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להשפיעשמבקשהחלום
ומתורגםאוטופית,עירשלמפורטתיאורהואהשש-עשרה,המאהבןקמפנלה,טומאזוהקתוליהנזירשלהשמש""עיר

קמפנלה?לודמייןחברהמיןואיזוהספרותיים?גלגוליההםמהאוטופיה?בדיקומהילעברית.לראשונהכעת
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אחרית 1ברארגומאיטלקית:השמש,עירםפלנה, j7טוםאזו

עמ' 105ספרים,נהראליאב-פלדון,מירידבר:

גילוילששהנה , 1492שנתאתלקבעונוהגיםהיסטררירנים
הכיבייםימימחשתכמערבא-יררפהלשהמעברשכנתאמריקה,
מרעואיןמסרבןהכלמעבר • mא.iררויתר mסרבלניתרשללעיח

היבתשלגילוישןכ , mשדח mmרמשברקממסלהזמרעדחד;
ההשפעהאזת,רעםוהגותית.מדיניתרבה,השפעהחיתההחשדה

מערדישזרמבחינהית. m mלסרבלנארלחירותנגעהלאהאזת
מערן,שלאהחרןוחהוקירהחצמרעד , 1600שהנהיותר:מתאים
בררנו.ג'אדדרנרהמדעןשלהקתלויתהכנסייהמטעםלהורגההרצאה
ישררראתלהענישהגולרהמאמץקהש.כנארהחיתהלןכהתגובה
בלבד.באהרהזבגמדמןכ,לאדחשנייםארכשעררגלילאי,גלילאו
ערדולאחדגלילאי,עלהגןלשפנינו,הסדפמחברקמפבלה,טדאמזד
קמפנלהאוילובלבד,ביתלמארסהביאלעהנישונוףסמאמץעשרר,
מדתו.דעבשראשדםד, mיהסובלניתלרפיז,בחרעצמו

חופש.ם mרלגולרלמומדתקלוי,נזידהיה ) 1568"1639 (קמפנלה
חייו.לכןדדמונשראבלכאשבים mערשבילההאו , mבמלככמדור

ספררשהמש",ע"ירובהםספרי,םוכהמכמהבלכאכתבהוא
 . mמסעסדפאכילוהשאו ,ד mביהמפורסם

••• 
לדכלרשתוב, mבתקדפומופיהעימיםתעתקיאיה mמעס mסרפ
 mהמעסתבקותפמלדרטה. rבבימ mרמעספלוורמקו mמעס

וןכבמידm,נרפהצרזתררפסיחתהדמאיקד"גיליולשדחאהגלחים
לש ) 1726 (גלרידב" m"מסעכגןרלה,יחיוקיחשתהסתררפבוהרצ
לבגלוגליצהגיחתהתאזהדשמוהבסתררפמתרסיררספס.ג'רתנן
האמפיין,יהגיןוחרוס-יהגיןוחברוסתדג mהנרמmדח mק m mדאצ

דחא:חיקיודקםהזמלגלגליחקיואבלאוריפה. mצדאתאלמערש"
להיגיןו.מרפתןהש mלצדא·כביכלר mמעסהמתתראסררפת

אהנגלישכתב ) 1516 ("אוטופיה"היהזרבמתברגתרהאשוןהספר
למעזלבוררםרעלהמצליחמדינאישהיהוערתהרגה-מררתומס
שלפנינוהספרהופיעמכןלאחרשנהמהאבעדרדעותיו.עלהגנה

הלטיני).(במקרר
שכביכולמסוימת,איריאליתחבהרמתארארטרפיסטיספר
נסתרבעמקאררדהום,אייביןארחהושןלהררימעברנמאצת

הזההספרותיזהא'רנבראשהתע-עששהרהמהאסףומזאבהימלאיה.
אהרטרפיזםאתהתקיףמרקסשוקלמשרםאלוישהפעה,ודלשלוי

אולוילה,הטיףהשאואהחרזיםלמלחמתמשכלוברר mבארקשרת,
המדעאד mאהרטרפיסטי,זה'ארנתאישרדחאשז'ארנמשרם

כחשראגםמריביתיומהרלואיןכללבדךררשאהבדיוני,
המהוללהסופרכתב ) 1901 (העשריםהמהאבתחילתארטרפיסטי.

