
לויךמנשה

כ"דלים"דלדת
הואשיןהתל-אביביהוימן

דבר)(אחרית

שמירזיוהפרופ' :דבראחרית

א.

הרומןאתלייןמנשהשהשליםמיוםחלפושנהשבעיםכמעט

גלייעם 1925בשנתעלהשאליהבאץר,חייועלשלוהראשין

שאףיהצייידם,הסיפריםחבריישלחייהםיעלהרביעית,העלייה

שלצרבמגזרמתמקדהרימןהעת.באיתהארצההגיעיברובםהם

המרכזבתל-אביבלהיייצרהחלשבהבתקיפהבאץרהחיים

עילהזהצרמגזרהגילה.בתפיציתהחרביםהמרכזיםחלףהתרביתי

מתמי-בחלקןהניבעיתמריבית,יבאמיניתבחי~תהספרדפימתין

ולאבצמצים-מהאיליילקישדבריילישניחצעיר,איששלמיתי
יבעייתאיריעיםעלילכתובמלזייףמלאה,פנירמיתתמינהיעמידו

לטיבתי.לבעליוהשמירצמצוםזהיענייני.בתחימישאינן
התל-המידרנהסיפרישלחבורתםובןדירםיבןלוין,מנשה

שלכמתרגמםבעיקרידועשלינסקי-אלתרמן,מאסכילתאביבית

צלצלי'למי'זאדיג',בת-אדם','דיתהכדוגמתמופת,ספריעשרות

מנשהכמו-כן,הסנטימנטלי'.י'החיניןגראנדה''איזי'ניהפעמונים',

היאשפסגתהסוריאליסטית,סיפירתשלכמחברהברביםנודעלוין

סיכםאחדותשניםלפבי .) 1938 (העתיקה'ביפילילרת'מאהספרר

ביפולילות'מאהאתוהציג ,לויזמנשהשלתרימתואתשקדגרשון

לימיםשהגתבש ,סוריאליסטיהפיוטיהסגנוןשלכתקדימיהעתיקה'

נתפרסמושקדשלדבריייפו:של'הציעניםאלונינסיםשלבמחזהר

לאיריצאעצמי,חידשבאיתי . 1983באפרילקריאה''סימןברבעין
אליי,שצורפהמבארתיבמסהמחידשת,במהדירהזהייחידירומן

שלדברייאתלהכירהיהיכולשלא-שמירמשהגםהעמידי

שמיריפו'.של'הציעניםשללסיריאליזםכתקדים-שקדגרשין

לתיאטריןהמתרגםלייזמנשהשלתרימתואתבמייחדהדגיש
יקילחת,שיטפתטבעית,שפהנחוצהשביהדיאליג,בתחיםהעברי

המאה.שלהראשוניםבעשיריםהעבריתבספרותמצייההיתהשלא

דיאליגיםלשלבשהרבהמתיןיגםמחזיתבתרגוםשהרבהמתוןגם

שללשחזורהרבת-משמעותתרומהלויןמנשההריםבסיפוריי,

המתחדשת.העבריתבספרותהחיההלשון
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שלו.הלוקליובסויראליזםאלוניבנסיםשראוהיוובירן.לימים.

אליהםוצמודנאמןנשארזאתועםוהמקוםהזמוגבולותאתהפוץר

שמחזותיושבתאי.עיקבשלהמיוחדלסגנונותקדיםהאישית.בדרכו

שללדרך-המלךנתיבלעצמםלפלסהצליחולאכזכור.וסיפוריו.

בשולי-הדרכיםדברים'.'זכרווהרומאולהופעתעדהעבריתהספרות

והזזמעגנוושנמתחהמדרך-המלך.(להבדילהעבריתהסיפורתשל

למתנג-ושמירמדיהראולעצמאות.המאבקדורבנילממשיכיהם.

סוריאליסטית.אלטרנטיבהגםהסתמנההצעיר)הדורבנידיהם.

יעקבושללויןמנשהשלבסיפורתששורשיהמקומי.גווובעלת

נסיםשלוהדרמההסיפררתאלומשתרגיםעוליםונופיה • rהורב

האלגוריס-לזודומהשאינה(אלטרנטיבהשבתאייעקבושלאלוני

אורפזיצחקיהושע.א"בשחר.דודשללכתיבתםהאופייניתטית.

קאמיובקפקא.מזה.עגנוו.שלהמעשים'ב'ספרששורשיהואחרים.

מזה). •פרישומאקס

הסוריא-בכתיבהלאלריומנשההחלדרכואתכייודעים.מעטים

דווקאאםכי • rהורביעקבולבו-דורולוהאופייניתליסטית,

ררמןלכתובשניסההראשווהיהאףאוליהואהריאליסטית.בפרוזה

העבריתהעיררקעעלמתרחשתשעלילתוההווה,מחייריאליסטי

העזה.התכלתבאורהזהבחולותעלאזונבנתהשהלכההראשונה,

ראשוו,רומופרקיובהותלמידמחברותשלצרורשרדבארכיונו

שנתפרסםהפתיחהקטע(כשםכחולים''חולותהמשוערתשכותרתו

 1929בתחילתנסתיימההרומוכתיבת .) 1938בשבתב'האץר'

והאירועים ) 1929פברואר :נרשםהאחרונההמחברת(בשולי

שלמאבקםשנות • 1928-1925השביםביןהתרחשוברהמתרארים

ב"בר-המסוערים",ה"יסעוריםהצעירים.המודרניסטייםהאמנים

רבני-דורר.ביאליקבראשותהספרותי,הממסדשלהאבוסים"בוירם

שלבני-דורו :סיוגראתתובעזהבהקשרייריאליסטי"המונח

פכיהעלמוכרת.יומיומיתמציארתכשתיארוגםלויו,מנשה

דיאוטרמטיז-(דיפמיליאריזציה.הזרהשלבטכניקהכועשוהקטנים,

גםוחבוטות.שגוררתבדרכיםהתמונהאתהאירולאומעולםציה).

