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מקווה ואני פעמיים. שם הייתי בירושלים... לגור רוצה ...אינני
:!דחו נ :יצות, ב ן בישו שיי האנשים ] 1ע ז ושיו : שיו שם. ני אוו שיקברו

בגליל. :ודודות נ לאוד הודה רקדו 1 המידבר. י־ א בפיר לחמו במלאריה.
ו ז

• • • גלים או והרגו ־יטי הבו ן !!לחנו! בשילטו ו האנשים

הנודד הישראלי
דגלים ניפנוף ללא א.

 שאותו — והשיקרי הטזוייף החלול, בנוף־הסיפרותי
 דור סופרי ■מרבית שנה, לשלושים קרוב במשך צרו,

 הצליחו לא והכזב שהזמן בודדים נותרו מילחמת־השיחרור,
 קלישאות־תרבותיות יצירת לידי ולהביאם להשחיתם,

 חנוך שמיר, משה מגד, אהרון בנוסח ז׳ורנאליסטיות
תש״ח. מסופרי ואחרים ברטוב

 עצמאית סיפרותית דרך על ששמר הבודדים אחד
 העל- למיסגרות השתייך לא מעודו אשר תמוז, בנימין הוא

 נימנה ואף ארץ־ישראל־העובדת, סופרי של התרבותיות
ב הכנעני״, ה״זרם עם המדינה להקמת שקדמו בשנים

דטוש. יונתן של הנהגתו
 המתמסר בארץ, המקובל הסיפרותי לז׳אנר בניגוד

 בעיניהם שקרים וזריית הקוראים על נרקוזה לשפיכת
 ד,סיפ- יצירתו כל לאורך תמוז, שקד צרכני־ד,תרבות של

 המלעיגות פיקרסקיות־למחצה, דמויות בניית על רותית,
 החלום־הישראלי,׳ התפוררות על הרפתקותיהן כדי תוך

 מתוך בארץ. התרבותי החלל את אוריחא אגב והחושפים
 ביעקב אליקוס, בטרילוגיה תמוז של גיבוריו אחר מעקב

 תמונת־מצב לקבל ניתן הקצרים, בסיפוריו וגם והפרדס,
 התרבות. יסודות כשלו בה חברתית באווירה הדנה מקיפה,

 עולה תמוז של גיבוריו על־ידי המוצגת התמונה מתוך
 שנות 90מ־ כלשהי מורשת יצירת של אי־היכולת ומוחשת
 ההשתלה ניסיון על ונשנה חוזר וליגלוג בארץ, הציונות

 גלריית למעשה, יותר. רחוק עבר של דתיים לשורשים
 מהצי׳פוי- לא־מודעת במליטה עסוקה ■תמוז של הדמויות
 בהודיה המתפקד נוסטאלגיה, של והמתקתק התרבותי

כלשהו. לחזון כתחליף־סינתטי הישראלית התרבותית
 הנוף בניכר, או בארץ ■חיים הם אם תמוז, של גיבוריו

ה בהתגלותה הישראלית לחודיה מנוגד שלהם הפנימי
 במכאניזם אלה דמויות דנות שהוא נוף בכל פומבית.

 אותם מכל כישרון ביתד וזאת הישראלי, של התחושתי
שהת — בני־דורו — הסלאבית התרבות של אפיגונים

 ל״תרבות־ישראלית״, שלהם תרבות-האם להפיכת מסרו
ישראליים. ריקודי-עם הפכו וה״קרקוביאק״ ש״ההורה״ כפי

 נטולת- חברה לשמש שעליה נוסטאלגיה, ליצור תחת
 בשאלות האחרונים, בספריו בעיקר תמוז, מתמודד ערכים,

 הוא בארץ־ישראל. החיים מהות לגבי קיומיות עקרוניות,
 שהוא ■תוך כציונים, כנענים כלשהם, בדגלים מלנפנף נמנע

 למישור ועולמו תהיותיו שאלותיו, את להעביד מצליח
הפרט.

