חצי
מצרפתית :רותם עטר

פינה

איימן חסן  -أمين ح سن
אלפא
		

לאדוניס

לְ ַהּלֵ ְך ְּב ָּפ ִריז לְ ֶ
יׁשים
אֹורְך ּגְ דֹולֵ י ָה ִא ִ
יׁשית
אֹותם ֵּבין ּכֹוס ְׁשנִ ּיָ ה לִ ְׁשלִ ִ
לִ ְׁשאֹף ,לִ לְ ּגֹם ָ
ימה ,לְ ֵה ָעׂשֹות ַסן ִמ ֶ
יׁשל
אֹותם ְּפנִ ָ
לִ ינֹק ָ
לְ ַה ְׁש ִחיז ,לְ ַה ְׁש ִחית ,לְ ַה ְׁשלִ יְך ֶאת ַה ֵּׁש ִדים
ּדּומה ּכָ אן ַמ ָּטה נֶ ְח ֶרזֶ ת ִעם
ֶׁשּלְ ִד ָידם ַה ָ
ּדּומה וְ ִעם ִּד ְמ ָעה
ָה ֲא ָד ָמה ַה ַּמ ְׂש ֵט ָמה ִעם ַה ָ
ַה ָּמוֶ ת ִעם ַה ָּמוֶ ת ִעם ָּדם ַחּיֵ י ֵמ ִתים
ֲאבֹויָ ,ה ִריק ֵ
חֹובק ֶאת ָה ִריק
ּכְ ֶׁשּלְ ִד ָידם ָה ִריק נֶ ְח ָרז ִעם ְמ ִחּלָ ה
ַאְך ּכָ ל ָא ָדם ְּב ָּפ ִריז עֹוד יַ ְק ִריב
זֶ ַבחְ ,
נְׂש ִיאים ִמן ַה ִּמנְ יָ ן
דֹוׁשיםִ ,
סֹופ ִרים ְק ִ
ִהּנֵ ה ּכִ י כֵ ן ,לְ ַהּלֵ ְך ְּב ָּפ ִריז ּכְ ֶׁש ֶה ָע ָבר ּכֹה ָקרֹוב
ְּב ָחסּות ַמ ָּבטֹו ַה ֵ
חֹומד ֶׁשל ַהּזְ ַמן

איימן חסן ,משורר טוניסאי ,מקדיש את השיר לאביו הרוחני המשורר
אדוניס הגולה בפריז .פריז ,במקרה הזה ,היא לא רק עיר ,היא מושא
חלומות .פריז היא משולש שצלעותיו הן :אלכוהול ,דם ושירה .ושם,
איימן חסן מכוון את שעון שירתו הכל כך חזקה ל"מבטו החומד
של הזמן".

רוני סומק

אדהם עאדל  -أدهم عادل

מערבית :עידן בריר

קברים
היינו ארבעה ילדים ושיחקנו מחבואים בבית הקברות של
נג'ף .אחד מאיתנו שם את ראשו בין ידיו ,נשען על אחד
הקברים והחל לספור .אנחנו ,כל הנותרים ,היינו רצים
בטירוף כדי להתחבא מאחורי אחד הקברים .הילדים
האחרים היו בני מזל עד מאוד כי היו להם עשרות קברים
שיכלו להתחבא מאחוריהם :הקבר של אביהם ,הקבר של
אחיהם השהיד ,הקבר של אחותם שהתאבדה ,הקברים של
דודיהם ,הקברים של דודותיהם ,או קבר של אחד מקרובי
המשפחה הרחוקים יותר .אני הייתי האומלל היחיד שהתחבא
מאחורי קברים של זרים.

יום אחד שאלתי את אבא" :אבא ,למה לא ַמ ָּת עד עכשיו?"
אבא השיב לי בחיוך" :למה אתה רוצה שאני אמות ,בני?"
 "כדי שאוכל להתחבא מאחורי הקבר שלך"."אל תדאג ,זה עוד יקרה ביום מן הימים ",הוא אמר לי
והשפיל את מבטו.
בוקר אחד ראיתי את אמי רוכנת על קברו של אבי ,שמה את
ראשה בין שתי ידיה הכחושות ,ובוכה.
אמרתי לה" :אל תבכי ,אמא .אני לא אתחבא רחוק".

.

אדהם עאדל ( )-1987משורר וסופר עיראקי יליד בגדאד ,הנחשב לאחד המוערכים והנועזים במשוררי הדור הצעיר במדינה .עיקר פרסומו הגיע לו מכתיבת שירה
"שעבית" (עממית) בערבית המדוברת העיראקית .הסיפור "קברים" לקוח מתוך קובץ הסיפורים הקצרים הראשון שכתב ,לאחר ארבעה ספרי שירה שפרסם עד כה.
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