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טאחאעלימוחמר
חכםמשחמערבית:

הערבארוחתשאחרילעצמותיארמררראןחבר
ארסיגריהויעשןהצרהמיטתועלרגועישכב

החיים>.וטעםהטיבסמלהיא<מרלברררשתיים
ארתה,יציתאםהשגיח,הסיגריהאתשיכבההאמין

עדעמוקהבשינהוישקעמחציתה,אתשיעשןאחרי

שהיההזההמסעאתקיללהואמארד.עייףהיהכיהשמש,עלות
הרוסיומלווהוחראוביקורים.הרצאותפגישות,מוארת,עמוס

בשעהקימהחייברזהבמלואה,הביקורבתוכניתלעמודהתעקשו
לביתשמרנהבשעהנסיעהברקד'ארוחתאכילת ,בבוקרשבע

העובדים,רעדרעםהמנהלעםפגישהלמשל'לפלדה,החורשת
בביתביקורהדייגים,לקולחוזנסיעהאיתם,צהרייםאורחתאכילת

רעדרעםדייגיםכמהעםבדיר'ערעםפגישהלשימורים,החרושת
אכילתקצרה,למנוחההמלוןביתאלחזרהכךואחרהקולחוז'
ומנהיגימקצועייםאיגודיםמנהיגיעםפגישותערב,אורחת

חיטהגידולבעירתעלהייצור'הגברתעלוהרצאותשיחרתהמפלגה,
החייםבעלימשאבינגדאימפריאליסטיותמזימותרעלאדמהותפרחי

המדינה.של
בההיהלאימים.עשרהזהוצפופהרוטיניתחיתההיומיתהתרכגית

כולןנסברהשיחותלצחוק.אולחידודלבדיחה,חולין'לשיחתמקרם
עליברנהשהאדםהעדןגןעלגרת,ושירעלהייצוא,עלהייצור'על

בארבל'בהנעלה,בלבוש,בדיור' :בכולרירןהשררעלאדמות
צאצאיםבהעמדתבנישואים,באהבה,לפרט,הניתנותבהזדמנויות
עוד?ובמהובגירושין.

בפנקסוהערותיואתשרשםרצינימפלגהחברהיהמררראןהחבר
כתיבהלמכשיריבחברתזהחשובביקרובשבילבמיוחדשקנההעבה,
קטניםענייניםעלהערותרושםהיהלכפרו.הסמוכהשבעיר

כמהלמשל'לדעת,לוחשובהיההסברים.ומבקששואלכגדולים,
ולהשוותצררךהרוסיהאזרחהיהאדמהותפרחילחםדגים,בשר'
ארהקיסר'בתקופתצררךהיההורסישהאזרחהכמויותעםזאת

עםלהשוואהוכשהגיעאלה.בימיםהאפריקאיאוהאסיאתיהאזרח
אלפישעשרותזלזולשלבנימהמצייןהיההאמריקאי'האזרח

לגשרים.מתחתאוהעירבחוצותהעזבקורישניםאמריקאים
אינםאוקטוברמהפכתבארץהאדםשבנינטרחהיהמררראןהחבר

יוקרעלמתלונניםואינםנצרכים,ואינםמהר'רעביודעים
לרובמצרייםהספרבתיכיילדיהם,לגורלחרדיםואינםהתרופות,
שלהעדןבגןכילסטיות,מקוםאיןארץבאותה .לכולופתוחים

איןלסמים,מכוריםאיןסרטים,איןגנבים,איןאדמותעליהאדם
לחברנראההכולבישין.מרעידשארואיןאיידסאיןברדסה,ספסרי
אבטלה,איןכיבוש,איןמלחמרת,איןסרב,הכולאלף"."אלףמררראן

ייסוריםואיןהזהבעולםדאגהאיןדינרי'איןאפליה,איןניצול'אין
שאומרים.כפיהבא,בעולם
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שניםעשרבמוסקררההראשוןבביקורובלגלוגנזכרמרוואןהחבר
החברשללקבורלרגל"עליהאזביקוראותרכינההואלכן.קודם
הקוראןשלהראשונההסודהאתפעמיםשלרשבלבוודקלםלנין"
לולעגהמשלחתלראשזאתסיפרכאשר .הקבראתשהקיףבשעה
שאדקלםלניןלחברמגיעלא"רכילב:בגילוילוענההואאךהלה,
שלנשמתםלעילויפעמיםעשרותדשקלמתיהסודהאתקברוליד
בכפרנו?"השלטוןמסרבניכמה
קברלידעמידתוואתהאדומהבכיכרלכתואתזוכרעדייןהוא

