
לתמוז ברכה
 של לסיפרו תרמיל בהוצאת חדשה מהדורה

 נאה הזדמנות והרי — הפרדס תמוז בנימין
 שנים ארבע עוד בפניו. ארם של שיבחו לומר
 ),1950(הזהב לחולות שנה ארבעים ממש: יובל

 באנחה לצטט אהבו ואחר־כך אהבו שהכל הסיפור
 המאוחרת. תמוז יצירת של בערכה למעט כדי

 שנה ארבעים שנתיים: בעוד — יותר וקרוב
 המפורסם, ושות" ״עוזי של בהארץ להולדתו
 היה קינן אביו־מחוללו(ועמוס היה תמוז שבנימין

מאמץ). לאב אחר־כך לו
 מעגל להשלמת איפוא מתקרב שתמוז נראה

 במידבר הלך שנה ארבעים כאמן. שלו הארבעים
 ובין זהב של בחולות לא־זרועה, בארץ שלנו,
 הגיע. לא ולנחלה ולמנוחה ועקרבים, קוצים

 — מתקרב שהוא שככל נדמה לפעמים להיפן.
ידו. מהישג מתרחקת זו

 שמאז שנה ארבעים באותן רבות כה פעל והרי
 תל־אביב וסיפורי והעוקצני החמוד עוזי הולדת

 רומאנים מתריסר יותר שלו: הנוסטאלגיים
 הארץ עורך לנוער: וספרים סיפורים וקובצי

 מבקר העיתון, של הסיפרותי מוספו ועורן שלנו
 כישרון בעלי להרבה ועורן־חבר אמנות, ועורך

 ועורך־מתפעל(נדיר מאלמוניותם, הוציא שאותם
 סופר של תהילתו ברבים המפיץ בימינו:) מאוד
 אני — שנים כמה התהלך מאמין(כך הוא שבו
 ידידיו כל של פניהם את מקדיר כשהוא — זוכר

 לאלמוני נפשות לעשות בניסיונותיו המספרים
 יוטל ״גילוי" וסיפור בן־נר. יצחק בשם אחד

 הפולקלור של בגניזה שמור כבר המגולה ברגנר
 אמנים ומעודד ציור אספן ועוד: שלנו). התרבותי

 להמן, רודי הופשטטר, הלוי, (יוסף להם ופטרון
 אחרים). ורבים־רבים בוסידן יעקב אופק, אברהם
 ועמית־מחקר בלונדון ישראל של תרבות ונספח

 המדוברת). העברית השפה (מילון באוכספורד
 ושלא בטובתו — והוגה־דעות ואידיאולוג

 המדברים מראשי היה שבהם הימים מן בטובתו.
 היה בכך (גם הנוראים ״הכנענים״ של והעושים

 ועד לרטוש) מקורב שהיה כדרך לקינן קרוב
 באמת שהיתה הכנעניות, מן לחזרה־בתשובה

 היהודית הגלות מורשת לרעיון חזלה־בשאלה
 על נאסר שכן בו. שסכנה המלאך עם והמאבק

 את המפר וכל מוחלטות, אמיתות אל לדרוש אדם
 דומה שהוא או נפגע שהוא סופו האיסור

 עוד ברמיזא. לחכימא ודי — בן־זמננו לישראלי
 שבו והיריר־לבני־ערב ושוחר־המיזרח אחד צעד

 מוסה" ל״חווג׳ה זיקה חש עצמו הוא שאף (דומה
 של סיפה אל עד מגיע סמילנסקי) משה —

 המוות ממשלת שסופם ופולחנה המדינה שלילת
 — לאליקום שהיה עוזי העקורים. ו^צי־הזית

 וסופו — יותר ופגיע יותר מנוסה יותר, רגיש
 של זה נעמן של בדמותו שהתגלגל שעה) (לפי

 אך תמיד במחלוקת. השנוי לגעמן רקוויים
המשורר. לבין בינו כפסע

 ודומה שונה אחרת, תמונה גם לצייר ואפשר
 ודומה שונה המטבע של השני שהצד כפי

 בו וחשדו — הלא־נכון בזמן ״כנעני" להיפוכו.
 הקולקטיביזם ימי (הימים כנגדם ויצאו ובידידיו
 — עורך להם. וחטאו לשימצה) הידוע הרעיוני

