משוררים שנגמרו לא היו אלא עפרונות.

ס .י .לץ
לשמוע אינה'יכולה עוד את אלה המפזרים דינרי זהב
נוצצים — כדי לסנוור את העיניים וקשים — כדי לשבר

ערב

בהן את השיניים.

(פרק מתוך רומאן)

נפשה סולדת מיפי הדיבור של הלשונות הלטושות והמסוגג־
נות ,של מקבצי המילים וגורפי המילים .לא למילים זקוקים
הם ,כי אם למעשים! לשאת אינה יכולה עוד אותו סבל
אנושי .אותו אסון לאומי גדול ,שדווקא עתה ,לאחר בוא
המהפכה המיוחלת והמתגשמת שנועדה להביא ישועה
ליהודים — לא השתנה כלום בארץ הרשע ,בארץ הפראות.
להיפך :גל שינאה ואכזריות חדש וגדול עוד יותר עובר
על העם היהודי.
כאן ,בשעה שהיא מאחה את פצעיו של אשמדאי הזקן
הקרוב לה כקרוב אביה ,יצחק ,או כדודה ליבה ,קרוב לה
כקרוב היער או כטל שבבוסתנים הממלא את הפירות
עסיס וטעם; הוא ,אשמדאי ,הלא גידל את אחיה ,את
עקיבא .היכן הוא עתה ,עקיבא ,שנשר מעל עגלת הקסמים
שלו ולא הגיע לשם ,לאותה ארץ בעלת טווסי הזהב ? הוא
השליך מעליו אפילו את כינורו — אפשר עוד לנגן על
יגון ,אולם על דם?! — ולקח רובה בידו .הלא הוא

עלי שכטמן

S

אחר מכן ,כבר לאחר מסירת התינוק לידי אשת
האיכר ,כבר לאחר שהעבירו אותה מהחדר ההוא
בו פגע הפגז והסיר פינה מן הבניין — ליל

קורות עץ ,שורה על גבי שורה ,הובילו אותם לדנייפר
ושם ,בעשותם את אות הצלב ,השליכום — דרך חור צר
שהבקיעו בקרח — הראש למטה',אל מתחת לקרה ,לתוך

•

השנה החדשה הפראי והמופקר ,הפלאי והמוכה

המים.

אחד מראשי "ההגנה העצמית" בעיר! היכן הוא עתה
אחיה וידידה? האם גם הוא נפל פצוע לידי ההיידמקים
והם השליכוהו כבול לדנייפר מבעד לחור שעשו בקרח?
הלא הוא ,האשמדאי הזקן ,היה זה שהוליך אותה אז ,על
פני היער של תחילת חורף לפקוד את קבר אהובה —
דניאל — שאמר לה שם ,ליד בית־המרזח הישן ,מתחת
לצמרת עץ האגס הענף ,שוב ובפעם האחרונה :סבור
הייתי שתהיי לי לשיר־חיי היפה — ...לא ,היא לא נעשתה
שיר לאף אחד .ואשד .שאינה נעשית לשיר בנשמת מישהו
היא כמו רוח בערבה הנושא ענני אבק ...ואילו לו ,לדוקטור
רמז ,היא נעשתה לקללה מרה .בגללה הלא אין לו חיים
עם ילנה .היא ,ילנה ,באה אפילו לא מכבר אליה ,ללא

— "האדי נו" (עזבי!) ממצמץ הוא בייתר שאת בעיניו,
משפיל עמוק יותר את גביניו ,כאילו הוטל עליהם למנוע
ממנו סבל גדול עוד יותר ומתרומם על מרפקיו" — .האדי
נו .בשביל מי ואל מי לצעוק? באוזניכם? האדי נו

גאוותה הנשית והתפארותה — והתחננה חרישית:

אור ירח ,נחנק בעשנן השחור של הדלקות ,במיה הראשים
השסועים ,בצלילי ה״אינטרנאציונל" והפעמונים המתנועעים
בקדחתנות — שוכבת היא שם ,שפרה ,בחרו הניתוח,
כשבגרונה הזעקה החנוקה ,אך בחיוך קל של ניצחון
על שפתיה הלבנות והתפוחות :בכל זאת ניצחה ,התגברה,
הלכה את דרכה עד סוף...

ושם ,על שולחן הניתוחים ,במקום שם שני הרופאים איווה
ורמז היו עסוקים עם האשמדאי — אבר שלם לא נשאר
בגופו ומלבד זאת גם אין בנמצא רפואה או תרופה כלשהי
כדי להקל ולהשתיק את כאביו .אולם הגה אין לשמוע

מפי הזקן.