ו"גלויות"ייתמרנות"השלושיםשנותבתחילתכתבהצעיראלתרמן

ההתיישבותומוהגדולותהעריםמוהאץר.ברחבישוניםמאתרים

בקיראהררקהקורא.בעיניומוזריםזריםאלהנרפיםאךהעובדת,

נלכדהתיאורוהטיפוסי.המוכראתבהםלזהותניתוושלישיתשנייה
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עדובלתי-שגרתית,ייחודיתומזווית-ראייהאישיותבעינייםדרך-קבע

בנקלולאלחלוטין,כמעטאובדהתמונהשלה"אמיתי"שאופיה

המטאפוריקה.צעיפישבעתמתוךהקוראיחלצה

וראוסיפורת,לכתיבתפנולאלויןמנשהשלבני-דורורוב

כחולים'שב'חולותתל-אביבתיאוריאתהאמנות.פסגתאתבשירה

שלונסקי,בשירתהמצוייםתיאוריםעםבעיקרלעמתלפיכך,ניתן,

מבני-הדור.ואחריםגולדברגלאהטלפיר,פן,אלתרמן,אצ"ג,

התל-אביביהרומןאתלויןמנשהחיברשבהןשנים,באותן

'לך(מתוך'תל-אביב'המחזורשיריאתשלונסקיחיברהראשון,

כבעלי-ביתהכוכביםמולהנוחרותהעריםאתהמתארים ,)'ךל

מעבודה,ובטלרעבבתוכןסובבהמשוררבעודשבעים,בורגנים

שלובית''כלבשיריאתאזשרגרינברגא"צ ;חוצותככלבמורדף

וקרועי-בגד.יחפיםרעבים,תל-אביבבחוצותהסובביםהחלוציםעל

שפעריםליושביה,מנוכרתעירעולהלויןמנשהשלמספרוגם

בחוצותהפועלים.לחוגיהאזרחייםהחוגיםביןבהנפעריםאדירים

משי,וילונותשלשפעובהםראווה,חלונותמתנוססיםהעיר

מסתובביםבשעהובהיקרים,ומעדניםבשמיםומלמלות,קטיפות

ופת-לחם.קורת-גגללאחלוציםברחובותיה

ויותרכעשורהראשוניםשיריואתלפרסםשהחלהצעיר,אלתרמן

שלוהרעבהעוניבתיאוריאמנםהרבהלאואצ"ג,שלונסקילאחר

הואאףהרבהכמותםאךתל-אביב,בחוצותהסובביםהחלוצים

שלהפראמטריםכלאתההופכיםאורבניים,שיריםבכתיבת

ליישויותאחתלאבהםהופכותוהדרךהעיר :פיהםעלהמציאות

וקפואה,סטטיתכדמותמוצגבהןהמהלךואילוודינמיות,חיות

הירוקצבעםאתוקולטיםהאץר,אליורדיםהשמים ;פסלדמוית

כצבעחלומייםשמיםבצבעינצבעתהאץרואילומרעה,נאותשל

ביןורודהיישקיעה :מטרלינקמיצירתהדמיוניתגן-העדךציפור

לנאות Iוהלילותהימיםבין I ... Iמלמטהכחולאספלט Iהגגות

עשבדשאשם Iהבלותנשמותינוכל Iנא,נלךכחוליםמראה

מעיןתמונותתרצ"ד).ג,חוברת ',בגזית,עירוני,'('ערבתלחכנה"

אףלוין.מנשהשלהתל-אביביהרומןשורותמביןגםעולותאלה

המיםשלצבעםהכחול,הצבעסוריאליסטי,רומךלפנינושאין

החלוםמחוזותשלצבעםאףהצעירה,עיר-החוףשלוהשמים

החוףבמדרוןירד 1 ... 1יירסיך :הדומיננטילצבעבוהיהוהדמיון,
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עדובלתי-שגרתית,ייחודיתומזווית-ראייהאישיותבעינייםדרך-קבע

בנקלולאלחלוטין,כמעטאובדהתמונהשלה"אמיתי"שאופיה

המטאפוריקה.צעיפישבעתמתוךהקוראיחלצה

וראוטיפורת,לכתיבתפנולאלויןמנשהשלבני-דורורוב

כחוליםישביחולותתל-אביבתיאויראתהאמנות.פטגתאתבשירה

שלונטקי,בשירתהמצוייםתיאוריםעםבעיקרלעמתלפיכך,ניתן,

מבני-הדור.ואחריםגולדברגלאהטלפיר,פן,אלתרמן,אצ"ג,

התל-אביביהרומןאתלויןמנשהחיברשבהןשנים,באותן

ילך(מתוך'תל-אביביהמחזורשיריאתשלונטקיחיברהראשון,

כבעלי-ביתהכוכביםמולהנוחרותהעריםאתהמתארים ,)'ךל

מעבודה,ובטלרעבבתוכןטובבהמשוררבעודשבעים,בורגנים

שלובית''כלבשיריאתאזשרגרינברגא"צ ;חוצותככלבמורדף

וקרועי-בגד.יחפיםרעבים,תל-אביבבחוצותהטובביםהחלוציםעל

שפעריםליושביה.מנוכרתעירעולהלויןמנשהשלמטפרוגם

בחוצותהפועלים.לחוגיהאזרחייםהחוגיםביןבהנפעריםאדירים

משי,וילונותשלשפעובהםראווה,חלונותמתנוטטיםהעיר

מטתובביםבשעהובהיקרים,ומעדניםבשמיםומלמלות,קטיפות

ופת-לחם.קורת-גגללאחלוציםברחובותיה

ויותרכעשורהראשוניםשיריואתלפרטםשהחלהצעיר.אלתרמן

שלוהרעבהעוניבתיאוריאמנםהרבהלאואצ"ג.שלונטקילאחר

הואאףהרבהכמותםאךתל-אביב,בחוצותהטובביםהחלוצים

שלהפראמטריםכלאתההופכיםאורבניים.שיריםבכתיבת

ליישויותאחתלאבהםהופכותוהדרךהעיר :פיהםעלהמציאות

וקפואה,טטטיתכדמותמוצגבהןהמהלךואילוודינמיות.חיות

הירוקצבעםאתוקולטיםהאץר,אליורדיםהשמים ;פטלדמוית

כצבעחלומייםשמיםבצבעינצבעתהאץרואילומרעה,נאותשל

ביןורודהיישקיעה :מטרלינקמיצירתהדמיוניתגן-העדןציפור

לנאות Iוהלילותהימיםבין I ... Iמלמטהכחולאטפלט Iהגגות

עשבדשאשם Iהבלותנשמותינוכל Iנא,נלךכחוליםמראה

מעיןתמונותתרצ"ד).ג,חוברתבי'גזית.עירוני,'('ערבתלחכנה"

