 הא כן ז רבכן ,הכל ייתכן ••• רבכן ,אר שזה לא ההי חרא אר שלא סוסים היו אלהאלא צרצרים •••
 המ אתם אומרים ז אינכם מאמינים השהי זה ג'אן דייחרא עצר את הסוסים בהדרתם ,תפס אותם

הכארוז
המזבפס

זה

-

איטאל; קאלווינ;
מאיטלקית

גאון שולדני

ל עיתים היו מעירות את קרזימר ,לעת לילה,

קריאות  - :הצילו ! השודדים ! רדיפר אחריהם !
דרך העצים ההי פרגה במהירות אל הקמום שמשם
באר הצעקות .ייתכן שחיתה זר ניקתה של איכרים
זעירים ,רבני השמפחה ,עירומים למחצה ,עמדו שם נחץר,
תולשים שעדרת ראשיהם.
 אברילנר ,אברילנר ,בא גיאן דיי בדרגי  1ולקח מאיתנו אתכל המ שהרררחנר בקציר !
התקהלו אנשים.

-

גיאן דיי בדרגי ז הז ההי הוא ז ראיתם אותר ז

זה היה הוא ! זה ההי הוא ! היתה מסיכה על הפנים,

היה לר אקדח אדרך כזה ,ואחדיר נגרור שני אנשים נוספים
עוטי מסיהכ m ,רא פקד עליהם ! זה היה ג'אן דיי בדרגי !
 ואיפה ז לאן הלך ז הא ,בטח ,חכמים בלילה· ,לכר נא לתפוס את ג'אן דייבדרגי ! מי יודע איפה הוא ,עכשיו !

רלעיתים היה הצועק איהז הלך שנטשו אותר על אם הדר,ך
רבזזר ממגר הכול ,סרס ,ארנק ,אדרת וילקוטים - .הצילו !
גזל ! גיאן דיי בדרגי !
 -איד זה קרה ז ס eר !

-

~.ה

~.ה

היתה התקהלות של אנשים שדגר בשרד החדש .קרזימר היה
ץר לשם ,כורה ארזן לשמוע את הסיפורים.
 אך אתה שיושב תמיד על עצי היער - ,אמר לר פעםאדם אח,ד  -אתה מעולם לא ראית אותר ,את ג'אן דיי

בורגי ן

-

אנחנו ז

ראה

רמי

 כלך ל,ד הכ הרבה האשמות קיימות גנדר ,שאפילו ההימצליח לבקרת עצמו מאשמת עשרה מעשי שרד ,כבר היו
תולים אותר ,בינתיים ,באשמת המעשה האחד·עשר !

אבל כולם אומרים •••
בטח ,ככה צריך לומר :

""Brughi

שפירשוה

שיחי הערבה .מכאן ששמר של השדדו האו ג'אן משיחי

היא

"מאקי"

הומילה

ומ.קבילה

ל"שיחי·הערבה"

בצרפתית

")Rובקי" ההי גם שם לרחמי המחתרת הצרפתיםי( .בימים שבהם
רבו באיטליה שדדרי·הכפרים ,במאה

ה",19

היו אומרים "לאצת

לשיחים" בהוארה "ברח מפני השלטונות" ,הוכיסוי שריר וקיים
גם כיום.

מוסיף לנוע בתבועות מסורבלות כאלו ,כשל מי חשששו
שמא יטעה בדרך אר יפרל למלכודת ,הרי לבטח היו הולל
משיגים אותר עד מהרה .עץ האגוז של קרזימר לא הציr
שרם מקרם אחיזה למי שהיה מבקש לטפס בר ,אולם ההי
לר שם ,על הענף ,חבל אחד מאלה שתמיד נשא איתר כדי
להתגבר על המעברים הקשים .הוא הטיל קצה אחד לש

החבל ארצה ואת הקצה השני קשר לענף .השודד רהא את
החבל נופל כטפח אחד לפני חרטמר ,פכר ידיר ברגע לש
היסוס ,אך מדי נתלה בחבל וטיפס בר במהירות רהב ,רבכן
גילה שהוא מאלה ההססנים הפועלים לפי דחף רגעי ,אן
מאותם פרעלים·לפי·דחף·רגעי הססניים ,אשר ת~די נירהא
שאינם יודעים לנצל את הרגע הנכון אך דררקא קולעםי
למטרה כל פעם.
הגיעו השוטרים .החבל כבר נמשך למעלה רג•אן דיי וברגי
הסתתר ליד קרזימר בעלררת עץ האגוז .היתה שם פושח
דרכים .השוטרים הלכו אחד לכאן ואחד לכאן ,שרב נפגשו,

ברצון וב אני נענה לבקשתה של הצואת "ספרית פועלים"
שאניע-צמי

ספרי  .זה

אציג את

הקוראים

בפני

שלי

אלה
ביותו,

מתווספת

תורגמו,

העברית ,אחת

עכשיו

משפות·האם

חשפה

הישוא·

ולא יעדו לאן לפגרת ערד .והנה בתקלו בארטימר מאסיש

של תרבותנו,

שהיה מנפנף בזנבו בסביבה.

כוך זה מקץב יחד שלושה סיפורי הרפתקאות דמיוניו,ת
אשו

כתבתי

משנת

,1951

חיה לוא

בשנות

:

החמישים

"חאבוון המטפס",

נבוא" ,מ·, 1959
קדום
ופיוסמתי '

"הרוזן

מ·, 1957

החצוי"

 -הי,

הוא

איו אלח הדברים הראשונים

שכתבתי

לכן,

הראשונות

שלאחו מלחמת העלום השנייה ,כבו פיוסמתי וומאן
אחד וכן קובץ סיפורים ,אשו נחשבים בדרך לכל כמש·

תייכים

למגמת "הניא-וויאליזם"

אהרבעים,
דמיוות

ספרים

ומציבם

נגד הכיבוש הנאצי

סגנוני

את

האיטלקי

ראשונים

אלה

האופייניים

לימי

באוצנו J

כ"אגיד",

לשי

של

חצינו

מלחמת

שנות
בעיקר

 -ב1קיט 1ב ,עמלתו - ,אמרר- ,

"דמיוני"•

זזיח

 -מי היה זה ,אינני יעדו,

טבעי

שבמרוצת הזמן אחפש דרך להתבטא דרך דמיוות שבכו

לא

חיו קשורות לנסיובי הישיר ,אלא נעבו ,לכ אחת

באופן שונה ,מהמסוות

הספרותית :

דמויות שניתן חיה

•

ביותו להיות "ורמאן" )הוא מספו תלודות חייה של
דמות מסויימ,ת וסביב לה משפחח וחברה(

'

הוא נכתב

קצת בצחוק וקצת ברצינות גמורה ,כבל אופן ,הוא מספו

על איזה משחק ,על התעקשות ,ואולי קאפויזח

-

של

נעו ,אשו בסופו של דבר הפכו לאווח·חיים ,להוכחה

של הזדהות מוסירת ,מה רציתי לומר בשעה שהעליתי
את גיבור הסיפור על העצים ,בשעה ששמתי בפיו סירוב

מוחלט להניח שוב את כף וגלו אי·פעם על האדמה ז
האם

סיפור

זהו

על

על

התכחשות

לחברה ז

הלא האבוון ,מעל צמרות העצים ,משתתף בחיי הזלות
)בקורות

זמנו,

אף

אם

תמיד

תוך

שמירה

על

ירחוק

מסויים ,ותוך הכרזת על איזה שובי המיוחד לו ,האם
זו אלגוריה של איש·הווח ז של המשורר ז לש הבדידות
כה נתון לכ אדם ז האם תנועת "ההשכלה" מצואת כאן
שיו·חלל או חיצי·בוז ז האם זהו ספו על משבו "הסופר
המגויס" ,אשו נכתב בונע לש אכזבות ,או שמא יש בו

