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לילה,לעתקרזימר,אתמעירותהיועיתיםל
 !אחריהםרדיפר !השודדים !הצילו- :קריאות

שמשםהקמוםאלבמהירותפרגהההיהעציםדרך
איכריםשלניקתהזרשחיתהייתכןהצעקות.באר

נחץר,שםעמדולמחצה,עירומיםהשמפחה,רבניזעירים,
ראשיהם.שעדרתתולשים

אתמאיתנוולקח 1בדרגידייגיאןבאאברילנר,אברילנר,-
 !בקצירשהרררחנרהמכל

אנשים.התקהלו
זאותרראיתםזהואההיהזזבדרגידייגיאן-

הפנים,עלמסיכההיתה !הואההיזה !הואהיהזה-
נוספיםאנשיםשנינגרורואחדירכזה,אדרךאקדחלרהיה
 !בדרגידייג'אןהיהזה !עליהםפקדרא mמסיהכ,עוטי

זהלךלאןזואיפה-
דייג'אןאתלתפוסנא·לכרבלילה,חכמיםבטח,הא,-

 !עכשיוהוא,איפהיודעמי !בדרגי
הדר,ךאםעלאותרשנטשוהלךאיהזהצועקהיהרלעיתים

 !הצילו-וילקוטים.אדרתארנק,סרס,הכול,ממגררבזזר
 !בדרגידייגיאן !גזל
 !ר eסזקרהזהאיד-
מעטערדמכרון,בררנהמזרקן,שחרר,משם,הגיחהוא-

 1מתהייתי
זברחכירוןלאיזה !אחריוברדוף !מהר-
 !רוחכמרהמררץהוא !לכאןאולילא, !לכאן-

ההימה.ויהיבורגידייגיאןאתלראותאומרגמרקרזימר
ארהארנבותאחריורדףרלררחבר,לאורכוהיעראתערבו

ארטימרחפש,חפש,-. :השפלןאתמעררוהציפורים,
ובעצמובכברדוהשודדדברשללאמיתראולם- !אמסימר

לרלומרארלעשרתכדיולאלמצוא,רצהשאותרזההיה
מפורסם.כהאדםשלפניואתלראותכדירקאלאדבר·מה,

כלשרטטאפילואותו,לפגושהצליחלאמעולםלא,אך
יצא",לאהואהלילהשאוליאומרת"זאתכרלר.הלילה

ארזהבעבר ,בברקוהינה,אך ;לעצמוקרזימראומרהיה
דרךשלבתפניתארבית .שלמפתןעלהעמק,שלאחר
היהקרזימרהחדש.בשרדשדגראנשיםשלהתקהלותהיתה
הסיפורים.אתלשמועארזןכורהלשם,ץר
פעםלראמר-היער,עציעלתמידשיושבאתהאך-

דייג'אןאתאותר,ראיתלאמעולםאתה-אח,דאדם
ןבורגי

 •••שלאלינדהמ .••רבכן-מארד.התבישיקרזידמ
אחדבשחיההתערב-זאותרשיראה .ורצהאתהראיו-

לגלותיכולאיברשאישמחבואיםישבורגידיילגיאןאחר,
 !מכיראינושאישבדרכיםהולךוהואאותם,

יותרהיירלאאותרשלרכזלמיואשר,עלשכזהפרסעם-
 !חיויכלדאגות

כמעטיש,להםגםהוא,אפיהשיועדיםאלהאבל !בכרן-
סופםיתגלו,ראםנגדם,שתלוייםהחרק,עםחשברברחר, mכמ

 !הםגםהגרדוםעלישרלעלות
תמדיאםיועדרמי !בורגידייגיאן !בורגידייג•אן-

 1האלההפשעיםכלאתשערשהזההוא
ההישאפילוגנדר,קיימותהאשמותהרבההכל,דכלך-

היוכברשרד,מעשיעשרהמאשמתעצמולבקרתמצליח
 !האחד·עשרהמעשהבאשמתבינתיים,אותר,תולים

 !החרףיערותבכלמעשי·שרדביצעהוא-
 !נערכשהיהשלו,כגופיהיראשגםהרג-
 !לחרקשמתרץאלהשללחרקמתרץאפליוהוצאהוא-
 !שלנרבאיזררמיקלםלבקשבאהואזהבשביל-
 1מדיתמימיםאנשיםשאנחנובגללזה-
הקדרים.עםלזרןניגשהיהקרזימרששמעחשדהכלעל
הימיםבאותםפשט ,בעירחוניםשהיוהאנשיםכלבין

ערשי·כסארת·קדרים, :מפוקפקיםרוכליםשלגזע·רע
ובברקוהבתים,ביןשמשרטטיםאנשיםסמרטרטרים,נצרים,

משהיהיותריער, mהער.בבבראגנהביבצעוכיצדלרמיזם
לדבריםמחבואמקרםלמסתרו,להםההיבית-מלאכה,להם

הגנובים.

 !מרכבהבדרגידייגיאןתקףהלילהיעדוים,אתם-

 •••ייתכןהכלרבכן,זכןהא-
 !ברסנםאותםתפסבהדרתם,הסוסיםאתעצרחרא-
אלההיוסוסיםשלאארחראההילאשזהאררבכן,-

 •••צרצריםאלא
דייג'אןזההשהימאמיניםאינכםזאומריםאתםהמ-

זבדרגי

היהזלראשומכניסאתהרעיונותאילובטח,כסח,אך-
 !בטחבדרגי,ידיגיאןזה
זבדרגידייג'אןמסרגללאולמה-
הא! .~ה .~ה-

לאכברבדרגי,דייגיאןעלאלהגכרןדיבוריםששמעמרוב
ניגשביער,ערבוההי ;לשמאלוימינוביןקרזימרהבחין
 . :נורדיםשלאחרכמחבהארזןלהסרת

ההיהלילה,המרכבה,עםהזההעסקלדעתכם,לי,אימון-
זלאאובורגידייג'אןשלמבצע

אםבדרגי,דייג'אןשלדיירמשעהחראשנעשהמהכל-
ןיודעאיבדמצליח.הדבר

ימצליח'הדבר'אםאמרתםמזרע-
באמתשזהאומרתזאתאזמצליח,לאהדבראםכי-

 !בורגידייג'אןשלידירמעשה
 !הזההלא·ירלצח !אהאה,-

לא·ירצלח.הואבורגידייג'אן-דבר.הביןלאכברקרזימר
אך- :דברהיםנימתאתלשנותאזממהריםהיוהאחרים

 1כולםעלאיהמשמטילכזה,שודדהואלא,אךלא,
זאותרראיתםאתם-

זאי·פעםאותרראהרמיזאנחנו-

זקייםשחרא,;סרחיםבאמתואתם-

 •••קייםהיהלאואפילו !קייםשהואבטח !יפהזה-
זקייםההילולא-
 1אהאהאה,הדבר.רתר 11tבדיוקהיהזה •.•-
 •••אומריםכולםאבל-
רררצחשגונבהואבדרגידייגיאן :לומרצריךככהבטח,-