אףלוין.מנשהשלהתל-אביביהרומןשורותמביןגםעולותאלה

המיםשלצבעםהכחול,הצבעטוריאליטטי.רומןלפנינושאין

החלוםמחוזותשלצבעםאףהצעירה,עיר-החוףשלוהשמים

החוףבמדרוןירד 1 ••• 1יירטין :הדומיננטילצבעבוהיהוהדמיון,
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אונייתיבתכולו.בביאיתיהיםאלשהשקיפההטיילתאלשהיליד

ייהם ;המכוכבים"לשמיםאירותיהשלחהבאיפקשעגנהמלחמה

הנשיםעלהכחלחלבערביסחיפתוחה.במרפסתקפהלשתיתסרי

בייםחירףכפרחישהצהיביהאולמותיייפנסיחייהם";בימישאהבי

לאויירתתכופותכאןנקשראףהכחולהצבעכבים".החלוהכחול

ובוקעעולהשקולןהג'ז.תזמורותשלה"בליז"ניגוןשלהמלנכוליה

בנד''ג'זהפוטוריסטיתלפואמה(והשווההעירשלמבתי-הקפה

טלפיר).גבריאלמאת

ההיכרסימןלימיםהיתההכחולהצבעאללויןמנשהשלנהייתו

סו'יא-סיפורפרסםב'טורים'שלו.הסוריאליסטייםהמקורספרישל

סיריאליסטיתפואמהפרסםב'האץו' ;הכחיל''הסוסבשםליסטי

'עלהעתיקה'.ביפולילות'מאהבספ'ייוגםהכחול'.'החייטבשם

לעתיםהקיראימצאמושלגים'מלאכיםי'שלושהים'יעלעיר

'חיליתברימןולמשמעיי.לגווניוהכחול.הצבעאתמזימנות

העירשלוהשמיםהיםהחול.שמתערביםבלבדזילאכחילים'

הגעגועיםאתבימסמלהכחולהצבעהחולית.מןשצמחההלבנה

ומוכתהחמהבאץוהיומיוםשקשיילהשיגו.שקשהמהכלאל

אירופהנופיהרחוק.ההוריםבית :געגועיםלמושאהופכיםהמחסור

השלימהוהאהבהוהאינטלקטואלית.האסתטיתהחויוההרחוקים.
במציאות.מאשרבהזיהיפהיותרתמידשהיא

הדרךמןגםניכרתשלונסקילאסכולתליוןמנשהשלשייכותו

משתמשהואשבההדרךמןאףולייסורים.לדוויסוגדהואשבה

(ברומןהחלוציםשלסבלםלתיאורהנוצריתהמרטירולוגיהבתיאורי

המיי-שלתמונותיהםמאיזכו'יבעיקראלהתיאוריםעוליםלויןשל

לאסכולתשייכותוניכרתכן.כמוהאמנות).שלהגדוליםסטרים

הטובעתהחדשה.הזבציאותאתזבשלבהואשבההדרךמןשלינסקי

מןזיכרונותוקטעיהחוזבשזבןפסוקיםאיזכוריעםובחולין.בחול

כותבששלונסקיכשםאבא.ביתשלהבית-זבדרשיתהמציאות

אזבאייהלבישיני :'גלבוע'הקובץמתוך'עמל'במחזור-השירים

 IIעמל.אליהובילינישחריתערם Iלתפארתכתונת-פסיםכשרה

וכרצועות- Iכטוטפותניצבובתים Iכטליתאורארציעוטפה

אתלויןזבנשהגםזבתארכך ;כפיים"סללוכבישיםגולשיםתפילין

שהתגוללכבטייטש-חומש.הכרמלדבשותעליימטפסיםהגמלים

שפרקוהחלוצים.חיידווקאהאוקסיזבורון:מןבכךוישבביתנו".
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זכראתהמעליםסקרליים.במונחיםמתואירםומצוות.תורהעול

הספריםואתהישן.בבית-המדרשתפילהפסוקיהדובבותהשפתיים.

בית-אבא,בארוןהמצהיבים

'חולותהרומןשלמכתב-ידנתפרסמולאהזההיוםעצםעד

מהםלקבלניתןרבשבקושיאחדים.קצריםקטעיםאלאכחולים'

כעיןמהווהשלושבהלוך-הרוחזה.רומןתכולתו,עלמושג

המיוסרתבאנינותמזכירהצעיר'.וורתרל'ייסוריעבריתמקבילה

הואהעברית.הספרותגבולותבתוךמוזיל,רוברטסיפוריאתשלו

סגנונםעלופוגל.ראובנישלספריהםסגנוןאתבמקצתמזכיר

לגלות.מפתיעפרטניים,בתיאוריםשיחקטעיהמערבהאקלקטי.

מחינוהרומןאיבדלאשנכתב.מיוםשחלפוהשנים.עשרותשחרף

שלריחמדיףאינואוצר-המליםואפילושלו.הרלוונטיותומן

שימושמצריךאינווכללוגמיש.חיסגנונולהיפך.עבשה,ארכאיות

במילון,

ב

בהיצירהלשכחהדןמדוע ?ספריובכוראתלויןמנשהגנזמדוע

מעמדלולהקנותהיתהושיכולהכתיבהשנותוכמהכמההשקיע

זולתעלומה ?העבריתהסיפורתבתולדותומחדשפורץ-דרךשל

הכריעה,מהןאיזולדעתואיןאפשריות.תשובותשתילפחות

עלמפתחרומןלפנינו :הרומןשלבאופיונעוצההאחתהתשובה

עלייהשנותאלההיוהעשרים,בשנותתל-אביבשלהבוהמה

איןהאלההתהפוכותלכלוהנהדמים.ומאורעותרעבהמונית.

