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הצבייהשנת

בקדחת,נדבקתיבו.לחסותכדיבשבילנוביתלחפשהחלואביהגיעהסתיו

אחריעליהתנפלהשהמחלהמשוםעליו,והכבידמאודאותוהדאיגוהדבר

להתשתשהביאמהוארוכים,רביםלילותבמשךביודבקהאחותישלמותה

ערב,מדיבגופיהלמהזוומכבידהשנואהאורחת .והרענןהקטןגופי

לאחרשניםלגרשה.כדיהועילולאוהקטרותיהתחנוניהאמי,שלותפילותיה

הקדחתעלאלמתנביאבו-טיבשלהקצירהאתהספרבביתלמדתיכאשרימכן

רבותעליהוחזרתיבעל-פה,אותהולמדתישלי,הקצירהזוהיכיהרגשתי

 .אביבפניאותהודיקלמתי
יוםבכלהולךוהיהלחולה,ביותרהטובההתרופההואשאוכלהאמיןאבי

אשכולותובידיוהצהריים,לפניבשעותוחוזרהקטןהכפרשוקאלבבוקר

לשכנעוניסהג'ן,ביתשלמהפלאחיםרכשאותםאדומים,אולבניםענבים

מהעלגופיאתיפצהאשרמספקמזוןמהוויםשהםסבורענבים,לאכולאותי

כדילאמי,ונתןשחטאותוקטן,תרנגולעםשמחחזרהימיםבאחדשאיבד.

מאודעליוריחמתיגופי.כמווחלושרזההיההתרנגולגוףלי.שתבשלנו

אשדעדהיבשהעשבעלניתזודמובחללוקופץומפרפרבכנפיומכהבעודו

ממנו.ליטולסירבתילי,והגישהאמיאותובישלהכאשדתנועה.ללאנדם

בי:הפצירוהודיממנו.נקעהנפשימטעמו.ליהנותממנימנעבתוכידבר-מה

ואינניאותו,סילקהאמיאכלתי.לאאניאבל ,"!חביביבריאות,זו !"אכול

 .בועשומהיודע
בחדדלגורועבדנווהפשוטים,המועטיםחפצינואתלקחנוהימיםבאחד

כמהוהזיתים.התאניםהצברים,לכדמיקרובהכפר,בצפוןהספדביתמחדדי

פליטות,הגיעו,כפריםמאילויודעואיניהאחדים,בחדריםהתגודדומשפחות

הגנה.כאןמחפשותבורחות,

לשמירתקבוצותהרכיבוהתושביםואילובכפר,שלטההצלה""צבא

המכונהגבוהבאתרהכפר,שלהמערביבצדוחנודוביםנשאולילה,

תותחג'שמכפרמבחודקנוהכפרתושביראס-אלצברה.אואלג'מיג'מה,

ההוא,בתותחהתפארוהםמקום.באותואותווהציבועז,רעםשהשמיע
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להםנמצאהשהנהסבוריםבגאווה,שמראתואמררוחזרו"התשכרז",המכונה