באח אור :שראה בקבוקים*., מישלי האחרון, בסיפרו
 ביהדות המתחזה בדויה, דמות תמוז בנימין יצר רונה,

 את למצוא ניתן שבקירבה שעה שבה, הקוסמופוליטית
מ היהודי-הנודד. לדמות השקיקה מלא הישראלי־הנודד

 עזרי-זיהוי של מערבת המחבר מציג לדמוודהמספר סביב
וה ישראליות. נקודות באיזכור הדנים כימעט־בלשיים,

ב עסוקה תמוז של בסיפרו שדמות־המספר הוא רושם
 והקולקטיבי, הפרטי הישראלי, העבר של מכוונת דחיקה

לנבכים.
 ניתוק- של בתהליך נובלה, •של לאורכה עסוק, המספר

 העולם ואת עצמו, את להגדיר בניסיון לעצמו, שיבה
 הוא להכרעות. להגיע פרט של והיכולת אותו, הסובב

 וטעם תוכן של לשאלות תשובות המחפש בניכר, ישראלי
 היוצאת המשלה של הוא בנובלה הפנימי התהליך החיים,

 הישראלי של זו היא הסופית ההמשלה כאשר מהמשלה,
ליהודי.

 לן חיכיתי בנימין, ,,ולטר ב.
ם שלושה במיטעדה מי ס י א מ  לי. ונ
ת או תר ה בירושלים״ ל

מרכז למישפחה בן יתום, הוא בקבוקים בנזשלי המספר

 103 הקבה״ח, הוצאת תמוז, בנימין בקבוקים, משלי *
עמודים.
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תמו! בנימיו
ה השלב את החל וכאשר באנגליה, שהתחנך אירופית,

ב עוסק והחל מהם, פרש אקדמאיים, בלימודים אחרון
 הללו החנויות מן באחת ״... :ובסחר־אמנות נבירה
 תמורתה ושילמתי כציכעי־מים, מצויירת תמונה מצאתי

 היתה ולא קניתי, מה בדיוק ידעתי פני. וחמישה שלושים
 את והבאתי העיר למערב נסעתי להתמהמה. סבלנות לי

 ולא שטרלינג, לירות שיכעיס קיבלתי לגלריה... הציור
 לפחות היה הדף של שוויו לצחוק. אותי שעשו לי איכפת
 לונדון, ברחובות משוטטת הדמות )...״15( לירות מאתים
 חלום שלו, החדשה ירושלים שירת ועל דון ג׳ון על חולמת

 שדה פינחס של האוטוביוגראפי המספר לחלום חופף
כמשל. בהחיים
 מנקה ״...הייתי :יותר ארצית תמוז של דמותו אבל

 בין רמברנדט של ציור למצוא תיקווה תוף הבדים, את
 העיר...״ קצוות מכל בפרוטות שאספתי הגרוטאות מאות

 בכל אבעט קטן, הון ״...כשאעשה :חלום גם לו ויש
 לבית אפרוש האמיתיים. חיי אל ואפרוש הזאת התועבה

 מוקפת גינה גם וחדר־שינה. סטודיו עם כהמפסטד, קטן
 לבין ביני מבדילה גבוהה, גדר אדומות, לכנים גדר

)...״17( השוקע העולם
 באכספרס־ היה באוניברסיטה התמחותו. שתחום היות

 ורעבו לאנגליה נמלטו ובמילחמת־העולם גרמני, יוניזם
 :תמונותיהם ונתנו האכספרסיוניסטים, אחרוני בה

 ולבעלי־ חור־מגורים, תמורת שלהם ״...לבעלות־הכית
 ? הללו התמונות כל הן היכן ארוחה. תמורת מיסעדות

 הזדהות של תהליך עובר המספר ׳טלי...״ הבעייה היתה זו
 עד עצמו מביא הוא האכספרסיוניסטים, גיבוריו עם

 קוקושקה, של יצירות למצוא שהתחיל ולמרות לרעב,
 בעל עם להסכם מגיע הוא ואחרים, קירשנר קורינט,
לצייר מתגורר, הוא שבו ברחוב קפריסאית מיסעדה

 גליונות־ את למכור ייאלץ שלא כדי במיסעדה, ציורי־קיר
רכש. שכבר הציור

 :מהם אחד ועל לציורים, כתובות מוסיף המספר
 — מישבנו לו צומחות שכנפיו חטוטרת, בעל ״...מלאו

 שלושה במיסעדה לד חיכיתי בנימיו, ,ולטר :כתבתי
 ניגש אחד יום בירושלים...״ להתראות לי. ונמאס ימים

 קשר ליצור המנסה המיסעדה, מלקוחות אחד המספר אל
 — כמיד יהודי אני גרמני. אינני אבל —״ :המספר עם

 כיהודי. אותר זיהיתי לא — אמר. — מוזר — לו. אמרתי
 הטבועים הסימנים אחד זהו )...״24( מזהה אני בדרד־כלל

 כיהודי,״ אותך זיהיתי ״לא ישראליותו. על המספר בדמות
בחוץ־לארץ. ישראלי כל נתקל שבה פניה זוהי

 גרשוני ברוך על הנסבה שיחה מנהלים והצעיר הזקן
 פרום׳ הוא גרשוני ברוך כי מסתיר אינו תמוז בירושלים.