הספרצפופים,עמודיםכמאתייםהמחזיקבכתב-היד.זכרכמעט

(בן-רסיןדניומיוסר.צעיראמןשלבחייוקצרזמןבפרקמתמקד

עםבידידויותיובפרידותיו.באהבותיו.לוין):מנשהשלדמותו

ובשי-באץרבשיטוטיוהאמנים.בחוגישהסתופפונשיםועםאמנים

לורןעםרסיןמשוחחמהועלוהציירים,הטופריםידידיועםחותיו

אליעזרשל(בן-דמותובריןעםשלונסקי).אברהםשל(בן-דמותו

אחריםועםפרנקל)הציירשל(בן-דמותיפרנקעםשטיינמן).

בעיקר ?קיבל)הצייר •וקיבליןצינמוןהמשוררשלבן-דמותו(קינמון

פיאותושהעסיקוענייניםהאמנות.מחשבתועלהשירהמחשבתעל

הציוניתהפוליטיקהלכלהתקופה,שלהגדוליםהאירועיםמןכמה

ורמברנדטוינצ'ידאשלבביוגרפיהופרטים •בטפרזכרכמעטאין
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ברלושליויצמוחייםשלמפרטי-חייהםולחבריולרסיונהירים

התל-בבתי-הקפהלאהתנהלובני-החבורהשלשיחותיהם .כצנלסוו

המודרנהשלהספרותייםהחייםשבמרכזומרומוכמצופהאביביים,

בחדידהשכורים,בחדריהםהפרטיים,בבתיהםאםכיהתל-אביבית,

אהובותיהם.

(איבריושלהפרטיבביתולבקרלמשל,מרבה,לוין)(מירסין

יקולותיבירחוןעודשהעסיקווהמיטיב,הטובידידושטיינמן),

אלהביקוריםומתוךיכתוביםי,בשבועונולהעסיקווהמשיךבוורשה,

בידורוזישניהלההבית,הליכותשלמדוקדקתתמונהלנונמסרת

השוניםילדיה,בהתפתחותמעניינתהתבוננותאגבשטיינמן),(ורדה

האובדים.כישרונותיהעלתלונותואגבובמראם,במזגםמזהזה

בוחנותבעינייםכאןהנעשיתהפרט,רשותאלשהחדירהאפשר

הפריעהרשעות,אוקנטרנותמתוךלאלעולםאםגםוביקורתיות,

סוףשלהקטנהבתל-אביבלאורהספראתלהוציאלויןלמנשה

בוודאיהיולאורלהוציאוהיושיכוליםשמיגם(מההעשריםשנות

הקרובים,ידידיולבעליו).מחמיאתמידשאינודיוקנם,אתמזהים

ונבגידםפגועיםעצמםלמצואהיועלוליםפרנקל,הציירובמיוחד

הבדוייםהשמות(ואיןלהםיפהשהצנעהלתחומיםההצצהמן

שלושהותםרומן-מפתח,כחוליםייחולותהיותאתלטשטשיכולים

ולעוררלהיחשףעלולההיתהובוודאיומובהקת,ברורהגיבוריו

שנכתב).בעתבקרית-ספרומהומהשערוריות

הרומואתליוומנשההותירבידידיוהתחשבותמותךרקלאאך

ביהדו-להשלמתוסמוךלהדפיסוכנראהניסההואראיה:והאגנח.

לארצות-הברית.אזשחזרהלקיו,לשמעווממנופרקשלחואףאר.'

כידהלקין,בידיאפואהפקדיהרומןשלהראשונההמחברתאת

בתל-הנעשהמןיהדוארישלשירחוקואפשרלריבולוב.שימסרנה

שצורכיואפשרהעוקץ,אתבמקצתלהקהותהיהעשויאביב

כתבלמחברת,שצורפהבאיגרתכך,אוכךשהכרעיו.הםהפרנסה

באחריותזה"למכתב : 12.1.1930ביוםהלקיןלשמעןולויןמנשה

(מחייענביםייאשכולותושמויהדוארילמעןחדשסיפורמצרףאני

בשמילומסורלאלתר.שידפיסולריבולוב 1 ... 1מסרהואנאהאץר).

ושעלצעדכלעלהדפוסשגיאותעלהערהוגםשלוםדרישת

ממעטשהוא(בחיוך)סובראינךהאם 1 ... 1המודפסבסיפורשנפלו

ליוימציאתכףהחדשהסיפוראתליידפיסאנא 1 ... 1 ?לשלם
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כמובז".כסףוגםברששלכרתבתועל'הדואר'גיליונות

פתיחתאלאאינוענבים''אשכולרתהסיפורכילהניח.מקוםיש

כילויך.מצייךהאיגרתבהמשךראיות:שתילכךהאבורה.הרומך

 •ועודזאת ;שאבדהזרכמותלמידים.מחברתלהלקיךשולחהוא
משמשיםב'האץרי'לימיםנתפרסםממנהשקטע •הרומךבפתיחת

אשכולותמשמשיםלמעשה.ומרכזי.חשובמוטיבהענביםאשכולות

מתחילתוכבריח.כולוהרומךאתהמבריחלייטמוטיב.כעיךהענבים

ייהפשוט".הליטרליבסיפור :ומכופלכפולותפקידםלסופו.ועד

ראילרהארצישראלית.המציאותמךחלקמשמשיםאשכולות-הענבים

השוררהארוטילמתחמטפורהמשמשיםהםוהסמויהסמליבמישור

הבית.חסרותלצעירותהיחפניםהצעיריםביך

 :זוהיתההרומזשלגניזתובענייוהמקריםהשתלשלותכינראה
ובהעדרוייבאחריות".לארצות-הבריתנשלחההראשונההמחברת

ממנה.העתקהמחברבירינותרלאוצילום.שכפולמכונותשל

ראהלאמרובות.תקוותבותלהשמחברוהאץר".יימחייהסיפור

הרומואללחזורהסופרעלהקשתההמחברתוהיעלמותאור.

