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  1אל האדמה הטובה כיסופיםה

  2מחמוד אלרימאוי

  

   

על לצידו והניח אותם בה ישאחזה בו הכבר שמעל ראשו  והַעַגאלהּכּוִפָּיה את פשט אבו אלעבד 

יכול היה לא הוא  .אנחה עמוקהמחזהו שיחרר הוא החום היה בלתי נסבל ו .המזוהמתהשמיכה 

. בנות ונשיםהיו  ומולו דלתהיה נטול והל אהשכן   3הסעד סוכנותאת בגדי מגופו הכחוש לפשוט 

מתוך ו יאת רגלפרש  אחר כך .תזוויקרן  אל ך אותן והשליתוו המגושמינעלשרוכי הוא התיר את 

לא , מנסה,  הסדוקה והגסההוא נשען על כף ידו . מתחת לראשו מעיל ישן איכשהו הניח ו רבהלאות

  . עשר שעות שארכה ך בהר הסמוהבניןלאחר שהתעייף מעבודת  נוחל , מוותר

 ההפסקהעל  ודיברה איתם הסמוךל השכנים שבאוהאום אלעבד אצל באותה עת שהתה 

 ,ה'דיג'חבתו . וחלפכבר יותר ממחציתם אשר  ,בכלל חייהועל הדלוחים  המים של זרם הממושכת

 לגם , עישן ,עשריםהבן  הצעירבנו , סןח,  עתהבאות. תפירה המלאכה ללומדת בבית,  המזלבישת

לגדף אנשים ללא אף למד הוא בזמן האחרון . מנצח ומפסיד לחילופיןשהוא כ ,קלפיםב קתה ושיח

   .סיבה

.  זיעהטיפתמקצה חוטמו עבד ומחה אבו אלנאנח  "?...מי יודע. במקום אחרהוא  אולי "  

הוא לא . על ירושליםשיר  ,שנשמע כבעל סוללות חדשות, רדיוהממכשיר קלטו השעירות אוזניו 

, כאב הרגיש הוא. השנייההתהפך על מותנו ולשיר  בקשר ות האמיתיתחושותיואת לזהות יה היכול 

אל שהתגנבה נומה הוא חש בת. ארורים החיים :אמר לעצמו ו, ראשודפנותעל הלם כאילו פטיש 

  .  לחלוטיןהתמסר להולה   מבלי שיוכל להתנגדעיניו

שוב  הוא נכסף עשרים שנים ארוכותתקופה של שהה בו ש ,4המֶ ְע יווֵ אלנְ ז שעקר ממחנה מא  

 ועץ שיח גפן צמחו ובחצרשבנה בית בן שלושה חדרים שם חסן ובנו הוליד את שם . לישוןושוב 

 ממארתמחלה אמרו לו שזו הערב  תתכנס בשעוהיה ממכריו שבחוג ידענים הכמה מן   .צפצפה

                                                 
הסיפור התפרסם בקובץ  .75-79עמודים  الجيوسي  الخضراء سلمى. د: تحرير .انطولوجيا/  المعاصر الفلسطيني االدب  موسوعة:   מתוך 1

ةليد  :  בהכנת הערות השוליים התבססתי על. כל ההערות הן של המתרגם). 1972" (עירום במדבר לילי"הסיפורים הראשון של אלרימאוי 
  بيروت, موسسة للدراسات الفلسطينية.  آي ال ييسىالخالدي 

, רותי בין בידילג כעשורבמשך .  1967אותה עזב בשנת ששנות ילדותו עשה בעיר יריחו מרבית  את . 1948 נולד בשנת מחמוד אלרימאוי  2
מספר אלרימאוי פרסם .  אלראייבעל טור יומי בעיתון הירדני הוא  הוא מתגורר בעמאן ו1978מאז  . כתיבה עיתונאיתקהיר וכווית ועסק ב

