי

רק הולכי� ) הביטחו�% חסרי, המכוערי� לפי אותו אידאל יופי(אינ� מתאימי� לכללי השוק 

אל מול הליברליז� הכלכלי עומד האידאל . וגורל� הוא בדידות ואוננות', מתרוששי�'ו

אל מול הליברליז� ; צבירת ההו� האישי מוגבלתבו שכר המינימו� הוא הוג� ובו , הסוציאליסטי

. בה המי� מצומצ� למסגרת הנישואי� ובה הניאו* מגונה, המיני עומדת דר+ החיי� השמרנית

מקבעי� ה� הליברליז� הכלכלי וה� הליברליז� המיני סט ערכי� , לכשנעלמי� גבולות אלו

ה� הליברליז� . ויות מיניות בי� א� של הו� ובי� א� של חו– צבירהמטריאליסטי המבוסס על 

: הכלכלי וה� הליברליז� המיני מכונני� מציאות חברתית דארוויניסטית של תחרות אגרסיבית

ומשקיעי� , בעלי עסק מתחרי� על אותו פלח שוק של צרכני� פוטנציאליי� ומבוססי� כלכלית

עירי� וצעירות צ; ידי שיקולי ביקוש והנעדר כל חשיבה מוסרית%המונחה על, הו� גדול בפרסו�

ג� ה� , בשוק החיזור של היו� מתחרי� ג� ה� על אותו ציבור מצומצ� של יפי� ויפות

וג� ה� , משתמשי� בכלי� שיווקיי� הכרוכי� בהתקשטות והתעסקות מופרזת במראה חיצוני

  . נאלצי� להציב שיקולי� אנוכיי� מעל שיקולי� מוסריי�

שדה שיח של , העסקי� וה� בעול� החיזורה� בעול� , מזכירה השפה הרווחת, לא במקרה

שיקולי� , שמירת אופציות פתוחות, עצמאות, בשני המקרי� מוזכרי� לעתי� קרובות כוח. קרב

  .כיבוש, התחמשות, התגוננות, טקטיי�

המערכת המינית והמערכת הכלכלית , למעשה. הכלכלה והמי� אכ� אינ� מערכות נפרדות

התאגידי� הכלכליי� , בחברה הטכנולוגית של היו�, ראשית כל. משיקות זו לזו וניזונות זו מזו

העיתונות , הקולנוע, הטלוויזיה. השולטי� במדיה ה� הכוחות אשר מבססי� את אידאל היופי
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וכול� מנוהלי� , ופרסו� החוצות ה� הממלאי� את המרחב הציבורי בתכתיבי היופי העכשוויי�

שיקוליו ,  בתחרות האגרסיבית על כיסו של הצרכ�על מנת לשרוד, כאמור. על ידי גופי� כלכליי�

הוא יספק לצרכ� את הדימויי� החזקי� : תועלתניי�של בעל עסק בכלכלת השוק החופשי תמיד 

אלו הופכי� , מכיוו� שאי� דימויי� חזקי� ומגרי� יותר מאשר דימויי� מיניי�. והמגרי� ביותר

רשת הפנטזיות של . וטי� יותר מדי עשורובהכרח ה� נעשי� ב, בהכרח לדימויי� הרווחי� ביותר

, קוסמטיקה: מגלגלות בתור� תעשיות רבות נוספות, המשרתות את השוק כולו, החופש המיני

  .ועוד, בריאות%מכוני, מאכלי� דיאטטיי�, ניתוחי� פלסטיי�

: הכס* והמי� משפיעי� זה על זה בדינמיקה של היזו� חוזר. כיווני%שהקשר הוא דו, כמוב�

צריכת הדימויי� מעצימה את , ופי קיי� מכתיב את הדימויי� שיהיו רווחי� במדיהאידאל י

הדברי� . את אידאל היופי, בתור�, ואלו מחזקי�, העסק שמשתמשי� בה�%כוח� של בתי

כמו זה המאפיי� את גיבורי מרבית סדרות , חיי� מתירני והדוניסטי%אמורי� ג� לגבי אורח

הרי שהאליטה הכלכלית והאליטה ,  חוקי השוק החופשיכאשר חוקי המערכת ה�. הטלוויזיה

  . המינית מחזקות זו את זו

ההשוואה בי� הליברליז� המיני לכלכלי חושפת סתירה עמוקה בעול� הערכי� של 

השמאל החדש של שנות הששי� אחז בתמונת עול� המבוססת על נטייה חזקה . השמאל

נדיוידואליז� קיצוני בכל הנוגע למערכות  ולאיליברליז�א+ ל,  בכל הנוגע לכלכלהקומוניז�ל