 אמר (איך מידידים יותר משנאים לעצמו וקנה
 למישהו עושה כשאתה בישראל, שלנו: בורג ד״ר

 תשעים־ותשעה לעצמך רוכש אתה טובה.
 וכל — פסל־אמן אחד). וכפוי־טובה אוייבים
 גילה אותו(דווקא גם לפסול יצא במומו הפוסל
 — רעתי) לעניות כפסל. מובהקים כישרון סימני
הפיסול. מן וחדל ונכנע הרין את וקיבל

 ידידיו כחמאה. רך ותוכו כבזלת שברו איש
 מרים. ורעייתו, הוא סבלו שנים כמה יודעים
 הנתעבת ההשמצה מן לא־מכבר, לעולמה שהלכה

 באותו עשה. לפיה כנספח. כהונתו בימי שהושמץ
 לאמנות גלריה של כבעליה אסור הון עצמו, זמן

 הוזכר עבירה לדבר המעטירה(כשותפו בלונדון
 אלא זו, רשימה כותב הנאמן, עבדכם של שמו גם

 וכיוון ציבורית כהונה בשום כיהן לא שעבדכם
 במיקרה ההשמצה, של עוקצה ניטל — שכך

 לשכנעו ניסיתי כיצד יפה זוכר אני שלו).
 להודות ההומור, דרך על הפרשה לכל להתייחס
הישר העיתונים למערכות במיכתבים באשמה

 בעלותה שאת זו גלריה שם את לציין ואף אליים
 לאמנות גלריה עליי (הלוואי עימי חולק הוא

 אבל התמזה. לחוף אשר גלרי הטייט בלונדון:):
 הנוגע בכל משמוע. אוזניו אטם עוזי־אליקום'

 ידע לא שבארצו השיטנה של הרעה לפגיעתה
 שצייר זו חדשה שישראל מחילה. ולא הומור לא

 ישראל אותה אלא אינה הקיר על כשטן לעצמו
 בעל רצה לא בכך — ימימה מימים שהכיר
 חוסר החריף כדרכו, להודות. הזהב חולות

הפגיעה. מידת את הגמישות
 שהות לאחר לארץ, חזר שנים כמה לפני
 שבע שב. שלא ודומה חזר בניכר. מאוד ממושכת
 אינה רפתה שלא כשהאמביציה ואכזבות. מרורים
כגרייהם (סופר זרי־הדפנה על לנוח לו מניחה
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 כספר מערב בסוף בסיפרו בחר למשל, גרין,
 האמריקאי), הספר מועדון גם עשה וכך השנה,
 אותו מרתיע הסובבת המציאות מן הניכור ואילו
 היום הוא תמוז בנימין מעורבות, או קירבה מכל
 בקריית־ספר ביותר הבוררים .האנשים אחד

 מוסיפים עודם ספריו שלנו. והאכזרית ההומה
 ובל ייראה בל שמאחוריהם האיש אך להתפרסם,

יישמע.
 הנורא בחטא דבר של בסופו הוא גם לקה האם
 המוחלט אל השאיפה בצירו: הנורא שעונשו

והמושלם?:
 וזמרים חדשות זמירות בשלה. קריית־ספר

 עצמית(נחוץ ופירסומת תעמולה מנגנון חדשים.
 לו. היו לא מעולם האחרים) כבימים בימינו. מאוד

 דורו בני המעטים הסופרים אחד הוא תמוז בנימין
 בשום — מטעני אינו זיכרוני אם — זכו שלא
שהוא. סיפרותי פרס

■ זך נתן חייך: יידע מי עברי, סופר

ה 1 ל מ חו הזהב ל
 בזיכרוני תמיד מתקשר הוא, כן כשמו תמוז,

 וסיפוריי שיריי כל בשנה. ביותר החם החודש אל
 העתון של הסיפרותי במוסף הודפסו הראשונים

