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            אוהרהאוהרהאוהרהאוהרה    רנקרנקרנקרנקפפפפ

        

        

        שיריםשיריםשיריםשירים    שבעהשבעהשבעהשבעה
        
        

        מזלמזלמזלמזל    לעוגיותלעוגיותלעוגיותלעוגיות    משפטיםמשפטיםמשפטיםמשפטים
        
        

  .ַהְּׁשָאר ָּכל ַּגם חֹוְׁשִבים ְוָכ ִנְפָלָאה ֶׁשַאּתְ  חֹוֵׁשב ֲאִני
  

  .יֹוֵתר ָּגדֹול ֲאִפּלּו – ֵּתְלִדי ַאּתְ  ַּגם ָּכ, ָזָכר ִּתינֹוק ָיְלָדה ֵקֵנִדי ִקי'ֶׁשגֵ  ְּכמוֹ 
  

  .ֵהי לוֹ  ֹּתאְמִרי א, ּוְבלֹוְנִּדיִני ָיֶפה ָּגבֹוּהַ  ָזר ִּתְפְּגִׁשי ַאּתְ 
  

  .ְלַגְמֵרי ְלַבד ֲאָבל, ְמאֹוד ְׂשֵמָחה ְוִתְהִיי ָאֹר ְלִטּיּול ֵּתְצִאי
  

 ְלֵביִצים ֶׁשּדֹומֹות ֵעיַנִים ָל ֶׁשֵּיׁש ָל ֶׁשֹּיאַמר ָהִראׁשֹון ָלָאָדם ִּתָּנְׂשִאי ַאּתְ 
  .ְמֻקְׁשָקׁשֹות

  
  .ַלֲעׂשֹות ַמה ֵאין, אֹוָת ִיְהֶיה ָּתִמיד – אֹוָת הָהיָ  ְּבֵראִׁשית

  
  .ְּפָעִמים ָׁשלֹוׁש ַיֲעֶלה ְוהּוא ְמֻעֶּלה ַמֲחֶזה ִּתְכְּתִבי ַאּתְ 

  
  .אֹוָת ְלַרְאֵין רֹוִצים ֵהם: 'ַהְּכָפר קֹול'לְ  ִמָּיד ָנא ַצְלְצִלי

  
  .ַעִין ָעַלִי מּוׂשָ  ְּבלּוְמַּגְרֶּדן ְוֶקְרִמיט ְסִטיֵבְנס. ל ר'רֹוגֶ 

  
  .אֹוָת ֶׁשִּיְגֹמר ֶזה ִיְהֶיה ֶׁשָּל ַהְּידּוִעים ַהִּטיִקים ַאַחד; ְקָצת ֵהָרְגִעי

  
  .אֹותוֹ  ְּכֶׁשְּתַסְּיִמי ִמָּיד אֹור ִיְרֶאה ֶׁשָּל ָהִראׁשֹון ַהִּׁשיָרה ֵסֶפר

  
 !ַאָּגִדית ַאּתְ  ַּבַּתְחִּתית ַא, ָהִעִּלית ָּבִעיר ָלִהיט אּוַלי ַאּתְ 
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ֶׁשִּתְקֶנה מּוִסיָקִלית ֵאיכּות ֶיְׁשָנּה ַּבֲהִליָכֵת ְוֹעֶׁשר ְּתִהָּלה ָל.  
  

  .עּוָגה ֹּתאְכִלי ַאּתְ 
  

  ?ְפִליט ָואן וֹ 'ג ?ִּבְכָלל ֶׁשַאּתְ  חֹוֶׁשֶבת ַאּתְ  ִמי
  

 ְלֵאּלּו ּדֹוִמים ֵהם ַמֲעֶׂשהלְ  ַא, ִּפיַרְנֵּדלוֹ  ֶׁשל ְלֵאּלּו ּדֹוִמים ֶׁשַחַּיִי חֹוֶׁשֶבת ַאּתְ 
  .יל'אֹונִ  ֶׁשל

  
  .ַמֶּׁשהּו ִיְקֶרה אּוַלי? יֹוֵדעַ  ּוִמי וֹוִריְנג יְמס'גֵ  ֵאֶצל ִרּקּוד ִׁשעּוֵרי ַּכָּמה