אשרלחייליםוכבודוהערצהרצינותכולהשחיתההאלמוני'החייל
צעירראההואכךובעמדוהנאצית.החיהשלמפרקתהאתשברר

לנוכחבתדהמההוכההואומתנשקים.מתחבקיםוצעירה
זר.ובעירזהבמודעהזה,במקרםודווקאההאי,המוסריתההתרופפות

אסור!ייתכן!"לאלשמוע:יכלואותרהסרבניםשכלבקולפלטהוא
לפגועכדיהנהאלהשניאתשלחהארורשהאימפריאליזםספקאין

מחבריו:אחדאותרשאלוכאשרארקסרבר."מהפכתשלהטובבשמה
"אללו:ענהמרוראן?"חברהיסוס,ובליזה,זהר"האימפריאליזם,

המודיעיןוידיהציונותשלידיהמעשההואזהדברחבר'תכעס,
והישראלי!"האמריקאי

השתנה,מדודאןהחברוגםשחלפו'השניםברשעהשתנההעולםאבל
בבעירתלהסכמותהגיעווהאמריקאיםרהסרבייסיםנפתח,העולם

מררראןוהחברביניהם,סחורותלהחליףוהחלורבות,עולמיות
אתודוחהלחוייל'בצאתומרלבורוסיגריותלשעןעתהלעצמומרשה
בעבר.סועןשהיהכפיהאמריקאיתבכלכלהבכלתומךשהואהסענה
כליל!אמריקהאתלשרוףרוצהשהואבתוקףמכריזעדייןהואאמנם
גםמלהשתנות,מנוסמררראןלחברואיןשהואכפינשארלאהעולם

קסבה.במידהאם

חלבחייושהמהפךאחת,מפעםויותררעדה,עםקבלמודההוא
דעותיוולולאמישללולאכימישל'פלולאלמישלוהודותביעקר

דרמהחירםהיהואן'מרוהוא,הבור'במוחואותןשנטעהאדומות

מהעבודהושביםלעבודהמהמיטהההולכיםאללה,מעבדילרבים
ואומרמהמרדהמכלמתרחקבדרכיו'זהירותבוקסשהיהאולמיסה,

האל!""ישמרנייום:יום
היה<והואצוחק,היהלמררואןלושהיוהמעסות"ההתגלות"בשערת
חבילתחיתהבחיילשינויהגורםואומר:רחוקות>,לעתיםאךצוחק

בחודשכשהלכתיחוביזה.חבילתכן'כן'צוחקים?אתםחוביזה.
לאמיחוביזהלאסוףכדיאיבריקשיח'לשסחישנהבאותהשנס

שנהגנומהאוהצבאית,המשטרהשלמכוניתהופיעההאלמנה,
דודנושבנימהאר"אמ·פי"להלקוראהבריסיהמנדטבתקופת
גררואותי'עצרוהצבאית,המשסרההופיעה-מ"צלהקוראים
רזהצבאי'דיןביתלפניאותיוהביאואותיהיכרעלי'איימואותי'

בלאסגורצבאילשסחכניסהבאשמתמאסרימישישיםעליגזר



ומרן.כלאאלאותיוהובילוושירן,
שהואליאמרהואאחדוערבמישל'אתהכרתיומרןבכלא

מישל",לך'מאמיןלא"אנילו:אמרתיקומוניסט.
מדודאן?"יאלא,"למה
ברלשרויק,"הואעלינו'לאשקומוניסט,"מפני
ברלשוויק.""ואני
הגון."אדםמישל'אתה,הריוחלילה,"חס

"והברלשרריק?"
לשכנתולבתר'לאחותו'אמוביןמבחיןאינוהבולשרריקאדם,"בן

הבהמות."אצלכמרמותרותכולןנקבה.ולכל
אתלילהבהירוהחלצחוק,מרובהרצפהעלהתגלגללי'צחקמישל

מציגכךואחרבאוזני'הרצאהמשמיעהיהביומויוםומדי .דעותיו

בעשיריםבהון,בעבודה,כמורבים,בענייניםאתיודןשאלותלי
שכלהאומרבעיקרוןהמוסף,בערךוברוסיה,באמריקהובעניים,

