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וא~לן-~מכ~ן
לזדהדרה
מאן.מרופרק

גבולשעלמרוצףלשטחלהיותוהפךהשבילתוחב_·השבו .מקום __ב
~שאר;ךשם_הגן,רחבתאלבדרכםאנשיםחלפושבומקוםהצומח,

ביןנבלעכברקטנהחבורהאל-שהצטרףנרילעמדt.גבו . . .

לאגםל~ם.-ניגשה _לאגביא.בל.המשקאות,שולחןלידהמתקהלים ,
מנתעללמסיבותבואהעםלעשותרגילהשחיתה-אחרים-דבריםעשתה-

זמןהמפקיעהלכניסה,תמידהמתלווההמועקהמןהאפשרככלהר-מלהיפטר
- ,-הסף..עלנשאריםשבוכלשהו

העזהאורבגללאםכיתמדי,כהרגלהאותםמלעשותכמנעה '~מתכווןלא
ולהיכנסעצמהאתלהעתיקמסוגלתחיתהלא'פניםבשוםכולם.אתשםשלכד

הרגעים~יןיפהחשה'מקומה,.אלצמודה .נשארהוכךהאורתחום'אל
והיוהפעםהתפתחוקדם,.בהמהםלהיחלץשיש'~דחיס,הבלתיהראשונים,

 ,הופכתמוכרת,התרחשותעלזרותכמפילההולכז-ו iמתעצמת-ח;דה ·לחרדה,
מקום.לה ·אין.כנראה,שבה,למציאךתאותה
הארנקמןשהוציאוידיהבתנועות _לאגםבעמידתה,ניכר ,לאאלהמכלדבר

אישאליה-ניגש.לאזאתובגלהמצית,אתבמתונותוחיפשוסיגריותחפיסת
 ;בהעוסקיננו.שאציבור-לנפשהאותההשאירו-במקרההאם .רגעים.אותם.ב

 . . . ?מועטלאזמן 1בעצמדוטיפלהטרחהילמעבראבל '

שגםבמעומעםהכירושאוליהמסיבהבאינוכחלעמודגכיפה.הרסימקרםמכל·_
 ·;אותםוראתהבצד"שניצבהמזאתמרחק.שמרוכךומשוםלתצוגהעומדיםהם

של.המתנשאיםקירותיו~זרגםהשוטףהחם,הזדקרו.יםבבוהקהיטבמוארים·
החמריםכנגדהחמריםדחיסותאתוהזr,זיש,הבטוןעצמתאתמפגיןהבית, ,

הים.ומיההבילהאווירהחול' :האיזורשלם_הרכי
מקוםמחפשתמשם,-נעתקההערבבארנקהאוחזת.ידהכשנתלחלחהאבל

נאריקים'אותוכסחנות.שגלביןהגן'שפתעלכתהדלבעודהוכך'להניחו'
 "לו,ענת-הלאגבי-?רוקדתאתאמר,קלהראשלכהטייתמוכראישלקראתה

המעטיםהרוקדיםאתוראתההגן .ל.~השני·עברואלראשההסבהאבל
- .- { ' .העציםכנגד Iהמתנועעים

פרחיםוערוגותשיזזיםושם;גהלנתמגהגן'עצי~לתלויותהיועששיות ..
--הקלהרקבריחעם , n-אבקנהעלהשלאקפדני,סדרפיעלשהדלותקטנות,
גדליםהיושלאוצמחיםעציםלהצמיחמנתעלשהובאההאדמה·מן "הנידף

האדמהא~רהמים,ולאריחלאמשמריםשאינםכחולות,שלאאלאבחולות.
מקוויםריחושם,פהשעלהועובשמתים,עליםשל-ריחםהארוךהקיץבמשך

הזקניםהענפים,האשלעצישןהתמירונשורתעךמדיםמיםשלכלזקהם
הטלעם,רוח,.באיןבלילה,מתחזקים 'שהיוריחותו,.עצמהביתמןרבותבשנים

 'הי~-מןהעולה~האחועם
פניעלאותהלהובילכשהתחילכחליפה'כפתוררכסהלכה "שאחדירהאשו

קרה,לאדברכרגיל.הכלגבי, .חשכהלקצבלהעבותהגוףכשהחלהמרצפות.
לקולשםשרקדוהבודדים'הזוגותכין·כ_קלות'נע .ך,_לרקוהיטיבהר~ .כביכול
 .אבלהפזמונים'ממצעדיירדהשכברקצבמנגינת-לזרא'עדמוכרתמנגינה

 ,.עצמהרביברמקוליםוהועברהלמסיבותההקלטותמס-לילי' 'נמחקהלאעדיין .
תהודותמפיקיםשיבוש,ד·עמוגבריםבצליליםהקולותהמולתתוך~לפושטת

 ,-הזההגדוללגןמעברחרחקהכבד,הלילה-באווירשהתפזרוסדירות,-לא
 .- :היםאל,היורד
מדרכהממרצפותקטנותשהיובמרצפות,גבךחשההסנדליםלסוליותמבעד
ומופתעתבליבהאזאמרהברחוב,קוד.לככמוזההרי .כמותן 'מחוספסותאבל

שכמעטחדשה. rקחליפתלבושכלשהו.מוכר:אישכרגילהכלשאכןנוכחה
ידם,·עלשנערהספורים,קדים-הרבמסיכות,לנהוגמותרכךשגםכירוןדיברלא

פנים,שבקבלותגינוני.םנוהגרעד::.ןהחזק,ארר i:הגן,במעלההעומדיםקהל
הרחבהשתתמלא .לפניהגאות,שלפניהדחוס,הזמן .הגיעשכברלמרות

בהלמדי,רת·מאוחקצרה,שעההגן.בחשכתיתפזרו .אr:יריםואורחיםברוקדים
התוכנה-נבניתרעדי:ן .ערז~יםלא .עדייןוהראשוניםהאחרונים ·מופיעים

 .ג~ר.פורץקודח,ומימוחגיגינימוסמידתיחד.יבהשמשמשים
 . ·,האחריםהרוקדיםעםהםמדר,'רע ·כשנפרדוקצרההפסקהחלהגםכרגיל

שחיתההבאה,המנגינהותתחילהסל~לאתשיחליפוערבמברכת-מהוהמתינו
במכונית,פעםלאשומעתגבישחיתה-הסוגומןשז~ישיראיזה 'משום-מה-

