
 הפתעות מחר ובשירו !...״האוקיה גרוש
לש נוטה ״תל־אביב :בנוסח תמונות

 הריה״.״ זהבו כל את מיליונר ערב / מוע.
 דממה נושם רב־תלאות ״בית אל ועד

 בי יתחלפו לא מחר עד / — רווח
 — :חושבים פנויים מגרשים / השכנים...

יש בלילה הםרסורים גם / ננוח, כעת
 המשורר: נשפך דצמבר בשירו נים!״,

תפוח ריחות / מקוטר חודש — ״דצמבר

אלתרמן נתן
עיר גס הקימונו והנה

 / גנוזים כוחות נותן אתה / ומטר,
 / להשיב יודע אתה / חתמוזים, להרוגי

 לתל־אביב.״ אביב מעט
 על העיר ״מלוכסנת על המשורר חלפי,

 השמאלי בצידם / בה אני חי / בתיה.
 בתיאור פרבר שירו את מסיים חיי...״ של

 / נצחוני וגדול / מעט ״עוד :חסכני
 בבירות / ככיכרות־נצחון האשר אל משל

 לומר ניתן אשר הדברים ואלה העולם.״
 נצחונם גדול :תל־אביב שירי הקובץ על

 בבירות בכיכרות־נצחון אשר אלה משל
העולם.

'תולדות

ספר אחוזת
 אחוזת היה תל־אביב של הראשון שמה

 בתים. עוד נשארו לא זו ומאחוזה בית,
 סיפורים ספרים, הוא ממנה שנותר כל
 והרקע תרבות של תשתיות סופרים, על

 כולה. הישראלית התרבות של ליציקתה
 השנים עשרים הקובץ מוקדש זה לנושא

 בתל־אביב ואמנות ספרות — הראשונות
 התרבות חיי הסוקר ,1929—1909 הקטנה

 מדובר הקטנה. תל־אביב של והאמנות
 סקירות. 11 שבו למחצה, תיעודי בקובץ

 א*כ• הקובץ עורך של היא הראשונה
 של והספרות הסופרים את הסוקר יפה,
 ארד אברהם הראשונה. העברית העיר
 ימי של והלהקות התיאטרונים את סוקר

 המו- את הירשכרג יהואש הבראשית.
 פרידמן ומידה עיר־החולות, של סיקה

 שבא שדמה החזותית. האמנות ניצני את
 קרפד גייצל בתי־הספר, מערכת את

 אדליק א. העיתונות, של אתראשיתה
 תל־אביב, של המיוחדת האדריכלות את

 כמרכז הרצליה גימנסיה את דכי יעקב
 מועדוני- את כרמל וטוביה תרבותי,
 תל־ ראשית של וחיי־הבוהמה התרבות

 שער־ציון ספריית את ארנסט ש. אביב.
 ובתי הסרטים ראשוני את כארי ול.

 משתרגים אלה כל העיר. של הראינוע
 הבסיס שהיא מימדים, רחבת תשתית לכדי

הצברית. הישראלית, לתרבות העיקרי
 היה בתל־אביב התרבות יסודות יציקת
להע ״שיש :האחד־העמי הרעיון הגשמת

 העברית הספרותית היצירה מרכז את ביר
 המרכז מן ארץ־ישראל, אל מחוץ־לארץ

 והדל הקטן הישוב לתחומי במזרח־אירופה
 עתיד לה צפוי וכאן הואיל כאסיה.
 דמויות שהינחה הוא זה ורעיון גחל...״

 פני על העברית את שביכרו ספרותיות,
 בתל־אביב. וליצור לחיות ועברו האידיש

 עגנון, ש״י בן־ציץ, ש. ביניהם:
 שטיינברג, יעקוב פיבמן, יעקוב

(שימי שימעונוכיץ ד. כרנר, י״ח

החמודות תל־אביב נשי
 של הכתיבתיים הלכי־הרוח את המייצג אכספרסיוניסטים, כתיבה ערכי בעל סופר
 עתירות־ עלילות בסיפוריו שרקם הורכיץ, יעקוב היה ׳20ד,־ שנות בראשית תל־אביב

 האירוטי־מודרני מוטיב ״הקטנה־ההולכת־וגדלה״. תל־אביב של ההווי רקע על דמיון
 נשי אד בקטע כמו הראשונה, העברית העיר של המתהווה הכרכי אופיר, על מרמז

