
נייר של ונמר
)111 מעמוד (המשך

 ,אצל אין לו. שנועדה הפונקציה את ממלא *
 שתהיה העיקר, ונחות־דרגה. מכוער אבר

 ככל לחוש כדי חושים, של כריאות לאדם
 יופיו.״״ את חשיבותו, את אכר

 אחד יום ניפקד זה תל־אביב במיתוס
הבוחרים, מספר טשרניחובסקי של שמו
 חדש ״עודני :באומרו כך על הגיב והוא

 ממני הציבור כזירת ההיאבקות עמכם.
אינני אינטרסנט, סוחר אינני והלאה.

כיאליל, + טשרניחובסקי
טאטארי באינז׳ר מעורב קוויאר

 •צל כהגדרתו אנוכי, ופרדסו. כעל־בית
 אנוכי בשעתו, שמעונוביץ, דויד ידידנו

מש אינה ידו אשר לעברים׳, ,משורר רק
 העירוני. המס חוב את לגובה לשלם גת

 שמי למחיקת החוקית העילה זאת אולי
 הרשמיים...״ האזרחים פינקם מתיר

 לאחר הראשון העשור של תל־אביב
 עיר היא העולמית־ד,ראשונה המילחמה
 בחולות ומתחזקים מתהדקים ששורשיה

 טשרני־ ביאליק, שבה עיר צמחה. מהם
תר בכיפת שולטים ושמעוני ברש חובסקי
 הראשונים . בשלביה שכבר עיר בותה.
 ש־ עיר לכרך. להיות נועדה כי היה ברור

 לבנייני בינות בה לוחשת סופרים מרידת
מס היה שבה עיר שלה. החדשים הבטון
 ה,מאירי, אביגדור ממורמר לו תובב

 ולטשרניחוב־ לביאליק יהסו את שהגדיר
 הוא שתיחם של ״הצירוף :במילים סקי

 באיג־ מעורב קוויאר של סנדוויץ׳ בעיני
 שכאשר רגיש, משורר טאטארי...״ ז׳יר
 בתל־אביב העירוני בבית־המישפט נכח

 את לאונס הציע קטינה, אונס במישפט
בב היד, המאירי חבצלת. רמיסת הביטוי

למ כי הבין כאשר שנרמס. משורר חינת
 מתחילה הנישגבות והמילים החלוציות רות

 פרץ הוא בתל־אביב, לה להתמסד הספרות
 העבריים הסופרים ועד לפגישת אחד יום

 ב׳מאז־ דברי לפרסם זכאי ״אני : וצווח
ש כדי שכר־סופרים, לקכל ורשאי ניים׳
 ואילו מלוח. ודג לחם לקנות תוכל אשתי

 אותי דוחה איתנו, פה הירטב העורף,
 ב׳מאז־ חלק לי גם שירי. על חרם ומטיל
 של הפרטי קניינו איננו הירחון גייס׳.
 מן הראשי הנהנתן שהוא פיכמן, יעקוב

הקערה...״.

 ודור־ דור ״דור :לבנה קידוש־ של תיות
 מרד. הכרזת בבחינת היה זה גיליון פיו״.

 ממשיכי הס כי השאר, בין טענו, מחבריו
 וברור אל,וסטה, אוריאל של דרכם

•טפינוזה.
 המניפסט מחברי בעיני היו הנידרסים

 מ.י. פרישמן, דויד קובנר, ״א א הזה
וה ואחרים. ברגר י״ח כרדיצ׳בסקי,

 לי־ מ.ל. כרנפלד, שימעון היו דורסים
גחמן וחיים רבניצקי י.ח. לינכלום,
ק. אלי  את גם תקפו כתובים אנשי בי

וב שטיבל בהוצאת אור שראה התקופה,
 (ש- ואחרים טשרניחובסקי שאול עריכת
ואר שלושה אגדת את עת באותה פירסם