המחברהקדמתמתור
העברילתרגום

פועלים""ספריתהצואתשללבקשתהנענהאניובברצון

הישוא·הקוראיםבפניזה.ספריאתאציגשאניע-צמי

סיפוריםשאליהןהשפותעשירםשעלשמחתיובהליים,

העתיקהחשפהעכשיומתווספתתורגמו,שליאלה

תרבותנו,שלמשפות·האםאחתהעברית,ביותו,

דמיוניו,תהרפתקאותסיפורישלושהיחדמקץבזהכוך

הואהחצוי""הרוזן :החמישיםבשנותכתבתיאשו

שלאו"האביו , 1957מ·המטפס","חאבוון , 1951משנת

הראשוניםהדבריםאלחאיו , 1959מ·נבוא",לואחיה

הראשונותבשניםלכן,קדום 'ופיוסמתישכתבתי

וומאןפיוסמתיכבוהשנייה,העלוםמלחמתשלאחו

כמש·לכלבדרךנחשביםאשוסיפורים,קובץוכןאחד

שנותשלהאיטלקי"הניא-וויאליזם"למגמתתייכים

בעיקרחצינולשיאלהראשוניםספריםאהרבעים,

הפרטיזניםמלחמתלימיהאופיינייםומציבםדמיוות

המבקירםהגדירואזבכואך Jבאוצנוהנאציהכיבושנגד

טבעירקאיפואזזיח"דמיוני"•כ"אגיד",סגנוניאת

שבכודמיוותדרךלהתבטאדרךאחפשהזמןשבמרוצת

אחתלכנעבו,אלאהישיר,לנסיוביקשורותחיולא

חיהשניתןדמויות :הספרותיתמהמסוותשונה,באופן

רוחניות,פעיליוות _שלכאלגוריותלהגדירו

• 
הקרובהוא'המטפס""חבאווןהסיפוריםשלושתמיבן

שלחייהתלודותמספו(הוא"ורמאן"להיותביותו

נכתבהוא 'וחברה)משפחחלהוסביבמסויימ,תדמות

מספוהואאופן,כבלגמורה,ברצינותוקצתבצחוקקצת

של-קאפויזחואוליהתעקשות,עלמשחק,איזהעל

להוכחהלאווח·חיים,הפכודברשלבסופואשונעו,

שהעליתיבשעהלומררציתימהמוסירת,הזדהותשל

סירובבפיוששמתיבשעההעצים,עלהסיפורגיבוראת

זהאדמהעלאי·פעםוגלוכףאתשובלהניחמוחלט

זלחברההתכחשותעלבירחה,עלסיפורזהוהאם

הזלותבחיימשתתףהעצים,צמרותמעלהאבוון,הלא

ירחוקעלשמירהתוךתמידאםאףזמנו,(בקורות

האםלו,המיוחדשוביאיזהעלהכרזתותוךמסויים,

הבדידותלשזהמשוררשלזאיש·הווחשלאלגוריהזו

כאןמצואת"ההשכלה"תנועתהאםזאדםלכנתוןכה

"הסופרמשבועלספוזהוהאםזחיצי·בוזאושיו·חלל

בויששמאאואכזבות,לשבונענכתבאשוהמגויס",

למוותמסויימת,"התגייסות"שלמחדשחיובדווקא

להבנתשונותדרכיםהקוראלפנינפתחותכאןגםזהכלו

אוזהביכווןללכתאותומעודדהמחברואםזיודביום,

הבחירה Jמסוייםבגלועדרקחשובשהדברהויאחו,

 •••הקוראבידיתמידתישאוהמכרעת

• 

מזושילראותורציםהיינו !הזההנוראהדדושמקרם,בכל
 1ספקבזהיטילשערד

זספקברלהטילמעזאתהאולייל,דאתה,הי,-
,Jו'השבדרגידייג•אןמפנישהפחדהביןקרזימרבקיצור,

רלעיתיםספקשללעמהדרחפךהלךבעמק,למטהשרור
לרבעגרבהערליםהשיוככלאותר,מסתיריםשאיןלעגשל

היער.

בע-ילשהאנשיםהביןכיאותר,נטשהברלפגשוהסקרנות
 aדרורקבדרגי.דיימג'אןלהםאיכפתהיהלאכללהניסיון

 •ברשפגשאירעאז

פרע·"ספרייתבהרצאתבקרובלהופיעעתיד *
מרפת.לתרגומיהציבוריתוהמועצהלים"

שפירשוה " Brughi "הניבממילתהשדדר,גזזרלששמרבדרגי, ) 1
 ;הערבהמשיחיג'אןהאוהשדדושלששמרמכאןהערבה.שיחי

"מאקי"היאבצרפתיתל"שיחי·הערבה"ומ.קבילההומילה
שבהםבימיםהצרפתיםי).המחתרתלרחמישםגםההי"(Rובקי"

"לאצתאומריםהיו , 19ה"במאהשדדרי·הכפרים,באיטליהרבו

וקייםשרירהוכיסויהשלטונות",מפני"ברחבהוארהלשיחים"
כיום.גם

הצהר,םייראחריבשערתאח,דאגרזעץעלנמצאקרזימר
הםויכללעמדו ;לספרםילהתגעגעהחללאחרונהוקרא.
נמחצתהרנרג,איזהשיגעיעדולחברתמכיון,ורבהעםכרלר
משעמם.זההזמן

החזיקהאחתבדיר , 2לסאג'שלבלאיב'ג'ילקראהוארבכן,
אהבשלאמאסימר,ארטימרבררנה.אחזהשביהי mבספר
תירוצםימחפשסביב,משרטטהיהקורא,אזרנואתלראות
הaראםלראותכדיפרפר,אלנבחלמשל :זעתרלהסיח
הדרכה.אתלבררןאזרנואתלעררומצליח
אםדומתנשם,ץרירד,ההרבמדורןאשרבנתיברהינה

בחוברתשוטריםשנירבעקברתירנשק,ללאומרופט,עבדקן
מצאנו !בדרגידייגיאןזהר !אותרעצור- :שצררחרשלרפות,

 !סוףסוףאותר,
ההיאילואךהשוטרים,עליתררן·מהלשודד"היהעכשיו
חשששומיכשלכאלו,מסורבלותבתבועותלנועמוסיף
הוללהיולבטחהרילמלכודת,יפרלארבדרךיטעהשמא

 rהצילאקרזימרשלהאגוזעץמהרה.עדאותרמשיגים
ההיאולםבר,לטפסמבקששהיהלמיאחיזהמקרםשרם
כדיאיתרנשאשתמידמאלהאחדחבלהענף,עלשם,לר

לשאחדקצההטילהואהקשים.המעבריםעללהתגבר
אתרהאהשודדלענף.קשרהשניהקצהואתארצההחבל
לשברגעידירפכרחרטמר,לפניאחדכטפחנופלהחבל
רבכןרהב,במהירותברוטיפסבחבלנתלהמדיאךהיסוס,
אןרגעי,דחףלפיהפועליםההססניםמאלהשהואגילה

נירהאת~דיאשרהססניים,פרעלים·לפי·דחף·רגעימאותם
קולעםידררקאאךהנכוןהרגעאתלנצליודעיםשאינם
פעם.כללמטרה
וברגידיירג•אןלמעלהנמשךכברהחבלהשוטרים.הגיעו

פושחשםהיתההאגוז.עץבעלררתקרזימרלידהסתתר
נפגשו,שרבלכאן,ואחדלכאןאחדהלכוהשוטריםדרכים.