מאולתרתפשוטה:מנגינה~קהות,פטורהאינהכללשבדרך.בהאזנה
עוקבת'בהיסוס,רקדהה-תחילגדולה.תזמורת~למראשקבועיםבאילתררים .
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אדיס·גל
היינס

לקצברגליהשן;נתפהשגיח,הקנגינה bעזמן-מה"-כעבור :אבל'בן-זרגה,_אחר
כפרתשהובילומקרםלכל'לנועחפשיתבלבך,דיבמגעו ?7עונשארההמהוקצע

·יהדקות.לסול:ותמבעד ·בהןוחלףשבופ.סס riמ,הה~טוןשמגערגליה
וללאעברלכלהפולשיםוג~רים, ?7ה,גליםהצלקול.לבקצב,והינשא-הלוך

הרוקדיםאתגםראתההקלוש,באורתחוחיםהאשלים,אתראתהמעצור,
מר.שעאחרואישנרי-ביניהם ·,,מקוםבקדיבתועמדושבאואלהואתהמתרבים

ומכופתרים,ארוכיםששרווליההירה'בכתונתלבושקרמה, _גבהאיששוחח.
אףלבiד,,תשרמתאתלמשרדהתכ;רןשלאמבטלפעםמפעםבהמעיףושהיה

 . . . .עליהלהתעכב.היססלאני
בחשיבה,ושהצהיבוהגןכשוליגשדלורחים.הפאתראתהעודלפעםמפעם
על .שםונשארורף:החברצועתנרחבים~טחיםפעםשכיסוהלילהנרות

לפני,רחוקה,לתקופהכעד~תים,'בניינאבאדמהעדייןכר~ושלאהחולות
מבשריביןהיופרחים ·אות~כיף·א·פניהם,עלהשומםואתהבראת,~הפכו
 .וישהקר;מת, .המאה .בסוףאוהמאהבתחילתלכאן 'הגיען·וגם .המהפך

אותם _העיפהשהרוחעדלים _ונשפכו _מאמריקהר'שהרבאזר~יםבשקי :אומרים .
רגםדוחקיםבמהירות,ונקלטומקרם,מכל lהגיעו,מ~מריקההחולות,~ל

שהכירהפרחיםלפניהם..שניםאלפיארמאותבחולדתשעלוים.צמחמכלים.
אבלבשפע,כמצארערדילדהבהירןרהשכןהליליתפריחתםואת, _צורתםאת

היום.רדתעםיוםכלסופר,רעדהקיץתחילת-מיום,כלאיךראתהלא-.מעולם
ברא _עםקצר,זמןולאחרלעין,ייה-לו·גמואצת,בפריחהה.על ·אחרעלהנפתח
הקשיעה,לעברמערבה,.ונוטיםהכותרתעלינפרשים·המים,אלהשמש

 , .ויפרוויכנסוהצוףאלשיבראוהלילהרפרפילקראתהנכוניםחדשיםבפרחים-

-היה-הואגם.הרוקדים,ב-ין~חהבחין_שמפניהרחבהאללכןקודם _שק-רבי,_נר
ברורהיהכמוהר,אחריה,לעקרברגילשהיהמילעינימבטים.אליהמגניב.

עצמהעל.שגזרהגזירהאיזו 'השנתבטלנטל'מאיזהשעהארתהנפטרהכירגלרי
עזבוכברידיה :מתפרצzכיכולתערדכרכשאינוהקצב,למשמעתהמסרר-, qו.הג"
מצומצמים,ריקודבצעדימכובסות,בפניםלמולורקדהוהיא"זרגה,בןאת
באיזרריםלסורגיךמתמקדתנגוח'העוברתהתנועהמןמעטרקמוסרים.ה

הזמןכלשעמדוהרגלייםבכפרתהבטן, \'Iבתחתיהצוואר,בשורשהרגישים,-
שהפךמקובלבלתימקרםאלדרךבקפיצתהמביאהמחוספסהריצוףעםבמגע

ברחוב..רקרד'להמוליךהקצבעםרחוב, ..בהחלטאפשרימקרםאז
שהםבצעדיםריקודאותרלפיברומתקדמיםרחוב.אלאלבבדמיףרכהלא

כביששביןגרבהבהבדלימזלזלירכ-מתקפצים, :אבל .הליכה,צעדי"לכאורה
כבעלימתחזיםמיתממים,~עדיםפרוץ'לאיזררשניהםאתוהופכיםל,מידרכה

כבדשראתהכפיאסור,תחום"מהפקרהסגנרן~ושיםמנחאבלרגילהתכלית
הקדמיותהשוררתא.בחתהמחניק.באולםעץכסא ·עלבישיבהבירמ~ות,פעם,

קרובהלמסך,קרךבהלהיותכדי~ליועברהאבללגרוע,שנחשב'מקרםישבה.
להקרנהושלחבזולהמפיץקנההסתםשמןיר-לבן_בשחרהמיוז~קאללרמריןת

-המשפחה.לכלכסרט_הגדול,החופשבימי . rבק
-הדלילבחרשךלבדבישיiבהבר,.-לעשרת'מיההיה-שלאביוםהגר.בל,,בחופש.

ראתה-הפתחיםעלברשלנותהמשוכיםפרגודים.למבעדהגיעיוםארד
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הניעהורקלהמלענותכמנעהוגביאמרה,אבנים,עלואלמדאצלךאתיישבהרגליים ,עםוכעת,קדחתני.לאאבלמהיר-שהיההקצב,ליפרוקדיםאותם
- .ראשה i:התמוכותנוכחאזשעלהכפיתם'רצוןבשלמותועלהקצב,אותרלקיהנעות

ה"הכצל.הבשרשריח .~וגביכר~שאללך,להביא"גבי.אמרהכאן,לכםאחכהאניובעיקרכולם,אלירות.ישפוכהישיר,_דבר-מהר_ל;מניתןומכוחורת,.המתחלפ
האשהאמרהכאן,תשארימהכך.אחראוליאמרה,קלה,בחילהבהועוררשבשלכםהסיפורלאזהבסרט.שםאתםתשמעו, :שבסרטהאנשיםכלאל

שברהשזופגתהפכיםמןבדליחותהמבריקותשעיניהשעהכתפה,על_ידושמהזהרקכמוכם.מצליחהאומסתבכתלא.גסכמוכם,להיות.רוצהלאשמרשך.
ראתה,שהיאוחשבהגניאמרהאנשים,מדייותרשםישבקצרה.אותה .ובחכואגב,כבררןשכעשההזה,הריקודואת ..בסרט.שםכמוכם .לרקודכן.