מצדד א+  ,סולד ממתירנות כלכליתהאינטלקטואל השמאלני . 'וכו, אמנות, חיי�%אורח, יחסי�

זיהוי של הייתה ,  אחת הדרכי� בה� השמאל פתר לעצמו את הסתירה הזו.במתירנות המינית

רות הסוציאליז� שורש הזיהוי הזה בתו. השמרנות המינית ע� הבורגנות הקפיטליסטית

והמהפכה , ברכושנות' תא המשפחה הבורגני'המרקסיסטי� האשימו את : והקומוניז�

. שאפה לכונ� חברה בה מוסד המשפחה אינו קיי� עוד) ובעקבותיה הקיבו� הישראלי(הסובייטית 

שבשנות החמישי� , נוצקה דמותו של הסוציאליסט הבוהמיי� והמשוחרר מינית, בדר+ זו

באמצעות הצמדת הבורגנות למשפחתיות . הנגד הצעירה% לאחד מסמלי תרבותוהששי� הייתה

הממוסדת יכול היה הבוהמיי� להתנגד לליברליז� הכלכלי וע� זאת לעודד את הליברליז� המיני 

שכ� פחות ופחות , שהסתירה פחות חריפה היו�, כמוב�.  מבלי לחוש בסתירה הפנימית–

נראה כי , ה� במישור הכלכלי וה� במישור המיני. תשמאלני� מתנגדי� לכלכלת השוק החופשי

  .האינדיוידואליז� מנצח

שהמתירנות המינית דווקא עקבית יותר ע� תפיסה , מה שוולבק מראה הוא

המקדשת את מימושו העצמי של , ביסוד שתיה� עומדת אותה השקפת עול�: קפיטליסטית

א+ תוצאותיה� בפועל , יותרהאידאלי� הליברליי� מתיימרי� ליצור חברה חופשית . הפרט

כאשר חופש הפרט הוא האידאל המקודש נוצרת סביבה . סותרות את הכוונה המקורית

 ממציאהאינה , יש להדגיש, תחרותיות זו. דארוויניסטית כוחנית שבה כול� מתחרי� נגד כול�

לה א+ היא מסירה מעליה� את הרס� ונותנת לה� מרחב פעו; את הכוחניות והאנוכיות האנושית

ולכ� יש , מצב בו דבר אינו מובטח, בש� החופש, חברה ליברלית לגמרי יוצרת. בלתי מוגבל

,  מאבק בו החזקי� שורדי� בזמ� שחיי החלשי� הופכי� לקשי� ומתישי�–להיאבק על הכל 

  . לפחות חופשיי�, וממילא

המתנגד שנכו� לעכשיו אי� כוח ראוי לשמו , מיני הפועל בתרבותינו% בדארוויניז� הכלכלי

לאחר אלפי שנה .  מצב הנושא דימיו� מטריד לטבע הפראי–נבררי� בהדרגה היפי� והחזקי� , לו
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מוסר שכל תכליתו לרס� את היצרי� , של בניית מוסר קהילתי המבוסס על צניעות ומחויבות

  . לאורח חיי� יצרי וחייתי, נמנע%בתהלי+ בלתי, מיני%מחזיר אותנו הליברליז� הכלכלי, האנוכיי�

  

  

  ליברלי� לקראת מילו� פוסט

  

בני ) לעתי� נדירות(יכלו לפעמי� , בלב הברבריות הטבעית

חללי� . חמימי� ושופעי אהבה, האד� לברוא מקומות קטני�

. שההדדיות והאהבה שורות בה�, שמורי�, קטני� וסגורי�

  )89' עמ(

  

שרק כוח אחד יכול , האנוכיות האנושית היא כה עזה בעיניו. אינו מציע גאולה, כאמור, וולבק

שבעיניו הפ+ את הדת , חילוני% אלא שוולבק רואה במהל+ המטריאליסטי. והוא הדת, לה

להחיות מסורות רוחניות הוא רואה כנידו� ' אייג% את הניסיו� של הניו. הפי+% כבלתי, למיושנת

דר+ %הוא מסורת של מחפשי, בסופו של דבר', אייג% מכיוו� שג� הניו, מראש לכישלו�

שהינו , כאשר מישל, בספר. והוא אינו מציע אלא נחמה ופורק� אישיי�, יוידואליסטי�אינד

הופ+ , בפרקיו האחרוני�. הוא מכוו� את מחקריו המדעיי� בהתא�, מגיע למסקנות הללו, מדע�

המכירה בקיומ� , עול� פיזיקלית חדשה של המציאות% מישל מגבש תמונת: בדיוני% הספר למדע

א+ הוא משוכנע שהאורגניז� האנושי כפי שהוא קיי� כעת אינו ; ממשישל קשרי אהבה כמשהו 

, בעשורי� שאחרי מותו. ולכ� הוא מוצא נוסחה לשיבוט מושל� של בני אד�, מסוגל לחיות לפיה