מסרלאשהלקיךביואחר.במקוםלהדפיסוולנסותשלוהראשוך

המחברת-נתרצהלאוהעורךשמסרהוביולריבולוב.המחברתאת

טמוךהריהולמוצאה.כלשהוסיכויישאםואיננה.נעלמההראשונה

 •לויומאשההגב'הסופראלמנתסודר.לאשעדייך •הלקיובארכיוך
אךזו,בפרשהלהםשנגיעההאחריםהארכיוניםכלאתכברסרקה

בידה.חרסהעלתה

וייתכז •הרומופרסוםאתמנעהראשונההמחברתשאובדךייתכך

חששותיראתהגבירה'הדואר'עורכישלמהתעלמותםשהאכזבה

שבעתפניעלכוחותיואתפיזרואילךשמכאוהצעיר.הסופדשל

שלדבריהםבתרגוםהשכיחהמבוזבזכישרונוצערואתהימים.

ורבי-דביםספריםשלבהפקתםפעילחלקשנטלכמיאחרים.

אלולהחזירוהגלגלאתלעצורלעצמוהתירלאמעולםחשיבות.

ללאנרפסהרומוכאו.עלומיו.דםתמציתשלו.ביותרהאישיהרומו

שלהשניהעשור-בוהמתוארתשהמציאותהנחהמתוךפתיחתו.

בפרוזהנכתבשמלכתחילהרומךוכירבים.תרתק-תל-אביב

העולהבאווירהציקרומובהקת,לינאריתעלילהללאפיוטית.

דפיו.מביוובוקעת
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הפתטיתבדמותהשבתאייעקבשלדברים'ב'זכרוןהמעוצבתהלב,

סומבר''נואיכלבהאתשהאכילהקמינסקיה,הזמרתשלוההיסטרית

כאןמתוארתוהצנע,המחסורבימיבנקניקיםאפל')('לילה

והשביםהעובריםכלשעיניהדגמה),(בובתמנקינית"כ"יפיפייה

שבתאי,עיקבואצלליוןמנשהאצלדמותהעיצובבה.נעוצות

להתבוננותמענייןנושאהואמזה,זהשניםיובלשלבהפרש

ולמחשבה.

ד

שלהמשיח'כ'ימותספרלמקראבמיוחדבולטזהרומןשלייחודו

הספרותית"ייהרפובליקהאתמתארהואשאף ,) r (1931ברקבי"ד

עצמםהמשימיםאוהאינטלקטואליים,החוגיםאתבת-הזמן,

השלושים.שנותוראשיתהעשריםשנותסוףשלבתל-אביבלכאלה,

לוושיחושיגהאזרחיים,בחוגיםמתרכזברקוביץשלספרובעוד

בטרקלי-מדושני-עונגסופריםהמארחיםעשירים,בעלי-בתיםעם

שלוהרעבהעוניחייאתמתארלויןמנשהשלהגנוזספרוניהם,

 .וממוןכבודלמעןחולפותאופנותאחרירוצושלאאמת,אמני
מלצייראשתושלקובלנותיהאתלשמועמבכר(פרנקל)פרנקהצייר

תורותכשספיר 1 ... 1בספירלהרוקדיםומצוייצים,מטולתיםיייהודים

רומנטיייזייפןונרגן,עשירציירכאותובזרועותיהם",חבוקים

אךהאישי".בצעולהנאתהאומהסנטימנטיאתהמנצלמהכרה,

בלגלוגסאטירית,בנימהנכתב rברקובשלשספרוהואטבעי

בעינייםלויןמנשהשלספרוואילולב,טובשמתוךמפוכח

כאחד.ומכאיבמתוקחלום,מעורפלות

ביןהגדוליםהפעריםעלהמלמדנובלתי-אמצעי,מסמךלפנינו

שלבתל-אביבחסרי-הכולהפועליםלביןהאמידיםבעלי-הבתים

הספרותיהממסדביןלגישורניתןהבלתיהפערועלהעשרים,שנות

שלהםהפורמטיביתשחווית-היסודהמודרנה,צעירילביןהדשן

מודלהעבריתהספרותאלאתםושהביאווהמהפכה,המלחמההיתה

מסורתושלממסדשלשריחדברשכלואיש-רוח,אמןשלחדש

השירהמןביקורת.לחציומטרהאויבבחזקתהואממנועולה

תפיסהגםהצעיריםהמודרנהאמניאתםהביאוהמהפכנית,

אור"לייבניהאנושותאתהמחלקתובינארית,מוקצנתתרבותית

שלאויביםלהםהיווכשלא"לצרינו".מולל"לנו"-חושך"ולייבני
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שורותיהםאתשליכדומדומים,אויביםלעצמםבראוהםממש,

