 ,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
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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

רשםות סזווחיות.

רעב בחשאי ואינס נכנעים; איזה כח

נעלם וכביר יעודדם ובכל ענים הם בעלי

הצדקה היותר נדולים בעיר .ולבסוף ,כאשד

כשל כח הסבל  -באה מהפכה בלבם

והיהודי םנשה־חיים הלך בעצת אשתו

למסום ניר ובידו כתב המלצה של הרב

לאםוף נדבות .לםני יציאתו לדרך הוא

משאיר לה ארנ ואומר לה בזה הלשון:

״זאת עשי ,קריינדלי ,כי תוציאי מן הארנ

הזה חוט אחד מדי יום ביומו ומי יתן

והיה כי עם כל חוט שאת מושכת למטה.

יהא נמשך שנוע והסד מלמעלה ואף אני

מתקרב ונמשך עד מהרה אליך .ואם

ירצה השם ,והיה עוד טרם יכלו החוטים

בבד ואבוא אליך ופקדתיך.

יש להעיר דרך־אנב ,שפרט קטן

זה של משיכת החוטים מן הארנ־אף־על־

פי שנתיהד תחת עטו של המחבד-אינו

כלל ברוח הספור העממי היהודי ודיח

של אנדה נכריה נודף ממנו.

והנה באים רנעי הפרידה הנונים

של הבעל ואשתו :״וקריינדיל טשארני

עומדת ומסתכלת ודמעותיה תמח בסתר
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והאבק ימרקן והיא מתאמצת לשמוע אולי

יניע עוד לאוניה משק שעטות הסוםים.

אך אין קול ואין קשב• .ול״כששקעה

חמה עליו ההזיר פניו לעירו !קריינדיל

טשארני נתעלמה בצל החנויות ,וערםל

כהה וחום של אלול פרש כנפיו על פני

העיר רכם את השדות החשופים ,והמצבות

הלבנות הבהיקו מתוך שדה הקברות•.

כמה קצרות ופשוטות המלים,

והמספר מסר לנו באן תמונה שלמה של

שתי הנפשות העלובות עפ כל הינו

ן

השפוך עליהם .ורק כדי לקלקל את

הרושם של השורות הלבביות והפיוטיות

בא אתר־כך הפזמון :״רכונו־של־עולם! ודאי

אתה צדק ומשפטך צדק -אך כאשר עוללת

פח כה יהיה מזלם של כל שונא• ישראל״.

ספור העם-סעיף חדש זה בספרותנו,

דם העםים החיוני הוורם בו ,עם הפשטות

זהתום הנםוכים עליו־ סמן הפראה ותנבורת

יצירה היא לםפרותנו.

לפי שעה מעטים עדיין אצלנו

םסורי העם .אחדים של פרץ ,של בדדי־

זנבסקי-וו!סל .עתה בא נם המספר הצעיר

ש .עננון .כשרונו של עננון תועה עדיץ,

הוא נע ונד על חומר מודרני (״לילות•

ועוד) שמתנלים בו ניצוצות של פיוט.

נכנם לתוך נבולות ארץ־ישראל ודולה

משם רשמי־חיים; ואולם לירי נלוי כח

יצירה ממש יניע ,כמדומה לי ,בםסורי

העם שלו.

הספור ששמו רשום למעלה רב

הוא בכמותו מן הספורים הקודמים של

מספר זה ,אבל הסר הוא תום האנדה ,השקט

והפשטות שבאותם הספורים הקטנים.

והסננון היפה של עננץ אף הוא נשתנה

־כאן .בלבול־לשונות של כתבי־הקודש,

מדרשים ואנדות ,סליחות ופזמונים ושאר

מיני ספרי יראים-הכל בא כאן בערבוביה,

כלא שום מזינה הרמונית .ולפיכך נראים

לפעמים הדברים כ״מעשה להטים• של

יבעל לשון ,כטץ ״סטיליזציה•״ שאין בה

טן הסננון החנני הרך של סופר צעירי זה.