 השנים של אב, תמוז, בחודשים הארץ,
 הצטיין שלא המפורסם, כשהד״ר ,1961־1956

 הורביץ), (יעקב צעירים לסופרים יתירה באהדה
 עורך שהיה תמוז, ובנימין קיץ לחופשת יוצא היה

 אני המוסף. כעורך מקומו את מילא שלנו, הארץ
 המערכת בניין של הגג בקומת יושב אותו זוכר

 ששמש־קיץ קטן בחדר בתל־אביב. מזא״ה ברחוב
 מזגנים), היו לא עדיין (אז שלם יום עליו להטה
ממיצחו. זיעה ומקנח חומר עורך

 שולחן־ מעם ראשו הריס והוא לחדרו נכנסתי
 בתמיהה. בי והביט מישקפיו הסיר הכתיבה,

 מסיפוריי באחד הזאת הסצינה את הנצחתי לימים
 מיפגש מתאר אני שבו הראשונים, ההומוריסטיים

 שסבור אדיש, סיפרותי לעורך נרגש משורר בין
 את כתבתי מתווך־דירות. ניצב שלפניו משום־מה

 של חוב חוב, פירעון של תחושה מתוך הסיפור
 אותי שלימד לעורך אצלנו. שאומרים כמו כבוד.

 הראשון, סיפורי את שקרא לאחר פרוזה. לכתוב
 לכתוב אותי: מטעה אינו זיכרוני אם לי, אמר
 הוא עבודה. בך להשקיע כדאי אך יודע, אינך
 והתחיל מזיעה הממורט כתב־היד את מידי נטל

 קיצר, בנוכחותי. ייאמן, שלא דבר אותו, עורך
כתב־היד. את לי והחזיר מחק,

 פעם תרצה ״אם אמר, למזכרת," לך ״זה
 להחמיר תלמר הזה. בכתב־היד הסתכל לכתוב,

נכון.״ ולכתוב דבריך את פחות לאהוב עצמך, עם
 החתחתים דרך את לי קיצר שהוא לי נדמה
מתחיל. סופר לכל המזומנת
 היה לי, הזכורים תקופה אותה סופרי כל מבין

אירו ברמה קצרים סיפורים שכתב היחיד תמוז
 בדמיוני: לו קראתי הזהב חולות לאחר פית.

 הסופרים בין היה הוא הזהב. סיגנון בעל האיש
 בהם לפגוש נעוריי, בימי שרציתי, הבודדים
 כעבור לי ניתנה שכאמור הזדמנות ולהכירם,

 שהביא זה הוא שתמוז לי נדמה אחדות. שנים
 של לקיומה מודעות לכלל אחרים ורבים אותי

 בזהב הטמונה הזויה, גיאוגראפית טריטוריה
 כמו בסיפורים תיאוריו תל־אביב. של חולותיה
 סביב סובבים לחידה. ותהי אופק, בדד, שבתות

 לעתיד־לבוא, המשורר התימהוני, הילד דמות
 הבדידות, אל העולם; חידות אל המתוודע

 אפשר שכמותה בעוצמה והמוות, המחלה האהבה.
 חולות סיפורי ביאליק. של בספיח רק למצוא
 בהם ויש זו, מבחינה חד־פעמיים אכן הס הזהב

 כל־כך לעיר אותנטי לירי מימד להעניק כדי
 קטעים זוכר אני כתל־אביב. .במהותה ארצית

 קראתים כאשר המאופק, ביופיים אותי שהרשימו
שנה. 30 לפני לראשונה

 שום דעת על יעלה ולא בו יחשוד לא איש
 החדר מן עצמו את מילט הילד כי אדם.

 ומהכנת ומאמא הירוק הארון ומן הגדול
 שיוכל כדי צהריים, ומארוחת שיעורים

 עלי הידידים את התאומים, את לראות
 אשר הפלאות בארץ שתול שביתם אדמות
 והנחלים הגבעות בתחום הזהב, לחולות
 המיסתורי, והבית החרושה החומר ואדמת

האדום...

