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רביעיפרק

בספרותזברתשלייצוגיםשלרשה

שיברילחוללהתיאטררןשלכוחובדברשרבדבררג'ררג'שלתקורתו
פועלהאםגםואולםשעה.לפיהתגשמהלאהחברתיתבמציאות

ישירבשינוימלווהאינוחברתישינוישלבקידומוהאמנותשל
להתבונןשאפשרצוהרפותחתהאמנותבחשיבותה.ספקאיןרמ~די,
נותרתחיתהשלהאמנותיייצוגאותרשללאמציאות,אלדרכו

ההישגפרישהיאההתבוננות,באמצעותהלב.ומןהעיןמןנסתרת

הסיטואציהשלעמוקההבנהלידילבראעשוייםאנוהאמנותי,
תרבנהבעקבותלהתרחשהשינויעשוידברשלבסופרהמוצגת.
להבנתהחשובכליהיאהאמנותליצירתה.תרםהאמנותישהביטוי

בקרבמעוררתשהיאהרגשסרגילתפישתהזנות,תופעתשל

אתהמאפשריםהעומקמבניאחרולהתחקותכאחדונשיםגברים
קיומה.

התודעהשלוהפיתוליםהדקויותאתהמייצגתהספרות,
המוכרתאישהביןהבעייתייםהכוחותיחסיאתחושפתהחברתית,

יכולתישלספרותהעולם.לביןהאישהרביןהלקוחותלביןמין
יומיןעתיקותשפרקטיקותהיומיומית,הזנותמציאותאתלשקף

דיסקרטיותכניסותמאחוריהרגילים,החייםבשולילמקםמסייעות
הדמויותשלהלן,הספרותיותההתבוננויותבשלושנעולות.ודלתות
מציאותלתוךמציצותבהתרחשויותעיניהןדרךמביטיםשאבר
הןואולםמקרטע.מסרים,ומגעקצרקשרעמהיוצרותואףהזנות

גועל,בהלה,אחוזותשלהןהשגרהחיילמציאותלשרבממהרות
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אלחוזרהזנותשלהצלליםכשעולםהמתפוגגיםואשמה,ברשה

אותר.האופפתהרגילההחשכה

הפרוזהספרמדרמה,מנסיעהמכתביםמתוךבקטעאפתח

רומן-זהר 1.1937בשנתאורשראהגרלדברג,לאהשלהראשון
אהובאלהמופניםומכתביה,רות,היאהכותבתקצר.מכתבים

המשנהבאירופהונסיעותמראותעלמספריםנעדר,ספקנוכחספק
"עלולהגרלדברג,לאהכותבתרות",-שלי"הגיב;ךהפניה.את

שררתהעריםאחת .) 7(עמ' "] ... [בלימהעלהתלויבזמןכמרנילחיות
שיטוטיהרשמיאתמתארתהיארכךברלין.היאעליהןכותבת

שם:

אצלמביקורהתיאטררן,מןהביתהשבההייתיזר"בדרך
זונותסובבו-המסחרביתחלונותלידבלילה.מכרים.

גבוהותנעלייםנעולותפרוות,עטופותמצוחצחות,

זוכרתשחוררת.צהובות,אדומות,ברכיהן.עדהמגיעות

כלכיליכשנודעהתשע-עשרה,בןמרחינדהםכמהאני,

השחורותזונות.שלמסריםל'סרג'הואסימןנעלייםצבע
'סתם'.-האדומותלמזוכיסטים,-הצהובותלסדיסטים,-

יכולתילארבותהפרטית.כחרפתיאחרירדףהזההמירן
 .) 16(עמ'לאדם"לולסלוחאז

תמידמתהלכתהייתה ] ... [רחובותשניבפינת"פה,
אדומות.ונעלייםשחררהפרווהלבושהבלרנדיתנערה
קררבלילותשש-עשרה.אפילואולישבע-עשרה,כבת

היומעטרקהמפררכסיםפניהפה.עומדתהייתהרגשם

לאואני ] ... [עצובים.היועליהבעובריפגימאד.עליזים
התביישתיאותי.שונאתשאינהעללהלסלוחיכולתי
היוםאתשביליתיהתיאטררן,מןהולכתשאני

