
 הבנה לא רעיונות. אין □,■■לנש שמר): נעמי של הורוביץ(בעלה ,מרדם
 להן □,רועד השדיים מרעיונות. פוחדות הן בהם. חפץ ולא לרעיונות
שלנו...״ הגדולים הרעיונות עם להשתולל מתחילים הגברים. כשאנחנו.

חוגו
ת להיחלץ א♦ עי מקרק

האנושי הבור
 מילר הנרי בידי נכתב * סרטן של חוגו

ה התרבות כאשר ,1931 בשנת בפאריס,
אמ מילר׳ שוקעת. והחלה רעדה מערבית

 כנווד והסתובב בפאריס שהתחולל ריקאי
וה היום בשעות ברחובותיה ללא־בית

 הגדולה השקיעה את וכתב תיאר חי, לילה,
 של מארג חינו סרטן של חוגו הזאת.
 מסעות עלילות, סיפורים־קצרים, הזיות,

 רעיונות, הדימוי, של בלתי־מסתיימים
כל מיסים מעלה שאינה מלאכת־אמנות

ומד מופלא שילוב לאלילי־הצורה, שהם
 בעלת פרוזה גסות־רוח, עם שירה של הים

 ביקורת מהווה הספר מישקלים־פנימיים.
 קלושאר־ של מנקודת־ראות והעולם החיים

ה קץ את נוקב באופן המתאר סיפרותי
האנושי. המין של נאיביות
 ובשד יושר של סופר הוא מילר הנרי

 והוא בכל, להתנסות !חושש אינו הוא רה.
 עצמו של הגיהנום־הרוחני את בגופו חוצה
 ומלבן צורב הוא המערבית, התרבות ושל
 כאשר — עימד, חי אותה, חי בעייה, כל

המחשמ כבשורה משמשת אינה כתיבתו
הפר לחישוף אלא בלבד, קוראיה את לת

 בניבכי המסתתרת ■והקוסמת העצומה אות
 ■מם־ של חווייתי, ספר זהו ואחד. אחד כל

 בקוראים שהטיפשים ארוטי לול-מיכשולים
 שבהם הנבונים ואילו במשוכותיו, נופלים

 הפילו־ של למשוכות־הדת מעל מרחפים
 המערב של שקיעתו הברגסונית, סופיה

 אנטי- מטאפיסיקה שפנגלר, לאוסוואלד
 המזרח־הרחוק של דתות אינטלקטואלית,

 מצליח שבעזרתו הסיפרותי והמארג —
אותו. הקוראים תחושות את לעורר מילר

 אוטוביוגראפיד, הוא סרטן שד חוגו
 על כמעט בנוייה שאינה יחיד של היה

 ואינה דמויות, או התרחשויות זמנים,
רע או מצבי־רוח של במיסגרות מאורגנת

 לפיע־ כמפתחות לשמש שבכוחם יונות,
המעו חודיה זוהי הספד. של המלא נוחו
 למציאית אותו ומעבירה הקורא את ררת

 גיבו־ על העוברת אנושית לחודיה אחרת,
 קאיבוי־ של כתערובת הנראה רדמחבדו,
 הוא מילר הנרי רעב. ואדם ליצן אמריקאי,

ה לקרקעית המגיע קוססודמוני, משורר
 והוא משם. להיחלץ ומצליח האנושי בור

שה הבודדת, היישות של כנביאה נחלץ
 אישיות בו שנוצרת כך סביבה, חרב עולם

 ממיס־ המנותקת דמות שמעבר־ללאומיות,
המדינה. של הצרות גרותיה
 בעיבדית אור ראה רב לא זמן לפני

הח הפוליט־ות הנסיבות שאילמלא ספר,
 הישראלית, החברה נקלעה -שאליהן דשות

 שכוכבו הספר, אליו. להתייחם היה מיותר
 מחברו היות בשל פירסומו, קודם דרך

 דעך שמר, נעמי הפיזמונאית של בעלה
רי להותיר זכה ולא ראותדאור, עם מייד

 העיבדית. הסיפרות פני על ממ-ש -של שום
 בדומה נגנז ,הפרעושים* קירקס הספר,

 במחסני־הגפטלין — אחרים רבים לספרים
על לגונן כה עד שידעה הסיפדות, של

 תרגום סרטן, של חוגו מילר, הנרי *
 עפרוני, ושולה קורנפלד עדנה לעיברית

עמודים. 273 סדן, הוצאת
 הפרעושים, קירקס הורוביץ, מרדכי **

עמודים. 443 • צ׳ריקובר, בצלאל הוצאת

 דומה יומרה בעלות יצירות מפני עצמה
הפרעושים. קירקס ליומרות
 בן־כל־ הוא הורביץ מרדכי של סיפרו