בואר'מהרארמיעארמכפראליהםלהתקרבנמנעהיהודיםומןכפרםעלהגנה

כוחותיהם.שלטרשם

קבעאשרהכפר'רעדסידרשארתןלמשמרות,נחלקהאתרבאותוהשמירה

חתזכלה,ארהשתמטראםלילות,שניבמשךישמורמהכפרובחרדגברכלכי

לוושילםאביאתשכרשמישהואירעבמקומר.לרחםשומרלשכורעליוהיה

פלסטיניות.לירותשתיכךבעבור

ובסמטאותבשכונותהאנדרלמוסיההזדחלהאפרדסתורייוםשלבערבו

לנדודיםיציאתןרעםההצלה""צבאחיילינסיגתעםהכפרשלהמערפררת

פחד.-הנשיםובעינידאגה,חיתההגבריםבעינירבות.משפחותשלצפונה

מחדריבאחדוהילדיםהנשיםאתלרכזהחליטוהגברים .בלבולהיהבעינינו

בפתח.כשומריםעמדוהםואילוהספר,בית

אתהחובקתתרנגולתכדמותנראתהילדיהוסביבההיושבתהאםדמות

אותם.לדרוסשינסהאריבמפניחוששתכנפיה,ביןאפרוחיה

הקוראהשומרקריאתאתיוםכעבורשמענואשרעדבחדרנשארנו

היהודי'הצבאיהמפקדבפקודתהחדשהספרביתבחצרלהתאסףלאנשים

הנשיםמןהגבריםאתהפרידולשםהגיענועםמיד .בפחדלשםוהלכנו

הרחבההחצראתהקיפוהחייליםהקרקע.עללשבתכולםעלוציורוהילדים,

הכפררמח'תארהצבאיהמפקדישברהחצרשלהמערביובצדההספר'ביתשל

שמרתאתשרשמופקידיםשניישברולידםעץ'שולחןמאחוריכיסאותעל
 .גדולבספרהאנשים
התקרבולילדיו,לאשתוקרארגליו,עלבתרדונעמדמשפחהראשכל

ארצעדפסעמכןולאחרמלים,כמהאיתםוהחליףרלמח'תארהצבאילמפקד

והלך.מסמכיםנטלשנייםאררגעוכעבורלפקידים,התקרבשניים,

אליגורשארבמולדתיישאראם-האישגורלאתקבעהמח'תארדבר

 ".אותרמכירלא"אניאר "'אותרמכיר"אני :קצראחדמשפט .גבוללמעבר
משמעותר-השניתעודה.כלומר"קסימה",יקבלשהאישמשמערתוהראשון'

לג'נין,יגורשארלכלא,ארהמעצרלביתוירכלהצבאיתלמכוניתיוכנסשהאיש

הסכין.יחרדעלכהליכהנדמההללוהספרדיםהמטריםמהלךולכן

מאנשיאיננוהריומפוחדים.מודאגיםאבי'מאחוריהלכנוואחיאמיאני'

ארהארץ'מןיגורשייאסר'שאביפירושההמח'תארשלאחתמלהורקהכפר'

עמנו.יישאר

לאמור,הישר","דרךהיאהמילולית.ומשמעותולקוראןהראשונהבסורהמופיעזהמונח 1
 •הדיןביוםהאנשיםיעברושבהלדרךהכוונהמהפרשניםחלקלדעתהמאמינים.שלדרכם
יפלו.והחוטאיםהכופריםואילואותהיצלחוהמאמינים :כסכיןוחדהצרהשהיא
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 "?אותומכיר"אתה :המח'תאראתשאלהקצין
בחבלהנאחזטובעכמובתחנונים,במח'תארנתלוכולנוועינינואביעיני

אבי,אלוחייךמאנשינו,"הואעלי,זה"כן,אמר:המח'תארכאשרהצלה.

כתפינו.מעלהוסרכבדמשאכיהרגשנו

במולדת.ונשארנוהאוכלוסיןרישוםתעודותאתהשגנוכך

עלשאלותכמהאביאתשאלתיהצפוניהספרבביתלחדרנוחזרנוכאשר

קושרידידותשלותיקקשרכיליהשיבהואכלפינו.הטובונוהגוהמח'תאר

אביאךבבתיהם,פעמיםכמהאירחוהודודיווכיהמח'תאר,עםמשפחתנואת

הסודאתלאואףבמח'תאר,הצבאיהמפקדשנהגהכבודסודאתליגילהלא

בכפרם.התושביםלהישארותביחסיותרהגדול

ושיח'מח'תארוהואבביתו,המח'תארבןאתביקרתישנהכחמישיםכעבור

לי:סיפרהואבגליל.וידוענכבדואישהירושה,מכוח

אל-כדררה,אל-ואמון,מיעאד,ותושביהמערבי,הגלילאתכבשרשהיהודיםאחדי
זמןאביהידחוהראשונה,האשהפסקתואחדינעקדו,אחדיםומקומרתצפרדיה

ליהודיםשנכנעטמדה,מכפרד'יאבממשפחתשלנרקרוביםעםקשרריצדממרשך
שלהיהודיהצבאיהמפקדעםסודיתפגישהלוסידרווהםבר'נשארוותושביו
שלרםעלישמורשהצבאהקובעתכניעהתעודתעלעמוחתםהואהאזור.

