הארון החשד ,שחיכו להתקנתם ,כשהם מדיפים ריחות ץע,
דבק ולכה המממים .או צבהע הכחול המסמא של מכונית
ארוכה ,שחלפה כאותו רגע חרישית בכביש שלמסה ,בהו·
תירה מאחוריה כתם כחול עמוס

כין  .שתיים

ריחות אבק

הדרור המחכה

צהריים ,עם תום האר mה המהבילה והמסודרת,

שחיתה מוגשת מנות מנות על שולחן המטבח

הקטן מכוסה הפורמייקה" .צריך לכאול הרבה

חלבונים כדי שהעצמות תהיינה חזקות ,וגזר כדי שהעיניים

 -היו המשפטים שחזרו חרזו את הילדה

בכל יום בצהירים ,בין בליעה לבליעה ,כאשר עיניה היו
שסות רחוק רחוק ,אל ץע הלבנה הגבוה ,שהלן והקריח

ובול חלון המטבח ,ושאר בין ענפיו המסוקסים היו מדלגות

בשמק כנפיים ובקלו המולה יוני בר אפורות וכבדות .כשאר

סוף קערת הלפתן היה מתגלה מתחת לחוסי הרברבר
המתקתקים עד בחילה ,היו הצלחות עוברות מעל לרשאו
של האב  ,אל הכיור ,שהיה עטוף סחבה ,כדי לעצור את
הספות ,שטפטפו במרדנות על ראונות הכלים ועל הרצפה.
בכל יום מחשד ,חיתה הילדה מופקרת לתהום שנפערה

בכסנה .לשעתיים שבין שתיים וארבע ,אשר יוקפאו ,עד

שיחזור העולם ויפשיר למסלולו הרגיל .עד שיצאו הילדים
מאחורי דלתות הבתים ,הנעולות הומריחות כל אחת מריח
תבשילים אחרים ,וירדו

דק

לחצר•

עד שיתעוררו ההורים,

ובקול זירת ישויבו את הילהד במטבח ליד ארוחת המינחה.
עוד שתעבור אותה מועקה ,אוחה צביטה חזקה בנסן ,שחיתה
אוחזת בה תמי,ד שבעות אלה.

הרגעים הרשאונים של הזמן ללא זמן מלואו עידןי בסדרת
עיסוקים של אחרי דא,רוחה .ה~ם טרודה בסידור הכלים
האחד על גבי השני בפירמידות ,שהוכיחו תמיד מחדש את

חוקי שיווי השמקל הבלתי אפשריים ביותר ,ובמילויים במים
• -עד אחרי השינה" .והאב כבר מילא אח המטבח הקןט,

מאל ריחות הדלעת ומרק הירקות ,בריח הסיגר הפשוט,
שהתערבב בעשן מי הקומקום ,שנמזגו ,בהפיצם אדים לכל
עבר ,לתוך ספל התה המסורתי .ועד שגמר האב למצוץ
אח חתיכת הסוכר הקשה ואת קצה סיגרו לחליפין ,בין
גערותיה של דא,ם גנד העישון ,נגד התה ,גנד הלכלוך ,נג,ד
עדו יכלה היהדל לוכץו את רגליה על כסא המטבח ,וללקק
סבלית ש;קןל,ד שחכתה לה מאחורי שהמשה שהבורה של
ארון הכלים ,מאל התבלינים אובקות האפיה ,או למצץו
סוכרית דבש ,שחיתה מואצת בתחתית תיק העור של דא,ב,
בין גרגרי הטבק וכרסיסי האוטובוס המשומשים ,שרפדו
אותו.

אלום ,כשגם שעת רצון אחרונה זר נמוגה ,כשהעתון צנח

ובכס

מחדר

נדפו

בחצר .הסריקה

המדרגות,

ובישרו את

בעד

החדר,

הסופית

רחי

על הדמות הלבושה כחדל גס ,שאר התקדמה בנקישות נע·
ליים קצובות לאורך השביל ,בין שיחי הפרחים .גם כשההי
ברור שהפעם מתקרב הגנן שיירות לעברה ,לא יכהל לנתק
מבסד" שנשפך מתוכה מבלי שתרכל לזiסום את שיסופ.
כשנעצר ,היה מכסה תקוע בחגורתו ,שכוסתה לפרקים ילושב

החולצה ,שעלתה וירדה לקצב נשימתו.
"כמה את שוקלת "!

שיוותה לחופש  ,המתקרב  -כשעיסה ,תחת ידלוגי רגלהי ה·
ארוכות של הילהד ,נימה של הרפתקאת סתרים.
קרירות

סתיו

עמדה

השמש,

בחצר.

