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צרה עליהם נתרגשה מאירופה, כתובים

 - ,ודזנסק
!טיינמן

 עמדה מאירופה, ושטיינמן שלונסקי שחזרו
 החליטו אנשיה כל פילוג. בפני כתובים ית
 שלא כדי שטיינמן,יאך עם קשריהם את ק

 על במשותף הודיעו הציבור, בפני בזות
 שטיינמן את הדיחו לא הם השבועון. :ת

כתובים. ייכת
 שונה היה שטיינמן היסטורי, רקע היה 'פילוג

 עם הספרות, את ובתפיסתו בגילו החבורה י
 פני את וקבע דומינאנטית דמות היה הוא
 הזמן עם לחבורה. להשתייך זכאי ומי תון,

 קיבלו הם סמכותו. על מערערים החברים יו
 את הסתיר שלא שלונסקי, של השפעתו את ־

 לא זה אך שטיינמן, של מקומו את לתפוס תו
מעמדו. על לוותר נכון

 את אופף יותר, מאוחר שנה 50 היום, גד
 של קשר כתובים חבורת של התפרקותה נות

 החברים, לשאר שטיינמן בין הפילוג יקה.
 מישפחתי. לסיכסוך בדומה בחשאי, כמעט !זה

 מהפילוג, נפגע ששלונסקי סיפר זמורה, יאל
 לחורבן כתובים פירוק את שדימה כך, כדי

הראשון. ת
 שתיקה, של קשר על שמרו החבורה חברי כל
 כחבורה הציבור לפני ולהופיע להוסיף כדי ת,

 לא הפילוג ופרשת יחדיו, חבורת ׳כדת,
הזה. היום עצם עד צפה

מן יצחק ר  לחשוף מוכן שהיה היחיד היה נו
 לפילוג. מהסיבות חלק לפחות יכתב,
 חבורת ומשוררי סופרי אל ששוגר יכתבו,

כל את בשטיינמן נורמן תלה בקובנה, :ח

ושטיינמן שלונסקי חברים־יריבים
אלתרמן את להדפיס בשנה פעמים כמה

 אנשי של רוחני בדיכוי והאשימו הפילוג, אשמת
 להתקרב בניסיונות ליצלן ורחמנא החבורה,
 שטיינמן, את האשים גם נורמן ביאליק. לחבורת
 הקובע ולהיות השבועון על להשתלט בניסיון
 התחיל שטיינמן עריכתו: בענייני היחידי

 בשתה פעמים במה ותחומין: מדידה בהלכות
 וחברים, אליעז חלפי, אלתרמן, נתן את להדפיס

 ומי בכדו לכתובים■ לבוא רשאי מהחברים מי
 השייך לדבר לותרן נעשה שטיינמן בחביתו...

 להוצאת וקנאי מכתובים■ העובדים לחברים
 ועל הכתובים■ בעזרת ספריו) (ורק ספריו

חשבון.כתובים׳...

 ניצל שטיינמן כי ומספר ממשיך נורמן
 כדי ספרותיים, נשפים כמו ציבוריות, הזדמנויות

לפרסם סירב בהם, זילזל החבורה, באנשי לפגוע

 תורמים עם הסתכסך ואף בשיבחם, מאמרים
אישיות. השמצות של רקע על מחו״ל
מזהרת. בבדידות שטיינמן אליעזר נותר כך

חמור לחי
 רבה היסטורית חשיבות נודעת לאחור, במבט
היה מבסיסיה שאחד כתובים, לחבורת

 באחד שלונסקי שקרא חמור, לחי מאניפסט
 המסתיים מאניפסט הספרותיים. הנשפים

תינו את בקביעה:  מן / השייח. מן נקה שדמו
 את — השירה מן / העייט, את גרש הביקורת

 ,שמן כל את — החברה מן / הפייט, ספחת
 והצילנו / הבית, בדק את פה וחזק קום / הזית■!
 / ואמור: ועדור ועקור שמור — וממטי ממוט

החמור״. לחי
 כתובים חבורת של העיקרי המאבק כאמור,

 בעיני נראתה ששירתו ביאליק, כנגד מופנה היה
 נעשה החבורה של המאבק מיושנת. החבורה

 כנרדפים חבריה את להציג הניסיון באמצעות
 את הציגו הם ולעזרתו. הציבור לאהדת הזקוקים
 דרך היא שדרכם צעירים של כמאבק מאבקם
 ומתוך בלבד האמת אהבת מתוך הפועלים האמת,

 ערכיה. על ולהגן הספרות על לשמור רצון
 .כמי הקודם הדור את הציגו זאת, לעומת

 שאינו וכמי שלו הסטאטוס על להגן שמעוניין
 משוררים טיפוח למען אלא האמת, בשם פועל

 / — עוד הב לנו הבה החצר אפיגוניים(״שירי
 לנו היה רק / כבוד! קטורת לך נקטיר אנחנו
 נרכיבך אז או / — עבד רק עבד, רק עבד,