  
  .ַרְגֵל ַעל ָיד זוֹ , ֶׁשָּל ַּבַּגְרִּבּיֹוִנים ַרֶּכֶבת א זוֹ 
  

  !ַהֹּכל יֹוַדַעת ֶׁשַאּתְ  אֹוֵמר א ֶזה ֲאָבל, ְּבָצְרַפת ֶׁשַּגְרּתְ  ֵמִבין ֲאִני
  

  .אֹוָת הֹוֵלם ֶזה – יֹוֵתר ְּתכּופֹות ְלִעִּתים ָלָבן ִלְלֹּבׁש ְצִריָכה ַאּתְ 
  

  .ֲעבּוֵר ְּביֹוֵתר ְמַסְקֶרֶנת ַהָּצָעה ִּתְהֶיה ִאָּת ֶׁשְּיַדֵּבר ַהָּבא ָלָאָדם
  

  .ַאּתְ  ִלְהיֹות רֹוִצים ָהיּו ַהֶּזה ַּבֶחֶדר ֲאָנִׁשים ַהְרֵּבה
  

  ?ְקַרְסֶנר ִלי? ֶלְסִלי ָאל? ּגֹוְלְדֶּבְרג ַמְיק ֶׁשל ַּבַּתֲערּוָכה ָהִיית
  

  . ְלָזִרים, ְמֻעֶּׂשה ְלֵהָראֹות ָעׂשּוי ֶׁשָּל ַהִהְתַעְנְינּות ֹחֶסר, ְלִעִּתים
  

  ?ַעְצֵמ םעִ  ַלֲעׂשֹות ִמְתַּכֶּוֶנת ַאּתְ  ַמה, ַהְּבִחירֹות ְּכֶׁשִּנְגְמרּו ַעְכָׁשו
  

  .ֶזה ֶאת אֹוֶהֶבת ְוַאּתְ  ְקרּוָאסֹוִנים ְּבִמְפַעל ֲאִסיָרה ַאּתְ 
  

  ?ָּבָׂשר אֹוֶכֶלת ַאּתְ  ָלָּמה. ָּבָׂשר אֹוֶכֶלת ַאּתְ 
  

  .ֲחֵׁשָכה ֶׁשל ִהינּוָמה ֵיׁש ָלֹאֶפק ֵמֵעֶבר
  

 ...ַרק לּו. ..ַרק לּו, ָצְרַפת ֶמְמֶׁשֶלת ֹראׁש ִלְהיֹות ְיכֹוָלה ָהִיית ַאּתְ  ַּגם
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••••  
  
  

  !ִהְתַעְּלָפה ֶטְרֶנר ָלָנה

  ּוְלֶפַתע ְלֻתִּמי ָהַלְכִּתי

  ְוֶׁשֶלג ֶּגֶׁשם ָלֶרֶדת ִהְתִחיל

  ָּבָרד ֶׁשּיֹוֵרד ָאַמְרּתָ  ְוַאָּתה

  ָּבֹראׁש ְל ַמֶּכה ָּבָרד ֲאָבל

 ֶׁשֶלג ָיַרד ֶׁשֶּבֱאֶמת ָּכ ָאז ָחָזק

  ָּכ ָּכל ְוִמַהְרִּתי ְוֶגֶׁשם

  ַהְּתנּוָעה ַא אֹוְת ְפֹּגׁשלִ 

  ַהָּׁשַמִים ְּכמוֹ  ְּבִדּיּוק ָנֲהָגה

  ּכֹוֶתֶרת רֹוֶאה ֲאִני ּוְלֶפַתע
  !ִהְתַעְּלָפה ֶטְרֶנר ָלָנה

  ְּבהֹוִליוּוד ֶׁשֶלג ֵאין

  ְּבָקִליפֹוְרְנָיה ֶּגֶׁשם ֵאין

  ְּבַחַּיי ְמִסּבֹות ְּבַהְרֵּבה ָהִייִתי

  ְלַמַּדי ְמִביָׁשה הְּבצּוָר  ְוִהְתַנַהְגִּתי

א ֵמעֹוָלם ַא ַמָּמׁש ִהְתַעַּלְפִּתי  

  קּוִמי אֹוָת אֹוֲהִבים ֲאַנְחנּו ֶטְרֶנר ָלָנה הוֹ 

  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 5' עמ, 9.2.1962, פוסט יורק ניו
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        שירשירשירשיר
        