מעדית·תגליתבעזרתהיחרלאמסעעל ) H.G. Wells (ררלסה"ג
עירקהכודב>. mכהשפעהתאהבלוםקברריסחהומר.<לשכביכלו
שהפעה.לוחיתהלאהיחר).<עלאידילאיתהרבחתיאורהאוהספד

אסימרב,אייזקהבדיוני,המדעבז'ארנהסרפדיםגולרלערת
המשמשיםחמשבתייםניסוייםהםהזהזהא'נרשבספריהטובים

האוטופיה.מז'אנרהספדיםכמדממשמדיניתח-בתרית,מעבדה

טכנולוגיהבהשפעתהלאההניוסייםדניםדנהבמיהראמנם
הניסיועומדiזסיפררתאגרניסוראןחהבהר,חייעלמתקדמת

םגןכ,משרם-השדחהכביכלר.הטכנלווגיהלואהמחשבתיח-בתרי,
<לא mמפשיערמיות mערבדלששהפעתזאתהמתדאיםספרים

-גנטיתנדהס mאיבריםתשהלתכגןר-חהבהרחייעל > mדבירני
 •בריוניכמדעמסורגים
שרתמזהסרפדיםמחארוניז.זיהרהלצ,תיאדררר , mהצירנאבי
 ,) 1902 ("אלטנרילנד"סרפרשןכאהסררפיה,לספורתשחובהתרומה

ילארשארץשםתיראהאווכרת:שהפיעבמובהק,אוטופישהיה
השוצגשלד"האידילאיהדמיניח-בתריהבמנהעל ) 1923 (עתידית
עלמעשייהתכבגםרהצל •קאוופרטיביסוציאלזיםלשאכידיאל

לפנילחרובו mצידמרלש mמזןר,לשלאא-כזבמקררשהמציאאדם
חיסלשהשפעמשרםהרצל,מסביראזת,תגליות.סררשיידעדר
סיפורכימשתמעאסימרבמדבריחהבהר.אתימוטטרבןכתארגים,

בעלתטכנלווגיתהמאצהלשסממןברשישהגםבדיוני,מדעאיברהז
מדעשיהיהמנתעלאהסון.תיאורבראשיןמשרםחברתית,חשיבות
השפע.בחתראתממוטטשהפעכידצלספרעליובריוני'

הז'אנרנשאר nתשע·עשר n nמא nסוףמאז

n אוטדפיo לדושלדיטיn שפעn , משדםאלוי
נדיוני nמדע nוחוא ,אותוישראחדשז'אנר.

לכלאנושחלנלםכותםרדקםפהלנ.טוםאוז

מחשבתייח-םברתיים,בניסוייםרקעוסתקאהרטרפיסטיתהספרות

שרנהבהחרכאינהברשהטכנלווגיהפנטסטיחברתיסדרומתדאת
באחרראהוטופיתחהבהראתשמתדאיםספריםישנםשלנר.מזר

קיימת·חהרבעלסיפרו,שלמסגתרשמציביםושינםמופשט,
משמערת.איזזאכלהבלד •כביכלו

שרמ-םרקם.ארמקדס-םרבדברים:שניממסלתא"וטופיה"ומ.ילה
מהלערתהשקשרמקרם.אוהוטבמקרםמילים:מחשקהזרכמרזכ,
שניםmדשעשכמןשמסרןכ,הכנשחבמדרתומסלשבסררפ

שלושבאוטופיהשמרםדקהרקהזאלויחסידיו.תארופו mלשהטרנ
דהנסנסמאנשילרביםקהמסהשאיספקאיןאןדתית. mוסבלניש

זאשראונשבד"דהניםהרפטיםגבללראשהביןהסדפ,פרסוםבתע
הארלמהפרטים.עמוסקמפנלהלשאהווטפיהסיפדרגםיצרונליים.
r.זשדחאוטופיהלתכובךררצמקפנלה

השמשבעירובבריםנשים

"tאזותאזוואלסוההפיםירלט,מבסרדחרב("פסוהרלטי"',

שוימבהי).רתהזוםוןזnןזעולזוהםזועיראלסמעועלג'נונה"

 .הדספיטלר:
שחאיברללוהדימהשרדיאשברמיאmםקנוא"בינהים rאאהם
ז mמדדיראאכב

ג'נובה:איש

הםלהם.הרדושמלכדברחסדיםאינםכיאורני,לא,
ולאציבורילענייןהנחשבתההולדה,עלמאדרמקפידים

שישאמדאפלטוןהממונה.להודאותלצייתוחייביםפרטיי
דישלה,אוריאשיבראישהלעצמושמבקשמיעללהערים
איןאכןאבלהאיש.שלעוכראתתשקףשהבחיהרלדאוג
להתספקלמכועריםלגדרםדכיההגרלהבדכררילזייףצררן