הכאה איטית על תוף ", )1987" (כוכב תפוחים ומלח", )1980 ("הפציעה הצפונית", )1972" (מדבר ליליעירום ב:  " וביניהםבצי סיפוריםק
: تحرير. انطولوجيا/  المعاصر الفلسطيني االدب  موسوعة: מתוך() 2000" (אחים יחידים"ו) 1996" (הרכבת", )1993" (זרים", )1991" (קטן
  . )75עמוד  الجيوسي  الخضراء سلمى. د

  .  1948ם לטיפול בפליטי "א שהוקמה על ידי האו"מסוכנות הסעד אונרהכוונה לבגדים שקיבל . "סוכנות: " שמשמעותהالوآالة: קור  במ 3
עיקר עיסוקם של תושביו הגברים של . 1948 ם של מלחמתהתרכזו פליטי, מ מצפון ליריחו"כחמשה ק, )النويعمة مخيم(מחנה אלנויעמה  ב  4

סולטן ועקבת לא-עיןבנוסף  ל, הפליטים שנבנו מסביב לעיר יריחואחד משלוש מחנות אלנויעמה הינו . ת ופרי הדרהמחנה היה גידול בננו
  . שהתרכזו בשלושת המחנותכמחצית מן הפליטים ,  תושבים25,000- כמנה  דונם ו276- כ שטח המחנה  היה 1967לפני יוני . בר'ג
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אבו   נותןמה אבל לְ . נהאל השינה האחרותביא אותו היא אמרו לו בגלוי ש אחרים. השאין לקנא ב

 ?אלעבד את דעתו
מאובקת הולוהטת הרוח ה. תודעתווכיבה את   את ריסיואשר עצם הנמנוםגבר קמעא קמעא 

המולת הילדים . דביקההזיעה העתירי התשושים  פניו את ממששת, שתעשעה עם החפצים באוהלה

במסע מתיש שהוא נמצא הוא דמיין על פניו  חלפההרוח אשר בעקבות . זמזוםלו כבחוץ נשמעה ש

מעיל ה .רטובה מתחת לראשוהכף ידו הוא שלף את . קץ במצב של נסיעה ללא ,  מסתייםשאינו

 ,לא נודעתעל אדמה נותר יחידי הוא . ציםישן על קוהוא כאילו והוא חש היה מחוספס הצמרי 

. ע את רוקולבלו שלא יכול היה עדייבשו את פיו הגבינה והטבק  .  שמסביבעולםל שייכותנטולת 

אולם מסביב בתקווה הביט הוא  . ממנו על מנת לשתותכד המיםאחר וחיפש  עצלתייםהוא הזדקף ב

. המים שנותרו בתחתית הכד היו חמים. אוהלהבפתח ותו מצא אלבסוף . את הכד שלא ימצא חשש

אבן חצץ קטנה נקשה בשיניו . שנותרו את הטיפות להיטותוגמע ב את הכד מעל פיו הטההוא 

הוא .  בפיוטעם העפר נותראולם  נוספת פעם אחר כך ירק ,את האבןהוא ירק .  את הנאתויבשהוש

ליפול  היה נחוש הוא  . שאורב לפתחו נודע- לאמן העל השמיכה כמי שבורח והשתטח שב 

  אשר התפשטההלאותאלא ש. האחרונהתנומתו אל אותו תוביל   ואפילו אם ז ,ארוכהלתרדמה 

עד מהרה כל זה לאות אולם  את הכדי להפיגאנא ואנא  הוא הניע את רגלו. ואת רצונסיכלה  ברגלו

הערות בין אדמת ושהוא יוותר תלוי  פרי וו לא ישאי שמאמצהוא נוכח לדעתכעת . היה לו לזרא

אשר תשלול ממנו המחלה של ראשיתה ופחד שזוהי שקע בדכדוך  אבו אלעבד. שמי השינהלבין 

 חסר ,הוא קילל את בנו חסן הצעיר. סמוךבהר השהבניין  מבעל למקבשאותו היה דינר החצי  את 

מזה חמש מוסטפא אשר עובד בכווית . בהיעדרותוממשיך ו עבודהמנסה למצוא  אינואשר  ,הרסן