חרף :בלתי-נמנעופראדוקסוטעם.משמעותשלהםלמאבקונתנו

לעצמםחיפשוהםקונפורמזים,שלתופעהלכלרחשושהםהבוז

והתפצלושהתאגדולמיניהן,חבורותוהקימובני-בירתהרףללא

החבורהפרחהלאמעולםמקום,מכלגרמן.שהזמןמסיבות

שלטונוכבימי-ייקליקה"בשםבעגהשמכונהמה-הספרותית

המודרנהסופירשלהמוקצןוהאסתטיציזםהאינדיויודואלזיםשל

והבודד,המנודההנוודשלהדימיואתשטיפחושלונסקי,מאסכולת

שדווקאהואהפראדוקסוהלאה.ממנווהמגוייסותשההתאגדות

אביגדור-הפוליטיתהמפהשלהשנישמצדההמודרניסטים

גבנותהצהרותהשמיעושלא-רטושגרינברג,א"צהמאירי,

שביניהם,הבולטיםההבדליםחרף-הקימווהמגוייסות,ההתאגדות

מולאחדשלומתנשאתסקטנטיתרוחבהןשנשבהיחיד,במות

 .העויןההמון
רסין-לויןנוסחהמקולל",ייהמשוררשלהבודלירהחדשהמודל

דברחייבשאינובוהמיאןשלדמותהעמיד'כתובים',סופריוחבריו

אלאאישית,דוגמהלשמששואףשאינוובוודאיולחברה,לזולתו

שביתומשוררהנורמטיבית,לחברהאופוזיציוניתבעמדהעצמומציג

אחתלאהאישייםשחייורעיו-לעט,הםשחבריוהמערכת,הוא

עדמתונהוגברסהשנימכליבוהמייניותלפנינואמנםלמדי.סועירם

ורלןרמבו,-הצרפתיםהסימבוליסטיםאצלכמולאמאוד,

מנודים.נוודיםשלחבורההיוובתמיםשבאמת-למשלוקורבייר,

גברסתההמודרנהאיששלואב-הטיפוסהמודלזהוכן,פיעלאף

קורת-גג,וחסרקרוע-בגדומר-נפש,מרדןצעירהארצישראלית:

דוחההממסדהממוסדת:החברהלביןבינושוררחריףשאנטגוניזם

ואתהממסדאתדוחההואואףפוץר-גדר,בוורואהמקרבואותו

בשאט-נפש.ערכיו

היחפני,הדימויאתשחיבבההדקדנטית,הבוהמייניותבהשראת

לפרולטירןו,כתריםשקשרוסוציאליסטיים,הלכי-רוחבהשראתוכן

קרועי-גבד,כנוודיםעצמםאתלהציגהמדורנהסופיררובאהבו

כממזרים,כאסופים,קבצנים,כחבלוייחוס,ביתחסריהפקר,כאנשי

מצורעיםשלוכאספסוףקרנותכמשורריכשיכורים,כבני-בלי-שם,

רקהיאאלתרמןמשירתההלךדמותלמחנה.מחץואלהמושלכים

הדימיושל-האסתטיתהבחינהמןומלוטשתמתונה-אחתגרסה
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בקשתוהייחוט,השורשיםחטרהנווד,איש-מודרנהשלהפלבאי

משורידשהריהתיאטרלית,הפוזהמןמעטלאהיההזוהדימויים

שבהםולבולטיםומכובד,מבוטטמרקעבדרך-כללבאוהמודרנה

ומעודדים,תומכיםאבותהקודם)הדורטופרילרוב(בניגודהיו

אובקרית-טפר,דרךלהםופילטוהראשוניםצעדיהםאתשניווטו

וחטר-הייחוטהמופקרבדימויבוהיהאךהטפרותית",ב"רפובליקה

המודרניטטיםשלחייהםשהריאמת,שלכלשהוגרעיןגםהזה

ישבולתיאטרון,ותרגמוכתבוהםהבוהמה,שלבחייההשיקו

הפונדקיתהכוט,ומנשים,מייןהתנזרולאובבתי-קפה,במטבאות

-שלהםהביוגראפיהמןבלתי-נפרדחלקהפכוהתיאטרוןומטכת
הבורגנותשלהחומרלערכישלהםהבחוהקונקרטית,הטפרותית

ושלאמןשלחדשמודלוציו-תרבותיהטבתחוםגםשנראהכפייצר

הקלים,הנפשזעזועיאכן,ידעוהו,לאהקודמיםשהדורותרוח,איש

האהבה :הרומןלאורךהשניכחוטעובריםוייטוריההאהבההנאות

מאשריותראףהרומןאתממלאתונפתוליה,תנודותיהעללמדי'ה,

ביןהמשוקעותוהפוליטיות,הפואטיותהאבחנותומכלהעירתיאורי

דפיו,

שלקצותיהמשתילאחתהשתייכוהמודרניטטיםרוב :זאתואף

ואפילוידעו,לאהמרכזשלשביל-הבינייםואתהפוליטית,המפה

והקונפורמיט-המתונההבורגנותעםאצלםשזוהובו,להולכיםבזו

ומוגדידם-היטב,מוצהריםיריביםהיולרובםההולכת-בתלם,טית,

בזוולאהפנים-טפרותיתבמציאותגםהתבטאהאתםשהיריבות

מצדההבלגהמדיניותומצדדיהטנבלטים-בלבדהחץו-טפרותית

מצדהממטד,שלהאבוטיםוהברבוריםהבורגניםוהפיליטטריםאחד,

ברומןשנאה,תכליתושנאהמודרנהאישתיעבשאותםאחר,

הטפרותיהממטדמןרטין-לויןשלטלידתוניכרתכחולים''חולות

נזכראינושאפילוהלאומי,המשוררכמובןמייצגשאותוהבורגני,

ההדור,גנואתמשקההמשורראתראהשעהייאותהבשמו:כאן

התמכרהאחרונותעוללותיהםאתהשירושירתושאילנותלאחר

ציירים,תערוכותבאולמיפומביותהרצאותשלשלוויסלתענוגות

היפהבביתואינטימיותמטיבותעריכתנשפי-תיאטרון,בפתיחת

וביאליקילייגנגדמתקפהכידוע,כלל",עליהןנמנולארוחשאנשי

ביןנחשבההחדשההעבריתהקלאטיקהשלוה"בערז"ה"יכין"-

מ"אט-המודרנהלחוגיהשתייכותשלמובהקכטימן'כתובים'טופיד
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שלבחרגרשנחשברכמיבתל-אביב,שישבכמישלרנסקי".:רלת