דווקא חיוב מחדש של "התגייסות"

מסויימת ,למוות

הכלו ז גם כאן נפתחות לפני הקורא דרכים שונות להבנת

המכרעת תישאו תמיד בידי

הקורא •••

דכרי זו היא של אדם שכויבם מבני·איוופה ,בני דויו,
האיומים ביותו של מלחמת העולם

ה·

שנייה ,לחוחו אבי·חצדק שבעולם ,במעשי הדיכוי ,באי·
הסובלנות,

ומאז הוא

הויסף לשאלו את עצמו ,ואינו

מסתפק בתשובות שמצא פח ושם ,אני חושב שעם ויבם

מקוראי

אתם מחפשים איש קטן שץר ,אז הוא פנה לשם ,לכןווי
הנחל ...
 איש קטן ן הוא חתיכת גבר לרפ.חדי •••· רבכן ,מכאן למעלה אתם נראים כולכם קטנים ••• -תרהד ,מעלתו !  -,והם אצר בקפנדריה לכיורן הנחל.

הישראליים אצליח לפתח קשו טבעי ומידיי,

רצוני יכ ספיר זה יגיע אליהם יחד עם איחוליי יששראל
תוכל למצוא את דריכ הלשום עם יתר עמי המזרח ה·

תיכון ,כיאה למקורותיה העמוקים של התרבות העברית
ושל תולדות אומתכם,

-----------

דעיין

נאחז

בענף ,חירור בתרך שיער

ואדמדמםי בדיוק כמר שיחי·ערבה ,s

וזקן שהיו

זיפניים

ובהם נסתבכר עלי·

שלכת ,תרמילי·ערמרנירת רמחטי·אררן m .הי מתבונן בקרזידמ

בזרג עינייים יורקות ,עגולות רתרערת ;

ובנרגע לכיערו ,אכן

 העז לשאול.ענה קרזימר ,כלכבירת.

האם אדוני הוא

היה מכרעד

-

באמת.

הסתלקו ז
כן ,כן- ,

-

השודד גיאן דיי בדרגי ז

-

כיצד הוא מכיר אותי ז

כך ,על פי השמועה.
ואדוני הוא זה שאיבר ירוד לעולם מהעצים ז
כן .איד הוא יודע זאת ז

~ רבכן ,גם אני ,השמועה מהלכת.
התבוננו זה בזה באדיבות ,כמר שני אדונים הגונים שנפגשים

במקרה ושמחים להיווכח שאין הם בלתי מוכרים זה לזה.
קרזימר כבר לא יעד מה לומר ,ושב לקורא בספרר.

 זה הרראמן •ג•יל בלאי ,של לסאג.י יפהזמה הוא

קרוא

שם ז

-בטח.

 --חסר לו הרבה דע שיגמרו לקראו י

 כירון שכאשר הוא יגמרו לקורא ,רציתי לבקש מנמו םאישאיל לי .את הספר - ,רחיךי ,נברך מעט - .היעד ,אני
רבכן ,איזה עשרים עמודים .מורע ז

•

החל ,בימים

.

 -ענה קרזירמ,

 -אולם אם

קרזימר חזר לעץ האגוז ופתח שרב את הספר .ג'אן דיי בורגי

מיבן שלושת הסיפורים "חבאוון המטפס" ' הוא הקרוב

בירחה,

האם הוא לא ראה במקהר

את השוזר גיאן דיי בדרגי ץר כאן בסביבה ז

אך בכו אז הגדירו המבקירם

איפוא

 -אמר אחד השוטרים לחבור,

סביב.

הפרטיזנים
רק

 -האם אין זה כלם

של בן·הבאררן ,זה הבן שחי תמדי על העצים ז אם דנ,עו
הוא בסביבה ,לבטח ירכל ,לומר לנר משהר.
 אני כאן למעלה !  -קרא קרזימר .אלום הוא קרא לאמץע האגוז ששם ההי קודם רשם הסתתר עשכיו השודד i
במהירות עבר אחי על עץ עומרן שם ממול ,כך שהשוטרים
נשאר את ראשהים מדי לארתר הנירון ,בלא שיביטו עבצםי

ו"האביו שלא

בשנים

בנתיב אשר

במדורן ההר ירד ,ץר

ומתנשם ,אםד

עבדקן ומרופט ,ללא נשק ,רבעקברתיר שני שוטרים בחוברת
שלרפות ,שצררחר  - :עצור אותר ! זהר גיאן דיי בדרגי ! מצאנו
אותר ,סוף סוף !
עכשיו היה "לשודד יתררן·מה על השוטרים ,אך אילו ההי

לתרגום העברי

הגנובים.

הערבה ;

רהינה

מתור הקדמת המחבר

נצרים ,סמרטרטרים ,אנשים שמשרטטים בין הבתים ,ובברקו

* עתיד להופיע בקרוב בהרצאת "ספריית פרע·
לים" והמועצה הציבורית לתרגומי מרפת.

להסיח זעתר  :למשל נבח אל פרפר ,כדי לראות אם הaר
מצליח לעררו את אזרנו לבררן את הדרכה.

גיאן דיי בדרגי הוא שגונב רררצח

אחו ,הוי שהדבר חשוב רק עד בגלו מסויים  Jהבחירה

אתם יעדוים ,הלילה תקף גיאן דיי בדרגי מרכבה !

לראות את אזרנו קורא ,היה משרטט סביב ,מחפש תירוצםי

לולא ההי קיים ז

זיודביום ,ואם המחבר מעודד אותו ללכת ביכוון זה או

להם בית-מלאכה ,ההי להם למסתרו ,מקרם מחבוא לדברים

הזמן

זה

משעמם.

רבכן ,הוא קרא ב'ג'יל בלאי של לסאג'  ,2בדיר האחת החזיק
בספר mשביהי אחזה בררנה .ארטימר מאסימר ,שלא אהב

אה 1

 הוא ביצע מעשי·שרד בכל יערות החרף ! הרג גם ראש כגופיהי שלו ,כשהיה נער ! הוא הוצא אפליו מתרץ לחרק של אלה שמתרץ לחרק ! בשביל זה הוא בא לבקש מיקלם באיזרר שלנר ! זה בגלל שאנחנו אנשים תמימים מדי1על כל חשדה ששמע קרזימר היה ניגש לזרן עם הקדרים.
בין כל האנשים שהיו חונים בעיר ,פשט באותם הימים
גזע·רע של רוכלים מפוקפקים  :קדרים ,ערשי·כסארת·

לרמיזם כיצד יבצעו גנהב בברא הער.ב  mיער ,יותר משהיה

כרלר עם ורבה מכיון ,ולחברת עד שיגעי איזה הרנרג ,נמחצת

ואתם באמת ;,סרחים שחרא קיים ז

••.

