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אלטשולרמרדכי

לבסקיחייםשלהאחרונותשנותיו • 

 .המודרניתהעבריתבספרותכבודמקוםמכברזהלהרכשהלבסקיחייםשליצירתו
בכתבוישראלובאובייברסיטאות 1חדשותלהוצאותפעםמדיזכושיריושלאוספים
המשוררשלחייועלהביוגראפייםהפרטיםאך , 2האמנותיתדרכועלמחקרעבודות
משיריו, , 3 1934בינואר 4מיוםקריבאברהםאלממכתבובעיקרעתהעדנשאבו
פגישותעלזיכרונותומקטעי , 4כתיבתםומקוםתאריוצויידמהםאחדיםשעל

ולידידיולבתרלרעיתר,לבסקיחייםשלהמיכתביםצרור , 5המשוררעםאקראי
 6סלוניםמיכאלעל-ידילארץשהובאוהמשורר,אלשנכתבוהאגרותגםכמו

שהיההמידעאתלסתוראףרלעיתיםלהשליםמאפשריםלראשונה,כאןוהמתפרסמים
המשורר.שלהאחרונותשנותירעללנו

רשימותשירים,-לבסקיחייםהגדוע:"הענףתרצ"ט.תל-אביב,לבסקי'.'חיים"שירי
 1954ירושלים,קריב,א.לדפוסהביאוהגיונות".שירים-ורדידאלישעומכתבים;

לבסקי,(להלן: 1960תל-אביב,חלתי",נהר"מעברלבסקי,חיים .) 1954לבסקי,(להלן:
 • 1973תל-אביב,לבסקי",חיים"משירי ;) 1960

חייםשלונוףטבעשיריבמבחרהדוברבעמדתעיונים-ר·נרף"אדםפרנקל,רחל 2
תשל"ו.תל-אביב,באוניברסיטתמוסמךלתוארגמרעבודתלבסקי",

התאריך.השמטתתוך ,) 186-181עמ' , 1954(לבסקי,קריבאברהםידיעלפורסםהמכתב 3
"בבזים"לארכיוןתודתנו .) 61עמ'(שם,סומא""אילןהשירנרשםהמכתבבשולי

המכתב.שלצילומואתלרשותנושהעמיד
עמ' , 1960(לבסקי,לבסקישלהחדשיםשיריולקובץהקדמהגררזזנסקי,שלמהעיין: 4

שירים'.'"ילקוטלבסקי,ח.בתרךושירתו,לבסקיחייםלברא,שולמיתראה:כן .) 13-5
 ·---- • 32-9עמ'

 14"דבר",לבסקי,חייםשלהאחרוניםימירעלרכן,יוסף . 2f:IJ-'2/J7עמ' , 1960ל·נסקי,
"ספראלפו),(להלן:בעיירתולבסקיאלפו,מלכהרכן).(להלן: 1962בספטמבר
 141-עמ'שם,חיים,החולמניחברירבינוביץ,דוד . 138-135עמ'תל-אביב,דרצ'יז'.'

142 • 
לאברהםונמסרוסלוניםמיכאלידיעללארץהובאולבסקיחייםשלהארכיוןשרידי
האררי·המכתביםאתלמצואהאלמנהבדייעלהלאקריבאברהםשלמרתואחרקריב.

למרתודתנוסלונים.מרשהכיןתצלומיםפיעלכאןאיפראמתפרסמיםהםגינליים,
שלשיריםשלשהגםהיוהמכתביםצרורבתרךהתצלומים.מסירתעלסלוניםמיכאל
קריבאברהםידיעלהועברואלהשיריםלכן.קודםאורראושלאלבסקי,חיים

 • 123עמ'תשל".דשבט , 3חרב'ל"ח,בכרךזהעתבכתבופורסמול"מאזנים"
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הסגרבמחנה

סוגיירצחלפנימשמע , 7 1934בנובמ.ברכנראה,בלנינגרא,דנאסרלבסקיחיים
המוניים.והגליותמאסריםשלילמסעאותששימשרצח ,) 1934בדצמבר 1 (קירוב
ונקיפותצערשגרמהלבסקי,שלמאסרועלהידיעהלארץ-ישראלהגיעה 1935בשנת
ובעצםלהצילויכולנו"הן :סערוניי.כתבהמאסרעלהעט.אנשינקרבמצפון
מברית·לבסקישלליציאתוהדואגיםבראש , 8הכליה"כבשןלתוךזרקנוהודיינו

מחשבות"רבות : 1933ביולי-21נאליושכתבביאליק,נחמןחייםעדמהמועצות
 , 9שמים"בידיהכלנס.יעשהכאןגםואוליקצרותהידיםאבללגאולת.ו,חברינובלב

אוץלירות 200שתאסוףלבסקי,להצלתקרןשליסודהעלדנוישראלבארץ-
יציאההיתריבעדהסוניטייםלשלטונותתשלוםלשםדרושותשהיוישראליות,
לבסקי,חייםשלמאסרועלבארץ-ישראלשנדועלאחרולבת.ו.לרעיתולמשורר,

ניתזזופעילדתעל , 10כרוזמאנסגםהשתתףשבהםלח.צלחו,הנסיונותגברו
 :כתבשבויז.Lמעונוביץ,דודשלממכתבוללמוד

פ"אזוקלובהסופריםאגודתועדבשםרביבוניץיעקבכתבלבסקינעביד
ולאהידועיםהקומוניסטייםהסופריםלאחדופיוספנהכרוזבדו.דלמאכס
קולצוב.לסופרלרוסיה,כתבכךאחרגענה.