 של כשדים אור ואת ביאליק של בעה
כתו ממשתתפי אחד שוהם). מתתיהו

שלו אגדת על כתב גורמן, יצחק בים,
 הנה כי ״הרושם, :וביאליק וארבעה שה

 ומטבעות גדול ארנק עם המשורר עומד
 עתיקות כמאסף אולם רבים, וכסף זהב
 אין אבל לאט, לאט המטבעות את יקה

כימעט...״ נשמע והכסף הזהב צליל
ה של הנפילים בדור כתובים מילחמת

ה בתל־אביב המתחדשת, העברית ספרות
 אליעזר שלוגסקי אברהם את צמיחה

 אברהם אלתרמון, נתן שטיינמן,
 (הוא פרלמוטר יחיאל כן־יצחק,

 אליעזר, רפאל ישורון), אבות
 א.ד. טסלר, אליהו פן, אלכסנדר

בתי- תרבות את שחנכו ואחרים, שפיר

שלונסקי + אלתרמן
סופרים של שמנה

 וייסדו תל־אביב של הספרותיים הקפה
 עצם עד להחיותו המנסים שיש מיתוס,

הזה. היום
 גם היו המורדים כי שמסתבר אלא

 אותו סיפור, כד על ויעיד שמרנים.
שראל הביא ה י ר מו  :ישן יומן בדפי ז

 ככדרף־ לי, שסיפר אליעז ר. את ״פגשתי
 הל־ אורי הוא... רטוש שי(ונתן) אגב,
 היה שקשה הפתעה, ממש. נדהמתי פרין.

 בפאריס, כהיותו השביעו, זה לשערה.
 ישתתף לא אחרת כי סודו, את יגלה שלא

 ל־ לאלתרמן. וגילה עמד והוא כ׳טורים׳,
 והם קודם־לבן, גילה ולאחרים שלונפקי

כשדי אלה. חברים מוזרים לי. גילו לא
 אכזבה כעין בכולם הרגשתי עמהם ברתי
 : להם אמרתי ההערכה. כדיקת של וצורך
 אורי ; כף על־ידי כלום מפסיד אינו רטוש

 י. הורי את ביקרתי מרודה... הלפרין
 רציתי — בנם על עמהם ושיחחתי רטוש

 הוא כי כאמת שמחו הם בבד. לשמחם
 לא ששלונסקי מחשש הדבר את העלים

 בנו כי היום עד יודע אינו אביו ידפיסו.
מצא ולא לו להגיד רציתי רטוש. י. הוא
אמו...״ עם רק שוחחתי תיו.

נעש ׳30ה־ שנות מחצית של בתל-אביב
 ודי מאה עד ענפה ספרותית יצירה תה

הס־ אביגדור של ההומורסקה בציטוט

 שבה הארצישראלי, הרומן ששמה אירי,
 של השומר׳ ״׳עמשי :השאר בין כתב

 ש. של ׳הגולים׳ אחד רבינוביץ. יעקוב
 ׳ספר כל עלינו עכר בגולה שצם האלקין,

בא לארץ עלה קמחי, ד. של הכישלונות׳
 ראובני, א. של האחרונות׳ ׳האוניות חת
 אחת בורלא. של ציון׳ ׳בת אל התוודע פה

 ושמה המאירי, א. של חלוצות׳ מ׳שלוש
 ב׳מפעל עבד בתחילח בורלא. של ׳לונה׳

 אדם׳ ׳נפתולי ואחרי הדני, ע. של בערבה׳
 הדני, ע. של עץ׳ לו,צריף בנה כורלא של
אנוכי...״ ז. של הכית את לו שבנה עד

 מביא זמורה ייטראד שמספר סיפור
 לייסד שלונסקי אברהם של רעיונו את

 זו הצעה על סופרים. שכונת בתל־אביב
 לקום :האל ״ישמרני : כך אלתרמן הגיב

 לישון ללכת סופר? עם ולהיפגש בבוקר
מסופר?״ ולהיפרד בלילה

והאר השלושים שנות של בתל־אביב
 אברהם עוררין, בלא בכיפה, מלכו בעים

 אחד לכל מסביב אלתרמן. ונתן שלונסקי
 מעריצים. של חצר לה התקבצה מהם

 יצחק של למדורה במסביב שותף אלתרמן
 ואפילו ההגנה בישיבות שותף הוא שדה,
 החמישים בשנות שאל בן־גוריון דויד

