
אחד... במיוחד לזה, זה הם דומים כמה יפים, האלה התאומים
טובים. יוליאן

 ** uplf 7.996 שלהם והחוויות החומים או השחורים גביהם
upsmik.**• ...ואיתם ועובי, כוח רבי ז לומר איד אבל 

 הסולמות, הגדולים, החלונות הירוקות, המנורות התנור, גם
 בתלים בין נותרים עוד כל העתיד. בעד כרגיל חוסמים הם

 התנור. של משמאלו או מימינו לקרות חייב שיקרה מה אלה,
 עליו יהיה בידיו, ראשו את נושא בעצמו, דני סט. ייכנס אם

 לספרות המוקדשות האיצטבות בין לעבור מימין, להיכנס
 יגע לא ואם לקוראות. המוקצה השולחן לבין צרפתית
 יהיה לארץ, מעל סנטימטר עשרים ינשא אם ברצפה,
 השלישית. הספרים איצטבת בגובה בדיוק דם השותת צווארו

 גבולות את לתחום כדי לפחות משמשים אלה חפצים וכד
הדעת. על המתקבל

 שעצם נדמה דבר: עוד תוחמים הם אין היום היום, ובכן
 אחד מרגע עוברים הם רב בקושי וכי בספק, מוטל קיומם

 שקראתי: הספר את בחזקה ידי בין אחזתי משנהו. אל
 אמיתי. נראה לא כלום התקזזו. ביותר העזות התחושות אבל

 בבת להיעקר היתד. שיכולה קרטון בתפאורת כמוקף הייתי
 חיכה — מתמעט נשימתו, את עוצר חיכה, העולם אחת.

 אתמול. אשיל, אדון כמו שלו, לבחילה .שלו, להתקף
 דברים אותם כל בין במקום, לשבת עוד יכולתי לא קמתי.

 של בפדחתו לחלון מבעד מבט להעיף ניגשתי שנידלדלו.
 לקרות. יכול הכל לקרות, יכול הכל מלמלתי: אמפטראז.

 לא אמפטראז המציאו; שאנשים הזוועות מסו} לא כמובן,
 אחר. משהו יהיה זה כנו: על במחול ויפתח יקום

 בעוד שעה, שבעוד רופפים יצורים באותם בחרדה הבטתי
 אותם כל בין חייתי שם, הייתי נכון, אולי: יתמוטטו רגע,

 הבלתי הצורות את תארו מהם שכמה ידיעות, גדושי ספרים
האנר שכמות הסבירו מהם וכמה החיים, בעלי של משתנות

 לפני עומד שם, הייתי היקום; בתוך בשלמות נשמרת גיה
 כמה אבל קבוע. אור השתברות מקדם שלו שלזגוגיות הלון
 העולם נשאר משער, אני עצלות, מתוך המחסומים! דלים
 להשתנות. כרוצה נראה הוא היום, יום. אחר יום דומה

לקרות. הכל הבל, יכול ואז
 העניין הוא זו מצוקה של שורשה רגע: להפסיד לי אסור
 פאסקל אדון את לראות לשם, לשוב עלי מאבלי. בקפה

 אז אולי בידיו, או בזקנו צורד יהיה אם לנגוע בחיים,
אשתחרר.

 על ללבשו, מבלי והשלכתיו, בחפזה המעיל את לקחתי
 באותו לי נגלה שוב הציבורי, בגן בעברי נמלטתי. ;כתפי
 בין חיוורות ענקיות פנים לו היו ;בגלימה ברנש אותו מקום
מקור. ארגמניות אזניים שתי
 תריסר כנראה הודלקו הפעם מרחוק: התנוצץ מאבלי קפה

 העניין. את לגמור עלי היה צעדי: את האצתי הנורות.
 עזוב. היה האולם ;הגדול המעוגל בחלון מבט העפתי תחילה

 אדון לא גם — המלצר לא גם שם, היתד. לא הקופאית
פאסקל.
 "מלצר!" קראתי: ישבתי. לא במאמץ; לי עלתה הכניסה

 בתחתית סוכר קוביית שולחן. על ריק ספל ענה. לא איש
הספל.

ז" אחד אף "אין
 בכריכות נערמו מצויירים עיתונים וו. על תלוי היה מעיל

 עוצר רחש, לכל ארבתי קטן. שולחן על שחורות קרטון
 של צופר בחוץ, קלות. חרקו הפרטיות המדרגות נשימתי.