(בלונדון)פ"אןקלובשלהעולמילמרכזפנהפ"אןקלונשלהעבריהמרכז
זה.נעבידלהשפ.יעיכולאינוהגדולשלצערוממנו,תשובהוקיבל

תוצ"ו)בשבט(י"גשוחטמןאלשמעונוביץשלמכתבואתשהעבירלחובר,פישל
הגרמניהמשוררהואזהנעבידאליו,פנהברורשמאנסנפריס,"הסופרניהוסיף,
רבינוביץשלהנואשתהפומביתוקריאתופרינשאולאהמאמציםכלאך , 11ברכט"
כדינחחיהלא 1935באוגוסט 14נ"ב"דנר"שפורסמהלבסקי",חיים"לעזרת
החשאיות.ההשתדלויותמןיותרלהועיל
לבסקיהועברלנינגראדשלהכלאבבתיועינוייםחקירהשלחודשיםכארבעאחר

;:;~ 

'l; 

עובדהימים". 22 "עודלובותרוכילבסקיכותב 1939בנובמברךמיוםלרעיתובאגרתך
 : 1934בדצמבר 24מיוםקריבלאברהםחיוגמ.שלממכתבוגםמסתברתזו

מחלהחלה 11
 • 265עמ'ח, 11יספרא, 11תשלאייר"העבר",יבגל·מאה",בעלמאדקשה

 • 80עמ'ה-ו,חוב'תרצ"ד-ה, , 11גזית 11 8
ת"ללחובר,פ.ידיעלהערותבצרוףוסדורות,מכובסותביאליק",נחמןחיים"אגרות 9

רבט.עמ' , 5כרךתרצ"ט,אביב,

"בעניז : 1935במארס 18ביוםקריבלאברהםכתבממוסקבה,העבריהמשוררחיוג,מ. 10
בהרבהלסייעיכולזההגולם.שבעירואונני''נסיובעלאללפנותעודצריךינגל·מאה
"אנימפורשות:זרהצעהעלחיוגחזר 1935באפריל 18מ"במכתבלדבר".ליוסימוכים

יכולהרבההוא ...בדודמאנסאללפנותצוידינגל·מאה.עניךע"דלהתחילרוצה
הספקות.נצחרהרבאחרונהאולםהחורף,תחילתעםכאןכשהיהליהבטיחרגםלעשרת

לוכשיכתבערך.ורבמארדמסובךהואוהעבידלגמריזרבן-אדםב.שבילוחייתיאניהן
והואהפרטיםעלאתרנדברתיהספרותי)שמיאתיודע(הואשאנילולהזכירצויד

 .) Z72 , 269 1עמי"ח,ספר("העבר",ומסוימת"ברורההבטחהליהבטיח
ירושלים.והאוניברסיטאי,הלאומיהספריםבביתשבדורןבאוסףשמוריםהמכתבים 11

אלה.במכתביםלהשתמשהרשותעלהלאומיהספריםלביתתודתנו
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מסילתעלשוכנתמארינסקהסיביריתהעיירה , 12שבמארינסקלמחנה 1935באפריל
לרוב,הסגרמחנותנמצאווסביבהרקראסנריארסקנוברסיבירסקשביןהברזל

חלקהיהה"מארלאג"מאריבסק.שלהמחנותמרכזהיינול"מארלאג",שהשתייכו
בוגר-פגשזהכמ.חנההמערבית.סיבירשלהמחנותממלכתמשמעמה"סיבלאג",

חייםשלהרשמישמו-שטייבסרןכחייםעצמושהציגלבסקי,חייםאתברזילי
לאחררולגרגראד),מכןולאחרסטאלינגראד(לימיםבצאריציןלעצמושנטלולבסקי,
לבסקיעבדמארינסקשבסביבותבמחנה . 13 1924בשנתסאמארהמגלותבריחתו
במקוםשהוקםענקיחרושתלביתיסדוותב"חפירתביממהשערתעשרהכאחת
והנחתן,לבניםהובלתכגרן , iבזרהקשוררכלבנייניםהקמתכבישים,סלילתההוא,
עלהולאנגופרחלשהיהלבסקי , 14וכדומה"מבטון-ברזלחלקיםסידורמלט,הכנת
מנתעללבצעהמאמץכלעשההואאולםהדרושה,העבודהמכסתאתלמלאבידיו
ראשמסריימתבמידההקלהמכסהבמילויקשייועלחבריו.עללמעמסהליפולשלא

השקט,מזגו"עללבסקיחייםאתשהוקירפרקטייב,הורסי(בריגאדיר),הקבוצה
בספרות,ידיעותיועלובעיקרבעבודה,לחבריםהטוביחסרעלהנעימות,הליכותיועל
הספרותשלונתיבותיהשביליהבכלבקיאותועלבשירה,העמוקההבנתועל

במלאכתלהמשיךללנסקיאיפואסייעהקבוצהראששלהאוהדהיחס ""הרוסית"
"היהלנוחלומציעיםהיולעיתיםוכאשרעבודתותוךגםשקועהיהשבההיצירה,
שלהשניהביתאתגמרתיעכשיו'רק :ומצטדקבמעשה-משובהשנתפסכילדמחייו
זמןאולם , 16 111 •••חרוזיםכמהעודמסייםהיית.יליהנחתםאילו'הנה :אושירי'
היההנקב"דשלטונותבידיימים.כבראה,האריך,ל'אזהבמחנהלבסקישלשהותו
יירקמושלאכדיאחדבמחנהמדירב.זמןלשהותלאסיריםלהניחשלאקונקוט

מכשוללהוותהיושעשוייםקשריםהאסירים,ביןהמידהעליתרהדוקיםקשרים
שליסרריודרךעללמחנה.ממחנהלבסקיגםטולטלואכןהאנושי.הרגשלדיכוי

אנואין 1937יוניועדבוגר-ברזלי,ממנונפרדעת , 1935דצמברמאזהמשורר
אתבמזריקלתארמאפשריםכאןהמתפרסמיםהמכתביםאךעת.ה.לעתדברידועים

 • 1939נובמברבסוףלשחרורוועד 1937מיוניהמשוררשלהימצאותומקומות
בסביבות , 17טמיר-טאיהעיירהשבקירבתבמחנותלבסקישההאלהרחציבשנתיים

נרשם:צפון""ערבייובשיר ," 31.3.35במאסר,"לנינגרא,דצוין:דלןשט""אילןבשיר 12
(בוגר-בן-משי.גם .) 198 , 196עמ' , 1960(לבסקי, " 14.5.1935סיביר,"מארינסק,