 חיי לדיר חברותי החמודות, תל־אביב נשי עליכן, ״בחושבי החמודות: תל־אביב
 עליכן, בחושבי הכבדים... קיומנו ענני על כשפכן מקרן המשפיעות חלומותי, ומקור

 שברכות ופי, לבי את מציף חמימות גל הרי הלבנות, חתולותי החמודות, תל־אביב נשי
 כל- בת-צחוק כדי כמו ומתפשר מתפשל פקפקני־סונט, בחיוד התעקם המרים הימים
 הנני האתר... כמרחבי הצפה במרומים, בלה לבנה אותה של כפיה מרחבת, וכל מכינה

 גבר כמו אם לי תבוזו אל ונא הלבנות, חתולותי החמודות, תל־אביב נשי ביישן לא
 ריחותיכן מלא הנני זו, בתל־אביב אתכן אוהב הנני אבוש: ולא אודה גמור טיפש

 בעונת ההדר עצי מפגי יותר משכרים וזיעה, שרב בימי אף מרעננים סביב, הנישאים
 העיר ואת אתכן אוהב הנני — סוד ממני הגוררים הסגריר מימי יותר מושבים הפריחה,

 קוצר על המלוטשת, לשונכן עוקץ על ועליצות, בושם שיחות על לספר אני ויודע
 צליל אל וצליל לחיוך חייד מונה הנני הלוהטת. אביונתכן עוצר ועל המחושבת בושתכן

לעודדני...״ — משעממים קיץ בלילות עתיק־יומין אוצר כשומר אחבר,

כארון. ודבורה בנימין ,ר׳ עוני),
 מאוחר תיאר הזה הראשוני הנוף את
 ״ממשלת :בנוסח פיכמן יעקוב יותר

 שבלילות בל־כך רחבה היתה החולות
 על הבדווים מדורות עוד מאדימות היו

 הענבים ביכורי ובימי תל־אכיב, גבול
 הכהים אוהליהם נוטים יפו ערביי היו
 השכונה את שעיטרו כרמיהם, גבעות על
 הכמעט־פאסטו־ בנוסח או שדונה״.״ עד
 שהיינו ועד רחוק, היה עוד ״הים :רלי

 ומת־ בחול טובעים היינו שפתו, אל באים
 הרוננת המייתנו אבל נרות, עד ייגעים
וב השכונה, בל את ממלאה אז היתה
ומק פקוחי־עיניים שוכבים היינו לילות
 באילו הגלים. של המדוד לריתמוס שיבים
 נוף־רא־ כתאי־ספינה...״ נמצאים היינו
 ;שלונסקי של בעטו לתיאור זכה זד, שוני

 שעשו הראשון הרושם את אני ״זוכר
הנפו מבדלות — בתל-אביב הבתים עלי
 ארוזות כמיזווחת חולות. בישימון צים

 שפירקו כמיטען הבתים, ריבועי עמדו
 לעקוד...״ מוכנים הם — בתחנת־כיניים

 ושלונסקי הנוף מתחלף מהרה שעד אלא
 ׳בת ״זכתה :במילים אלה חילופין מנסח

החילו השובבה, הבת א״י, של הזקונים׳
 הקדו־ ,הבכירה אחותה את לרשת נית,
לקיפ והמסולעת הקדושה ועמוסת דנית
 ונדמה רב׳, מלך קרירג ׳ירושלים און,

 בקו א״י תלד מסויימת תקופה משד כי
 ונוסח נוסח־ירושלים התרבותי: הפילוג

תל־אביב...״.
 בתרסי׳ט, בארץ לראשונה ביקר ביאליק

 לתל־אביב. הגיע )1924( בתרפ״ד ורק
 תל־אביב ועיריית חג, יום היה בואו יום

שם שמו. על רחוב לקרוא אז החליטה

ביאריק נחמן חיים
תל־אביב כמו עברית יצירה

 במשך ביתו. את הלאומי״ ״המשורר הקים
הער ואת הקצב את ביאליק העניק עשור

החו מתוך שצמחה לעיר התרבותיים כים
 ניסח שבאותיות תל־אביב יצירת את לות.

