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Il-Festival tal-Mediterran
Inizjamed hija organiz-

zazzjoni kulturali Med-
iterranja (irreġistrata 

bħala Għaqda Volontarja 
f’Malta, li twaqqfet fl-1998 
bil-għan li tmexxi proġetti 
kulturali u artistiċi fuq livell 
lokali u internazzjonali. Wara 
li s-sena l-oħra l-Festival kien 
kostrett li jillimita ruħu għal 
attivitajiet online, din is-sena 
Inizjamed reġgħet lura lejn 
il-beraħ tal-Forti Sant’Iermu 
biex ittella’ s-sittax-il edizzjo-
ni tal-Festival tagħha. Il-Fes-
tival ittella’ matul żewġt il-
jieli, nhar il-Ġimgħa, 27, u 
s-Sibt, 28 ta’ Awwissu.

L-awturi mistiedna għall- 
edizzjoni ta’ dan il-Festival 
kienu Ghayath Almadhoun, 
Miriam Calleja, Inua Ellams, 
Leanne Ellul, Katerina Ili-
opoulou, u John Portelli. Kym 
Pepe u Michael Azzopardi ip-
provdew il-mużika lejla kull 
wieħed waqt li l-mużiċisti 
residenti kienu Effie Azzo-
pardi u Kenneth Sacco. Il-qa-
ri kien l-aktar bil-Malti u 
bl-Ingliż, imma nqraw ukoll 
xi xogħlijiet qosra bil-lingwa 
oriġinali li nkitbu biha. Iniz-
jamed tellgħet dan il-Festival 
bl-appoġġ tal-Kunsill Malti 
għall-Arti. Dan il-Festival 
ingħata rikonoxximent inter-
nazzjonali permezz tat-tim-
bru tal-EFFE Europe for Fes-
tivals, Festivals for Europe. 
Il-Festival huwa msieħeb 
ukoll fil-proġett Ir-Rotta tal-
Feniċi tal-Kunsill tal-Ewropa.

F’din il-Paġna se nagħtu-
kom togħma ta’ dan il-Fes-
tival billi ndewqukom ftit 
mill-poeżiji illi nqraw. Qed 
naqsam magħkom tagħrifa 
dwar kull awtur/awtriċi, ik-
kupjata mis-sit https://www.
inizjamed.org/.

Miriam Calleja

Miriam Calleja hija 
 poetessa Maltija. Il-kotba 
tagħha Pomegranate Heart 
(EDE Books, 2015) u Inside 
Skin (EDE Books, 2016) ġew 
deskritti bħala ‘friski,’ ‘in-
timi’ u ‘senswali.’ Is-sena 
li għaddiet ħarġet ktieb u 
rekording tal-poeżija twila 
Remember bħala rikordju 

ta’ dawn iż-żminijiet tal-pan-
demija. L-aktar poeżiji riċen-
ti ġew ippubblikati fil-ktieb 
Stranger Intimacy (Stamp-
erija Reljic, 2020) u fil-ktieb 
tal-arti kollaborattiv Luft-
meer (2021) ippubblikat 
f’Maastricht, fl-Olanda. 
Ix-xogħol tagħha ġie ppub-
blikata u tradott f’numru ta’ 
ġabriet madwar id-dinja. 

Fl-2020, waqt residenza 
artistika ta’ xahrejn fil-Ġer-
manja, ħadmet fuq proġett li 
ġie ppreżentat fil-Festival ta’ 
poeti nisa Schamrock, f’Mu-
nich. 

Miriam hija kofondatriċi 
u Viċi President tal-għaq-
da volontarja PEN Malta, li 
bħalissa qed tistenna akkred-
itazzjoni minn PEN Interna-
tional. 

