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מטורה
נוסח עברי, עם המחבר: גילי חיימוביץ'

להיכנס לנוף

                           לצייר וולף קאהן   

ֶזה ֵאיְפֶׁשהּו ֵּבין
ַאֲהָבה ִלְמֻיָּמנּות

ֶׁשַהָּדָבר ֶׁשֲאַנְחנּו ְמַכִּנים ָאָּמנּות
נֹוָלד.

ֲאָבל ַעְכָׁשו ַׁשְפֵׁשף ֶאת ַהִּמִּלים ַהָּללּו ַעד ְּכֵדי ִטְׁשטּוׁש
ּוְרֵאה ָמה עֹוד ַמֲחִזיק

ֶאת ֶׁשֶּנֱאַמר. 

ָעִלים ִמְתּפֹוְרִרים, ֶהָחָצץ.
ָּדָבר ִמְּלַבד ִניָמה,

ָּכל ַהְּׁשָאר הּוא ַהֲעָנָקה, ַמָּתָנה,
ָחזֹון ֶׁשֵּמעֹוָלם ְלָך עֹוד ֹלא ִנְגָלה

ֻּבְסָּתן ָצִעיר
ִמְתַּגֶּלה ִּבְוֻרָּדיו ַּבְּזִריָחה 

ָעָקר ְוִעם זֹאת ָּכל ָּכְך ָמֵלא ִּתְקָוה,

נֹוף
ַמְמִּתין ְלַמְׁשָמעּותֹו,

ָהַעִין ְּבֶׁשָּלּה
ִעם ָצָמא ִּבְלִּתי ִנָּתן ְלַהְכָחָׁשה. 

- מהמשוררים המובילים  )שם העט של מרגוס לאטיק(  מטורה 
באסטוניה. שיריו תורגמו לשפות רבות. עוסק בתרגום מאנגלית 
את  ומנהל  אסטוניה  של  הארצי  ברדיו  משדר  הודיות,  ומשפות 

התוכנית הספרותית של פסטיבל האמנויות בארצו. 

לינדה פסטאן
תרגמו מאנגלית מכבית מלכין, יואב ורדי

 Waiting for My Life, 1981 

אתיקה 

ְּבִׁשעּור ֶאִתיָקה ִלְפֵני ָׁשִנים ּכֹה ַרּבֹות
ַהּמֹוֶרה ֶׁשָּלנּו ָהָיה ׁשֹוֵאל ְּבָכל ְסָתו:

ִאם ּפֹוֶרֶצת ְׂשֵרָפה ְּבמּוֵזאֹון
ָמה ַאֶּתם ֱהִייֶתם ַמִּציִלים, ִצּיּור ֶׁשל ֶרְמְּבַרְנְדט  

אֹו ִאָּׁשה ְזֵקָנה ֶׁשֹּלא נֹוְתרּו ָלּה 
ָׁשִנים ַרּבֹות ְּבָלאו ָהֵכי? ְּבחֶֹסר ַסְבָלנּות ַעל ִּכְּסאֹות ֻנְקִׁשים  

ִמְּבִלי ֶׁשָהָיה ִאְכַּפת ָלנּו ִמְּתמּונֹות אֹו ִמִּזְקָנה,
ָהִיינּו ּבֹוֲחִרים ָׁשָנה ַאַחת ַּבַחִּיים ּוָבזֹו ֶׁשַאֲחֶריָה ְּבָאָּמנּות

ְוַאף ַּפַעם ֹלא ְּבֵלב ָׁשֵלם. ִלְפָעִמים
ָהִאָּׁשה ָהְיָתה לֹוַקַחת ְּבַהְׁשָאָלה ֶאת ָּפֶניָה ֶׁשל ָסָבִתי  

ֶׁשָעְזָבה ֶאת ַהִּמְטָּבח ַהֻּמָּכר ֶׁשָּלּה ְּכֵדי ְלִהְסּתֹוֵבב
ְּבֵאיֶזה מּוֵזאֹון ָּפרּוץ ָלרּוחֹות, ֶחְציֹו ְמֻדְמָין.

ָׁשָנה ַאַחת, ְּכֶׁשִהְרַּגְׁשִּתי ִּפְּקִחית, ָעִניִתי
ָלָּמה ֹלא ָלֵתת ָלִאָּׁשה ְלַהְחִליט ְּבַעְצָמּה?

ִליְנָדה, ַהּמֹוֶרה ָרַׁשם, ִמְתַנֶעֶרת
ֵמֻעָּלּה ֶׁשל ַאְחָריּות.

ַּבְּסָתו ַהֶּזה ְּבמּוֵזאֹון ֲאִמִּתי ֲאִני עֹוֶמֶדת
ִלְפֵני ֶרְמְּבַרְנט  ֲאִמִּתי - ִאָּׁשה ְזֵקָנה,
אֹו ִּכְמַעט ְזֵקָנה, ֲאִני ַעְצִמי. ַהְּצָבִעים

ְּבתֹוְך ַהִּמְסֶּגֶרת ַהּזֹאת ֵּכִהים יֹוֵתר ִמְּסָתו,
ֵּכִהים יֹוֵתר ֲאִפּלּו ֵמחֶֹרף - ַהחּוִמים ֶׁשל ָהֲאָדָמה,

ַּגם ִּבְהיֹוָתם ַהְּיסֹודֹות ֲהִכי זֹוֲהִרים ֶׁשל ָהֲאָדָמה ּבֹוֲעִרים  
ִמַּבַעד ַלַּקְנָבס. ַעְכָׁשו ֲאִני יֹוַדַעת ֶׁשִאָּׁשה

ְוִצּיּור ְועֹוַנת ָׁשָנה ֵהם ִּכְמַעט ֶאָחד
ְוֶאת ַהּכֹל ְיָלִדים ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַהִּציל.

נולדה ב־1932  יהודייה,  לינדה פסטאן Linda Pastan - משוררת אמריקאית 
בניו יורק סיטי. למדה ברדקליף קולג', זכתה בפרס מדמואזל היוקרתי לשירה. 
למדה באוניברסיטת ברנדייס בבוסטון. חיה בפוטומאק, פרוור של  וושינגטון. 
 Poetפרסמה 17 ספרי שירה וזכתה בפרסים רבים. בשנים 1991-1995 שימשה כ־
Loreate  של מדינת מרילנד. כתיבתה נחשבת ללירית מאוד, צנועה, ומשקפת 

את חיי היום יום, חיי המשפחה על השמחות והמצוקות שבהם. 