והתעודהחזרהמח'תאדהתנגדות.ללאהכפרכניעתתמררתורכושםהתושבים
חששמתוךבכפר'קדוששללקברסמרךארתהוהטמיןבחיקו'נישאתהסודית
כשםסודית,נותרההפגישהלהורג.יוצאוהואההצלה","צבאבידיתיפולשמא
נובמברבחודשלילהבאותוהגלילנפלכאשדהתעודה.דברעלידעלאאחדשאף
היהודייםהנוחרתפניאתוקיבלההלכהלבןדגלנושאיגבריםשלקבוצה , 1948

המסמךאתהמח'תאדהוציאהכפראלהנוחרתהגיעוכאשדממיעאד.הבאים
למפקד.והגישוהמסתורממקרם

שניהלוהמשפחותראשיואתהמח'תאריםאתלתארנהגנושעברובשנים

כןעלויתרבכפרים,התושביםלהישארותודאגוהיהודייםהכוחותעםמגעים

רשותראשכיצדזוכראניכסוכנים.והרס,מגירושכפריהםעלשמרו-

ותקימוהזמןיבוא"פטריוטים, :עמובפגישהליאמרבמשולשמקומית

דאגואשראלהשהםכיווןהאלה,הסוכניםלזכרפסליםואפילואנדרטאות

 "!במולדתלהישארותכם

פעולהושיתפושונהבאופןהללווהנכבדיםהמח'תאריםנהגובעצםמדוע

עללשמוררצושמאאושונה,השקפהלהםחיתההאם ?היהודיםעם

הניעוחשאיים,אחרים,מניעיםואולי ?המשפחתימעמדםועלמנהיגותם

אותם?

כולם,והמח'תאריםהנכבדיםנהגואילו :היאהגדולההשאלהואולם,

מגרשיםהיהודיםהיוהאםיאופןבאותוהאחרים,וביישוביםבעריםבכפרים,

 ?כפריםמאותוהורסיםהתושביםאת
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מעשי .מתוכנןהיההגירושכימוכיחיםרבותותעודותהיסטורייםמחקרים

כימוכיחיםאלצפצאף,עדראל-דראימהמדיד-יאסיןובצפרן,כדררםהטבח

ערבית.מאוכלוסיהנקייהקרקערצתההציוניתהתנועה

"איך :פעםאותישאלהפלסטיני,התרבותשדעבד-רבו,יאסדידידי,

 "?הללוהכפריםאתגירשולאמדוע ?בכפריכםנשארתם

עבליןשפרעם,טמרה,מדועכזאת,שאלהאלישהופנתההראשונהבפעם

 ;נהרסוואל-כדררהמיעאראל-ואמון'צפרדיה,בערדתלןעלנשארווכאבול
נהרסו,ראל-ע'אבסיהעמקהכריכאת,בערדתלו,עלנשארכפר-יאסיףמדוע

אזששיתפורמח'תאדיםנכבדיםבאותםנערצההסיבההאםלענות.התקשיתי

שקראה 2לארמי",לשחרורב"ליגהנערצההסיבההאם ?היהודיםעםפעולה

היאלכךהמרכזיתהסיבהואולי ?ובכפריהםבבתיהםלהישארלאנשים

לגמרי"לטהר"הישראלילצבאאיפשרהשלאמפחידה,במהירותנפלשהגליל

 ?הערבייםוהכפריםהעריםאת

שמאאריהודים,מנהיגיםכמהשביצעומ"טערת"כתוצאהכאןנותרנוהאם

 ?מאחריםיותרהמולדתבעפרשנאחזנומשרםנשארנו

חביבי'אמילשלספררגיבוראלמתשאא'ל'אבר-אלנחססעיד

חמור.בזכותבמולדתנשארכיאומר"הארפסימיסט",

 ?סעידהחמור'מיהר

למיעאד,ושברהספרביתבחדרהשאיררנרהררימהיישוב.הסתלקהצבא

בתיהםעלשומריםהכפר,מאנשיקבוצהמצארהםבה.התחוללמהלבדוק

בהםעשרשהחייליםאחרישכןוגזל,ביזהמפניבהםשנותרמהעלומגיבים

מציריהן'תלושותדלתותיהםואתריקיםאותםוהותירוחודשים,במשךשמרת

והמגורשים.הפלאחיםהבדואים,מקרבוהרעביםהשודדיםשלתרדםהגיע

והתבואההמועטיםהרהיטיםאתעליהםוהעבידגמליםשנישכדאבי

אחדאצלצררךלעתאיחסךהיתרואתמכר,מהחיטהחלקלפליטה.שנותרו

ממכריו.