ברחובאלילגשתמישהויעזאםשאני,באוניברסיטה,

אעלהבפחד,מהולהברזבהבעתפניועלאעבורזה,אפל

אעבוראני ] ... [ואודם.העולםכלבפניהסגורחדריאל

'בכלאךלבדידות,מבדידותלסיגופים,מסיגופיםדרכיאת
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ואנייחסר'.לאראשיעלרשמןלבניםבגדייהירעת
תשע-עשרהשלהצורבתברשהבאותהלפניההתביישתי

 .) 18-17(עמ'שנותי"

עצמה,אתשגםייתכןובמשתמערות,אתמגדירהגרלדברגלאה
המתוארותהתמונותאתדמיינהואוליראתהשאוליכמי

שהםואפשרממשי,זיכרוןמשקפיםשהמכתביםאפשרבמכתבים.

 .) 9(עמ'והלך-נפש"תמונותחרוזים,:;נ.ליל~סרצ:.אצירת,הד"רק

הזונותאתעיניהבמרראתהלאגרלדברגאםגםכך,רביןכךבין
-דמותהבתרקאינהרותהברשה.אתמדמיינתהיאהברלינאיות,

רבותנשיםאיךובעומקברגישותמתארתגרלדברגהמחברת.של
 ,) 7(עמ'סנטימנטלית"עלמהאינה"רותהזנות.תופעתאתחורת

באופןמעוצבתרותואכן,דמיונה.פריהאישהאתמאפיינתהיא

קשורותאינןהברלינאיהמיןשרקעםהמפגשלנוכחשתחושותיה
גרלדברגהצעיר.בגילהשמקורהלרגישותאריתירהלסנטימנטליות

משהררותשלהדמיונייםרשמיהבאמצעותלבטאמצליחה
הזנות.תופעתלנוכחרבותנשיםשמרגישותמהברשה

אינושכמעטפעריצרואמנםיחדגםהחייםומציאותהתרבות

התיאטררןמןבשרבןברחובלתומןהחולפותנשיםביןלגישורניתן
בהלהשייתקפונשיםכלשהי,אחרתעירובכלבתל-אביבבברלין,
בזנות.עוסקותשאכןנשיםלביןזונות,בטעותבהןיראואםוזעזוע
הזונותמתפישתנובעתאינהמתארתשגרלדברגהחוויהואולם

סרלידארירתשלעמדה-הפרכהמעמדהאלאכאחרות,ברליןשל

המקררהןוהזדהותסרלידארירתאחרת.אישהעםאחתאישהשל
כותבתשגרלדברגהפרטיתהחרפההצורבת,הברשהשלהעמוק

נשיםבקרבקולקטיביתלבושהמצטרפותהפרטיותהברשותעליה.
שרםעלבעולםהנשיםשלחלקןמנתשהיאברשההזנות,לנוכח
התופעה.שלהרצוףקיומה

ברשהארסרלידארירתגבריםבקרבלמצואשקשהדרמה
הזנותעוצבהמלכתחילההזנות.תופעתלנוכחקולקטיבית
המיניהשירותבעבורהתשלוםכאשרגברים,המשרתתכפרקטיקה
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מאחריותהןהלקוחותשלמשתמעפטורמעיןמעולםמאזהוא
מזאת,יתירהטורדים.מרגשותוהןבזנותהעוסקותשלגורלןכלפי

חבריםשלקבוצהבידיקנוימיןשלמשותפתצריכהשעיקרוהבילוי
כמתוארהגברית,הרעותאתהמחשלתמקובלת,פרקטיקההוא

שעיקרוטקסטבאות,דולןשל"תקריות"מתוךשלהלן,הקצרבקטע
השישים:שנותבסוףבמרוקוהמחברשלשהותררשמי

מהםאחדזונה;לעצמםלממןכדימגביתעשר"הנערים
מהעירארתהלהביאכדיבאופנייםקילומטרשלרשיםנסע
עליה."'עברוכולםכךאחרמשקאות;ולקנותא'

ry והיאלמדי,נפרצהמינילבילויהיוצאיםהגבריםארה"נערים"מת
החברתיתחריגותושלרגישהלאילוסטרציהרקעמשמשת