 מן עיניים להמיש מבלי בפסיעות־אחרונית, יצאתי אוניה.
המדרגות.

 מועטים. הלקוחות הצהריים אחר בשתים יפה: יודע אני
לסידו המלצר את שלח כנראה ;בשפעת חלה פאסקל אדון
 חייב הייתי שאני, אלא כן, אולי. רופא, להביא — רים

 הסבתי טורנבריד, רחוב אל בכניסה פאסקל. אדון את לראות
 והריק. הנוצץ הקפה בבית בסלידה התבוננתי ראשי. את

 ה.ל. — צרפתית ספרות — הציבור שימוש ••
ה.ל. — הטבע מדעי — הציבור שימוש •••

 מוגפים. התריסים היו הראשונה בקומה
 רצתי הולך. אני לאן עוד ידעתי לא בי. אחזה אמיתית בהלה

 רובע של השוממים ברחובות סובבתי הרציפים, לאורך

 פניתי במנוסתי. עגומות בעיניים הביטו הבתים בוואזי:
 יתחיל זה אולי ז גבי מאחורי התרחש מה לאחור: הדות

 כל מדי. מאותר זה יהיה פתאום, אסתובב, וכאשר מאחורי,
 ברבים הבטתי :מאום יקרה לא בעצמים, להתבונן אוכל עוד

 עיני הגאז; בפנסי בבתים, במידרכות, האפשר, ככל מהם
 בעצם להפתיעם כדי השני אל האחד מן בחפזה עברו

 אמרתי אני אבל במיוחד, טבעית היתד. לא צורתם התמורה.
 להשיב וניסיתי בחייה, הנה גאז, פנס הנה :בתקיפות לעצמי

 עברתי ושוב שוב היומיומית. חזותם אל מבטי בכוח אותם
 של ׳הבאר הברטונים׳, של ׳הקפה בדרכי: בארים פני על

 המלמלה וילונות לפני בדעתי חוכך עמדתי עצרתי, הצי׳.
 הספונים אלה מקומות נוגעו לא אולי שלהם: הוורדרדים

 של העולם מן חלקה על עדיין הם סוגרים אולי היטב,
 לפתוח עלי שהיה אלא נשכחת. מבודדת, חלקה אתמול,

 דלתות והלכתי. שבתי העזתי; לא להיכנס. הדלת, את
 מעצמן. יפתחו פן חששתי בעיקר. אותי, הפחידו הבתים
המידרכה. באמצע הולך הייתי לבסוף
 דיג, ספינות נור•**. די בסאן רציף אל יצאתי פתאום

 האבן. בתוך רחוקה טבעת על רגל הנחתי קטנות. יאכטות
 רגע עלי בא הדלתות, מן הרחק הבתים, מן הרתק כאן,
 שחורות, נקודות הזרועים הרוגעים, המים על הפוגה. של
פקק. צף

 מתחת להיות יכול מה בדעתך העלית לא ז למים "ומתחת
למים."
 זוגות תריסר ז בבת שקועה מחציתו גדול, שריון ז מפלצת
 מעם, מתרוממת המפלצת במדמנה. לאט בוססות רגליים

 לאדווה לזי», אורב קרבתי, המים. במעמקי לפעם. מפעם
 השחורות. הנקודות בין דומם, נשאר הפקק קלה.

והמ עקבי על שבתי סוף. סוף קולות. שמעתי רגע באותו
בדרכי. שכתי

 לקול שדיברו. האנשים את הישגתי קאסטיליון דה ברחוב
 את ראיתי אחד. כאיש והסתובבו מאד נתחלחלו צעדי

 כדי גבי, מאחורי אל פני, על עוברות הלא־שקטות עיניהם
 גם כמוני, איפוא, היו, נוסף. דבר־מה קרב לא אם לראות

 עוד מבטים. החלפנו פניהם על כשעברתי ז פחד אחז בם
 פתאום הפיקו המבטים אך דברים. מחליפים והיינו מעם,

 אחד. כל עם מדברים אין שכזה ביום חשד:
 נפל ובכן, נשימה. חסר בוליבה, ברחוב עצמי את מצאתי

 לקרוא. לנסות רומאן, לקהת לספרייה, לחזור עמדתי :הפור
 הבחנתי הציבורי הגן של המסורגת הגדר לאורך בלכתי
 אפו העזוב; בגן שם, היה עדיין בגלימה. ברנש באותו
כאוזגיו. האדים
 הוא בעדי: עיכב פניו מבע אך השער, את לפתוח עמדתי
 ורכרוכי. מטופש גיחוך מעין פניו על והעלה עיניים צמצם