עלרכיהספרבתיאתלפתוחישכיהחליטהכפרשלהצבאיהמרשל

שכראותרנקילחדרועברנוחדדנואתעזבנוולכןללימודים,לשרבהתלמידים

אבי.

ואתהכרתילאשארתםילדיםעםהחדש,בביה"סב'בכתהללמודהתחלתי

היישובומןשלנרהשכרנהמןבאראשדשנייםלמעטידעתי'לאשמותיהם

ילדיוסף,שמרהאחד-אחדספסלעלנוספיםתלמידיםשניעםישבתישלנר.

שנים.באותןהפלסטיניתהקומוניסטיתהמפלגהנקראהכך 2
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בגדיםתמידשלבשומנומס,עדיןילדסלים,שמווהשני,לגסות,נוטהגדל-גוף

אנחנו.גרנובהבשכונהוהתגוררומסודריםנקיים

עדנמשכהבינינוהידידותעמו.והתיידדתיפנים,ומסבירידידותיהיהסלים

מכןלאחרארוכותשניםכאבול.לכפרוחצי,שנהכעבורהיישוב,אתשעזבנו

כילינודעכךאחרבאוניברסיטה.פעילסטודנטכברוהואחיפה,בעירפגשתיו

בביתי,הטלפוןצילצל 1995במאילאש"ף.והצטרףללבנוןהארץאתעזב

 :צוהלקולשמעתיהשפופרתאתהרמתיוכאשר
מחמד?הלו,-

כן.-

 .לסח'ניןבדרךאניסלים.ידיד.ך 3 •שקורעמאדמדבר-
 !שלוםיאחלן-

היום.עדאותימטרידמהדבר

ברגל,ללכתנהגנו-בסח'ניןמקלטשמצאומיעארכפרילדי-אנוהאם

אחריבצהרייםחמישיביוםבשבוע,פעמייםאופעםילמיעארבקבוצות,

ולשעוטלשוטכדייהחופשיהיוםשישיייוםובבוקרהספריבביתהלימודים

בשכונותלשחקכיצדידענושלאכיווןשלנוהכפרשלוהבתיםהשכונותבין

 ?לכךאותנודחפהלכפראהבתנושמאאויסח'נין
עללטפסאל-מע'ארפה,לאזורולהגיעביחדללכתגדולתענוגזההיה

אלגורי,שלהזיתעצילידלראס-אלבירולהגיעאל-הרובהלאזורהגבעה

בארותינו.ממימיולשתותמשחקינואתלשחקהכפר,לשכונותלהיכנס

השתובבווהרוחותחלונות,אודלתחסרשנותרבביתנולבקרנהגתי

הגבעות,עלהדרומימהחלוןוהשקפתישאהבתיפינהבאותהעמדתיבאגפיו.

והים.המישורים

 !ביתנו

ביתנו.הוי,

הוי.

בשכונה?,זגלואתחבריך~זקל iJאחר-הצהריים.בשעותכאבוללכפרהגענו

הביתהחדש",ל"ביתנוולהעבירםהחפציםאתלשאתהחלווהוריהמזרחית

"בית"לזהקוראאניהבית.מןמרוצהואינהכועסתאמיכיהבחנתיאבי.שקנה

שדמהנקייה,ולאצפופהבסמטהאפלוליחדרזההיהולמעשהנדיבות,דרך

לצריף.מכליותר

דלתלידלהתקבץהחלוהשכונהילדיהמסע.אחרילנוחעייפיםישבנו

זרקוכךאחרהחדשים,השכניםעלותמהיםבוחניםעלינו,ולהביטהצריף

ליועצווהפךישראלאתשעזבסח'ניןילידה'פתח'שלהמהפכניתהמועצהחברשקוד,עמאד 3
לארץ.-1998בחזרישראל,לענייניעדפאתשל

