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מחמוד דרוויש

אל תתנצל על מה שעשית 

לארצנו

ְלַאְרֵצנּו,
רֹוָבה ְלִדְבֵרי ָהֵאל, זֹו ַהּקְ

ל ֲעָנִנים ְקָרה ׁשֶ ּתִ
ְלַאְרֵצנּו,

ם, ֵ ֳאֵרי ַהּשׁ זֹו ָהְרחֹוָקה ִמּתָ
ר ת ַהֶהְעּדֵ ַמּפַ

ְלַאְרֵצנּו,
ם, ְמׂשֻ יר ׂשֻ ַגְרּגִ ִעיָרה ּכְ זֹו ַהּזְ
ֵמיִמי ּוְתהֹום ְסמּוָיה ֹאֶפק ׁשְ

ְלַאְרֵצנּו,
ָטה, ַכְנֵפי ַהּקָ ה ּכְ זֹו ָהֲעִנּיָ
הּות ּזֶ ְתֵבי ֹקֶדׁש ּוֶפַצע ּבַ ּכִ

ְלַאְרֵצנּו,
ָבעֹות, סּוַעת ַהּגְ זֹו ָהֲעטּוָרה, ׁשְ

ַמַאְרֵבי ֶהָעָבר ֶהָחָדׁש
בּוָיה ְ ְלַאְרֵצנּו, זֹו ַהּשׁ

ִמיָהה ּוְתׁשּוָקה יֹוֶקֶדת ַהֹחֶפׁש ָלמּות ִמּכְ
ּה, ּלָ ִמים ׁשֶ ֵליל ַהּדָ ְוַאְרֵצנּו, ּבְ

ִהיא ֶאֶבן ֵחן קֹוֶרֶנת ְלֵמָרחֹוק, ְלֵמָרחֹוק,
ְמִאיָרה ֶאת חּוצֹוֶתיָה.
תֹוָכּה, ְוִאּלּו ֲאַנְחנּו, ּבְ

ַרק הֹוְלִכים ְוֶנְחָנִקים. 

מערבית נביל ארמלי
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שום דגל ברוח

רּוַח ֵאינֹו ִמְתנֹוֵפף/ ֶגל ּבָ ׁשּום ּדֶ
רּוַח/ ׁשּום סּוס ֵאינֹו ׂשֹוֶחה ּבָ

ל ת ַהּגַ ר ַעל ֲעִלּיַ ׁשּום ּתֹף ֵאינֹו ְמַבּשֵׂ
אֹו ְנִפיָלתֹו,

ָרֶגְדיֹות ַהּיֹום/ ּטְ לּום ֹלא קֹוֶרה ּבַ ּכְ
ָסְך הּוַרד/ ַהּמָ

ׁשֹוְרִרים ְוַהּצֹוִפים ָעְזבּו, ַהּמְ
ְוֵאין ֹאֶרז/

ֵאין ֲעֶצֶרת/
ְוַעְנֵפי ַזִית ֵאיָנם ְמָבְרִכים ֶאת ַהּיֹוְרִדים

ם, ים ֵמֹחֶטם ְמַדּמֵ ׁשִ ִפינֹות, ֻמּתָ ִמן ַהּסְ
ֲעָרָכה ָהַאֲחרֹוָנה/ ִלילּות ַהּמַ ּוִמּקְ
ֵזָרה ִלְגֵזָרה/ ִאים ִמּגְ ִאּלּו ֵהם ּבָ ּכְ

ְקְסט, ּגֹוְרלֹוֵתיֶהם ְרׁשּוִמים ֵמֲאחֹוֵרי ַהּטֶ
ְדמּות ְטרֹוָיאִנית, ה ּבִ ְיָוִנּיָ

ֹחָרה/ ְלָבָנה אֹו ׁשְ
חּו רּו ְוֹלא ִנּצְ ּבְ ֹלא ִנׁשְ

ּבֶֹקר ֲאלּו ֶאת ַעְצָמם: ַמה ִיְקֶרה ָמָחר ּבַ ְוֹלא ׁשָ
ה ַההֹוֶמִרית ַהּזֹאת?/ ּיָ ּפִ ּוַמה ְיֵהא ְלַאַחר ַהּצִ

