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הרבהלכאול"צריךהפורמייקה.מכוסההקטן
שהעינייםכדיוגזרחזקות,תהיינהשהעצמותכדיחלבונים
הילדהאתחרזושחזרוהמשפטיםהיו-חזקות"תהינה
היועיניהכאשרלבליעה,בליעהביןבצהירים,יוםבכל

והקריחשהלןהגבוה,הלבנהץעאלרחוק,רחוקשסות
מדלגותהיוהמסוקסיםענפיוביןושארהמטבח,חלוןובול

כשארוכבדות.אפורותבריוניהמולהובקלוכנפייםבשמק
הרברברלחוסימתחתמתגלההיההלפתןקערתסוף

לרשאומעלעוברותהצלחותהיובחילה,עדהמתקתקים
אתלעצורכדיסחבה,עטוףשהיה ,הכיוראל ,האבשל

הרצפה.ועלהכליםראונותעלבמרדנותשטפטפוהספות,
שנפערהלתהוםמופקרתהילדהחיתהמחשד,יוםבכל ,אוז

עדיוקפאו,אשרוארבע,שתייםשביןלשעתייםבכסנה.
הילדיםשיצאועדהרגיל.למסלולוויפשירהעולםשיחזור
מריחאחתכלהומריחותהנעולותהבתים,דלתותמאחורי

ההורים,שיתעוררועד •לחצרוירדואחרים,תבשילים
המינחה.ארוחתלידבמטבחהילהדאתישויבוזירתובקול
שחיתהבנסן,חזקהצביטהאוחהמועקה,אותהשתעבורעוד

אלה.שבעותתמי,דבהאוחזת
בסדרתעידןימלואוזמןללאהזמןשלהרשאוניםהרגעים
הכליםבסידורטרודהה~םדא,רוחה.אחרישלעיסוקים

אתמחדשתמידשהוכיחובפירמידות,השניגביעלהאחד
במיםובמילוייםביותר,אפשרייםהבלתיהשמקלשיוויחוקי

הקןט,המטבחאחמילאכברוהאבהשינה".אחרי•עד-
הפשוט,הסיגרבריחהירקות,ומרקהדלעתריחותמאל

לכלאדיםבהפיצםשנמזגו,הקומקום,מיבעשןשהתערבב
למצוץהאבשגמרועדהמסורתי.התהספללתוךעבר,
ביןלחליפין,סיגרוקצהואתהקשההסוכרחתיכתאח

נג,דהלכלוך,גנדהתה,נגדהעישון,גנדדא,םשלגערותיה
וללקקהמטבח,כסאעלרגליהאתלוכץוהיהדליכלהעדו

שלשהבורהשהמשהמאחורילהשחכתהש;קןל,דסבלית
למצץואוהאפיה,אובקותהתבליניםמאלהכלים,ארון

דא,ב,שלהעורתיקבתחתיתמואצתשחיתהדבש,סוכרית
שרפדוהמשומשים,האוטובוסוכרסיסיהטבקגרגריבין

אותו.

צנחכשהעתוןנמוגה,זראחרונהרצוןשעתכשגםאלום,
הממל·ברטינותיהנענהנחרתווקולהאב,שלמשקפיועל

דממהכלווהביתעלהשתלטההנרדמת,האםל'ישמלות
מאיימת.ראוכה,

טבעהילהדוחדרבחד-משמעיות,ההזזהדלתנסגרהאז
מביןדא,רונות,חרכיביןהתפתלנפתליןריחבשעמומו.
היורהשלהשואבהלתעם ,מכברלאזהשהורדוהסודורים,
הריחחמסין.שלרביםימיםעדוהזיעושאחריוהראשון,
הזרותאתיותרעדוופערהילדהבנחיריצבם ,הלעגני

החורף,בראעםכתמדי,אשרהקרועים,הפאורםישבחלונות
הספהעלהתישבההיאמתקרב.אסוןכבפנימבועתיםהיו

במהלהחליםשתוכלמבליקוצנית,שמיכההמרופדת
גרירתתוךלעבהר.ל mהמזבנצחעצהמאתתעסיק
רעלהשםצפרנהי,שלנושיכהפיה,אלהחיפהרגלה
מטושטשתבנקודהרחוק,רחוקבוונתקעהחלון,אלמכסה
לנגוסהילהדשיניכשסיימוהעליונים.הרקיעיםבאחד
ובמצמצהממנסה,פתאוםהתנערההרגליים,שתיצפוניאת

מתחתלרטוטומסגרתוהחלוןהשמיכועידןיבעיניה,בחזקה
אחדלכתםונקהרוזרחניסגולשהפןבירוקלעפעפיה

שחור.