המסתתרת

השקט הסמךי ,שציגמ את הילהד ,ניפץ בקולר הכבד של הגןנ,
שהיה מחוספס כקול אדם שזה זמן רב לא הניע את שלו.u

מאחורי

העננים הנחפזים ,שלחה מידי פעם מרבצי אור ,שהיו רצים

הילדה נסובה קמעה לאחור .כאילו נתפסה ערןמד" ונסחה
נחירך מהוסס לכסות את גופה.
"כהמ את שוקלת " 'l

על פני החצר ,מטפסים ומאירים לרגע את קיר הבית,
ונעלמים ,בהשאירם כתם אור חיוור על גבעות הכורכר.
כקצה ערובת השדא הקצוץ בקפידה כבסרבל ,התנמנם

והפעם כבר חזר החיוך הכדב לעינוי של הגנן ,וזרם מהם
רק חום כהה דרך .לשוא התאמצה הליהד לקרוא לעזהר
למראות מסוידיים של משקלי בתי·מרקחת ,ועלהים קםוםח

חותל ,אשר חמק כסירוב מתפנק מפני הושטת היד הקסבה
והמהוססת של הילדה .עץ הליבנה הידידותי התרומם בין

' תרומה ,או משקל חדר האחות המצופה שעוונית מבריןק,

רגבי אדמה מדשוני עלי שלכת ,שילשולים ושריידם מר·

קיכים של מקלות ראטיק ובדלי סיגריות .כרפיון השמחה,
שפיגב את גופה ,לא יכלה אפילו הילהד להחליט ,כהרגלה
קמוץ השפתיים לעיני הילדים ,לטפס על העץ .אן לבוסף,
פה אותה החצר הריקה ,והיא לפתה את הגזע הערום של

התמונות התנדפו

הץע .החצאית המתלבטת כין ברכיה הפריעה לה ,וכתמיד
הבחינה בתמהון בפיסת הבד הזרה לה ,שחיתה כרוכה
בחשיבות סביב מתניה .כדי להצליח לטפס על הגעז החלקלק
היה על הילהד להסיר את נעליה הכברות ,ואת גרבי·הצמר,
המקופלים כקפידה על ידי אימה ,וללפות באצבעות יחפות
את עורקי העץ .אולם ,כבדןת השממרן רחמימית אור השמש
המקרית ,ריפו את אבריה ,והיא סיכלה את רגליה רהתישבה,

מגלגל אותה כעל כורחה על הדשא .האי אספה את רגלהי
אל מתחת לחצאיתה הפרושה .רגבים שרטו את עור ברכזי~
ופירורים קטנים וקשים נגרפו לגרביותיה .שכנעמהד לריצו

של הגנן ,עוד דאגה לישר את חצאיתה ,כאילו לקוcרת

נסעיה .כאילו דהשא המשועמם ,שחיי הפרחים ומ.עטםי,
שניסר בעייפות לצמוח בין קצף מי הכביסה ושלוליות הבויב
שמתחת לעמדוי הבסון ,כאילו הץע ,השלך והתרחק ,כ Kליר
ובלם נפרדים ממנה שמום המ בחגיגיו.ת וכרפיון ,שוcחז

בפרישת החצאית סביב סביב על רגבי דדא,מה ,לרגלי הץע.

מכסה היה נעץו בקנוקנת עלה מהציב ,אשר הלך הותרכך,
רמןל 1עלו עכשיו מראות עדהנ בלתי משוערים .אך כעבור
רבע חתן את המראה כאב חד בעיניים ,שלא מצמצו כדי
לא להפסיד דבר מהתמונה השמכרת .ואולי ההי זה רחי
הזבל הדשן ,עשלה משקי הגנן ,שאר הלן והתקרב אל
מחסן הכלים ,וגרף את הילדה מסערות חלומותיה חזרה
אל תחת עז הליבנה.
 .הגנן התקרב בין גבעולי השדא הגבוהים .לבשו מכנסי
עבוהד כחולים עשויים דב גס ,וחולצה מופשלת-שרוולים,
חשיתה תחובה ברישול בחבורה הצרה של מנכסיו .נעליו

בד" לא הצליחה ,גם אחרי כהמ כליערת ,לבעבע את גישר
המועקה ,שסכרו את גרונה.

מעולם לא נכנסה אל מחסן הכלים .בם מראהו מבחץו לא
היה יותר מזיכרון מטושטש

ראוכה ,מאיימת.