u מרעדביאליקהיהצעירים,כוחותבפנימחסוםששםכמילרנסקי

הצעיר.לויןמנשהשלמידירגם~פורענרת

בקרברררחרמנוגדותקיצרניותגישרתשתי :ולהזכירלזכררראיו

זרמיםשנישלבבואהמשמשותוהןהתל-אביבית,המודרנהבעייר

מענייניההתרחקרתאחד,מצד :האירופיתהמקררבתרברת:פרדים

i רמצדהאמנרת,שלהאסתטיציסטיהשןבמגדלוההסגתררתציברר

1t למשל,שלרנסקי,והכלל.הציבררבענייניצרוארעדהמעורבותני

הכירזניאו-סימבוליסט,משוררשלאסתטיציסטיתגישהז.תוך

קולראתולצרףהגלבועועלהעמקעללשיראי-רצונועלז.פורשות

 ,'אשנהב'טורים,' , 1933בסוףהחלוצי.למעשהמגיויסאקט:כעין

העבירשהמשוררשניםעלשניםזהייהנה :בגלוישלונסקיהודה

 !ציוןמשירילנושירה :לאומית-סוציאליתהזמנהאחרילמלא:תבע

הפרהעלארדרד,ביתמלכותעלהגמל,צוואירעלחררזיךנאחררז

 :מסוימיםתנאיםגםמצורפיםהזאתולהזמנהבגלבוע.הנחלבת
אנואין !תלושהאמונהברמזיולאבאיתגליא, ...בפשטותנאשירה

זה,בשלבהקטנה".בתךברחלאנורוצים-והגבההסמליםררצים
-הנאו-סימבוליסטיתהגישהאתבמובהקשלונסקיאפואייצג

שלעולםאדםובאמןלעצמהתכליתבאמנותהרואה-האוטונומית

פוליטיתלמטרהיגתייסולאמפלגתייםלתכתיביםראשיכרףלא

שעסקניםונדושה,מוצהרתמוסכמת,מטרהכשהיאבמיוחדכלשהי,

נתפתחהזוגישהמולשמות.בהועושיםהרףללאבהממשמשים

שנבעהמארד,עדרמעררבתמפלגתיתאחרת,גישהומשמאלמימין

-המודרניתהאמנותשלהאקסטררברטייםלזרמיםהזיקהמן
ביטיוהנותןהלאומי,המשוררבמקרםולפוטוריזם:לאקספרסיוניזם

המפלגתיהמשרררבאכרלה,הארמהשלרלמארויהלסבלותיה

נותןכךבתוךאךהכלל,בענייניצרוארעדאמנםהמעורבוהמגוייס,

אתמבזהשהואתוךהאחד,הפלגשללאקסיומרתררקאךביטרי

האוטונומית-יחדגםהגישותשתיאחרא.הסטראשמןיריביר

התל-אביביתבמודרנהגרולזוזרמנוגרותהיותןחרף-והמעורבת

היחפניהדימיוהיטבשירתשתיהןואתאחת,גגקורתתחת

רמטאפררית.ממשיתגלותהגולההדחיו,המשוררשלוהמנודה

ייאסכולתכבןמגתלהאחרים,כבענייניםזהבעניין ,לויןמנשה

האש,כמפניהמעורבתהאמנותמפניהמתרחקכמשוררשלינסקי,"
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אסתטיקהלעניינינתוןכולווכלהמעשה"ב"עולםגסשלבוכאמן

האצילות".ש"מעולם

האמןדמותשלהמודליםשנישביןההיסטוריבמאבק :כןכיהנה

הארצישראליתבתרבותניצח-הגולהוהמשוררשליח-הציבור-

מרצוןהמנודההנווד-הגולההמשוררשלהמודרניהמודל

ביאליקדוראנשיהמשיכוהספרותיבממסדאמנם,ומאונס.

אפילוהלאה,גםבמשרות-המפתחלכהןבתלםוההולכיםהמתונים

החמישיםשנותסוףעדולמעשהביאליק,מותלאחררבותשנים

 , rהורובליעקבימאזניםיעריכתנמסרההשישיםשנותבסוף(רק
מתון,ממסדלאישבעצמובינתייםהפךשכברהמודרנהמסופרי

הואואףיהאץרי:שלהספרותיהמוסףאתרבותשניםשערךלאחר

סופידרובבלבד).חודשייםבמשךאלאימאזניםיאתערךלא

ימאזניםיהירחוןייצגשאותוהממסדי,מהאיזוןהתרחקוהמודרנה

שלהסימבוליסטיהמודללניצחוןוהביאושמו,בעצםאפילו

נלחםאלאומאוזנת,זהירההתבטאותמחפששאינוהדחוי,המשורר

דגםכןאםלפנינוהממסד.שלערלי-הלבבפיליסטריםמאודובכל

המודר-המשורידםלכלמפתיעבאופןשהתאיםאיש-רוח,שלחדש

הסימבוליסטייםיחדגםהזרמיםשמכלניסטיים

שלונסקי,פן,לאלכסנדר-ומימיןשמשמאלוהאקספרסיוניסטיים

במו-שחידשלרטושואפילוגרינברגא"צלוין,מיגולדברג,לאה

האנגליתהמלהשלשווה-הערךהיא-ייממסד"המלהאתידיו

EST ABLISHMENT , נכבדותבהשתמעיוותבתרבות-המקורהטעונה

שלהבחכיהזכרנוכברגנאי.שלבהשתמעיוותבדרך-כללובעברית

גםאותםהביאהבורגנותשלהחומרולערכילממסדהמודרניסטים

המסרברוח,אישושלאמןשלחדשלמודלהסוציו-תרבותיבתחום

האדם.כאחדחייואתולנהלהכבושהבדרךללכת

ייהרפוב-בתוךטוטאליים,חייםהחייםאמניםלפנינולראשונה,

אומהוראהלהתפרנסשייאלצומבלישלהם,הספרותית"ליקה

המודר-ביאליק.דורסופריאתשפרנסוהפרנסותומשארממסחר

שביודעיןהעברית,הספדותבתולדותהראשוןהדורהיוניסטים

התרחקוובמיוחדקבע,שלמשרותלעצמוחיפשלאובמתכוון

המודרנהאמניבעינישנחשבמקצועלדדדקים,מהודאההאשכמפני

הראשוןהדורזהווהולכי-בתלם.הולכי-בטלטיפוסיםשלכמקצועם

כתיבהפזמונים,מתרגומים,ספר:בקריתלידהבאמכלשהתפרנס
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רטושלימדשבההקצרההתקופהוכולי.והרציניתהקלהלבמה