מאסישבארטימרבתקלווהנהערד.לפגרתלאןיעדוולא
בסביבה.בזנבומנפנףשהיה

כלםזהאיןהאם-לחבור,השוטריםאחדאמר-הי,-
דנ,עואםזהעציםעלתמדישחיהבןזהבן·הבאררן,של
משהר.לנרלומרירכל,לבטחבסביבה,הוא
לאקראהואאלוםקרזימר.קרא- !למעלהכאןאני-

 iהשודדעשכיוהסתתררשםקודםההיששםהאגוזמץע
שהשוטריםכךממול,שםעומרןעץעלאחיעברבמהירות

עבצםישיביטובלאהנירון,לארתרמדיראשהיםאתנשאר
סביב.

במקהרראהלאהואהאם-אמרר,-עמלתו,ב, 1קיט 1ב-
זבסביבהכאןץרבדרגידייגיאןהשוזראת

אםאולם-קרזירמ,ענה-יעדו,אינניזה,היהמי-
לכןווילשם,פנההואאז ,שץרקטןאישמחפשיםאתם
 ...הנחל

 · •••לרפ.חדיגברחתיכתהואןקטןאיש- .
 •••קטניםכולכםנראיםאתםלמעלהמכאןרבכן,-
הנחל.לכיורןבקפנדריהאצרוהם ,- !מעלתותרהד,-

בורגידייג'אןהספר.אתשרבופתחהאגוזלעץחזרקרזימר
זיפנייםשהיווזקןשיערבתרךחירורבענף,נאחזדעיין

עלי·נסתבכרובהם , sשיחי·ערבהכמרבדיוקואדמדמםי
בקרזידממתבונןהי mרמחטי·אררן.תרמילי·ערמרנירתשלכת,

אכןלכיערו,ובנרגע ;רתרערתעגולותיורקות,עיניייםבזרג
באמת.מכרעדהיה

לשאול.העז-זהסתלקו-
הואאדוניהאם-כלכבירת.קרזימר,ענה-כן,כן,-

זבדרגידייגיאןהשודד

זאותימכירהואכיצד-

השמועה.פיעל ,כך-
זמהעציםלעולםירודשאיברזההואואדוני-
זזאתיודעהואאידכן.-

מהלכת.השמועהאני,גםרבכן, ~
שנפגשיםהגוניםאדוניםשניכמרבאדיבות,בזהזההתבוננו

לזה.זהמוכריםבלתיהםשאיןלהיווכחושמחיםבמקרה
בספרר.לקוראושבלומר,מהיעדלאכברקרזימר

זשםקרואהואמה-

לסאג.ישלבלאי,•ג•ילהרראמןזה-
יפהז-

-בטח.

ילקראושיגמרודעהרבהלוחסר--
זמורעעמודים.עשריםאיזהרבכן,-

םאמנמולבקשרציתילקורא,יגמרוהואשכאשרכירון-
אניהיעד,-מעט.נברך ,רחיךי- ,הספראת .ליישאיל
ההילילעשרת.המליאיןפעםאףבמחבואים,ימיכלמבלה

מרכבהעצרתיאחתפעםאומר.אנילפעמים,ספר,איזהלי
 mא,הבאתי .,ת,א,לקחתיספישםההיאדמ,עט,שלל
הייתיהשלליתרכלעל ;מעלייתחתחברילמעלה,אלי,

אניובער,בבספר.להחזיקשארכלובלבד,ברצון,מורתו
כתובההירזה •••לקוארניגשאניהמנוהר,אתמלדיק

הוא-בראשו.נר- •••ימלההבנתילא !בלאטינית

דויו,בנימבני·איוופה,שכויבםאדםשלהיאזודכרי

ה·העולםמלחמתשלביותוהאיומיםבימיםהחל,

באי·הדיכוי,במעשישבעולם,אבי·חצדקלחוחושנייה,

ואינועצמו,אתלשאלוהויסףהואומאזהסובלנות,

ויבםשעםחושבאניושם,פחשמצאבתשובותמסתפק

ומידיי,טבעיקשולפתחאצליחהישראלייםמקוראי

יששראלאיחולייעםיחדאליהםיגיעזהספיריכרצוני
ה·המזרחעמייתרעםהלשוםדריכאתלמצואתוכל

העבריתהתרבותשלהעמוקיםלמקורותיהכיאהתיכון,
אומתכם,תולדותושל

קאלווינראיטאלר -----------
הררמאניםשמניאחד ,) 1715 (מסאנסיאינה"בלאבבייל"עמשה. ) 2

משופעצרמתי,וסופרמחזאי ,) 1668,--1747 (לאסב'רנהאלןשכתב
הספרדית.מהספרות

ערבה.שיח-"ברובי"במקררכתובאכזגם ) 3
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 •••ידועאיננילאםיניתאנירואה,
קרזימר,אמרקשה,זהבחיי,לאםינית,רבכן,אה,-

פורששלנימהלעטרתמתחילהוארצרגרשלמרותרחש
 •••בצרפתיתהי•כאןהזההספר-חסרת.

שםאקסיטליאנית,פרן~סאלית,סקאנית, 1טצרתפית,-
-~ט~קקצתגם-בי:יגי,.י:זיגיאןאמר-הכלמבידאני

- Bon dia I Bona nit ! :ל~נית
. 4 Esta la m.ir m61t alborotada 

אותרשאיל mבספרלקרואקרזימריים pהשעהמחציתתרד
בדרגי.דיילגיאן
לכשההימדיהשדדו.לבידאחיבידהקשריםהחלוזרבדרן
להחזירואץההיספר,שלקריאתומסייםבדרגידייג'אן

במחסהלהתחבאאץאחר,ספרב;ןשאלהלוקחלקרזימר,
בקריאה.שרקעוהיהשלו,הסודי
ואחריהבית,מספרייתאני,סיפקתילקרזימגהספריםאת

אתלהחזיקהחלחראעכשיולי.מחזירההיארחםש'קרא
ארחםמעבירההיבהםשקראאחריכייותר,רבזמןהספרים

כשכריכתםחוזריםהיוהםקרובותולעתיםבדרגי,דיילגיאן
שבלו·שלרירפסיארעושב,כתמירעלהיםמעם,מרופסת

ארחם.מחזיקההיהשדודהיכןיודעמיכילי,ם
עץעלנפגשיםבדרגיידיוגיאן'קרזירמהיוקבועיםבימים

בתדירותנסרקהיערכיומסתלקים,ספריםמחליפיםמסריים,
חיתהפשוטה,כההנראיתזר,פעולההשוטרים.על·ידי
יכולההילאלבטחכילאחי,גם :לשניהםמאדרמסוכנת·
בדרגידיישג•אןאלא !פשועאותרעםידדיותואתלהצדיק

גפיעלררמאניםבןלעשההיהקריאה,לתאור.תנתפסכה
ההיאחתוביממהבסתר,לקרואהיוםכלביושנוררמאנים