במרכזהעומדתהזנותלנוכחהמתביישהגברשלוהתרבותית
למשפטים,הסטודנטראסיל_ךב, 3"התקף".צ'כרב,אנטרןשלסיפורו
רךיב~יקרב,לרפואה,הסטודנטמאיר,ידידיו,שנילהפצרותנענה

"רובע ,'סבסמטתלבילויאתםויוצאלאמנויות,המכוןתלמיד
שבההתשע-עשרה,המאהבסוףמוסקבהשלהאדומים"הפנסים
אבללמשנהו,אחדמבית-זונותעוברתהשלישייה"התקף".נכתב

(ארניחןהואכימתבררחבריו.כמרליהנותמצליחלאראסילייב
שמעוררוהעונגהעליצותולערמתבמיוחד,רגישהבנפשקולל)

שבעינייודעראסילייבמצוקה.מתעוררתברידידיו,אצלהבילוי
"נררמאלי"להיותכמהוהואמאליה,מובנתהיאהזנותחבריו

הראשוןבמפגשכברמתקומםבתוכומשהרהרעיל.ללאאךכמוהם,
מהשכל ] ... ["חשהואלמכירה.גרפןאתהמציעותנשיםעם

אלוהים,שלוצלמודמותוהאישיות,האדם,כברדלכנותרשנוהגים

חבריושלהתלהבותםלמראה .) 54(עמ' "] ...היסוד[עדכאןחולל
עוברמטבעתמררתודםבשר"אדםלקנותהזמינהמהאפשרות

עצמו:אתשואלהוא ,) 46(עמ'לסוחר"

רעההיאשהזנותלנרנדמהשרקארהשניים:מן"אחד
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חולהדעהאמנםהיאהזנותאםארמגזימים,ואנחנוחולה

עבדים,בעליהםשליהאלההחביביםהידידיםאז ] ... [
הרעב,אתלדעהכרגעניצלולא].האם ... [ורוצחיםאנסים

מנסההוא'תקשיבו!' .) 56(עמ'והטמטום?"הנבערות

איום?זהכמהמביניםאינכם'האומנםלחבריו,להסביר
עתידההאלהמהנשיםאחתשכלתעידשלכםהרפואה

הןלכןקודםשערדיעידוהאמנויות ] ... [זמנהבטרםלמרת
 .)םש(ונורא?'איוםלאזה].האם ... [מוסדימרותמתרת

מדפיםאינםשדאההמראות,רשמימחבריונפרדכשרראסילייבגם

התקףזהרקשה.ל"התקף"והופכיםומתעצמים,הולכיםאלאממנו
בזברת,שישוההשפלההסבללנוכחייאוששלנפשי,כאבשל

הדברים.פניאתלשנותהיכולתוחוסרהאוניםחוסרלנוכחובייחוד
לפסיכיאטר,אותרמבהיליםראסילייבשלהמסוריםחבריו

שלו.בהתקףשיגעוןשרםאיןכיאותרלשכנעמנסהרראסילייב
היודעהמנוסה,הרופאואולםמסביר.הואהחולה,היאהמציאות

במילים,אותרמרגיעיכולתו,כמיטבשלובחולהמטפלמלאכתו,את
להתפוגג.מתחילוההתקףמתאימות,תרופותובעזרתבמחוות
ומשתדךהרגילים,ולחייולאיתנוראסילייבשבהסיפורשלבסיומו

האוניברסיטה.אלבעצלתיים
שכתבהיפהברשימהחררה?שרראסילייבההתקףשלטיבומה

שלדמותוכימציינתהיאמדקרן,דינהלעברית,הסיפורמתרגמת
בנפשו,ידששלחהומניסטדרסיסרפד ,) 1888-1855 (~ושיןר;ל;ד 9ך

שימשהלבר",בדםש"כרתבכמיאותרהגדירהזמנובתוביקורת
הקבלהעורכתמדקרןדינה"התקף".·אתכשכתבלצ'כרבהשראה
אחדושכדברינפש,ממחלתשסבלגדשין,שלדמותוביןמעניינת
ביברתמידיתב"צדימהמאופיינתיצירתוהרוסים,הספרותמחוקרי