 כאשר המשורר. של לדיעותיו אחת לא
 ׳משה את ריגש הוא היונה עיר את פירסם
רבים. ועוד דיין

 זוטרים משוררים כאשר אלה, בימים
מה שירי קפיטל עושים ודומיו כויזלטיר

 במתכוון מתעלמים הם תל־אביב, של נושא
 המיתוס משורר אלתרמן של היותו מעצם

 שהיא כפי שלו, תל־אביב תל־אביב. של
 חלומות עיר היא קיץ, בחגיגת משתקפת

 חולם שהמחבר במזרח עיר משורר, של
 העם של הגדולה העיר היא במערב. אותה

 לעתיד התיקוות שכל העיר אותה, המיישב
 תל- שלה. והבטון הים בריח בה, טמונות

 ואנשים קטנה ״עיר היא אלתרמן של אביב
 של הפרובינציאליות למרות מעט״. בה

 את בשיריו משרה שאלתרמן הרי העיר,
 הספרותי־ לקום, העתיד הכרך תחושת
 הרחובות ״מייד בה עיר שלנו. תרבותי

 ״והנה :כדבריו או, לרוץ...״ מתחילים
 העיר את ומחבב / לתומי מחלד אנוכי

 :כמו שורות או מומי...״ זה תל־אכיב.
 / כבואות־קפה, מול אספלט, ״ביאורי
 :או וצהוב...״ כחול הניבו סוכר גבעולי

 כחול אספלט / הגגות. בין ורודה ״שקיעה
שקי — העיר פרחי — הפנסים מלמטה...

הרחוב...״ סף .על ורודה עה
 על נימנה לשלונסקי, בדומה אלתרמן,

 החדשה, העברית השירה מנועי מתניעי
 שהותיר דור ומהפכה, תהפוכות של דור

הלשו לקשיחויות בינות שכאלה. אותות
 :כמו שורה לה ביצבצה שתמיד הרי ניות,
 / כבות בשפתיים סיפד אל אבוא ״עוד

 את לד אומר עוד ידיים... אליד אצניח
 שישנן / שישנן / הטובות המילים כל

חו בעיון מעלה, אלתרמן שירת עדיין...״
מלו ריחות בשפתיים, קיץ של טעם זר,

 כתב שהוא כפי או הים, חוף של חים
 אשר הפה נושק ״באש : האש במערומי

 מולדת...״ / הזאת לאדמה / לקרוא נקרע
 של המיתוס את מעלות שמילותיו משורר

 שמקיפה והמדינה הראשונה העברית העיר
/ ונמוכה גדולה השכדט ״ככר :אותה

 נראנה לא אולי / נחה הנה הרחוב ובקצה
 אבל, שחר...״ עם מתים רבים כי / מחר

ונמו גדולה השמש ״כבר :זאת לעומת
 רכים / נחר* הנה הרחוב ובקצה / כה

שחר...״ עם נולדים רבים /כי מחר יראוה

□מורדים
 הופיע )1930 (אוקטובר, תרצ״א בתשרי

 כתובים. כתב־העת של (קצ״ה) ה׳ גליון
 סופרים כהוצאת ״שבועון :נאמר בשער

ואב שטיינמן אליעזר בעריכת עברים״,
באו־ ניכתב הגיליון בראש שלונסקי. רהם

עליון״ ״אדםציטוטו־ן
אלוני ניסים !לאת•

 נוראים חיוכים עלינו, שהעתירו זה איום שפינוק אני ״...סבור
 שהתפעלו אלה התפעלויות ושעל, צעד כל על לנו שהעניקו אלה

 — אחת ובמילה מפיותינו, שניפלט קוקו־ריקו בל למישמע
 ״סברה״ — מהרסת שליחות אלא מילא לא שלדידי זה תואר

 גוף נתלכד שמסביבו לחוט״שידרה, חוליות הינם אלה בל —
 לפתח ניסו לא שמעולם אנחנו, מזה, רע שחצן. בור, קרתני,