העינייםמןאליה.שכווןהמדידהנחאתחש:ךעדייןם,משפנתהשכברולמרותבתוךהםוכברחאשה,קמהרגעהאיש,.ולאחרקםקפהשלמכסאכשפתאום,
לשמלהשמעברמה .אתגםראואוליאבלנפש,ב~וויוןשראומהשראוכעלםלאהילדהמעיניגםבל'אאגב,כבדרךלהיראותחדלשאיכנוהריקוד,

 ' .המכסההתנועות~רופיאתלמשוךהיכולתהביצוע,שלמותבו'.iזקוצכעההידור .
כשהרחיקוכוריסאליםג'וןאמרגברים,רקבאבניםעובדיםשכאןחשבתישהכהתנועותעדמעידה,כמעטעדהליכה,כצעדינראיםשעדייןהקשים,

יקר.נעעוסקשלכרהמשרדשיחה.להנעיםשבאמיכשלוקולוהשניים .המנגינהחדלהמסוייםשברגעעדפס. .9הסכעלינקישות ·אתמפסיקות
בודקתאניכללבדרךהשיבה,בליטוש,גםשאל.במסחר,אמרה.-,,ביהלומים'שכראותאלהבתכרעות,.שהמשוכללותשלתורןומגיעהנקישותרקוכשארות
הצדעםגםבעיותליאיןאבלצריך.אםמחפשתאותן,בוחרתהאבנים,אתעלמבוצעת.הרגלגרירתאופתאום,עמידתריקוד:תנועותשלכהיפוכןלעתים

כאןלהבטיחעליההיהכאילולהוסיף,שהתכוונהמבליהוסיפ~המסחרי,' .אחרימלהמחסיריםשבוילדיםשלדיקלךםכבאותונשמעת,לאמכגינהפי
משהו.במעבר~עליזות, , iאחבהינףואז,בתנועות.מסמכיםהחסרותמקוםואתמלה,

מאד,יפה~בןאמר.לך,הראתהשהגברתבאבןבעיניךחןמצאלאמשהוובתכועו;ורצופותבנקישותלמנגינהחוזריםקוסמים,להטוטישלמםרחר
להביאממכהביקשהשלאאזוידעהאמרה,בשבילה,הרבהילמד.שגבי.אמרהאם'נירוקדיםלאלכאורהרחוב,בבגדילבושיםואשהאיששלמלאות

רצתהשלאהפשוטההסיבהמןבמעבדהאויוםבאורלהסתכלותהאבןאתחמורלקצבהנשמעאחר,בהילוךאבללכן,קודםבושהיומהאתממשיכים
אתמחפשתחיתהכללשבדרךכיורן-כשלעצמו,מתמיהדבר ..ולראותהלשרבריקודביןכפסקבלתימשחקמוצדקתבלחיבקלותומבצעיםפסיחות,ומלא

מצריםללאביטחוןאותול;ךמכייןותוההשבהחיתהכיואףקירבתה,ודם.בשרמחוקי pפטוריכביכוללאי-ריקוד,
ק:יוםלאיזה.ראייהשימשהחסינות,גב"עלבמחיצתהזזהמצאותהשפיעההאישונים,כידקקוהשקופותבעינייםזוגה.בןתנועות"אחריעודעקבהלאגבי,

 .עורריםעליושאיןסביבה,נעהרים.תפשכולההשמלההרגיל.הראייהבטווחשלאהתמקדו
שמה.אתלואמהרוגביאמר,בשם,להקוראלאשאניסליחה ,ההיאהגברתכעשולקצב,רק,כעכושתחילההתנועותקצובות.בהפt:כקותוצונחתמכסיפה

,אבלהוסיף-זקכה,כבראצלנו.אחתגברתלימזכירהואמר,חזר 'ההיא,הגברתהנכונהה.הצוראתוהשי"גולדיוקןשהגיעועדזמןדיתקיימו·הכאילוחדגרכיות,
 .לשינייםמעלכמתתוהשפםוהתחייך,ככה,עובדותעודהעינייםאצלהגםשכטענותמפכיורק'ומופיעות,שכרזורת..חסכוכיתנועותמשתכה.בלתי,~פיכן

עםמישהופגשתילאמזמןדאגה.וחסרצעירמראהלפתעלוושיורההצחורות ,ריכוז.צוברות :עדיין ·שהןדבר-מה,לקראתכערתשהןברורלנות,.והר
כשאמראבל,במפורשבכךהכירהלאשאמכםברעתהועלהגבי,חשבהם,.שפ Iהקולפ~עםשחדלו,כפילפתעלחדולזמנןעדייןהגיע.לאמקום,ומכל

ערבי.שהואקודםעודהכירהשאכןידעה.שמו,אתכרי .עודרצושלאאורחים_בקשתלפיכנראההמנגינה,שתמהלפכישהופסק
העוטיםהצעירים,הבחוריםלעברמביטהעוד,חשבהערבים,הםשםאלהגם-:;נחליפתוהאישאיטית,מכגינהכשמעהבמקומהחדשה.לאמוזיקהבאותה.,

 .משגהזהמה .חשבהומיד-·הגחליםמגשיעלומשגיחיםלבניםמלצריםסגיכימןויצאה'בראשוכע~עrדחייגהג:ניאבל .בזרועותיולקחתהמכתעלקרב rהק
כרישלפניועלהבהיקהכהותמפניהםמתכתבברקשהוחזררקורים-הזאור .עדייןעזpתהזאתכלואתהארנק,אתהניחהשעליו-השולחןאלופנתההרחבה
היהאםהמוכחים.במאכליםבורקות-ועיניוהאשה,ליד-ממתיןשם;שעמדלהראותהמבקשתדרךבאותהאבלאמכם,הריקודתנועותבלאמאליה,
חוםאתאהבלארי·כאבלחשבה,כמותם,כמעטכההכעשההיהלשמשיוצא .מקרית.