— ״צעק ,ר׳ לייזר״ — מתחננת אצלו איווה" .צעק ,הוצא

חדר הניתוח גדוש עד אפס מקום בפצועים ,ביהודים מוכים
ומושחתים ,זקן וצעיר ,ותינוקות מן העריסה — תוצאת
הפרעות שנמשכות בעיר זה היום השלישי .על שולחן
הניתוחים ,מתחת לשתי מנורות נפט ,שוכב חצי־עירום,
דקור מסכינים ,העגלון הזקן אשמדאי ,זה אשר ביצול
עגלתו ,וכשהוא רוכב על סוסו הלבן והרזה ,הניס בהצליפו
על ימין ועל שמאל את האספסוף שהתקבץ מן הכפרים,
גזלו ,שדדו והעמיסו רכוש יהודי על מזחלותיהם ,ותוך
כדי כך גם עזרו לחטוף ולמסור לידי האסאמאנים*
והבאטקות•* — אלה הלוחמים של אמא אוקראינה
העצמאית — את היהודים הפצועים :את בעלי־העגלות
ואת הקצבים ,את הנפחים והנגדים ,שביצולים ובמוטות
ברזל ,ברובים ספורים ואקדחים ,ניסו לחסום את הדרך
ולהגן על הרחוב והסימטה היהודיים מפני הרוצחים ,מפני
האספסוף העירוני ,מפני המון העם הכפרי; מול עדרים
אלה עוד אפשר היה לעמוד מנגד ,לעצרם ולסזרם .אך כאן,
מול החיילים המוסתים ,החמושים והנסוגים? ואם הם,
הנחטפים האלה ,יהודי ה״סמו־אוכרנה" (ההגנה העצמית),
הפצועים קשה ,היו נופלים לידיהם של אנשי פטליורא••,
היו קושרים להם את הידיים ואת הרגליים ,סותמים להם
את הפה ,אבל לא הפשיטום ,לא הסירו מהם כלום ,אף לא
חלצו מהם את המגפיים הטובים ביותר ,לא שלפו להם
אפילו את השעונים מכיסי החזייה; כאן כבר נעשה הכל
מאדיקות ,לשם־שמיים ,למען קדושת הצלב .את היהודים
הפצועים קשה השכיבו על מזחלת פתוחה בשורות ,כהניח

• הכוונה לכנופיות אוקראיניות שפרעו ביהודים.

•• ממנהיגי האוקראינים שנלחמו בשלטון הסובייטי בתקופת
מלחמת האזרחים ברוסיה ,ב־.1917—1921

בצעקה את כאבך!"

(עזבי!) ...גם כך אתם שומעים את צעקתי ,אז מה ?״

— איליא איליטש — פונה היא בכעס אל ד״ר רמז —
אתה שומע ? אתה הרי נוסע לקונגרסים ,נושא שם נאומים
נלהבים ,כולם מדברים שם בלהט ,בהתלהבות-.
הוא רוצה להשיב ,אך היא ,כבר סחוטה לגמרי ,אינה
מסוגלת עוד להבין בשכל הישר את דבריו של דוקטור
רמז ,הדברים כבר אינם מגיעים לתודעתה ,הם נושרים
עכשיו עליה — כל הדיבורים האלה שלו — כגשם על
גג עשוי פח .היטב עוד זוכרת היא אותו ערב ,לאחר
נטישתה את משפחת לנדה ,שעה שנקלעה לבית אפרת.
מסביבה — אור חגיגי ,פרחים והנשים המגונדרות
והמקושטות הנמנעות מלהיתקל בה ומעיפות לעברה
מבטי־זילזול.

והיא ,איווה ,לא רק שאין לח גג לחייה — היא נשארה
גם ללא קורת גג לראשה .בכל העולם הגדול אין לה
לאן לפנות — בבית אין לה קיום ובמלוא היקום אין לה
בית — ומצוקה קרה ואפורה חולפת לה בעמוד השידרה.
פתאום היא מבחינה בו ,בזה שחיזר אחריה שנים על
שנים ,נפל לרגליה ...רואה היא את הדוקטור רמז היוצא
מכניסה צדדית ושמחה קופצת עליה .היא מושיטה לקראתו
את שתי זרועותיה .הוא נישאר עומד נבוך על מקומו,
ואילו ידה נישארות תלויות באוויר .כל זה ארך שניות
ספורות בלבד ,אך לה זה הספיק .שניות מועטות אלה
השליכו אותה אז ,באותו ערב ,לזרועותיו של אדריאן
שדמה כל־כך לדניאל...