ישערבדרת,שהנשיםמאדח •כיערואיןביניהםכיבמכרעררת,

מתבטאויופייןזקים, mגדלויםואיבריםחייםצבעיםלהן
בהחלטלהןאסרוזאתעם.ותמיהר.ובקדמתןובחיוניותןן mבכ

שמלדתללבשואר , mדכנעלייםלנעולארפניןה,אתלפרכס
כדי , mעב<סלויותעזיד"גליעללכסרתכדיאורכות
להןייתןמיכיכלל'ייתכןאיברזהאןקדמתן>,אתלהגביה
הנשיםכיאצלנו,קייםהזההנפסדג mשהנטועניםהםאכלr.ז
לצבעיםונזקקותבטלה,מרובובמרבותלשרת mחירדדרתשלנר

ראתעצמןאתמשחיתותרןכלהתייפות,כדיעברת mרלוסלי
להתפייס,לשוחח,להםמרתובאישה,גברמתאהבאםילדיןה.

אצצאיםלהולדתחששישאםאבלבגנים.ולטייללהתשעשע
אןעקרה.אר·דהההיאאםאלאלהזדררג,להםאסדרפגומים,

טת. mלתשוקהולאוחיבה,ידידותרקביניהםישלדוב

 ) 38עם'סהרפ,(ןותם

יששדנים,אוטופייםסרפיםביןדהב,לדיםבפריטדניםאיןאםגם
מדרוכהלביאחרילאr.זפרטיםהבדלילשם mחשיבמהלשאלו
איהזלאשלו,גםקשהביניהם.הבלדיםשיהירסבירוממילא , mבלחרמ
לחוםביןבשהואוהאיזוןאיןבעיקוןר,למציאות.יותרקורבהמם

חהבהראתלחגמהניקח • mפשדלסלקאפרשבחלדםרק- mלמציא
וראישהוברת.לאוטופיותבירתוקררנהחיתהשבמיטבההקיבצוית,

הקיבוץבחיילןההיהתפקידאיזהידרעאוינניפשרות,דהנהשםהיו
בחבהרקירםעםפשהר mהקיבוציתנרעה mכינהאר •בשיאוכשהיה

לוהפהכבחבדתנרגמורשיררירןלחוקקשמהחחשיתהאףמעמדית,
ברבר,מרטיןהביעישארלעצמאותלפניכבדאדןב,גורל.לקיבוץ
עירונייםקיבוציםשיתפתחוהתקררהאתבאוטופיה", m"נתיבבספרר

הקיבוציתלתנועהמשותףהיההזשחלוםנהארהעלום.ובחרביאכן
הגרעינית?המשפחהפירוקעלהקיבוציתבתנועהלחמראהםבלכלה.

כלולרבים,לארטרפיסטיםקסםהזפירוקמורעיועראיניידרע.איני
במהאהרצתפיפ~ה:דשולדברנסנסרמקפנלההעתיקבזמןאפלטןו

 ; mעבדאופילו riמשפחרמתיהרמררשלא"ווטפיה"התעייעשהדש.
רבענייןישאורילפיר,לשפוטאםקמפנלה.לששהמש"ע"ירןכלא

המשפחה.בביטלוףאוהרפטידזכשדבביטלו
במיהרעמוסהארסרפהילכ : mבאחידהיהבואטופיותעהנייןמקרר

באוטופיהעירלכלשהשלמותשלכילסברמררחאיתוד.שלרבה
הואברןרהקדושלמהשאוליםבתלמדרלחבתרה.תדמההשיאחמייב

 mלהזורמיםגםלכודמלגמרי,שוריםדאהםבנילכתאארבלא
 mפחשחובאהדםבניביןלשונינים mנהשםההסברלחלוטין.
מחארשרני.שיהיהוצרילשערתםןכעלמעידהזהסברכימעהובהד

תיתןכלאולןכעהויניםוישיפהנעידגמרושירריןרדהאויםשיש
לחומותיהםיכקיררהשרביםאהרטרפיסטיםאהםלעלום.אוטופיה
 mאהרטרפיאורי:ו mאפשר mבארטרפיאור mלפחאהםיתגשמת

