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מחמוד דרוויש 

תסריט מוכן

ַפְלנּו, ּנָ ו ׁשֶ יַח ַעְכׁשָ ַנּנִ
ֲאִני ְוָהאֹוֵיב,

ָנַפְלנּו ִמן ָהֲאִויר ְלתֹוְך ּבֹור,
ַמה ִיְקֶרה ָאז?

ְסִריט מּוָכן:  ּתַ
ל ּזָ ה ַלּמַ ה ְנַחּכֶ ִחּלָ ּתְ

ִצים  ַחּלְ אן ַהּמְ ְמְצאּונּו ּכָ ּיִ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ
לּו ֵאֵלינּו ֶאת ֶחֶבל ַהִחּלּוץ  ְלׁשְ ִויׁשַ

ָאז הּוא ֹיאַמר: ֹקֶדם ֲאִני
ַוֲאִני אֹוַמר: ֹקֶדם ֲאִני

ל אֹותֹו ְלִני, ַוֲאִני ֲאַקּלֵ הוא ְיַקּלְ
ְוא, ָ ַלּשׁ

יַע ַהֶחֶבל ֵהן ֶטֶרם ִהּגִ

ְסִריט: אֹוֵמר ַהּתַ
סֹוד: ֶאְלַחׁש ּבְ

ִטיִמיְסט ְקָרא ָאנֹוִכּיּות ָהאֹוּפְ ּנִ ֶזה ַמה ׁשֶ
ֹלא ִלְתהֹות ַמה ֹיאַמר אֹוְיִבי

ֲאִני ְוהּוא 
ִפים ְלַמְלּכֶֹדת ַאַחת ּתָ ׁשֻ

ֻרּיֹות ַחק ָהֶאְפׁשָ ִפים ְלִמׂשְ ּתָ ְוׁשֻ
ָלה יִנים ַלֶחֶבל, ֶחֶבל ַהַהּצָ ַמְמּתִ
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ַדְרּכֹו,  ֵדי ָלֶלֶכת, ִאיׁש ּבְ ּכְ
הֹום  ְקֵצה ַהּבֹור, ַהּתְ ּבִ

ים  ּנֹוַתר ָלנּו ֵמַחּיִ ֶאל ַמה ׁשֶ
ּוִמְלָחָמה 

ֵצל! ִאם נּוַכל ְלִהּנָ

ֲאִני ְוהּוא 
ְמֻפָחִדים ַיַחד

ָבִרים ֲאֵחִרים ַחד אֹו ַעל ּדְ ׁשּום ֹאֶפן ַעל ַהּפַ ִרים ּבְ ְוֹלא ְמַדּבְ
ֲהֵרי ֲאַנְחנּו אֹוְיִבים

ַמה ִיְקֶרה לּו ָנָחׁש
אן,  נּו ּכָ יט ּבָ ִהּבִ

ה ְסִריט ַהּזֶ ִמּתֹוְך ְסֶצנֹות ַהּתַ
ְחָדִנים ַיַחד ֵני ַהּפַ ׁש ִלְבֹלַע ֶאת ׁשְ ְוִלְחׁשֵ

ֲאִני ְוהּוא? 

ְסִריט אֹוֵמר:  ַהּתַ
ֲאִני ְוהּוא 

ֶרַצח ָנָחׁש ִפים ּבְ ּתָ ִנְהֶיה ׁשֻ
ֵצל ַיַחד  ֵדי ְלִהּנָ ּכְ

אֹו ְלחּוד

ָרָכה ְבֵרי ּתֹוָדה אֹו ּבְ ֲאָבל ֹלא ֹנאַמר ּדִ
ינּו ַיַחד ָעׂשִ ַעל ַמה ׁשֶ

י ָהִאיְנְסִטיְנְקט, ֹלא ֲאַנְחנּו, ּכִ
ֵהֵגן ַעל ַעְצמֹו ְלָבדֹו 

ְוָלִאיְנְסִטיְנְקט ֵאין ִאיֵדאֹולֹוְגָיה

ֹלא ׂשֹוַחְחנּו, 
יַח  ָחְכַמת ַהּדּו־ׂשִ י ּבְ ְרּתִ ִנְזּכַ

ף ּתָ ׁשֻ סּוְרד ַהּמְ ַאּבְ ּבָ
ָאַמר ִלי ִלְפֵני ֵכן:  ׁשֶ ּכְ
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י  ּלִ י, ׁשֶ ּלִ ָהַפְך ְלׁשֶ ל ַמה ׁשֶ ּכָ
ָך  ְלּ ׁשֶּ ּוַמה ׁשֶ

י  ּלִ ׁשֶ
ָך! ּלְ ְוׁשֶ

ַמן חֹול ְוֶקֶצף ַסּבֹון  ַמן, ְוַהּזְ וִעם ַהּזְ
יֵנינּו.  ּבֵ ְעמּום ּוַמה ׁשֶ ִ ִתיָקה ַהּשׁ ְ ְברּוְ ֶאת ַהׁשּ ׁשָ

ים? ָאַמר ִלי: ַמה עֹוׂשִ
ֻרּיֹות.  ה ֶאת ָהֶאְפׁשָ י: ֹלא־ְכלּום, ְנַמּצֶ ָאַמְרּתִ

ְקָוה? בֹוא ַהּתִ ָאַמר: ֵמַאִין ּתָ
בֹוא ִמן ָהֲאִויר.  י: ּתָ ָאַמְרּתִ

י אֹוְתָך  ַמְנּתִ ּטָ ַכְחּתָ ׁשֶ ָאַמר: ֹלא ׁשָ
ֶזה?  בֹור ּכָ ּבְ

ָחר ַעְרמּוִמי  י ּמָ י, ּכִ ַכְחּתִ ְמַעט ׁשָ י לֹו: ּכִ ָאַמְרּתִ וְְ
ָיִדי ְוָהַלְך לֹו מּוָתש.  ְך אֹוִתי ּבְ ָמׁשַ

ו?  י ַעְכׁשָ ן ִעּמִ א ְוִתּתֵ ּשָׂ ָאַמר ִלי: ַהִאם ּתִ
ו  י ַעְכׁשָ ן ִעּמִ א ְוִתּתֵ י: ַעל ַמה ִתּשָׂ ָאַמְרּתִ

ה? ֶבר ַהּזֶ תֹוְך ּבֹור ַהּקֶ ּבְ
ָאַמר: ַעל ֶחְלִקי ְוַעל ֶחְלְקָך 

ף.  ּתָ ׁשֻ נּו ּוְבִקְבֵרנּו ַהּמְ ּלָ ְוא ׁשֶ ׁשַּ ּבַ
י: ַמה ַהּתֹוֶעֶלת?  ָאַמְרּתִ

ַמן  נּו ַהּזְ ַרח ֵמִאּתָ ּבָ
ָלל ְוַהּגֹוָרל ָיָצא ֵמַהּכְ

בֹור ֶאָחד.  ן ׁשֹוְכִבים ּבְ ה רֹוֵצַח ְוָקְרּבָ ִהּנֵ
ְסִריט יְך ֶאת ַהּתַ וְמׁשֹוֵרר ַאֵחר ָצִריְך ְלַהְמׁשִ

ַעד ְוגֹו'.

מערבית נביל ארמלי