בר•

קרזימר נמצא על עץ אגרז אח,ד בשערת אחרי הצהר,םייר

זה יפה ! בטח שהוא קיים ! ואפילו לא היה קיים •••
זה היה בדיוק  11tרתר הדבר .אה ,אה

דרורקa

וקרא .לאחרונה החל להתגעגע לספרםי ; לעמדו כל הםוי

אתם ראיתם אותר ז
אותר

אחד

אחר ,לגיאן דיי בורגי יש מחבואים שאיש איבר יכול לגלות
אותם ,והוא הולך בדרכים שאיש אינו מכיר !
 עם פרס שכזה על ואשר ,למי שלרכז אותר לא הייר יותרדאגות כל חיוי !
 בכרן ! אבל אלה שיועדים אפיה הוא ,גם להם יש ,כמעטכמ mר ,חשברברח עם החרק ,שתלויים נגדם ,ראם יתגלו ,סופם
לעלות ישר על הגרדום גם הם !
 ג•אן דיי בורגי ! גיאן דיי בורגי ! רמי יועד אם תמדיהוא זה שערשה את כל הפשעים האלה1

הניסיון כלל לא היה איכפת להם מג'אן דיי בדרגי.

אי·פעם ז

להגדירו כאלגוריות של _ פעיליוות רוחניות,

קרזידמ התבישי מארד - .רבכן  ••.נדהמ לי שלא •••
 התערב בשחיה -ראיו אתה ורצה  .שיראה אותר ז

הסקרנות לפגשו בר נטשה אותר ,כי הבין שהאנשים בע-יל

הא!

הייתי מת1
 מהר ! ברדוף אחריו ! לאיזה כירון ברח ז לכאן ! לא ,אולי לכאן ! הוא רץ המר כמר רוח !קרזימר גמר אומר לראות את גיאן דיי בורגי ויהי מה .ההי

היה אומר קרזימר לעצמו ; אך הינה ,בברקו ,בעבר זה אר
אחר של העמק ,על מפתן של  .בית אר בתפנית של דרך

היער.

מרוב ששמע דיבורים גכרן אלה על גיאן דיי בדרגי ,כבר לא
הבחין קרזימר בין ימינו לשמאלו ; ההי ערבו ביער ,ניגש
.
להסרת ארזן כמחבה אחר של נורדים :
 אימון לי ,לדעתכם ,העסק הזה עם המרכבה ,הלילה ,ההימבצע של ג'אן דיי בורגי או לא ז
 כל מה שנעשה חרא משעה דייר של ג'אן דיי בדרגי ,אםהדבר מצליח .איבד יודע ן
 מזרע אמרתם 'אם הדבר מצליח' י כי אם הדבר לא מצליח ,אז זאת אומרת שזה באמתמעשה ידיר של ג'אן דיי בורגי !
 אה ,אה ! הלא·ירלצח הזה !קרזימר כבר לא הבין דבר - .ג'אן דיי בורגי הוא לא·ירצלח.
האחרים היו ממהרים אז לשנות את נימת דברהים  - :אך
לא ,אך לא ,הוא שודד כזה ,שמטיל איהמ על כולם1

הוא הגיח משם ,שחרר ,מזרקן ,בררנה מכרון ,ערד מעט

 (1בדרגי ,שמר לש השדדר,גזזר ממילת הניב

שרור למטה בעמק ,הלך רחפך לעמהד של ספק רלעיתים
של לעג שאין מסתירים אותר ,ככל השיו ערלים גרבה לרבע

אז אירע שפגש

העתיקה

-

בקיצור ,קרזימר הבין שהפחד מפני ג•אן דיי בדרגי J,ו'הש

אך כסח ,בטח ,אילו רעיונות אתה מכניס לראשו ז היה
גיאן ידי בדרגי ,בטח !
ולמה לא מסרגל ג'אן דיי בדרגי ז

ליים ,ובה שמחתי שעל עשירם השפות שאליהן סיפורים

ערבו את היער לאורכו רלררחבר ,ורדף אחרי הארנבות אר
הציפורים ,מעררו את השפלן  - . :חפש ,חפש ,ארטימר
אמסימר !  -אולם לאמיתר של דבר השודד בכברדו ובעצמו
היה זה שאותר רצה למצוא ,ולא כדי לעשרת אר לומר לר
דבר·מה ,אלא רק כדי לראות את פניו של אדם כה מפורסם.
אך לא ,מעולם לא הצליח לפגוש אותו ,אפילו שרטט כל
הלילה כרלר" .זאת אומרת שאולי הלילה הוא לא יצא",

8

ברסנם !

בדרגי ז

פרק י"ב

I

בכל מקרם ,הדדוש הנורא הזה ! היינו ורצים לראות מזושי
שערד יטיל בזה ספק1
 -הי ,אתה ,יל,ד אולי אתה מעז להטיל בר ספק ז

איטאלר קאלווינר

מבלה כל ימי במחבואים ,אף פעם אין לי המ לעשרת .לי ההי
לי איזה ספר ,לפעמים ,אני אומר .פעם אחת עצרתי מרכבה

שלל מ,עט ,אד ההי שם ספי ,לקחתי
אלי ,למעלה ,חברי תחת

מעליי ;

,.ת,א הבאתי אm,

על כל יתר השלל הייתי

מורתו ברצון , ,ובלבד שארכל להחזיק בספר .ובער,ב אני

מלדיק את המנוהר ,אני ניגש לקואר ••• רזה ההי כתוב
בלאטינית ! לא הבנתי ימלה •••  -נר בראשו - .הוא
" . (2עמשה בבייל בלא מסאנסיאינה"
שכתב אלן רנה לאסב'

) (, 1715

)(, 1747--,1668

אחד שמני הררמאנים

מחזאי וסופר צרמתי ,משופע

מהספרות הספרדית.

(3

גם אכז כתוב במקרר "ברובי"

-

שיח ערבה.

רואה ,אני לאםינית אינני ידוע •••
 -אה ,רבכן ,לאםינית ,בחיי ,זה קשה,

שימלא אותר בחילה .הוא לא יצא יותר ממאורתו אלא כדי

אמר קרזימר,

רחש שלמרות רצרגר הוא מתחיל לעטרת נימה של פורש

חסרת - .הספר הזה כאן הי• בצרפתית •••
 צרתפית ,ט1סקאנית ,פרן~סאלית ,אקסיטליאנית ,שםאני מביד הכל  -אמר גיאן .י:זי בי:יגי - ,גם קצת ~-ט~ק
ל~נית Bon dia I Bona nit ! :

-

Esta la m.ir m61t alborotada .

4

תרד מחצית השעה pיים קרזימר לקרוא בספר mשאיל אותר
לגיאן דיי בדרגי.

 אן אני רוצה 'כt.,רמר את הקראיה ב"-קלאריסה" !  -הואהצליח לשחרר את  ,ידו משרידיהם הא11ררנים .של הקורים

בימים עברו התקבצו אליו בסביבה לשנר כל אלה שהיו
דלם .חשםנר nעם החרק ,אם םג דרב של ~ נג•ברת

 -הקשב ••• כשיהיה לילה אתה תצא מהשק ,חמוש נאק·

של שיגהר ,כאותם הנורדים מתקני·הסר"י~
ממש ,כחבריו השודדים .לכל גנינה רא זל '

.

 .עים של
 .,.י!כ אלה

מנצלים את סמכותו רניtא נ.סירבו הרב ,רגםt -זד(tף ejםי בצל

הסודי שלו ,והיה שרקע בקריאה.
את הספרים לקרזימג סיפקתי אני ,מספריית הבית ,ואחרי

מי שלא נטל חלק במבצעםי ההי נהנה איiכשהר  .המצלחתם,

הספרים זמן רב יותר ,כי אחרי שקרא בהם ההי מעביר ארחם

r

שמר ,שעבר מפה לפה וההי ז.מך על שמרתיהם~הם .רגם

כי היער היה מתמלא שלל-:ביזה וסחורות מוברחות מכל סרג
ומין ,השיה צררן לקלרם ארןWnלוכמרר · Rרתן הלוא~ ןכל

אלה שהיו בני·בית שם בסביבה היו מוצאים עניין לעברת

לגיאן דיי בדרגי ,ולעתים קרובות הם היו חוזרים כשכריכתם

בר .רמי שהיה מבצע מעשי·שדר בעצמו ולבדר ,בלא שג'אן

בימים קבועים היו קרזירמ וגיאן' ידי בדרגי נפגשים על עץ

מורא על הנתקפים רלהציא -מהם הרבה ככל האפשר ; בני
האדם היו חיים באימה ,בכל פושע היו מזהים את גיאן דיי

מרופסת מעם ,רעלהים כתמי עושב ,אר פסי ריר של שבלו·
לי,ם כי מי יודע היכן השדוד ההי מחזיק ארחם.

