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My grandmother loved me with a thick accent
spoke to me Yemeni words
I never understood,
and as a child
I remember
how scared I was to stay alone with her
out of fear that I wouldn’t understand the tongue in her mouth
which she kept singing to me with a smile.
I didn’t understand
a single word she said
the sounds far, far away
even when she spoke closely.
Once
I remember,
she bought me a pineapple yogurt
and after I punched a hole with my thumb
in the thin aluminum lid
and drank it all,
I wanted to say thank you
but didn’t know
which language to use,
so I went to the big garden
plucked a flower
and handed it to her,
sheepishly.
I remember
how much awkwardness stood between us
of one blood
and two muted tongues.
She washed the yogurt cup
silently
filled it with water
and placed the flower in it.
I never understood
a word she said,
my grandmother,
but I understood her hands
I understood her flesh

שחור על גבי שחור
עדי קיסר

ִ
ְּתא שֶׁ לִי
ָ אֹותי סָ ב
בְּמִ בְּטָ א ָכבֵד ָאהֲ בָה
ִ ִו ְּדִ ב ְָּרה אֵ לַי ד
בּורים ֵתימָ נִיִים
,שֶׁ ַאף פַ עַ ם ֹלא הֵ ַבנ ְִּתי
ּובְּתֹור יַלְּדָ ה
אֲ נִי זֹוכ ֶֶׁׁרת
ִא
ֵא
ְִּה
ִ
אֵ יְך פָ חַ דְּ תי ל שָ ר תָ ּה ְּלבַד
ָמֵ חֲ שַ ש שֶׁ ֹּלא ָאבִין אֶׁ ת הַ לָשֹון בְּפִ יה
,שֶׁ הִ מְּ שִ יכָה ְּלנַגֵן אֵ לַי בְּחִ יּוְך
ו ַאֲ נִי ֹלא הֵ ַבנ ְִּתי
מִ לָה ַאחַ ת שֶׁ ָאמְּ ָרה
ִחֹוק
ִחֹוק
ו ְּהַ ְּצלִילִים נִשְּ מְּ עּו ְּר ים ְּר ים
.גַם כְּשֶׁ דִ ב ְָּרה אֵ לַי קָ רֹוב
ּופַ עַ ם ַאחַ ת
,אֲ נִי זֹוכ ֶֶׁׁרת
קָ נ ְָּתה לִי פְּ ִרילִי ָאנָנָס
ִ ו ְַּאחֲ ֵרי שֶׁ נִקַ ב
ְּתי בָאֲ גּודָ ל
אֶׁ ת עֲ טִ יפַ ת הָ ָאלּומִ ינְּיּום הַ דַ קָ ה
ִ ו ְּשָ ִת
,יתי הַ כ ֹּל
ִ ָרצ
ִיתי לֹומַ ר תֹודָ ה
אֲ בָל ֹלא י ָדַ עְּ ִתי
בְּאֵ יזֹו שָ פָ ה צ ִָריְך
ִ וְּיָצ
ָאתי ַל ִגנָה הַ גְּדֹולָה
קָ טַ פְּ ִתי פֶׁ ַרח
,ו ְּהִ גַשְּ ִתי לָּה אֹותֹו
מְּ ֻביֶׁשֶׁ ת
אֲ נִי זֹוכ ֶֶׁׁרת
כַמָ ה מְּ בּוכָה עָ מְּ דָ ה בֵינֵינּו
שֶׁ ל דָ ם אֶׁ חָ ד
ּושְּ ֵתי ְּלשֹונֹות אִ לְּמֹות
ִ ַו ְּהִ יא שָ טְּ פָ ה אֶׁ ת ְּגבִיעַ ה
פְּרילִי
בִשְּ ִתיקָ ה
מִ לְָּאה בֹו מַ י ִם
ִ
ַָת
ַ
ַה
.ו ְּהִ נִיחָ ה בֹו אֶׁ ת פֶׁ רח שֶׁ נ תי לָּה
ַאף פַ עַ ם ֹלא הֵ ַבנ ְִּתי
מִ לָה מִ מַ ה שֶׁ ָאמְּ ָרה
,ְּתא שֶׁ לִי
ָ סָ ב
ִאֲ בָל אֶׁ ת הַ יָדַ י ִם שֶׁ לָּה הֵ ַבנְּתי
אֶׁ ת הַ בָשָ ר שֶׁ לָּה הֵ ַבנ ְִּתי

even though she never
really understood
the words I said
and simply loved my little body
the daughter of her daughter.
And sometimes the heart asks
strange things for itself
like to learn Yemeni
and return to her grave
lay lips to the earth
and cry into it
all that that little girl had to say
and mainly to warn her
that the flower I’d given her
was full of ants.

לַמְּ רֹות שֶׁ ַאף פַ עַ ם
ֹלא הֵ בִינָה בֶׁאֱ מֶׁ ת
ִת
אֶׁ ת הַ מִ לִים שֶׁ ָאמַ ְּר י
ו ְַּרק ָאהֲ בָה אֶׁ ת הַ גּוף הַ קָ טָ ן שֶׁ לִי
.שֶׁ ל הַ בַת שֶׁ ל הַ בַת שֶׁ לָּה
וְּלִפְּ עָ מִ ים הַ לֵב מְּ בַקֵ ש לְּעַ צְּמֹו
דְּ ב ִָרים מּוז ִָרים
כְּמֹו ִללְּמ ֹּד ֵתימָ נִית
וְּלַחְּ ז ֹּר לַקֶׁ בֶׁר שֶׁ לָּה
לְּהַ צְּמִ יד שְּ פָ ַתי ִם לְּתֹוְך הָ אֲ דָ מָ ה
ו ְּ ִלצְּע ֹּק פְּ נִימָ ה
אֶׁ ת כ ֹּל מַ ה שֶׁ הָ י ָה ַליַלְּדָ ה הַ הִ יא לֹומַ ר
אֹותּה
ָ
ּובְּעִ קָ ר לְּהַ זְּהִ יר
ִ מֵ הַ פֶׁ ַרח שֶׁ הֵ ב
ֵאתי לָּה
.פֶׁ ַרח מָ לֵא ִבנְּמָ לִים