        

  ְמֻלְכָל ֶזה ַהִאם

  ְמֻלְכָל ִנְרֶאה ֶזה ַהִאם

  ַּבְּכַר חֹוֵׁשב ַאָּתה ָּכ ַעל

  

  ְמֻלְכָל ִנְדֶמה ַרק ֶזה ַהִאם

  ַּבְּכַר חֹוֵׁשב ַאָּתה ָּכ ַעל

  ?ָּכ א, ֻמְכָרח ַאָּתה ִלְנֹׁשם ֲאָבל

  

   ֹאִפי ָחָרא לוֹ  ְוֵיׁש ָקֵרב ִמיֶׁשהּו

  ְמאֹוד. ֵּכן? ָאֵכן. ֹיִפי ִנְרֶאה הּוא

  .ַּכּמּוָבן. ֵּכן. ְמֻחְרָּבן ֶׁשָאְפיוֹ  ְּכֵׁשם ָיֶפה הּוא

  

  ַּבְּכַר חֹוֵׁשב ַאָּתה ָּכ ַעל

  ַהֶּנֱעַזב־ֵאזֹוב ְּבֹמֲח ָּגֵרד

   ִּפיחַ  ֶזהּו, ֶׁשהֹוִפיָעה ַמְחָׁשָבה א זוֹ 

  

  ִמִּמיֶׁשהּו ִלְכלּו ַהְרֵּבה סֹוֵפג ְוַאָּתה

  ִנְמָׁש ֶׁשֶּזה ְּכָכל ִמְׁשַּתֵּבחַ  הּוא. א. ָּפחֹות ְמֻחְרָּבן ָהֹאִפי ַהִאם

  ?ָּכ א, ֻמְכָרח ַאָּתה ִלְנֹׁשם ֲאָבל
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        ציירציירציירצייר    אינניאינניאינניאינני    מדועמדועמדועמדוע
        
        

  .ְמׁשֹוֵרר ֲאִני, ַצָּיר א ֲאִני

  ַמֲעִדיף ֶׁשָהִייִתי ִלי ִנְדֶמה? ָלָּמה

  ,נּו. א ֲאִני ֲאָבל, ַצָּיר ִלְהיֹות
  

  ּגֹוְלְדֶּבְרג ַמְיק, ְלָמָׁשל

  .קֹוֵפץ ֲאִני. ִצּיּור ַמְתִחיל

  הּוא" ַמֶּׁשהּו ְׁשֵתה, ֵׁשב"

  ַמִּביט ֲאִני. ׁשֹוִתים ֲאַנְחנּו; ֶתהׁשוֹ  ֲאִני. אֹוֵמר

  ."ַסְרִּדיִנים ָׁשם ְל ֵיׁש", ְלַמְעָלה

  ."ַמֶּׁשהּו ָׁשם ָצִרי ָהָיה, ֵּכן"

  ָזִזים ְוַהָּיִמים ָזז ֲאִני." ָאה"