וכאשרובמעמדה.האשהבחירותצרכיו'לפיאריכולתולפיאחד
מכתבלינתןהסוהר'בביתלשהותיהאחרוןביוםממנונפרדתי

למפלגה.הצטרפתירשםבחיפה,שלולידיד
כבשההחולה,אתייבשהישראלממשלתבירדן:רביםמיםזרמומאז
לירחהגיעהאדםפעמיים,ממנוונסרגהפעמייםסיניהאיחציאת

שלומחשבותיווידיעותיוהחרבים,סלעיורעלחולותיועלוצעד
גדלו.וחלומותיוהתרחבומדודאן
אתהשטן'אתלקללוהעריצים,המנצליםאתלשנואהחלמדודאן
אסיהעמיעםבסולידריותלחרשהאימפריאליזם,ואתאמריקה

מהפכתשלהשנהיוםואתבמאיהאחדאתלחגוגואפריקה,
זכריותעל·ולהגןבמרץבשמונהלאשתופרחיםזרלהביאאוקטובר'

עזרתהואהאחריםלביןבינושהבחיןמהאךולעבו.ד"ללמודהאשה
נמרצות.קללותשורשיהרעלעליההמטירהואלבגידה."שנאתר
ארבעםבגידהבמפלגה,בגידהזראםבגידה,היאבגידהלדידו
בהפקרות,ראשלהקלאיןכיבגידה,הןאלהכל-הזרגבבתבגידה

זולתוכברדאתשמחללרמיאדם,בנישלכברדםאתלחללואין
מנעולו'ייפרץהבריותשלמנעוליהםאתשפורץרמייחולל'כברדו

ולמולדתו.לעמולמפלגתו'בנאמנותונחשדבאשתושבוגדרמי
ברחבתבכפרו'ונזכרושלרשסיגריותשתיסיגריה,עישןמדודאן
אתכברסיימהשבוודאיסלאם,ארםובאשתוהתרתבעץהמעיין'
הירדנית,בטלוויזיההמשודר-מצריתהערביתהסדרהבפרקהצפיה
ארםלישון.הלכושכברררג'אלרבנאפחדסלאם,בילדיםונזכר
תחתרגליהאתומושיטההאוראתמכבהבמיטה,לבדהסלאם

קולובדידות.לילהוברכבתובדידותלילהשםלילה.השמיכה.
האוזנייםאתוצורםעזבמסילההמתחככיםהברזלגלגלישקשוק

ארוכה,ארוכההנסיעהוסדורה.רצופהחשיבהמאפשרראינו

היאבהונסיעהידייםרחבתזרארץמריגה.מארדרחוקהרמרסקררה

 ,הבוקרעדישניםהערבארוחתאחריארוכות.שערתשלעניין
בנייניהעלמרסקררהמופיעההחמהזריחתאחריאחדותרשעות

הכנסיות.ושלהקרמליןשלהזוהרותהכיפותרעלהגבוהים
לושיפריעמיאיןולישרן.עיניואתלעצרםניסהמדודאןהחבר
ראינורועדאינווכלל'כללרעאינוצורתואףעלויצועובתאר'
וריקודיהםהקרונותותנודותבברזלהברזלחיכוךאךמטריד'
לישרן.מעודדיםארעוזריםבדיוקלאהלילהבדממת

היהשבהםבימיםנזכרבזכררנות.עצמואתלהעסיקניסההוא
מביןהשלטוןועמיליהמוכתרברדיפותבכפרו'היחידהקומוניסט

ובמכותהמשטרהקציןובקללותובעלבונות,החמולות,ראשי
שלבענייןאשמהעליווטפלמישהועליושכעסאימתכלאגרופיו

סניףהיהלבדרשהואכשנזכרעצמולביןבינוחייךהואבכך.מה
היוואיךכאח,דהדמוקרטיותהנשיםותנועתהנוערתנועתהמפלגה,

בהזמינםאיתרשלהםהסולידריותאתמביעיםטוביםפלאחיםכמה
סלאם!אבריאמדודאן'יא"תתכבד'אתם:קפהספללשתותאותר
ספלאיתנותשתהבראהעיתון.אתלחלקתספיקערדאיתנו!תשב
למלאכה."סוףואיןלחייםסוףישסיגריה.ותעשןקפה