תיכף לכניםה ,בראש הפרק הראשון,

מזדקרת ובאה הקדמה למוחה מתוך ספר

דאים ״כינה לעתים• ואחרי ההקדמה -מץ

ו .גיי:נלא.6

באהבה .סנשה־זזיים םזרש סן הישוב,

קץ בחיים ונעשה מודה מן הכריזת.

מתבודד הוא בבתי־הקברות וטר0ד את

יצועו בץ שביי מצבות אבן.

הדפים האלה של הספר הרי ה8

סנלת־ינון של נשמה נטקה בעונה

ומלאים שירת צער ונכאים.

כמה מעוררים את הלב תדברי■

שםנשה־חיים ,היושב כדד דומם באחת

הפנות בבית־הקברות ,הונה בלכוV0,. :

המיתה ממשמש ובא וקרייני טשארני

ננאלת ואני כאשר אבדתי אבדתי .נטולי

ישוב בראשי ,נשכח מאל ואנשים יכסו

אותי כמשאון ומאנוש יפקד זכרי׳.

וכך יבלה מנשה־חיימ את אחרית

יםיו המדים בחברת שומר ביה־הקכרות,

יהלך סבים צסוד־שפתים ואתת סור

נורא ואיום.

אף־על־פי שמקומות רבים כספור

זה נכרים בהם רשמי־מלאכה והתנדרות

לשונית ,אבל בכללו כתוב הוא סתוך

הסתכלות ריאלית־פיוטית ובץ הספורים

של מספרינו הצעירים ,שרוכם ככלם
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לשון אחת להם ו״מאנירה• אחת ,חדי

ספורים ממין אלו של עננון עם הנעימה

המיוחדה והרכה שלהם חזיוךיצירה

מרנץ לב.

יצחק יצנלםון.אנו חיים וממים.

דרמה ליריות ה ,צאת .אחי&נוד ,,ורשת-

ברלין תרעיד.

היה זמן-והוא לא עבר עדין-

שסופרינו הצעירים נה ו ביותר אחרי

ה״מודרניות• .הנל של ה״חדשי-סנע נם

בספרותנו וישטסנה .בין לילה צצו אצלנו

,מיסטיקים• ו״סימבוליםטים /השרים על

״תעלומות ההויוד ,על ״ממינות הנצח/

על .נענועי נשמה• ,על ״שושנים שחורות•.

ועל ״ארצות רחוקות•  -על כל פה

בפרקים הבאים אחיכ מצוירים

נדודיו ונלנוליו של מנשה־היים בערים

שונות ,כיצד נתהפך יהודי זה ,אניךהדעת

וחס על כבור ו כחוש השערה ,לקבצן

פשוט ,לבדיה עלובה ומדוכאה .הירידה

של מנשהרחיים ,מלחמת היצר שבו

ושקיעת נשמתו היפה ,שטבעה בביצה

העניות הבזויה  -מצוירת בצבעים חיים

וריאליים .רושם עז תשאיר התמונה

המבהילה של נפילתו האהרונה ,כשסנשה־

חיים כבר נלכד כלו ברשת היצר ,ותאות

האכילה והשתיה תקפה עליו .כל העלבונות

שנצבר ו בנפשו במשך יסים רבים ,כל

המועקה והלחץ שבלבו התפרצו עתה

החוצה ויהודי שםל־רוח זה נעשה לפתע־

פתאום פורק־עול ,שטוף בשכרות ,עליצות

של הפקרות מלפפת אותו והוא חוטף

ואוכל ,חוטף ושותה עד לשכרון ,זולל

וםובא מתוך מץ תאוה משונה ופראית

עד טממום־החושים וטשטוש ההכרה...

כל אותה התמונה של ה״אכילה

ושתיה• מצוירת באמטת נפלאה וחיה

לעינים בכל שרטוטיה.

ומשקרה למנשה־חיים הא6ון

הראשון וכל יניעו אבד לו בשביל מלוי־

חאותו פעם אחת  -שוב צפוי הוא אלי

אשו ן כל ימיו .םחד איום וינון אין סוף

נושבים מכל הדברים המסופרים שם על

מצוקות נפשו של מנשח־היים .כשנתנלה

לו פתאום הסוד הנורא ,כי אשתו ,שלבו

כלה לה ככל ימי נדודיו ,יצאה ,בנלל