מינית וללא %חד, מצליח ממשי+ דרכו לשכנע את הציבור להנדס גנטית אנושות חדשה

נכתב בידי בני האנושות , מתברר בסו*, הספר.  אנושות של תאומי� זהי�–אינדיוידואליות 

 שלמרות רשעותו ואנוכיותו –וה� מקדישי� אותו לזכרו של האד� , בגו* ראשו� רבי�, החדשה

  . ושהתנדב לפנות את מקומו למענ�, תמיד האמי� באהבה

שעבור רבי� , הסיבה כנראה נעוצה בכ+. הספר זכה להצלחה, למרות הייאוש העולה ממנו

מתח ותסכול בכל הנוגע לאורח , רות מתחת לפני השטח תחושות עזות של ספקמאיתנו אצו

היד %א+ ג� מגדיל את תחושות אוזלת, הספר מעלה את מודעותנו לבעיות. החיי� המתירני

האפשרויות שלו מצומצמות , א� מישהו מעוניי� לשנות את חייו לאור ההבנות הללו. והתסכול

ולהסתגר , דוגמת הקהילה החרדית, שמרניות במיוחדיש הבוחרי� להצטר* לקהילות . מאוד

במי שבוחר , לדעתי, בזמ� שאי� לזלזל. בעול� בו הדימויי� כול� צנועי� ובו הערכי� שמרניי�

הדר+ היחידה היא לפתח , עבור�. שעבור רוב האנשי� היא איננה אופציה, ברור, בדר+ זו

ימי חזק דיו כדי שיוכלו לעמוד אל מול ולגבש יושר פנ, אדישות מסוימת ביחס לתרבות המתירנית

חברה ליברלית מתוקנת אמורה לספק לה� את החופש . עול� הערכי� הזה ולבחור לחיות אחרת

  .לעשות זאת

כיצד . אפשרית%כמעט בלתי, אפשרות זו תובענית מאוד, כפי שהדברי� מונחי� היו�, בר�

ריטני� המתנגדי� לחופש נוכל לדבר על הצנעת המי� בתקשורת ובלבוש מבלי להתפס כפו

מבלי להתפס , כיצד נוכל לדבר על קיו� יחסי מי� במסגרת קשר ע� מחויבות בלבד? הביטוי

 הנסוב סביב ערכי חירות הפרט –אוצר המילי� הליברלי ? או פשוט כמתוסבכי�, כשמרני�

ליז� הנחת מהליבר%  אינו נות� לנו כלי� לבטא את אי–והדוגל בשחרור יצרי� , והמימוש העצמי
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, הפכה השמרנות המינית לסטייה החדשה, במידה גדולה. או אפילו להיות מודעי� אליו, המיני

  .ודרושי� אומ� ולגיטימציה מהסביבה על מנת לצאת מהארו�

שישא* לכלול בתוכו את ערכי , ליברלי%פוסט, יש לחתור לקראת אוצר מלי� חדש

: נויי� חיוביי� מאוד ביחס למיניותהליברליז� חולל מספר שי. הליברליז� וללכת מעבר לה�

הגו* שהיו %והסיר הרבה מתסביכי האשמה ושנאת, של הגו*, אוהדת, הוא יצר תפיסה חדשה

הוא הביא לביטול החוקי� נגד הומוסקסואלי� ולסביות ואיפשר לה� לחיות ; נחלת הפוריטני�

. בכל הנוגע למי�הוא ג� ביסס את חשיבותו של החינו+ המיני ושל השכלה רחבה ; כפי רצונ�

ידי ציפיות מוגזמות %הוא יצר מצב בו תפיסת הגו* והמי� מוכתבת על, אול� כתוצאה מכ+

ובו ; בו נורמת המונוגמיה הסדרתית יוצרת תחרותיות ומעמדות; וכוחניות שמציבה התקשורת

ליברליז� היא %מטרת הפוסט. תוחלת%הציפיה לחיבור של מי� ע� אהבה ומחויבות היא חסרת

, ובה בעת לשחזר כמה ערכי� שמרניי� אבודי�,  את הערכי� החיוביי� של הליברליז�לשמר

  . במטרה ליצור סינתזה חדשה

מזוהה , בתודעה הליברלית. הצניעותיש מקו� לחשוב מחדש על ער+ , בראש ובראשונה

 "לא צרי+ להסתיר שו� דבר" ו"אי� במה להתבייש". התכחשות והדחקה, הצניעות ע� צביעות

הצניעות שומרת על : יש ג� צדדי� חיוביי�, בלבוש ובהתנהגות, א+ לצניעות. נטרות מוכרותה� מ