 גיחכנו, נבון, בהנאה. זאת בל קיבלנו מבוסס, כוח-שיפוט בנו
 לצחוק, — הטופחים־על־גב את — אותם שמנו להם, לעגנו

 בהלכה דישדשנו ואפילו שלמה, הנאה נהנינו אלה בבל אן
 והיללנו תארנו בהן במות, הקימונו :זה לאומני״גיזעני בבוץ

 לכל הסליחות עילת להיות הפן ״סברה״ להקאה, עד עצמנו
 !האמנו השוטים, אנחנו, — להאמין בנו האיצו הווייתינו.

 שמץ־ בידינו שיהיה בלא אנחנו, בייצורי־אנוש הנפלאים שאבן
 לא זכאים, עצמנו ראינו זו. לאמונה-עצמית-ובפוייה הוכחה

לכל. זכאים פשוט, אלא אחר, או זה לפרט
 מורינו זו. תחושה בנו העמיקו בלל, בדרך שלנו, בתי־הספר

 מכלל יצאו משאן דברינו את ו,להדפיס׳ רוחנו את לעודד ניסו
 שהיו אפילו חיון״הנאה״ניצחי, פניהם על קבעו הורינו גימגום.
 הזו ״ההתפתחות״ בל את שראו הטבע, בדרך באלה, ביניהם
חריקה בל על קפצה העיתונות מבושה. מושפלות בעיניים

 הרי המצויירים, השבועונים אחד דפי מעל היום, (עד שחרקנו
 ה״חמוד ה״צבר״, בנם, שנשתעל שיעול כל נס על מעלים הם

 עתידים אין ולעולם לפניו נשתעלו לא מעולם כאילו והעקצני״,
להשתעל).

 ואיתנה, יציבה עמדה, ביותר, הרך הגיל מן הווייתנו, ובמרכז
 חבר, מכל יותר תקיפה ומבית־הספר, הבית מן יותר הגמונית

תנועת-הנוער... — רצון או רגש אב,
 הטוב הצד על תפקידה את מילאה התנועה, היא, ...ואבן,

 עוד מהו, צו ידע הנוער של רובו רוב חיילים. הבינה ביותר:
 משימה ידע הנוער של רוב־רובו רב־סמל. עליו העמידו בטרם
הגדו ״ההתנגשות פקודת-מיבצע. בפניו קראו בטרם עוד מהי,
 הנוער ובין שנה״, אלפיים לאחר ״הצבא בין כביבול, לה״,

 להוציא בלל, קיימת היתה לא בו, מורגל היה לא שכאילו
 זאת שביטא בפי למיניהם. הצבאיים הכתבנים של עטיהם את
 הצגת־ בלומר, עצמנו, בעיקבות הצעידה זו היתה שחם, נתן

 והתרגילים... החזרות אלפי לאחר והמפוארת הגדולה הבכורה
 הגדול, הנסיון בא אשר עד שנים, גבי על שנים עצבינו את דרכו

 אומנו שלא אלה בל לגרוף עשוי שהיה אדיר, כסער בנחשול,
 ב- הנוער ניצח כיצד תמהו חזו בארץ ואנשים בפניו. לעמוד

