
ושירתו[ לנסקי חיים קריב:

ושירתו לנסקי חיים
קריג אברהם מאת

]א[

 ביריית הארץ

 כד[ ]ישעיה

 בלא זמיר לנסקי. חיים ושמו הארץ בכנף לנו היה זמיר־רננים
 שמי תחת גולה סוערות׳ רוחות מטולטל חיותו׳ ממקום עקור קן׳

 מודח ומחנות-הסגר, בתי-כלא שוכן מאדים׳ מזל של עופרת
 וחמדת גורל ממרורי ערב! ערב׳ וקולו — עולם׳ של ל׳צפונו

 חורג בן היה כאילו פניהם׳ לו הזעימו החיים יחד. לו חברו שירה
 לו ציותה העברית והמתה מצחו נשקו בנות־השיר אך להם,

סיביר. נהרות ועל נבה נהר על עדנתה
הצ המופלאים׳ מניצנינו אחד היא והקסם החן ברוכת שירתו

 רוח כל חרף בלבלובם ועומדים מלחה אדמת כל על בגס צים
 לח הוסיפה גזירה ובמקום ופרחה גדלה חרמה במקום שבעולם.

נוש חייו, מערכי ושידדו סיערו אשר רודוות־הזעם קבל ולשד.
 מ- נפגמה לא תומתה ומשיבת־נפש. קלת־כנף רוח בשירתו בת

 בעצמו בו ואשר בעין עין המשורר חזה אשר עולם, של קלקלתו
 לא והשיר, השר בנפש היתה לא התהפוכות יד מלתעותיה. תקעה

 ׳נטע-נוד,חבוט הזאת, בשירה מתעתועיה. מעוועיה, בהם הטילה
 שלטון פה וריסוקים. קרעים אין שלכת, אותות אין ,,דוחות

משמ מקום וצלילים, ניבים של הנאוה ישובם מקום ההרמוניה,
 עליהם קמו שהרוחות כריתות-נפש, של נפש, קניני של רת

 זידונים׳ איתנים מול המשורר מתיצב בידו אשר בכנורו לבלעם.
 מיטיב הוא רע וביום וברוחין, ברוחות גוער הוא צליליו בקסם

 סותרים החיים לשיר. אם כי לתנות, לא גדרו: זה מיתריו. את
ייבנה! שיר - עולם מיישב, והשיר

 - ׳ מבלובז׳ לתור צעיר ׳אח עצמו מכנה הוא השירים באחד
 גזעם גם אשר המשוררים, סוג סוגו ואכן נכחד. גזע של שריד
 אנו הרבה. לשלוחות מסועף שירה המושג והולך. שוקע אולי

 ההמיה את הנאמן, הרגש את היפה׳ הניב את חליפות בו מקפלים
 עצמת את והברק, המעוף את העמוקה, ההסתכלות את הדקה,

 בחביוני מקננים עוד אלה כל מלבד אך החזון. שגב את הארשת,
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ושירתו[ לגסקי חיים קריב:

 ממין מחמדתם, הלמותו כולא שהלב מליאה׳ צלילי שסה כל
 אורסי- של מכבודו היוונית׳ האגדה למי רעמו׳ אשר הצלילים

 כבד-הנסיונות לנסקי׳ חיים היה אורפיאום מלהקת משורר ארס.
ונעים־הזמירווג

 עומר של בגיאיות׳ אביב פלגי של ריצתם מתמדת בשיריו יש
 יגיעה. בלא מחת לכל מגיע הוא קל כפרש הגבעות. על האיילים

 הנעשה הוא לא-צפוי אורח בנשיקה. וחי בנשיקה נולד שירו
המו מן קן לה המוצאת צסור-נדוד נפש׳ בחדרי בךבית לאלתר

בלבנו. כן
 פוסקת שאינה עם בעגמתה, גם הנעלסה יעלת־החן׳ שירתו
 מרעיפי וצלילים לב מרעידי צלילים בה יש רמלענג׳ מלשעשע

 בחליפות יעמדו אשר שיר דברי חצבה משובה ביד וכמעט טל,
הימים.

נב[
 !׳*יז ?דן ?לו

 בקצהו ומלבין האחד בקצהו המוריק שירתו, של המשולש החרט
 הראשיות התחנות שלוש פני על מתוח באמצעו, ומאדים האחר

 סיביר,—לנינגראד—ליטא האופק(: מן העלמו )עד חייו בגלגולי
 ניגרני־לב שלושה של למרכזים כשירתו, נפות לשלוש שהיו

 אמן של וניגון זעוף מרי של ניגון עצוב, חינון של ניגון שונים,
מסוים.