השמש.קידהאליההחווהיחד,.שבןוהאיש,עדיין,שםשעמדכרי,אלניגשהגם 1 ?.י
וחשבה,והתחייבהאמרה,רובי,במקום-ט Jגארבתכשיטלשיםיכלובשקטהצדעיםכסוףהש-יער,עבות .·המוטההראשעםיפהשעלתהישן,בנוסחקלה
'אמרהבמיוחד.יקרהלאכורי.סליםג'וןאמרגארכט,ה; pי,אבןבעצם.לא,למחלאשגביבדיבורוהמשיךדרכו,'לפישלאבקיצור,כריאמראשתי,השפם.ועם

באחדהמשובצתואדומה,ג:יזולהאבןעלבסיפורפתחכךאחרבה.הביטוהוארובם .הפיננסים,מתחוםלהמוכריםמוכחיםממנוקלטהאבללוהקשיבה .
חיתהובספרוכרובי,ולאכגארכטנתגלתהאחדשיוםהבריטי,ז:זכתרמתכשיטימרעיד!מרקולהדביק.באווירועמדעלהניצלהובשרעשןריחבאנגלית.
אבלשיחה.להנעיםאלאמבקששאינוכמיעדייןלמדי,סתמיתחביבותבקולו' ,לךאביאם..האשויככגדלאיטם_שחלפורוקדיםהתמלאה:ךרחבההשתפך.
מדועתהתהלכסות,עליהמפניושגםחשהוגביעליה,ו.נחועיניוכשסייםהמשקאוור,שולחןאלופכהכריאמרלשתות,משהו

שולחןאלאותהוהוביללשבת,רוצהשהייתחושבאניאמר,והואבעצם,תוךחשההמצית,אתכארנקוחיפשהשבההחפיסה,מןסיגריההוציאהגבי
 . .הגןבשוליסמוךיפן'לה .במבוכהבאהלאאבלמעשיהאחרהעוקבותהאישכעיניכךכדי

מבכרתאניאבלשתיקה,לאחראמרהביהלומים,_בעיקךעובדיםשלנובמשרד ·קטנות,תנועותלעשותלהכעםמבטן,להשכעםכיוון·;בז:זיפושיההאריכה
הרבהלהסתכלצריךרבצבערני;תבהן'להסתכלאוהכתאניהצבעוכי;ת.אתאתאמרשלאכרי _עלתמההורקבה,מתבונןשהואולדעתחשיבות,חסרות.

איזהכאלה.לדבריםהעיןאתלאמןצריךאמרה,בדיוק,לראותאיךלדעתכדישגםכזכרהאשלהלהגישמידהאותוכטלוהואמצית'האתכשהוציאהשמו.
שםאמרה,שם,זאתלמשל,פגמים.צורה,ענ-תה,למשל,צבע,שאל.דברים,כך,עלחשבהואגםאםלדעתתמההאליו,וחייכהבשמהכריהציג .לאאותה
סקרוהוא ·מבוגרת. "אשהשלהם 'המרפקיםאבלבסדר,שלההפכים-בקצה.,בעיניה,חןמוצאהמעמדרקשלאחשבהואזהמעמ.ד.חןמוצאבעיניוגםואם
ונעוכמעטהרוקדיםהמלאה.הרחבהבשולי~רקדהנאהאשהמבטהבעקבותשמשהוהאיש _עםהאנשיםכלביןיחידהם. wללאכך,להיותטובאלא

למ;י'קבועיבחרממשכבר'ידועותמכגינותשל "איטיבקצבמקומםעל- :לזיהויניתן,היהבומשהומוכר'היהבמראהו
 ~פשוטותת'מכגיכולרקוד,רביםומושךסיבות.כמכשמעמסריימתבשעהשתמיד_ועברושבושעיניהשעהכרי,עםשהגיעההאשהאליה "פנתהאותן,חיפשתי

יסוד~רופיעל .שומרים \ישכיםלשיריםלהיותפכרוההזמןלתהפוכותשיכלועלהפכים,מצב.עללושכדרשהמידעאתקולטמשתהה,במבטגביע'ל
 ~ישכים,דבריםוכדרך _לעולם,יצאובההתקופה _סימניעל_שכשםמוכריםשגםהאישאלועברוהזהב,שרשרתשןערכהעל·מוכחת,שהשמלההאופן
מראשהצפויואתשבהם ·הנרגשאתמוסריםיו·השכשחת,מהאתהמציגיםוהאשהכרי,אמרכורי,סאליםג'וןאתתברריכקידה.ראשואתחיטההפעם
 ' . .חלקם.מכתפעםשחיתההנדרשותוללאובשלמותבקלותהחשופות,בכתפיהדבקוגבישל,עיניה .ירדהקלהשתיקה .אש_בר.הניעה

וסינרשחררה:שמלהלבושהלאה,.מכערה·מעליהם.קולכשמעלקחת,אפשר.מגזי.מההיאהצוואר.אלהבריחמעצםהעובריםחריציםאחריעקבוהשזופות,
ון iגזךמגש.אל'השולחןמןכליםבעצלתייםלהעלותוהחלהשםעמדהלבן,סאליםג'וןהאיש,אלכשלחושעדייןהמבטיםאתורואהשבה.קבעה,בשמש,

והיא,מטל,המתנוצץהדשאעלשנשארו-צלחותלהש-והגיגחןכוריסאליםלפניהשםעמדכאילו-אחר,אוזהפרטלומדיםבו-שה,ללאככעצים'כורי,
אתתודה.מילמלהוקצובה,איטיתמאסטיקלעיסתמצניעהכמעט,סגורבפה , .לבדיקה.