מפלרטטצעירוקולתארלידמצחקקתצעירהקולשמעמדודאן

אלידואתהושיטראשו'אתהריםיצועו/עלהתהפךהואאיתה.
לעשןוהחלסיגריהערדלעצמוהציתהמצית,ואלהסיגריותחפיסת
נעלהסיגריה,בדלאתמעךהואמכןלאחרדקרתכמהבהנאה.ארתה
ובדחףושמאלה,ימינההסתכלבמסדרון'עמדמתאר'יצאנעליו'את

בנוסעים.חטופיםמנסיםשולחכשהואוהלךשמאלבצדבחרכמרס
חמיםבגדיםלבושותונשיםומעונביםחליפותלבושיםגבריםראה
ילדים,ושניאםאבבתא,שלמהמשפחהאוגוסט.שהיהפיעלאף

עתההיוררג'ארלרבנאופחדוסלאםסלאםארםלווצוחקים.מדברים
חלבי'פיסטוקאוכליםושמחים,צוחקיםמשוחחים,היוהםאיתר'

רחוקיםוהמשפחהסלאםארםאךבדיחות.ומספריםגרעיניםמפצחים
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לילדיםמתגעגעאתה ,גברראתה,מהי.ברכבתנסיעהיודעיםואינם

לאמם?אר
כיסאעלמחובקיםיושביםוצעירהצעירראהלקרון.מקרוןעברהוא

אתוראהסקרןמכסבהםנעץידם.עלשעוברלמילבשמיםואינם
אותרעוקץבמשהוחשהוא •הצעירשללצווארונושקהצעירהפי

והמשיךהתכווץהוא •עורפועללוסטרמישהוכאילוארבגררנו'
ההתנהגותאתקיללשלאלבשםהואצעדיםכמהאחריאבלבדרכו.

רעלהאימפריאליםעלהאשמהאתלהסיולאההיא/הרכרוכית
המדינותאלהרכרוכייםבניראתהשולחהמושחת,המערב

כחלקהצעיריםשלמידותיהםאתלהשחיתכדיהסוציאליסטיות
לחבריואומרשהיהכפישם,החברהסדריאתלהפרמתרכניתר
למוסקררה.הראשונהבנסיעתו

 ,ומרמתוקישובחייםהורגת,הבדידותלילה,הפעם.סלחןהיה
 •גברלזקוקהראשהלאשהזקוקגבר .וצעראומללותוששרןשמחה

שבריוםמאותרהחייםמתנהליםרכךהעולם,אתאלוהיםבראכך
להישארצריכיםהענייניםאבלאדמות.עליהראשוןהאדםצעד

מתירנות.כלנוגדתזאתומסגרתהדעת,עלהמתקבלבמסגרת
רמתיהיכןאךיותר!"ולאכאןעד"עצור'האומר:רסןשיהיהצריך

 .לומרידעולאגמגםמדודאןשהחברנדמהכאן-ייאמרזה
צעירות.שתיוראההתאיםאחדלתוךמבםשלח ,בדרכוהמשיךהוא
גרפואתמרעידחשמליבזרםחשוהואבחיוך'אותרזיכתהמהןאחת
רצוןבליצעמואתמצאמהרהעדאךממנה,מבסראתהתיקומיד

אםובעיקרהן,יפותאםהן,כמהבנותלוודאכדיבשתייםמסתכל
פוחזחיוךהיהזההאם •מבררןאומקרישמים,לשםסתםהואהחיוך

בלילה?אורחלעוברהזמנהברשישחיוךאו
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ועיניהחייכופניהאליו.מחייכתאכןהנשיםשאחתלראותהופתע
והקרוןחייךהלילה .חייךשלההתאכל .חייךגופהוחייךפיה .חייכו
להמשיךאלאמנוסאין ,ואןמרוהחברסלאם!אבולךואוי ,חייך

תעשה.לאמצוותעלתעבורוחלילה,חס ,אוקדימהבדרכך
תעשה?לאמצוות
שלכבודןהאםמופקרות?הנשיםהאםהפקר?הואהעולםהאם

השהיההבדידות,אלהאדם!בןתתעשת,למרמס?היההבריות
צחקהואולישבתא?לחברתההאשהחייכהואוליוהלילה!בניכר

מדודאןאתבראותהלגלוגשלחיוךחייכהאוליאובדיחה?למשמע
בעיר?בדוויכמולבדומתהלך

בברזלמתחכךהברזלאתשמעאחר.לקרוןועברבדרכוהמשיךהוא
שניביןהמעברתנודתעםהתנדנדגופווצורמני.עזבקול