 שירו, ואת לבו את להשקות חדלו לא שמבועיו האחד, המרכז
 זכרונו־ יפכו משם אשר והרחומה, המכה הרחוקה, העיירה היתה

 לא וגעגועיו. רחמיו ועדנתו, אהבתו יפכו ולשם הנכמרים תיו
 זה לבנה אך ימיה, כאחרית היהודית לעיירה עורף פנו מעטים
 לאפקים מעבר ולתפילה. לחסד ולרוך, לטוב זכורה היתה המרדה

 מדי ביותר. הענוגים לבו מיתרי על סרטה עננים ועטופי רחוקים
 געגועים, של דמעה בהם, רועדת דמעה שיר, פסוקי עליה יחררז

 דומה, בשירתו. אין כמשמעה אהבה שירי אהבה. של רחמים, של
 אותם ועל צנועה פינה אותה על הריק שבלבבר האהבה כל את

 בהסליגו כעוף ראשית. חסדי לו אצלו אשר צנועים, אנשים
 העיר נשארה כן הראשון, לקנו אמוניו השומר ארץ, למרחקי

 ׳נוף אל הנודד. המשורר בלב קךהאמונים והנהלאה הקטנה
שירו. והמה לבו המה הנידחת׳ ׳עירו אל השחר׳,
שבספר: הראשון השירים במנין הומה כפול עצב
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ושירתו[ לגסקי חיים קריב:

 שאוב, הבאר מן האחרון הדלי

 !נעוף :מצ!ץ עוף אל עוף מן

 עזוב הבית שמם, הבית

^שוב. לא שנדד ומי

 שמם הבאר׳ ריקה לשוב. אן אל אין גם אך הנודד׳ ישוב לא שוב
 דרכים. בשבעה הרוחות פיזרו ורעיו אחיו ואת הקן׳ הרום הבית׳

 כבר עליהם וגם עדיין׳ הנותרים של חייהם עלובים מה עלובים
 ׳,גוססת ׳עיירה—הזה הספר את הפותח השיר בשולי הגזר. נמתח
הטו כותב אל למוסקבה מלנינגראד רבות שנים לפני שלח אשר
 הלא הגוססת׳ העיירה על לי הוא קדיש ׳מעין רשם: האלה׳ רים

 הכורת׳ יד הונפה בטרם שנה כחמש־עשרה .,אמן אחריו תענה
הגוססת! העיירה של הנאמן בנה לב על יתום קדיש התדפק

 זו הרי—ללבו יקר לאשר פיוטית מצבה הציב גם לימים
 של מלאת על היושבת שלו׳ המרכזית היצירה ׳,׳ליטא הפואימה

 ׳לבי הפתיחה. בשיר מופיעה גופה שהיא בת-שירתו׳ זמרת כל
 אותם ארגה והיא המשורר׳ לה אומר ׳,זהב חוטי של פקעת הוא
 אינה הזאת השותפות חסד. של חוט חן׳ של חוט - חוטיה במו

 לחי׳ ׳המנון להיות המשורר יעדה אשר הפואימה, במלוא פוסקת
 למצבת-זכרון היתה האזכרה .,עפר שוכני לכבוד ואזכרה לטבע׳

 זהב׳ חוטי שלל חן׳ אבני שלל אם כי גזית׳ אבני לא העשויה
יצוק. למונומנט קסם ביד נהיו אשר

 ואי- חלף אשר אל בזמן׳ אחורנית הוא )!•וטי מסע — ׳ליטא׳
 חמודי-קצב בחרוזים נפש. בחביוני חלוף לו אין ואשר עוד עו

 השחר׳ נוף אל שיבתו חג את הנידח חוגג כאילו ונסוכי-זוהר
יל על סכך אשר האיש של אוהל-ישרים אל ילדותו׳ נאות אל

 ימיו׳ בשחר נהרס לנסקי חיים של אביו בית פלא׳ וראה דותו.
 דלייו׳ ועל גרזנו על חי שהיה סבו׳ ברכי על גדל הנעזב והנער