אולילומייחסשצ'כרבראסילייב,לביןהעולמי",הסדרכללבין
דרמה:מחלה

'מחלה'.מאותהסרבל'התקף'שלגיבורוהסימנים,כל"לפי
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'כמרתהמציאותעםלהשליםאי-יכולתומתסמיניה:אחד

 ,הפיזיהעולםמאליה.כמובנתלקבלהסירובושהיא:
ה'ספררתי:מהעולםיותרהרבהובהמיגסהואהארצי,

הרבהטהורהנפשיבמישורהקיוםהאידיאלי.המדומיין,
'כהווייתו,'מהעולםעדיניםיותרהרבהבצבעיםנצבעיותר,

אתרמפגשכדיתוךמתרסקתקורסת,שהנפשהממש,עולם

השניים."ביןנסבלהבלתימהפערכתוצאה-

"כמרתהמציאותקבלת-והנפוצההמקובלתהגבריתהתגובה
לרפואה,הסטודנטראסילייב,שלידידוידיעלמיוצגת-שהיא"

לאכילה,החדקןבשרלשתייה,נועדה"הוודקהבאוזניו:הדורש
ובמילים .) 42עמ' ','ףקתה"(להליכה"השלגלביקורים,הנשים

ליהנותשישבעולםהטבעיהדבריםמסדרחלקהיאהזנותאחרות,
ודרישה.חקירהללאממנו

שנתקףכמיחי,הואשבהבחברהכחריגמעוצבראסילייב
שחבריורגילה,תופעהלנוכחומפחידהמפתיעהנפשיתבמצוקה
מומחהשלרפואיטיפולבברכה.לאאםנפשבשוויוןארתהמקבלים
להמשיךלוומאפשרלאיתנוראסילייבאתמשיבהנפשלבריאות

מצטיירתשחררההחוויהואולםשלו.הרגיליםהסטודנטבחיי

אלאהזנות,עםישירלמפגשסבירהגבריתכתגובהלאבסיפור

נפש.מחלתשלהתקףרקעעללהבינהשאפשרכסטייה,

התגובהכמרהזנותלתופעתחריפהגבריתתגובהבמציאות
גבריתתגובהואולםלמדי.נדירההיאב"התקף"צ'כרבשמתאר

חוריהתדירה.היאמיןקנייתשלחוריהבעקבותמתונהברשהשל
בזכדרןגם sרבדדם.זכדרןשבתאייעקבשלבספרןמתוארתשכזאת

צזאר,-גבריםשלרשהשלחבורהבפנינוב"התקף','כמרוברדם,

שלחוויותיומתוארותברומןהאפיזודותבאחתרגרלדמן.ישראל
מוצאאינורעיו,כשניגרלדמן,זונה.שלשירותיהאתהצורךגרלדמן
עלשומרהואשכשלונישואיםלאחרנשים.עםביחסיוסיפוק
שאינםמיןיחסילפרקיםמקייםהואשעמהדיתה,עםשטחיקשר

אתמין.שירותיבקנייתמוצאהואנחמהרבה.הנאהלומסבים
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חלקשהןוהשפלה,חרפהעםלקשרבוחרשבתאיהזאתהנחמה
 ] ... ["שבתאי,כותבזוהי,כלקרח.גרלדמןשלמחוויותיונפרדבלתי
היאאבלבחטא,ונגרעהומשפילהבעיניובזריהשחיתהנחמה
היהיכוללאהחרפהכלעםואשרלהמסרגלשהיההיחידהחיתה
הואגרלדמןשלהירקוןרחוב .) 119(עמ' "] ... [עליהלוותר

תמידוכמרבעיר,ביותרהמפחידרגםהבזויהרחוב ] ... ["

והרגשת ] ... [החרפהמועקתאתגםלזרותנוסףהרגיש
הרחובלאורךכשצעדברלהחזיקהוסיפהוהחטאהחרפה

