
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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