
מאת מ? אבישי

אמה אחרוני, איש בית אלפא, מר
סיף להפתיענו בתרגומים מעולים
מהשירה הרוסית. הוא הגיש לנו
�הנעומם בתרגום עבמ את פואימת
של מאיאקובסקי "ענן במכנסים",
אחר כד — מהדחת מהשירה הסוב�
ייטית הצעירה, ועתה מונח לפנינו
קובץ קטן משירי סרגיי יסנין, הק*
רד על שט הפואימה "אנה םניגינה"
הכלולה בו. •) סואימה זו, וכן מעט
השירים האחרים שבקובץ. הם מת-
קופת יצירתו האהדונה של יסנץ,
ורובם נכתבו בשנה האהרונה לח*

ייו — 1925.
�הטות. .מאיאקובםקי נתקבל באי
בלעג' בקרירות כלשהי' אד יםנין
זכה כי יאהבוהו בחייו. היו בשימו
כנות, צליל מפתיע, שכבשו אפילו
את אלה שלא ראוהו בעין יפה' כשל
הדפתקאותיו בבתי המרזה. להוט
היה אחרי התהילה, וזו הציפתו עד
לרוויה. נשים אהבוהו. משים זקנים
ופדחחים פאמסאים קרצו לו בעיניהם
מתון• אהדה גורקי בכה כאשד קרא
לפניו משיריו. הוא עשד, כל מה
שלבו הפץ, ואף המשגיחים הקפמ
ניים מותר על המוסר הסומיטי
העלימו עין ממשובותיו הסוערות.
� ועם זה — לא היה אדם אומלל כ
מותו. הוא לא מצא לו מרגוע בשום
מקום: האהבה היתד. לו למעמסה.
השד בחבריו בקשירת תככים גגדו.
חששן היה. ובטוה שיש מותו קרוב".
דבמם אלה על יסנין נכתבו בידי
� איליה ארנמרג בספר זכרונותיו "א
נשים, שנים, החיים" — והם מצמר*
פים לתיאורים והערכות דומים מפי
אנשים אהרים, בני זמנו של המשורר

שהכירוהו אישית.
דמותו של יסנין. שמתנלמת בה
התנגשות טראגית מן רוסיה היש*
נד," הכפרית, בעלת הנופים השלווים,
�הםואנת! מן ה* ורוסיה המהפכנית
התלהבות מן החדש והבטהותיו וה*
ערגה אל העבר! בין האהבה הלוהטת
למולדת הדוסית ואכזבה מגחשלותד,
� לעומת הארצות המפותהות! בין ה
רצון הכן לקבל את המהפכה ואי*
יכולת נפשית להשלים עם םפיהיד,
— דמות זו של המשודר משתקפת
בבהירות יתר בשיריו. למעשה. דר
מה שכל שירתו אינה אלא בבחינת
נסיון לכתוב אוטומונראפיה שימת.
במלים פשוטות בתכלית, בנעימה
סיפורית, הוא מתחיל — וגם ממשיד
בדרד זו — את שירו "דרכי", הפר

חח את הקובץ שלפנינו:
כאיש הכפר מאז הן"חיי מוצאים נתיב•

אני נזכר
בכל אשר היה•

ספרו נא חרוזי,
לאט, אל תחפזו,

סיפור חיי"?
בזו אחר זו הוא מציין תחנות*
דדך בחייו הקצרים. ראשית, זכרר
נות הילדות היקרים מכפרו, שהוא
אינו הדל מהתגעגע אליו: "בקתה
כפרית, / ריחות רתמה ודוחן, /
מעל האיקונין / נר שמן בתמידות. /
מח טוב לי / כי אשמור גטוהר /
אותן תחושות ילדות". ומהכפר ה�
פאטריארכלי — לברר, לממלכת ח*
שירה והתהילה' לחח לארץ: "שנים
חלפו, / שנים פושטות ארשת —
/ ואור אהד מהפ נבט. / הוזה
כפרי — / וראה, הריני / כעיר בי•
רה פימן כול מכובד. / וכחלותי /
כשממון הפיט, / ארצות נכר /
יצאתי לגמא / אין אומן בפגישות
/ וצער כפרידה אין — / כל ה*
עולם 5וזכ נדמה. / אזי הכנתי /
מהי דוס. / ומה פשרה של התחי*
לה -זזוא, / על כן / לחוד לכי
דדרו / תוגתיכמיהה ועצבלען.
/ שדים, / על מה אני מסוג-
/ גם כלעמ ירכח ההבל. / לו את*
פגר. / אד_ / לא, מוטב — / אל

נא תקימו לי מצבת'."

*> ברני יפני!, "אנה סנינינח",
מרוסית: אריה אחרוני, הוצאת

"א5"ף", ח"א•

� נע יסנץ מן שכרון ההצלחה כן
וההתרברבות למן היאוש והעצב
ומעשי ההתפקדות הבאים בעקבותיי
הם. הכרד, על אודות זרקוריו ופי*
תדיו הרבים, על התמורות המסה*
דרות שחלו בו לאתר המהפכה, הוא
אשר העלה משורר זה, שהיה מסר
דו איש כפר, לרום התהילה, הוא
אשר פינק אותו ופתה לפניו שערים
קסומים ואפשרדות — אד בו בזמן
הוא גם "קילקל" אותו, בילבל עליו
את עולמו. מוקא יםנין זה, שהת*
יימר להיות ראש המדברים של הבד
הימה העירונית בקרב משוררי דוס*
יה בשנים הראשונות לאחד המה*