כדילשבועצרךיהיהשאחיכאלה,עביםכרכיםמגמא
אחר,ספררצההואעזר,לאדברשרםואז ;ארחםלקרוא

השדותאתסורקהשודדהיההקבוע,היוםזההיהיאראם
מבתילהיהכןכדיותרןקרזימר,אחרימחפשהיערות,ואת
כרחרחכלאתאחדירומזעיקהאיכרים,בבתיהמשפחותאת

שבארמבררזה.הביטחון
הספיקולאהשודד,דרשיותשלבלחץנתרןשההיעכשיו,
לחפשנאלץוהואלו,להשיגהצלחתישאניהספריםלקרזימר

רדי,_היספריםמוכרלהכירלונזדמןנוספים.ספקיםאחרי
רב·כרכירת.יצירותגםלוממציאשההירנ.קה, iאבשםאחד

סרמן,חרובעץענפימעלחבלרנר,ונוקשניגשהיהקרזימר
ארחם,צדזהשאןוקוראיםזרזיריםארנבות,לומביאהויה

ספרים.תמררתםומקבל
ההילאובשלו,מיוחדםעםהיהבדרגידיישלג•אןאלא

חוזרהיהלמחרתאזיכןשאםספר,כלסתםלולתתאפשר
שברבגילעכשיוהיהאחיאותר.שיחליףדוורשקןזימראצל

אולםיותר,רבתרנןבעלתבקריאהטעםלמצואמתחליים
לוהחזירבדרגידיישג'אןמאזלאם,לאםלהתקדםנאלץ
ערדשאםלןוהדויע Dס' 1םלמאכשל'הרפתקאןתירהספראת
העץאתתחתיולויכרותכן,כלמשעםמספרלויתדפעם

ישוב.הואשעליו
הספריםבידלהפרדיביקשרהלאד"יוםמאותר ,קוזימר

אןשמיגשההיאלהלבידבנחת,בעצמולקרואהשתכוון
חייבההיבאלהגם :לאאןלשדדו.הלשאילםכידורק

ויותריותרונעשההלןבדרגידייגיאןכילדפףד,לפחות
ספר,לדייונרםלשההיולפניחשדות,ובעלדרישותבעל
אםלוואבריראויהעלילה,עלמעםלויספרשקרזימררצה
 :קליםסיפררי·אהבהלולתתניסהאחיבשגיאה.אותרתפס

לנקבהחרשנוחראהאםאותרשואלנזעם,אליובאהושדוד
בעיניו.חןימצאהמלעולם,לנחש,אפשרהיהלארגשנית.
הפכהתמי,דאליוהנדבקהזה,בדרגיידיגיאןעםבקיצור,
איזובשמךלפעמיםעסקשברמתענוגקרזימרלגביהקריהא

התעסקותומרובירמו.כללמטרתעיקרי,לעיסוקחצי·שעה,
חייבשהיהמרובביניהם,שרראתם mשיפרסםמרובבספרים,

ג'אןלמעןהקריהאמחרךבידחדשים,ספריםלהכירתמיד
קרזימרנתפסוגדל,השלןשלוהקריאהמצררןרבידבדרגיויי

היום,ששערתדעת·האדם,ולכללקריאהעזהכהלתאוהר
שהיהמהלכללוהספיקולאשקיעתה,רעדהחמההמנץ
הפנס.לארדגםמשמיךהויהלקרוא,רוצה

מצארהם 8רי'צארדסרן.שלהררמאניםאתגילההואלבסוף
שלקריאתולכשסייםמידבדרגי.דייג'אןשלבעיניוחן

עריהמבשבילוהשיגאררבקהנוסף.ררםאןל-קבלדשראח,ד
קרזימר,שלם.לחודשקריאהחומרהיהלשדדוכרכים.של

של 7אישים""חייקריאתעלהתנפלנפשר,לשלוותששב
פלוטארכרס.

הזיפיםשעירמצער,עלשרועבדרגי,דייגיאןובינתיים
קמטים,החרושמצחוגביעלעלי·שלתכמלאשלוהאדמוני

קרואהיהבקריאה,מהתאמצותמאדימותהירוקותעויניו

ואצבע ,בחצי·קרלהקשהבקריאתולסתראתמניעקורוא,
להפוךומזומנהמרננהמעלה,מורמתמרוק,לחהשלו,אחת
שנטיהידרמהריצ•ארדסרן,בספריבקריאהשהעמיקעםדף.

ממיסהכמרהחלהכבפשרעמוקחבריהיהיתהמזמןשכבר
שאדרת,לקשריביתיים,שיגרהלימיתשוקהזרהיתה :אותר

הרשעיםמפנילסליהדםרברת,למידותמשפחתיים,לרגשות
ארערד,אותרענייןלעאותרשסבבהמכלופדעלי·האררן.

כדיאלאממאורתויותריצאלאהואבחילה.אותרשימלא
סיפורזההיהאםבייחודהספר,אתלהחליףקרזימראללרץו

חי,היהרכןהעלילה.סיפורבאמצעוהוארבים,בכרכים
שה mשהוטינההאיבהסערתאתשיחדשבלאגלמוד,
שמתפי·הפערלהפעםשהיוהיערתושביביןגםנגדרעמומות
בלתישדודבינהיםלהחזיקנלאוועכשיושלו,הנאמנים

חבר·אנשי·המשטרה.תבלאאחדירששמןפעיל,
שהיואלהכללשנרבסביבהאליוהתקבצועברובימים
נג•ברת ~שלדרבםגאםהחרק,עם nחשםנרדלם.
שלעים. .מתקני·הסר"י~הנורדיםכאותםשיגהר,של

אלהי!כ .,. 'זל rראגנינהלכלהשודדים.כחבריוממש,
בצלםי t eזד)tףj-רגםהרב,נ.סירבורניtאסמכותואתמנצלים

רגםשמרתיהם~הם.עלז.מךוההילפהמפהשעברשמר,
המצלחתם,.איiכשהרנהנהההיבמבצעםיחלקנטלשלאמי
סרגמכלמוברחותוסחורותשלל:-ביזהמתמלאהיההיערכי

ןכלהלוא~רתן R ·לוכמרר Wארןnלקלרםצררןהשיהומין,
לעברתענייןמוצאיםהיובסביבהשםבני·ביתשהיואלה
שג'אןבלאולבדר,בעצמומעשי·שדרמבצעשהיהרמיבר.
להטילכדיהנוראהשםאתנמצלההיכלל,יידעבדרגידיי

בני ;האפשרככלהרבהמהםרלהציא-הנתקפיםעלמורא
דייגיאןאתמזהיםהיופושעבכלבאימה,חייםהיוהאדם
אתהלתירממהריםוהיוכנופייתומאנשיאחדארבדרגי

קשיררי·ארנקם.

לדעתנוכחבדרגידייג•אן ;רבזמןנמשןעידן·הזד:ב.
ראם·יותר,לעבודבלאשצבר,ממהלחיותכברשביכולתו

לא,אןכקדום,יישמךהשכולחשבהוארכרוכי.נעשהאט
כבר.דיראתשרםעוררלאכברשומרהשתברהרוחות

מתחבא,כשהואזבדרגידייג'אןעכשיו,מרעיל,היהולמי
מבצעאיברכברמעשי·פשעררמאנים,קוראבעיניו,דמעות

אישהיהיכוללאכברביערספיק,לאכברסחרהר.יותר,
לחפשהשוטריםב~יםהיוביומויוםדמיבעסיוקיו,לעסקו
היומידכמעם,אןחשודנראהההיאחדברנשראםאחדיר

הפיתויאתלזאתנוסיףאםלבית·מעצר.ארותמכניסים

. ~,-~י ......--. . 
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קאסא·(ניב 1מארדמהיריםחרםגלי Iסרבערב Iסרבברקד ) 4

לרני)

הטפהרבו ) 1699 (פנלרןפראנסארהשלהפדאגרגיהררמאן ) 5
שלהצדוקתלחלוקתודא,דמה,לעבודתהחיים,לפשסרתחברתית
דר.כשר.