 כה ומבטו ממני, נסתר במשהו עיניו את נעץ בזמן בו אך
באחת. שהסתובבתי ודבק, קשה

 אותו בחנה למחצה, פעור הפה באוויר, אחת רגל למולו,
 ומטה במטפחתה בעצבנות מושכת מרותקת, עשר, כבת ילדה

המחודדות. פניה את קדימה
 לפתע טובה. מהתלה על שחושב כמי לעצמו, חייך הברנש

 שתי פסע רגליו. כפות עד שירדה הגלימה, בכיסי ידיו קם,
 אך ליפול. עומד שהוא חשבתי התגלגלו. ועיניו פסיעות

מנומנמת. בארשת לחייך הוסיף הוא
 אם היה די זאת. למנוע רציתי הגלימה. פתאום: הבנתי
 הייתי עצמי אני גם אך השער. את פותח או משתעל הייתי

 ליבה מפחד, דרוכות היו פניה הילדה. של פניה אל מרותק,
 עכברי פרצוף באותו שהבחנתי אלא בפראות: ודאי הלם

 מעין אלא סקרנות היתד. לא זו ומרושע. תקיף משהו גם
ה.ל. — הצפון מעגני

 הגן, סף על בחח, הייתי :אונים חסר חשתי בוטחת. צפיה
 בזו זה דבקו הם הם, אבל שלהם, הקטנה הדרמה סף על

עצר לזוג. היו הם תשוקותיהם, של החשוכה העוצמה בתוקף
 זו, ילדה־זקנה פני על יצטייר מה לראות רציתי בנשימתי, תי

 שולי את לצדדים יסלק גבי, מאחורי איש אותו כאשר
גלימתו.

 לרח. והחלה בראשה הקטנה נענעה משוחררת, פתאום, אך
 לרגע בעדו. שעצר הדבר זה אותי: ראה בגלימה הברנש

 מעוגל. גבו משם, סנה אחר השדירה, באמצע נוע ללא נותר
בקרסוליו. חבטה הגלימה
 רגע. בן אותו והשגתי השער את פתחתי

 קראתי. שמע!" "הי,
לרעוד. החל הוא

 בעוברי. בנימוס לו אמרתי העיר," על רובצת גדולה "סכנה
 ׳מנזר את אחד, משולחן ונטלתי, הקריאה אולם אל נכנסתי

 באיטליה מיפלט למצוא בקריאה, לשקוע נסיתי פארמה׳.
 בהזיות בהבזקים, בידי עלה הדבר סטאנדל. של הבהירה
 למולי המאיים, היום תוך אל ונופל שב הייתי אחר קצרות,

 בחלומות, שקוע צעיר ואיש בגרונו, שכיחכח קטן זקן היה
כיסא. על מפורקד
 את להוציא ארבעה, היינו השחירו. השמשות עברו, השעות

 האחרונות הרכישות את שולחנו על שהחתים הקורסיקני
 הבלונדי, הצעיר האיש קטן, זקן אותו שם היה הספרייה. של

 מזמן ואני.— שלה התואר עבודת את שהכינה צעירה אשר.
 מבט פחד כאחוז העיף ראשו, את מאיתנו אחד הרים לזמן,
 הזקן החל מסויים ברגע האחרים. בשלושת וחשדני חטוף
 הצעירה באשה צמרמורת עוברת איך ראיתי לצחוק. הקטן

 את במהופך פיענחתי כבר אך רגליה. כפות ועד מראשה
מבדח. רומאן היה זה :שקרא הספר שם

 נסגרת שהספרייה חשבתי פתאום דקות. עשר פחות שבע
 ז אעשה מה ז אלך לאן העיר. אל אזרק שוב בשבע.

 תופף הוא משם. הלך לא אך שלו. הרומאן את גמר הזקן
 וקבועות. יבשות בנקישות השולחן, על באצבע
 סוגרים." מעט עוד הקורסיקני, אמר "רבותי,

 האשד. קצר. מבט בי ושלח ממקומו נעתק הצעיר האיש
 את ונטלה שבה אחר הקורסיקני, אל הסתובבה הצעירה

בקריאה. ששקע כמי ונראתה ספרה
 דקות. חמש לאחר הקורסיקני, אמר "סוגרים,"

 הצעירה האשה הסעיפים. שתי על כפוסח בראשו נענע הזקן
לקום. מבלי ספרה, את הסיטה

 פסיעות מספר פסע הוא דבריו. על חזר לא הקורסיקני
 כבו הקריאה שולחנות מעל המתג. את סובב אחר הססניות,
 דולקת. נשארה המרכזית הנורה רק המנורות.