חמותדעייןהיושמרצפותהיהמרפסת,חיתההיחידהמפלס
השבור,הכסאמסעדעלהחורפית.הבוקרשמשמקרני

שלוהכבודממקוםהחדש,הריהוטהכנסתעםשהועתק,
תחובכשראשההילהד,התקפלההמרפסת,אלדא,וכלבחדר

הצמחיםעליביןמרחףומנסההחמים,המעקהברזליבין
האזבסט.בעציצילגדלאבהישגיסההעלובים,
 ,ברתוריהמייתעמושאבבעיניה,שהוטבעהחשד,המרהא
דמותוואתאסופים,שלכתועליקצץושדאירחעמוסאוויר
הקופ·וביונים,שחוריםבחתוליםהמתחכךהלבנה,ץעשל
הסתומה,האימה .הסמוךהטלפוןעמדוחוסיאלמענפיוצרת

הלכהמריאותיה,ונדחקההלכההחדר,עליהששהרה
המתחכ·נשימותיהגליעםמקומה,אתבהחליפהוהתפוגגה,

שחילחלהמוסברת,בלתיכבושה,לשמחהפנימה,כרת
בחזקהבנושנהבצעקה.והתפרצהוכמעםברונה,אלונדחקה

התמכרההצעקה,אתלחסוםכדילפיהשדחקה ,סוודרגוש
והסוחפיםחזה,אתהשוטפיםהאושרלבליבכבדותהידלה
בצריפיאבאעםבבוקרשבתמקריות.קטועותתמונותאתם

שלחביבההשכנים.בפניבהרצאהשממול,המשרדים
שלמראהואו,אבא.שלהוחהמהגדוהלהדיוכףפתאום,
פיגומיערמתמעלהשמןבנואלהחמיךיהמשפחתיהנגר

ץע,ריחותמדיפיםכשהםלהתקנתם,שחיכוהחשד,הארון
מכוניתשלהמסמאהכחולצבהעאוהמממים.ולכהדבק

בהו·שלמסה,בכבישחרישיתרגעכאותושחלפהארוכה,
 .אורעמוסכחולכתםמאחוריהתירה
פאתום,אן,המראות.מעומסהילדההיתהמשותקתכמעט
והחדר,הספהשלהאימהמאחיזתוהתנתקהשקמהכשם
מצאהומידשמספיק,החליםכתוכהמשהוכאילוכעת,גם
שנועדוחרישיות,פעולותשלמסובכתסדרהכלבעצמהאת

המווסתתוהחזרתהחדרהשלההזזהלדתלפתיחתתחילה
הלחי·למרותאשרהכניסה,דלתלפתיחתובהמשך,למקום,

מנעול~לשוןומריחתשלה,סבובנימתכלעלהמאומנתצה
לבאתשהקפיצוחריקה,קלוותהעלתהעדייןברוק,הקריר
המדרגות.חדרכלאתבהלמותםוסחררוהידלה,
אתובישרוהמדרגות,מחדרנדפוובכסדקאבקריחות

החדר,רחיבעדהסופיתהסריקהבחצר.המחכההדרור

ה·רגלהיידלוגיתחתכשעיסה,-המתקרב,לחופששיוותה
סתרים.הרפתקאתשלנימההילהד,שלארוכות
מאחוריהמסתתרתהשמש,בחצר.עמדהסתיוקרירות
רציםשהיואור,מרבציפעםמידישלחההנחפזים,העננים

הבית,קיראתלרגעומאיריםמטפסיםהחצר,פניעל
הכורכר.גבעותעלחיווראורכתםבהשאירםונעלמים,

התנמנםכבסרבל,בקפידההקצוץהשדאערובתכקצה
הקסבההידהושטתמפנימתפנקכסירובחמקאשרחותל,

ביןהתרומםהידידותיהליבנהעץהילדה.שלוהמהוססת
מר·ושריידםשילשוליםשלכת,עלימדשוניאדמהרגבי

השמחה,כרפיוןסיגריות.ובדליראטיקמקלותשלקיכים
כהרגלהלהחליט,הילהדאפילויכלהלאגופה,אתשפיגב
לבוסף,אןהעץ.עללטפסהילדים,לעיניהשפתייםקמוץ

m שלהערוםהגזעאתלפתהוהיאהריקה,החצראותהפה
וכתמידלה,הפריעהברכיהכיןהמתלבטתהחצאיתהץע.