 .) 120(עמ' "] ... [הזה

בלבדזרלאהחרפהשתחושתצ'כרב,שלראסילייבכמרשלאאבל
מחשבותאצלוהעלתהגםאלאזונהעםמלשכבבעדרשעצרה
כאבשלהחריףלהתקףאותרדרדרהובהמשךעולםתיקוןבדבר
הואששםשלו,הרגילהמועדוןאלושרבשרבחוזרגרלדמןנפשי,
שלבסיומהרגיל".הואש"אליהפארלה,שלהמיןלשירותינזקק

יפנהשאפילוומבלי"מסתדר",גרלדמןבחצר,המתממשתעסקה,

שכן, ] ... ["ומדוכדך,מרוקןהביתההולךהואפארלה,אלפניואת
(עמ' "] ... [והחטאהחרפההרגשתאלאברנותרהלאמעשהלאחר

הדקותשכןאכזבה,גרלדמןחשאלהרגשותשללצדם .) 122

שטיפחהמסעיריםהמינייםלבילוייםכללדמולאבחצרהמועטות
לושסיפקהפררנרגראפייםוהחומריםהסיפוריםבעקבותבדמיונו

צזאר.

הםאיןומדועגרלדמן?שלוההשפלההחרפהרגשותמקררמה
כמיגרלדמןאתעיצבשבתאימין?ולקנותמלשרבאותרמרתיעים

רגשותיולחקרלרדתומניסיונותפנימייםמבירוריםנרתעשאינו
אוהבגרלדמןשכאלה.לבירוריםנמשךואפילוומקורותיהם,

שבמציאות ) 7(עמ' "] ... [הנסתרותהמשמעויותאת]לפענח ... ["
שלשרעיוסרגמאותרפילוסופייםבהגיגיםולשקועהחיים

בענייןואולםממנו.נרתעיםגרלדמן,שלרעיוגםובעצםראסילייב,
ובחד-ממדירת.בשטחיותמתאפיינותגרלדמןשלמחשבותיוהזנות
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הנערהלפנימתביישתמדרמהמנסיעהממכתביםרות
לערמתמהתיאטררן.בשרבהבהנתקלתשהיאהצעירההברלינאית

אחר.מסוגהיאשלוהברשהפארלה.לפנימתביישלאגרלדמןרות,
הקשורותוההשפלהשהעליבותמשרםכנראה,מתבייש,גרלדמן
מנסההואהלקוח.במעמדנמצאשהואבעתברדבקותלזנות

תופעההיאזנותשכןלחרפה,מקרםאיןשבעצםעצמואתלשכנע
בר:דוגלשהואההומניסטי""המוסרעםיפהשמתיישבת

שהמוסרעצמואתלשכנעהצליחאין-ספרר]פעמים ... ["
ההומניסטי,המוסרואילוהדת,עלמברססהמקובל
ואשרהאמין,קיומושבאפשרותהתבונה,עלהמבוסס
אתשוללאינולקבל,היהיכולאותררקדתילאכאדם
 .) 120(עמ' "] ... [הזנות

עםזנותשלקישורה-פשוטהמשרואהלעצמואפואיוצרגרלדמן
עליו;מקובלותשאינןהדת,עלהנשענותמהמוסכמותנרבעחרפה
עלכאמור,המבוסס,ההומניסטי""המוסרואימוץהדתדחיית
שאינהכתופעההזנותתפישתאלישירותלהוליךאמוריםתבונה,
בחרפה.כרוכה

לרדוףמוסיפהלזנותהקשורהוהחטאהחרפההרגשתואולם
גרלדמןהדתיהמוסראתהרצירנאלי.הניתוחלמרותגרלדמןאת

שבתאי,בידישעוצבהכפידעתו,עלערלהלאאבלבתוקף,דוחה
לאהואלו.מחריבשהואאחרבמוסרהחרפהשלמקורהאתלחפש
להשפלה,מנשיםמיןשירותיקנייתשלהפרקטיקהאתמקשר
מטרידהלאכחפץ.השירותאתהמספקותהנשיםלראייתארלניצול
שלתודעתהאררגשותיהבדברכלשהיתהייהלרגעול~אותר