עללבושם,עלאיכרים,שלקבוצהראההחדשבקרוןהקרונות.
הזמינוהאיכריםאחד .שהקימוהרעשועלצחוקםעלחפציהם,
עקביועלסבברוסית,לוהודההואאךאתם,וודקהכוסיתלשתות
יצועו.אללשובוהחליט

 ,שלךהסיגריותלחפיסת ,ליצועך ,לתאךחוזר ,ואןמרואתה,האם
שללתאןשובומציץשבשאתהאוהארוךוללילךשלךלמזוודה

אותך?מושךהאשהחיוךהאםהנשים?שתי

מצווהמהלך.ומציקשבהואאךעזוב!""לא!לך:אומרפנימירגש
אתההנההא?לרע,מדיחההנפשתודה!אדם?בן ,נפשךעליך

להציץבליפניועללעבורמסוגלאתההאםתא.אותואלמתקרב
בפניהןבגופן,הנשים,שתיבמראהעיניךאתלהזיןובליפנימה

ומשערה?מפניההניבטהאשהשלובחיוכה
שפורץומיזונה,והגוףזונההלשוןזונות,"העינייםאומר:היהאביו
אתשיפרוץמישהובהכרחאללהישלחהבריותבתימנעוליאת

ובינןבנות,ושתיאשהלךישמדודאןואתה,ארור."במפתחמנעולו
מלחמם,שבעתממזונם,אכלתהריומלח.לחםישהרוסיםלבין

האםחשבונם.עלונסעתבבתיהםלנתומיינם,ממימיהםשתית
ובחזיתבוודקהובמלח,בלחםבחברים,לבגודהדעתעלמתקבל
נגדבריטניה,נגדאמריקה,נגדהאימפריאליזם,נגדאיתןהעומדת
ישראל?ונגדאפריקהדרוםנגדצרפת,
אדם!בןתיזהר,תיזהר,

לפגישהמועדוקביעתודיבורשלוםופריסתוחיוךמבטשלענייןזה
שובחבר,די,וגלוי.חצוףוהחיוךפוזלניהיהוהמבטלבסוף!ופגישה

הדרך!ראשיתאל
אתעוקציםהאשהשמנסיוהרגישצעדים,שניצעד,עשהמדודאן

בתנועהראשואתהפנההואשכמותך!""שוטהלו:ואומריםעורפו
לאבזריחתה.הש.בזשכמומאירשחיוכהומצאואי-רצוניתמהירה
טוב>!"<ערבפיסשר"דובריומבויש:נבוךבקולוהפליטכוחעצר
"דובריוהשיב:המיסהעלצדועלהשרועהגזרהדקהנשיהגוףצחק

תיכנס,בוא ,וסהלן"אחלןאמרה:וכאילוזאתאמרהאשהפיטשר!"
אחרילומרמהידעולאגמגםמדודאןהחבראבללי!"הואלכבוד
אותת ,גבואתלההפנה ,ובברךמבוישחיוךחייךפיטשר"."דוברי
הואפיסשר!"דוברי ,פיסשר"דובריואמר:וחזרידובכףלשלום

שביים,אומשפטידעאילוהלשונית.מוגבלותוואתעצמואתקילל
הנשיםשתיעםשיחהוקושרלתאנכבסהיהשלוש,אושתייםמלה,
האדמה,תפוחייבולעלהחיטים,קצירעלמוסקווה,עלריגה,על
סיבעללהןמודהוהיההמינים,ביןהשוויוןעלאוהקולחוזעל

בגדהסובייטיםשלהאיתנהעמידתםועלשלהןהאירוח
ובעמיםהעניותבמדינותתמיכתםועלהאמריקאיהאימפריאליזם

העולםבכל-הלטיניתבאמריקהבאפריקה,באסיה,העלובים,
השלישי.
שםשחיתהאלאמחובקים,עדייןהצעיריםששביומצאבדרכוהמשיך

הצעירירכיעלישבהוהצעירהעלה,החוםבמצב:התפתחות
שמלתה,תחתאבדההצעירשלוידו ,חזהועלראשהאתוהשעינה
ממזריםאותה.מריחאולהנושקהואאםלהחליטידעלאומדודאן
בלילה,להיאבקכיצדויודעיםלחיותאוהביםהםהזה!הדורצעירי

