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

ר*׳מיו :ספרותיות.

.כתר של אבנים טובות ומרובות נונ׳מ״

לראש אהובתו ,על ״נשיקות כרה9 /׳

״חלומות נוראים• ועוד ובו׳״.

וכל הדברים הנאמרים שם על כוגע

שהרוח נשאהו ועל כםא לשבת **V

ועל אלונטית לננב בה  -הכל מעולף

צעיף של מסתורין...

ובפרק השני שוב אותן הנפשות

עצמן שבפרק הראשון אלא שנזדפוו

המש שנים .ואותם הדברים של מה־בנך

במהלך ההיים של נבורי הדרמה ,לא

נשתנה שום דבר .ובכלל אין אתה רואה

שם שום חיים ושום פעולות חיים מלבד

מלים ,מלים .שורץ הרוק המזדקן ,כםו

לפני חמש שנים ,הונה מתוך שעמום

באהבתו אל נולדה ונולדה אוהבת

כמקודם את דוד ודוד מתנה אהבים עם

נערה בת שבע־עשרה פיה .מובן הד8י

שנולדה מתרנזת ,מרעימה אותו ,מושכת

אותו אחריה ,מדברת לו על אהבתה

הנדולה אליו ושורץ עם צרור השושנים

שהכין כשביל נולדה נשאר יחיד .ישוב

סימבוליקה;...
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עד כאן שירת החיים והשעמום...

מבאן ואילך בפרק השלישי-שיית המית.

המשורר דוד שםני ו היו ״רכים

וחולמים״ ,רנשותיו זכים ועדינים הוא כ8ר

עיף החיים .מרבה הוא לדבר על המות.

על .ההמתנה מתוך אימהי ועל ״האיד

העולה במוחו של אדם• המרניש ״משהו

מן המות• .אבל כל הדברים האלה אי;ס

מטילים עלינו שו* אימה .לשוא אתה

מתאמץ לעמוד על מקור הטדניות

שבנשמתו של דוד .אמנם הוא םח

לנולדה על ״ארצות רחוקות״ ,על הדרך

הקשה והאכלה המובילה אליהן* ,ל

הבדידות של ההולכים בה .וכששואלת

אותו נולדה. :מדוע פכה קר שםי• הוא

מונה בקול סודי :״קר שם ,נולדה ,ץד

שתרצו ,ובלבד שהדברים יהיו מעולפים

צעיף של מסתורין.

וכך הוצפה לפני שנים אהדות

ספרותנו יצירות .סימבוליות• ו מיםטיות״,

במחילה ,שבעיקר הדבר אין בהן לא

מסמלי החיים ולא ממסתרי הנשמה,

הכל עשוי שש ב״מתכונת• ,לפי הנוםח

המקובל.

מסונ זה היא נם הדרמה הלירית

בת שלש תמונות ״אנו חיים ומתים־ של

יצחק קצנלכון .המחבר קרא לשלש

תמונות ,מאיזה טעם .בשם ״דרמה לירית״,

אף־על־סי שאין שם כלום מן הליריקה.

מתובלות הן הרבה בבנטימנמליות ובמיני

״דבורים• ,שלפי כונת המחבר הס צריכים

להיות סודיים ועמוקי כונה ,אבל הקורא

לא ימצא בהם כלום.

בפרק הראשון אנו רואים את

הבחור שורץ יושב בשעה השניה בלילה

בחדרה של נולדה .שורץ זה ,כפי הנראה,

אוהב את נולדה והיא אוהבת את אחיו

הצעיר דוד .שורץ יושב שעות ארוכות

בחברת נולדה ושותק מתוך שעמום.

ולפרקים הוא מתרנז ומדבר דבר •ם

מקוטעים ,סימבוליים :״רוחות מנשבות

בחוץ ,רוחות קרות• .עומד ומביט לתוך

ושואל בטון סודי, :כל זה מהו*?

ה עונה לו :״הפתו ,שורץ•״ .והוא

אמר נבעת .הסתו״ ...ולאחר צאתו מן

הכית הוא שב שנית ושואל פתאום את

 .1ניינכ^א*.

לך כחלון .לא שמש צעיר של שהרית

עם הארנמן הרך שעל שםתיו אלא

שמש צהרים ,שמש נכון ויוקד• .ואז

״נעורה בלבו של אדם האהבה הבונרת

אל החיים•.

שורץ העלוב חי עם ״שמש

הצהרים•״ או ,כפי שדוד קורא לזה,

,השעמום המטפטף יחד עם עליצות

החיים• .נולדה מזדקנת והונה באהבתה,

סוקסת וכוחלת ושמה את כל מעיניה

ב״שירת האביב• של דוד .ורק דוד נידון

בנזרת המחבר למיתה...

כפי האמור ,נקרא הספר שעליו

ידובר כאן ״דרמה לירית׳ .וראה זה פלא,

כי דוקא הליריקה שבספר יצאה םנומה

ושבלונית עד מאד .וכמקום שעלו ביד

המחבר לתפום איזו קוים חיוניים

לדלות איזה רושם חי של המציאות.

הרי נוםף לו און והוא ״עומד על רנליו*.

הדרמה הלירית יםודה בעמק

ההרנשות ,בהסתכלות הודרת לתוך .נבכי

הנפש ותהוםה  -וזה אינו לפי כהו של

קצנלםון ,שובכ־העט הנחמד ,קל־הראש
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ועליז־הרוח.

נ .גרינבלאט.

כל כך ...ושוב היא אומרת, :והעבים

סמהרים כל כך ,מדוע ככה ממהרים

העביפ?׳ והוא עונה שלא מענין :״על

הר נכוה עליתי ועל ההר הזה שלחתי

לך את מכתבי האחרון.,

כך יתבל משורר זה את דבריו

בסואוזיה בת־פרוטה .אבל הלך־רוחו,

סערכי לבו וחייו כלם כםפר החתום לפנינו.

בצבעים יותר חיים מצייד המחבר

את נולדה .אהבתה העזה והמוזרה אל

דוד שנמשכה הרבה שנים רצוסות עושה

אותה דמות טרנית ,משרה עליה יוםי

וקסם נונה .זוהי אהת הנשים שחלום־

אהבה אחד ילוה את כל חייהן כצל,

תמיד הן מסתובבות במענל קסמים עד

ששערותיהן מתחילות נושרות ועלומיהן

כומשים ,אבל אהבתן חיה בלב ,אהבה

טרנית ונונה.

קצת קוים ריאליים יש נם בתמונתו

של שורץ ,זה הבחור המזדקן שערינתו

לאהבה עושה רושם עלוב קצת .אבל

אותם השורצים מוצאים דוקא סוף־סוף

את דרכם :״כבקר לא עבות אחד ואתה

נןור מתוך שנה עטוקה והשמש צוחק
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