מילחמה•
למילחמה״ שהלכו ״הנערים (:מתור

)1951 ב״עיך, אור ראה

 אשר שכל שגה, ארבעים של המיתוס זה
 ציטוטים, סיפורים, שירים, הם ממנו נותר

 העיר של והיחיד האחד המיתוס קברים.
העברית. בספרות תל־אביב

 מצאנו ׳בחבית היס... מן נולד ״אליק
 נולד אליק ובכן, בלטה׳... שדים אותד,

 — מחמלה אלא זו אין והרי ׳הים מן
 כל־ קרוב מאתנו אחד חיה לא ככל־זאת

 אחד בנו היה שלא כשם כאליק, לים כד
ליל לםוסים, לכלבים, כמותו קרוב •שיהיה

חד לבניינים לעצים, לעזים, אחרים, דים
 לחפירות־החול, בבנייתם, העומדים שים

 אליק :בזיכרון ראשונה, תמונה למכונות...
 סוף העדשה הגכוה, קיר־הבטון על רכוב

 של ולהסתערותם אחד מצד אלנבי לרחוב
מלמ אותו רואות ועיני שני... מצד הגלים

התל את רואות עיני הלבן. החול מן טה,
 מרפרפים ברוח, מרפרפים הזהובים תלים

 של אליק פרקי מתוך תכול...״ רקע על
 הב־ בכור בבחינת שהוא שמיר, משה

תל־אביב. של נים־סופרים
 העשרים שנות ראשית של בתל־אביב

בתול יוצאהידופן סופרים, קבוצת נולדה
 התבגרותם ך תהל השונות. הספרויות דות

 העיר, של לזה מקביל היה והתפתחותם
 של תרבותי הלאומי הגיבוש ולתהליך

 שלם לדור כוונתי בכלל. ארץ־ישראל יהודי
 מהגולה באו שהוריו הים״, מן ש״נולד
 חולות על יהניט צאצאיהם את והניחו
 דור הראשונה. העברית העיר של הזהב

המייס קודמיהם, הקימו שלמענו צעיר,.
ה המסד. את והמורדים, המהגרים דים,

שב קינן, עמוס שמיר, למשה כוונה
טנ שדמה צבר, שימעון טכת, תי
 בנימין נאדל,• כרוך כורי, חיים אי,

ב דרכו המשיך שחלקם ואחרים, תמוז
סופ של דור ממנה. פרש וחלקם ספרות,

 וצמיחתם גידולם חוויית את שהביעו רים
 הילד סיפורי שונים: ובאופנים בדרכים
 סיפורי טבת; שבתי מאת רבקה לו שקראו

 של הפיקרסקה ;תמוז בנימיו של תל־אביב
 שינז־ הפיקרסקה על שהושתתה אליקום,

שיף. מירד לעולם שהביא צהנזרא, עון
 ויעידו כהלכה, זה דור שזיבל מי היה

 שמיר משה אמר שאותם דברים כך על
 :תשט״ז) (בחורף הצעיר השומר בקן
 קן־ לפני בקן־מצדה. ישבנו תמיד ״לא

 והוא קן־פיינברג, פעם לנו היה מצדח
ה ל,תקופת אולי לפרה־חיסטוריה, שייף
 תנועתנו של הברונזה׳ ,לתקופת או אבן׳

 בקן־פיינברג בתל־אביב. הצעיר) (השומר
 ערב או קיץ ערב — אחד ערב אני זוכר
קבו־ עם לפגישה הוקדש איטר — חורף

גורי + שמיר
הים נין שנולד דור

שקור מח ומשוררים, סופרים של צח
 אלינו, אז באו ספרותי. ערב כיום אים
 לאח שלונסקי, אכרהם הקטן, קננו אל

 ואולי ז״ל, חברם ליפשיץ משה גולדברג,
 בתוף זוכר... שאיני שניים־שלושה עוד

 אז ישבו הקן, חברי כין כלומר הקהל,
 גלאי, בנימין רבין, עוזר טנאי, שלמה

"חכרכם ואני שחם דויד שחם, נתן . . .
 דור אותו שבידי היא, הטרגית האמת

העב הספרות של גורלה הופקד הבנים
 תל- של וגואה המתפתח המיתוס וכן רית

 את מידיו שמט זה ודור כפיקדון. אביב,
אח פיקדונות ששמט כפי שמט, הפיקדון.

 שיצחק. מידה באותה לו, שנימסרו רים
 * ראשות־הממשלה פיקדון את שמט רבין

לו. שנימסר

תל־אביב האם
שוקעת?

 עוד אינם זה דור של והמפולת הגאווה
 לספרות, מוסף בכל בהם להבחין ניתן סוד.

 וכתב- חרזנים קבוצת של הפנים ובארשת
 דיזנ־ של מבתי־הקפה באחד היושבת נים,
 את להזכיר המנסות העוויות ועושה גוף
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