וב."הקרובותבתנועות ,הברזלעלהברזלבנביחתבבדידות,
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לעצמוהציתהסיגריות,חפיסתאלידואתהושיטמהר ,לתאוהגיע
אותופולס ,נסערובלבברעבתנותעשנהאתלמצוץוהחלסיגריה

אחרי ,הסתלסלותואחרי ,חרסיואחריועוקבהצרהתאחללאל
מדגדגתוכובתוךשמשהוחשהואאוכזבו.ואחריהתפתלויותיו

הבדידותשלושמההלילה,שלשמויימחקום! ,"נולו:ואומראותו
ארוכותשעותולפניךזזיםאינםהשעוןמחוגיבניכר!השהיהושל
מעיניך."דחקהוהשינהלמוסקווה,שתגיעעד

נסה ,שכמותךאהבל"קום, .בגופוחרבכמדקרותהיההזההדבר
התיישבידה,אתלחץלתא,היכנספיטשר!''דובריואמור:שוב

איתה!"ושוחח

ערבית.רקיודעאתהאתה?תשוחחשפהבאיזו ,מסכן ,אבלשוחח!
יודעמדודאן,חבראתהאבל,צרפתית.ולאאנגליתלארוסית,לא

והראשיםהעינייםשפתהיאהלאבינלאומית,שפהאחרת,שפה
האילמים.שפתהחירשים.שפתהסימנים.שפתוהאצבעות.והידיים

איש ,תיכשלואם ,בכפךנפשךושיםרגליךעלעמוד ,כןאםקום,
שקרה.מהאתכפרךלבנייספרלאואישפהאותךמכירלא
לךאורבאיברהאםפה?אחריךעוקבאינוהאםהש"ב?עםומה

ואמרממוחוהשטניהרעיוןאתגירשהואלקרון?מקרוןבעברך
הגבול.אתלעבורלוירשוולאחזקיםהרוסים"החבריםלנפשו:

דעתך!"ותנוחרגועתהיהפה.בסרחאתה

הוציא ,שלוהמזוודהאתמשךהמיסה.תחתלגששהחלוידיווהבה
השווייצריהשוקולדחפיסתאת ,חלביהפיסטוקשקיתאתממנה
ויסקיבקבוקחצימסטיק,חבילתריבה,שלעופהחתבשדהשקבה
אתלקחהמיסה,עלאלהכלאתפרסמפלסטיק.כוסיותושלוש
לשםהכניס ,מעילוכיסלתוךאותםותחבוהצמיתהסיגריותחפיסת

הבקבוקאתנשא ,חלביוהפיסטוקהמסטיק ,השוקולדאתגם
ויצא.בידווהכוסיות

בידושהיההלוואיוהסמיק.והצעירההצעיראתשובראהבדרכו
הואאבלמחייבת.הצניעותכיאותם,מכסההיהשמיכה.אוסדין
התא.לפתחשהגיעעדומיהרמיהר

פיסשר!""דוברי

 nפיסשך!דוברי"ארה,

חיתהאחתידיים.לחצוושלושתםרגליהןעלקמוהנשיםשתי
עיניהבלונדינית,מלא,גופהגבוהה,לחייה,השלושיםבשנות

וזקורדשןחזהאודם,בשרידיומשוחותבשרביותשפתיהכחולות,
עליוכיסהשצלשדיהשביןהקסוםהמעבראתחשפהושמלתה
קומה,קצרת ,גילבאותוחיתההיאלשניה,אשרקסם.לווהוסיף

ובשיות.ועיניהבמצקתאדמוניתשמנמנה,

דיברוהנשיםהקצרה.האשהלידהמיסהצקהעלהתיישבמדודאן
ואוליבואועלאותובירכואוליאומרות.הןמהידעלאוהואביביהן
כךאחראו."או".איוולתו".עלאוטמטומועל ,העזתועלדיברו
שהיהאתלהוציאהחלהואאךמעט,נרתעוהוארםבצחוקפרצו
המיסה.עלולהניחובכיסו

 ,חלביפיסטוקשפתיךוגם ,חלביפיסטוק ,גברתי ,כןחלבי!"פיסטוק
 "."הזוגם

"שוקולד!"
n חיבעולם.ביותרבהסךהשךקךלןומשווייצריה, ,גבירתי ,כן

 ,ומזלגורלהואהעולם .בבתינואותוטועמיםלאאבחנואלוהים,
אתהוציאכךאחרביחד."ממנושנאכל ,ממנושתאכליהואומזלך
ואלאליהבידוואותתהראשונהלאשהאותההושיטהמסטיק,חבילת