רגשניאבגליררמאניםמחבר ,) 1761-1689 (ריצ'ארסדרןסמארל ) 6
בהמשךהתכתבות.שלבצררהרומניםכתבאשרמסורזמסיף

שלסיפורהאר"קלאריסה,שלווראמןעלכאןדיוברדהברים

 . ,) 1747/48 (נערה"

למזגהשתדלאשרירדניזיעותהרגה ,) 125-46 (פלרסארכרס ) 7

היתהאישים""חייוהירדנית,הרומיתשבתרבותוהיפההסרבאת

יסדוימוסרכספררבים mדררבמשךושימשההעיקרית,•צירתו

בני·הסרבים.בעיקר ,הנערדינרך nל

שלשיימרברורהריראשו,עלשנקבעפרסאותרשעורר
ספרדים.היובדרגיג'אן

 ;ואימןגדילעצמושהואצעיריםשניאחרים,שודדיםשני
ראש·מפסדיים'שה'םהרעיוןעםלהשליםיכלולאואשר

לעצמולהשיבהזדמנותלולהעניקרצונעץר,כהכגופיהי
ובהירתםהר, 1רבל·ל 1ארג~סהיושמרחהיםהאבדו.נבדוראת

שבגררעכשיוגנבנברני·הפיררת.לכנופייתהשתייכונערים
שדרדי·דרכים.הפכוצעירים,גברים,ובעשר

הואשלו.במעהרבדרגידייגיאןאצללבקרבארהםרבכן,
בלאהפטיר,-זשימהכן,-הקש.עלשרועשם,ההי

 .המספרעיניולשאת
בדרגי.דייג'אןמשהר,לןלהציערצינו-
לקרוא.והוסיף-זמה ••.מממ-
זהמרכסן 1סםאנצ iקשלהביתאיפהיועדאתה-
זהמרכסןהואמיזמהזאה •••כן,כן,-

אתיסירולאאםנרגזים.בזהזההביםרראדגאסרבל·לררה
מילהיביןלאהשודדלעיניו,מתחתהזההארורהספר
הקשבבדרגי,דייג'אןהספר,אתרגעסגור-מילה.רחצי
לנר.
עלהתרומםידיר,בשתיהספראתתפסבדרגידייג'אן

בעמדופתוחאותרמחזיקליבו,אלהספראתהצמדיברכיו,
דמי,חזקהיהלקרואלהוסיףשהחשקאלאקודם,קראשבר
עדבחוזקה,בידיוהזרקעדייןהספר,אתהריםשהואכן

חרםמר.אתברלםברליכולשהיה
וכתרכםעכבישיקררישםהיורעיון.צץבל·לררהשלבמרחו
עםהקוריםאתקלילהבידהריםבל·לרהרגדול.עכביש
הספרביןבדרגי,דייגיאןעלארחםרהםילבתרכםהעכבשי
כהנעשהבדרגי,דייג'אןהזה,המסכןהברנשלחרםמר.
חרםמרעל .חשהואעכבשי.מפניאפילושנבהלרכרוכי

יביןבטרםוערדדביקים,וסיביםגפי·עכבשישלזהסבן
והחלהספראתהפילפלצות,שלצרריחרנתפלטהדבר,מה

מתיזובפהמתגלגלותבעינייםפרצופו,לפניבידיומנפנף
רוק.

לפניהספראחלתפוסהוצלחיארצהעצמוהפילארגאסר
רגלו.אחעליויניחבדרגידיישג'אן

בידרמנסהבדרגי,דייג'אןאמר- !הספראחליהחזר-
לחםרףהשנייהובידרומקררים,מעכבשילהשתחרר'האחת
ארגאסר.שלמידיוהספראח
אתהוסתירארגאסראזבר- !לנרתקשיבקדוםלא,-

גבר.מאחוריהספר

הייתי !ליהחזירולאריסה". pב"הקריאהבאמצעהייתי-
 " . • ••המתחשיאבנקודתבדיוק

שללכיתרעצי·הסקהשלמשאנביאאברהערבהקשב.-
לילה,כשהייהאחה.תהיההעצים,במקרםבשק,המרכסן.

 • '"מהשקתצאאתה
הוא- !ב-"קלאריסה"הקראיהאת'כ,.tרמררוצהאניאן-

הקורים.שלררנים 11האמשרידיהםידו ,אתלשחררהצליח
הבחורים.שנינגד p1להיא:בוניסה

נאק·חמושמהשק,תצאאתהלילהכשיהיה •••הקשב-
m שקיבלמהכלאחלןשיתדהדמבסןעלותצורה ,שלןים

אשרבקרפת·הברזל rיVי;י !i'זשהכסףהשבוע,כמכס
 , i ·-· •; ' •••המיטהלמראשרוו

י .. •.בנזניםג? i't. ... P ר~.,,גJאלסיי~לפחותליתנו-
העזאםשבה,בתקופה •המררnיהיוהבחוירםשני

לותרקעכדרגיג'גcד'דיי'ה l/ד~תר hאלסחרררקמישהו
אתה ...נ.~ותם. kמרים'זvקפרכסי~ולכם 11בקיבתו.אקדחיםשני

בעצב,לך,~ןמl'והת~שג- t'בtנדרה,כסף,שקיאתתיקח
ותרכלשלןהספראתלןנחזירינוtראלינו,ארחםתביא-

תלן,זזכןבסדר ••נפשןכאורתלקרוא
 !אלןלאבסדר.לאלא.-,

םאהבם" ...אומראתה ,תלןלא .ה~ ...תלןלא .ה~-,
הספר,לסוףסמרןהדפים,באחדתפסראדגאסר- !כן

 1עצור !לא-(אותר,תלשבדרגי),דייגיאןצעק- !-<
האש.לתרדאותרהטילככדרר;בידרארח;קימט ,)-

אדעלאשרב Iזאתלעשרתיכולאינן !כלב !אאאה-
לחםרףכידארגאסראחרירדוףוהיה- !מסתייםזהאיד
הספר.את

זהמרכסןאצלתלןכןאז-
 !אלד ,לאלא,-

דפים.שניערדתלשארגאסר
 !ארחםלשרףותרכללא !לשםהגעתילאעדיין !עצור-

לאש.ארחםהטילכברארגאסר
 !לא !"קלאריסה" !כלב-

זתלןכן,אם-
 ...-אני

הלהבות.לבןיארחםותחבדפיםשלרשהעדרתלשארגאסר
כפרתביןלרםרתפניובכדברת,התיישבבדרגידייגיאן
עםלישתחברליהבטיחואן-אמר.-אלן,-דייר.
המרכסן.שללכירתמחוץהספר

ראשו.עלזרדיםשלוצרורשק,בתרןהשודדאתהסתירו
עםארגאסרבאאחדריכחפיר.עלהשקאתנשאבל·לרהר

ברי·ארבבעיטותבדרגי,דיישגיאןבשהעפעם,דמיהספר.