 .,מלכים ׳מעדני בבית היו — השירים אחד מגלה—אדמה ותפוחי
 באחד הקרויה והיא המשורר׳ כך כל מתרפק הזאת הילדות ועל

 בפואימה נמצא דבר פשר אך !,שחר מוזהבת ׳ילדות משיריו
 נותן בה המתואר וכל כאחת, ותיאורית המנונית שהיא הזאת,

 הסב׳ זה את לדעת נכיר גם ופה לנסקי׳ של שירתו במלוא הדיו
 האיש, גלגוליו. בכל הנכד משירי ברבים ועולה צפה שדמותו
 מושך בישראל, מים ושואב עצים חוטב אלא׳ ׳אינו כאמור,

 שמירת- מלאכת מלאכתו האסיף ולעת חושך, עד מחושך בעול
והרמוניה מורשה. לשדי ומלא נלבבת חיות מלא כולו אבל לילה,
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ושירתו( לנסקי זזיים קריג:

לטבע מקורב פקווז־החושים, הוא ישותו. בכל יצוקה נפלאה
ואהוב למקום אהוב הומור׳ טללי שופע יודעים׳ בלא וסופגו

בעל הוא הוא בשבת טעמים. ק״ן הקשים בחייו ומוצא לבריות׳
מישראל אדם זרוע/ קדמון אור ו׳בבית בבית־הכנסת התפילה

הדור־נאה, אדם שלו׳ שס״ה בכל מוזי אדם שלו׳ רמ״ח בכל
נפש סגולות המשורר נכדו נחל ממנו ומפאר־העם. מדלת-העם

שכינת אפפתהו בביתו הימים; כל בו דללו לא אשר נפש׳ ומכמני
בג- פרש מעמו עולם; של בחולין ליווהו זהרוריה אשר השבת׳

הרעה. ושנות מרודיו ימי לו המתיקו אשר ערבים׳ זכרונות חילי
הדלות. משולחן שגלה הבן שירת בעצבונה מתוקה כה כן על כי

ידועים סופרים במשנת ששנינו כמו ניוול׳ דוקא לאו היא הדלות
שכתר הזאת׳ הדלות ממלכות מלכות. גם להיות יכולה היא לשם.
כל לה ושמר זכר והוא לנסקי׳ חיים לנכר יצא ראשה, על טמיר

יחסו. מגילת את שמט לא ובדרכי־נוד חסדיה את הימים

נג[
-------

מרלד/קח »לי ד$ל, חרות

— והזר הגדול המעגל אל עוברים אנו והרחים הקטן המעגל מן
לבנים ׳כמנין פתחה על אשר ישראל, בעיירות עיירה מאותה
בירת הצפונית, עיר־השחם אל לבנים׳, חלילים במאה מנגנים
ולרוחות אוקטובר לסערת זירה שנעשתה לשעבר, רוסיה עריצי
הרגשה מתוך בשיריו, שמה נקוב ׳פטרוסולים׳ בעקבה. שבאו

עצמו על שליט בגזירת צצה מאז הרצוף טיבה של אינטנסיבית
מתהום העלה שלטון ׳שרביט היום: ועד עבדים רבבות של תיהם

לעו לבית־הסוהר׳, סריגי אשנב — לכרך מסד / שרטון׳ פין ים
לאי ׳חלון פרשקין: של הנחושת׳ ׳פרש מתוך הנודע הביטוי מת

וצב מראהו שינה השרביט אחר, בשלטון הומר השלטון רופה׳.
חדש טיח תחת סריגיו. על סריגים הוסיף אך וה׳אשנב׳ עו,

שלה. אכסניה על ישנה ישות מחזרת
הנכמר, הלב שירת היא לנסקי ח. של ליטא ששירת ככל

היא שלו ׳פטרופולים׳ שירת כן ואהבה, עצב המלא המתרפק,
על פז של זהורית לפרוש שהפליא המשורר מרי. מלא לב שירת

שירו בחמת פה קורע בשחרותו׳ היניקתהו אשר היהודית, הדלות
הוויתה. בעצם הדברים מציאות את פקוחה בעין ורואה צעיף כל

את הימים, מנגינת של והכחש הסלף את פקוחה באוזן שומע
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ושירתו( לנסקי חיים :קריב