לערמתתשלום.תמררתמיןיחסיעמומקיימתהיאכאשרפארלה
ואיכרתי.מלאשירותלקבלכלקרחזכותומארדאותרמעסיקהזאת,

הראשוןהניסיוןלאחרגרלדמןשלהמרהאכזבתואתמתארשבתאי
מזמיןמופלגות,בציפיותהטעוןוהנפחד,הנרגשגרלדמןכלקרח.שלו

ואולם .) 123(עמ' "] ... [אתהלבלותכדיזונה ] ... ["הראשונהבפעם
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חשבשגרלדמןשהאישה,לאחרמבישהבאכזבהמסתייםהבילוי
בעדולגעתמעטארתהלחבק ] ... ["רקלומאפשרת~תה,שישכב
וערד .)םש("] ... [פעמייםארפעםלהולנשרק ] ... [בשדיההשמלה

שבתאי:כותב

אבללמחרת,ניסהונלעג,מרומהעצמושחש"רגרלדמן,
בכךתהיהשלאשהביןמשרםרפהבשפהזאתעשההוא

'תדעיואמרקםולבסוףמאלימות,שחששומשרםתרעלת

 .)םש( "] ... [במהירותמשםוהסתלקקליינט',שהפסדת

וחקרנית,פעילהנפשראחריםבתחומיםאםשגםכאדםמעוצבגרלדמן
אטומהמחשבתומיןשירותיהקרנהכלקרחלחווייתוהנרגעשבכלהרי

טבעית.אופציההיאהזנותפיהשעלבתפישהושבריה
שאלתעלברצינותדעתואתנותןגרלדמןבספראחרבמקרם

שעלעמדהומציגההתאבדות,בסוגייתהרגההואהבחירה.חופש
הבחירהחופששלביותרוהשלםהמלאהמיצויהיא ] ... ["פיה

זברתביןמקשרלאהואאבל .) 151(עמ' "] ... [מציעיםשהחיים
שרנהכמהבחירה.חופששלשלילהארבחירהחופששללסוגיות
עלעוברתשנפשרכמישעוצבצ'כרב,שלרראסילייבשלמזרדמותו
בזברת,העוסקותהנשיםשלוהשפלתןניצולןבתודעתגדותיה

שהניצולכדילעשרתישרמהלכך,אותןשהוליךמהעלובמחשבות
עמדתכמנצל.כללעצמואתרואהאיברגרלדמןייפסקו.וההשפלה

מאליה,מרבבתמבחינתוהיאמיטבילשירותהזכאיהלקוח
מאמין.הואשברהומניסטי""מוסראותרעםומתיישבת

והתרבותיתהחברתיתההוויהאתתואמתגרלדמןשלהתפישה

פעמיםכלשהי,אישהמזכירכשצזארלמשל,כך,רבדים.זבדרןשל
מלוכלכת"."זונהאר"זונה"התואראתלשמהמצמידהוארבות
מעטרתלאונשיםלכוחתיכנעאשהכלשכמעט ] ... ["סבור,הוא
לעתיםמפרטשהואדעה ,) 66(עמ' "] ... [אותןשיאנסומצפותאף

חוויותאתבדמיינועמוקותברהמתקנאגרלדמןבאוזניקרובות

מפארלה.מיןשירותיבקנייתלהתנחםומנסהידידושלהמין
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גיבוריהםדבריםבזכררןשיצרהדמויותוגםעצמושבתאי

תרבותיכסמןוברדםזכררןשלהנמשכתמרכזיותומובהקים.תרבות
מחקריובשיחולטלוויזיהלקולנועבעיבודיוגםביטוילידיבאה
מתוךאחתספרותיתדמותעודאינוגולדמן 6אותו.המקיףענף

תרבות,מייצגתתודעההיאשלוהתודעהאחרות.דמויותאין-ספור
בזכררןמיוחדת.חשיבותבעליהםממנווהמשתמעעיצובהכןועל

להוויהנהייתחייםכדרךלזונות""הליכהשלהוויהוברדם
מסיבותמעוררת,היאאםגםהנורמטיבית,המציאותאתהמייצגת