Miriam qrat ix-xogħol 
tagħha f’numru ta’ pajjiżi 
fl-Ewropa u fl-Amerika. 
Taħdem ukoll bħala kittieba 
fil-qasam tas-saħħa u oqsma 
oħra. Aktar informazzjoni 
mis-sit elettroniku, miriam-
calleja.com

Ottubru

ħallejthom warajja l-im-
luħa

l-irwejjaħ tax-xemx
l-art sħuna taħt saqajja 

ħafjin

ħallejthom ikaxkru x-xhur
imbagħad dawn l-aħħar 

ġranet, l-aħħar sigħat
dewwibthom ħelu sugu 

manna

(mank għidtli li fl-aħħar 
se ddawwarli l-paġni

kull waħda vojta
nistħajjel se nibdew mill-

ġdid)

Ghayath Almadhoun 

Ghayath Almadhoun 
huwa poeta Palestinjan im-
wieled f’Damasku, is-Sirja. 
Fl-2008 emigra lejn l-Iżvezja 
u bħalissa qed jaqsam ħinu 
bejn Berlin u Stokkolma.

Huwa ppubblika erba’ 
ġabriet ta’ poeżija bl-Għarbi 
u xogħlu ġie tradott  f’diversi 
lingwi. Almadhoun ikkol-

labora ma’ poeti u artisti oħra 
u l-poeżija tiegħu ntużat 
mill-artista Amerikana Jen-
ny Holzer u l-mużiċista 
Ġermaniża Blixa Bargeldn 
f’xogħol tagħhom. L-aħħar 
ġabra tiegħu, Adrenalin, 
ġiet ippubblikata bl-Ingliż 
minn Action Books (2017). 
Din il-ġabra kienet fost 
l-aktar ġabriet mibjugħa 
mid-dar tal-pubblikazzjoni 
SPD fl-Istati Uniti għal erba’ 
xhur sħaħ u ġiet nominata 
għall-Premju tal-Aqwa Ktieb 
Tradott tal-2018.

Il-ġabra bl-aħjar poeżiji 
tiegħu Ein Raubtier names 
Mittelemeer (Predator called 
the Mediterranean), ippub-
blikata minn Arche Verlag 
(2018), telgħet fil-quċċata 
tal-lista Liptrom-Bestenliste 
tal-istess sena fil-kategori-
ja tal-aqwa kotba tradotti 
għall-Ġermaniż. Dan l-aħħar 
ingħata borża ta’ studju ta’ 
sena fil-programm DAAD 
Artisti f’Berlin, u riċentament 
il-film tal-poeżija tiegħu Évi-
an rebaħ il-premju tal-Aqwa 
Film tal-Poeżija fiż-Zebra Po-
etry Film Festival. 

ghayathalmadhoun.com

Kif sirt... Traduzzjoni ta’ 
Miriam Calleja mill-poeżija 
‘How I became...’ 

In-niket li kellha waqa-
lha mill-gallarija u tkisser 
f’kemm-il biċċa, u ħtieġet 
niket ġdid. Meta mort is-
suq magħha l-prezzijiet 
kienu m’għola s-sema, al-
lura għidtilha tixtri wieħed 
użat. Sibna wieħed għadu 
tajjeb ħafna, għalkemm kien 
kemmxejn kbir. Il-bejjiegħ 
qalilna li n-niket kien ta’ po-
eta li kien ħa ruħu b’idejh 
is-sajf li għadda. Dan in-ni-
ket għoġobha, u ddeċidejna 
nixtruh. Pruvajna niġġebdu 
fil-prezz u l-bejjiegħ offriel-
na mudell ta’ anzjetà mis-sit-
tinijiet b’xejn jekk nixtru 
dan-niket. Qbilna, u jiena 
kont kuntenta b’din l-anz-
jetà għall-għarrieda. Ħabibti 
ħassett li kont kuntenta biha 
u qaltli ‘Żommha.’ Ħadtha u 
għamiltha fil-basket u tlaqna. 
Filgħaxija ftakart fiha u ħriġ-