ולה!""לךכאומר:חברתה,
גםוחשביה<סוב>"חרשו! ,"חרשוואמרה:צחקהאותה,לקחההיא
חרשו!""חרשו'דברה:עלוחזרהצחקההיא
לאשהאותהוהגישכוסיתלתוךמעטומזגהוויסקיבקבוקאתפתח

כוסיתלעצמוגםומזגהגודקתלאשהכוסיתהגישכךאחרהנמוכה,
הסוציאליזם!""לחייואמר:
"לחיים!"השמנה:אמרה

"סוציאליזם!"והאחרת:
הסוציאליזם.""לחיי :אמר



הסיגריותחפיסתאתהוציאוהואבפיסטוק,וקינחוהכוסיותאתשתר

הסיגריות.אתלהןוהציתאותןכיבד ,שלו
חדשו!" ,"חרשו

ארבמלההשיבהוהתמירהשניים,ארמשפטאמדההנמוכההאשה
מדרראןהתא.אתויוצאתקמההנמוכהאתדאהכךאחדבשתיים.

נגעהכמעטדגלוכףזה.מולזההיושמבטיהםעדישיבתואתהיטיב
כוסיותשתיומזגושבשוקרעלשרקהבחרםחשהואדגלה.בכף
שר."חדאה, ,סי ,"סי :ואמר

"חדשו."ואמרה:צחקההיא

"אמריקאי?"אותר:שאלהרשתו.
כמעט "!>אל<נייטנייט,נייט,אמריקאי?אניאמריקאי?"אניענה:
בכפרנומישהולואללה,חיזה.לאדקלך!ואברי"ארילה:שאמר
הגרנהאשהחברה,הברכיים.עדמגיעהיההדםזאת,ליאמד

כלשרןידיעתיאמריקאי?שאניהרעיוןאתלךנתןמהוצנועה,
הדוח"שייכנסבקול:להאמדכךאחדלבושי?"מגבעתי?האנגלית?

האמריקאים!"שלאביהםבאבי
נייט!""נייט,ואמדה:צחקההיא

אלהשוקולד·אתוהגישעטיפתהאתהסיר ,השוקולדחפיסתאתלקח
שטעםרחשממנהנגסהוארגםממנוקטנהנגיסהנגסהשפתיה.

להלתרגםוניסהחייךהשוקול.דשלמתיקותואתהגבירשפתיה
היאפיר.עלכךואחדשפתיהאלוהצביע"שוקולד",אמר:זאת.
שאמדה.מההביןכאילוצחקהואגםומלים,כמהאמרה
"ברזיל?"אותר:שאלה
לאכדורגל?שחקןפרצוףפרצופי"האםוהוסיף:להענהלא,""לא,
פניועלהצביעאחדכך."עלמעידיםנעליולאלבושילאגרפי,
נתןקלוייםקפהפוליכמרהכההעודיכנראההגרנה,"אשהואמד:

הזה."הרעיוןאתלך
"אפריקה?"

ברזילאי,"ולאאמריקאיולאאפריקאילאאנינייט,"נייט,
הכרסאתומזגבשרקהמתחככתוששרקובברכהנגעהשברכוחש

ואמד:בעיניהמבטואתבעץהשלישית.
<ערבי>."אבעדאבי ,"אני

"אדאב?"

וערביה."ערביבןערביעדאב, ,גברתי ,"כן

"נפט?"

ויצוא."זיקוקרבתיוצינורותובארותוסולדובנזיןרגזנפט ,כן"אה,
שיח'?""אדאבואמרה:חייכה

מואס ,דנימאבר ,מקטארשיח'בסוף.הגענולכךשיח', ,"כן
ושקיםומחרוזתגלימהאלאליחסדיםלאמא·שאדקה.אלח'יימה,

 ".דולריםמלאים
"דולר?"

הרמון."רגםירוקדולר ,"כן
ידה,אתהושיטה ,אליוהתקרבה ,אליוהתקרבה ,אדירבצחוקשאגה
אדאב, ,דולרנפט,שיח',"אדאב,ואמרה:לחיועלאותרצבטה

אדאב!"