   ְוַהָּיִמים, ָזז ַוֲאִני, ָזז ַהִּצּיּור. קֹוֵפץ ֲאִני ְוׁשּוב

  ַהִּצּיּור. קֹוֵפץ ֲאִני. ָזִזים

  "?ַהַּסְרִּדיִנים ֵאיֹפה. "ּורָּגמ

  ַרק ֶזה ֶׁשִּנְׁשַאר ַמה ָּכל

  .ַמְיק אֹוֵמר" ,ִמַּדי יֹוֵתר ָהָיה ֶזה", אֹוִתּיֹות
  

  ַעל חֹוֵׁשב ֲאִני ֶאָחד יֹום? ֲאִני ֲאָבל

  ׁשּוָרה ּכֹוֵתב ֲאִני. ָּכֹתם: ָּכְלֶׁשהּו ֶצַבע

  ַעּמּוד ֶזה ְלַמַּדי ַמֵהר. ָּכֹתם ַעל

  .ׁשּורֹות א, יםִמּלִ  ָמֵלא

  ָּכ ָּכל ִלְהיֹות ָאמּור. נֹוָסף ַעּמּוד ְוָאז

  , ָּכֹתם א, יֹוֵתר ַהְרֵּבה

   ַהָּכֹתם הּוא ָאֹים ַּכָּמה ַעל, ִמִּלים

  ֲאִפּלּו ֶזה. ָזִזים ָיִמים. ְוַהַחִּיים

  ֶׁשִּלי ַהִּׁשיר. ֲאִמִּתי ְמׁשֹוֵרר ֲאִני, ִּבְּפרֹוָזה

   ִהְזַּכְרִּתי א ְועֹוד ָּגמּור

   קֹוֵרא ֲאִני, ִׁשיִרים ָעָׂשר ְׁשֵנים ֵהם ֵאּלּו. ַהָּכֹתם ֶאת

  רֹוֶאה ֲאִני ֶאָחד ְויֹום. ַּתּפּוִזים ָלֶהם

 .ַסְרִּדיִנים ֶׁשְּׁשמוֹ , ַמְיק ֶׁשל ַהִּצּיּור ֶאת ַּבָּגֶלְרָיה

  
מדוע 'שירו של אוהרה * 

תורגם בעבר ' אינני צייר
איר לעברית בידי מ

ונכלל בקובץ , ויזלטיר
 ).1979(' פגימות'תרגומיו 
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        מריהמריהמריהמריה    אווהאווהאווהאווה
        
        

  ִאָּמהֹות ָאֶמִריָקה

  !ֹוְלנֹועַ ַלּק ָלֶלֶכת ְלַיְלֵדיֶכן ְּתנּו  

  זֹוְממֹות ַאֶּתן ַמה ֵיְדעּו א ֶׁשֵהם ְּכֵדי ֵמַהַּבִית אֹוָתם ּתֹוִציאּו

   ַלּגּוף טֹוב ַצח ֶׁשֲאִויר ָנכֹון ֶזה

         ַהֶּנֶפׁש ִּבְדַבר ָמה ַא  

  ְּכסּוִפים ַמְראֹות ִּביֵדי ִמְתַעֶּצֶבת, ַּבֲחֵׁשָכה ַהּצֹוַמַחת

  ֻמְכָרח ְלִהְזַּדֵּקן ִּכי, ּוְכֶׁשִּתְזַּדְּקנּו

  ֶאְתֶכן ִיְׂשְנאּו א ֵהם      

  ֵיְדעּו א ֵהם ֶאְתֶכן ְיַבְּקרּו א ֵהם

  נֹוְצָצה ֶאֶרץ ְּבֵאיזוֹ  ִיְהיּו ֵהם    

  ַהֵּסֶפר ִמֵּבית ֶׁשִהְתַפְּלחּו ְּבָׁשָעה אוֹ  ַהָּצֳהַרִים ַאַחר ְּבַׁשָּבת ָלִראׁשֹוָנה ֶׁשָראּו

   ּתֹוָדה ֲאִסיֵרי ִיְהיּו םֶׁשהֵ  ֲאִפּלּו ִיָּתֵכן

  ֶׁשָּלֶהם ָהִראׁשֹוָנה ַהִּמיִנית ַהֲחָוָיה ַעל                 

    ּדֹוָלר ֶרַבע ַרק ָלֵכן ֶׁשָעְלָתה

  ַהָּׁשֵלו ַהַּבִית ְמנּוַחת ֶאת ָטְרָדה ְוא    

  ָלעֹוָלם ֲחִטיִפים ָּבִאים ִמַּנִין ֵיְדעּו ֵהם

  ֵמַהָּׁשַמִים ֲחִתיםֶׁשּנוֹ  ּפֹוְּפקֹוְרן ְוַׂשֵּקי    

  ִנְגָמר ֶׁשהּוא ִלְפֵני ֵמַהֶּסֶרט ָלֵצאת ְּכמוֹ  ֵמַהָּׁשַמִים

  ֲאָדמֹות ֶׁשֲעֵלי ַּגן־ֵעֶדן ְּבִבְנַין ִנְמֵצאת ֶׁשִּדיָרתוֹ  ְוָחִביב ָזר ִמיֶׁשהּו ִעם