שחסן היה שטרות ירוקים  הםלח לוש ,5חגיםה שניברק אלא שואל עליהם היה לא אשר ו, שנים

עודה ה 'דיג'חבעוד , חתןתעומד להשהוא  הממזריגיד עוד אחר כך . כאוות נפשולוקח ועושה בהם 

  .  להינשא לתורהממתינה

על סף  השמש עמדהכבר מחוץ לאוהל הוא לא הצליח לנמנם אפילו שעה או שעתיים כש  

נקלע לסערת נפש הוא . וההיזכרותהמחשבה מעוצמת ומבולבל  היה יגע מוחו.  מסעה היומיהשלמת

שש הוא .  שום זיכרוןמוחו בצףלא ש כפי ,כלשהודבר ל לחשוב עולשוב יכול היה שממנה לא 

לא . סבך השינה והשכחה אל הצלילהכהקדמה לפני עבורו שימש  שעל פי רוב הזההרגע קראת ל

נשמעה  בעקבותיהו שינה עמוקהשקע ב,  חייו העצוביםפרקי ועמו ,אבו אלעבדוספורות דקות עברו 

                                                 

המציין את המועד , "חג הקורבן "األضحى عيد" (חא'אד- עיד אל"ול) חג הפסקת צום הרמדן الفطر عيد" (פיטר-עיד אל"הכוונה  ל  5
   ).לעלייה לרגל למכה
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 תווי פניועל לג יד , וטורדני גדול מימדים, שניעקזבוב .  שחוטהכקול חיה ,מקוטעתחדה ו הנחיר

  . ושיווה לו מראה לא בריא

מלאת וארוכה היא  ריעמה אל הגדה המזרחית של הנהואלנו מחנה הפליטיםמהדרך 

, גדוליםהיא כרוכה בקשיים ותלאות  באמצע הקיץשלמה  המשפחצועדת בה כאשר . חתחתים

, מאחור,  מהדבר שם היה.  השלים את הדרךואהאבל . הסיכוי לחיותהסיכוי למות גדול מן כש

בעוד חצי שעה שעה למשך מדי  רצתה לנוח שכןהכעיסה אותו אום אלעבד . לצאת שהאיץ בהם

  . את עצביווהתדהמה חשפה וגירתה   הפגינו רחמיםלא בשמיים המטוסים  .שהמרחק היה גדול

: נעתקהכמעט ושמתו ונעלה על גדותיו ליבו .  של עשןנחשולב טבלהמאחוריהם שחו ירי  

 ,אום אלעבדעיניה של אולם מ? זה קרהכל איך  . כמה מקולל הוא הזמן, לם כמה קשה העו,אלוהים

חסן היה . חסרות מענהשנותרו  מתריסות ומעורפלות תהיותנשקפו  ,  שנהחמישים כבר גוררתאשר 

ה פחדה 'דיג'ח?  ו כמו כל האחריםנ למה לא נשאר:לשאול את אביו מהססבעודו   ומתוחנמרץ

זו אילו ו פועלה את מכשיר הרדיו חשככי  היא אמרה לאמה. והשמיכות שעל גבה היו כבדות

 אלא?  עזבואבו חלימה משפחתבני גם האם : היא חזרה ושאלה.  אותה במבט כועסהשתיקה

הוא  מראה עיניו לא האמין ל אלעבדאבולמרות ש. להתמקד בדרךמשקל השמיכות אילץ אותה ש

  . פה לזאתיצכבר ילו כתו כאהליאת האיץ 

במלחמה . אחרים לכיוון מזרחו  חלקם פנו אל הנהר .בסערה נמלטוהחיילים מסביבם   

המערכה לא הסתיימה . זה בזהעשויים להתערבב כוחות שונים ששני כ החייםהמוות ו נדמים

  .םהיהיה לה טעם מיוחד בפ. מלטלטלםלא חדלה מוות לחיים תנדנדות בין הוה

ה 'דיג'חאת או  .ניוצעיר ב את חסןשיאבד  ללמש . תתפזרשמשפחתו פחד אבו אלעבד   

 ו שלנעוריחיסל קליע את  1948- ב  6.ן'יום אחד בבית דגבבה התאהב שרעייתו את או  .העצובה