. ומאזנת את המירו� המתיש אחר המראה המושל�, מרחיקה מבטי� ומגעי� מטרידי�, פרטיות

ומזמינה את הסובבי� להעביר את המבט , הצניעות מחזירה לגו* תחושה של מסתורי� וסוד

הופכי� , לא חושפת אותו, מי שלבוש או לבושה בצורה המסווה את הגו*דווקא : מגופנו פנימה

רבי� אינ� חשי� בנוח כאשר ה� : להתביישוהצניעות ג� נותנת לנו את הזכות . למסקרני� יותר

אלו שעדיי� ; או כאשר מצפי� מה� לדבר בגלוי על פרטיות�, מסתובבי� בלבוש חושפני מאוד

זה בסדר לרצות .  אבל אי� מה להתבייש בצור+ להתבייש.מתביישי� מסומני� כעת כמתוסבכי�

  . לשמור על פרטיות

 שהגו* הוא –ליברלית לצניעות אינה נשענת על הטענות השמרניות %הלגיטימציה הפוסט

: כבוד האד� וחירותו של הליברליי� אלא על הערכי� –מכוער או מגונה או שיש להתבייש בו 

בהכרח מוצבות דרישות בלתי אפשריות , לשיקולי צניעותכאשר המרחב הציבורי אינו נתו� כלל 

מירו� שרק בודדי� , הבלי� במטרה לעמוד בה�%המשלחות המוני� למירו�, לגבי מראה חיצוני

שלאובד� ער+ הצניעות במרחב הציבורי השפעה ישירה על שיעור , למשל, אי� ספק. מנצחי� בו

 ובאמצעי התקשורת הפכה את החושפנות בלבוש: הפרעות אכילההמתבגרי� הסובלי� מ

תהיה זו טעות לזהות כל קריאה לצניעות כצנזורה . הדרישה להיות רזה וחטוב לתובענית מתמיד

ער+ הצניעות בול� את התחרות הדארוויניסטית אחר המראה . המגבילה את חופש הדיבור

  . המושל�

ת של המתירנות אחת התוצאות המפתיעו. א+ רעיו� הצניעות קשור לעניי� גדול הרבה יותר

 ייאמר מה .מי�% היא צימצמה את הזכות להשתהות בכל הנוגע לקיו� יחסי, שבפועל, המינית היא

. את הזכות להשתהות ולסרב, בפרט לנערות, הוא העניק למתבגרי�, שייאמר על החינו+ השמרני

� חונכו אלא ג� גברי, ידי ערכי הצניעות והמחויבות%לא רק נערות גדלו בידיעה שגופ� מוג� על

רצפה שלמה של צידוקי� להשתהות נשמטה תחת רגלה� של , כיו�. לכבד את פרטיות� של הנשי�

למי שמעוניינת לשכב רק ע� מי שיבטיח לה את . שכל רצונ� הוא שגופ� ולב� ילכו יד ביד, נערות

כל . רוב הסיכויי� שהיא תבריח אותו. סיכוי נמו+ למצוא מישהו, לא רק את ההווה, העתיד

מישהי , "השתחררה"כתירוצי� של מישהי שטר� , אפילו באוזני עצמה, עוניה נשמעי� היו�טי
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הרצו� לחבר מי� ע� אהבה וביטחו� הפ+ . הסובלת מעכבות פסיכולוגיות בכל הנוגע לגופה

מדוע לא לשאו* לכ+ שההיחשפות הנפשית תצעד יד ביד ע� : א+ הרצו� מוב� מאליו. לתסבי+

  ? ההתפשטות הגופנית

היא גינתה : השמרנות היתה סגפנית. ליברלי נבדל מהשמרנות%הטיעו� הפוסט,  כא�ג�

אלא הוא מאמי� , גו*% איננו שולל, לעומת זאת, ליברליז�%הפוסט. הנאות גופניות באשר ה�

החיי� %דווקא מתו+ דר+, כיו�. של מי� ע� אהבה, חיבור הוליסטי של הגו* ע� הנפשב

הוא ג� הגו* ממנו הוסר כל , המוענק לכל, החשו*, עירו�אנחנו רואי� שהגו* ה, הליברלית

ה� שמקנות לו את יופיו , הקדשתו לאוהב אינטימי אחד, הצעפתו, דווקא הצנעת הגו*. הקס�

  . האמיתי

ליברלי� צריכה להעביר את הדגש מערכי� של % חתירה לקראת ערכי� פוסט, מעל הכל

 הדבק היחיד איתו נית� לחבר מחדש את – אמו� הדדי ואהבה לערכי� של עצמאות אישית וכוח

  .החלקיקי� האלמנטריי�
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