ההילהתחרט,עומדשהואמראההיההשק,מחרךסרנים
היהבדרגיידיוגיאןנתלשדףשלרעשלומשמיעארגאסר
מדי.נרגע

לחרךעדכחרםבי·עצים,מחופשיםאותר,וב.יאר'כזהבאופן
לאלארובהלכוהםשם.אותרוהשאירוהמרכסןשלביתר
שבההשעהלבואמחכיםעץ·זית,מאחורישמם,הרחק
אלהים.להצטרףהמשיהמ,אתשיבצעאחריעליו,יההי
החשהכ,בראלפנייצאדמי,מיהרבדרגידייגיאןאולם
- 1לעמלהדייים-דמי.רביםאנשיםעדייןהיובבית
זהעכשיופעם,שההיהאישאותרהיהלאכברהואאולם
נלגעעצמוחשמנחץר,עצמואתרואההואכאילוהיה

לחדרלה:יכנסכולם •••אמרתילמעלה,ידיים-במקצת.
כברעצמוהואגםלעשרת,המאן- ....הקיראלהזה,
-הרגל.מחרךסתם,ככהזאתעשההואבזה,האמיןלא

ברחה.אחתשילהדהרגישלא-זכאןכולכם

הווארגע.אףלבזבזההיאסורכזרבעבוהדאופן,בכל
מצאלאמטומטם,עצמועהשהמרכסן ,רמשןמשןדווקא
אותרלוקחיםלאכברשהםהביןבדרגידייגיאןומ.פתח,את

קררה.שכןשמחהיהליבוובעומקברצינות,
זר,מטבעות.ארנקיעמוסותרזררערתירסוף,סוףיצא,הוא

-גפישה.קבעוששםועץ·הזיתעדכמעם,עירורכמר
 !"קלאריסה"אתליהחזירו !שםשההיהמכלהנה

-אותרשיתקועליו,התנפלוזרועותעשרשבע,ארבע,
שלהמחבוהרבידיכשקנשיאהואקרוסליו.רעדמכחפיר

תראהקלאריסתאת-נקניק.כמרונקשרשוטרים,של
לבית·הסרהר.אותרולקחו- !שמבצרת·משבצרת

שלעציםסבןהים.לחרףסמרןבצריחהיהבית·הסרהר
הגיעהאלו"העציםאחדלאמירמעללידו.גדלאררן·בר

פניואתוראהבדרגידייגיאןשלתארלגרבהכמעםקרזימר
הסורגים.אללחוצים
שלאמה ;ומהמשפטמהחקירותמודאגהיהלאכללהשודד
לימיםנתרנהחיתהדאגתואולם ;אותריתלוהרייהיה,

ולאותולקרוא,שירכלבלא·הסרהר, nבביהאלה,הריקים
בר.הקריאהאתלסייםשירכלבלא.אותרשהנחיורמאן
 1רלקח"קלאחיסת"שלנוסףעותקלהשיגהצליחקרזימר
האורן.אלאיתר

זאזהגעת,לאן-
 !מבית·הברשתבורחתכשקלאריסה-

הוחל ,-רבכן,חינה.כן,אה,- :ומידמעט,דיפדףקרזימר
דיירנאחזותנראושםהסורגים,אלפניורם,בקלולקררא-,

בדרגי.דייב•אןשל
כדי ;החבלבעינויייפהעמדהשודד ;בתארכההחקירה
נחרציםהיומספור,הרביםמפשעיואחדבכלשירדהלהביאו

ואחרהין,החקיחתלפנייום,שבכלכןימים.גביעלימים
אחריבאוזניו.קוראשהיהלקרזימרומקשיבשםעומדההי

עצובשהשדודקרזימרראהב"קלאריסה"הקריאהשנסתיימה
במקצת,מדכאכריצ•ארדסרןסרפדשמאלחשוב,והחלמעט,
רומןבהקראתלהתחילוהעדיף ;כלואשםהישובאדםלגבי
אותריפצהההתרחשיוותמלאתשבעלילתופילדיגנ,של
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 ..להמשיךוהתאמצהאגרופיהאתקמצההיאמחניקתם.ומערה
למה.ארהמישק.ל,איפהלשאולמבליולהזדקף
השנימהצרהכנריםהגנןצעריאתהביאקרשיםפיצפרץ

הנחמדחיוכהאתלעברוהילדהחייכהבחשיבההמחסן.של
אופניו.עלבדרכושימשיךכרייעבור,שהבלכרי
המישקליי.אלארתךארים"אני
רגליהמרא.רץ.הורמהוהיאלחצאיתה,מתחתקרמגע

הסוגרתאחיזתוהתמוסס.וראשהמגרפהבתקרכמרהרפויות

צימר·פסתמחרסקרירות .ברכיואלארתההצמידההגנןשל
תלתליו"ואתשירותהעמודאתרה

שוקל.ת"אתכמהארעאני"ת:פף
-הגנן.המהם

שוקלת."שאתכמה ••• "
לראשה.מעלוגהרחזר

עלנתקעשכאילו ,הנחמדחיוכהאתחייכהעררהילדה
זרםכאילוהגנן,שלהחזקותניריושטולטלגרפה,שפתהי.

התקיימועדייןהקרירות _צביטותרקארתה.ונטשכברזה

בר.

כפרחיו,ולאורגליה,הארץ,עלחזרההגנןארתהכשהעמיד
פתאומיגלמה.משרםהתמוטטה,לא-מישקלה,אתנשאר
עמדהרגעבה.הי:פהרקוברגומיעכבריםצואתרחישל

בחשיבהמתרחעדייןהנחמדכשהחיוךמקרמה,עלמאיפ.גת
פניה.על
- "!'שוקלתאתכמהלרעתרוצה"את-המיליםאת
פתאום,כשהתחילהראשה,מאחוריהילהדשמהעכבר

סליהקרשים,עללרוץמרקדת,קפיץכברבתנמתחהכאילו
שנפתחההברזל,דלתאתופרצההמגרפות,השחור,הגרמי
שהתפרץהצהריים,,אחרבאורמתנגנת.בחריקהירהתחת

מחילותוחוריהביובשליליותהשיחים,סומאונחרץ,פתאום
וללאשקופהבבטנהשקפאהאחת,אווירלשאיפתהעכברים
דלתלדיהשביח,בקרמהרקאליהשבהואיחהתחתית.
וצנונים.מתטגנרתקציצותריחכרגילהשדיפההשכנים,

מעלה,כלפילה,שהפריעוהקטנים,תחתוניהאתסחבההיא
 .אתוס.ירההמדרגותחדרכלאתשטלטלרועם,ובלב

המפתחאתבכרונהצווארה.עלבשררךהתלויהמפתח
כאילוחשיבה.הכלכרסהשרבהמנעול,חורמולאלהרועד

לזכורמבליפתאום,עיניה.דרךוהתרוקןזרםגרפהכל ,
שלהמשועממיםכתליוביןעצמהאתמצאהכיצ,רבדיוק
חררה.