 • 239עמ'שם,אפריל,בתחילתבמארינסקהסגרלמחנההגיעלבסקיכימציין,בוזילי)
פס nאנ.כ.-נהגבול.אתגונבאניתרפ"דהס'נה"בראשלקריב:לבסקיכתבזהעניןעל 11

באטאפ,נסעיהחודשבוריסוב.בסביבותבקרנטיןחדשים 2הסרב.יטית.הטריטוריהעל
הזכויותכלעםסוביטינתיןאלמוניפלוני'האזרחתעודה:נותניםלסאמרה,שולחים

אתמשנהאניבצאריציןבורח.אנישנתיים.'במשךהעירמןלצאתרשותלוואין
 .) 185עמ' , 1954(לבסקי,שמי"

 • 246 1עמ , 1960לבסקי,ברגר-ברזילי,זכרונות 14

 • 248-247עמ'שם, 15

 • 248עמ'שם, 16
 " KpaTKaH reorpa יR'IecKaH 3H <iע; RKJiחס Ba ~ eARH", Mocr :ראהזועייהרעל 17

94 • 1964, TOM 4, CTp :3-גיאוגרפית);אנציק.(להלןH iנCOBeTCKa iנBOJibllia " 

94 • CKBa J 956, TOM 42, CTp סM ,"נi Aii ~ 1 חRKJIO ;סובייטית),אנציק,(להלן:ע
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בוית·ביןהגבולמןהרחקלאש;ריה,ג;רנאיהשלבאיזררהשוכנתזו,עיירה
מסונפיםהסגרמחנותרשתבמצאהמונגוליה,שלהעממיתולרפובליקההמועצות

שוויה,גורנאיהשלההרריבאיזורה"סיבלאג".ממלכתחלקשהיהל"גורשלאג",
מעלותלארבעיםינוארבחודשבומגיעהושהטמפרטורהעמוקיםבגיאיותהמבותר
בגוונאיההמחנותכבישים.וסללוברזלמסילותהאסיריםבנו , 18לאפסמתחת
 , 19בהם"הנהוגיםוהעונשיןהעבודהשיטותשלבקטלנותםלאימהידועים"היושוויה

משיריולהעבירהמשוררבידיעודעלהלא 1937שנתמאמצעכיאיפוא,תמהאין
מכתבשמלמדכפילארץ,להישלחשנועדהבעגור","מעשהוהפואמהלארץ-ישראל

הקשיםלתנאיםבנוסףאךהחמישים.שנותבשלהירקלתעודתההגיעה , _J ~ 20הל,כ
ביזהניתוקחללארץ-ישראל,יצירותיוהעברתעלשהיקשו·זz-וריה,בגררנאיה
 , 21לנינגראדאתעזבהבתיהשאשתובגללגםלארץהמשורר

"רק :סערונילידידוכךעלוכתבהעשריםשנותבשלהיבתיהאתהכירלבסקי
מעבריתכלוםלדעתרוצהאינהאבלבחמודת,היא !נתאהבתי :ליתצחקאל

ללנינגואדבאהובאסיע,ביטוצ'קהבחיבהאותהכינהשלבסקיבתיה, , 22ומשירי"
 1929בשנת . 23אחיות.יהושתיאמהלהתגוררהמשיכושבהפריל~קי,העיירהמן

והרוויחבבית-חרושתעבדלבסקי , 24תמר-בתלהםונולדהבתיהאתלבסקינשא
שלרוחואתדכדך"וזההעיקריתהמפרנסתחיתההתופרתאשתובערדמעט

לאהיאסתירות.ורבסבוךכנראה,היה,בעלהאלבתיהשליחסה , 25המשורר"
לזראוהיהודיתוהעבריתבכללהשירהעלו'מבליגה'שירתובת.את"אוהדתחיתה
אהבההיאמשורר.שלרעיתולהיותלוודאי,קרובלה,החמיאלבהבסתראך , 26לה"
עברימשורוהיותובגללכיצורב,כאבחשהכנראה,בזמן,ובולבסקיחייםאת

שחרףהעובדה,אתלהביןניתןאלהסתירותמתוךמתמדת.במצוקהלחיותעליה

'l 

כוךהנ"ל,שלשלישיתמהדורהרכן 113-112עמ' , 12כרןסוביטית,אנציקלופדיה 18
 • 91עמ' , 7

 • 6עמ' , 1960לבסקי,גררדזנסקי,ש.מאתמברא 19
אשובטיחותי !והנכבדהיקר"פיכמןכתוב:הפואמהשלהידבכתבהרביעיבעמוד 20

ושיוהלואיטוריהם.מספראלהפרןביחסתמידנמצאתחורזיאתלךשולחאניבה
מתוקים.לאבדבריםלבךאתאדאיבכיבעינייקרתדיחששי.אתיאמתלאזהאדרך
אחות.בפעםואצליחאפשריפה.ערלהקפיצהכללאר-לי,סלח-נכשלתיאם

לבסקי.ח.שלך
ליאחתבקשהב.ב.שלומנו.אנשירכללקריבוררצ'קהללמדן,לבוש,לבביתפ"ש
ואםוילין,גרוזובסקישלמילונואתהביתית)כתובתי(ע"פלישלחאנא-אליך

י"בהמלחמה.שנותאחרלאורשיצאויצירותיומספריבאחדזנביבעיניוחןמצאתי
באוניברסיטהאירופהמזרחיהדותולתעיודלחקרבמרכזשמורהיד(כתבתרצ"ז"אב

 , 1962ספטמבר-אוקטובר , 197-196חוב'כ,כרך"מולד",גם:ראהבירושלים.העברית
 .) 383-379עמ'

הרגלתה.ארמרצונהלנינגרדאתעזבהלבסקימשפחתהאםלבררבדיינועלהלא 21
 • 80עמ'ה-ר,חרב'תרצ"ד-ה,"גזית", 22
לא-לג.באגורתעיין 23
 • 185עמ' , 1954לבסקי, 24
 • 257עמ' , 1960לבסקי,זרחין),(להלן:השחרורולאחרהמאסרלפניזרחיןא. 25
שם.שם, 26

