
מִּטַּעַם 24

 36

ויסלבה שימבורסקה

מזמור

בּול ְמִדינֹות ָהָאָדם!  רּוץ ּגְ הֹו, ַמה ּפָ
ִלי ְלֵהָעֵנׁש, ִטים ֵמֲעֵליֶהן ּבְ ָ ַמה ַרּבּו ָהֲעָנִנים ַהּשׁ

ר נֹוְדִדים ֵמֶאֶרץ ְלֶאֶרץ, ה חֹולֹות ִמְדּבָ ּמָ ּכַ
ִרים ֶאל ַחְבֵלי ֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם ְרּדְ ה ֲחלּוֵקי ֶאֶבן ָהִרים ִמּדַ ּמָ ּכַ

ֶרה! ִנּתּור ִמְתּגָ ּבְ

ל ִצּפֹור ְוִצּפֹור, יַצד ָעָפה ּכָ אן ּכֵ ָהִאם חֹוָבה ָעַלי ְלָפֵרט ּכָ
בּול ָנטּוׁש? ִדּיּוק ִהיא נֹוֶחֶתת ְלֶרַגע ַעל ַמְחסֹום ּגְ אֹו ֵאיְך ּבְ

בּול, ְיֵהא ֶזה ֲאִפּלּו ַאְנקֹור — ּוְכָבר ְזָנבֹו ֵמֵעֶבר ַלּגְ
ה הּוא ִמְתרֹוֵצץ! ּמָ אן, ּוְבנֹוָסף ְלָכְך — ּכַ ִעיר עֹוֶדּנּו ּכָ ּקֹורֹו ַהּזָ ּמַ ֲהַגם ׁשֶ

ָמָלה, ּנְ ק ּבַ ּפֵ ְפרּו ֵמרֹב ֶאְסּתַ ּלֹא ִיּסָ ים ׁשֶ ֵמָהְרָמׂשִ
בּול ל ׁשֹוֵמר ַהּגְ ֹמאל ְוַנַעל ָיִמין ׁשֶ ין ַנַעל ׂשְ ּבֵ זֹו ׁשֶ

ִין ּוְלָאן? ֵאָלה: ִמּנַ ְ יב ַעל ַהּשׁ ה ֹצֶרְך ְלָהׁשִ ֹלא ָחׁשָ

ט ֶאָחד, ַמּבָ ּה ִלְפָרֶטיָה, ּבְ ּלָ ָאח, ִלְראֹות ִעְרּבּוְבָיה זֹו ּכֻ
ן. ּלָ ׁשֹות ּכֻ ּבָ ֵני ַהּיַ ַעל ּפְ

ֶגד, ּנֶ ּמִ ָדה ׁשֶ יַח ַהּליגּוְסְטרּום ַמְבִריַח ֵמַהּגָ לּום ֹלא ׂשִ ּכְ
ָאה ֶאֶלף? ָהר, ֶאת ֶהָעֶלה ַהּמֵ ֶרְך ַהּנָ ּדֶ

תֹו, רֹב ֻחְצּפָ רֹועֹות ּבְ ָמנּון, ֲאֹרְך ַהּזְ ּוִמי ִאם ֹלא ַהּתְ
ים? ִריטֹוְרָיאִלּיִ ִים ַהּטֶ ל ַהּמַ ׁש ׁשֶ ֻקּדָ חּום ַהּמְ ל ֶאת ַהּתְ ְמַחּלֵ

הּו, ְלׁשֶ ר ַעל ֵסֶדר ּכָ ְכָלל ְלַדּבֵ ר ּבִ ָהִאם ֶאְפׁשָ
ן ִלְפֹרׂש ִאם ֲאִפּלּו ֶאת ַהּכֹוָכִבים ֹלא ִנּתָ

ְהֶיה ָידּוַע ֵאיֶזה ֵמֶהם ֵמִאיר ְלִמי? ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ

ל ָהֲעָרֶפל! טּות ַהּזֹאת, ָהְראּוָיה ִלְגַנאי, ׁשֶ ְ ּשׁ ְועֹוד ַהִהְתּפַ
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ּה, ּלָ ֵני ָהֲעָרָבה ּכֻ רּות ָהָאָבק ַעל ּפְ ּמְ ְוִהּתַ
ִים! ּתַ ָלל ִלׁשְ מֹו ֹלא ֶנְחְצָתה ּכְ ּכְ

כֹוִנים ַלֲעֹזר: י ָהֶאֶתר ַהּנְ ּלֵ ִאים ּגַ ּנֹוׂשְ ְוַהּקֹולֹות ׁשֶ
י ָהֵעֶרְך! ְעּבּוִעים ַרּבֵ ִריאֹות, ַהּבִ ִצְפצּוֵפי ַהּקְ

ֱאֶמת. י, הּוא ְלַבּדֹו, ָיֹכל ִלְהיֹות ָזר ּבֶ ָהֱאנֹוׁשִ
רֹות ְוָהרּוַח. ל ֲחַפְרּפָ ָאר ִהּנֹו ְיָערֹות ְמֹעָרִבים, ַחְתָרנּות ׁשֶ ְ ַהּשׁ
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