בּוִיים ְ ה ֶצֶדק ִעם ַהּשׁ מֹו ָהָיה ֶזה ֲחלֹום ָיֶפה ָהעֹוׂשֶ ּכְ
קֹוִמי ָהָאֹרְך, ְיָלה ַהּמְ ֶנֶגד ַהּלַ יט ָלֶהם ֶעְזָרה ּכְ ּומֹוׁשִ

ִאּלּו ָאְמרּו: ּכְ
ֶמַלח ָצֵעינּו ּבְ ים ֶאת ּפְ "ָאנּו חֹוְבׁשִ  

ים ְלַיד ִזְכרֹוֵננּו ָאנּו ַחּיִ  
ים ֶאת מֹוֵתנּו ָהָרִגיל ָאנּו ְמַנּסִ  

ֵביָתּה, אן, ּבְ ה, ּכָ ִחּיָ ים ַלּתְ ָאנּו ְמַחּכִ  
ַאֲחֵרי ָהַאֲחרֹוָנה..."  ֲעָרָכה ׁשֶ ּמַ ּבַ  
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בירושלים

יָקה, ין חֹומֹות ָהִעיר ָהַעּתִ לֹוַמר ּבֵ ַלִים, ּכְ ירּוׁשָ ּבִ
רֹון  ֲאִני הֹוֵלְך ֵמֵעת ְלֵעת ְלֹלא ִזּכָ

יֵניֶהם ִקים ּבֵ ִביִאים ֲהֵרי ִמְתַחּלְ ֵנִני. ַהּנְ ְלַכּוְ
ַמִים ָ ׁש. ֵהם עֹוִלים ַלּשׁ ֻקּדָ ל ַהּמְ ִהיְסטֹוְרָיה ׁשֶ ּבַ

ֲהֵרי ָהַאֲהָבה חֹות, ׁשֶ ִלים ַוֲעצּוִבים ּפָ ְוחֹוְזִרים ְמֻתְסּכָ
ים ּוָבִאים ֶאל ָהִעיר.  ׁשִ לֹום ְמֻקּדָ ָ ְוַהּשׁ

יַצד י: ּכֵ ְדרֹון ְוִהְרַהְרּתִ ּמִ י ּבַ ָצַעְדּתִ
ֶאֶבן? ְבֵרי ָהאֹור ּבְ ֲחלּוִקים ַהּמֹוְסִרים ַעל ּדִ

ת אֹור ּפֹוְרצֹות ִמְלָחמֹות? ּלַ ֲהֵמֶאֶבן ּדַ
ֲחלֹוִמי. ֵאיִני ט ּבַ ָנִתי, זֹוֵקף ַמּבָ ׁשְ ְך ּבִ ֲאִני ְמַהּלֵ
רֹוֶאה ִאיׁש ֵמֲאחֹוַרי. ֵאיִני רֹוֶאה ִאיׁש מּוִלי.

נּוָעה. ָעף י. ֲאִני ּפֹוֵסַע. ַקל ּתְ ּלִ ה ׁשֶ ל ָהאֹור ַהּזֶ ּכָ
ים ּלִ ְטַרְנְסִפיגּוַרְצָיה1. ַהּמִ ְך הֹוֵפְך ְלזּוָלִתי ּבִ ְוַאַחר ּכָ

ְעָיהּו י ְיׁשַ ִבים ִמּפִ ֲעׂשָ צֹוְמחֹות ּכַ
י ֹלא ֵתָאֵמנּו." בּוִאי: "ִאם ֹלא ַתֲאִמינּו ּכִ ַהּנְ

הּו ַאֵחר. ּוִפְצִעי הּוא ֶוֶרד מֹו ָהִייִתי ִמיׁשֶ ֲאִני ּפֹוֵסַע ּכְ
מֹו זּוג יֹוִנים  ָלָבן ֶאָוְנֶגְליֹוִני. ְוָיַדי ּכְ

אֹות ֶאת ָהָאֶרץ. ָלב ְמַרֲחפֹות ְונֹוׂשְ ַעל ַהּצְ
י הֹוֵלְך, ֲאִני ָעף, הֹוֵפְך ְלזּוָלִתי ֵאיֶנּנִ

ְטַרְנְסִפיגּוַרְצָיה. ֵאין ָמקֹום ְוֹלא ְזַמן. ּוִמי ֲאִני? ּבִ
ה2. ֲאָבל ֲאִני ַמֲעַמד ָהֲעִלּיָ ֲאִני ֹלא ֲאִני ְבּ