והגישאמרקרח,ובקצתבוויסקיאותהלילמלאתוכלי ·לשםשבדרךחושבתתליוןאצבעותיהביןוכטלהגביאלופנתהשבה ·זה,אתלךלהראותרציתי
 . .כוס;,אתלה ·.סגראתופתחההאבנים,עלדעתךמהלשאוללבה,לוחעלמוכחשהיה

עתי,_כשהגפעם,אחריה.מביטאמר,כאלה,בחורותהרבהאצלכםישעכשיווהפנתהלאצבעהאגודלביןבתליוןאחזהגביאותו.להוהגישההשרשרת
בעירהולךהייתי_אקר,והואשאלהכאן,גרלאאתהאמר.לב,זtימתיפתאםנראוסביבוהמשובציםהקטנים 'היהלומים·הזרקורים.אחדמולאלאותו

שהיוכמו?ארואה.הייתי'לאשפעםצעיריםאנשיםהרבהראיתיכשפתאוםבעיניה,חשודנראההגדולה,האודםאבןהדובי,אבלטוב,היהצבעםנקיים.
 .פעם ·אצלכפ-- .לחלוטיןנכון-צבעובעלמדיצלול

הזכירהטובה,א..מרה,חיתההמוזיקהאמר.רוקדת,שאתאיךלראותיפההיה.האשה.אמרהבהזדמנות,אליחגיע,זחאותר.והנמיכהגביאמרחיפה,תכשיט
ביומיות.ורירןבאאותוכשהציגוישןהיהכבר .ילדהכשהייתישראיתיסרטליחזרהציילון' .מציילוןנראההדובילה,אמרהמא,דטובהמאיכותהיהלומי'ם

אמר,כךואחרלרגעונשתתקהרצליה.ברחובאמר,כן,אמרה.בחיפה,אווירןלה,אמרהשלהן,הצבעזהעין.ממכהגרעהלאזמןאותושכלהאשה,אחריה
 ,עללהישאלאהבהשלאכיוון.והשיבה,אמי,בחיפה?עודשלךהמשפחה- .התכשיט.אתוהחזירהאמרהגדול,ביקושישמציילרןלאבנים

זוכרתלאאנילבד,לשםהלכתיאמרה,בחיפהחייהתקופת-ועלהמשפחה· .אתלענודכדי_הראשאתוהרכיכה'האשהאמרהכן,נרי.אזאמרלאכול,ניגש
כמהזקנים,כמהלבד.שבאולאחריםאזלבששמתיזוכרתאניאבללמה,~ביעותבגללחייםכעדראבלהיטבומסופרקצרהיה.שערההשרשרת.
שבעצםכזאת.אניגםהריבאו,שהםכמובאת-ילשםשאםוחשבתימשוכי~.אליך,אגיעאניאחדיום;כלשהו.ויבשמכוסחדשאכמשטחונראהתכופות,
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 .שאנימהמגלהלאאניכללבדרךאבל.כזאתאני
שלאהאשהואתנריאתמחפשתסביב,והביטהדבריה,עלתמהזךרנשתתקה,

חייכההכרס,את_לווהגישהשבההנערההגחלים.מגשילידערדנראו
ארורה.מעין,~עבירהשבה _רכות,·נעהלסתהחיתההעתרכללהכשהודה
השיבהכן,אותה.שאלשלך,_הקבועה·העבודהזאתהכבדות.הכהות,בלחייה

יפהשכןכך·עלוהתפלאהב:~הרה·נזכרגבי , Pלפעמיהוסיפה,רגעולאחרלו ..
 . i • • .•מגישהלאותהכללדמתהלא

אתוהעבירהאחד,ילדליישאמרה,אחד,קולר.אתאזשמעהילדים,לךיש
מהם _ואחדקרובשולחןעזבואנשים ..רכיםת iארר .הזרועהגן 'נפיעלעיניה
ירח·עמדהגןשבקצהלעציםמעבר .לשלוםארתהבירךבהמסתכלשהיה

חש:;נה,ואזחשבה.החודש,למחציתקרוב _עכדכ,ים.שמיםבכפת-מעורפל
לומרזה _אתדרקאואוליהרופא,שאמרכמרלאפש~ט.לולומרכרלה.יהייתי

הכנרת.שרםרכלילחשובבליככה,בגלוי.אומרים 'לאשהםמהאתלו, '
כלכמרלאט,אבלמשתנותהןאמרה.משתנות,לאשהןהואכאבניםשיפהמה

לאכמעטפרים. 9בזהעלקראתבטחגמחלרגיהלמדתאםאמר,הקריסטאלים,
 .אבנים,עליודעאתהמאיןשראיתי.מה 'הואיודעתשא.נימהאמרה,קראתי,
לראות.הולךאניבמוזיאוניםלפעמיםואמר,בביטול,בידרהניעוהואשאלה,
ולאא-ליהםאותרמביארמהמוזיאוניםאיזהאותרולשאוללהוסיףרצתה
לשאול.שלאמוטבכינראהקדורולפיידותנועתשלפיכדררןזאת,עשתה

בנריהבחינהרגעראותואמרהאנכים,לקנות.כשנסענולמזרח,כשנסעתיפעם
כךכללאאני ..בהםמביטוהיההמואר'בyנטח.שולחןליד Iהרחקלאשישב

מכירה,:שאנילמקומרתלבראליטובאמרה,נידחים,כאלה, _מקומרתאוהבת .
 .מכירהאניבחנויותמוכריםר~מההמירקחת-·בביתהרוקחאתשאפילו

שלהסוחריםאצלכשארכולאטוב.ק~יכראמרה,מיוחד,דברשרםהיהלא
 .להםישהבורמזי._הגנרלמןרחוקלאתאילנד,צפרןעדהיגענרכאכקרק.
צריכיםהיינובצהרייםטוב.ממשוקנינוגבוההבאיכרתודרביספירבבורמה

בצהריים,ירדדווקאהמ~רסערב.לפכותרקיצאנואבלבאכקרק,.לחזרהלטוס
רכרל~ר~תכר ·כשארשירדוהנוסעים~ןחלק .מיטעןלפרקהתחיל;אזאבל

זכוכיתהרבהעםאולם,כמרעשויהיהאבלאולם,היהלאזהבחדר.חיכינו
וכשאריטעןמהעםהמכוניותהתרחקו~לבסוף .שיפרקועדוחיכינו-ישבנורשם

התחילכגמרשהואובמקרםקטן, .ממש nתערפשדהבשדה.יחידיהמטוס
 .·המטוסאתלהטעיןהתחילוואז ..הכמוךהג'ונגל

-חמיםמים .השולחןעלהראשאתוהרדידעייףהיה ·שלנומהמשרדש,האי
קיררתבסדר.די.שםהיההכלקפה.נסשלכפיתרגםבדלפק,'בכרס,קיבלתי
 ~שלהםהמדים .סאייםקציכ~כמהשםהיו .קפההכס Iשממולהמטוסזכוכית;