 שבשירתו האלגיים הצלילים הזמן. דופק של הלמרתו תעתועי
 ׳דילטור׳(׳ בפואימה )כגון נסערים לצלילים פה נהפכו הקודמת
הגל ׳שער )בפואימה צולפת לסאטירה נהפך המיטיב ההומור
 פה הניח המשורר העלם מלובן׳ לברזל מקומו פינה הרוך בים׳(׳

בידו. הקלע את ולקח כנורו את
 כולה ביותר׳ הסעודה ביותר׳ המורככה שבשירתו׳ זו חוליה

 צלילים בה יש להם. מנגד וכולה והזמן׳ המקום מקרקע צמחה
 וצלילים הצר׳ בכלובה כצפור אלה של בסוגרם הנלבט יחיד של
 אשר דורו׳ של הטראגית האמת את ויודע המכיר בן־הדור׳ של

 מערכי- של וצלילים וקברנו׳. הדור ׳סנדק מאדים׳ מזל מזלו
 בהוויתה גופה העיר זו - אלה לכל להם ורקע ישראליים. נפש

 משמעות אצלו סמנו בה שנים שדברים וההיסטורית׳ הגיאוגרפית
 אך שחם׳ בחופי שהושם עז־הזרם נבה נהר זה הרי האחד סמלית.

 לו מסמל זה נהר סביבותיו. את ויציף עליהם יגבר לפעם מפעם
בתקו כגון בגאות׳ לעתות הפורצת כבול׳ עם של הסטיכיה את
 על הרכוב פטר׳ של הנחושת אנדרטת — זה וכנגד אוקטובר. פת

 מצבת בה רואה שהמשורר המרחב׳ לחלל שלוחה וידו שוטף סוס
 ׳פרש- הקרח׳. במישורי ׳הנספים רוסיה׳ מהפכני של כשלונם
ממ השלוחה שהיד העריצות׳ להתמד סמל לו משמש זה נחושת׳

 ׳,׳דילטור הפואימה עלילת בנויה זה על גדול. תפקיד בה לאה
הרו למערבולת נקלע אשר ישראל מצעירי אחד הוא שגיבורה

 לרשות. אותו מסגירה הזה הפרש יד כי מתעתעו ודמיונו סית׳
 מפתיעות מאסרו׳ לפני ומעלה שנים ארבע שנכתבה זו׳ בפואימה

 מנכו- כמה לעבודת-פרך. הנדונים לאחים ההקדשה שורות עתה
 חזי׳ לא דאיהו גב על ׳אף אכן׳ הזאת! היצירה בכל את־הלב

חזי׳. מזליה
 של בגלגול הזאת התקופה בשירי רואים אנו גופו המשורר את
 הונפו למענו אשר העלוב׳ המיוחס זה הכבדה׳ בתעשיה פועל

 במשמר עבודה שיר הנה תחתם. שחוחה וקומתו ברמה הדגלים
לילה:

 כבשנים. לע להט הלןלה. אשמרת שוב

------הישימון שעמום םהו>ןם בסמום

 השעות-שנים. כשעות. הךגעים

 ומספר. פא-נון בלי מצבה זמןז לי מה

 האופנים חשו_קי פין רגעי מתפרסים

הגזבר. אצבעות בין משכךתי כפרוטרוט
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לנסקיושירתו[ קריב:חיים

 בלבד. זה בגלגול אלא בשירתו קול השמיע לא הקובלנה מיתר
 מהם שפרחה חיים אם כי התרסה, לידי הביאוהו קשים חיים לא

 גם כי בה לעבוד רק לא נצטווה למכונה שנרתם האדם הנשמה.

 חדש, אליל חדש, בעל גם עליו כפו החדשים בעליו לעבדה.
 אם קטרתה, את לו והקטירה השירה גם סגדה לפניו. סגדו שהכל

 שירו שפת שעצם העברי, המשורר אך לרצונה. ואם לאונסה
 גם ואמיתו שירו שולח הזמן׳ רוח כנגד הירואית שחיה היתה

הזמן: באליל

תכלת שמיך האצילות! עולם

הנגערה. עולם עשן העיב

 אלא אדם של ראשו מעל החדש האליל רוקע חדשים שמים לא
 מי האצילות! עולם של התכלת שמי את המעיב עב-עשן, מעלה

המ עולם־האצילות את ההוא ובמקום ההם בימים פקד ומי זכר
 ביניהם. רבה שייכות כי הוא, גם המנודה עברי שיר - נודה?