לאהלימדהשבהאו'הבימה'שלהדראמטיבבית-הספרדיקציה

מאוחרשלבהיתהבירושליםהעבריתבאוניברסיטהגולדברג

לאמקרה,ובכלהכלל.אתהמאשרהכללמןויוצאשלהםבקריירה

הממסדשלזרי-הדפנהעלוקונפורמיסטיתנינוחהמנוחהזוהיתה

דוגמהלשמשהסופרנאלץשבהלדרדקים,הוראהשלמשרהאו

גילוייומשארהמרההטיפהמןלהתנזרהאישיים,בחייוומופת

היוהספרותייםהחייםהמודרניסטיםעבורההדוניסטיים.החיים

בניגודהחדשות.מדוריעבורםהיוהספרותמדוריהאמיתיים.החיים

המודרניסטיםראווהממסדיים,המכובדיםביאליקדורלסופרי

המשוררשלושנוא-נפשואויבואתדאגת-הפרנסהבאישבבורגני,

רביםכמוליון,מנשהגםבני-חלוף.חומרלערכיהבזהבוהמיין,

ובעיקרספר",ייקירתשלהפרנסותמןבעיקרהתפרנסמבני-חוגו,

וסדורות,ממסדיותפרנסותמאותןולאומחזות,ספריםמתרגום

שרובלאחרשניםגםזולדרךנאמנותגילההואלבורגנים.היאות

ובעניינילספרותמדוירםבעירכתעסקוכברלייאסכולה"ידידיו

הצרופה.האמנותשלהשן"יימגדלאתונטשוהציבור.

ידידיוואתרסין-לויןאתהמעסיקיםהנושאים.קשתמתוךועוד

במודרניזם.אחתלאהניכרתהפרימיטיביזם.מגמתבשלהסופירם.

אינטלק-בסקרנותמעורבקמאי.כיחסהאשהאליחסםמגתלה

תוצאותאתהיטבהמכירהעשרים.המאהבןשלטואלית

שלעמדתםואחרים.פרייזריונג.פרויד.דרווין.שלתצפיותיהם

בגליואנטי-פמיניסטיתעמדההיאהאשהעלהמודרנהסופרי

רוחניעולםהואמיצירתם.העולההאשה.שלעולמהובמוצהר.

 •שטיינמןתיארו •ויינינגרשלואופי''מיןבהשראתלמדי.מוגבל
אתשקיבלדימויהאשה.שלבלתי-מחמיאדימיוואלתרמןשלונסקי

קללאפוגל.שלבסיפורתהעבריתבספרותביותרהנועזביטויו

האנטי-שוויוניתלהשקפתםוהמקורותהמניעיםאחרלהתחקותכיום

אתומוירדהכובשלמדרגתהגבראתהמעלההמודרנה.סופירשל

 , KKKהסיסמההיאשהמקוראפשרורמוסה.נכבשתלדרגתהאשה

ייקינדר.שלבגרמנית(ר"תהעולםמלחמותשביןבשניםשרווחה

 :המסורתייםלתפקידיהלחזורצירכההאשהלפיהקירכה").קיכה,
שלביצירתםהקהילתיים.ובעיסוקיםבמטבחבילדים.הטיפול

מלחמתמצטיירתשלונסקי-אלתרמן"מ"אסכולתהמודרניסטים

197 



מכניעצדמושפל,וצדמשפילצדישתמידשבוכמאבק,המינים

ונכבש,כנועוצדוכובש

עלדומההשקפהביטוילידיבאהכחולים''חולותברומןגם

עלהנשיםכלחרדותולכןומעוף,דמיוןמשוללתייהאשה :האשה

להעריךאמהאותהמרגילההאשהשלבילדותהכברהקטן,אושרן

אתממנההגוזליםעלוביםשירותיםעליהמעמיסהמשק-הבית,את

למגדלכלונסההופכיםהקטנים,הנעריםלכם,שישהפרשיהמעוף

להידמותאזכבובוצותכםהוכהליוככםחרב-עץוהמצמידיםפורח

בשחךכברמנענעותהפעוטותהנערותאנואולםהבוגרים,לחמסנים

ללדת,עתידותשאנוהתינוקותאתהרזותזרועותינועלילדותנו

השקפהלפנינואכן,אוהבת",נערהלכלהאימהיהמצבאותוומכאן

נתןגםאךהאשה,שלמקומהעלובלתי-מחמיאהיישוביניסטית"

עםולהשכיח,לשכוחאולימבכרהיההדוך,משוךךי,גדולאלתךמן

האשהאלקראהמוקדמיםמשיריובאחדכיהנורמות,השתנות

מניגתיחהאשה 1חולפועתיםסדרי ..אומריםייאתם :כןבפאתוס

 1/הדור,במשוטיתפושעליהגם 1הותוודךכילמענהגם 1סגוך

 !אמא 1 :נואשיםיקואיסמוי,הגיגיי 1עיטמבעותתאפריח,כעדת

 " ..נשים,באספתנאיםתשאיאל 1הבית,מקדשאתתיטישיאל
 ,) 1931איגיסטחמישית,שנהכתובים,לאם,'שופך:('בעת

נעיםשהםאףוחבריו,רסיןעלילותכלאתמלתארהיריעהתקצר

אתר,ובכלזמןשבכלאגוצנטרייםכאמניםעצמם,סביבבעיקר

המודרנה,אמניעלבמינוויחידמרתקמסמךהואכחולים''חולות

תל-העירהתרחבותרקעעלשלונסקי,וא'שטיינמןא'שבהנהגת

וורשהאודסהחלףהידיעה,בה"אהספרותילמרכזוהפיכתהאביב

ישהגניזהמןכזהמסמךשלהעלאתועברים,מסופידםהמתרוקנות

כשהםגםוהתקיפה,המקוםלהבנתייחודיתתךומהלהויםכדיבי

מאוד,עדואישיצרסדקדךךכאמורמשתקפים

שמירזיוהפךופ'
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