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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 3, תל-אביב: פרדס, פרהסיה וזוכרות.
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גיאולוגיה / ינאי ישראלי

הָאֶָרץ ְמַדֶּבֶרת ֵאלֵינּו ּבְגּופָּה, ִּבְׂשפ�ת ֵמי ה�ְּתהֹום ה�ְמח�לְֲחלִים,

ִּבנְאּומֹו ֶׁשל ִׂשיח� נֱֶאָחז ּב�ּג�יְא ִעם ּבֹוא ה�ִּׁשָּטפֹון.

ָהָאֶרץ ְמקֹונֶנֶת ָּבנּו ֶאת ָּבנֶיָה, ה�ּיְָערֹות ה�ְמֹבָרִאים,

רּוחֹות ה�ְּתאֹוִאים ָהרֹוְדפֹות א�ְדמ�ת ּכָבּול ְּכבּוָׁשה.

ָּבתֹות ֶאל ה�ְּטָרִׁשים, נְב�ֶּכה אֹוָתם, ְּכֶׁשּנ�ְעִּפיל ּב�ּׁש�

מ�ּגִיִדים ְלָבנֵינּו ע�ל ה�ְּדב�ׁש וְֶהָחָלב

ּוְמגִּנִים ִמּקֹוָציו ֶׁשל ס�ְּבֶרס ֹלא ְמֻקָּלף.

ַרק ָלֳאָרנִים נָבּוז, זִָרים ֵהם ְּבִקְרֵּבנּו,

ֵאירֹוִּפים ִהְׁשּת�ְּלטּו ע�ל ּכָל מ�ה ֶּׁשָהיָה

ָחׂשּוף ּב�ּנֹוף.

ָאנּו אֹוֲהִבים ֶאת ה�ְּצָמִחים ה�יְִליִדים

ה�ִּמְצטֹוְפִפים ּב�ֹחֶרׁש ה�ּנְִכָחד, נֱֶאָבִקים ֶאל אֹור,

וְֶאת ה�ֻּבְסָּתנִים ה�ּנְטּוִׁשים ָהֲעמּוִסים ל�ֲעיֵָפה -

ְּכֶׁשּנ�ֲעֹבר ָּבֶהם נִּק�ח ַרק ֹחֶפן, ְלה�ְׁשִאיר.

ְעיָנֹות ִלנְִטיִפים וְִלְמדּורֹות, ֻמְמִחים ְלמ�

ּב�ְּׁשמּורֹות ּוב�ִחְרּבֹות נ�ֲהֹדף ֵמָעֵלינּו

ֶאת זְִמזּוָמּה ֶׁשל ה�ִהיְסטֹוְריָה 

ח�ר ה�ּזְמ�ּנִים: ּפ�ע�ם ָהיָה ּכָאן יָם ה�ְרֵחק ע�ד ׁש�

וְע�ְכָׁשו ִמְדָּבר ְּבֵצל ה�ּגֶֶׁשם.

ְּבא�ֲהָבה ּגְדֹוָלה נְכ�ֵּפר ע�ל ָהֹאנֶס ֶׁשֻהְׁשּת�ק:

ִמּתֹוְך ֶעְרוֵָתנּו יְִצְמחּו א�ּלֹונֵי ָּתבֹור ֵאיָתנִים,

ֵּבין ְׂשִריֵדי ה�ְּכָפִרים נְִמָצא ְמֻאָּבנִים, וְֹלא נְִבֹזז.

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