. ).28.3.1929 שלונסקי. — במרכבת... בחוצות
 לשמות שמם את קשרו כתובים חבורת בני

 בתקופות ונרדפו שסבלו אהודים, אישים של
 כלפיהם חש ושהציבור הציבור, מיחס קודמות
 ברדיצ׳בסקי פרישמן, ברנד, אשמה:
 עורכי הציגו במקביל קובנר. ארקדי ואורי

 בשבועונם, לפרסם שהעזו מי את כתובים
 וצפויים המימסד נגד לצאת המעזים כגיבורים

לסנקציות.
 שלונסקי ניסח טורים, בתקופת יותר, מאוחר

 עמד ביאליק חבורתו: ובבני בביאליק המאבק את
 של וההערכה הכבוד קופת ליד שנה 30

 אחריו או לידו העומדים מכל ומנע הספרות,
זו... קופה אל לגשת
 ובהרצאה בצלחת, ידו טמן לא ביאליק גם
ם הקמת לכבוד  בעקיפין התייחס מאזניי

ם:  היא שאולי והצריחה, הצווחה לכתובי
ש שבנו, ולמזרחיות לנו מיוהדת תכונה  וי

הדגים משוק באה היא לנביאים, אותה מייחסים
 את וחסותם האוזן את הצורם הזה הקול —

נשמע הקול אץ באמת כי עד האתניים מבואות
השבועון... דפי מעל לשמוע רוצה הייתי לא —

 ביאליק את האשים אחר, במקום שלונסקי,
חבורת של המיתקפה בשיריו. ביאליק״ ב״חיקוי

 דור של השיריים בערכים התמקדה אכן כתובים
התחייה.

 אביגדור שבין זו היתה צדדי ברחוב מריבה
 המאירי, ושטיינמן. שלונסקי ובין המאירי
 האב את שלונסקי בו ראה ,20ה־ שנות שבתחילת

 נראה בארץ, הצעירים המשוררים של הרוחני
 כתובים. לעריכת הטבעי המועמד רבים בעיני
 והקים ממורמר, המאירי היה כתובים שיצא אחרי

 תקף שבו המחר, בשם ממש, של לוחם כתביעת
 של אחר חבר־נעורים גם כתובים. את השאר בין

 של מאופיו לסלוד החל למדן, יצחק שלונסקי,
גיליונות. כתב־העת את וייסד כתובים

 שרונסקי
 משמיץ

ביאליק את
 התעודות במדור המובאים מהמיסמכים אחד
ליגלוגו את מבטא שביט, זוהר של בסיפרה

פן משורר
שון גליונות״כתובים׳׳ על לי

 של לשירו אשל) הכינוי שלונסקי(תחת של
תיכם ביאליק ליגלוג, ידכם, בקוצר שוב ראי

 לשיר. שעמדו כפי לו, עמדו לא והזמן שהשנים
ביאליק: על שלונסקי כתב וכך

ת: בשורה תונו  מאליק ח.נ. המשורר בעי
 יתפרסם הוא שותתת 50 מחזיק שיר!! כתב

עון של פלוני בגליון  ושימחה אלמוני. שבו
ב! מזל בעיירה: טי ולד טו  זקונים! בן חדש! פיו

 ההשתדלות בכל כי הצוהלים, הרגישו ולא
 בנוסח וביחוד לרבי, תה נחת לעשות הזאת

ת היתה הבשורה, ת  התעללות של משונה ש
שוגג  (בעזרת מה הגרים,־ אצל והת (...) ב
 — ב״גבותת־ גס המשורתם כותבים השם),

נדפס... והשיר בשופתת. כך על תוקעים ואץ

 קודם רבות שנים ביאליק התקפותיה.של ועל
ח. נגד לכן, ר, י. רג  בסיום שלונסקי, נוקדם ב

 תפתט באותו להתנקם. אוהב והגורל רשימתו:
ש ביאליק בידי לברנר שהוגש הגידופים  עוד י

 מאליק פילל ולו לד. יאמץ לא ,איש אחד: פסוק
א כי תתקיים, לא נבואתו כי  יכזיבנה עצמו ת

 הצעיר השומר לרעידת כשיבוא פר, במו
ש מאותת ג׳ כי ויאמר, בפולץ בין — לתרנו י  ו

ברנד... י.ח. גם... השלישיה

 הכל כנראה אצלנו, אכן, שלונסקי: ומוסיף
 כל על להשתומם טעם אץ כך: ומשום אפשר.

תת, 50 בן לשיר מסביב שקמה המהומה,  שו
 לזיקה מחוץ פנים, כל על תא, ממנו שהחצי

 האלמנטתת. במשמעותה השירה אל אמיתית
 רק לפסוק אפשר כאחד, כולם על אלה, כל ועל

 חדכם בקוצר שוב .ראינוכם :הנ״ל השיר בנוסח
שנו ת... ובו - מאו

אחרית
 הספרות התהוות של הראשונות השנים 23

 מהומה של תקופה היו בארץ־ישראל העברית
 הספרות את היפרו אשר ספרותיים, ומאבקים
 קהל של עניינו את ועוררו אותה קידמו והשירה,

בארץ. והשירה הספרות צרכני

 עגומות היו אחר־כך שבאו השנים חמישים
 הפלמ׳׳ח, דור נפל, של אחד דור למדי.