 ,'.ר,

'?~ 
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 , 27בלנינגראדישבהעודכללארץשיריובהעברתטיפלההיאבדברהכרוךהסיכון

איפואנותקלאק, 1לאק-במלנינגראדהוגלוארעברולבסקישל'ובתושאשתולאחר

ארץ-ישראל.לבידזורר zהמוביןהקשרלחלוטין

מחנותבחמישהלכסקינמצא 1939נובמברלסוף 1937יונישבידוחציבשנתיים

 :הבאהפירוטלפיפעמים,שבעומקוםממקוםוהועבר

 1938מ-ארס 1937יוני 5מספרמחנה

 1938אפריל 16מספרמחנה

 1938מאי-דצמבר 9מספרמחנה

 1939מארס- 1938דצמבר 13מספרמחנה

 1939אפריל-מאי 9מספרמחנה

 1939יוני-יולי 22מ.ספרמחנה

 1939אוגוסט-נובמ.בר 9מספרמחנה

 1938בינואר-3משנכתבוולבתו,לרעיתרלכסקיחייםשלהמכתביםשלושים

לתקווהמאיושהמטולטלהמשוררשלמסבלוטפחמגלים , 1939בנובמבר-7לועד

חלילה.וחוזר
העזבכפורמהעבודהלכסקי.חייםשלמצבומאודעדהורע 1938-1937בחורף

אצבעותיו.קפאו

תיאמן.שלאבצורהוכואבותמ.רגלהמלאותהןמאר.דקשהאצבערתימצב

בינואר-11בלרעיתרכתב-לחת.רחץיכולשאיניימיםחודשכבר

אפריקהתושבשלכאלה-וידימנקה-ארובותשללזהדומהפרצופי- 1938

 , 28 )ב(המרכזית

העבוהדמכסתאתלמלאבידיועלהלאהמשוררשלהמרוביםמאמציואףעל

- 1938בינואר-3בכתב-המכסהאתלמלאהשיטתיתהצלחתי"איהדרושה.

עלכעונש .)א(מכוונת"כחבלהאלאהיורדבראיותיממצבכתוצאהלאנתפסת

לקנותממנומנעו ;צינוקימילעשרההקרדצמברבחודשלכסקיהרשלןזר"חבלה"

אתלולמסורסרבוואףלאסיריםשנמכרהסרנומעטאתהמחנהשלהמכירהבדוכן

המחנהשלטונותמצדלהתנכלותבנוסף .)א(מאשתו'זz.נתקבלההזעירההחבילה

האסירים.שלזרועםמנחתלכסקיסבל

לע.יתים __ , 1938ביאנראר-3בכתב-בימתעללתהאנושיהמידחלאתכל

מהלומותאספוגגםאחת.ולאיהודון"של"פרצוףהכינויאתאשמעקרובות

 .)א(למעליבי"רבהבליבראליותמתייחסתשלנוהמחנהמינהלתאגרוף.

הקרירהאתאפילור"סחבונגנבולשלוחמפיהלחסוךרעיתןשהצליחההמזרןמעט

 .)ג(תכולתו"כלאתרווקנוהארגזאת"פוצר ; )ב(שבתוכו"המרקעם

הקשים-כמורתגעגועיאתלהניסבמה"איןנפש.בעינוייהיהכרוךהגופניהסבל

שבולפיכמן,לבסקישלמכתבומרמזאשתובאמצעותהשיריםשלהעברהעובדתעל 27

לעיל). 20הערה(ראההביתיתכתרבתועלספריםלשלוחמבקשהוא

כאן.המתפרסמיםהמכתביםעלמצביעיםבסוגרייםהמספרים 28
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לבלינעלמושליהידכתבי"כל .)ב(ועיתונים"ספריםאידהמענה.השעמוםואת
נאלץוהואניירפיסתאפילולמשוררהותירולאהגנביםלרעיתו.כתב ,)ג(שוב"

המתמדתהדאגה .)ג(לפליטהלושנותרספר,שוליעלולכתבםשיריואתלשחזר
-"והמחשבותהמשורר.עלהיאאףהעיקההגוףשלהראשונייםהצרכיםלסיפוק
גםאךל'נסקי.כתב- )ב(הגעתי"להינדראיאוכל.עלאוכל,עלרקמחשבות
נפש.לייסורילווגרמהאותודיונהמרעיתוהזעומההעזרה

מצבךעלהעידהקלמשקלהעצובות.ידיעותאליהביאההזוהחבילונת
 !האחרוניםהפירוריםאת.מפיוגוזלשאנילי,מרכמהעדהקשה.החומרי

עלבךלנזוףאםלןהלהודותלהתנהג,כיצדיודעאיניכברעצמי ינא--·-
-אותיהביאההחיים][תאוותהיאבושהחוסרלאיזהראי ...נדיבותן

 .)ד( !ליצר !האומללהממך,חומ.ריתתמיכהמבקשאני

כוחאעצורשלאנדמה"לי :לבסקיכתבהקשיםברגעיםכיאיפוא,תמהאיד
מןמספרשבועותששיוחררהיהדיאך ,)ב(הגיעו"האחרוניםימיהאביב.עד

 .)ן(לחיים"ועיקשתחייתית"תאוותבושתתגלהכדיהמפרכתהעבודה
חייובתנאימזערישיפורחל 16מספרלמחנהלבסקישלהעברתועם

הלבלמחלתהראשוניםוהסימניםהקודםהמחנהמדברגלהדרךאן .)ו(החומריים
אתמביאהומוסרית"פיסיתמבחינההרוסש"א·ניוהתחושההרגליים)(נפיחות
 .)ז(במהרה"למות-אחת[ל]שאיפה"רקהמ.שורר
אןהחומרי,מצבוהשתפר , 1938בדצמבר , 13מספרלמחנהלבסקישלבואומאז