מסריים ,מחליפים ספרים ומסתלקים ,כי היער נסרק בתדירות
על·ידי השוטרים .פעולה זר ,הנראית כה פשוטה ,חיתה

מסוכנת· מאדר לשניהם  :גם לאחי ,כי לבטח לא ההי יכול

להצדיק את ידדיותו עם אותר פשוע ! אלא שג•אן דיי בדרגי

כה נתפס לתאור.ת הקריאה ,שההי בןלע ררמאנים על גפי

ררמאנים ביושנו כל היום לקרוא בסתר ,וביממה אחת ההי

מגמא כרכים עבים כאלה ,שאחי היה צרךי לשבוע כדי

לקרוא ארחם ; ואז שרם דבר לא עזר ,הוא רצה ספר אחר,
ראם יא היה זה היום הקבוע ,היה השודד סורק את השדות

ואת היערות ,מחפש אחרי קרזימר ,ותרן כדי כן היה מבתיל
את המשפחות בבתי האיכרים ,ומזעיק אחדיר את כל כרחרח

הביטחון שבארמבררזה.

עכשיו ,שההי נתרן בלחץ של דרשיות השודד ,לא הספיקו
לקרזימר הספרים שאני הצלחתי להשיג לו ,והוא נאלץ לחפש
אחרי ספקים נוספים .נזדמן לו להכיר מוכר ספרים הי_רדי,
אחד בשם א  iרנ.קה ,שההי ממציא לו גם יצירות רב·כרכירת.
קרזימר היה ניגש ונוקש חבלרנר ,מעל ענפי עץ חרוב סרמן,

דיי בדרגי יידע כלל ,ההי נמצל את השם הנורא כדי להטיל
בדרגי אר אחד מאנשי כנופייתו והיו ממהרים הלתיר את

קשיררי·ארנקם.

עידן·הזד:ב .נמשן זמן

רב ;

ג•אן דיי בדרגי נוכח לדעת

שביכולתו כבר לחיות ממה שצבר ,בלא לעבוד יותר ,ראם·
אט נעשה רכרוכי .הוא חשב השכול יישמך כקדום ,אן לא,
הרוחות השתבר שומר כבר לא עורר שרם יראת כבר.ד

ולמי היה מרעיל ,עכשיו ,ג'אן דיי בדרגי ז כשהוא מתחבא,
דמעות בעיניו ,קורא ררמאנים ,מעשי·פשע כבר איבר מבצע

.יותר ,סחרהר כבר לא ספיק ,ביער כבר לא יכול היה איש
לעסקו בעסיוקיו ,דמי יום ביומו היו ב~ים השוטרים לחפש
אחדיר ראם ברנש אחד ההי נראה חשוד אן כמעם ,מיד היו

מכניסים ארות לבית·מעצר .אם נוסיף לזאת את הפיתוי
~-,~ . .י .--......

·~·....~-:-

~!

אלא שלג•אן דיי בדרגי היה םעם מיוחד ובשלו ,לא ההי
אפשר לתת לו סתם כל ספר ,שאם כן אזי למחרת היה חוזר
אצל קןזימר דוורש שיחליף אותר .אחי היה עכשיו בגיל שבר
מתחליים למצוא טעם בקריאה בעלת תרנן רב יותר ,אולם
נאלץ להתקדם לאם לאם ,מאז שג'אן דיי בדרגי החזיר לו
את הספר 'הרפתקאןתיר של םלמאכ1ס'  Dוהדויע לן שאם ערד
פעם יתד לו ספר משעםמ כל כן ,יכרות לו תחתיו את העץ

i~~-

בספרים ,מרוב

שיפרסם m

תמיד להכיר ספרים חדשים ,ביד מחרך הקריהא למען ג'אן
ויי בדרגי רביד מצררן הקריאה שלו השלן וגדל ,נתפס קרזימר
לתאוהר כה עזה לקריאה ולכל דעת·האדם ,ששערת היום,
המנץ החמה רעד שקיעתה ,לא הספיקו לו לכל מה שהיה
רוצה לקרוא ,הויה משמיך גם לארד הפנס.
לבסוף הוא גילה את הררמאנים של רי'צארדסרן 8 .הם מצאר
חן בעיניו של ג'אן דיי בדרגי .מיד לכשסיים קריאתו של
אח,ד דשר ל-קבל ררםאן נוסף .אררבקה השיג בשבילו עריהמ
של כרכים .לשדדו היה חומר קריאה לחודש שלם .קרזימר,
ששב לשלוות נפשר ,התנפל על קריאת "חיי אישים"  7של
פלוטארכרס.
ובינתיים גיאן דיי בדרגי ,שרוע על מצער ,שעיר הזיפים
האדמוני שלו מלא עלי·שלתכ על גבי מצחו החרוש קמטים,
עויניו הירוקות מאדימות מהתאמצות בקריאה ,היה קרוא

קורוא ,מניע את לסתר בקריאתו הקשה בחצי·קרל ,ואצבע
אחת שלו ,לחה מרוק ,מורמת מעלה ,מרננה ומזומנה להפוך
דף .עם שהעמיק בקריאה בספרי ריצ•ארדסרן ,דרמה שנטיהי

שכבר מזמן היתה חבריהי עמוק כבפשר החלה כמר ממיסה

אותר  :היתה זר תשוקה לימי שיגרה ביתיים ,לקשרי שאדרת,
לרגשות משפחתיים ,למידות םרברת ,לסליהד מפני הרשעים
ופדעלי·האררן .כל המ שסבב אותר לע עניין אותר ערד ,אר
 (4ברקד סרב  Iערב סרב  Iגלי חרם מהירים מארד 1

)ניב קאסא·

לרני(

 (5הררמאן הפדאגרגי של פראנסארה פנלרן

) (1699

רבו הטפה

חברתית לפשסרת החיים ,לעבודת דא,דמה ,לחלוקתו הצדוקת של
דר.כשר.

 (6סמארל ריצ'ארסדרן

)(, 1761-1689

מחבר ררמאנים אבגלי רגשני

זמסיף מסור אשר כתב רומנים בצררה של התכתבות .בהמשך

דהברים דיובר כאן על וראמן שלו "קלאריסה ,אר סיפורה של
נערה"

). (, 1747/48

 (7פלרסארכרס

) (, 125-46

הרגה זיעות ירדני אשר השתדל למזג

שעורר אותר פרס שנקבע על ראשו ,הרי ברור שיימר של
ג'אן בדרגי היו ספרדים.

שני שודדים אחרים ,שני צעירים שהוא עצמו גדיל

לnינרך

ואימן ;

ואשר לא יכלו להשלים עם הרעיון 'שה'ם מפסדיים ראש·

כגופיהי כה נעץר ,רצו להעניק לו הזדמנות להשיב לעצמו

את נבדור האבדו .שמרחהים היו ארג~ס 1רבל·ל1הר ,ובהירתם
נערים השתייכו לכנופיית גנבנברני·הפיררת .עכשיו שבגרר
,ובעשר גברים צעירים ,הפכו שדרדי·דרכים.

