מטורה
תרגמה :גילי חיימוביץ'

פשטותו של נוף
יֹום ֶא ָחד נֵ לֵ ְך
לְ ֵ
ׁשֹוטט ִּב ְׂשדֹות ַה ִּמ ְר ֶעה ֶׁשל ַהּיַ ַער,
יחים ְס ִביב ַה ֵּמזַ ח
ִּב ְס ַבְך ַה ִּׂש ִ
ֶׁש ַהּכְ ָפר ֶׁשּלָ נּו לָ ַקח ֶאת ְׁשמֹו ְּב ַה ְׁש ָאלָ ה,
אֹותנּו ְ
קֹור ִאים:
וְ ַא ְּת ִּת ְׁש ְמ ִעי ָ
ֵ
"איפֹה ּכֻ ּלָ ם?"
ֵקן ֶׁשל ֵמ ְרגֹונִ ים ֵּבין ֲה ִריסֹות ֶׁשל ֶר ֶפת,
ּׁשּוחים,
ּמּורים ְּב ַמ ְח ַסן ָה ֵע ִצים ְּב ָסמּוְך לְ טּור ַא ִ
יפת ַס ִ
ְט ִפ ַ
ֶצ ֶמד ַּב ְרוְ זֵ י יָ ם ִמ ְת ֵ
רֹוצץ ְּב ִצּלֹו ָה ָאפֹר ֶׁשל ַהּסּוף.
יֵ ׁש ִׁשיר
ֶׁש ָּׁשט ֵּבין ָהרּוחֹות ָה ַא ְר ְק ִטּיֹות ָה ֵאּלּו;
יח עֹולָ ם ַּבּכַ ּפֹות יָ ַדיִ ְך.
הּוא ַמּנִ ַ
"אכֵ ןַ ,עכְ ָׁשו,
ָ
ֶׁש ַה ַחּיִ ים ֶׁשּלָ ְך ֲע ַדיִ ן ִּב ְת ִחּלָ ָתם
רּוח ֶׁשּלָ ְך זְ ֵקנָ ה וַ ֲחכָ ָמה,
ָה ַ
ֲא ָבל לִ כְ ֶׁשּיִ ְת ַעּיֵ ף ַהּגּוף
ֵּת ָה ְפכִ י ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר
לִ ְצ ִע ָירה ֵמ ָח ָדׁש ֶּב ֱא ֶמת".

קוויטאו
(לט'ורארין ב .ט'ורלקסון)

ּכְ ֶׁש ַה ֶּׁשלֶ ג נָ ֵמס ּכְ ֵדי לַ ְחׂשֹף ֶאת ָה ָא ֶרץ ׁשּוב,
עֹורים ֵמ ָח ָדׁש לְ ַחּיִ ים ֲא ֵח ִרים.
ַה ָּׁש ַמיִ ם ַּגם ֵהם נֵ ִ
יע
סּוסְּ ,ב ֵה ָמה ֻמ ְׁשלֶ ֶמתַ ,מ ְפ ִס ַ
לִ ְׁשּתֹות ֵמ ַהּנָ ָהר ְּבעֹוד ֵאזֹוב ַמ ְס ִמיְך
סֹותיו.
ּומ ְת ַע ֶּבה ַּת ַחת ּכ ֶֹבד ַּפ ְר ָ
ִ
לַ יְ לָ ה ֵ
אֹוסף ֶאת ְׁשיָ ָריו לִ ְצרֹר
לֹוׁשה יָ ִמים.
רֹומהְׁ .ש ָ
ּומ ְמ ִׁשיְך ָהלְ ָאה ְּב ַד ְרּכֹו ָּד ָ
ַ
לֹוׁשה יָ ִמים ֶׁש ָא ָדם ֹלא
ּכְ ָבר ְׁש ָ
ָּבא ֶאל ָּפנַ יּ ,כָ ְך ֶׁש ֶּׁש ַטח ַה ְּפנִ ים ֶׁשּלִ י ֵריק,
ּכְ מֹו ֶׁש ֵריק ַהּיְ ִׁשימֹון ְס ִב ִיבי –
ֵריקּ ,כָ ל ּכָ ְך ָמלֵ א ֶמ ְר ָח ִבים.
* קוויטאו – נהר גדול בדרום־מערב איסלנד .מופיע בציור בשם זה של
הצייר האיסלנדי ט'ורארין ב .ט'וראלסון ,צייר מהמאה שעברה שנחשב
לאחד מראשוני הציור המודרני באיסלנד.
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מרי נואל
המתה עם כפות ידיה העצובות
ַה ֵּמ ָתה ִעם ּכַ ּפֹות יָ ֶד ָיה ָה ֲעצּובֹות
ַמ ִּג ָיעה לְ ַגן ַהּתֹם
ִמּנַ יִ ן ַא ְּת ָּב ָאהִּ ,ב ִּתי
ּכֹה ִחּוֶ ֶרת ְּב ָצ ֳה ֵרי ַהּיֹום?
ֲאנִ י ָּב ָאה ֵמ ָה ֲא ָד ָמה
ָׁשם ָהיְ ָתה ַא ְר ִצי,
ֵמ ָהעֹונָ ה ַה ֲח ָד ָׁשה
ָּבּה ָהיָ ה ִלי ָח ֵבר ִמ ֶּׁש ִּלי.
לֹוׁשה וְ ָר ִדים
הּוא ֶה ֱענִ יק ִלי ְׁש ָ
ַאְך ֹלא ָׂשם ַאף ַּג ְר ֵּגר ְּבכַ ִּפי.
לִ ְפנֵ י ֶׁש ַה ֶּפ ַרח ֶה ְא ִּדים
ילה.
לִ ְפנֵ י ֶׁש ַה ִח ָּטה ִה ְב ִׁש ָ
ֶא ְתמֹול ָּב ַגד ִּבי
וְ לָ כֵ ן ַהּיֹום ַמ ִּתי.
ַהּזְ ַמן ָּתם.
ַאל ִּת ְבּכִ י יַ לְ ָּד ִתי.
ַעל ָה ֲא ָד ָמה נָ ִציב
ַמלְ ָאְך ְּב ַא ְר ֵצְך,
ֶׁשּיֶ ֱאסֹף ֶאת ֲח ֵב ֵרְך ַה ֵ
ּבֹוגד.
אֹותֹו לְ פֹה נָ ִביא.
ַה ְׁש ֵאר לֹו ֶאת ָה ָא ֶרץ
ַאל ַּת ֲע ֶׂשה ָּד ָבר ֲא ִבי.
יָ ְפיָ ּה ַרב ִמ ֶּׁש ִּלי
ַאף ֶׁש ַרב יָ ְפיִ י.
וְ ִאם ִּבלְ ָע ֶד ָיה
יֹומם וָ ַליִ ל
יִ ְבּכֶ ה ָ
ֵא ָאלֵ ץ ָלמּות ֵמ ָח ָדׁש
ְּב ֶׁשל ַּד ֲא ָג ִתי.
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