tha biex inħares lejha. Kienet 
ta’ kwalità fina u għadha taj-
ba ħafna minkejja nofs seklu 
użu. Naħseb li l-bejjiegħ ma 
kellux idea kemm tiswa għax 
kieku ma kienx jagħtihiel-
na b’xejn ma dak in-niket 
ta’ poeta żagħżugħ ta’ kwal-
ità inferjuri. Kont kuntenta 
l-aktar bil-fatt li din l-anzjetà 
kienet eżistenzjali, magħmu-
la bir-reqqa u mżejna b’det-
talji mill-isbaħ u l-aktar 
fini. Nissoponi li kienet ta’ 
bniedem intelletwali ta’ ħaf-
na skola jew inkella ta’ xi 
ex-ħabsi. Bdejt nużaha u n-
nuqqas ta’ rqad u jiena sirna 
ħbieb tal-qalb. Bdejt insegwi 
t-trattati tal-paċi bir-reqqa 
u ma bqajtx inżur lill-qra-
ba. L-ixkafef tal-kotba tiegħi 
ntlew memoirs u l-opinjoni 
tiegħi rari kont insemmaha. 
Il-bnedmin saru aktar impor-
tanti għalija minn pajjiżi u 
bdejt inħoss ċertu nuqqas u 
dwejjaq, imma l-aktar ħaġa li 
nnutajt hija li kont sirt poeta. 

Leanne Ellul 

Leanne Ellul tikteb poeżi-
ja u proża. Fil-passat kitbet 
għat-teatru u għadha tikteb 
it-textbooks u kotba oħra 
għat-tfal. Traduċiet ukoll 
numru ta’ kotba għall-Mal-
ti. Tgħallem iż-żgħażagħ 
il-Malti u tħarriġhom fil-kit-
ba kreattiva. Fl-2016 ġiet 
magħżula bħala l-awtriċi 
emerġenti tas-sena. L-ew-
wel rumanz tagħha għaż-
żgħażagħ, Gramma, rebaħ 
il-konkors ta’ kitba Letter-
atura għaż-Żgħażagħ u ġie 
tradott għall-Ingliż u l-Għar-
bi. L-ewwel kollezzjoni ta’ 
poeżiji tagħha jisimha L-In-
ventarju tal-Kamra l-Kaħla 
u bħalissa qed taħdem fuq 
it-tieni ġabra f’kuntest inter-
dixxiplinarju fuq il-kulur ab-
jad. Ellul tifforma parti minn 
numru ta’ entitajiet kulturali, 
fosthom Inizjamed u HELA.

Aktar informazzjoni mis-
sit elettroniku, leanneellul.
net

Fuq stejjer
 
Taqbad il-lejl bi skitienek

u tfellu f’elf biċċa u waħ-
da.

Tissogra tifforma stejjer 
sagri –

tikk’iktar reali mir-reali, 
tikka iktar veri.

U tgħaqqadhom f’ordni 
kważi preċiża

u tagħmel minnhom stor-
ja trieġi s-snin.

Dawn stejjer pezza waħ-
da.

U jien u int mitluqa fihom 
inġarrbuhom ġdid.

 
Ma tafx kif spiċċajt hawn 

– jien, int –
jew qabel qlajt għajnejk 

mill-art
kontx taf li jien kont ili 

nħares lejn
għajnejk minn qabel ma 

rajthom, tgħallimthom.
Li bassart għalik xagħar 

griż qabel twelidek
u l-kisra tiegħek tgħallim-

tha
bl-amment l-ewwel darba 

li għedtlek
li għandi pjaċir li qed nil-

taqa’ miegħek
u int ma ndunajtx li l-

pjaċir kien tiegħi
u li din l-istorja insiġtha 

b’subgħajk ġrunċjati
imissu ġismi għarqan irat-

tab snin
staġnati jridu jwerżqu 

karba ġdida.
 
Dwar l-ordni kważi 

preċiża, inkompliha jien.
 
Imma xi mkien fin-nofs, 

bejn int u jien,
hemm aħna qed nistejqru 

mit-traġedja.

Inua Ellams 

Inua Ellams twieled 
in-Niġerja. Huwa poeta, 
drammaturgu u performer, 
artist grafiku u disinjatur, u 
l-fundatur ta’ The Midnight 
Run (mixja billejl fi spaz-
ji urbani mimlija arti), The 
Rhythm and Poetry Party 
(The R.A.P Party – ċelebrazz-
joni ta’ poeżija u hip hop), u 
Poetry + Film / Hack (P+F/H 
– ċelebrazzjoni tal-poeżija u 
l-film). L-identità, l-isposta-
ment u d-destin huma temi 
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