 נוסח הצרופה הלאומנות של סיפרותי איים
המתי למשיכת מעל ונפילה גוש־אמונים,

 בסיגנון מילר, הנרי של י המילולית רנות
ד,יר של חקיינותו את כלל מסתיר ישאינו

 אי־יכולת תוך המילרי, הסיגנון את ביץ
 זד והמסר המשמעויות את לעכל בולטת
 ל- טיפטוף בין סרטן. של בחוגו קיימים
 גזענית או לאומנית ׳בשירה׳ של טיפטוף
 את מטריח אפילו הורוביץ אין כלשהי,

 התגלית את להסתיר, או לכסות, עצמו
 ומספר טורח אפילו הוא שלו. ד״מילרית׳

 הנר־ את גילה -שבו האופן על בסיפרו,
מילר.

 של עכבר הינו הורוביץ של גיבורו
 בפרירר-ך המתחיל מסויים, ספרים סוג

 •שחיבר בפרווה בונוס ומסתיים ניטשה
בפר ונוס אחד בחיפושיו *. זאכר־מאזוך

 •איג־ ,לסיפריד־,־הלאומית מגיע הוא ווה
 מהדודה באקראי מגלה והוא אותו, מוצא

 גדי של וחוגו סרטן של חוגו של מודרנית
 הורוביץ של תגליתו איחור. •של שנה 30ב־

 עלו לא הסתם ישמן תחושות, בו מעלה
 :מילר של קוראיו ממיליוני באיש קודם

הגר העננים נוף לתוך קפץ ״כשמילר

 —1836( זאכר־מאזוך פון ליאופולד *
 אנטישמי ספר חיבר אוסטרי, סופר ),1895

 בספריו בפולין. יהודית מישפחה חיי על
 סטיות־מי־ בתיאור לעסוק עבר האחרים

נכ ,מאזוכיזם׳. המנוח ניגזר משמו ניות,
 פאיט־ מאריאן הבריטית הזמרת היא דתו
פול.

 הסיינה לתוך דרכו נפל הוא שלו, מני*
 אני כשצנחתי כאמן. טכילתו את וקיכל
 (גרמני שלי האילוזורי העננים נוף לתוף

ההיס היהדות קרקע על נפלתי הוא), אף
 ויהודים ליהדות מאניאק נעשיתי טורית...

 כיצד :סיפורו ומושא נושא וזד, )...״273(
 שלו ונסיכת־ד,כינים הורוביץ מרדכי הפכו

י וליהודים ליהדות מאניאק

ס ג. מיני ה ת־ מ ח  מיל
בארא־היהודיס

 בן- בישראל ישמו הורוביץ, של גיבורו
 העוסקים ספרים לקרוא נוטה והוא ארי,

בתר האדם־העליון של האידיאה בגילגולי
 הומו באקצה קורא הוא פעם המערב. בות
 •של המערב בשקיעת ופעם ניטשה, של

 •שגורלו עד אמביציה חסר הוא שפנגלר.
ב לעבוד אותו מביא ** ה,זרתוסטרי׳

•שה יבין שהקורא על-מנת כלשהי. חברה
 בתיאור הרי סיוטים, של בעולם מדובר
 המחבר נוקט בן־ארי -של עבודתו מקום

 איוד קפקאי לפרוזדור ״יצאנו :בלשון
 הבור הקורא את להביא שעלול מאד...״
 ארוך הוא קפקאי״ ש״פרוזדור למסקנה

 קצר. הוא דוסטוייבסקי״ של ו״פרודזדור
בפוטנ לדון המקום כאן שלא מאחר אך

בדיעו־ אלא הורוביץ, של הסיפרותי ציאל

שמש אמריקאי הינו מילר הנרי *
מגרמניה. לארצות־הברית היגרה פחתו
 זרטוס־ אמר ,כה לגיבור בדומה **
הורו של גיבורו בוחן ניטשה, של טרא׳
ה׳נחותה׳. הישראלית החברה את ביץ

סטאן
בר להיכנס טעם אין ובהשקפותיו, תיו

 ר,סיפרו־ במעלותיו נוקב לדיון זו שימה
תיות.