תקנה.ללאהרוסהכברחיתהבריאותו

והשכניםחםבצריףשיעור.לאידיותרטובמצבישעברהלשנהבהשוואה
מניחהבריאותי-מכלוהחשובאנושיים,השלטו·נותב.מיוח,דרעיםאינם
והנפיחותקפואותאינךאצבעותימ.ורסות,מכרסיהאינוגופיהדעת.את

(מחלתהעיקריתמחלתישללמיצער,החיצוניים,הסימניםמרגלי.נעלמה
גבעהבמעלהמטפסכשאנירקמורגששליהלבמוםנעדרים.הםגםהלב)

ותכופהמהירהנעשיתהנשימהיותר,מהירנעשההדופק-העבודהובשעת

 .)אי(נחנקאני

מאסרי,תקופתתוםשעםה"תקווהב.לבסקיאיפואגברהאלהחדשיםבתנאים
רווחהחייונראההביתהאשובבקרוב ,)בי( ...זואלזהשובהגורלישאני
ונשנותהחוזרותבבקשות.יוביטוילהךמוצאיםבחייםוהתקווההאמונה .)חי(ונחת"

עלבאהלאזותשוקהאךהקריאה.רבת.אורתפושקיך)שירי(בייחודלספרים
עלהולארבותשערתלעבודלבסקינאלץלכאורההטוביםבתנאיםאףסיפוקה.

שידעמכלביותרהטוביםבתנאיםגםהדרושה.העבודהמכסתאתלמלאבידיו
חשהוא , 1939ביוני-יולילבסקינמצאשבההמחנה,של 16בנקודהמאסרו,נשברת
בשבילאחדחופשירגעאףנותרלאושינה.אכילהעבודה,שלהסגורבמעגלכ"כלרא
מפאתבידיועלולאפושק.יןשל'"הטבוע"אתלתרגםניסיונותיו .)דכ(היצורה"
 ...אותימענההיצירתית"העקרותלמשורר.נפשעגמתגרםוהזב.ונזמךהמחסור

כלבסקישגב.רהוכ.כלהשחרורמרדעוהלןשקרבככלאן .)דכ(צמח"חייחיאני

11... 
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העתי.דגנילוחרדותהספקותנררצפועלוכןהמחנותשלמהגיהנרםיצאכיהתקררה,
כיוסםאחתונערנהנעתאךמשפחתו,עםלהתאחדעינייםבכלירןצפתהמשורר

במכתבים.גםביטויואת.מוצאזהמחששוטפחזרפגישהמפ.ניהחששהזרגבבני

מכפיצעירנראהשאניאומרים,ש"הכללבסקיכתברעיתואתלעודדמנתעל
כנראה,עוררו,אלהדברים .)גכ(שנים" 27עלערלתאינושגיליחושבים'זtנרתי.

ער.דנחירצהלאלבטחוחראהזדקנתהיאכילו,שהודיעהאשתו,בלבחרדות

חשצעיר,אנינראהכיאףמשלך.גרועאף"מצבי :לבסקיהשיבלהרגיעהמנתעל

לחיצוניותיגםלהעניקאשתדללהרגיע,ךכדי ...כלחעליושאבדכזקןעצמיאני
המשוררהרהרזרתשובהתוך .)הכ(זקן"בעזרתעצמיאזקין-המזדקןהמראהאת

הגיערהבהבפרידהעברתקייץבדהרה,לוחלף"אביבנו :וכתברעיתרעםחייועל
אףזרותחושהאשתוסבלותעלכאשםכנראה,עצמו,חשלבסקי .)הכ(הסתיר"

עיקרתיפולב.עתידשגםוהידיעההעתידלגביהרביםתשאלהסימנינוכחגברה

רעיתר.שלשכמהעלהמעמסה
השאלההיאשחרורו,לפנישנהכחציכברלבסקיאתשהטרדיוהבעיות,אחת
רישיוןלוקבללהשתדל"איכשהואשתואתביקשהואהמשפחה.מגרדימקרםבדבר

"אק-ברלאק .)כ(הארורה"באק-ברליאקלאיבודללכתולאמקרם-המגורים,לשינוי

לטאשקנטמעבררישיוןלהשיגתשתדלינסי,בשבילי.מתאיםהפחותהמקוםהוא
"הנה . 1939במאי 31מ"במכתבלכסקיוביקשחזר ,)גכ(אחרת"דרומיתלעיראו

באותהאחיהזהכיצד-ביוני-30בוכתבחזר-האחרוןמאסרייוםמתקרב

בידיכנראה,עלה,לאלשחרורועדאך .)דכ(הגורל"השליכךשאליהדוביםמאורת
המגרדים.מקוםלשינוירשייוןלהשיגלכסקישלועיתו

השחרוראחר

עדויותחמשעתהעדנידינוהיוההסגרממחנההשחרוראחרלבסקישלגורלועל
 :בלבדמקוטעות

 , 1958בשנתלארץשהגיעהרפואימרת",בלדות"שירים,מחברתעלציון )א(

 ," 4.10.40 "כולההמחברתשלמזהשונהידבכתבורישוםלנינגראד""תרפ"ה-ת"ש,

 ; 29מחברהמידיהמחברתמקבלבידישנרשםהתאריךזהכילשער,שניתן

 ; 30 " 29.8.40זרטרתא,"וישרה :המשורררשם"יום"השירבסוף )ב(

 :ציין 1958ב"לארץשהגיעהלכסקישלמעזברנרשנייהמחברתעל )ג(
 r.41 ~ -1:זוטא,לנינגראדמ-רסקנה-רישרחלכסקי,ח.תרגםמצירי,לרמונטוב, .מ"

14.10.40 " 31 ; 

 :בזיכרונותיומספרזארחיןאלכסנדר )ד(

לכאןהגיעולכסקיבמוסקבההתגוררתיאניהמלחמהפרוץלפניקצרזמן

 • 39עמ• , 1960לבסקי, 29

 • 144-143עמ'שם, 30

 411--עמ' , 1965אוקטובר-נובמבר , 207-205חרב'כ"ג,כרןב"מדלד",פורסםהתרגום 31
אתוהשמיטהמחברתשערעלהרשוםשלמדויקתהעתקההביאלאלדפוסהמביא . 421

