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מחמד אל־סאלמי 

ֲחָרבֹות מגדישות את האוויר

.1
ר ֵאין לֹו ְזרֹועֹות ָהִאיׁש ֲאׁשֶ

ה ְתִפּלָ יר ּבִ ֵאינֹו ַמְעּתִ
עֹוָתיו? ֶאְצּבְ יַצד ְיָסֵרק ֶאת ָהֲאִויר ּבְ ּכֵ

ֶמׁש? ֶ י ַהּשׁ ף ֶאת ַעְפַעּפֵ ְפׁשֵ ְיׁשַ
ל? ם ַהּקַ ׁשֶ ָיָדיו ַלּגֶ ר ּבְ ְיַזּמֵ

ְתֹאִמית? ָכתֹו ַהּפִ ִיל ֶאת ֶחׁשְ ִיְמֶחה ִמן ַהּלַ
ְרִהיָבה? ּתֹו ַהּמַ ֶכם ִאׁשְ ח ַעל ׁשֶ ִיְטּפַ

יק? ְיָגֵרד ֶאת ְקֵצה ַאּפֹו ָהַעּתִ
ָאנּו ָעִפים, ִפי ׁשֶ ֵאין הּוא ָעף ּכְ

ם. ּלָ ָבִרים ּכֻ ִלּבֹו ֶאת ַהּדְ ַמְחִזיק הּוא ּבְ

.2
ִית ֵעת ֵעץ ַהּזַ

ִחיד ט ֶאת ִצּלֹו ַהּיָ ּפֹוׁשֵ
ג ַלּתֹוִעים קֹוַרת ּגַ

...

...
ָרִכים ר ָאַבד יֹוַמן ַהּדְ ְוַכֲאׁשֶ

ר ַעל ׁשֹוק ִאּמֹו ִצּיֵ
חּוָיה. ְמָחה ַהּדְ יתֹו ְוֶאת ַהּשִׂ ֶאת ּבֵ

ים ַהּנֹוְפִלים? ּתִ יר ֶאת ֶעְרַות ַהּבָ ִמי ַיְסּתִ
לּוִלּיֹות? ּתְ ּתֹל ְוָרִדים ּבַ ִמי ִיׁשְ
ֲאִני קֹוֵרא ֶאת ִעּתֹון ָהֶאְתמֹול

ֲארּוַחת ַהּבֶֹקר ּבַ
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ֵאינֹו יֹוֵדַע מֹו עֹוָלל יֹוֵנק ׁשֶ ּכְ
א ֶאת ַטַעם ֶהָחָלב. ָבר ֶאּלָ ּדָ

אֹוְגַרְפָיה ַהֲחִמיָמה ַהּגֵ
מּונֹות ִמים ּתְ ּה ְמַצּלְ ָהְיָתה ְלִסְמָטה ּבָ

ַהִאם ִיְגַוע ַהּקֹול
ֶרַגע ּבֹו ַיֲעֹמד ַהֵהד? ּבָ

ְפתֹוֶתיָה  ְצְרבּו ׂשִ ּנִ ֵאם ׁשֶ ּכְ
ֵעיַנִים ֶקת ְלָפעֹוָטּה ּבָ ְוִהיא נֹוׁשֶ

ֵדר. ֵמֲאחֹוֵרי ַהּגָ

.3
יׁשּות ׁשִ ְדָאָגה ּוְבִצּפֹור ַהּתְ ָאזּור ּבִ

ֵריַח ָהרּוַח ַמְכִאיב ִלי
ְפָלא ע אֹוֶרה ַעל ַהּמֻ ֵאיזֹו ֶאְצּבַ ּבְ

ן, ְיִדיִדי, ֱהֵיה ּכֵ
ִים ין ַעְרּבַ ׁש ּבֵ ְתַחּדֵ ֶות ִהּנֹו ַרְעיֹון ַהּמִ ַהּמָ

קֹום ּגֹוֵבר ֵאב ַהּמָ ּכְ ל ֵאיַמת ׁשֶ ּכָ
ְרֲעִפים ּתַ ּגּופֹוֵתיֶהם ִמׂשְ

ָנה. ֶרְך ְיׁשֵ ְוַהּדֶ

 .4
ת ַהחֹוְלִמים יָרה ִהיא ֳאִנּיַ ִ ַהּשׁ

ִטיִמּיּות ָים ָהאֹוּפְ ּבְ
ָללּוָה ָהאֹוִתּיֹות ּבְ ּה ִהיא ָלׁשֹון ׁשֶ ִמְפָרׂשָ