קומקוםמיאריהמטבחהתמלאבית, mההרריםכשהקיצו
הש·ללאנפרצוחמרררת·סברדלתותנסחטים.תפוזיםרדיח
למקומם,המושלכיםהסיריםקולותהתנפלוחררהואלגחה,

נאותראולםהאב.שלהסיגריותרררריהממושךרשיעילר
ממיסיםתמרישהיוהעצמי,הביטחוןמלאיהרעשי-םוים,
עינהימזגוגיותונסרגוהתנפצו ·מכיסנה,החלולהמחנקאת

מעופה.הרפולאאשרהצמרורים,ומנקשיות
המזגומותהשמחהקריאותלקולהילדההובהלההמטבחוזל
קיררתביןמסחררלרגעומוצאתמתחבטתוכשהיאהאם,של

ואדריהמטבחחרםאלהושלכהשרבה:פהה,המיסרררן
אלהפעורהחלוןמולהשולחן,בזרויתכסאהאלוהוצנחה

האפורים.החורףשמי

ערערבוקרבה,אלשנדחקוהתפוזים,ומץישכהשוקולד
מתחתהילדההמשיכהעררבגרונה,ומחרקחמוץבחילה
רחוקרחוקשבההומבטה,תחתוניה,אתלמשוךלשולחן
כשברגברקנופץ,בחלון,העץשלהקרחותלזרועותעמבר

הרוע·הקפה,וכתמיהערגהמשיירירטובהבמטליתהשולחן
פניו.עלזים

חדרשלוהפרץוהגחלהחלר.ןאלהילדהנגררהמשיםמלבי
ספוגימזווגיםוריחפרציםרוחדרכושהזריםההררים,
וזרות.סיגריותחמציות

לגעתמבליצנחוהחלון,מרומיאלשעלוהלירים,צעקות
ובטיפותהעץבזרועותשהסתבךהילהד,שלהרפויבמבטה
 •המתכחשותהגשם

b ,1973 .יוס • 

המורכבתהמשמעותלעבר
ושירתוחדאדמישלעל

סומךששון

המטפס בארוןה
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שלליבואךהמשפט,ימיאלההיוחרותו.ארנוןעלמעט
 , 8ויילדיונתןשללקורותיורקנתרןהיהבורגידייג•אן

העגלה,עלהתליהי.יוםהגיעהרומן,הקראתתסתייםבטרם
כארםהאחרוןמסעראתבורגידייג•אןערךהנזיר,בחברת

גחל,עץ·אלרןעלמבצעיםהיובארמבררזההתליותאתחי,
במעגל.העםהתקהלסביב·סביבהכיכר.במרכז
 ,,,ג'אןשמערהבהצווארו,אלנתהרקהכברהחנקעניבת
שםהיהקרזימרפניו.נשאהענפים.מביןשריקהבדרגי

בריר.סגורר.דספד

הנידון.הפטיר-מסתיים,הואכיצראמרר-

יונתןשלסופר-קרזימר,ענה-גיאן,ל,דלומרליצר-
בצררארר.נתלהשחרא

בעטעצמוהווא- !לךשלרם !עליגםהייהכךתהדר.-
ונחנק.בסלום,

ערנשארקרזימרההמון.התפזרלפרפר,חדלהכשהגופה
פעםכלהתלוי.נשתלשלשממגרהענףעלרכובהלילה,
שלבחוטמהארבעיניהלנקרמתקרבההיהעורביםשאחר
 •מצנפתובניפנרףאותרמגרשקרזימרהיההגופה,

שלהראשוןספרר 1969בשנתהופיעאשרכ
המוליכות"המדרגותהנקראחדאדמישל
לא-קט-הפתעההדברהיורהמעמקינו",אל
הערביתהספרותחייאחרעשקבמילכלנח

בשיראל.
לארמקובצתהופעת-בברהרזאתחיתהכי-על-כן,

סרפדלשאלאנודע,ובלתיצעירמשוררלשדווקא
המשכיליםאחדלמעשהשהיהאישפעלים,ורבותיק

קרםלאחרבישראללפליטהשנותרוהמעטיםהערבים
המנדאטבתקופתשכבראיש :זאתוערדהמדינה.

עטר.מפרילפרסםנהג
והופעת 1 948שבידהשניםבעשריםגםהאמת,למען

בחייפעילהמשוררהיהחדאדלשספר-הביכרררים
שנים,באותןכתב,חראנצרת.הולדתו,עירשלהרוח
ואףצעיירם,וסרפדיםמשורריםעררובפרוזה,שירים

("החב-אל-מרג'תמעבשםצנועפרטיירחוןפיוסם
נעים-הליכותשמרדהציפה,לאאישאולם .)"הר
ספר-ובאמתחתוכל-כךרבבאיחוריופיעזהואבהי
שרנה.כהצעיר,כהבלתי-שיגרתי,כהשירים

שםנולדחראנצרת.העירבןחראחדאדכאמור,
שיר-חירם.עדבהוראהמשמשחרארשם , 1919בשנת

אתוסיגלהתבלם,רבה,במידההלכה,המוקדמתתר
רבניג'בראןח'לילג•בראןשלהערבי-אמריקאיהנוסח

בפרו-הכתובהאינטימית,רוחנית,שירה-אסכולתו
זרשירהסנטימנטאלית.מנרפה,ובלשוןגבוההזה

בנושאיםובשקיפותבמישריןלדרשכלל,בדרךמרבה,
המרות,אימתהאהבה,אכזבותוגורלו,האדםכגרן

בשלבי-הצטיידחשדאדלומרקשההאל.המיסתררין,
מופיערהבהלעין.בולטתבעצמיותהמוקדמיםכתיבתו

לחלר-חדהששירהעמוומביא ,-60השברתבסוףחרא
לנוסחזכרכמעט,בה,נותרלשאמודרנית,שירהטין,

החד-התמים,בהיגדהבוחלתשירההשחוק,הרומנטי
ע"ידווקאלאהחוויהלנבכילחדורומנסהמשמעי,

ואסצויאציותצירופי-לשרןבאמצעותאלא•הכללות",
הערביתששהירהובטכניקהבסגנוןוזאתחד-פעמיות,

אותם.הכירהלאהמסורתית
אלהמוילכות"המדרגותהנזכר,הקובץמשיריאחד

עהשלהן•,וכנפיים"נמליםהנקראשירמעמקינו",
שר-עברית.רביבהיןשפרת,לכמהותורגםכנפייםלו

מושג-מהלתתכדיבהןדיהישרשלהראשונותררתיר
 :המשוררלשהחדשסיגנרנרעל

נייררתיי,איבדתיהעתיקההגרןועל
צרצרים.וחר,רקיםהרסרלםרת

טרבתי. ~השבייח,-
רסםיר.זיזניר , 7hn"רבנרתיקנוב~ם,נרתיקשכימעל-
 ?ילרירעפררניר,-
גרונן.עלאיברתים-

שביוונר.כללרגלרינרשה!כתרשלאתר.שאדיחראורו-
לירחער-ברכיים.ניגרררסנטרינרבציםרנינר,ארגתכשנר

m בנרבעטרררעוכתנר.יווכרבעלנרעתר
עררנר,צוברןכררתבתרןהתרכנצררראנרטאלי-עכיחנר,

נצנצרימרלםשרנרהררכאשרע~-יסרר,בצרתנרלנר 1!1קי
אנישםבתרכרואיבר-הארררתימהרתהרחק-החישכה
אחירם.