"לנינגרדמ-דסקבה".התכות

1 

l 
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השלטונותאצללהשתדללבירהבאהואפסקוב.שלידמסטאראיה-רוסא
 , 32ללנינגראדלחזוררישיוןולקבלעבודהבענייני

לבסקיכיגרודזנסקי,שלמההסיקאלהידיעותסמךעל

 11עוונו 11אתשריצהלאחר , 1940או 1939בשנתנללנינגראד]חזר
••• 

אוממוסקבה,לבסקיאתהעבירו 1941ר" 1940שנתבידכילהניח,[ו]יש
 , 33זוטא"ב"וישרהל"גירוש"אוהסגרלמחנהוישרה,למאלאיהמלנינגרא,ד

הבויחתוהגרמניתשהפלישהרכן,יוסףמקראקרב,מהנדסשלזיכרונות )ה(
עםנפגשכימספר,חראהסוביטיים.ההסגרלמחנותנקלעושםלתירכ-המועצות.

בחורףלבסקימתאלהבמחנותכיומוסר, 1942בקיץסיבירבמחנותלבסקיחיםי
1943-1942 34 • 

המתפרסמים(מגמ-ח)אליוהאגרותושש(לא-לט)לבסקישלהמכתביםתשעת
בחםדיש 1943מארסועד 1939מסוףהמשוררשלונדודיומחייוטפחמגליםכאן
ידיעותמערעריםשהםבערדעתה,עדבידינושהיוהידעיותמןחלקלאשרכדי

אחוזת.

מועט 11שלעיירהלאק-בולאק.ולבתולרעיתולבסקישב 1939בנובמברשחרורועם
האדםבנישלהפניםגםיהיוובקרובהקורנותהםירוקיםזהבמקום ...הירק[בה]
לפצותהכדיאוליבתו,לרבזמןהקדישזונידחתבעיירהביושנו .)אל(להם"דומים
וחיה 35עבריתהעשרבתתמראתלימדהואוהסבל.הבית.רקשנותעלבמעט

חודשיבחמשת .)אל(לחם" ...הילדהבשביללמצואכדימורעלכעכבר ..."מתרוצץ

'i.. 

 • 259עמ'זרחין, 32
 • 6עמ' , 1960לבסקי, 33
שלהאחרוניםימירעלהיחידההעזותעת.העזהיורכןיוסףשלשזכררנרתירכיוד 34

בהרחבה.להביאןמקרםישלבסקי,חיים

בחורףבסיבירהסגרבמחנהשנפטרז"ללבסקיחייםעלישראל''קוללשידור"האזנתי
אנירוצהלפיכך • 1940שנתעזרקידועיםחייושתולדותמהשדיורהבינותי • 1942/43

שלבמחנהבסיביר, 1942ביוליאתרנפגשתילבסקי.שלהאחרוניםהחודשיםעללספר
אישכחמישיםעםיחדאחרממחנהלשםונשלחתיחקלאיהיההמחנה • 53מס'ד 11נקב

מוסקבאיהיההשנייהודים,שניהיינוזהבמשלוחולילה.יוםלמחנהממחנהוהלכנו
הנוראיםבימיםחזןכןאחריוהיהעבריתדיברהואציר·נרתר;בגללאותושאסרוצעיר,
לאההואבזמןלבסקי.חייםאלהחדשבמחנהאותיוידעהזההיהודינכים.שלבמחנה
אריידישושוחחנובמהירותלבסקיאלהתקרבתיזאתבכלאןעברית,עידיןידעתי
זוכו)שאניכמה(עדעצורשניםכשלשכברשהיהומפניקרמהקטןהיההוארוסית.

שהייתיאני,גםאלאלבסקי,רקשלאמרבן ..•ממשכוחותבאפיסתמא,דוחלשרזה
יכוללאזרבעבודהגםאבלהמחנה.לידבחפירהעבודהלנוונתנוחליתיממנו,חזק
אפילולונתנולאולפעמיםלחםגרם 400רקקיבלוהואהנורמה,אתלמלאלבסקיהיה
 1943באביבשלחואותי-לבסקיחייםאתראיתילאזמןמאותו •.•בצהרייםמרק

ברעב.הםאףמתרהחוליםרובאבלחולים,לביתמקנסקבאלבסקינכים.שללמחנה
שנים. 5כלואהייתיברנכיםשללמחנהאותרגםשולחיםהיו 1943ב"לבסקיחיאילו
 ( " 1943-1942בחורףקנסקבמחנהנפטרשהואאנימשוכנעכןלפי

בספטמבר 14 , 11דבר 11
1962 (. 
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שיריושלוהעתקהבכינוסל'ררדאי,קורבעסק,הואבאק-ברלאקלבסקישלמגוריו
הלתי"·נהר"מעברנספררופורסמה 1958ב"לארץשהגיעההמחברתבאותה
קבלתנעבידמץרבמשנהלטפלאשתוהחלההמאסרמןלבסקישלשרבואחר
להלהחזירבלבינגראדהמשפטלביתתביעההגשיההיאללנינגרא.דלשרבהיתר
בתיההרשמיבשמה-לבסקיבתיהזכתהרביםלהפתעתמגוריה.חדראת

לבסקיחייםשלרעיתראיפואעברה 1940יוניארבמאיבמ·ז.:פט.-שטיינסון
בלנינגרא.דבתהעםלהתגורר
 :ולגיסותיולחותנתווכתבללנינגראדלשרברשותקיבללאזאת,לערמתלבסקי,

לבסקימשפחתכנראה,שקלה,כןלפני .)אל(יודע"אלחיםדק-אניאפנה"לאן
הידיעותבעיקבותאךרעיתר,משפחתשלמגוריהמקוםלפרילרקי,לעברואפשרות

הא·ז~-השללשובהההיתרשנתקבללאחרובעיקרבעיירההכלכליתהמצוקהעל
אק-ברלאקאתהמשפחהעזיבתבעיקברתהפרלן.מןזראפשרותירדהללנינגראדוהבת