 השיר: בית של השני בחלקו גמור יהודי לבוש לובשים והדברים

 מתגלגלת ברעש שבת חוף אל

התעשרה סמבטיון שבלת

הגוע החולין האצילות. עולם רום ישראל בשפת משמעה שבת
מש השבת סמל עולם. של ושבתו הנפש של שבתה בולעים שים
 הילדות זכרי של השבת אל נשקפים וכולם פנים להרבה תמע

זרו חובקת משמעות שמכילה ישראל, מעמלי אחד הסב, מבית
 אצל ארעי מוטיב איננה הרחבה זו במשמעותה השבת עולם. עות

 תחילה שנכתב ׳נרות׳, הקטן בשיר אליו חתר הוא לנסקי.
 המשורר. לפני ריחפה אשר שפינתה, על לפואימה מבוא בתורת
 השיר בעל אחריות. הרגשת של המיה אפילו נשמעת הזה בשיר
 בסופה הגוועת השלהבת את להציל השליח הוא לא כי יודע

׳חשוון־עולם׳: של

 אדרת בכנף כסות הלי

עלהבתושלנרשבתז על

 נבלטת סבו שדמות הדורות, יהודי לפניו קמים ואף־על-פי־כן
 הקול והקדושה. האצילות עולם נפש על ומבקשים בקהלם, לו

 בחב- נושאה בניה מצוערי שאחד יהודית, הויה קול נבכים, קול
 ובזמן שבמקום מחילות גלגול דרך ותמורות, הפיכות דרך יוניו

ומכופל. כפול נכר של עולם ובתוך
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ושירתו[ לנסקי חיים קריב:

 לחוש ביקש לנפשו׳ זר מחר ביום האמונה אבדן אשר כאחד
ולהתנחם: עב-המציאות בעד עתידות

1 הנבה מי :עלו עוד !לבי חזק

 אפור/ זוחל ו׳היום שלוחה׳ נשארה היד השפל. משל בינתים אך
 את שם שידל לא דבר שום מיצר. לו היה והאפור הגדול המעגל

 ועם הטבע לחיק קרבתם עם והטהורים הקטנים החיים נגוזו לבו.
 רק ונותרה המהפכה של הסטיכיה שככה השבתיים׳ זהרוריהם

המ יכול לא זה גורל הזמן. במכונת קטן בורג של העלובה המנת
 כחוליה-שלא- חייו בדרך תקועה היתה לנינגראד לו. לאמץ שורר
הזעומה: וסיביר הרחומה ליטא בין כחוק

 העירז בלנינגרד נבה שפת על לי מה

 ה^שר, מדורת נכח רק - לחמם אם

- סביר שלגי בין רק - לקפא ואם

 פסק אשר הפסוק נתקיים שנים שבע ומקץ תרפ״ח, בשנת שר כך
לעצמו.

n־L
 םי?ז ניי?ן׳ מי?ו ז?ני

 השירים הם הלא לנסקי ח. של לשירתו אשר הצחורה העטרה
בסיביר. ובמחנה־הריכוז בלנינגראד בבית־הכלא נכתבו אשר

 הצבי שר וכיצד מה הזה: המפליא החזיון את ונראה נא נסורה
 לחמש ונדון בסד שהושם אחרי העברית׳ בת־השירה של המודח
עמו. בשפת הריקה אשר השיר מתת בעוון עבודת־פרך שנות

 יגון קול לא שיריו׳ בתי מבין עתה בוקעת אסיר אנקת לא
 אשר הטוב הכנור כקול ערבים צלילים הם מלאים לא. ואנחה.

 הטבע שירי הגיע. הזמיר עת עתה עתה דומה׳ אוזן. תשבעם לא
המק מן כיותר׳ הרעננים מן והם ועומק׳ זוך הוסיפו זו בתקופתו

 המשורר כשניצב גם אבל עטו. לנו שהנחיל ביותר סימים
 שירו. נתקדר לא פניו׳ נתקדרו לא גורלו מול פנים אל פנים

 אחד צליל לא ואף אלגיים צלילים מספר אז נתמלטו לבו מנימי
 שיריו נוצרו זו בתקופה הדבר׳ ונהפוך ושחוח. נדכה לב של

 כובד־רוח׳ מכל עקת-לב׳ מכל הסדוקים ביותר׳ המשוחררים
 חדוה רביבי האסיר המשורר על שפעו טמירים משמים כאילו