 'אניגם ..שמשמשקפיכיבו.הרוהםקש,בצבעכמעטמבריק,·חאקייפים.היו
הכהיםהמשקפייםארד..מדייותרהיה ,.הזכוכיתבגללהרא, i:בחדרכיבתי,'הרכ
 .בסדרלאמשהרשלהם,לפכיםמשהרעשרגםאבללהםמר.התאי

 .הקצינים.ר:;בצדהשולחןעלנרדםהואקפה,הכסעםאניאמרה,שם, 'כשישככו
רבזמןלאחרהחזק,הארדאתשהחזירוהכהיםהמשקפיים.עםהתאיים
כזה,מקרם.לשכתקענומפני~וליאחרת.להרגישהתחלתי ,:וחיכינושםשישבנו

ממולשעמדלמטוסרבזמןכברוחיכינועייפים,דישהיינוומפנירחם,נידח
לאבעצםלא,עליהם.יודעתלאואניהצדמןחייםאיזהשישאזהרג~תי-
מינישכלהצד, ·מןהרבהמשאיריםשהםככהמאורגניםשהחיים-רקאלאכך,

 , 'צד."המןמאליהם,קוריםדברים
שרציתי _מהשכחתישריכלתיהזמןובמשךאמדה.להגיד,שרציתימשהר-היה

אנשיםיבה, wהככה,יצאזהשאל. ·הזאת,חעברדהאתבחרתלמהלהגיד.
אבניםאהבתישתמידמפניוהסכמתיליהציעוכ-רישלהבנקעםשעובדים

אמרה.להגיד,אפשרבמקרה,יקרות.
עושיםשהםיחשבואנשיםאמר,כךואחראמר.ככה, ·טוביותרזהים·לפעמ

לאאפילוזהככה.לאזהכללבדרך·אבליהיה,מהמחליטיםשהםדברים,
 .ליבאסתםאמרה,כךואחו-בשאלה ·ברהביטהרגביאמר,במקרה,תמיד

כמר i}Tאוליבמקרה.זהמהיודעתלאאניבעצםאמרה,שתיקהולאחרלהגיד.
כך,אחרכרי.שלבמנטרוהבחינהשבהרגעראותונחירך,.אמרכאן,שאנחנו·

לשיחהכמקשיבהשולחן,אלחזרהראשואiרוהסבשבמי,,ד·לאאבל
מאוחרת.שהשעהגביידעה~שערןלהציץ'מבלישם.שהתנהלה

מבליועדייןראשה~חכפפה .~ומראותרשמעה Iשלך _השערותאתתפתחי.
אותררהע=?ירהמסרקה;ציאהכךואחרהגדולההץגכבנהאתפיתחהברלהביט
 .החרמיםבמפליםובשיותקורצותהמגלההגולש,כשיער
סוףבלילותמגיעהואשלפעמיםרך.כדהגיעכברהיםמיוריחהורגשהקרירות

 _מסתכלאתהלמההרוקדים.התמעטוהרחבהעלעוזבים.היואורחים . rק
הולכתכשאת ;בעיניךחלףרבה.מששלוזיקאמרפרועה,הייתלאאמרה.ככה,
אתוהחזירהבראשהניעהרגבי Iשאלהשערות,אתככה·ה.משאיראתלישרן

 ' . . .לארנק.~המסרק.
 .לעברראשונשאכךאחרגבריאל.אמר,והואא~רה ,.גבישאל.שלך,השםמה

הירחסביב .ספורים 'כרכביםבהראר 1רקצתהצטללההדקמייםכיפת .העצים
במעגלשהביטהרגבי,אמר,העצים,מאחררי·ירדהואמעטערדהילה.הסתמנה

כרי.אלניגשאמרה,הרחוק,האור
בהזכרתופתחונריאמרחייב,מ~קרמר.כרי-כשקםשאללג'נבה,מגיעערדאתה

סאליםג'וןאמריפה,.גןמהר.שנסתתמהקורשה·ה nשיומלונות.אנשיםשמרת

.r 

 ',מחשבותעלעומד Iנחירךנריאמר Iכמובןחדשהביתשתיקה'.לאחרככרי.
עלוילותלהיותכרעדוהםשגםהסביבה,בתיאלהתייחסואבלנאמרושלא
עמוקים,יסודותעלמכונניםעוין,בשטחכמאחזיםרבצו.ומרביתםהים,שפת

iרחזקרת, qהירוחותבנשוב .,בחורףשלפעמיםבחולות,היטביצוקים
רוחגשת.כשמתרהמעבר,בבןרנרתארשבגינות,הזרההצמחייהאתהשורפות

שנותרהמחייהתiדרםאתשעוזביםנודדים,חולות.והופכיםשביםהםבית,'שר
פניועלהמרפסותואלהגינותאלרעפיםהחולגבעותובשרידיבמיגרשיםלהם

אנחנוגםגבילולאכרחב.חוליותאיזררפעםשהיהבשטחהעובריםהכבישים
מגוריהם.למקרםזpאלכוריסאליםי~'רןכריאמרבעיר,ארים wכהיינולא,

 . ,כפר,שםשהיהידעתילאאמר.רפת,חיתהעומדיםשלכםשהבתיםבמקרם
·עדהשטח 'היהמשרונההגרמניםשלהצטחק,כפר,שםהיהלאגבי.אמרה
רקלהשקות,בליאותםעי~יי_רהגרמ(יםשם,היווכרמיםשדרrיגם .לירקון
שיכוןהקררייההקטנהשהשכונהמשרכהברא~גביובעיניאמר.והטל,הגשם

מכפיאחרמקרםפעםחיתהכמרכים,ובתיםצריםרחובותיה_הבנריהקצינים,.