רבכן ,הם באר לבקר אצל גיאן דיי בדרגי במעהר שלו .הוא
ההי שם ,שרוע על הקש - .כן ,מה שי ז  -הפטיר ,בלא
לשאת עיניו המספר.

-

רצינו להציע לן משהר ,ג'אן דיי בדרגי.
מממ •• .מה ז  -והוסיף לקרוא.
אתה יועד איפה הבית של ק iסםאנצ 1המרכסן ז
כן,

כן••• ,

אה ז מה ז מי הוא המרכסן ז

בל·לררה ראדגאסר הביםר זה בזה נרגזים .אם לא יסירו את
הספר הארור הזה מתחת לעיניו ,השודד לא יבין מילה
רחצי מילה - .סגור רגע את הספר ,ג'אן דיי בדרגי ,הקשב
לנר.
ג'אן דיי בדרגי תפס את הספר בשתי ידיר ,התרומם על

ברכיו ,הצמדי את הספר אל ליבו ,מחזיק אותר פתוח בעמדו
שבר קרא קודם ,אלא שהחשק להוסיף לקרוא היה חזק דמי,
כן שהוא הרים את הספר ,עדיין הזרק בידיו בחוזקה ,עד

שהיה יכול לםברל בר את חרםמר.

במרחו של בל·לררה צץ רעיון .היו שם קררי עכבישי וכתרכם

עכביש גדול .בל·לרהר הרים ביד קלילה את הקורים עם
העכבשי בתרכם רהםיל ארחם על גיאן דיי בדרגי ,בין הספר
לחרםמר .הברנש המסכן הזה ,ג'אן דיי בדרגי ,נעשה כה
רכרוכי שנבהל אפילו מפני עכבשי .הוא חש .על חרםמר
סבן זה של גפי·עכבשי וסיבים דביקים ,וערד בטרם יבין
מה הדבר ,פלט צרריחרנת של פלצות ,הפיל את הספר והחל
מנפנף בידיו לפני פרצופו ,בעיניים מתגלגלות ובפה מתיז
רוק.

ארגאסר הפיל עצמו ארצה הוצלחי לתפוס אח הספר לפני
שג'אן דיי בדרגי יניח עליו אח רגלו.
 החזר לי אח הספר !  -אמר ג'אן דיי בדרגי ,מנסה בידר'האחת להשתחרר מעכבשי ומקררים ,ובידר השנייה לחםרף

רבים כספר מוסר יסדוי

הנערד,

וניסה להיא:ב  p1נגד שני הבחורים.

 mים שלן ,ותצורה על הדמבסן שיתד לן אח כל מה שקיבל

כמכס השבוע ,הכסף !'iזש
' •;
למראשרוו המיטה •••

יVי;יr
··-

i

בקרפת·הברזל אשר
,

 תנו לי לפחות לסיי~ אר~,,.גi't. ... PJג? .בנזנים • ..• בתקופה שבה ,אם
שני הבחוירם היו המררnי

י
העז

מישהו רק לסחרר א  hד~תר' /lה ג'גcד'דיי כדרגי תרקע לו

שני אקדחים בקיבתו 11 .כסי~ולכם מרים'זvקפר  kותם... .נ ~.אתה
תיקח את שקי ה,כסף' ,בtנדר  - tהת~שג ~ןמ'lו לך ,בעצב,

 תביא ארחם אלינו ,ינוtר נחזיר לן את הספר שלן ותרכללקרוא כאורת נפשן •• בסדר כן ז תלן,ז
 ,לא .לא בסדר .לא אלן !. ,ה~ לא תלן . ...ה~ לא תלן ,אתה אומר  ...הבם" םאכן !  -ראדגאסר תפס באחד הדפים ,סמרן לסוף הספר,
> !  -צעק גיאן דיי בדרגי( ,תלש אותר )- ,לא ! עצור1 -(,קימט ארח; בידר ככדרר; הטיל אותר לתרד האש.
 אאאה ! כלב ! אינן יכול לעשרת זאת  Iשרב לא אדעאיד זה מסתיים !  -והיה רדוף אחרי ארגאסר כיד לחםרף
את הספר.

 אז כן תלן אצל המרכסן ז לא ,לא  ,אלד !ארגאסר תלש ערד שני דפים.

 עצור ! עדיין לא הגעתי לשם ! לא תרכל לשרףו ארחם !ארגאסר כבר הטיל ארחם לאש.
 כלב ! "קלאריסה" ! לא ! אם כן ,תלן זארגאסר תלש עדר שלרשה דפים ותחב ארחם לבןי הלהבות.
גיאן דיי בדרגי התיישב בכדברת ,פניו לרםרת בין כפרת
דייר - .אלן - ,אמר - .אן הבטיחו לי שתחבר לי עם
הספר מחוץ לכירת של המרכסן.
הסתירו את השודד בתרן שק ,וצרור של זרדים על ראשו.
בל·לרהר נשא את השק על כחפיר .אחדרי בא ארגאסר עם

נרגע מדי.

את הסרב והיפה שבתרבות הרומית והירדנית" ,חיי אישים" היתה

•צירתו העיקרית ,ושימשה במשך

אתה תצא

מהשק '" •

באופן 'כזה וב.יאר אותר ,מחופשים כחרםבי·עצים ,עד לחרך
ביתר של המרכסן והשאירו אותר שם .הם הלכו לארוב לא
הרחק שמם ,מאחורי עץ·זית ,מחכים לבוא השעה שבה
יההי עליו ,אחרי שיבצע את המשיהמ ,להצטרף אלהים.

לא ,קדום תקשיב לנר !

בעיקר בני·הסרבים.

המרכסן .בשק ,במקרם העצים ,תהיה אחה .כשהייה לילה,

הספר .דמי פעם ,בשהע שגיאן דיי בדרגי ,בבעיטות אר ברי·

אח הספר מידיו של ארגאסר.

דררm

.

סרנים מחרך השק ,היה מראה שהוא עומד להתחרט ,ההי
ארגאסר משמיע לו רעש של דף נתלש וגיאן ידי בדרגי היה

שעליו הוא ישוב.

שרראתם ביניהם ,מרוב שהיה חייב

"

-אני ...

,.,

הויה מביא לו ארנבות ,זרזירים וקוראים שאן זה צד ארחם,
ומקבל תמררתם ספרים.

קוזימר ,מאותר יום רהלאד" ביקש להפרדי ביד הספרים
השתכוון לקרוא בעצמו בנחת ,לביד אלה שההי שמיג אן
ורק כיד הלשאילם לשדדו .אן לא  :גם באלה ההי חייב
לפחות לדפףד ,כי גיאן דיי בדרגי הלן ונעשה יותר ויותר
בעל דרישות ובעל חשדות ,ולפני שההי נרםל לדייו ספר,
רצה שקרזימר יספר לו מעם על העלילה ,ראוי ואברי לו אם
תפס אותר בשגיאה .אחי ניסה לתת לו סיפררי·אהבה קלים :
הושדוד בא אליו נזעם ,שואל אותר האם חרא חרשנו לנקבה
רגשנית .לא היה אפשר לנחש ,לעולם ,המ ימצא חן בעיניו.
בקיצור ,עם גיאן ידי בדרגי הזה ,הנדבק אליו תמי,ד הפכה
הקריהא לגבי קרזימר מתענוג שבר עסק לפעמים בשמך איזו
חצי·שעה ,לעיסוק עיקרי ,למטרת כל ירמו .ומרוב התעסקות

בדיוק בנקודת שיא המתח •••
 -הקשב .הערב אבר נביא משא של עצי·הסקה לכיתר של

לרץו אל קרזימר להחליף את הספר ,בייחוד אם היה זה סיפור
בכרכים רבים ,והוא באמצע סיפור העלילה .רכן היה חי,
ש mשה
גלמוד ,בלא שיחדש את סערת האיבה הוטינה
עמומות נגדר גם בין תושבי היער שהיו פעם שמתפי·הפערלה
הנאמנים שלו ,ועכשיו נלאו להחזיק בינהים שדוד בלתי
פעיל ,ששמן אחדיר א תבל חבר·אנשי·המשטרה.