 ונעשה חזר שפל בימי נבה נהר על זעום-העפעםים והציפוהו.
שגאה נהר-היגון על בהיר-עסעפים
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ושירתו[ לנסקי וויים קריב:

 בשיר פותח בלנינגראד מאסרו בחדשי שנכתבו השירים צרור
 לסרק מבוא ושיר הפיוטית לאישיותו מפתח שיר רב־משמעות,

בחייו: החדש
 קןםםליקןסמההל»ה

 חריף־הריח. מיעה במרירות

 למענה למענה, רק

אורח. ונע-אך□ אני גד

 הנסלאת לשירה פתח־סשר סה לירי. בלבוש עמוק גילוי־דעת סה
 הנעתרה הלענה אסם הצמיחתה. בלענה סוגה חיים דרך בקסמה.
 נותר עדינו ובא מרחקים שגימא ובשיר ברשות־היחיד, מוצנעת

לו. בושם ציצי וריח בלבד, הקסם
כלאו: בבית שר האסיר

 ארד כי לגיא ההרה, אעל פי

 בשמו. לי פטור־ציץ כל קטיר2

 ירא-חטא בשפתי הוכיח גדולה

חיבשמג לקלאלכל

בי ולא הכבד, הסוגר מאחורי נכתבו אלה כמו שורות כי היאמן
 זיוו שחסת ועינו וגיא גבע פני על לנפשו המשוטט משורר די

 במיצר, לשיר הנארגים מרחב, זכרי הם אלה לא, אך עולם? של
׳גדו הדביקות שורות פרידה. לעת הנכתבים אהבה פסוקי כעין

 מבעל- עתה נטולה זו זכיה כי בחשאי, מעידות וכו׳ הזכיה׳ לה
 תכלית עד הצרוף השיר גם נוצר זו זכיה העדר מתוך השיר.

 שעת מתת שהם השירים, מאותם אחד - האגם׳ על היום ׳מעריב
 הגמור היחוד בא הסגורים, העבים, לכתלים מבעד גדולה. חסד

 את יומו, את עצמו, את כליל המשורר שכח כאילו הטבע. עם
 ׳על הגומא לרשרוש צמודה הפנימית ואזנו בכלל, האנושי העולם
 אך אומר׳. לו ניתן שלא כוסף על / מכבר, שקעה שמשם ימים,
לנש יזכור—Requiem השיר גם נשתבץ אלה טבע שירי בתוך

 על שיר הוא הזה בצרור אחרון ואחרון מלכתא! שבת מת
 ...דקשוט׳ ׳אילן מעלי לבוש לו לתפור לשוא שמבקשים השקר

 מהוויות הסחת-נפש הם לזמן מעבר אשר הללו הטבע שירי אכן
שכחה. ולא — ורשע שקר מחמת המוקצה הזמן

בלבד: השירים באחד הזמן מגיח סיביר בימי גם

[24]



ושירתו[ לנסקי תיים :3קרי

 : - יום על מעאונו אמנו ע;םה

 סכין, מךטה לא בה - אץ אבן

לעון- לטעה לא בו אץ- עקר

בפניו. עתה נעולים השיר שערי וחומק. מגיה

 גלגולו הוא מלכות׳ לגולי אשר המחנות באחד סיביר, גלגול
 בשבתם הרחוקים, אבותיו לנסקי. חיים של לנו, הידוע האחרון,

 ערבים. על כנורותיהם תלו הראשונה, גלותם ארץ נהרות על
 ושר פתח גלויות, למודי הרבה דורות מקץ הצעיר, נינם אבל

והסגרו: גלותו במקום
 קומה. עמלות עקמות-בד, צפון, ערבי

 כמה! לילות תחתם, אגחן ;מים כמה

 ;רן עוד כל כגור לתלות לי לא לאן אך

כימה. כוכבי עבעת - ברום קולות סלם

 ולא צפון ערבי על הכנור נתלה לא ויהי. קם השיר-ההצהרה ודבר
 בעל משורר גופו. הצפון את הערבים בצליליו לסף אם כי נשכת,

 צפון, לחיק לאנסו הוטל אשר דרומית, שפה בעל דרומי, דם
לו! אשר הרוך בכל שיר לו קושר

 העברים. בשפת שיד בדברי לראשונה נפקדה ׳כנף־סיביר׳
והמופ הזרה האורחת הרחוקה, לשפתו השתאה עצמו המשורר

