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Weekend i ørkenen
       
       LINE AGERLIN TROLLE        WILLIAM VEST-LILLESØE           

Hamad sidder i den store bil. Han sidder tæt sammen 
med sin bror og to søstre. Det er varmt. Bilen bumler 
gennem det løse sand. Hamad ser ud af vinduet. Nu er 
byen væk bag dem. Der er klipper og sand til alle sider. 
Hamad glæder sig. Det er weekend, og de er på vej 
ud i ørkenen.

hamad Hamad er 6 år. Han har to hjem. Et hus i en lille landsby 
og et stort telt i ørkenen. Hans familie er i ørkenen hver 
weekend. Både landsbyen og ørkenen hedder Wadi Rum.
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Hamads bedsteforældre var 
beduiner. Hans familie har stadig 
telte og dyr. De har får, geder og 
kameler. Beduiner kommer fra 
ørkenen. De fleste lever af deres 
dyr. De flytter rundt, så dyrene 
kan finde mad og vand. Hamad
skal kende til livet i ørkenen. 
Det siger hans far.
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Hamad holder styr på de mange 
geder og får.
”Jeg lærer hele tiden nye ting i 
ørkenen. Jeg har lige lært at ride 
på vores æsel. Det er sjovere 
end at gå. Jeg sidder tit på det 
hele dagen. Jeg glæder mig 
også til at ride på kamelerne. 
Det må jeg først, når jeg er 7 år.” 

Tidligt om morgenen pakker 
Hamad æslet. Æslet bærer 
vand, mad, kopper og en 
tepotte. Så driver Hamad 
og hans bror Thaher dyrene 
afsted. De skal ud og finde 
føde.



L ÆSERAKETTEN 2018 TRIN 1 OG HØJTLÆSNING14 15

I det sidste lys leger Hamad 
og Thaher med deres søster 
Naseem. De leger med lammene 
og hopper i sandet. ”Jeg kan 
godt lide sandet. Vi kan lege alt 
det, vi vil. Vi har et sjovt spil. 
Det hedder seeja. Det går ud på 
at fjerne den andens sten.”

Om aftenen skal dyrene have 
vand hjemme ved teltet. De 
har haft vandet med i den 
store bil. Hamad giver dyrene 
vand. Dyrene er meget ivrige. 
Han skal passe på, at de 
ikke træder på ham.
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I mørket ligger Hamad sammen med de andre børn. 
De har et varmt tæppe af gedeuld over sig. Hamad kan
godt lide at holde sig vågen. Han ligger og lytter. 
Mændene sidder ved bålet. De drikker kaffe og snakker. 
Hvor skal teltene flyttes hen næste gang? De flytter altid 
samtidig med de andre familier. Så de skal blive enige.

Så snart solen går ned, 
bliver det koldt. Meget 
koldt. De løber tilbage til 
teltet. Der dufter af shrak. 
Det er fladt brød, som 
Hamads mor bager. 
De spiser shrak og kød. 
Det smager lækkert – og 
lidt af røg fra bålet.
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Hamad elsker ørkenen. 
Men han glæder sig 
også til at komme 
tilbage til byen. Der 
kan han se fjernsyn og 
købe slik i kiosken.

Hamad kan høre musik. Det er hans fætter Mohammad. 
Han spiller på rababah. Den ligner en guitar. Men den 
har kun én streng. Mohammad synger om ulven. Den 
hyler i natten, fordi den er sulten. Hamad gyser. Måske 
lister ulven rundt i mørket. Han har aldrig set den. Kun 
dens fodspor. Men lammene er i sikkerhed. For deres 
hunde holder vagt ved teltet.

På hjemmesiden 
kan du se, hvordan Hamad 
leger, spiller seeja, rider 
på æsel og driver får og 

geder. Du kan også lære at 
lave shrak og få mere 
at vide om ørkenen og 

beduinerne.

heleverdeniskole.dk/HAMAD