ני הורוביץ של שהשקפת־עולמו דומה
 ׳נצח־ישראל׳ בין גנטית מד,כלאה זונה

השתל מסע ובמהלך *. ל׳מנדבושקס׳
 תל- ועל גיבוריו על אלד, כיני־גוף טות

 מילר מהגרי המועתק בנוסח כולה, אביב
 דמה את אלה כיני־גוף בעזרת ששיבח

 השקפותיו, את פולט הוא פאריס, של
ה הגופנית בעצבנות מקורן כי שייתכן

 על להביא אלה כינים בכוח שיש רבה
הסימ את הכיר ״משה :בהן הנגועים

 התרכות של מההווי הנראה, כפי פטום,
 מתרחש שום עתה שקיעתה. לעת המצרית

 המערב תרכות של כהווי לעינינו הדכר
תר של שקיעתן שאת מסתבר השוקעת.

 רקב, של זהים סימפטומים מציינים בויות
שד ביבשות מתרחשים כשהמאורעות גם

 נידמה שנים. אלפי של זמן ובהפרש נות
 נגד מכוון התורה ממצוות גדול שחלק לי

 שנלקחו תרבותי ניוון של סימפטומים
 בשקיעתח המצרית התרבות של מהמודל

)...״115(
 באילו יידע הבור שהקורא על־מנת

 של הפועלות נפשותיו מחובר, סימפטומים
 הוא הרעיונות ״׳עולם :אומרות הורוביץ

 מעודד ארזי המשיר טהור׳, גברי עולם
 אלה — ורעיונות האשכים המין, ה,אבר

לנ לאשה• גכר כין העיקריים ההבדלים
 ולא לרעיונות הכנה לא רעיונות, אין שים
 השדיים מרעיונות. פוחדות הן בחם. חפץ

 מתחילים הגברים, כשאנחנו, להן רועדים
 שלנו. הגדולים הרעיונות עם להשתולל

 להוליד עלולים שרעיונות יודעות הן
 אחרינו לזחול עליהן יהיה' שבה תקופה

 רימוני- ולזרוק חאקי, לבושות כחולות,
מש הן לנכון. נמצא שאנחנו מי על יד

 כדלית־ברי־ רק שלנו בשיגעונות תתפות
 הגבריים השיגעונות שבהן ובתקופות רה,

)...״112( ככיפה מושלים
 של ׳עולם־הרעיונות־הגברי׳ למרות
 התקוממויות גם שיש מסתבר הורוביץ,

 : מתוך כך על למדים ואנחנו פמיניסטיות,
 כארץ ג׳נטלמן להיות שמנסה גבר ״כל

 במלחמת לדעת עצמו את מחליש הזאת
 ** ויינינגר אוטו שגם ואכזרית, מרה מינים

 המינים מלחמת שכמותה. על חלם לא
 רגשות כל לחם שאיו היהודים בארץ

לחלו רגש מנווני בהיותם אותה, שירככו
עס במה שנבין ועל־מנת )...״192( טין

 המינים ״׳מלחמת : הורוביץ ממשיך קינן,
 מלא חרש נכחו הפטיר היהודים׳ כארץ

 התמלא פתאום אך עצמו• על רחמים
 שאג ככלל׳, אצלכם עושה אני ׳מה :רוגז
 ומולדת מדינה לעזאזל׳• ולכם, לי ׳מה

 הגנה וצבא יהודיה וזונה יהודי וגנב
 משוק הזה המציאות מחסן וכל לישראל

כגיל לכי את לשמח ששריד הפישפשים

ה בשיער מחצבתן שכור כינים, *
 מעלה־מעלה לעלות חייהן ושאיפת ערווה,

 עולמי מילון (הגדרת העיניים לגבות ועד
 בעזרת בן־יהודה נתיבה מדוברת לעיברית

בן־אמוץ.) דן
 סופר )1880—1903( וינינגר אוטו **

 מחבר יהודי, ממוציא אוסטרי, והוגה־דיעות
 הגכר בה לאירוטיקה המטיף ואופי״ ״מין
 , שליל קוטב — והאשח חיובי קוטב הינו

 בטהובן ימת בו בבית חדר שכר 1903ב־
לחייו. קץ ושם
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