לה: שר והוא עולם׳, של ׳בצפונו לאה

 - עמית לא אם, לא עמם, זה למקום—

הדרומית. לעוני את, הבאת אמונך

 נעווץך, נוי בכל הזמנים מנבכי

 ריח, צגועי נצנים זרי מעמלת

 בת-אחיו. הכיר בך הצפון נגלית. לי

 הכאיב. לא דקר, לא ובקרחו חבקך הוא

 - ומשיח מאילן עוסותיו ובגרעו

הסיע. לא לבי מקרב זמירלך

 ועל כמורו על הצפון, מראות על לנסקי של שירתו כעצם ואכן
וזמיר-אורח הדרומית האורחת זמירי בשיר קולם נתנו אביבו,
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ושירתו( לנסקי חיים >ןריב:

 אולם זו. עליזה במקהלה הלק לקחו לא צפון עופות עליהם. מנצח
 בצד אותותיו. הוא נס נותן הצפוני לטבע אשר בראשית חותם
 מבצבץ אליהם, לנו אינטימית זיקה אשר שבטבע החזיונות אותם

 הקוס- הנצח. בשפת לבנו אל המדובב בשגיאותו הטבע גם ועולה
 הרגשת של ניצנים יש לנסקי. של שירו על להתדפק מתחיל מום

 סיביר. כוכבי תחת לו צומחת החלה בינה של שן חדשה. עולם
שירתו. נדמה הזאת הצמיחה בעצם אך

 ׳בנפול הצפון. לאסיר השיר חסד ציוה עוד בלבד היקום לא
 בביקתה נעל׳ ׳שלוף ישכב הנה דל׳ בריחי עולם של דלתו על

 ביהודה, / הימים, בככר שחי כל ינשוב ו׳סה תנור, מאחורי נידחת
 חמים ילדות זכרונות גם אותו אוספים פה ברומי׳. ביוון, !בארם,

 רבתי שמלכות זה, מופלא לאדם .to פוקדו הבלתי־נשכח וסבו
 בלבד. העבר עולמות רק לא רומזים התנור, מאחורי לו נפתחת

היא: תשובתו עברה, יום לו מתנבא עורב אשר -לעת

מחר. שחרי רגים אתמול שקיעות מתוך

ניחו ינחש הכביש׳ ׳זה בשיר אמורים. הדברים שלו ב׳מחר׳ לא
 ודאי אחד דבר אך ידיו, שסוללות הלזה בכביש ידרוך מי שים,

לו:
 לפסע לי לא לי, לא רק

הזהר. ועת ארצי אל

ברי. ברי, זה ברי, זה

 לא אך עולם. של מחרו - מחר שחרי לו רנים ■ואף־על־פי־כן
 יום של סופות ילל בעצם — מחר, שחרי רק לא עבר, אורי רק

ביקור־פתיעה: למשורר לו יש סביב, אור זיק באין :ההווה,

 עךיה, האור פתאם, באה היא

 ז שמך מה שואלת: אינה

 - אי־צסרה אורחת בואך, ברוך

השמחה.

 חבוט ׳נטע-נוד אסיר־גולה, הביע. לאין עד פה אי־צפוי הכל
 מחנה־ההסגר שערי שגם אי־צפויה, אורחת פני מקבל •רוחות׳,

 מקבל והזעום הזר הצפון השמחה. - בפניה נעולים נמצאו לא
 לנו ולנו הדרום. בת העברית שפתנו - אי־צפויה אורחת פני

הסי־ביריתשל ופליאה-שירתו חמדה שכולה אי־צפויה, .אורחת
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ושירתו[ לנסקי חיים קריג:

 באזנינו עולה בלבד שמה לשמע אשר סיביר, זו לנסקי. חיים
 של והקסם החן וקרה. זרה כה עוד לנו איננה אזיקים, צלצול

לנו. חיממוה לנו׳ אירשוה לנסקי שירי
שיר מסת את הרחיב קל-הכנף ובניבו כבד־הסד בגורלו אכן

 לשיריו. מעבר נשארה הגזירה אכל הגזירה, pא לירכתי עד תנו
 רק הלענה. את הבליע הקסם הכבד. הסד את השכיח הקל הניב
 סושקינית, בצלילות הכתוב שיר הלוט׳ כנף את מרים אחד שיר

סיוט: של מחלצות שום כלי גבוהה, בפשטות

וטרח, טלטול ת1לשנ נדון

?מקלל׳ נדחיו-קץ׳

לבטחז מי על לסטך, מה על

אורל פסגות מאחורי

ער.1ה ;מי שוקעים הולכים

כמקו כקין, ׳נידח המפורש: בשמו גורלו את המשורר נוקב פה
 מה על איוב: שוועת פרצה לא זו גלויה בשעה גם אך לל׳.