בדרן זר החלו הקשרים ביד אחי לביד השדדו .מדי לכשההי
ג'אן דיי בדרגי מסיים קריאתו של ספר ,ההי אץ להחזירו
לקרזימר ,לוקח ב;ןשאלה ספר אחר ,אץ להתחבא במחסה

ש'קרא ארחם ההי מחזיר לי .עכשיו חרא החל להחזיק את

הייתי באמצע הקריאה ב"pלאריסה" .החזירו לי ! הייתי

-

הספר מאחורי גבר.

-

אזבר ארגאסר הוסתיר את

אולם גיאן דיי בדרגי מיהר דמי ,יצא לפני ברא החשהכ,
בבית היו עדיין אנשים רבים דמי - .דייים לעמלה- 1
אולם הוא כבר לא היה אותר האיש שההי פעם ,עכשיו זה
היה כאילו הוא רואה את עצמו מנחץר ,חש עצמו נלגע
במקצת - .ידיים למעלה ,אמרתי ••• כולם לה:יכנס לחדר
הזה ,אל הקיר  - ....אן המ לעשרת ,גם הוא עצמו כבר
לא האמין בזה ,הוא עשה זאת ככה סתם ,מחרך הרגל- .
כולכם כאן ז  -לא הרגיש שילהד אחת ברחה.

בכל אופן ,בעבוהד כזר אסור ההי לבזבז אף רגע .הווא
דווקא משן רמשן ,המרכסן עהש עצמו מטומטם ,לא מצא
את ומ.פתח ,גיאן דיי בדרגי הבין שהם כבר לא לוקחים אותר
ברצינות ,ובעומק ליבו היה שמח שכן קררה.
הוא יצא ,סוף סוף ,רזררערתיר עמוסות ארנקי מטבעות .זר,

כמר עירור כמעם ,עד ועץ·הזית ששם קבעו גפישה.
הנה כל המ שההי שם ! החזירו לי את "קלאריסה" !

-

ארבע ,שבע ,עשר זרועות התנפלו עליו ,שיתקו -אותר

מכחפיר רעד קרוסליו .הוא נשיא כשק בידי חבוהר שלהמ
של שוטרים ,ונקשר כמר נקניק - .את קלאריסת תראה
שמבצרת·משבצרת !  -ולקחו אותר לבית·הסרהר.
בית·הסרהר היה בצריח סמרן לחרף הים .סבן עצים של
אררן·בר גדל לידו .מעל לאמיר אחד העצים האלו" הגיע

קרזימר כמעם לגרבה תאר של גיאן דיי בדרגי וראה את פניו
לחוצים אל הסורגים.
השודד כלל לא היה מודאג מהחקירות ומהמשפט ; מה שלא
יהיה ,הרי יתלו אותר ; אולם דאגתו חיתה נתרנה לימים
הריקים האלה ,בבי· nהסרהר ,בלא שירכל לקרוא ,ולאותו
ורמאן שהנחי אותר  .בלא שירכל לסיים את הקריאה בר.
קרזימר הצליח להשיג עותק נוסף של "קלאחיסת" רלקח1
איתר אל האורן.
 לאן הגעת ,אז ז כשקלאריסה בורחת מבית·הברשת !קרזימר דיפדף מעט ,ומיד  - :אה ,כן ,חינה .רבכן -, ,הוחל
,לקררא -בקלו רם ,פניו אל הסורגים ,שם נראו נאחזות דייר
של ב•אן דיי בדרגי.
החקירה בתארכה ; השודד עמד יפה בעינויי החבל ; כדי

להביאו שירדה בכל אחד מפשעיו הרבים מספור ,היו נחרצים

ימים על גבי ימים .כן שבכל יום ,לפני החקיחת ואחרהין,
ההי עומד שם ומקשיב לקרזימר שהיה קורא באוזניו .אחרי
שנסתיימה הקריאה ב"קלאריסה" ראה קרזימר שהשדוד עצוב
מעט ,והחל לחשוב ,שמא סרפד כריצ•ארדסרן מדכא במקצת,
לגבי אדם הישוב שם כלוא ; והעדיף להתחיל בהקראת רומן
של פילדיגנ ,שבעלילתו מלאת ההתרחשיוות יפצה אותר
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ומערה מחניקתם .היא קמצה את אגרופיה והתאמצה להמשיך
ולהזדקף מבלי לשאול איפה המישק.ל ,אר למה.

..

פיצפרץ קרשים הביא את צערי הגנן הכנרים מהצר השני

של המחסן .בחשיבה חייכה הילדה לעברו את חיוכה הנחמד
כרי שהבל יעבור ,כרי שימשיך בדרכו על אופניו.
"אני ארים ארתך אל המישקליי.
מגע קר מתחת לחצאיתה ,והיא הורמה מרא.רץ .רגליה
הרפויות כמר בתקר מגרפה וראשה התמוסס .אחיזתו הסוגרת

של הגנן הצמידה ארתה אל ברכיו .קרירות מחרס פסת צימר·
רה את עמוד שירותה ואת תלתליו"
"ת:פף אני ארע כמה את שוקל.ת"
המהם הגנן.

-

" ••• כמה שאת שוקלת".
חזר וגהר מעל לראשה.
הילדה ערר חייכה את חיוכה הנחמד ,שכאילו נתקע על
שפתהי .גרפה ,שטולטל ניריו החזקות של הגנן ,כאילו זרם
זה כבר ונטש ארתה .רק צביטות_ הקרירות עדיין התקיימו
בר.

כשהעמיד ארתה הגנן חזרה על הארץ ,ורגליה ,ולא כפרחיו,
נשאר את מישקלה ,לא -התמוטטה ,משרם מה .גל פתאומי

של רחי צואת עכברים רגומי רקוב הי:פה בה .רגע עמדה

מאיפ.גת על מקרמה ,כשהחיוך הנחמד עדיין מתרח בחשיבה
על פניה.
את המילים " -את רוצה לרעת כמה את שוקלת "!' -
כבר שמהע הילהד מאחורי ראשה ,כשהתחילה פתאום,
כאילו נמתחה כברבת קפיץ מרקדת ,לרוץ על הקרשים ,סלי
הגרמי השחור ,המגרפות ,ופרצה את דלת הברזל ,שנפתחה
תחת ירה בחריקה מתנגנת .באור אחר  ,הצהריים ,שהתפרץ

פתאום נחרץ ,סומאו השיחים ,שליליות הביוב וחורי מחילות
העכברים לשאיפת אוויר אחת ,שקפאה בבטנה שקופה וללא
תחתית .ואיחה שבה אליה רק בקרמה השביח ,לדי דלת
השכנים ,השדיפה כרגיל ריח קציצות מתטגנרת וצנונים.
היא סחבה את תחתוניה הקטנים ,שהפריעו לה ,כלפי מעלה,

ובלב רועם ,שטלטל את כל חדר המדרגות וס.ירה את .