~ -!c'l!I 1:0ם 
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דימהשלבביתגריםהםתדאו,"בואו :צועקיםשהםתוךוברחואבניםעלינו

 "!המשוגעת

כועס.אחריהם,רץואבי

המשוגעת,דימהמפניבפחדאליהונצמדתיאמישלבכייהקולאתשמעתי

הזדים.הילדיםומןהזרההשכונהמןהזה,הלא-ביתמן

הידוקההזהותתעודתאתעמונושאהספדילביתאביאותילקחבבוקר

 .'בכיתהתלמידשאניהמוכיחהותעודה

הגעתיואניהכפריברחבימפוזריםקטנים,חדריםהיההכפרשלהספדבית

לחדדנכנסתילשק.יותרהדומהבד,בתיקמחברותיאתנושאמהם,לאחד

אותיובחןאותוקראהואהספד.ביתממנהלמכתבלמודהוהושטתינבוך

 "?שמך"מה :אותישאלואזהרחמים,מןבהםשישבמבטים
 :דםבקולאמדהוא"מחמד". :לוועניתיבמכתב,אצלורשוםהיהשמי
הבא,ברוךשלכם.לאורחמקוםפנועבד-אלקאדד.עלי"מחמד

 "!עבד-אלקאדד

התלמידיםוהנהאני,אודחאמנםאםלעצמילתמוההספקתילאעוד

הספד:ביתמקהלתכמויחד,לשירהתחילו

עבד-אלקאדד

חדדאחלמקים

העדרבדיד

 !מטוס

 .בכיסףעלינבוךעמדתיואניפעמיים.הפזמוןעלחזרו
אתקירבוהםלשלום.אותישבירכותלמידיםשניביןגופיאתדחקתי

 "!עבד-אלקאדד"שב, :ליואמדודבוקיםכמעטשהיועדלזהזהכיסאותיהם

 ?עבד-אלקאדדאיקדאמעתההאם
לאעודליישוב.מיישובעבדנווחצי.שנהתוךפעמיםארבעדידהעבדנו

והנההראשונה,בגלותנוחבריםכמהולהכירזרותיעללהתגברהספקתי

חדשה.ולזרותחדשהלגלותולעבודאותהלעזובאביהחליט

הילדות,שלהמשחקיםמגרשהבית,השכונה,היישוב,השתנה.בחיינוהכל

שמי?גםישתנהלאומדוע-הבגדיםהשתייה,האוכל,הרהיטים,החברים,

ייתכן.לא

 !עליואוותרולארכושי,זהוזכותי,זו

לשבתכיסאלמחרתעמילהביאהמודהממניביקשהלימודיםיוםבסוף

 .עליולכתובושולחןעליו
ובמראם,בצבעיהםמזהזהשוניםכיסאות :משוניםהיוהכיתהרהיטי

גבוהים,לטסיםאותואמים,ולאבלוייםלהדומיםיותרהדומיםשולחנות

 13מ11ינ,ים
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אתלהוריומסרתיהביתהשבתיכאשרמבתיהם.התלמידיםהביאושאותם

ונבוכו.התבלבלוהמורה,בקשת

 !שלנובביתטסואיןהדוםאיןכיסא,איןשולחן'אין

 ,, !המוותמרעלסוכרזורההזה"המורה :אמרהאמי

 ,, .קטןכיסאלך"נסדר :אמראביואילו
תדאג,"אלואמר:ביהביטהואכמונו.פליט,שהיהלשכננו,נודעהדבר

כמהוצעדממקומוקםושולחן."כיסאעםשלךהספרלביתתלךבבוקרילד.