וברדםבזכררןהנשיםחרפה.אובושהשלעמומותתחושותשונות,

זו"מוחלפותהןו"הסחרה".החפצהשלתהליךכללבדרךעוברות
שלגבריותםאתלאשרותפקידןהגברים,ביןמועברותבזו,

כבחפצים,בנשיםלשימושביותרהקיצוניהמקרהואולם 7הגברים."
מובנתכפרקטיקהנורמאלי,כמקרהדבריםבזכררןמשתמעהואשגם

מהן.מיןשירותיקנייתהואמאליה,
מניפסטגולדמןשלדמותובאמצעותליצורביקששבתאיאםספק

וההשפלההניצוללבעייתמודעותלעוררשמטרתומחאה,של
אינההשבתאיבטקסטהזההיסודשלמציאתומזאת,יתירהשבזנות.
חרפתועםלהזדהותקללנשיםשאפילוייתכןמאליה.ומובנתפשוטה

אופאולהשלתודעתהאתלדמייןמאשריותרגולדמןשלוהשפלתו
מנסהשממנהואיפורהתסרוקתהעלהמקפידהאישהאותהשל

סרקך-חנהשמציינתוכמומין.שירותיהראשונהבפעםלקנותגולדמן
כההיאשבתאישליצירתושמעוררתההזדהות"עוצמתשדוגר,

המעוצבהסובייקטעםלהזדהותהקוראאתמובילהשהיאעדגדולה,
שלו"."למינושלו,לעורולעיתיםמתנכרהואשבכךלבלשיםבליבה,
שלהמהורהרתהאומללותעםלהזדהותהפיתויולמרותזאת,עם

ביצירתוהטמוןרובדעודבבהירותמצטיירנוספתבקריאהגולדמן,

ומתפשטיםהולכיםהגיבורשלתודעתומתוךשבתאי.שלהגדולה
חדשים.מעגלי-משמעות

אזהרה.כמעיןגולדמןשלומחשבותיוהתנהלותואתקוראתאני
לקנותהדחףבוכשמתעורראבלורגיש,חושבאדםהואגולדמן
היאזנותהמחשבה.ודקותהרגישותמתעמעמותמין,שירותי
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לומוחוורתשלאשמסיבהזמין,מצרךובראשונהבראשמבחינתו
ציפייהאליהנלוותתמידאבלבצריכתו,משפילמשהראמנםיש

מקודמתה.יותרמיgפקתחוריהלותסבהבאההפעםאוליכיותקורה
הרווחהרוחהלךשזהרחברהכלפימופניתהמשתמעתהאזהרה

במצוקהבהשפלה,בסבל,להבחיןהיכולתאתהחסרהחברהבה;
שלהם.נמנעתבלתיתוצאהשהםהאנושירבהחפצת
שכןזר,מעיןלאזהרהמקרםוישישהמציאות,שמוכיחהכשם

ליסודוהאטימותגרלדמןשלבדמותוהמגולםהרגישותחוסר
והתרחבוהלכובזנותנמנעבלתיבאופןהכרוךוההשפלההניצול

זזפררהםאור.היצירהראתהמאזשעברוהשניםבשלושים
כסחורהעירומותנשיםהמציעהבוטההחוצותפרסוםאתוהצמיחו

שהאינטרנטהיבטיוכלעלבנשיםהסחראתבמיוחד,זולה
התודעהאת-מכולורעומטפחים,מעצימיםוהגלובליזציה

ומרבןנררמאלידברהיאשהזנותבתפישההשבויההישראלית,
מאליו.

בספרותהזנותייצוגיחיונית.נעשיתהספרותשבההנקודהזוהי

כתופעההזנותתפישתאתמאתגריםשהםמשרםחשובים,

היצירותלשלושמשותףשרנות,מזרויותשכזה,אתגורנררמאלית.
ראסילבייבגרלדברג,לאהשלרותאצלהפרק.שלבמרכזושעמדו

מיוחדת.תגובההזנותעםהמגעיוצרשבתאישלרגרלדמןצ'כרבשל
התגובותמשלרשאבלמהם,ואחדאחתכלאצלשרנהאופילהיש

אחר.דברמכלשרנה-באמתשהיאכפיהזנותמצטיירת




