יחידה / 7

עמ' 1

חומרי עזר  / 1קטעי קריאה  /שירים

ביני לבינך !  /מרזוק אלחלבי
(מערבית :מאג'ד חמרה ,עמר אע'באריה ,תומר גרדי ,מרזוק אלחלבי)
1
ואני רואה אותך שותה את הקפה שלך
כדי להתחיל את יומך במקום אליו הגעת
וכדי שינעם לך זמנך
והנה אני שומר את הקפה שלי כשפה
כדי שהמקום ימשיך להיות שלי.
2
הירח משקיף עליך
תופעה במרומים או כוכב בשמים.
ועלי הוא משקיף כחבר
לאחר שהשלכת בישימון.
נכנס אלי מחור האוהל כיכר לחם לארוחת הערב
3
אתה מקים ערים מעל אדמתי
מחשיב את המקום לנדל"ן ושואף למאדים
מקפיד לסדר את העניינים לפי מפות
ואני מציב את הזיכרון שלי שאלה נוכחת
ומבעיר לפתחך את חוכמת ההיסטוריה.
4
באת אלי כשלילה
שכלתה את כל הקשתות ,הגורן והדקלים
סּפרת כי הינך נס עלי אדמות
או הד של הבלתי אפשרי.
והנה אני נשארתי למרות השלילה ,צל לחיפה
והד של פנים שחומות
ואלון בגליל

5
הצבת שומר על מפתן כל כוכב וכוכב
וחסמת את האופק
והפקעת ממני את הצדדים
ואסרת על שפתי להתהלך בחצרות ובדרכים
אז פתחתי את דלתותי הסתר
דרכן ימלטו המלים כקעקוע על צוואר.
6
הטבע הופך בעיניך
שמורה או טיול במסלול
או תמונה במסדרון
או תמונת הנוף תלוי על הקיר
ואני בארצי מלח הארץ
וצבעה ,טעמה והתבלין.
7
אומר לי ,בוא להלך בזמן השכם בבוקר.
מה שעוד לא הגיע מהזמן זהו שותפות בינינו
ויערות של אזמרגד.
וכי אתה ,אחרי חלוף החיים ,מאסת בהגמוניה
ואני אומר לך ,שהזמן בינינו איננו אוביקטיבי
בלתי נתן לחלוקה כך ,ואינו ניטרלי.

מתוך :אלחלבי ,מ" ,)2008( .ביני לבינך" ,סדק  -כתב עת לנכבה
שכאן ,גיליון  ,3תל-אביב :פרדס ,פרהסיה וזוכרות.
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עמ' 2

חומרי עזר  / 1קטעי קריאה  /שירים

גיאולוגיה  /ינאי ישראלי
ָהאֶָרץ מְַדּבֶֶרת ֵאלֵינּו ּבְגּופָּהּ ,בִׂשְ פַת מֵי ַהּתְהֹום ַה ְמ ַח ְל ֲחלִים,
ִּבנ ְאּומֹו ׁשֶ ל ׂשִ י ַח נ ֶ ֱאחָז ַּבּגַי ְא עִם ּבֹוא הַּׁשִ ּטָפֹון.
ָהאֶָרץ מְקֹונֶנ ֶת ּבָנּו אֶת ָּבנ ֶיהַָ ,הּיְעָרֹות ַה ְמבָֹראִים,
רּוחֹות ַהּתְאֹואִים הָרֹוְדפֹות אְַדמַת ּכָבּול ּכְבּוׁשָה.
ּׁשּבָתֹות אֶל ַהּטְָרׁשִ ים,
נ ְ ַבּכֶה אֹותָםּ ,כְׁשֶ ּנ ַ ְעּפִיל ַּב ַ
ַמּגִיִדים ְל ָבנ ֵינּו עַל ַה ְּדבַׁש ו ְ ֶה ָחלָב
ּו ְמגִּנ ִים מִּקֹוצָיו ׁשֶ ל ַסּבְֶרס ֹלא מְֻקּלָף.
ַרק ָלאֳָרנ ִים נ ָבּוז ,ז ִָרים הֵם ּבְִקְרּבֵנּו,
אֵירֹוּפִים הִׁשְ ַּתּלְטּו עַל ּכָל מַה ּׁשֶ ָהי ָה
חָׂשּוף ּבַּנֹוף.
אָנּו אֹו ֲהבִים אֶת ַה ְּצ ָמחִים ַהיְלִיִדים
ַה ִּמצְטֹו ְפפִים ַּבחֶֹרׁש ַהּנ ִ ְכחָד ,נ ֶ ֱאבִָקים אֶל אֹור,
וְאֶת ַה ֻּב ְס ָּתנ ִים ַהּנ ְטּוׁשִ ים ָהעֲמּוסִים ַל ֲעיֵפָה -
ּכְׁשֶ ּנ ַ ֲעבֹר ָּבהֶם נִּקַח ַרק ֹחפֶןְ ,להַׁשְ אִיר.
ֻמ ְמחִים ְל ַמ ְעי ָנֹות ִלנְטִיפִים ו ְ ִלמְדּורֹות,
ּבַּׁשְמּורֹות ּו ַבחְִרּבֹות נַהֲֹדף ֵמ ָעלֵינּו
אֶת זִמְזּומָּה ׁשֶ ל ַההִיסְטֹוְרי ָה
ׁשחַר ַהּז ְ ַמּנ ִיםַּ :פעַם ָהי ָה ּכָאן י ָם
הְַרחֵק עַד ַ
ו ְ ַע ְכׁשָו מְִדּבָר ְּבצֵל ַהּגֶׁשֶ ם.
ְּב ַא ֲהבָה ּגְדֹולָה נ ְ ַכּפֵר עַל ָה ֹאנ ֶס ׁשֶ הֻׁשְ ּתַק:
מִּתֹוְך עְֶרוָתֵנּו י ִ ְצמְחּו אַּלֹונ ֵי ּתָבֹור אֵי ָתנ ִים,
ּבֵין ׂשְ ִריֵדי ַה ְּכפִָרים נ ִ ְמצָא ְמ ֻא ָּבנ ִים ,ו ְֹלא נ ִ ְבזֹז.

מתוך :ישראלי ,י .)2007( .מות מטע האגס .תל-אביב :הוצאת
הקיבוץ המאוחד.