זרשכוחת-אלבעיירהלהשארטעםכללבסקיחייםעודראהלאללנינגראדושובה
התגוררהואעליו,אסורהחיתהזאתבעירשהישיבהכיורןללנינגרא.דנסעהואוגם

התגוררלמעשהאך"יום".השיראתכתבאכןושםוישרהכמאליהרשמיבאופן
 :וגיסותיולחותנתובמכתבזאתשביטאכפיחוקי,בלתיבאופןבלנינגראדלבסקי
ובמקוםביוםשוההאיננילדשאניבמקוםהתוהו.בעולםכמומתהלךעדיין"אני
שקלאףוהוארעיתרעםיחסיואתערערזהמצב .)בל(לן"אינניביוםשוההשאני

לרעיתולבסקיחייםבידהיחסיםהתערערותשעלייתכןממנה.להתגרשאפשרות
אלכסנדרשנזכרכפידתי','רוחלהלךנתפס"הוא :בחייושחלההתמורהגםהשפיעה
שבווגיסותיו,לחותנתולבסקישלבמכתבוגםלמצואאוליניתןלכךרמז , 36זאוחיד

 .)גל(אידיאולרגיים"מטעמיםמברגיהשאפרדכךכדיעדעומדהדבר"אידציין
הקומוניסטיתהמפלגהמזכירששימשז'דאגוב,לאבזרילבסקיפנהעתבאותה

אוליארבלנינגראדלהתיישברשותכנראה,וביקש,לנינגראדוהעירהמחוזל :tי
שםובשהותולמוסקבהלבסקינסעכךלשםדרצ'ין.העיירה-דודתומגרדיבמקום

באוקטוברללנינגראדשוברעם , 37"מ.צירי"לרמרנטובשלהפואמהתרגוםעלעבד
חוקיתהבלתיישיבתווהמשךנדחתהבקשתוכיללנסקי,התברר 1940בנובמבראו

וישרה,למאלאיהוישובהעיראתיעזוב.כיאותו,שכנעוידידיואותו.מסכנתבעיר
יהודיותמשפחותמספ.רהתגוררוזרבעיירהמלנינגרא.דק"מ 190כ"השוכנתעיירה

הפסחלימילבסקיאתהזמינההמשפחותאחתמצוות.ששמרוכאלהגםובתוכן
וישרה.במאלאיהחייובאפילתאורזיקלגביושימשהזווהזמנה
 .על"בשואל.ס :ועבודהמגוריםמקוםלמצואלבסקיהתקשהזהבמקוםאףאולם,

כילהםוהוכחלךתהיה'.'מחר :[אומרים]עבודהעל ;היה''אתמול :[משיבים]חדו
אךלידי.דכתב ,)הל(נמאס"הקץ,במהרהיבראהלוואי ...כיוםגםקייםאתה

מאת"מצירי"הפיראמהתרגוםעלועבדיצירתואתהפסיקלאאלהתנאיםלמוות
יצטרךושלאלהתקייםלושתאפשרעבודהכללקבלמרנןהיהלבסקי .)הל(לומונטוב

 :הזולתלעזרתלהיזקק

 • 260 1עמזדחין' 36
לעיל. 31העדהדאהוכן 259עמ'שם,זדחין,אלכסנדרשלבזכדונותירעיין 37
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העבודהצבעים.לאריזתבקואופראטיבשהואכלמקלטלילתתתבטיחו
וחיוויתלובןמיניבכלבגדיבלוייאתל'זתםמוטבאךמלוכלכת,

מדיםללאאנשיםבפנילהסמיקמאשרסחיאיזהבעודיודעהושטן
אלהבעיניכמואלתבעיניהיאשיריםכתיבתהמדים.בעלינוכחולהחוויר

 .)ול(צריךגםלהתקייםוהרילריק.זמןבזבוז

שאויעםהקשרב.חידושפורתאנחמהלבסקימצאוהרוחניתהחומריתבמצוקתו
עמוקיםעיקבותתשאירודרצ'יזבעיירהסבאבביתוהנעוריםהילדותמדרצ'ין.בשרו
 , 38ביצירתוהמרכזייםמהציריםאחדושימשוהמשוררשלבנפשו

בתיהדודתועםמכתביםבקשרלבסקיכנראה, , 39עמדהעשריםשנותשלהי .ז:,.ע
תימהאידתקשר.נותקהמאסר,אחרבעיקרוכנראההזמן,במרוצת , 40מדרצ'יז

להתרגשותוגרםלברית-המועצותהמערביתבילורוסיתשלסיפוחהכיאיפוא,
המשוררשל
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כוליב.רית-תמועצות.עםמולדתישלמחדשהאיחודזההרי-דמעותעד
החביב,הארץבחבללבקראוכלהקרובשבעתיד-לרעיתוכתב-תקוות
מהעולשהשתחררהשלי,תיקרהסלוניםאתאראהשובילדותי.להזרמהשבו

בוטה.שמהלך,כידועואשר,שנחתיהשלאדודתי,עםאפגששובהפולני.
 .)ל(אחתלדמותמתמזגותואתהיאבחלומותיאגב,

תשובהנתקבלהזהמכתבעלאוסאק.למשפחתמכתבלבסקימידהריץואכן
הימים,באותםכנדרשסרביטית,פראזיאולוגיהמשולבתשברשיר,בצורתהדודמבן
בניעםהמשוררבידהקשרים .)המ(לבסקיחייםעםתקשרחידושעלשמחהעם

לבואבאפשרותשקלאףכנראה,והוא,המשוררשלשחרורואחרהתהדקומשפחתו
דודתושלהדואבהלבמןהיוצאיםהפשוטיםהמכתביםילדותו.בעיירתולהתיישב

 :כתברעליהםוישרהבמאלאיההעגומיםבחייואורקרןללנסקיהיו

הארסייםלדבריה"הנגדים"למכה.רפואההמקדיםשלשמוויתעלהיתברך
טורכלמדרצ'יי·דודתישלאחות,בתיהשלמכתבהיהמההריזוגתישל

לישלחהאחדיםרובליםאפילוב"חיימקה".ומסתייםב"חיימקה"מתחיל
 .)זל( !בדברתלויהשאינהאהבההיאזאתאכןלהוצאה.