 סירסו וכישרונו, נפשו את שיגל ששלונסקי
 במשך בארץ צצה אחת מרידה רק אותו. ואיפס

 של בראשותם המשוררים, מרידת וזו שנה; 50
 השירה את ששיחררה עמיחי, ויהודח זך נתן

 אחרון כדור שלונסקי, שירת ממעמסת העברית,
גאולה. של וראשון שיעבוד של

הזה, היום עצם ועד 50ה־ שנות ראשית מאז
 רק ישנם בארץ. ספרותיות מילחמות עוד אין

 בגבולות. נערכות האחרות המילחמות כיבודים.
 הסופרים וגירגשות סריסות בשל אולי יודע, מי

 המילחמות את לחדש חוששים אשר והמשוררים,
 הסובבת החברה ופני הישראלית, הספרות פני על

הפיתרונים. והספרות השירה לאלוהי אותם.

אינטליגנטים!־ לא רק תרמת! לא ״רק מריבה מי
 של בסיפרה עמודים ממאתיים יותר קצת

 תעודות של עצום אוסף מקיפים שביט זוהר
 בארץ. העברית הספרות התהוות מתקופת
 העברית הספרות של הכובד מישקל והעברת
ארצה. מהגולה
 הוא שביט, זוהר שליקטה מהתעודות, אחת
 מאת העולם חטוטרת שכותרתו הקטע

 באורח ממחיש הקטע שלונסקי. אברהם
 מהפכני. מהלך אותו של אחד היבט מאניפסטי,

 הספרותי למרכז ארץ־ישראל להפיכת שהביא
בעברית:

 גבנו על הועמס תקנה לה שאץ כחטוטרת
 לצידי־דרכים שחוח פורש ואתה התמול,

 מניה בעל אתה גם — מעצמך; ומסתתר
 עוול תרבות. — שמו אשר העולמי בהעוול
 המגעילה זו, תרמית יודעת מה ובי עולמי!

 נטולת .תרש־ערב■ של כפו על כסיות־משי
 הצער ומן העמל מן היא יודעת מה הציפורניים,

ומקטיר״ מונקה — של.חרש־המחרשוד
מהבטחה, נפשם את משלים ורפליס <םרנץ)

 הכפיות דבקו מדי רב לא! — אך יבוא־. יום כי
אי כפם־כפגו, בעוד  לחלצן. אפשר אי אפשר, ו

 בידיים לשמש משמע: — לעבוד ולחיות,
ומיובלות. ציפורניים מגודלות
 שעל החטוטרת עם אברח אנה אברח? ואנה

בי! ג
עכשיו. ובייחוד

 על ומוקיע יחף פרוע, אספסוף גווע־ מלמטה:
 מנפץ ארמונות. אל הורס הארץ■. .עם ניסו:

 האתמול. תפארת את ושוסה חלונות־ראווה
מאתמול, התרסת אקציונרי ולמעלה:

ורםל יחודי סופר
נפשם את משלים וורפלים

 עם לדתנשק בדי — שמחרשי־ערב■ הטהורים
 השרצים קופת על ולכפות ,הרש־המחרשוד

 בל בראש קורעים — מאחוריהם להם התלוייה
 ,מתייחסים העולמי, העוול מניות את חוצות

ומתכערים: פרא מגדלים מתערטלים,
 אנו! סקתים אנו! ברברים אנו! מנוולים —

ם! חוליגנים: ם! ליסטים בודי  הבה מזוייני
ונקה! נתנשקה

ת! לא דק מ אינטליגנטים! לא רק תר
ם? ילד מה נברח? אנה יו

 מלמטה מיתרים הללו — ,חרשי־המחרשה■
ת הייצרו מהסם: והלב ועולים. מ  חדשה? תר
תינו? הירצו  •נעלי נעלו למה לי: חי חי, עוונו
ת את ליצור מה היעצדו למד?  הארץ עם תרמ

 או .פנודראשב, על הצילינדר בהכביד עכשיו
טו שי שי בכפיות שעירה כף לנו יו  שננעלו מ
ם הפכינו? לא מדי

מ, גוגבי־סוסים: חוליגנים: מ שו  שו
מנו שי ה הערבה! אל ו

 היזמ שבהם! הטהורים — והרשי־העדב•
שר  — האדמה פני את לכפר חטוטרתם, את ליי

 רגלי־התרמת אח תליפטיות׳ תחככנה אולי או
 לאספסוף. עקדה התאמת מצווחות הגרון ויחד

עי מלובנד״ גרויה, ובצפייה  אתה גזר־דץ, מ
ע? מי בגבך: רגע כל ממשמש ד  — אולי יו

 מעל התרמת חטוטרת בבר נשרה אולי אולי...
תיו את גבך.  לא?). קרעת(או כבר ח מניו

ר׳). חוברת תרפ׳ב, בהדים (ראה־אור