,

המפתח התלוי בשררך על צווארה .בכרונה את המפתח
הרועד אל מול חור המנעול ,שרב כרסה הכל חשיבה .כאילו
כל גרפה זרם והתרוקן דרך עיניה .פתאום ,מבלי לזכור

בדיוק כיצ,ר מצאה את עצמה בין כתליו המשועממים של
חררה.

כשהקיצו ההררים  mבית ,התמלא המטבח ארי מי קומקום
רדיח תפוזים נסחטים .דלתות חמרררת·סבר נפרצו ללא הש·

גחה ,ואל חררה התנפלו קולות הסירים המושלכים למקומם,
רשיעילר הממושך ררררי הסיגריות של האב .אולם נאותר
וים ,הרעשי-ם מלאי הביטחון העצמי ,שהיו תמרי ממיסים
את המחנק החלול מכיסנה · ,התנפצו ונסרגו מזגוגיות עינהי
ומנקשיות הצמרורים ,אשר לא הרפו מעופה.

וזל המטבח הובהלה הילדה לקול קריאות השמחה המזגומות
של האם ,וכשהיא מתחבטת ומוצאת לרגע מסחרר בין קיררת
המיסרררן ה:פהה ,שרב הושלכה אל חרם המטבח ואדרי

והוצנחה אל כסאה בזרוית השולחן ,מול החלון הפעור אל
שמי החורף האפורים.

שכהשוקולד ומץי התפוזים ,שנדחקו אל קרבה ,ערבו ער

בחילה חמוץ ומחרק בגרונה ,ערר המשיכה הילדה מתחת
לשולחן למשוך את תחתוניה ,ומבטה ,שבהה רחוק רחוק

עמבר לזרועות הקרחות של העץ בחלון ,נופץ ,רק כשברגב
השולחן במטלית רטובה משיירי הערגה וכתמי הקפה ,הרוע·
זים על פניו.

מלבי משים נגררה הילדה אל החלר.ן הגחל והפרץו של חדר

לעבר המשמעות המורכבת
על מישל חדאד ושירתו
אולם לא רק הבלתי-שגרתי שבסגנון ובגישה הביאו

ששון סומך

עליו ,על המשורר ,קיתונות לש התננכררת ולש זעם.

חרא אף גרבה ,לעיתים דווקא ע"י קוראים צעירים,
על כך שחרא כותב שירה "מיסטית• ואזוטרית ,ומזניח,

כ אשר הופיע בשנת  1969ספרר הראשון של
מישל חדאד הנקרא "המדרגות המוליכות
אל מעמקינו" ,היורה הדבר הפתעה לא-קט-
נח לכל מי עשקב אחר חיי הספרות הערבית
בשיראל.
כי-על-כן ,חיתה זאת הופעת-בברהר מקובצת לאר
דווקא לש משורר צעיר ובלתי נודע ,אלא לש סרפד
ותיק ורב פעלים ,איש שהיה למעשה אחד המשכילים

הערבים המעטים שנותרו לפליטה בישראל לאחר קרם
המדינה.

זאת :

וערד

איש

שכבר בתקופת

המנדאט

נהג לפרסם מפרי עטר.
למען האמת ,גם בעשרים השנים שביד  1 948והופעת
ספר-הביכרררים לש חדאד היה המשורר פעיל בחיי
הרוח של עיר הולדתו ,נצרת .חרא כתב ,באותן שנים,
פיוסם
"(.הר
ואבהי
שירים

לקרל תםילרת-איז-ערובק.
לפנים היה זה בית-ספר מתחיל
שבר ,לםני רבע מאה אורכה,
לימדתי ארתירת רספררת

רמבנה הערלם
ככחרב

הנוסח הערבי-אמריקאי של ג•בראן ח'ליל ג'בראן רבני

חי ,את התליות בארמבררזה היו מבצעים על עץ·אלרן גחל,
במרכז הכיכר .סביב·סביב התקהל העם במעגל.
עניבת החנק כבר נתהרקה אל צווארו ,רהבה שמע ג'אן
בדרגי שריקה מבין הענפים.

נשא

פניו.

קרזימר היה

,,,
שם

ר.דספד סגור בריר.

-

אמרר כיצר הוא מסתיים,

-

הפטיר הנידון.

 צר לי לומר ל,ד גיאן,שחרא נתלה בצררארר.
 תהדר .כך הייה גם עלי ! שלרם לך !  -הווא עצמו בעטבסלום ,ונחנק.
כשהגופה חדלה לפרפר ,התפזר ההמון .קרזימר נשאר ער
הלילה ,רכוב על הענף שממגר נשתלשל התלוי .כל פעם
שאחר העורבים ההי מתקרב לנקר בעיניה אר בחוטמה של

-

ענה קרזימר,

-

סופר של יונתן

הגופה ,היה קרזימר מגרש אותר בניפנרף מצנפתו
" (8סיפרו חייו של יונתן ויליד

המנ (1743) "m

•

חרא אחד מספריו

של הנוי פילדינג )  (, 17s,i.:..1707מחבר ררמאנים אנגלי ,שהשתיןי
לזרם הראיליסםי ובספריו חיקה בדרן של אירוניה אח הסגנון

-

הואחרון עד-

אסכולתו  -שירה רוחנית ,אינטימית ,הכתובה בפרו-
זה גבוהה ובלשון מנרפה ,סנטימנטאלית .שירה זר
מרבה ,בדרך כלל ,לדרש במישרין ובשקיפות בנושאים .בר את רשימתי ולספר ,שעם הופעת ספרר הראשון
כגרן האדם וגורלו ,אכזבות האהבה ,אימת המרות,
המיסתררין ,האל .קשה לומר חשדאד הצטייד בשלבי-
כתיבתו המוקדמים בעצמיות בולטת לעין .רהבה מופיע

של חדאד לא תמר ההפתעות .המשורר כמר מצא את
עצמו ,והחל מרעיף שירים וקובצי-שירה בתדירות
האופיינית עד מארד לפריחה מאוחרת .בשנת , 1972

חרא בסוף שברת ה  ,60-ומביא עמו שירה חדהש לחלר-

למלש ,הופיעו שני ספרי-שירה מלשו :

טין ,שירה מודרנית ,לשא נותר בה ,כמעט ,זכר לנוסח
הרומנטי השחוק ,שירה הבוחלת בהיגד התמים ,החד-

"אלף לילה של ימינו" ר"התקרברת השערת והמחוגים"
)אגב ,שם הספר האחרון יכול להתפרש אף כ"הת-

משמעי ,ומנסה לחדור לנבכי החוויה לא דווקא ע"י
•הכללות" ,אלא באמצעות צירופי-לשרן ואסצויאציות

קרבות השעונים והמליים" ,רגם זר דוגמה טובה לסג-

חד-פעמיות ,וזאת בסגנון ובטכניקה ששהירה הערבית

יצריין ,שבאחד מספרים אלה ניסה המשורר לעבור

המסורתית לא הכירה אותם.
אחד משירי הקובץ הנזכר" ,המדרגות המוילכות אל

מעמקינו" ,שיר הנקרא "נמלים וכנפיים להן• ,עהש

לו כנפיים ותורגם לכמה שפרת ,רביבהין עברית .שר-

במותניו .ניסיונותיו הממרקצבים הביבר ,כמדרמה ,את

ררתיר הראשונות של הישר די בהן כדי לתת מושג-מה
על סיגנרנר החדש לש המשורר :

אחת הקלושות שבחטיבות-שירתו של חדאד ,לוא
ייפלא ,איפרא ,שחרא חזר אל הנוסח לש שיר-בפרוזה,

על הגרןו העתיקה איבדתי  ,נייררתיי
הרסרלםרת רקים וחר ,צרצרים.