היום.שהיא

אמר,כאלה,דבריםיודעיםלפעמיםאצלנושא.לה.הזאת:'מהסביבהאתה
וקולרהשיב, .דין,עורכותשאלה.מקצוע,איזהכמקצוע.אזשהיהמיבפרט
יהודים,לנמהושירןשכתןהעליון 'הנציבהיהזה ....ע.מקצרנאותרראשמקלהרך

כרי.אמרבתים,שםלכנרתהבריטי,מהצבאשהשתחררויהודיםקצינים~
עםרמתןהמשאאתניהלהוא:;כררי;סאליםג'וןאמרהאיש,היהאררלמייג'רר '

ושמרנה.ארבעיםלפכיזמןכמההיה·זה .שלכםהעיריהעםרגםהעליוןהנציב

הגיעהרחבהן_מבדברים.אליוופכרכ:יילידכעצרוהחוצהבדרכםשהיואנש~ם
שם.רקדושעדייןהבודדיםהזרגרת'לעברראשבה.הסרגביצוחקת,אשהקול

משולח _הזמר,קולומעליהןתחתונה,עמומה,כהלמותכשמערהק~בפעימות
הביתסמוכים.בתיםלביןהחד~מגרשירביןהגן-פניעלומתרוצץ.הביתמן .

למעלה,יותרקצתכורי,סאליםג'וןאמרשלך,מהקולנוערחוק _לאעמדשלנר
שדרות .אומריםערדאנשיםהוסיף.הציונות,שדרותזההיום ..אר"םבשדרות

 ..אמר ;לא;'~אלשארההר,רחובלוקראואזגבי.אמרה ,ם' rאן
לבראאוהבתלאאנילא,אמרה,רגבי ·שאל,קרובות,לעתיםלחיפהמגיעהאת

שלה,המכריםאמי, .כולם_,אומרים 'ככהשם.השתנההרבהאמר,כן,לשם.
 'אמר.ככה,-יגידוהמידמבוגרים'אכשיםאמרה.
מולדת,לביקוראמר,כשכה,פע~ייםפעם,הרבה.לשםבאאתהאמרה,.ראתה,
איפהירב..לחבראשוניע.הוהואשאלה,עכשיו,לשםחוזראתהשאומרים.כמר
להםיששאלה.אדפה,אמר.המשפחה,אצלשאלה.לשם,באכשאתהגראתה
לפעמים,שאלה.מאריס,סטלהדרךלשםערלהאתההשיב.בפאכררא~ה.בית

הים.בדרךתמידערלהאניאמרה,מאריס,לה·בסטעברתישלאשניםאמר.
 .אמר.אר"ם,כשדרותנ..וסעאניבע~ר.כשריקבלילה,
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וחוזרהכרסאתלמלאקםאנילישרן,ילכוכשכולםבלילה,אמד,לפעמים,
אתרגםבעבאס.אראצלנושהיהכמריבשלאבפאכרראמה,שםרטובלטראסה.

לפעמים,אבלרואים.בפאנרראמחמלמעלה,ככהאחרת,משםרואיםהים
הוסיף ·זמן,הרבהשםוכשארהבוסאתממלאאניכאן,אנשיםעםיוםאחרי

חזרושעיניומפכיבמבטהשחשכנראהוהלאה.מזככהעברועיניוונשתתק,
 .היה ..פכיםבמאורכרעם,שלבחיוךמעוכהמרקדעלמכסרתמתעשתות,אליה,
מאוחרפעםלשםלהגיעאמר,עכשיו,הנסיעהאתלעשרתבעיניךחןמוצא

 .בלילה.
 .רוחהלמורתנוכחהרגבימשם,כשכסערנריאמרמחיפה,באשהואידעתילא

אני .לדבריהםהקשיבגםחמסינהמןהיוצאיםעםהזמןכלששוחחלמרותכי.
הכסףהערב,הפגנתגבי.אמרהמה,אמר.אותר,שיעשעדישזהלימתאר
עלדיברלאהואהאוכל.על-ממוניםשהיוהערכיםלאאוליכפעולה,החדש

שלאמרה.זמנים,איזהההם.הזמניםמןהואאמר, ·שלא.כוודאיאמרה.זה,
עליונוספותשאלותלשאולרצתהגביאמר.הבריטים,שלהעשירים,הערכים
אכלאצלם,זהאיךיודעלאחושב.אתהאחרת,זהאצלםמרה,'אזאתוכמקרם

כעדהשעצריבשכקול~מריאן_כש~שאררמאלהלאכאן'נמצאלא·הוא
 . .ולדברמלהמשיך

לפכיפעם, ._רוקדהיהשלאנרי,אמרככה,רוקדתארתךראיתילאפעםאף'
התחלתי.לאיודע,לאהנכלם,כחיוכולההשיבמדוע~ותרכששאלהשכים,
הוסיפהולאויהיהימשיך'שכךכיכרהלעצמה,ביררהשלאמסיכותרגבי:

וזריזיםגמישיםוצעדיוהולךאותורואהכשחיתהלפעמים,אכללשאול.
שאמר,כפימתחיל,היהשאילובלבה·אומרתחיתההמסורבל,הגרףלמרות

 . .לרקודמיטיבהיה
לוויינתןכןערדילד,ערד.שיהיהרצההואפתאום,חשכהכילד, 'שרצההואזה

ר.אליחושבתהייתיאםכיבאמת,זהעלחשכתילאכרגיל,ני,.ראהשמור.השם
אמרילד,לנויהיה wכ ·שעושים.הדבריםמןהיהרזהלעשות,יכולההייתילא
יודעאתהאיךלך.דרמהיהיההואשנישאו,לפכיערד-שכים;לפניפעם,לה

אתאכלכעת.חשכחיאיר,ייראהאיךמראש;דעכאילוענה.לאוהואשאלה,
רקבינתייםזהאתילד,כערררצהשהואלמרותחשכה,יודע,לאעדייןהואזה
שלי.כידייםהענייןיישאר. ·שכךמכנרתוהייתייודעת,אני

פעםכככלמסתייג,כקולאמרשכן,חושבאניכן,שאלה.נרי,לךקראותמיד
חיתהאמרה,נרי,אחתחיתההספרכביתאצלנולמוצאו.ככרגעלד~רשהגיעו

שמה.היהרזהכאמתיפה

שאללך,סיפרלא?חרא'נכה,כגגרהואאמרה,כמסיכה,שפגשנוההוא,האיש
אמר.היהודים,אצלזהאיךלראותבאאולי ?הערבהגיעלמהאמרה,וגבי
שם.שהואשניםהבינלאומי,המשפטכארגוןתפקידלו;שאמר, ·כרואחר
העיףונריגבי,אמרהושמרנה,ארבעיםר'אמהואגםושמרנה.מארבעיםארלי,

הבנה,איזולנרש?שכתי_חשתמידאמרה.השיחררר,מלחמתכמקוםמבט.כה.
פניו,אתקצתעיורהגםוכדרכוקצת,וצחקהוסיףמשותפת,שפהאיזואמר,

הצחוק.עקבותאתכמרחה

אבנים,עלכעיקרכרמזור.כשעצרושאל ·הערב,כלאתךדיברהואמה.על
אחרכזושעכרוהמכוניותאלראשהסכה·וגכיאמר,כ~ה.נראהלאזההשיבה.