 תל־ כמו עברית ״יצירה :כך ביאליק
 של יצירות כנגד בעיני מכרעת אביב
 בכל יש אם תמיהני כגולה. שנים מאות

 תרומתו לישראל...״ כזאת פינה העולם
מסי של דמותן בעיצוב היתד, זו ליצירה

 יותר מאוחר שהוליכו עונג־שבת, בות
 בלפור. ברחוב שם אוהל בניין להקמת

 אל שבוע מדי עולה ביאליק היה שם
לכל. דרשותיו ומשמיע הדוכן

 בתל־ הראשונה הספרותית המהומה
 — כוזוב־ם הופעת היתה המתפתחת אביב

 באדן־ העברית והספרות הסופרים ביטאון
 אליעזר היד, הראשון שעורכו ישראל,

 תרפ״ד בשנת ארצה שהגיע שטיינמן,
 של בתבנית הופיע כתובים .32 בן והוא

 כל בו מיוצגים היו ובהתחלה יומון,
 קריאתו אך בארץ. ויצרו שחיו הסופרים

 לעולם אשנבים לקריעת שטיינמן של
 הפרובינציאליות המיסגרות מתוך וליציאה

 כמה של חמתם את עוררו המצמצמות,
 לשטיינמן מסביב הוותיקים. מהסופרים

 ששאפו צעירים סופרים של גרעין התהווה
 היה ביניהם בספרותנו. ערכים לשינוי
לשו מהרה עד שנהפך שלונסקי, אברהם

 המגמה את וייצג שטיינמן של תפו
 פתוהה לבמה השבועון את להפוך שתבעה

קטל״. ל״שדה ואפילו לוויכוחים
ובס־ שחקנים להקות, תיאטרונים, הפרק

 תיאטרונית, תושיה של עולם מגלה אים
 זרובבל בהצגת ,1890 בשנת עוד שהחל

 באגודת ונמשך לילנכלום, מ.ל. של
 בחומש שפעלה הדרמטית, האמנות חובבי

 אוריאל המחזה ביפו. המאה של הראשון
 ערבי ״בבית־קפה הוצג למשל, אקוסטה,

 היה בטרם עוד רב...״ קהל כפני ביפו,
 המיובא אוונגרד של סממן קפד,־תיאטרון

 נתגלתה 1910ב־ מלונדון. או מפאריס
 הלא בארץ, התיאטרון של הראשון הכוכב

 כתב עליה וארון, ליזה השחקנית היא
 הכישרון בעלת ״המשחקת ז ברנד ״ח י

 יפה ומבטאה תפקידה את ממלאה הזאת
 עליה, הטובה החסד ביד מונולוגיה את

לה...״ מובנת כלתי השפה אבל
ה אגודת את קיימו רצופים מאבקים

 אגודת תל-אביב,—ביפו השניה תיאטרון
 .1914 לשנת עד העברית, הבמה חובבי

 הריב למרות פילוג, התחולל בדצמבר
 האופרטה את ביפו שהציג התיאטרון עם
 ועורר באידיש, שולמית, גולדפאדן של
 סירחון, פצצת להטיל העברית קנאי את

 של הראשונה המחאה הסתם, מן שהיתר״
בארץ. תיאטרון בהצגת קהל

הבי העולמית המילחמה שאחרי העליד,
 עליו דוידוב, כדויד דמויות לארץ אה

״כח- :כרנשטיין־כהן מרים כתבה

שטיינמן אליעזר
הפרובינציאליות המסגרות מתוך יציאה

 הקפיד מחמירה, גרמנית אסכולה של ניד
הקטנטו בלהקתנו ודייקנות מישטעת על

 נועזת: היתה שלו הרפרטואר בחירת נת...
 טולסטוי, איבסן, באו סטרינדברג, אחרי

 קואופרטיב, מעין אירגן הוא אנדרייב...
 הם כסף. לשחקנים משלם היה לא איטר
 ודוידוב ברסקי, של במיסעדתו יחד אכלו
ונע תחתונים גופיות, לשחקניו קונה היה

 הקופה.-..״ מכספי ליים
שהע בא״י העברי התיאטרון נוסד כך

ואת פרץ י.ל. ע״פ המקובלים את לה

 האכספר- האסכולה צ׳כוב. של שידוכים
טו כמעט השפיעה הגרמנית סיוניסטית

 והיד, תרבותית, תקופה אותה על טאלית
 שערך אגדתי ברוך החדש האמן־רקדן זה

 לצלילי מודרני מחול הופעת 1920ב־ כבר
 וארנולד כרטוק כלה של המוסיקה
 מסיגנונוה מושפע שהיה אגדתי, שנכדו״.