צבעונית,עץוחתיכתמסמריםבילף,נושאכשהואשבמכןולאחרצעדים,

לך"הנה :ליואמרמשונהצורהבעלטסלהכיןגמרערבלפנות .לעבודוהחל

הזההשולחן .ילדהעץ'עלמשתייםבידאחתציפורטובה !ממששלשולחן

ונמוך'קטןקשכיסאנושאכשהואוחזרלביתונכנסהוא ,, .ובשבילך 97-

בסוף .מאל-ואמוןלכאןאיתיאותולקחתיהזה.הכיסאעל"שמור :ליואמר

 ,, .עליושמור .ילדאותו'ליתחזירהשנה
בבעלותאדמהחלקתחיתהכאבוללכפרמסח'ניןלעקירתנוהיחידההסיבה

אלשיח'"ואדיהיוםעדאותהמכניםהאנשים .כאבולבאדמותהגובלתאבי'

איננינאצר-אלדין".אבו"כרםאותהכינהאביואילוסבי-אבי'שםעלעלי",

גבוהים,הריםשניביןנמצאהזההשדההיום.עדהזההכינויפשראתיודע

חילזון'לנחלהנשפךכאבול'נחלעוברבמרכזו .במיוחדפורההיהולכן

לעכו.מדרוםהתיכוןליםהנשפךנעמן,נחלשלהעיקריהמקור

הרשותומפניהפקעהמפנישדהועליגנובכאבולשמגוריוהיהסבוראבי

נפקדים.לנכסי

ועדשים.חיטהבווזרעשנים,שלושבמשךשדהואתעיבדאבי

שודדיהםפועליהם,אתבכפרהבכיריםהפלאחיםתרמוהראשונהבשנה

למעלהחיטהשמכראחרי~ין-יום.בהוזרעוהקרקעאתחרשוופרדותיהם,

פריהאתוקצרבהזרעכךהקרקע.אתלעבדכדיוחמורפרהאביקנהמצרכינו'

השתפר.הכלכליומצבנורצופות,שנתייםבמשך

 .לוציפינושלאדבראירעאז
התחוללה.השנייההנכבה

בביתאותךמבקשים"עלי' :אומרבעודוביתנודלתעלדפקהכפרשומר

המח'תאר."

 ?אותימבקשמי-

הממשלה.-

שלראשוובעקאלבכרפיהמבטחואתשםחלציו,אתאזרבנעליו,הקישאבי

ומבולבלים.מבוהליםהשאירואותנוהכפר,שומראחריוהלך
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 :סוגיםלשלושהתושביואתשחילקהצבאי,המושלמעוולותסבלהכפר
ומןמשלווהנהנואלה-כחולותזהותתעודותבעלישלהיההראשוןהסוג

-אדומותזהותתעודותבעלישלהיההשניהסוג ;במולדתלהישארהזכות
 ;הארץמןלגרשםאולהגלותםהצבאיהמושלשלוזכותוזמניים,תושביםאלה
ולאאדומהלאכחולה,לאתעודה,שרםבליאלהשלהיההשלישיהסוג

ברחואלהולכןהשלישי,הסוגמןהאנשיםאתלגרשנהגוהחייליםשחררה.

במכוניתאותרלקחומהם,אחדהחייליםתפסוראםובהרים,במערותוהתחבאו

אתלכנותנהגרהאנשיםג'נין.לעירקרובכמגורש,אותרומשליכיםצבאית

לו:אמררפלוניעלמישהושאלוכאשרשפיכה,-~בגלארץמחוץאלהגירוש

לג'נין."אותר"שפכו
 ?הזוהמבזהבמלהבחרומדוע

כךבר,חפץאיןלדברארערך,חסרתלסחורההפךהפלסטיניהאדםהאם

 ! ?לשפכוארלהשליכושאפשר

בהם,הרגה-אותםורדפה"מסתננים"האלההאנשיםאתכינתההממשלה

אחרים.וגירשהחלקםאתכלאה

עוצר "!"מעונן :הפלאחיםאחדצועקהיההכפריאלהחייליםהגיעוכאשר

ואזבכפר,והבתיםהשכונותלכלהגיעהשהידיעהעדכך,עלוחוזרלרגע,

ארמחבואאחרמחפשיםובסמטאות,ברחובותרציםאנשיםלראותיכולת

מקלט.