כרוכהשחיתהלה,הזרההבדבפיסתבתמהוןהבחינה
החלקלקהגעזעללטפסלהצליחכדימתניה.סביבבחשיבות

 ,גרבי·הצמרואתהכברות,נעליהאתלהסירהילהדעלהיה
יחפותבאצבעותוללפותאימה,ידיעלכקפידההמקופלים

השמשאוררחמימיתהשממרןכבדןתאולם,העץ.עורקיאת
רהתישבה,רגליהאתסיכלהוהיאאבריה,אתריפוהמקרית,
הץע.לרגלידדא,מה,רגביעלסביבסביבהחצאיתבפרישת
הותרכך,הלךאשרמהציב,עלהבקנוקנתנעץוהיהמכסה
כעבוראךמשוערים.בלתיעדהנמראותעכשיועלו 1רמןל
כדימצמצושלאבעיניים,חדכאבהמראהאתחתןרבע
רחיזהההיואוליהשמכרת.מהתמונהדברלהפסידלא

אלוהתקרבהלןשארהגנן,משקיעשלההדשן,הזבל
חזרהחלומותיהמסערותהילדהאתוגרףהכלים,מחסן

הליבנה.עזתחתאל
מכנסילבשוהגבוהים.השדאגבעוליביןהתקרבהגנן.

מופשלת-שרוולים,וחולצהגס,דבעשוייםכחוליםעבוהד
נעליומנכסיו.שלהצרהבחבורהברישולתחובהחשיתה
היוגבררעלהשבילים,כמצרפותקצובותהשיקוהכבדות
הכהיםפניו ·עבדוה.כליממולאיםשחוריםגרמיסלימונחים

ותלתליושפמואפלתאתוג.ביראשררך,במכםהנרו
הכבדים.השחורים

הגנןהיההחלדוים,אופניועלבשבילי-החצרכעוברותמדי
ובשקט.לאםשחוררת.ועיניםיאילם,חיוךכליהדתולה

המבחנים,הגדוליםהילדים.אחריבעלבוןבבררתכשחיתה
השי·מאחורימזמרתועםחרישיתפתאוםשהופיעהגנן,היה

הרגע.מצבסותאתפתאוםסביבהשריכךחרםגלכמרחים,
אלהי,שהחיוךאלהי,רקמדפנההזההשחוםלה,ברורההי ,

כשההיכה.להסתכלכדירקהגןבפינתבדממהעוכרושהוא
ששמ·לדאובלהתרוצץ.לאיפה.להראותהשתלדהמתקרב,

ולהס·לעמדוומ.שחק,אתלרבעלהפסיקתתבדר.לאלתה
הכההלמכסוהילדיםשארלבשיימופןחששהעליו.תבל
'אימרשאישמבלישתישאל,מכלילה,ברורהיההגנן.של

סאור.שזהפתאום.יתקררשהחוםאז.יפסקשהמכסלה,
הצפררחרילפניעודהתעוררהכהםכימיםמשעה,לאחרלכן,,

שדוcשלהמהמםוכשהירחהשדא,מקצרתמרשעאביהשל
הקצריותבערימותהמדשדשותרגליהביןמסבתךהיהקצוץ

ידכלבניןי,סביבסחרר,סחררהולכתחיתההביתה,בשרבה
שו Kדג,נן,שלהכההמבסרואתהכליםמחסןאתלעקוף
בפתחו.התחייך

ת Kשתסובבמדכירפוייםהילדהאבריהיוהגנן,כשהתקרב
שרףחימבטהאתשתנתקמכדימפוגגיםותלך.תקרםראשה,

נע·בנקישותהתקדמהשארגס,כחדלהלבושההדמותעל
כשההיגםהפרחים.שיחיביןהשביל,לאורךקצובותליים
לנתקיכהללאלעברה,שיירותהגנןמתקרבשהפעםברור