 , mמעשישנואר mעצ mהקייםהמצבלעחמהררביקתורלכלוכלון
שלהמרוגםהזובלכלביישומן,מאמציםשהקיעוףאביןה mרכ

אהוטופי.חלומואתלממשניסיןוכנהארהשיהקמפנלה,
לבתחא.ורגהמאביאתרכנו.תאמתכיבישפיעלחשוםןרצרiז
אינהשםיחהיםתלmתימים.יראבתוכ mמבררכ mהמתדרסי mאהרסרפי
תלmת :) Shaw (שרדבררבלשלתמלשוח""הרזחבןכלאלמרדב.מעדב
בדיוני.לעדמישיתכיהאשנ:ה ooo,3ל· r 300בנהעאלצויחהים

••• 
חרארבים.פרטיםכלולאהוטופיה,ספדיכשאדהשמש",ע"יר
המסתובביםוילדיםשירותיםרתררנרתמזןרומרכיביחקלאותמתאר
ישמטבעם,חורציםשהמשעיראשנשיהגםשיעד.ופורעייחפים

גםישלעצל.מלקרתועונשלמצליח,ציברריכבדרשלתמירץשם
קטיןאולםקטינים,ביןמיןיחסירעלזכרמשכבעלחמרואיוסר

<כנארההדהארעקהראיהשעםלהדזווג mרשמקבלהיפארקטיבי
שחכפשוטהמחברנשים,שלהמיניליצרבאשדמארנבות).עראין

שדמירנרבמיהרבשירריןראליןהלתהייחסהתשלדשכנהארףאאותר,
איןשהמשבעירןכאפלטןו,לשברפובליקהוכמרלו.שדהה
מזווגיםהםהילהדר.תאמתכנניםשםממלשהופקידי , mמשפח
אחריכיקמפנלהשלועתרעלעלהלאאיןוז.לשםחןרעםשומן
מיותרת.זרטכניקהתהיהאדזמאחנים,יהיראהזחריםלכ , mדררכמה
תכנתיהיהלאשם·כמרבן:הבדיוני,המדעבסופרתמופיעהזפרט
בגנטיקה.הסטטיסטיהמרכיבתהגלהבינתייםשןכד, mמיגנטי
לחלוטין:מלציחהגנטיכנןר mאפלטןו,במדינתכמרשהמש,בעיר

אהסטרלווגיה.לפימעריבדיוקמשגלמערדילקביעתקיררשניהם
לעהמידמרןנהאואםשדאתחשקניתשלאהידוהע,בדיהחלפי

 mהרלרדאםענה,יהרק,רהמכמרm.כמים m mכמנאים mלרדלה
כינניחרבצינות:לרגעתאזניחקת mכמויפים mכמחכמיםיהיר
מרצלחיוםזיווגיםצעיריםעל mלכפאזנרהצאהםלשר.מענהיש
בעלישל mלידלמניעתהקשורבלכאפילוכפייהאידהיוםעד

להביאעשוידmבדבןכ,ציברויענייןישאוריאןמלוידם;מרמים
כפייה.רהצלאאוריחהופש,ם mלקמפנלה,לכפייה.פעםאי

1!t!. 

••• 
יחדמתק mהגעםעושעשרעמתבד:נ.ידרני,וערמ.כרמאהרסרפדי"

לההאנלוןכד,בבפסקערמתומאיהלתכ,חדמיתקה mהבילתכ.
אברכבויורגםבכידרו:ףאקןסדרעישבלבדלכידרובדרוי.לשעמדמ

גםאלויתארגיאבלמעשעש.תארגאוההזרסדפהמ.תארגחמפישם
שדחיחסלשווטואבפיהביאטמקפנלהתאז.קדואסףילוהיאריצרני.
אבוטופיהגםתשהףוהזר-קאידפסמנלטיםזראמאפיריםזיצ-לעדמ

שהכפהעלואיהשדחה",לטא"ניטסבייןרק,רפניסםלשותיעדמ.
להרנדרניתולמ.תוכיתגאההררמייירסתערלעלבק mהזחיס •שירי.ו
רררה.בלכדדדרמ.ניועדמ.לעיתיתאשבהרשיטהבע,ךוחל

 m ~שבתימוזזיין 123.3.2007תשזזיז,.בניסן
 1ו'-
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