לאנריאכלאמרה,כזו,שעהכשבילתנועההרכה ·הכביש.שלהשנימערבוזר
לפזרלךמתאיםואמר,כשלדהמזקיךאלאככר,שהורגלכפישציפתה,כפינהג
לעתי~;נככהארת-ומשאירהלאת_אלמה _כשלו,עדייןכך,ואחרהשיער,את

 ..אמר.קרובות,
אסוף.כשהוא-אוהב~אניבקיץכפרטגבי,אמרהמסודר,לאשה;אלימפריע
 . rהקכאמצעכמרחם·;ן_יוםאבלאמרה.ספטמבר,ככרבעצם
גדולהכמסיכהוהצצנועמדנוגדר,מאחוריפעם,וכסער.כששבואמרהפעם,

שםוהסתובבהפשוטה.לבנה.שמלהלכשההיא.ו rקהיהכגן.שכערכה
אתמיעל .מתרחביםשלהיריים n:רנהיווכשצחקהאנשיםקפת-רמרעליזה

אתזכה.ככרעהיאנרי.להשקראואמרה,הספר,מביתזאתעלשאל.מדברת,
 .שלה,הידעלהשרשרתאתרואהאתמתחתנת.שהיאאמרהואיההספרבית
חרוטרואים,שלאזההלוחית,שלהתחתרןהצדעלאמרה,היאהלוחית,את
לאגבי,אמרהיודעת;_לאשתיקה.לאחרנרי~~.אמרשלשםמישהו.שלשם

א~רה.שאיהחושבת

נזכרתי'יודעת, ·לא .שאלאותו'סיפרתלמה .כךאחראמרהסיפור'רקכטח
ענתהוכשלאאמר,סיפרת,למהלךלהגידכאלה.סיפוריםאהבהאיההשיבה,

שלשםחרוטהיההלוחיתעלאמרה.שאיהמהלךאגידואניבואיאמר,
קצת.צחקושרבהתחתנה,היאשאתרזהלאאחר,מישהו

והחלונותשלי,;כפתורעללחץוכרי •גביאמרהת,.החלוכואתתפתחאולי'ן
אלו.הלכוקרבושהםשעהבשריקותעברורוחומטחיכמהירותירדוהכהריים
אמרה.פתוחים,לחלונות .עשויותלאהאלההמכוניותהכנר~ים.השטחים

נהגוהואנעהפנוייהחיתההדרךאמרה.רוצה,שאתהאיךכרי.שאללסגור,
ועכר,המכוניתאתחדותחיטהפתאוםכצליפות.עברה.והרוחרבהבמהירות

 .אופניים.רוכבפניעלמאד,רב.קרעדיין
הראשאתהסבהוגביהחלונות,אתכשהעלהאמרארבו,מחזיריאפילולו.אין '

רביתחוםאלהיאגםשנכנסהקדימה,הרכונההכהה,בדמותוהביטהלאחור
הירחבאורקצתומואר 'ריקהמישור'השתרעמאחוריה .החשוכיםהקרמות
בקצב,.נערתאבלברורות,לאהברכיים,היוצדיהומשניהאופק,אלהיורד
לאט.ומתעגלות.ויורדותערלות 'לאט,מתעגלותהיוהרוכבתהדמות .מןלמטה

~ . 
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 ; 1926בשנתעיראקבצפוןנודלכורדי.ממוצאעיראקימשורראל·יכ~ידכיבולנד
עםלא·חיידרינמנההשנייההעלוםמלחמתבשלהיבגדדא.הבירה,עבירוגדל

הרומאנטית·השירהברדידתושמרדוצעיריםעיראקיםמשורריםחבורת

שקדמההניאו·קלאסיתבזו-וכןהעליונה,עלאזהיתהדהישיסנטימנטלאית
שאפווחבריואל·חיידרי-העיראקית.בשירהחזקעדייןהיהרישומהואשרלה,

פסיכואנלאיטיות,גישותשבריריואימצוהמדורנית~האירופיתמהשירהללמוד
אקסיסטנציאליסטיות.-מאוחר~ותר

 "נשא , 1946שהופיעבשנתהחומר","עפימתאל·חיידרי,שלהראשוןשיריוספר.·
(משוררים''אל·מהג'ר"שירתשלהרומאנטי·מיסטיהנוסחשלחותמואתעדיין

ח'לילג'בואןהואבהםהבולט ;אמריקהליבשתשהיגרונצורים-לבנוניים
הצעירההעיראקיתובשירה-בשירתומסתמנתהחלהעבתבהאלוםג'בראן).

כונושלימים ,לאהחידושיסמהפכנית.ופרחדויהחדשהפיוטיתגישה.-בכלל
-החדשה.הערביתהספרותכללחלת'לנמהרהעדהפכוחופשית",;'שירה

הושפעואףהשמלאייםהאינטלקטואליםחוגיאללא·חיידריהתקרבכךתוך
-שמאלייםומשורריםאראגוןלו~יחיכמתנאזם ,ברדוהפאלבושלמשירתם
לא·חיידרי)·היה 1963 • 1858 (קאסםשלשלטונובתקותפהעלום.ברחביאחרים

ובשלמהפכניתהפלויטית·עמדתםבשלמיוחדבמעמדשזכוהמשורריםבין
מארצוהמשוררגלה-קאסםשלמשטרומשהופלאלוםהספרותית.יקורתם

ובתרגום.בעריכהעסקשםבביירות,והתיישב .

האתויותמסע ,) 1965 (ב~כרעצדים ,) 1951 (המתההעירשירי :'ספריובין.
היגעהשומרשיריבתרגום),כאןהמואבהשירנלקחשממנו- 1968 (הצהובתו·

עודו. ) 1971 (
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