  . ובמחשבות רודפניות תייסר בסיוטיםכשהוא מ בדאבון לבחייו עברו עליו מאז ו  בכורו אלעבד

 היה הנהגשכן היטיב מזלם .  אותםהשהסיעבמשאית קלה  פגשוהם  7'חצוויל'במבואות   

עולה על המשאית בעודו כמעט ומעד כשמכנסיו הסתבכו בשולי הדלת  אבו אלעבד. מחנהשכנם ל

באופן ו  ,של קבע מקוםב ישבומעולם לא   אשרבצועניםנזכר כשפקדה אותו מחשבה מרירה . הקלה

שגורלו יהיה הוא פחד בסופו של דבר .  גדולים כלפיהםאהדהרגשות תקפו אותו אינסטינקטיבי 

, מהירותהעקב גופו התנודד . חסןאותן מעיניו של הוא התגבר והסתיר . דמעותעלו בעיניו . גורלםכ

  . שפקדו אותו לסירוגיןהעליות והירידות ו ,העדר הריכוז, הצפיפות

                                                 
-הכפר שמנה כ. מדרום למסילת הרכבת בין יפו לירושלים,   על הדרך בין יפו ורמלה1948 שכן לפני ) ببت دجن(ן ' כפר בית דג 6

  . חמד וגנות, שמר השבעהמ, בית דגן:  ועל אדמותיו הוקמו ארבעה ישובים יהודים1948 תושבים נכבש באפריל 4000
  . מ צפונית מערבית לעיר הבירה של ירדן ונחשבת כיום לחלק מעמאן רבתי" ק13- עיירה הנמצאת כ 7
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הוא הרגיש . םמרחקי תגומאא יכשה התרחקה משאיתה כאשר מערבהתלוי נותר מבטו   

 מולו הוא החל פו נשק עמאןיהרכאשר . עצים שעוקריםאנשים כשחלף על פני  ינהעצב וטליבו ב

ממנו ופרש את גופו על קפץ   רכבה עצרנכאשר . מבוכה וצערחש ו קרוביועם  המפגש אתיין דמל

 להמנוחה גדו  תחושה של לוהעניקצל של מבנה גבוה . מותש לחלוטין  כשהואה הקרובהמדרכה 

.  לעולם בו יפגושלא שהוא לכך  אותו הכין שהייאו. מסתורי דבר מהתשוקה לב מעורבת שהייתה

 השפעתן אתכמותו בין מאחד לא  ואף  בו אלעבדכמו אהימים השחורים יודע את צפונות איש לא 

 זיכרון שהוא צרכחול ו אוהלנותר לו  ורכושכל משאת עצמו לכך כיצד הביא . רוחות החמסיןשל 

  ?חיי הנוודותהעקירה ול ש

  

  לא בא עדיין חסן  -

 תהוא יבוא בוודאו -

 הוא משוטטאולי הקולנוע או שבית יכול להיות שהלך אל  -

 הוא העקשן שבינינו .להגיעהיה נחוש  הוא אבל -

 "רותייתי"ה הכחול אוהל הוא יכול להיות ב -

 שינה עמוקהישן שם אביו הזקן . לשם בעצמיהלכתי  -

 כל נפקד וסיבתו הוא ...  -

 יכול להיות שהוא צריך אותנו -

 איבד את הדרךהוא אולי  -

 לא מכיר את הדרך כמו חסןאיש  -

 לודואג  אני .עברה חצי שעה -

 ?יכול להיותהיכן הוא , גיעהוא עומד לה מתי ,אלוהים -

 !מי יודע, קרהכל דבר אפשר ש -

 אולי הוא ממתין לנו עתהשאני אומר  -

 "...אני בטוח שחסן" -

 "...חלמתי שחסן" -
  

 דוחק שהזמן באחתהם הסכימו . תועלתזמנם ללא מכלים את עד שהבינו שהם  הם דיברו

לכל אחד . תםשלושנפרדו  מוקדמתעל פי החלטה כאילו . פטפוטי סרקמתיר להם לפטפט ואינו 
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  אחד נפגשו עיניהם נוקברגע ב. דאחשהיה ברור וסתום כ ,שנראה כחלום זוהר, היה רעיוןמהם 