 .">ןכ<רהרה,"רה,ואמר:אחריהחזרוהוא

בארלוושישהאמירויות,שלמהשיח'יםאחדשהואלעצמותיארהוא
כן!" ,אדרך ,"כןואמר:עצמולביןביברצחקוארמונות.ודולריםנפט
לדברהמשיכההיאוהיא."בצווארה,ונגעידואתהושיטהוא

ובחזה.ובצווארהובראשהובפיהבשיניהלדבר ,ולדבר
שהיאמההביןכאילוובענייןבהתלהבותדיבורהאחרעקבהוא

 ,"חרשואמר:הואלפעמיםהסכמה.לאותראשואתוהנידאומרת,
 ,התנדנדוהקרוןוחייכה,דיברההאשהרה"."רה :ולפעמים ,חרשו"
אתמעלהרירך ,ובברךוברךבשוקנרגעתשרקלגרפה,התקרבוגרפו
אותרונתןאותרקילףפיסטוק,לקחידו'אתהושיטירך.שלחרמה
מפירופלטנאנח,גרפה,עלהסתכלוהודתה.לעסהוהיאבפיה,
 ,לדברהמשיכהרהאשהוחזה.ופניהצווארהאתשצרבהחמהנשיפה
הביןרהרא"ולנסיגה",ואמדה:עצמהעלהצביעהולצחוק.לחייך
מליםכמהערדאמדההיאחרשו"."רלבטינה,עליו:וחזרשמהשזהר

החברשהואלההיאמדהיסס: .לשמרשואלתשהיאשיעדוהוא
במרחוצץפתאוםלהסתכן?לוולמהסלאם?אבושהואארמדודאן
עלהצביע"עלי",בקול:ואמדמארד,חשובההמצאהמעיןרעיון,
עלי!"אני ,"עליאמר:ושרבצעמו
חרשו." ,"אלי
יאאללה,חיבאבא,עליעלי."מיודעךעלי.אניעלי.אלי.""כן,
סלאם."אבר
באנה!!""אלי
אליוארתהמשךצווארה,סביבזרועואתכדךהואאךלחבקואמרה

וכשהצליחהוממושכתלוהטתנשיקהשפתיהעלוהטביעבחוזקה
אדאב."אלי,"אלי,ושרב:שרבלצעמהאמרהממנו,לחמוק

חברה!" ,ערבירגםעלי ,"כן
באנה!!""אלי
שרודים,"ארבעיםוגם"כן,

"לחייואמר:הכוסיותשתילתוךבבקבוקשנותרהוויסקיאתמזג
באנה.""אליואמרה:חזרהוהיאולנסיבה!"

אחדצווארה.עלנשיקותוהמטירבחזקהאליוארתהאסףוהוא ,שתר
עלארתהוזרקמעליהארתההסידחולצתה,אלידיראתשלחכך

אתחלץחצאיתה,אתמעליההשילהבזקובמהירותחברתה,מיטת
"מושיבה,אומרת:שהיאבשעהגרפהעלושכבהתפשטנעליה,

תמשינה ,"בסדרואמר:שאמרהמההביןלא<גבר>.מושיבה!"
רדי.""<התהלכנו>

וקולוהתנדנדוהתנדנדוהגרפיםשניוהתנדנד,התנדנדהקרון
אלאנותרוולאבלילה,עלםב ,אבד ,דעךבברזל'הברזלחיכוך

גרף.עלגרףונביחתגרףאלגרףלחישות
זה,חרשו"חדשו' :מלמלואןמררוהחברונסעה,נסעההרכבת

ארתהינקכאילונוריה,עלרוסיתידעכאילוהרגישסוציאליזם."
ארהביןשלא,ובמליםשהביןבמליםהשתלחהלשרנואמר.חלבםע

הקרון .מקורןמהידעולאיביןולאהביןלאשאישבמליםנכרןיותר
מזבדרמדרראן ,והתנדנדוהתנדנדוהגרפיםשני ,והתנדנדהתנדנד

 •סוציאליזם.""זה, ,"חרשו :ומדבר

26.10.1992 

הפרליסיים,בחייםפעילסאהאעלימוחמדוהמורההספרותמבקרהסופר,
בארץרביםספרותייםבכנסיםהשתתףהואבארץ.והתרבותייםהחברתיים

סית i ר:,לצרפה'"'לאנגלית,לעברית,תורגמומסיפוריווחלק ,לארץובחוץ
קובץ-י" iנטהלק"הדמתוךלקרחריגה"ברכבת"לילההסיפורולספרדית.

 • t99Sבשנתקרע,כפראלהווא,וארבהוצאתאורשראההאחרוןסיפוריו
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