וסגנונו הלך ונעשה אישי יותר ,אזוטרי יותר.
לשרנו של חדאד בכללותה נושאת תורי-היכר נוצירים
מובהקים ,ורבים בישרתו הסמלים רשימרשי-הלשרן

 ייח ,השב ~ טרבתי. -על שכימ נרתיק נוב~ם ,רבנרתיק  ,"7hnזיזניר רסםיר.

המזכירים את הברית החדשה ואת המקרא .בכך חרא

דרמה לכמה משוררים חדשנים הפועלים בלבנון לש
ימינו ·,כגרן אונסי אל-חאג' ו-שרקי אבי-שקרא )שאח-

 רעפררניר ,ילרי ?איברתים על גרונן.

דים

-

הרחק ימהרת הארררת

משיריהם

הופיעו

בתרגום

"נהר

עברי בקובץ

פרפרי הרצאת ספירת פועלים (. 1~ 73 ,למען האמת,
חדאד חב למשוררים אלה לורעיהם מאנשי קבוצת
"שער" בביירות חרב גדלו ,וייתכן שאלמלי השפעתם
המכרעת לא מיתה מתחלולת בשירתו ארתה מתררה
מפתיעה שעשאתר )יראה זה פאראדרקס( ליצור מקר-

mעתר בעלנר יווכר ררעוכתנר .בעטר בנר
טאלי-עכיחנר ,ראנר התרכנצרר בתרן צוברןכררת עררנר,
קי 1!1לנר צרתנר ע~-יסרר,ב רכאשר םשרנרהר מרל נצנצרי

-

ברבר החדש ,המורכב והרב משמעי ,של חדאד(.

לחריזה ולמשקל ,כאילו להוכיח למבקריו השמרנים,
שאיד חרא מוותר ,Vל הפרוזודיה הקלאסית מחוסר
יכולת ,אלא דווקא ביודעין ,רכי ברחו הפרוזודי בהחלט

ואיבר בתרכר אנישם

די.

אסיים בשיר צקר מארד של חדאד ,אף חרא מקובץ
שידיר האחרון ,ושמר

קוראים רבים ברחוב הערבי חיתה שירה זר בבחינת

בחברת הנזיר ,ערך ג•אן דיי בורגי את מסער האחרון כארם

בספרים ...

שיר זה מופיע בספר שידיר הרגגיעי

אחירם.

מעט על ארנון חרותו .היו אלה ימי המשפט ,אך ליבו של
ג•אן דיי בורגי היה נתרן רק לקורותיו של יונתן ויילד , 8
בטרם תסתיים הקראת הרומן ,הגיע יום התליהי .על העגלה,

.

רגם שיבבתי את המעישרת הובזרייפרת

קהש לומר שנוסח זה יש בר מן המדהים עררקר ההרים
לגבי מי שרגיל בקריאת ישרה מדורנית ,אבל בעיני

--+9

הראשון" :

כה  -לש מישל חדאד" ,אם תשאל" ,אשר ראה ארד
בשנת  . 1975וכאן המקום לשרב אל המקום שפתחתי

החישכה

ה בארון המטפס

.

הסטקייה שליר שתי הכנסירת התערררה

תר המוקדמת הלכה ,במידה רבה ,תבלם ,וסיגלה את

צעקות הלירים ,שעלו אל מרומי החלון ,צנחו מבלי לגעת
במבטה הרפוי של הילהד ,שהסתבך בזרועות העץ ובטיפות
הגשם המתכחשות

שיעיד הקטע הבא מתוך שיר הנקרא "הנס

כאמור ,חדאד חרא בן העיר נצרת .חרא נולד שם
בשנת  , 1919רשם חרא משמש בהוראה עד חירם .שיר-

תכשנר ארג בציםרנינר ,רסנטרינר ניגרר ער-ברכיים .לירח

•

מסתגרת במיגדל-של-שן .המציאות העכשווית ,ואפי-
לו חתימה הלאומית ,מסתתרות ביד שיטי הישרים,
רלעיתים אף צפרת על פני השטח ותופסות את מרכזו
לש השיר .בדרך כלל נחבאת המציאות) ,וכאן עיקר
החידוש אצל חדאד( בתרך הדימויים שלו ,וביתר-
שאת בביטויים אקראיים ,בבחינת מסיח לפי תרמו ,כפי

ירחון פרטי צנוע בשם אל-מרג'תמע )"החב-
אולם איש לא ציפה ,שמרדה נעים-הליכות
זה יופיע באיחור רב כל-כך ובאמתחתו ספר-
כה בלתי-שיגרתי ,כה צעיר ,כה שרנה.

ההררים ,שהזרים דרכו רוח פרצים וריח מזווגים ספוגי
חמציות סיגריות וזרות.

 bיוס,

זר אינה מרחפת כה רחוק מן המציאות ,ובוודאי אינה

שירים בפרוזה ,עררו משוררים וסרפדים צעיירם ,ואף

 -ורו חרא שאדי שלאתר .שה!כתר לרגלרינר כל שביוונר.

•1973.

כביכול מתוך נוחרת והתפשרות עם השלטון ,את הנר-
שא הלאומי ,הפלשתינאי .רכל זאת ,יש לזכור היטב,
בימים שבהם עלתה יוקרתם של "משוררי ההתנג-
דרת  , ,,שמעם הגיע אל קצרת העלום הערבי ואף מעבר
לו.
אבל המעיין היטב בשירתו של חדאד ימצא ,ששירה

"המפתחות" :

כף-היד המקועקעת בהבטחות

חלילו הקודש .היא נכתבה בלי משלק ,בלי חריזה,
בלי היזקקות למשחקי הרטוריקה החביבים על ה-

ניפנפה בלי-הרף ,נעלמה
והסיפור התחיל מסופר
והמפתחות שהלשכנו אל תחתית הים
משכר את תשומת לבם לש הדגים האהובים

משוררים הערבים זה מאות בשנים .יתר-על-כן ,הקר-

רא הערבי הורגל לא רק כמיבנה ריתמי ברור ומחייב

אלא גם בתימאטיקה נהיהר וחד-משמעית ,תימאטיהק
 לפי ברשאים ותת- מכאנית כמעטהמסרררגת

רחם החלו לאסוף צדפים צבעוניים

כמסגרת לאהבזן-אנרש.
אחר ,שחר לעבר החרף

~~~~--------·------
---'-----~--~~~~~~~-----ברשאים _,שהמשורר הוקורא מלהכים בשבלייהם ללא

צררך במאמץ רוחני רב מדי.

להלשיך מפתחות-לבם על החלו.

,,משה סנה · בקולו ועזכו

-

rr

אלבום הכולל שני תקליטים ממבחר נאומיו רכן
אלבום צילומים בירגראפי ,מל,רה קטעי קישור
שנבחרו

דמבריו,

מעלה סיפור חייו ופעלו ,שהוא גם סיפור
חייה של קופה סוערת וגורלית בדברי ימינו.
האלבומים יחולקו כשי לתורמים
לקרן ההנצחה .ההכנסות תוקרשנה למימון
פרסום מבחר כתביו של משה סנה.

,

מוקירי זכרו'

המעוניינים לתת יד למפוגל,

יפנו בדבר  .פרטים לכתובת ז

הוועד הציבורי להנצחת זכרו של משה סנה

תייד
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תל·אביב•

הרמארליסםי·דמ,חחדס של ריצ'ארדסרן.
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