אז נסגרה דלת ההזזה בחד-משמעיות ,וחדר הילהד טבע
בשעמומו .ריח נפתלין התפתל בין חרכי דא,רונות ,מבין
הסודורים ,שהורדו זה לא מכבר ,עם בהלת השוא של היורה
הראשון ,שאחריו הזיעו עדו ימים רבים של חמסין .הריח
הלעגני ,צבם בנחירי הילדה ופער עדו יותר את הזרות

ממעבדיה

סמיכה ,וריח אדמה מפוררת מעורב בצחנת צואת עכברים
ריכך עדו יותר

את ברכהי הרפויות.

"חכי כאן .אני אדליק את האור".

השיקו קצובות כמצרפות השבילים ,רעל גבר היו

דלת וב.רזל המתנגנת עם כל נתועה ,נסגרה .בחשכה שמחע
.הילהד רק קלוות נקשית קוררת רפיצפץו קשרים קטני,ם שכ·

מונחים סלי גרמי שחורים ממולאים כלי עבדוה ·.פניו הכהים
הנרו במכם רך ,אשר וג.ביר את אפלת שפמו ותלתליו

נראה נקרר כדרכו של הגנן אל הקיר השני . ,אל קוםפח

החשמל .במחסן החשוך כמעט לגמרי ,הלמא שברי הריטי,ם

השחורים הכבדים.

תמדי כעוברו בשבילי-החצר על אופניו החלדוים ,היה הגנן
תולה כליהד חיוך אילם ,ועיניםי שחוררת .לאם ובשקט.
כשחיתה בבררת בעלבון אחרי  .הילדים הגדולים המבחנים,

עצציי נטרן וספרים תלשןי·דפים ,הסתנן האור יותר מדעב

לערימרת·שקי החול ,שנשיארר בחלונותיו מהמלחמה הו•nc

רונה ,מאשר מהמנורה הצבועה כחרל·הסוראה ,ואשר רק

הדליחה צללים מריכתיו .לשאול איפה המשקל ,אר למי~
לא עלה כלל על לכ הידלה .וגם אם חיתה מנסה ,היה הגשר
החלקלק והנוקשה ,שצהטבר בגחנה ,סרתם את הדרך בפני
ההברו.ת על אף החשיכה ,הכינה ,עשלהי להוית נחהדמ ,כרמ

היה הגנן ,שהופיע פתאום חרישית עם מזמרתו מאחורי השי·

חים ,כמר גל חרם שריכך סביבה פתאום את מצבסות הרגע.
ושהוא עוכר בדממה בפינת הגן רק כדי להסתכל כה .כשההי
מתקרב ,השתלדה להראות יפה .לא להתרוצץ .לדאוב ששמ·

תמדי כשעובר להדי הגנן .למחת הקשוי הרב הלנעי אח
גופה מרפיונו ניסתה למתוח אבריה .בעינהי ,הקרעוות
במאמץ ,לא קלסה יותר מאשר גושים אפלים חסרי צורר•
הצחנה ,החשיכה וקולות הפציפוץ באו סביב עד שכמעס

לתה לא תתבדר .להפסיק לרבע את ומ.שחק ,לעמדו ולהס·
תבל עליו .חששה פן שיימו לב שאר הילדים למכסו הכהה
של הגנן .היה ברור לה ,מכלי שתישאל ,מבלי שאיש 'אימר

שבחלונות הפאורםי הקרועים ,אשר כתמדי ,עם ברא החורף,

היו מבועתים כבפני אסון מתקרב .היא התישבה על הספה
המרופדת שמיכה קוצנית ,מבלי שתוכל להחלים במה
תעסיק את עצהמ בנצח המז mל לעבהר .תוך גרירת

רגלה החיפה אל פיה ,נושיכה של צפרנהי ,שם רעלה

מכסה אל החלון ,ונתקע בו רחוק רחוק ,בנקודה מטושטשת

באחד הרקיעים העליונים .כשסיימו שיני הילהד לנגוס

את צפוני שתי הרגליים ,התנערה פתאום ממנסה ,ובמצמצה

....:

בחזקה בעיניה ,עידןי השמיכו החלון ומסגרתו לרטוט מתחת
לעפעפיה בירוק שהפן סגול זרחני ונקהרו לכתם אחד
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שחור.