ד, ִביא ֻמַחּמָ ב: הּוא ְלַבּדֹו, ַהּנָ חֹוׁשֵ
ְך?" ל. "ּוַמה ַאַחר ּכָ ָחה ִמּכָ ַעְרִבית ַהּצֶ ר ּבָ ּבֵ ּדִ

ְתאֹום: ֶלת ָצֲעָקה ּפִ ְך? ַחּיֶ ַמה ַאַחר ּכָ
י אֹוְתָך? ה ׁשּוב? ֹלא ָהַרְגּתִ ֶזה ַאּתָ

מֹוְך, ָלמּות. י, ּכָ ַכְחּתִ י: ָהַרְגּתְ אֹוִתי... ְוׁשָ ָאַמְרּתִ
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לא התנצלתי בפני הבאר

ֵאר, ֵני ַהּבְ י ַעל ּפְ ר ָחַלְפּתִ ֲאׁשֶ ֵאר ּכַ ְפֵני ַהּבְ י ּבִ ְלּתִ ֹלא ִהְתַנּצַ
יק ָעָנן י ִמן ָהֹאֶרן ָהַעּתִ ַאְלּתִ ׁשָ

ה יִתי ִלְצִבּיָ ַתּפּוז, ְוִחּכִ י אֹותֹו ּכְ ְוָסַחְטּתִ
י ְמִתינּות: יִתי ַעל ִלּבִ ְלָבָנה ִמיתֹולֹוִגית. ִצּוִ
אן ה ּכָ י! ִהּנֵ ּנִ ִאּלּו ֵאיְנָך ִמּמֶ ֱהֵיה ֵניְטָרִלי, ּכְ
חּו ֶאת רּוַח ּוִפּתְ ָעְמדּו ָהרֹוִעים ַהּטֹוִבים ּבָ

ּתּו ֶאת ָחְגלֹות ֶהָהִרים ַהֲחִליִלים, ְוָאז ּפִ
י ְלָמעֹוף אן ָאַכְפּתִ ה ּכָ ְלּכֹודֹות, ְוִהּנֵ ֶאל ַהּמַ

אן ה ּכָ י. ִהּנֵ ֶאל ֵעֶבר ּכֹוָכַבי סּוָסה, ְוַטְסּתִ
ִביׁש ָהַאְסַפְלט ֵהר ִמּכְ עֹוִנית: ִהּזָ ָאְמָרה ִלי ִיּדְ

אן ה ּכָ כֹוִנּיֹות, ְוֵלְך ַעל ַאְנָחְתָך. ִהּנֵ ְוַהּמְ
י ֶאת ְקַטן ַחְרּתִ יִתי. ּבָ י ְוִחּכִ י ֶאת ִצּלִ ְחּתִ ּלַ ׁשִ

י. ְרּתִ ּבַ ָדה ְוִנׁשְ י ֶאת ָהַאּגָ ַבְרּתִ ָנִתי ָנְדָדה. ׁשָ ָלִעים ּוׁשְ ַהּסְ
י ְפׁשִ י ִמּנַ ַסְקּתִ ּנָ ֵאר ַעד ׁשֶ י ְסִביב ַהּבְ ִהְסּתֹוַבְבּתִ

ה. קֹול ָקָרא ֵאַלי ּנָ ֵאינֹו ִמּמֶ ֶאל ַמה ׁשֶ
י. ְלּתִ ה ֵאינֹו ִקְבְרָך. ִהְתַנּצַ ֶבר ַהּזֶ ים: ַהּקֶ ֲעַמּקִ ִמּמַ

י  ְרָאן, ְוָאַמְרּתִ סּוִקים ִמן ַהּקֻ ָקָראִתי ּפְ
ּיֹום ּבֹו לֹום ָעֶליָך ּבַ ֵאר: ׁשָ ּבְ ֱעָלם ּבַ ַלּנֶ

ֲעֶלה לֹום ּוַבּיֹום ּבֹו ּתַ ָ ֶאֶרץ ַהּשׁ ָנַפְלּתָ ּבְ
ים! ַחּיִ ֵאר ּבַ ֵמֹאֶפל ַהּבְ

מערבית גיא רון־גלבע