  ִויְלַיְמְסּבּוְרג ֶּגֶׁשר ַיד ַעל

  ַהְּקַטִּנים יםַהִּפְרָחִח  ֶאת ְּתַׂשְּמחּו ָמה ִאָּמהֹות הוֹ     

  ֵמַהּקֹוְלנֹועַ  אֹוָתם ֶיֱאֹסף א ִאיׁש ִאם ִּכי

  ַהֶהְבֵּדל ַמה ֵיְדעּו א ֵהם

  ָחָלק ִיְזֹרם ַהֹּכל אֹוָתם ֶיֱאֹסף ִמיֶׁשהּו ְוִאם    

אוֹ  ְוָכ ְלִבּדּור ִיְזּכּו ֵהם ָּכ  

  ָחֵצרּבַ  ְלִהְסּתֹוֵבב ִּבְמקֹום

  ְּבַחְדָרם ְלַמְעָלה אוֹ     

  ֶאְתֶכן ֹוְנִאיםׂש      

  ֶּבֱאֶמת נֹוָרא ַמֶּׁשהּו ֲעִׂשיֶתן א ֶׁשעֹוד ֵּכיָון ְּבֶטֶרם־ֵעת
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  ָהֲאֵפִלים ַהַּתֲענּוגֹות ִמן אֹוָתם ְלַהְרִחיק ִמְּלַבד

  ִנְסָלח ִּבְלִּתי ָהַאֲחרֹון ְוֶזה       

  ַּבֲעָצִתי ׁשֹוְמעֹות ֵאיְנֶכן ִאם אֹוִתי ַּתֲאִׁשימּו ַאל ָאז

  ִמְתָּפֶרֶקת ְׁשָּפָחהְוַהִּמ         

  ַהֶּטֶלִויְזָיה מּול ּוִמְתַעְּוִרים ִמְזַּדְּקִנים ְוַיְלֵדיֶכן

  צֹוִפים            

  .ְצִעיִרים ְּכֶׁשָהיּו ִלְראֹות ָלֶהם ִהְרֵׁשיֶתן ֶׁשא ַּבְּסָרִטים
 

  
  
  
  
  
  
••••  
  
  

  ָהעֹוָלם ָּכל ִּפְתאֹום

  ֶׁשִּלְׂשֹמאִלי ַהּכּוִׁשי. ְּבלֹוְנִּדיִני

  ּבֹוְרקֹות ֵעיָניו, לֹוְנִּדיִניּבְ 

  ַמִּתי הּוא, ְּכָגִביעַ 

  .ַהָּזָהב ֶאת

  ְמֻעָּלף, ָיִדי ַעל  

  ֹחר ֹחֵר סֹוֵפר, ָהִרְצָּפה ַעל

  ,ְּבלֹוְנִּדיִני ְוהּוא ְּבִמְכָנַסי

   ִסיַגְרָיה. ַהִּסיַגְרָיה ֲאִפּלּו

  .ָּכְלֶׁשִהי רּוִסית

  קֹוְקטוֹ  אן'זָ         

  ְוַהּמּוִסיָקה. ֵּכן ַּגם ְנִּדיִניְּבלוֹ  ֶּבַטח

  .ּבֹוְיס ִויְלָיאם ֶׁשל

  ֶׁשּיֹוֵצא ּוַמה, ֵּכן           

  .ְּבלֹוְנִּדיִני הּוא ִמֶּמִּני
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  ֶיֶלד ְּכֶׁשָהִייִתי

  ַעְצִמי ִעם ִׂשַחְקִּתי

  ַהֵּסֶפר ֵּבית ֲחַצר ֶׁשל ַּבִּפָּנה

  .ְלַבד ְלַגְמֵרי

  

  ְוָׂשֵנאִתי ֻּבּבֹות ֵנאִתיׂשָ 

  א ַחּיֹות, ִמְׂשָחִקים

  ְוִצּפֹוִרים ְיִדידּוִתּיֹות ָהיּו

  .ְוָעפּו ִהְסַּתְּלקּו

  

  ִחֵּפׂש ִמיֶׁשהּו ִאם

  ֵמֲאחֹוֵרי ִהְתַחֵּבאִתי אֹוִתי

  ֲאִני" ְוָצַעְקִּתי ֵעץ

  ."ָיתֹום

  

  ַהֶּמְרָּכז, ַהּיֹום ֲאִני ְוִהֵּנה

  !ַהֹּיִפי ָּכל ֶׁשל

  !ָהֵאֶּלה ַהִּׁשיִרים ֶאת ּכֹוֵתב

  !ָלֶכם ָּתֲארּו
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