 י יכתוב ״כשאמות, :בציניות אומר הזקן שלום. גרשום
 על ־כף כל יפה כתב הוא יפה. הספד גרשוני ברוד עלי

 גרשוני כריד ? ב,פרנקפורטר־אלגמייגא׳ קראת אמרנו.
)...*״25( מאד יפים הספדים כותב

 תוכניותיו. על לו מספר לזקן, ריגשית מתקשר המספר
 בסחר־ לעסוק ממשיך והמספר השניים ניפרדים כך אחר

 שישראל ידעתי ״...אלמלא :קובע שהוא תוך אמנות,
 לחניה הייתי יכול אויביה, עם מתמידות במילחמות שרויה
 מזוייפים בדיברי־אמנות למיסחר עולמי מרכז שהיא

 מביא המספר מישראל. הזאת הרתיעה הזמן־ כל )...״29(
 שלו, באוסף־האמנות שידפדף על־מנת לחדרו, הזקן את

 אחד, דף שלף ״...ואז :מרישומיו לו להציג ובתיקווה
 יפה קנרינסקי — :בהנאה וחייך מעיניו מעט הרחיקו

 קנדינסקי את הכיר שהזקן ומסתבר )...״32( אמר — מאד
 העשרים בשנות הרגשותיו את מתאר הצעיר בברלין.

בציור, הזאת הפעילות ״...בל :בגרמניה והשלושים
 וכך )...״34( פיתאום נגמר שהכל לפני ממש בשירה.

 רוצה ״אינני :בעולם גרמניה יהודי פיזור נושא עולה
 מקווה ואני פעמיים, שם הייתי אמר — בירושלים לגור

 מדי יותר זה בירושלים לחיות אבל יטם. אותי שיקברו
)...״35(

ה ג. מ  ואוצרות* שבשמים או
ת מנו בנהר א

 כמעט בנוף היא הזקן עם המספר של הבאה הפגישה
 וייטצ׳אפל. היהודי ברובע לגבולין מעבר הלקוח ברנדי,

 שם לביתו, עד לו עוזר הצעיר חבילות. שתי סוחב הזקן
 את ״כשראיתי :חוברות ומוציא הזקן, אותן פותח

 שאני הייתי סבור עיני, לנגד מנופף הזקן שהיה החוכרת
 שלבי אומר אם כלל אפריז לא עיבריות... אותיות רואה
)...״43( פנימית עווית מעין באב, וחשתי מדפוק חדל

 מעט חושף העברית, האות של האסוציאטיבי המהלך
 אידיש אותיות של ובאשלייה הזה. מ״הישראלי־הנודד״

 י ה- עם שיג־ושיח לזקן ״יש : המספר מסיק לעיבריות
 כפראי־ לחמו במלאריה, קדחו ביצות, שיביטו אנשים

 שלחמו האנשיס בגליל. מדורות לאור הורה רקדו המידבר,
 בפלמ״ח שלחמו אנשים אנגלים. והרגו הבריטי בשילטון
 שהפילו יהודים, טרוריסטים והיו וכלח״י, ובאצ״ל ובהגנה
 האנגלים את וגירשו הבריטית האימפריה על חיתיתם

 הזה. המיפגש את עקפתי ימי כל המיזרח־התיכון... מן
ו בקרבות, ניצחונותיהם על בעיתון קראתי אחת בעין
 )...״44( בהן להיאחז קרנות־מיזבח חיפשתי שנייה כעין
 של לדמות ישב שתמוז זח, קטע בקריאת נדמה, לרגע
 מתינוק אנגלסון למיכאל ׳,50,־ד בשנות מגיבוריו אחד

ל '48מילחימת- לפני שירד בישראלי העוסק שנישבה,
 החווייה־הישראלית למחיקת והנסיונות חייו לבטיו, אנגליה,
מעברו.

לאנשי בהספדיו־פולמוסיו נתפרסם שלום פרופ׳ *
״אסכולת־פרנקפורט״.