חרישית. הזקן שאל ז" ללכת "צריך
 לראות רק נותר כעת רצון. באי לאט, קם הצעיר האיש

 ישבה עזבתי, כאשר המעיל. בלבישת יותר יתמהמה מי
 הספר. על שטוחה מונחת אחת יד במקומה, האשד. עדיין

 שצעד הצעיר האיש הלילה. אל הכניסה דלת נפערה למטה,
 אולם את חצה במדרגות, לאיטו ירד הסתובב, בראש,

 עצמו השליך כך אחר לרגע השתהה המפתן, על ;הכניסה
ונעלם. הלילה אל

 מקץ ראשי. את הרמתי המדרגות, תחתית אל כשהיגעתי
 מעילו. את רוכס הקריאה, אולם את הקטן הזקן עזב רגע,

 וצללתי נעתקתי הראשונות המדרגות שלוש פני על כשירד
עיניים. בעצימת

 הרמתי מרחוק. שרק מישהו ורענן. קל ליטוף פני על חשתי
 מוארת היתד. הכיכר ושקט. רך גשם ירד. גשם :עפעפי את

 האיש בגשם. שדה עיר של כיכר פנסיה. בארבעת שליווה
 ששרק: הוא זה היה רחבות; בפסיעות התרחק הצעיר
 שהם עדית, ידעו שלא האחרים, שני אל לצעוק רציתי

חלף. שהאיום חשש, ללא לצאת יכולים
 בך אחר נבוך, בלחיו, גרד הסף. הופיע'על הקטן הזקן

• המטריה את ופרש רחב חיוך פניו על העלה

חדאד מישל

המפתחות
סומן ששון מערבית:

 ?הבטחות הקקעקעת כף־היד
 נעלמד» בלי־חרף, נפנפה

 מסופו התחיל והספור
 הים תחתית אל שהשללנו והמפתחות'

 האוהבים הדגים #ל לבם תעזומת את משכו
 צבעוניים ?דפים לאסף החלו והם

 לאהבת־אנוש. כמסגרת
 החוף לעבר שחו אחר

החול. על מסתחות־לבם לה#ליך

הראשון הנס
 התעוררה הכנסיות שתי שליד הסטקתז

לות־אין־עסק.9תז לקול

 מהחיל בית־ספר זה היה לפנים
 ארכה, מאה רבע לפני ישבו,

 וספרות' אותיות למךתי

העולם ומבנה
 ד״מדפות המעשיות שננתי"את וגם

בספרים. ככתוב
 יין מעט שתיתי לו בככראשר היום

לחחאושש
 ורבים מ#חקים הבנים בו #היו במקום

 בסר אוכלי' לאבות #הפכו עד
 הארכאיות. הגרנות ליד ערק השותים

 משבח. ליץ #נים זה שםהפכו המים
 ואקל שלחנות ושם פה

ומחברות סססלים תחת
 עפרונות עם תלמידים תחת סיגריות וסוחרים'עם

 קזנבים שחורים וחתולים
צואריהם הזוקרים

 במקרה. או בכונה הנזרקים לפרודים ?צפיה
 הדמיוני המשלש לציר אוכל ולא מהנדס אינני

כנסיות ושתי סטקיה ולקבע'בזירותיו

בחזיות עווגה אינני
 ישןז ובית־ספר ככר הכנסיות #תי בין אכן

 הראעזונה לסטקןתו ?שאם ני’ה# #הפסויארך
י כחלב. לבנים נעשו והכוסות

 ל#גךה. היו הנסים הגיעה. התחוח עת
א#רינו. 'פגישתנג אשרי

 מראשוני .1919 יליד בן־נצרת, משורר חדאד מישל
 לאחר מיצירתם מפרסמים שהחלו הערבים הסופרים

קובצי־שירה. ארבעה הוציא כה עד המדינה. קום
 "אם הקובץ מתוך תורגמו כאן המובאים השירים שני

.1975 בשנת בנצרת שהופיע תשאל״

 אפפל שולמית
★
 הטוב כלחם ק#יוחך ממני עומדת את

 כזה *פי הזעם הכל

 הקיץ כל אצלך שרואים פטמות #תי

 מן־הימה תמונה הבטן מן עסק ואת

פעם. כל ■כזו פראות
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