 מסמלי אחד היה דאגקן, איזידורה של
 הוא אגב, הצעירה. תל־אביב של התרבות

הצי שפיכמן אחדי לאגדתי שמו את הסב
ברוף ״זה :באומרו ביאליק לפני גו

התיאט ללהקת קשור היר, הוא !״האגדתי
 לתיאטרון מהרה עד שהפך הא״י, רון

 מנחם חבריו בהדרגה. והתפרק העברי
 אוק־ יוסף קוטאי, ארי כנימיני,
ומי כרנשטיין־כהן מרים פנכרג,

 בספק־קומו־ וחיו לברלין יצאו גור כאל
שח של בהשראתם ופעלו ספק-פנסיון, נר,

 אלכסנדר מואיסי, כאלכסנדר קנים
 הם ואחרים. ברגנר אליזכת גראנאך,

 ההצגה את והעלו לארץ, זמן כעבור חזרו
בלשאצאר. הצלחתם: לשיא הנחשבת

 אוהל הפועלים תיאטרון לפעול החל אז
 אביגדור שהקימו סאטיריות ולהקות

 וארתור דונאת אלכסנדר המאירי,
מתיאט פלג הגיע יותר מאוחר קפטלר.

 התיאטרון ואמנות המוסקבאי, הבימה רון
 העיר של בתולותיה ממש של יתד תקעה

הראשונה. העברית
 אשר העיר של התרבות מפלאי אחד
 בלידתה שכבר בכך, א ה, מהחולות צמחה

 המנוע למוסיקה. בית־ספר בה לפעול החל
 קרצ׳כשקי חנינא המלחין היו שלו

 ארתוו־ של אשתו שולמית, והגב׳
 המוסד כך אחר הפך לזכרה רופין♦

ב שולמית. לקונסרבטוריון המוסיקאלי
 התורכים, שילטון של האחרונים ימים

המש מבחינת מוגבלים קונצרטים נערכו
 חדלה לא המוסיקאלית והעשייה תתפים,

הראשו העולמית המילחמה בימי אפילו
 תל־ של המוסיקה לחיי מפתיע מקדם נה

 הארצישראלית, האופרה ייסוד היה אביב
 בהופעה ,1921 בשלהי הופעותיה שהחלה
 אנטון של הדימון מתוך תמונות שכללה

 מאת אונייגין וייבגני רובינשטיין
 לבואו הקרקע הוכשרה כך צ׳ייקובסקי.

 חלומו את שניסח גולינקין, מרדכי של
יש ״כארץ־ישראל :במילים האופראי

ש גולינקין, האמנות...״ היכל את ליצור
 באירופה, הצלחות על וויתר בעל־שם היד,
 לתל־ בבואו תרבותי חלוץ של כמינהג נהג

אביב.
בערי זה, מעולה בקובץ נוספים פרקים

 קרנה ירידת את מתארים יפה, א.כ. כת
ה בציור כמרכז ובצלאל ירושלים של

 כמרכז תל־אביב ועליית ארצישראלי,
 צמיחת (ואת היצירתי האמנותי המעשה
 פלדי, ישראלי לובין, אריה היוצרים
 סנהם רובין, ראובן פרנקל, יצחק
 תג׳ר ציונה גוטמן, נחום שמי,

הארציש הציור לאבות הנחשבים ואחרים,
ראלי).

 זיר היתד, העשרים, שנות של תל-אביב
 ויצרו חיו שבה עיר תרבותית, עשייה של

 סטי־ ,תיאטרון שחקני ציירים, סופרים,
 היוו אלה ואדריכלים. עיתונאים ריקאים,

 ונחשבו העיר, מתושבי משמעות רב אחוז
 שהציונות התרבותיים הכוחות למיטב

ימים. באותם ללקט הצליחה
 הספרות של הראשונות השנים עשרים
מכו שנים הן הקטנה בתל-אביב והאמנות

 גורם בפני להתבטל צורך ואין בדות,
העולם. בתרבות כלשהו