החייםיצירה.שלרוחבמשוררלהפיחכדיזואהבהשלבכוחההיהלאאולם
וגשיכלפהיןוחשאהבשאותןומבתו,מאשתוהניתוקוישרה,במאלאיההאפורים
איפואכתב 1941ביוניב-דלבסקי.שלידיואתריפולסבלן,העיקריכגורםאשמה
 :רייזהחייםלידדיו

 • 32-28 , 18-16עמ' , 1960לבסקי, ; 20-18עמ' , 1954לבסקי,קריב,אברהםבדבריעייד 38
 :נאמרזהבשירבתרפ"ט.שנכתבארוך""מכתבלבסקישלשירומעידאלהקשריםעל 39

קראנולאה /יתר.יפהתנקת·נוספהטובלמזל /-למזלנובאסרו-חג,-"שלישית
לאה .) 59-49עמ' , 1960(לבסקי, "/זוכר.עדוךאותו .•.והירשלי /אמנו.בשםלה

(באשקע).בתיהדודתושלבתהיאבשירהמוזכרת
 • 137 , 135עמ'אלפו,ראהדודתן.בתיהבוטיפלהלבסקי,שלוסבתוסבושלמרתםאחר 40
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בקרבימעירלעצמוכשהואהדירמראהאףלכתוב.ליאיןרצוןרגםחשקגם
המכתבירהמנוול,האווירהמזג ?עליהשפיעזההמהקאה.כדיעדבחילתרגש
יומייםמדיהחנויותאחתלפניעומדשאניהשמירהשערתהיקר,אבישל

שלפעוטותיהתריסרארבבוקר,התשיעיתעדבערבהשביעיתמהשעה
 .)חל( ?קפיצותיהןוברעשבצריחרתיהןאזניאתמחרישותהביתבעלת

חלוףבתלבסקיאצלחיתההיצירהנטישתשלזרתחושתכילהניח,מקרםיש
לידינו.יגיעוהםאףלחייוהאחרונותהשניםמןהשיריםכיער,דנזכהואולי
במחנהולאוישרהבמאלאיהלבסקיהיה 1941באמצעכיאיפוא,ברורהמכתבמן
היאכאןהמתפרסמתלבסקישלהאחרונההאגרת , 41רכןיוסףשלכעדותוהסגר,

כתובהוהיאקריאיםאינםזובאגרתרביםשקטעיםאףעל . 1943במארס-24מ
כפיהסגר,במחנהלבסקיהיהלאכתיבתהבעתכילהסיק,ניתןהרינפש,בפזור

 :הבאההפיסקהמןשמסתבר

בתורהעמידהתמידולאלחםק"גב'להשיגכדילבזבזצריךשאתהשעות
במסעדהוהאכילהבנמצא.כללאינםדוחן ] ... [גריסים ] ... [פרינושאת

שםחינם".במצריםאכלנואשרהדגהאת"זכרנו-בקיצורכיסי.לפילא
אפילוכאן .] ... [ליהיהלמקטרתיטבקגםהמחר.ליוםדאגתילאלכה"פ
 .)טל(להשיגאיןפע•וטהמחרוקה

הפחותלכלששםהסגר,במחנההיהשבהםבשנים,בגעגועיםאיפואנזכרלבסקי
 :כתבכןרעלובתומרעיתולבסקינותקזמןבאותותמחר.ליוםלדאוגעליוהיהלא

קמתימכבר-לאאשרמשכבלאותונפלוהאמנםליקירי,קרהמהבברורלי"הודיע
האגרות,מוסרסלונים,מיכאלבפ.נישתעידכפינאסרו,לאביתובניאן .)טל(ממנו"
רעיתרנפטרההפינויבמקוםלעיר.הגרמניהצבאתתקרבעםמלנינגראדפונואלא
הבתשבההמלחמהאחרלבית-ילדים.נלקחהתמר,-והבתבתיה,-לבסקישל

קטןבחדרבבדידותוהתגוררהבבית-חרושתפשוטהכפועלתעבדהללנינגרא,ד
זכותלהשזכרולשעבר,"החלוץ"מחבריאחדיםאותהמבקריםהיופעםמדיומ.וזנח.
נוכחהשישים,בשנותאלה,מביקוריםבאחדהעברי.המשורראביהאתוהוקירואבות
בחותםחתוםחדרהכישטיינסון),תמרההרשמי(שמהלבסקיתמרשלמידידיהאחד

לההיושלאומאחרבבדידותנפטרהתמרכילאיש,נודעבירוראחרהרשות.
מפגייז.~רתירהמדינה.לידילעבורהיהעתידבההמצריוכלהדירהנחתמהיורשים

אביהארכיוןשרידיעלמשמרמכלשומרתהבתכיהאישידעתמרעםהקודמות
פרטייםחפציםנמצאיםשטיינסוןתמרהשלבחדרהכיוטען,לרשותפנהולכן

אלותעודותהתעודות.צרוראתלקחוהאישאיפואנפתחההדירהלמנוחה.שהשאיל
"החלוץ"'חברתשלבנהסלונים,מיכאלכילונודעאשרעדלוקחןבידיגנוזותהיו

עלסיפרהמכתבים,בעלאליובאסלוניםשלעלייתולפנילארץ.עולהלשעבר,
איפראשעהבכךלארץ.שיועברומנתעלהאגרותאתומסרלבסקימשפחתגזול
שזמןבברית-המועצותעברילמשורראחוזןחסדלבסקיחייםשלומזקירזידידו
נודעו.לאפטירתוומקדם

 .לעיל 34הערהראה 41



אלטשרלרמרדכי 152

עבריתבתראתמלמדלבסקי

~ 


	105529
	105551
	105610
	105632
	105647
	105706
	105725
	105749
	105808
	105827
	105843
	105903