 שאופייני הזהב חולות של הסיום ומישפט
 עצמו: ולאיש תמוז של כתיבתו לדרך כל־כך

 עיניו בגבינה, המתובלת הפת את לעס הוא
 שהוא ידע בליבו אך דמע, ללא יבשות, היו

בוכה.
 הטובים את להעמיד הזמן שהגיע חושב אני

 שהמצפון משוס מיותר, זה לכאורה, במקומם.
 להתעורר. סופו מתמהמה, הוא אם גם הסיפרותי,

 ולהעמיד בידו לסייע מיצווה שיבוא, עד אך
■ אלמוג אהרן דיוקם. על דברים

 קרן איפה
הסרטים? כר

 אבל יודע, אינני המוות? לפני חיים יש האם
 מסתבר חולק. אין כך על יש. קולנוע סירטי

 איוון הקולנוע. מן ודאי פחות דבר הם שהחיים
 להוכחה. זקוק שעוד למי — זאת מוכיח שוובל
 היסטוריונים שהפתיעה בדייקנות שהציג האמן

 רוקד כשהוא המלך דויד את ומומחים־לדבר
 מירושלים ירר נצחונותיו, אחרי בכיכר־ציון

 שלוש זה מתגורר הוא שבה לתל־אביב, הבירה
 — לעין הזועקת האמת את גילה בה ואשר שנים,
בתל־אביב! קרו העולם סירטי שכל
 של זו שתל־אביב כך על עתה לחלוק יעז מי
 ארמנות־הדל־ של והארבעים, השלושים שנות
 עינינו לנגד והמתמוטטים המתקלפים פונים
 — ונעלמים תחתיהם הקורסים הבאוהאוז ובתי
 הסרטים לכל ורקע תפאורה ששימשה בעצם היא

 גרייבל בטי של הגורלית, וסט מיי של הישנים:
 והאם־ הכובש גייבל קלארק של הבלתי־נשכחת,

 ובדרכו, בפניו לעמוד שאי־אפשר בוגארט פרי
וגרטה המפתה דיטריך מרלנה מרכס, האחים של

 — הלאה וכן הלאה וכן — האלוהית גארבו
 המאה של המיתוסים אלי וגיבורות, גיבורים
ואליליהם. העשרים
 שונאים, אהבה, עושים אלה כל היכן שהרי

 נולדים צוחקים, בוכים, מתרגשים, מאוכזבים,
 בכיכר ובן־יהודה, אלנבי ברחובות לא אם ומתים,
 באלקונים־ עשוי משונה, בית אותו וליד דיזנגוף

 בעולם, יחידי מירפסות־מירפסות, באלקונים,
 המסגר רחובות מול לתל־אביב, בכניסה המתנשא

 לרגליו שם, העיר. של אייפל מיגדל ולה־גארדיה:
 — שוובל של בציורו — מגלה מיגרל. אותו של

 כי כלה, לו המחפש המיליונר קיטון באסטר
 יהודיה נערה אלא אינה נערת־חלומותיו

 יעלה האם ביידיש. עיתון הקוראת מברוקלין,
 עם יתחתן אנגלו־סאכסי מיליונר כי בדעתכם

ביידיש? עיתון הקוראת מברוקלין יהודיה נערה
 ועולם־הנדמה־לי עולם־הכאילו הוא הקולנוע

 ותל־אביב — בתבל הגדולה הצגה — הגדול
 מתאים והיכן בעולם. הגדולה עיר־הכאילו היא

 הקולנוע סירטי כל את מחדש לחזות יותר
 כאן, לא אם הערב והצגות ה״יומיות״ מן הישנים
 דיזנגוף, של הסנטר סנטר, הריזנגוף של במרתף
דווקא. דיזנגוף לב המכונה
 הצגות ועם על שגדלתם העולם, כל ילדי אתם,

 שנות של בתי־החלומות בבתי־הקולנוע, יומיות
 (דאקוטה, מביסמארק — והארבעים השלושים

 מפאריס, ניו־יורק: הארלם, וער ארצות־הברית)
 סידני שנחאי, טוקיו, ביירות, עד ופראג לונדון