ושואל: גורלו אל פונה כקין והנידח כהבל הטהור לא׳ ולמה?

שלגיה בזך סביר, בלב

הגורל? צפנת, לי מה

!שלחה תלאה? הב! פגעז עוד

 הגורל את לו אימץ כן והתפל׳ הקטן הגורל את שדחה כשם
 לנטילת לתגא. לו הפך לא זה גורלו את אבל כבדו. בכל הנזעם

 גבורה של פוזה לא זכר. אין גבורת-רוח של הזר ולמשיכת השם
 גורלו את קיבל המשורר ותרנית. הכנעה לא גם אך זאת׳ היא

 שירת — תקופה באותה שירתו כל מעידה כאשר לו׳ שיכול מתוך
 עדוית ששמחה בצינוק׳ בן־חורין שהוא עשיר׳ דל שהוא אדם
כל. לו ויש הכל ממנו שנלקח אדם הצל׳ בממלכת סוקדתו אור

נה[
 )תחלים( :ן^יי־ה י^ט חסד

 p סיביר נהרות על הגולה המשורר שר אשר ההויה חדות שיר
 משורר שר אשר הקודר השיר עם נפלא לקול-דו ומתלכד אורח
בבל׳. נהרות ׳על של העתיק בניגון אחר
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ושירתו[ לנסקי וזיים קריב:

 שהגיעו לנסקי, חיים ושל רודין אלישע של קולותיהם צמד
 אחד או הוא׳ המקרה משחק רק האם - בבל מאותה כאחד אלינו

 וקורותיהך העתים חוק הוא צמידתם דבר אשר הצמדים, מאותם
 על סלעים אשר וחמור־ארשת, כבד־עשתונות איש — אחד מצד
 דינו ואשר אש-קדומים, עצורה וקרבו בארו על ואבנים לבו

 זה—אחר ומצד חומות־נחושת; נוגחת ואמיתו ההר את נוקב
 ואשר הם רעים כנפי וצליליו ניביו אשר נשוק-המחות, העלם

 ונעלם. מתוק כנסים רפרוף אצלו ישבות לא כובד־ראש בכל
 נושאים חייו רגעי וכל מסלט ללא חזותו אל עקוד שהאחד ככל

 היסח־ של החסד זמזוכי היעוד, נטל את במדבר כגמלים עליהם
 עולם, של מרחבו אל תמיד פתוחים חלונותיו השני זה כן הדעת,

 נימה בעל הוא רודין א. לבבו. בשפת מדובב שם רחש כל אשר
צלי המשלחים הוא, מיתרים עתיר לנסקי וח. כמות, עזה אחת

 וזה אחד, תמיד שיסודו משפט, בעולם מבקש זה כרביבים. ליהם
 אלה, ושנים שיעור. לאין הם ושונים הם שמרובים חסדים, בו חופן
 הנאלמות השפתים את לדובב יחד חברו רחוקים, אדם קצוי שני
 שירנו׳ נוע פה היגון נהרות ׳על גזירתו. בארץ העברי האדם של
 משנהו. רונן — לחי׳ לטבע, המנון שירי ׳יהי האחד. מקונן —

 האחד. הפוגות בלי שואל כאילו - נכרז׳ אדמת על נשיר ׳איך
מרפ משנהו. יענה כאילו — שיר׳ כולו והעולם נשיר, לא ׳איך
 והוא - הצפון רוח שורק שר, והוא - הדרום מן רוחות רפות
שר! והוא - גורלו לו מתאכזר שר,

 ועלו- מכאן זקנה — הם אבינו אברהם של מטבע יחד השנים
המט של האחד הצד שירת היא מהם אחד כל ושירת מכאן, מים
 ענה ולנסקי מגדעיו, יד תחת הזקן גזענו אנחת נאנח רודין בע.

גזענו. של הנצח עלומי ממקור בשיר
הזה. בכרך יחד צרורים האנחה עם השיר
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