— "סעי מכאן .לבל יראה אותך לפחות לנגד עיניו .אני
מפצירה בך לעשות זאת ולו למען הילדה ...אניוטה אוהבת

אותו מאוד".
כאן ,כשעל גופו המתכווץ של אשמדאי מרצדת ,מבעד
לחלונות ,השתקפות עשן הלהבות השחור והיא שומעת,
בתוך זעקות השבר שליד הדנייפר נם את אלה של רואן,
שם גוררים יהודים לכנסייה ואלה שלא רוצים להמיר
את דתם נהרגים בו במקום .היא שומעת ,איווה ,בזעקות
השבר כאן ,ליד נהר הדנייפר גם את הזעקון! שעל נהר

הריינוס ,מקום בו קלגסי ישו עורכים את סעודתם...
בתוך הזעקות כאן ,ליד הדנייפר ,שומעת היא את קולות
וורמס ושפיירא ,מקומות בהם יהודים שמו קץ לחייהם
ואמהות טרפו בכפם את ילדיהם .היא שומעת ,איווה,
בזעקות־השבר כאן ,ליד הדנייפר ,את קולות מגנצה
וקולוניה ,שם קופצים לתוך הריינוס כשקריאת "שמע
ישראל" על השפתיים .באוזניה מהדהדות זעקות השבר של
יהודי נמירוב ואומן ...וכאן ,כשקצות בהונות רגליה דוקרות
וצורבות אותה בשל עמידתה במשך שלוש יממות תמימות
ליד שולחן הניתוחים והיא אינה יכולה עוד :היא אפילו
מרשה לדוקטור רמז להושיב אותה על כיסא — הוא
יסיים כבר בעצמו את הטיפול באשמדאי; כאן ,בשעה
שהיא יושבת ככה ,ידיה תלויות ברפיון ,ראשה שמוט והיא
חשה כיצד להבות האש השחורות חודרות מבעד לעיניה
העצומות — נכנס הוא ,הישיש ,פרופסור אפרת ובאותה
שלווה של אדם שמאחוריו חיים מלאי עניין ,עבר בכל
מקום ,על פני כל חמש היבשות ,וכבר ראה הכול ועל הכול

חשב והסיק את מסקנותיו ,ונסיונות מרים פקדו אותו ,רצה
אפילו פעם להתערב במהלך החיים ,לשנות ,להזיז ,להרוס,

אברהם סוצקבר

ה ,לייוויק

אריה שמרי

מיידיש :יעקב בסר

מיידיש :ק.א .ברוניני

מיידיש :יעקב בסר

קטע

?נשם

חמים של אח?ת הסמים

הוא עולה

יסירם

לאט ומרטיט

(הוא קשור ??לדות זכורה מני ?בר)
כנור־ורד טמון בארון של ע?ר.

ראשוני ?שבים קרישים

רק יגע׳ קבלנים .רק רגע ,אתי־קקפירה.

איןם פוחדים מסער.

אל תלקסו ?ל־בן החול והקטר.

ה?ה ןה?ה ??שבים קרישים.

אל תרמסו ענף דקיק ומעטק

שוכב אחד הנטושים
כנורץרד לא זקוק עוד עתה לכנר,

מפתל בחשוקים של עער —

לא מעריץ׳ & ;ד?ן מ^רמר.
בלי גנר ?נגן אמוןה להוטה

אנו ?אים אל אחד הנטושים.

ל?בוד המיתר שנולד זה עתה.

באים ואנו לוחשים:

שמערסל צפור בסתר־קלומיו.
שמה — ?כל מלות השיר הדוק ומחבר,
מאז יסעולם נשמה שירה כגשם אלם־ אויר —

ללי «וד פעם אקת שפד .אלי שפד.
את מתת־השיי• אני לה אעביר.

ראשוני עש?ים מיטיכים מלים ?אלה
לכבוד זה הרעד

אשר

למיתר׳

ל?הר .נח?1ה לוקשים.

לכבוד הךבורה שך?טה הוא כה ?ר.

אך מתוק הוא עקצה .עטים פריחתה —
לכבוד ה?אב שנולד זה עתה.

משום שהם רוקשים

שלו" שסרם w׳ מאכלת -
ומה טוב משלוה שהם רוחשים?

נוטלים אותו ונושאים
אל ראשוני ?שבים ר?י־ריח׳

?י

שטכיאים אליהם ונושאים.

ל?לה .ואחר שמי כקד חלשים,

הנאמן שוכב ?אור הולד הרוגע

עם ראשוני עש?ים ישמי כקד חלשים.

ע?רו הקבלנים זה המרלף הלע.
עצרו לרגע־סה את מקם הקבורה.
אין לה?י׳יל "*(ים וצפרים .ע?שי
את מחביתי שלי אני אטמין
ן?נועו העלים ?משב רחב

?מלבנו האר שלאהוך»מתינג
ו?הי ,בטרם החמה תשקע
&*$ל ל׳יא ׳?ם 3י שתוקה.
דנטת גבריאל רוסטי ( )1882—1828משורר וצייר אנגלי .שיריו

נכתבו לאשתו ,אותם הוא טמן בארון המתים בשעת קבורתה.