המפלס היחיד חיתה המרפסת ,שמרצפותהי היו דעיין חמות

מקרני שמש הבוקר החורפית .על מסעד הכסא השבור,
שהועתק ,עם הכנסת הריהוט החדש ,ממקום הכבוד שלו

בחדר דא,וכל אל המרפסת ,התקפלה הילהד ,כשראשה תחוב

בין ברזלי המעקה החמים ,ומנסה מרחף בין עלי הצמחים
העלובים ,שגיסה אבהי לגדל בעציצי האזבסט.
המרהא החשד ,שהוטבע בעיניה ,שאב עמו המיית תורי
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אוויר עמוס ירח שדא קצץו ועלי שלכת אסופים ,ואת דמותו

של ץע הלבנה ,המתחכך בחתולים שחורים וביונים ,הקופ·
צרת מענפיו אל חוסי עמדו הטלפון הסמוך .האימה הסתומה,
ששהרה עליה החדר ,הלכה ונדחקה מריאותיה ,הלכה
והתפוגגה ,בהחליפה את מקומה ,עם גלי נשימותיה המתחכ·

כרת פנימה ,לשמחה

כבושה ,בלתי

מוסברת ,שחילחלה

גג~ -

ונדחקה אל ברונה ,וכמעם והתפרצה בצעקה .בנושנה בחזקה

גוש סוודר ,שדחקה לפיה כדי לחסום את הצעקה ,התמכרה
הידלה בכבדות לבלי האושר השוטפים את חזה ,והסוחפים
אתם תמונות קטועות מקריות .שבת בבוקר עם אבא בצריפי

המשרדים שממול ,בהרצאה

בפני

השכנים .חביבה של

פתאום ,וכף הדי הגדוהל הוחהמ של אבא .או ,מראהו של

הנגר המשפחתי החמיךי אל בנו השמן מעל ערמת פיגומי

10

רישום

-

המשתמטים לדי

דלתו .עכשיו ,כשמצאה עצמה לפתע בתוכו ,הוקפה שחיבה

על משקפיו של האב ,וקול נחרתו נענה ברטינותיה הממל·  ,ההי ברור לה ,השחום הזה מדפנה רק אלהי ,שהחיוך אלהי,
מלות יש'ל האם הנרדמת ,השתלטה על הבית כלוו דממה

מקופסת קודקדוה

עדו לפני שנולדו,

ומכסה ,שנשפך החוהצ ,כאילו רוקן את ראשה עד סח mוו.ת
"אני • •.אני לא ויעדת".
מחגורת דג,גן ,שהתקדמה צעד נוסף אל עיניה ,שמעה :
"את רוצה שאני אשקול אותן " 'l
וכעת ,היה מבטו של הגנן ,שרבץ כרכרת על ערפה ,כרם

m

הכבדות

בפתחו.

כשהתקרב הגנן ,היו אברי הילדה רפויים מדכי שתסובב  Kת
ראשה ,תקרם ותלך .מפוגגים מכדי שתנתק את מבטה שרףחי

הקריר ברוק ,עדיין העלתה קלוות חריקה ,שהקפיצו את לב
הידלה ,וסחררו בהלמותם את כל חדר המדרגות.

ה ילהד חיתה נעזבת לנפשה בכל יום בשעות ה·

אוז ,

התחייך

צה המאומנת על כל נימת סבוב שלה ,ומריחת לשון מנעול~

מיכל גובריד

תהינה חזקות"

אור.

קצוץ היה מסבתך בין רגליה המדשדשות בערימות הקצריות
בשרבה הביתה ,חיתה הולכת סחרר סחרר ,סביב לבניןי ,ידכ
לעקוף את מחסן הכלים ואת מבסר הכהה של דג,נן K ,שו

כמעט משותקת היתה הילדה מעומס המראות .אן ,פאתום,
כשם שקמה והתנתקה מאחיזת האימה של הספה והחדר,
גם כעת ,כאילו משהו כתוכה החלים שמספיק ,ומיד מצאה
את עצמה כלב סדרה מסובכת של פעולות חרישיות ,שנועדו
תחילה לפתיחת לדת ההזזה של חדרה והחזרתה המווסתת
למקום ,ובהמשך ,לפתיחת דלת הכניסה ,אשר למרות הלחי·

לארבע
1

לה ,שהמכס יפסק אז .שהחום יתקרר פתאום .שזה סאור.
 ,לכן ,לאחר משעה ,כימים כהם התעוררה עוד לפני הצפררחרי
של אביה מרשע מקצרת השדא ,וכשהירח המהמם של שדוc

דולי אריאלי

~,

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

, 46110

תל·אביב•

הרמארליסםי·דמ,חחדס של ריצ'ארדסרן.
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