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מטורה
 תרגמה: גילי חיימוביץ'

פשטותו של נוף

יֹום ֶאָחד ֵנֵלְך
ְלׁשֹוֵטט ִּבְׂשדֹות ַהִּמְרֶעה ֶׁשל ַהַּיַער, 

ִּבְסַבְך ַהִּׂשיִחים ְסִביב ַהֵּמַזח
ֶׁשַהְּכָפר ֶׁשָּלנּו ָלַקח ֶאת ְׁשמֹו ְּבַהְׁשָאָלה,

ְוַאְּת ִּתְׁשְמִעי אֹוָתנּו קֹוְרִאים:
"ֵאיֹפה ֻּכָּלם?"

ֵקן ֶׁשל ֵמְרגֹוִנים ֵּבין ֲהִריסֹות ֶׁשל ֶרֶפת,
ְטִפיַפת ַסּמּוִרים ְּבַמְחַסן ָהֵעִצים ְּבָסמּוְך ְלטּור ַאּׁשּוִחים, 

ֶצֶמד ַּבְרְוֵזי ָים ִמְתרֹוֵצץ ְּבִצּלֹו ָהָאֹפר ֶׁשל ַהּסּוף.  
ֵיׁש ִׁשיר

ֶׁשָּׁשט ֵּבין ָהרּוחֹות ָהַאְרְקִטּיֹות ָהֵאּלּו;
הּוא ַמִּניַח עֹוָלם ַּבַּכּפֹות ָיַדִיְך. 

"ָאֵכן, ַעְכָׁשו,
ֶׁשַהַחִּיים ֶׁשָּלְך ֲעַדִין ִּבְתִחָּלָתם

ָהרּוַח ֶׁשָּלְך ְזֵקָנה ַוֲחָכָמה,
ֲאָבל ִלְכֶׁשִּיְתַעֵּיף ַהּגּוף 
ֵּתָהְפִכי ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר

ִלְצִעיָרה ֵמָחָדׁש ֶּבֱאֶמת." 

קוויטאו
)לט'ורארין ב. ט'ורלקסון(

 
ְּכֶׁשַהֶּׁשֶלג ָנֵמס ְּכֵדי ַלְחֹׂשף ֶאת ָהָאֶרץ ׁשּוב,

ַהָּׁשַמִים ַּגם ֵהם ֵנעֹוִרים ֵמָחָדׁש ְלַחִּיים ֲאֵחִרים.
סּוס, ְּבֵהָמה ֻמְׁשֶלֶמת, ַמְפִסיַע 

ִלְׁשּתֹות ֵמַהָּנָהר ְּבעֹוד ֵאזֹוב ַמְסִמיְך
ּוִמְתַעֶּבה ַּתַחת ּכֶֹבד ַּפְרסֹוָתיו.
ַלְיָלה אֹוֵסף ֶאת ְׁשָיָריו ִלְצרֹר

ּוַמְמִׁשיְך ָהְלָאה ְּבַדְרּכֹו ָּדרֹוָמה. ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים.
ְּכָבר ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ֶׁשָאָדם ֹלא  

ָּבא ֶאל ָּפַני, ָּכְך ֶׁשֶּׁשַטח ַהְּפִנים ֶׁשִּלי ֵריק,
ְּכמֹו ֶׁשֵריק ַהְּיִׁשימֹון ְסִביִבי – 

ֵריק, ָּכל ָּכְך ָמֵלא ֶמְרָחִבים.

 

* 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

ַהֵּמָתה ִעם ַּכּפֹות ָיֶדיָה ָהֲעצּובֹות
ַמִּגיָעה ְלַגן ַהֹּתם

ִמַּנִין ַאְּת ָּבָאה, ִּבִּתי
ּכֹה ִחֶּוֶרת ְּבָצֳהֵרי ַהּיֹום?

ֲאִני ָּבָאה ֵמָהֲאָדָמה 
ָׁשם ָהְיָתה ַאְרִצי, 

ֵמָהעֹוָנה ַהֲחָדָׁשה
ָּבּה ָהָיה ִלי ָחֵבר ִמֶּׁשִּלי.

הּוא ֶהֱעִניק ִלי ְׁשלֹוָׁשה ְוָרִדים
ַאְך ֹלא ָׂשם ַאף ַּגְרֵּגר ְּבַכִּפי.

ִלְפֵני ֶׁשַהֶּפַרח ֶהְאִּדים
ִלְפֵני ֶׁשַהִחָּטה ִהְבִׁשיָלה.

ֶאְתמֹול ָּבַגד ִּבי
ְוָלֵכן ַהּיֹום ַמִּתי.

ַהְּזַמן ָּתם.
      ַאל ִּתְבִּכי ַיְלָּדִתי.

ַעל ָהֲאָדָמה ָנִציב
ַמְלָאְך ְּבַאְרֵצְך,

ֶׁשֶּיֱאסֹף ֶאת ֲחֵבֵרְך ַהּבֹוֵגד.
אֹותֹו ְלֹפה ָנִביא.

ַהְׁשֵאר לֹו ֶאת ָהָאֶרץ
      ַאל ַּתֲעֶׂשה ָּדָבר ֲאִבי.

ָיְפָיּה ַרב ִמֶּׁשִּלי
ַאף ֶׁשַרב ָיְפִיי.

ְוִאם ִּבְלָעֶדיָה
ִיְבֶּכה יֹוָמם ָוַלִיל

ֵאָאֵלץ ָלמּות ֵמָחָדׁש
ְּבֶׁשל ַּדֲאָגִתי.

 )Marie Noël ;1883-1967( מרי נואל
 Auxerre-נולדה, חיה והלכה לעולמה ב

שבצרפת. שיריה מבטאים זיקה חזקה לשירי 
עם צרפתיים. 


