ישישות נמרותיוח.

הילדים מלו נוזלים מסנ ו את אמיתו ה^פזזי

והנר אירע כי בן אחד שלי חלה .והדבר

הזה כאלו אינו מינן כלל לבעל זה

הרודף אחר אשתו ,העיקר שהיא עצמה

״נמנעת הפעם מלחבק אותו•.

אנשים משונים שכאלה רואה

המסמר.

וכך עומר הבעל הצעיר על יד

עריםת בנו הנוםס ומתשלםף על מחלתו,

על קהות הרנשת האב שבו ,על שעות

הדמדומים הלקוחות ממנו בחוקה ,על

אשתו המובעת בינון ואינה שמה לב

אליו וכוי וכר.

וכך חהרים הדברים דת אחרי דף,

ישוב חקירות של מה־בבך ,ושוב דברי

רנשנות על .דמסה ונענועים• ,על ״ינונים

ופרפורים״ ,על .נכאים ודמדומים•  -ואץ

לדבר סוף.

בכלל ,מבע משונה לנבוריו של

וינברנ .מכיון שאיזו מחשבה אי הרנשה

תוקפת אותם  -שוב אינה פוםקת מהם,

והם מהרהרים והוסכים בה בבואם

ובצאתם ,בשבתם ובקומם ,בבקר ובערב.
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ואין זה משום שרעיון או רנש זהמםעם

בלבם ומרעיד את נפשם ,אלא מץ דברנות

לשמה היא ,הכל נעשה ברצון המחבר,

נוזר הוא על נבורץ כך וכך-והם ״עושים•,

כלומר ,מדברים ,מהרהרים ,מחטטים.

כך הוא נוזר על הבן בספור

״מתוך אהבה• שינקר ןןהמט ברעיון .על

אהבת אמו לבעלה מדוש; בך מחטט

הבעל בספור ״על יד העריםה״ ברנשותיו

עצמו ,באהבתו לאשתו וקרירות רוחו ביחס

לבנו הנוםס .ורעיון אחד שליט ש במחו

של האב אכול־הספק (בספור .חשדי>,

המתבונן אל הליכות בתו ומפקפק בצניעותה,

אב זה חוזר על רנש החשד שכ ו במה

וכמה פעמים ,לו לעצמו ,לאשתו ,לבתו,

וכל אשר יפנה ,עד כדי הקאה ,ונראה

מן הבלמדיסטיקה הצעירה.

־  * Iדי *  :י :־י| ־••:י

צ .ז .וזיינבדנ .ספורים וציורים.

פ*״ ראשין .הוצאת .אחיסמר׳ ,ורשה-

ברלין ,תרעיד.

איש אחד עזב את אשתו ובנז

מדד למרחקים .שלח לה משם נט־פטזרין.

לאחר ארבע־עשרה שנה חזר האיש לעיר־

מושבו .קבל הבן מלגימה מאמו שישוב

הביתה לראות את אביו .שב הבן לביתו

ואמו מקבלת את פניו בבית התחנה .רואה

הבן שאמו מקושטת ומהודרת בבנדיה,

והוא מתלונן בלבו עליה .השד נכנם בלבו,

כי בשביל אביו התקשטה .ואותו רעיון

מנקר כל העת במחו של הבן .ולבסוף

כשהוא רואה את אמו יוצאת מביתה,

הוא הולך בעקבותיה ,ומדי ירניש כי

רשים פעמיה אל מי שהיה בעלה־ הוא

הולך אהתה ומדבר על לבה שתמנע את

עצמה מזה ,הוא מצוה שתשוב-ולשוא;

האומללה הזאת אוהבת את בעלה! והבן

עוין את אמו האומללה...

זהו כל הספור הראשון .ומסופרים

הדברים במין בהילות של אדם שנטרפו

ספינותיו .ובן זה ,שבספור ,אדם משונה

הוא ונרוי־עצבים ,בכל רנע .שרטת בלבו״,

.זרם דם פורץ אל מוהוי ,״לחיץ בלבו•

ופתאום ״חמלה עולה בלבו• ושוב ״עוקץ

הד נוקב חזהו״ .ומה רעש? רע עליו

המעשה ,שאמו ״אוהבת עדיין את אביו

 ,1נרינבלאם.