בשעותבכפרפתעביקורותלעררךלעתיםנהגרוחייליוהצבאיהמושל

 :לתושביםלצעוקהשומרעלומצרריםאותומקיפיםהיוהםהמוקדמות.הבוקר
אללהגיעוהילדיםהנשיםהגברים,מןמבקשהצבאיהמרשלהכפר,"תושבי

היוואז "!והאישוריםהזהותתעודותאתתשכחואלהמערביות.הגרנות

שהחייליםכיורןהסוללות,רעלבמתכניםבטברנים,"המסתננים"מתחבאים

בית.אחרביתהכפר,בבתיחיפשו

לאמי:ואמרמעיניו,ברחוכמעטהדמעותעצוב,כשעה,כעבורשבאבי

 ,, !האדמה"הלכה :וצעקה oחזעלחיכתהאמי ,,הוואדי.את"הפקיעו

אשרומרושעיםשחצניםסוכניםשלשקבוצההכפרממח'תארנודעלאבי

יהיהשלנוהשדהרכייהצבאילמושלעליוהלשינושעב,בכפרהתגוררו

בשליטתם.מעכשיו

לביןובינווחמלה,רחמיםידעשלאוכהה,נמרךבחורעמדהקבוצהבראש

שנפלאחריהבריטי.המנדטשנותמאזאיתןקשרהיהרה"הגנה"היהודים

מופקריםשלבקבוצהעצמווהקיףשעב,לכפרמרןאל-ראמכפרעברהגלילי
כוחשלטון,לוהעניקהצבאיהמושללאסור.מותרביןהבחינושלאוהוללים,

ושעב.מיעאריאל-ואמון-כפריםשלרשהשלורכושאדמותעלובעלות
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עללהגןכדישעבלכפרברגלאביהלךובאמונה,בצדקחמושבערב,

אךהקרקע,עללזכותובנרגעלשכנעםניסההואלהשיבה.ירכלאוליאדמתו,

שאותרשנתיסכרםתמררתהאדמהאתלחכורניסההואטענותיו.אתדחוהם

מכן,לאחרשנתןמסוימיםמרמזיםסירבו.הםאבלחקלאית,עונהכלישלם

ומבזים.קשיםדבריםבאוזניוהשמיעוהםכינראה

התעוררכאשרעייפות.מרובונרדםריקות,בידייםשחרעםשבהוא

תדהמתה.אתשעוררמוזר,דבר-מהבפניואמיראתהבבוקר,

פירדיבר,וכאשרעיניו,אתלעצרםהצליחלאהואפניו,אתעיוותשיתוק

חריפה.בעוריתהתערות

 :ואמרבאשלכרהשכן
בר."שיטפלשיח'צריךממלאך.מכה"זאת

 "!שכןהוואדי'אתלקחו .מהשטןמכה"זאת :אמראביואילו

להםייתןלאשהאלמרגיז.זהאללה,חימרגיז'"זה :ואמרהשבהראמי

 "!הבאבעולםולאהזהבעולםלאמנוח,

לעסותו.יוםומדיתפילותלומרבאבי,לטפלהחלהיישובשלוהשיח'

מןלצאתהחלוהואכחודשיים,כעבורהשתפראבישלהבריאותימצבר

לקחבעיניו,היהאחרמשהראךכשהיו,להיותחזרוופניופירלשכונה.הבית

וסימן.

פקוחהכשארההשכייהואילובלבד,אחתעיןלעצרםנהגאבי,ישןכאשר

שיתוק.אותרבגלל
האחתכשעינוישן-שניםשלרשים-וחמשערדחיהואאירועאותראחרי

 ?דאגהמתוךארזהירות,מתוךהאםערה.והשכייהעצומה

זהותנו,קיומנו,עלשמרה ?לכרשהיהמהעלשמרההאחתעינוהאם

 ?חייכו

אזרתילאאךהזה,המשוכההמצבעלפעמיםכמהארתהלשאולרציתי

 .כןלעשרתאומץ
 !הכרםונוטרהביתשומרשלשכתרהצבייה.שכתער.ישןאבי

 ?כאחריםישןולאער,שכותרלואמררמה

באותולושאמררמהאתהיציאהמסעלפכילואומריםשהיוהלוואי

הלילה.

המבוקש.יושגבייחוליםלאאך

כלרם."צמחולא'הלוואי',"זרענו :אומריםהכפריים

ררן-גלבעגיאמערבית
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