שיסופ.אתלזiסוםשתרכלמבלימתוכהשנשפךמבסד"
ילושבלפרקיםשכוסתהבחגורתו,תקועמכסההיהכשנעצר,
נשימתו.לקצבוירדהשעלתההחולצה,

 "!שוקלתאת"כמה
הגןנ,שלהכבדבקולרניפץהילהד,אתשציגמ ,הסמךיהשקט
 . uשלואתהניעלארבזמןשזהאדםכקולמחוספסשהיה
ונסחהערןמד"נתפסהכאילולאחור.קמעהנסובההילדה
גופה.אתלכסותמהוססנחירך
 " l'שוקלתאת"כהמ
מהםוזרםהגנן,שללעינויהכדבהחיוךחזרכברוהפעם

לעזהרלקרואהליהדהתאמצהלשואדרך.כההחוםרק
קםוםחועלהיםבתי·מרקחת,משקלישלמסוידייםלמראות

מבריןק,שעווניתהמצופההאחותחדרמשקלאותרומה,'
 ,שנולדולפניעדוקודקדוהמקופסתהתנדפוהתמונות
וו.ת mסחעדראשהאתרוקןכאילוהחוהצ,שנשפךומכסה,

ויעדת."לאאני •.•"אני
 :שמעהעיניה,אלנוסףצעדשהתקדמהדג,גן,מחגורת

 " l'אותןאשקולשאנירוצה"את
כרםערפה,עלכרכרתשרבץהגנן,שלמבטוהיהוכעת,
רגלהיאתאספההאיהדשא.עלכורחהכעלאותהמגלגל

ברכזי~עוראתשרטורגביםהפרושה.לחצאיתהמתחתאל
לריצושכנעמהדלגרביותיה.נגרפווקשיםקטניםופירורים

לקוcרתכאילוחצאיתה,אתלישרדאגהעודהגנן,של
ומ.עטםי,הפרחיםשחייהמשועמם,דהשאכאילונסעיה.
הבויבושלוליותהכביסהמיקצףביןלצמוחבעייפותשניסר

ליר Kכוהתרחק,השלךהץע,כאילוהבסון,לעמדוישמתחת
שוcחזוכרפיון,בחגיגיו.תהמשמוםממנהנפרדיםובלם
גישראתלבעבעכליערת,כהמאחריגםהצליחה,לאבד"

גרונה.אתשסכרוהמועקה,

לאמבחץומראהובםהכלים.מחסןאלנכנסהלאמעולם
לדיהמשתמטיםממעבדיהמטושטשמזיכרוןיותרהיה

שחיבההוקפהבתוכו,לפתעעצמהכשמצאהעכשיו,דלתו.
עכבריםצואתבצחנתמעורבמפוררתאדמהוריחסמיכה,

הרפויות.ברכהיאתיותרעדוריכך

האור."אתאדליקאניכאן."חכי
שמחעבחשכהנסגרה.נתועה,כלעםהמתנגנתוב.רזלדלת

שכ·קטני,םקשריםרפיצפץוקוררתנקשיתקלוותרקהילהד .
קוםפחאל.השני,הקיראלהגנןשלכדרכונקררנראה

הריטי,םשבריהלמאלגמרי,כמעטהחשוךבמחסןהחשמל.
מדעביותרהאורהסתנןתלשןי·דפים,וספריםנטרןעצציי

 • nהוcמהמלחמהבחלונותיושנשיאררהחול,לערימרת·שקי
רקואשרכחרל·הסוראה,הצבועהמהמנורהמאשררונה,

למי~ארהמשקל,איפהלשאולמריכתיו.צלליםהדליחה
הגשרהיהמנסה,חיתהאםוגםהידלה.לכעלכללעלהלא

בפניהדרךאתסרתםבגחנה,שצהטברוהנוקשה,החלקלק
כרמנחהדמ,להויתעשלהיהכינה,החשיכה,אףעלההברו.ת

אחהלנעיהרבהקשוילמחתהגנן.להדיכשעוברתמדי
הקרעוותבעינהי,אבריה.למתוחניסתהמרפיונוגופה

 •צוררחסריאפליםגושיםמאשריותרקלסהלא ,במאמץ
שכמעסעדסביבבאוהפציפוץוקולותהחשיכההצחנה,
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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
--+9 

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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