שניהם םג ,כל אותה מננינת־הפלאימ

של אהבה כת שש עשרה שנה פוםקות-

מלים אהדות של סה־בכך ושירת תהיי*

הנעלה ,תלום־העלוםים ויפים-הכל נהסך

״לצליל־פעמוך ,לשריקת־צעדים של אדם

״הםסהק ומשרך את דרכו בעצלתים׳^.

ואותה נימת־העצב של אהבה כתבת.

רועדת נש בספור האהרון שבספר ״ראיתיה׳.

אבדהמ׳לי ורחל׳ה נתארםו זה לזה

מתוך אהבה זבה וטהורה והנה הושר

ו

״התנאים• ופרה האהבה הולך ונובל ,נר־

הנשמות הרכות הולך ונדעך...

ולאחר ימים רבים שוב נםנשו שניהמ;.

והד־נכאים של אהבה נושנה הוזר וניעור

בלב ,והנפש תכלה לפלא-״להחיות את־

העבר* .רנע אחד ומחיצת השנים נעלמת,

כל החיים עד לתה נראים למין טעות,

האושר שנחרהק נראה להם שוב קרוב.

לנפשם.

אבל ״דחליה נהפכה לנל של

עצמות ,,והמות אורב לה...

״ועכשו הכל עבר ,אץ כלום ,אץ

Generated for Joseph Galron (The Ohio State University) on 2013-07-24 18:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4214195
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

כלום•...

כך נועת שירת האהבה הכוזבת.

שני הספורים האחרונים האלה

הס באמת פרי רשמים היים ,איזו אינ-

טימיות רכה של נפש מתודית כינונה

מרפרפת עליהם ,והדברים נונעים עד

הלב .ואלו לא בא קבץ הספורים אלא

בשבילם  -דינו.

עי .עננון.ו ה י ה ה ע נ! ב לפיגור.

סמוי־ עפמי .הוצאת י .ח .ברנד .ירושלים

חרעינ.

אחרי הספרות המעודנת והדקה מן

הדקה שמטפלת בדמדומי הרנשות ,בסערות

נפש ורעידותיה הסמויות מן העץ אני׳

מניעים לםפור העם.

במין נולם ,שמדבר על־ידי השבעה ...לא

טוב ממנו נם הבודד בספור .לינת צדק׳.

נם זה מדבר ומדבר עד כדי שעמום על

ש.דא בודד וזר לכל ,וכר וכר.

כל אלה הספורים המקוטעים-מה

שיש בהם מן ה״מציאותי-ערכו שוה פרוטה

ומה שיש בהם מן ה״דכק׳ ־ קליפת השום.

אין בהם אף ריח של שירה ואבק פיוט,

אלא תחלתם וםופס דברי רנשנות מרנות

ונקרנות מטלת שעמום.

שונים מארבעת הציורים הראשונים -

•השנים האחרונים .כאן אנו עומדים ומתיחדים

•עם לב רנש וחס ,לב רועד ומפרכם.

והדברים שם אף הם נונים ורכים ,יועושים

ירושם של תהנת־עצב.

הדברים סובבים על אהבה שלא

באה ,הנה שהרית החיים בעצם זהרה,

הלב טהור ותם ,האהבה עולה ופורחת

בלב .שני יצורים רכים קושרים נפשותיהם

זו בזו  -ומי יעמוד לשטן על דרכם ו

ואולם איזה מלאך־רע אורב להם-,ועננה

,םקדרת את שמי חייהם הוכים .אהבה

,נדולה בלתי־ הגוי ה יוקדת בלב-והם

נפרדים זה מזה בתנרת יד החיים האכזריה.

השנים • הולמות .הוא נשא אשה והוליד

בנים-והיא עומדת להשתדך ...כל אותן

השנים הארוכות נשא.הוא ,,יצחקיל(בספור

.הביעו*) את .סוד אהבתו* ולאחר שלש

עשרה שנה הניע לנלות את סודו ,ואותו

התלים שלוה אותו כל ימי חייו שוב

פרה בלבו ושוב הוא שומע ״את פעמיה