ההריםעררקרהמדהיםמןברישזהשנוסחלומרקהש
בעיניאבלמדורנית,ישרהבקריאתשרגילמילגבי

בבחינתזרשירהחיתההערביברחוברביםקוראים
חריזה,בלימשלק,בלינכתבההיאהקודש.חלילו
ה-עלהחביביםהרטוריקהלמשחקיהיזקקותבלי

הקר-יתר-על-כן,בשנים.מאותזההערביםמשוררים
ומחייבברורריתמיכמיבנהרקלאהורגלהערבירא

תימאטיהקוחד-משמעית,נהיהרבתימאטיקהגםאלא
ותת-ברשאיםלפי-כמעטמכאנית-המסרררגת
ללאבשבלייהםמלהכיםהוקוראשהמשורר _ברשאים,

מדי.רברוחניבמאמץצררך

הביאוובגישהשבסגנוןהבלתי-שגרתירקלאאולם
זעם.ולשהתננכררתלשקיתונותהמשורר,עלעליו,
צעירים,קוראיםע"ידווקאלעיתיםגרבה,אףחרא
ומזניח,ואזוטרית,"מיסטית•שירהכותבשחראכךעל

הנר-אתהשלטון,עםוהתפשרותנוחרתמתוךכביכול
היטב,לזכורישזאת,רכלהפלשתינאי.הלאומי,שא

ההתנג-"משוררישליוקרתםעלתהשבהםבימים
מעברואףהערביהעלוםקצרתאלהגיעשמעם , ,,דרת
לו.

ששירהימצא,חדאדשלבשירתוהיטבהמעייןאבל
אינהובוודאיהמציאות,מןרחוקכהמרחפתאינהזר

ואפי-העכשווית,המציאותבמיגדל-של-שן.מסתגרת
הישרים,שיטיבידמסתתרותהלאומית,חתימהלו

מרכזואתותופסותהשטחפניעלצפרתאףרלעיתים
עיקר(וכאןהמציאות,נחבאתכללבדרךהשיר.לש

וביתר-שלו,הדימוייםבתרךחדאד)אצלהחידוש
 .כפיתרמו,לפימסיחבבחינתאקראיים,בביטוייםשאת

 :הראשון""הנסהנקראשירמתוךהבאהקטעשיעיד
התערררההכנסירתשתישלירהסטקייה

תםילרת-איז-ערובק.לקרל
מתחילבית-ספרזההיהלפנים
אורכה,מאהרבעלםנישבר,

רספררתארתירתלימדתי

 .הערלםרמבנה
הובזרייפרתהמעישרתאתשיבבתירגם

 ...בספריםככחרב

עד-הואחרון-הרגגיעישידירבספרמופיעזהשיר
ארדראהאשרתשאל","אםחדאד,מישללש-כה

שפתחתיהמקוםאללשרבהמקוםוכאן . 1975בשנת
הראשוןספררהופעתשעםולספר,רשימתיאת.בר
אתמצאכמרהמשוררההפתעות.תמרלאחדאדשל

בתדירותוקובצי-שירהשיריםמרעיףוהחלעצמו,
 , 1972בשנתמאוחרת.לפריחהמארדעדהאופיינית

 :מלשוספרי-שירהשניהופיעולמלש,
והמחוגים"השערתר"התקרברתימינו"שללילה"אלף
כ"הת-אףלהתפרשיכולהאחרוןהספרשם(אגב,
לסג-טובהדוגמהזררגםוהמליים",השעוניםקרבות

חדאד).שלמשמעי,והרבהמורכבהחדש,ברבר
לעבורהמשוררניסהאלהמספריםשבאחדיצריין,

השמרנים,למבקריולהוכיחכאילו ,ולמשקללחריזה
מחוסרהקלאסיתהפרוזודיהל V,מוותרחראשאיד

בהחלטהפרוזודיברחורכיביודעין,דווקאאלאיכולת,
אתכמדרמה,הביבר,הממרקצביםניסיונותיובמותניו.

לואחדאד,שלשבחטיבות-שירתוהקלושותאחת
שיר-בפרוזה,לשהנוסחאלחזרשחראאיפרא,ייפלא,
יותר.אזוטרייותר,אישיונעשההלךוסגנונו
נוציריםתורי-היכרנושאתבכללותהחדאדשללשרנו

רשימרשי-הלשרןהסמליםבישרתוורביםמובהקים,
חראבכךהמקרא.ואתהחדשההבריתאתהמזכירים

לשבלבנוןהפועליםחדשניםמשורריםלכמהדרמה
(שאח-אבי-שקראו-שרקיאל-חאג'אונסיכגרן ·ימינו,
"נהרבקובץעבריבתרגוםהופיעומשיריהםדים

האמת,למען .) 1 ~ 73פועלים,ספירתהרצאתפרפרי
קבוצתמאנשילורעיהםאלהלמשורריםחבחדאד
השפעתםשאלמליוייתכןגדלו,חרבבביירות"שער"

מתררהארתהבשירתומתחלולתמיתהלאהמכרעת
מקר-ליצורפאראדרקס)זה(יראהשעשאתרמפתיעה

די.

מקובץחראאףחדאד,שלמארדצקרבשיראסיים
 :"המפתחות"ושמרהאחרון,שידיר

בהבטחותהמקועקעתכף-היד

נעלמהבלי-הרף,ניפנפה
מסופרהתחילוהסיפור

היםתחתיתאלשהלשכנווהמפתחות
האהוביםהדגיםלשלבםתשומתאתמשכר
צבעונייםצדפיםלאסוףהחלורחם

לאהבזן-אנרש.כמסגרת
החרףלעברשחראחר,

החלו.עלמפתחות-לבםלהלשיך

- --------·------~~~~ ---'-----~--~~~~~~~------

מספריואחדחרא ) m" (1743המנוילידיונתןשלחייו"סיפרו ) 8
שהשתיןי ,אנגליררמאניםמחבר ,) 17s,i.:..1707 (פילדינגהנוישל

הסגנוןאחאירוניהשלבדרןחיקהובספריוהראיליסםילזרם

ריצ'ארדסרן.שלהרמארליסםי·דמ,חחדס

 rrועזכובקולו·סנה,,משה

רכןנאומיוממבחרתקליטיםשניהכוללאלבום
קישורקטעימל,רהבירגראפי,צילומיםאלבום

דמבריו,שנבחרו

 ,סיפורגםשהואופעלו,חייוסיפורמעלה
ימינו.בדבריוגורליתסוערתקופהשלחייה

לתורמיםכשייחולקוהאלבומים
למימוןתוקרשנהההכנסותההנצחה.לקרן

סנה.משהשלכתביומבחרפרסום

למפוגל,ידלתתהמעונייניםזכרו'מוקירי
זלכתובתפרטים.בדבריפנו

סנהמשהשלזכרולהנצחתהציבוריהוועד

תל·אביב• , 46110תייד

-----------------------
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