 מתחילים הסרטים כל התאחדו:: — ותל־אביב
 של הנהרסים ברחובותיה מחדש מוצגים להיות

 הקולנוע מנפלאות ואחרות אלה כל את תל־אביב.
 למעננו העלה מערכות, 24וב־ 12ב־ והצלולויד,

 לוהטים ושחורים סגולים אדומים, בצבעים מחדש
ביומנים מלווים ניאון, באור מוארים וסוערים,

 ירושלים איש שוובל איוון — ובמראי־מקום
 והוכרעו התנהלו הגדולות המערכות כי שהבין
 בטי רגלי את צייר כך בתל־אביב. כאן דווקא

 קלארק את בטיילת, מיליון(דולר) השוות גרייבל
 הכניסה ליד מגן־דויד, בכיכר ונכזב אוהב גייבל

 נפרד ברימור ג׳ון את למשתנות: התת־קרקעית
 המרכזית, בתחנה לוהטת בנשיקה גארבו מגרטה
 הישארי!״; הטקסי, את תקחי ״אל מבקש: כשהוא

 במרכז התבלינים רחובות ואת העליה רחוב את
 וולפסון רחוב של הנברשות חנויות את המיסחרי,

 של פונדקו ואת הסמוך השוק של והאיטליזים
אלימלך.

 בדים על שוובל העלה הקסמים אלה כל את
 הסנטר־ של הגדול במרתף מוצגים והם גדולים

 בטון, שריצפתו באולם שם, הדיזנגופי. הלב
 תל־אביב בני האזינו — אלה בימים נערכת

 ולא שם בעיר. ביותר הגדולה .ההצגה— ויקיריה:
 בליתוגראפיות כל־כך העסוק תל־אביב במוסיאון

 לאכסן יכול שלא האמריקאי, סטלה פראנק של
 הפעם זו שהועלה כפי עירו של סיפורה את

הבר. על הראשונה
 מתחת החפור שבמרתף התערוכה עם ביחד
(בהוצאת לאור יצא הישנה, נורדיה לשכונת

 מירקחת דוגמתו: היה שלא אלבום־ספר גם מורן)
 סיפורים אלבום עם ציורים אלבום של פלאים

 פרי־עטו־ומיכחולו וסרט־בהמשכים והירהורים
 בלשון וכותב המצייר אמן־סופר־מחבר של

 כותב נחלת־בנימין, ובלשון והעברית האנגלית
 ידענו. לא שכמותו כשפים מעשה לפנינו ומציג

 של בהמוזג מקציפה ובירה ברווז סעודת כמו
יחזור. לא הנראה וככל שהיה זה פעם.
 הזאת בעיר קרה מה להבין איפוא שמבקש מי

 הקירות, שעל במה ויסתכל מרתף לאותו יילך —
 יתאכזב. שלא מובטחני בספר, יפה־יפה ויעיין

■ שבא שלמה — החתום על באתי כך ועל

מנגד

ת סיפרות שראלי - י

 המתנהלת התרבות מילחמת של מסימניה עוד
 השטח לפני מעל אם בישראל, אלה בשנים

 הארכיאולוגיה, חוק שישי, ביום (בתי־קולנוע
 הבע־ בכינוס מתחתיהם. ואם גיזענות) נגד החוק

 ■ העברית הסיפרות לחקר השלישי אוניברסיטאי
 בר־אילן, באוניברסיטת אלה בימים שנערך

 האוניברסיטות מכל מרצים של בהשתתפותם
 הסיפרות של מקומה כליל כמעט נפקד בארץ.

הישראלית.
 נודד. אירוע הוא הבינאוניברסיטאי הכינוס

 אחרת. באוניברסיטה מתקיים הוא שנה בכל
האוני אבל בר־אילן. של תורה זה היה השנה

כנראה מסתדרת כל-כך לא שלנו הדתית ברסיטה

קארדמלה קלאודיה את מביים שוובל המיסחרי: במרכז פליני
(