פכה. .תוקא הוא שביקש להיות
מרדן ומהפכן בכל, לא יכול היה.
בחוד נפשו פנימה, להינתק מהעולם
הכפרי על כל המשתמע ממנו. מכאן
גם הכפילות מחסו אל המהפכה. או
אחת חסימת העיקריות לכך המה*
פכר, הכזלבה את תוחלתו לגאולה
�סנמימנטלית, שלמה. ברוח אימלית
צור מחצבתו הכפמ הוריש לו במידה
רבה לא רק נסיה אל לשון עממית�
פשוטה, אל מסד עממי הנובל לע*
תים בתיספוס של גסות, אלא גם
אותם אלמנטים של מיססיות סלא�
ביתינוצריח�מזרהית. שאנו מוצאים

בשירתו.
גם בפואימה ,אנה סגיגינח" חוזר
סרגיי יםנץ אל הכפר. בהעלותו זכ*
רונות מכמה תקופות, אם כי לא ב�
סידרם הכרונולוגי. המשורר חוזר ל*
כפרו, עייף מהמלהמה ומבקש מעט
מנוחה לאחר הזוועות שנתגסה בהן.
ובחדשו את המגע עם נוף הילדות,
עולים וצפים לנגד עיניו מראות יק*
מם, ריחות וצבעים חריפים, דברים
שהיו ולא גוועו עמין בלב: ".-מלאו
לי שנים ט"ו, / וכת בלבנת שמלתה
כאן / אמרה לי כלטף: "לאו". /
זה דוחק�עבר, שמופז הוא — / מ
מווגח ישא ל5 נקרט_ / אהבנו
הכל כתקופה זו/ — אותנו אחוכ
לא חרפו". הפנישה המחודשת עם
הנערה שאהב, היא סניגינה. נערכת
בתנאים שוניס להלוטין מאלה שב*
עבר. הוא הינו כבר משורר מפורסם
והיא אינה עוד אותה נערה קטנה
אלא אלמנה צעירה. המהפכה באה.
ובתוקף הנטיבות הופל מוקא על

המשורר להיות מן אלה המופיעים
בבית סניגין כדי לדרוש את מסירת
אדמות. המשפחה ורכושה לאיכרים.
הקשר מן השנים שנתחדש בתנאים
אלה, בזכות הזכרונות, ניתק שוב.
עובד זמן, סניגינה הצעירה יוצאת
לחוץ לארץ עם המהגרים הנסים מפ�
ני המהפכה — דום אחד הוא מקבל
ממנה מכתב מלונמן, בו היא מג*
לה את רגשותיה כלפיו. עצבותה
של פרידה, עצבותה של אהבה שלא

נתגשמה.

עצבות מחלחלת גם בשיר "מכתב
לאשר,". כאן הוא מנסה "להסביר
את עצמו" לפני האשד" שנטשה אר
תו בשל חיי ההוללות שניהל: "יקרת
לי! / אהוב לא אהבתני. / הן לא
ידעת כי כמקחלות אנוש, / כסוס
מואץ מיתי, ?צף יעטנו, / אשר
�חיל דרכנו. / את לא ידעת פרש בן
�שלחמס, / בטהפד כל / כי כעשן
ישותנו כסערה, / על זאת הן אתע•
נח כי לא אמן - / לאן נושאנו זח

המתארע".
לא פהות עצוב הוא ד""מכתב לאס"
הנודע — שיר שבו מרניע המשורר
בעדינות נוגעת ללב את האס הזק�
נה, שמרוב דאנתה לבן השרד ב*
מרהקים היא יוצאת "אל הדרד כמ-
עיל עתיק ואפרורי"; בעדינות לירית
הוא מביע גם את כיסופיו אל תום
הילדות, אל הבית החם, אל אהבת
האם הלטפנית — אל כל אשר היה

ואיננו.
פהדיו של יסנין לנוכח העולם
המשתרע לפניו, החשש מפני המוות
האורב לו בעודו באיבו, מובעים גם

בשיר קצר, בעל ארבע שורות:

�עין"מישורי השלג, לובן הלבנה, ארץ למלוא
תכריכים הינה•

וליבנים בלובן
ביערות דומעים•

מי נפל ומת פה ז
לא אני עצמי ז"
אנו קוראים את דברי השיר, הנק*
� לטים בקלות מפליאה. ונזכרים בד
במם שאמר גורקי: "סרגיי יסנין
אינו אדם, כשם שהוא אבר, שנוצר

על ידי הטבע לשירה בלבמ.
אריה אהרוני עשה מלאכה נאה ב*
תרגומו העברי. לא קל לתרגם את
יםנין, כשם שלא קל לתרגם את
�השיר הפשוטות מאיאקובסקי. מלות
�עץ, אינן מק* או הפשוטות למראית
לות על עבודת�התדגום, מ יש לת*
פוש את הקצב הפנימי ואת אופיו
המיוחד של הסגנון היסניני. ואהרוני
� הצליה בכד — נם בשמירה על פש
טותם החיצונית של הדברים, וגם מ
הבלטת ייחודם המשמעותי. יש רק
להצטער על כי המתרגם הסתפק
�כד בקובץ, � בהבאת שימס מעטים כל
אשר אין בהם כמ לתת לקורא העברי
מושג מספיק על שירת סרגיי יסנץ.
הגיעה העת להגיש לקהל קוראי עב*
מת כרד של ממש מיצירתו של מ*
שורר זה, שהשפיע השפעה ניכרת

גס על משוררים עבריים בדורנו.

ת בעברי ן  י נ ס *
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