ׁשֹון ֹטֶרת ַהּלָ ְרִצי ִמּקְ ּתִ ִרי ַמה ׁשֶ ּזְ ּפַ
ּבּור. ַעל ֲחֵזה ַהּדִ

.5
ַתֲאַות ָחתּול ֲאִני ְמַרֵחף, ִמְתַנֵער ּכְ

ָבט ׁשְ ְגָדה ּבֹו ּבִ ית ּבָ ַמּנִ ְכרּותֹו ַהּזְ ּזַ ׁשֶ
יָרה ל ָעֵרי ַהּבִ ר ֶאת ְרִפיסּוָתן ׁשֶ ֲאִני ְמַנּקֵ

ֶפת. ֵאָלה ִנְכּפֶ ְ ְוַהּשׁ
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.6
ַמִים ְיַלְבְלבּו? ָ ם ְוַהּשׁ ׁשֶ ָמַתי ּתֹוִריד ָהָאֶרץ ּגֶ

ִמּלּוִאים: ָאַמר ַאּלּוף ּבְ ֵמיְמָרה ְצָבִאית ׁשֶ
ָדם —  ֵהר ּבְ ה רֹוֶאה ֶאת אֹוְיְבָך ִמּטַ "ִאם ַאּתָ

ים." ל ִעם ָהַרּבִ ּלֵ קּום ְוִהְתּפַ

.7
ְלָחָמה ר ַהּמִ ַטְנק ִעּוֵ

ָחז ׁשְ ֵאב ַהּמֻ ּתֹוָתָחּה הּוא ַהּכְ
ְכרֹונֹות. ּוֶמַלח ַהּזִ

ע ר ַהּגּוף ָהַרֲעָנן ִנּטָ ֲאׁשֶ ּכַ
ָלָדה יּות ַהּפְ ַקׁשְ ּבְ

ֶבר. ְרֶזל מּוָבל ַלּקֶ ר ַחי ְוַהּבַ ׂשָ ַהּבָ

.8
ַחד ְתלּוִלּיֹות ַהּפַ ִמיד ָנַבְרנּו ּבִ ּתָ
ל, ת ְיצּוַע־ֶאֶבן ִמּטַ ַנֲעָרה ּפֹוֶרׂשֶ

ַרח ַהִחיָנה ָמְתֶניָה ְמַלְבֵלב ּפֶ ּבְ
ּה ִהיא ּגֹוֶלֶלת  ּוְבַכּפָ

ֶאת ֲחָטֵאי ַהָכִליף.

.9
ֶרת ׁשֹוֶאֶלת ֶאת ָסָבִתי ּיֶ ּתַ

יְתֶכם?" בּולֹות ּבֵ "ֵאיֹפה ּגְ
ָגִזים. ֵני ּפְ ין ׁשְ עּו ּבֵ — ּתָ

.10
ה? ה ִליִרּיָ ין ְיִרּיָ ל ּבֵ ַמה ַהֶהְבּדֵ
ָהִראׁשֹוָנה ּפֹוַלַחת ֶאת ֶהָחָלל

ׂשֹוָרה. ה ְמִטיָלה ֶאת ַהּבְ ִנּיָ ְ ְוִאּלּו ַהּשׁ

.11
יָקה, ה ּבֹוֵדד ֹלא ָיִפיק ְנׁשִ אּוַלי ּפֶ

אּוַלי קֹול ּבֹוֵדד ַיֲהֹפְך ִלְפָצָצה.
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.12
ר, ֶהְעּדֵ ַלְיָלה ֶאָחד ָחמּוׁש ּבְ ּבְ
ין עֹוֵלה ר קֹול ַהּמּוַאּזִ ֲאׁשֶ ּכַ

ִלים יֹוְרִדים. ּלְ ְתּפַ ַהּמִ

.13
ם ֹתֶנת ִמּדָ ים ּכְ ּפּוִרים לֹוְבׁשִ ר ַהּסִ ֲאׁשֶ ּכַ

ְפּתֹוִרים ק ּכַ ְמֻרּסַ
ִכי. ֶחֶרב ַהּבֶ קּור ּבְ ֲאִני ּדָ ּדֹוֶמה ָעַלי ׁשֶ

עזה
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