  . פגשוי ויחזרוהבטחה שוב הבתחוש נפרדו לדרכיהם הם . יתהדדהסכמה הביעה עיניהם ושפת 

  הצרהאוהל  את אפפה החשיכה . של באר חשוכהמתחתית יצא אבו אלעבד התעורר כאילו   

הפחיד , הריק מאדם, האוהל השומם.  קופסת הטבקלמצוא אתאצבעותיו המיוזעות והקשתה על 

הוא החל בליבו תקווה קטנה ב. ח בכבדותהוא נאנ.  הוא הבין שמשהו קרההכלליבשל השקט . אותו

 לא דבר מההוא חזר ושיער ש.  ונפל על האדמה היבשההתנגש במיכל הדלק, את המנורהלחפש 

איפוא אום . עידלוח ולא טבמשהו . מרירות בפיוחש הוא מאז שיצא בבוקר לעבודתו .  נותן לו מנוח

אין ספק שהיא ? לשעה זועד מאחרת ה 'דיג'חומדוע ? מדיבוריםכבר האם לא שבעה ? אלעבד

אם  מהו   אז.אותו לבדושהם הותירו לא אירע מעולם ?  לשלוט בומי יכול, אולם חסן.  לאמהצמודה

הוא התרומם . יומרה שחורה נפלה על.  כיסה ערפלשורשיואת של  נשקף אבֵ מתוך תוכו?  הענייןכן 

.  התרגשה עליו ההפתעה ברוגעכאשר ראה את המחנה ישן . שאול את השכניםלעל מנת לצאת ו

  .  גדלפחדוו השעה מאוחרתנוכח לדעת שהוא 

  

  .אבו יוסף... אבו יוסף  -

  

  ..אמר אבו יוסףאחרי שהחליפו ברכות בקיצור נמרץ . מלא חרדההתרומם ממיטתו הלז 

  

  ?מדוע גזלת מעצמך את הלילה הזה -

 ?ה'דיג'אום אלעבד וחהם   היכן.'אג'אדוני החלא חשוב זה  -

הוא ש   לימישהו אמראך  תי אותוראיאני לא . יתי אותן מחפשות את חסןרא . נכון. הא -

אום אלעבד . עזב אל העירהוא  אחר כך .על כתפותלוי ונשק  התהלך במחנה במדי צעירינו

 אתה מדוע.  אלוהים ישמור. לו תאונהאירעהשכל אחת התעקשה . כך האמינו לה לא'דיג'חו

  .שם כפי שאתה יודע שלי  בניגם? עמםהלך מתפלא אבו אלעבד שהוא 
  

ובחייו   את בחרותוקטענזכר מיד בבנו אלעבד אשר קליע הוא . התפלאאבל אבו אלעבד 

 ן הרחוקה' בית דגשלקוי המתאר ו אליותשוקה לוהטת תקפה אותו . לבעליו בדאבון עברו ש

חש  הוא לא אתבפעם הז. אבל נסוג אל אוהלו, היה על סף דמעותהוא . חזרו אל תודעתו

אפילו הוא . זיכרוןמבטו באת נועץ , היה מנותק מן המקוםהוא החשיכה שכן  שהפילהמועקה ב

  . בהשעת הבוקר קרש ו האריך בשינההוא היה בטוח ש". מה השעה עכשיו"לא התפתה לשאול 
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 שהרבני-יהודה שנהב: תרגם
  

 חנן חבר: עריכה
  

  


