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 פגישה חצי פגישה עם נילי דגן

 עם אֹוִרי ברנשטיין

 
 ָאָדם ֵמִכין ֶאת ַחָטיו

 ִלְקַראת ֵהְעֵדר,
 

 ְכִמי ֶשעֹוֵצם ֶאת ֵעיָניו
 ְכֵדי ִלְראֹות ַבֹחֶשְך.

 
 ָכל ַהַלְיָלה ָצִפיִתי ַעל ַמה

 ֶשֵאיֶנִמי ָעִתיד ַלֲעׂשֹות.
 

 ִמישֹור ָקָטן. ַאֲחָריו
 ִמישֹור ַהָעָטן ִמֶםמו.

 
 (1987בד, מתוך: 'מה שנשאר, מה שלא' )עם עו

 
על הפרסונה ופרקים בעקבות קריאת ספר המסות החשוב "

ה", ספרו של אורי ברנשטיין שיצא לאחרונה אחרים על השיר
ברנשטיין, מבכירי אורי בהוצאת הקיבוץ המאוחד, פניתי ל

המשוררים בישראל, ואני מביאה לכם הפעם את קולו הייחודי, 
רך השירים ההולכים קול שקול, ישיר ואמיץ, ד –התרבותי והלירי 

 בעקבות חייו.
 

"בשבילי השירה היא מראה מתמדת נודדת, שמלווה את חיי והם 
משתקפים בה", אומר אורי ברנשטיין. "אני רואה את השירה כאוטוביוגרפיה של 

הנפש, כלומר לא כל מה שישנו בחיים בהכרח הופך לשיר, אבל כל מה שיהיה בשיר 
 ינבע ממה שבאמת היה".

 
אביב. הוא משורר וסופר העוסק גם בתרגום שירה -בתל 1936-נולד בנשטיין אֹורי בר

גוריון בנגב ועובד -ובהוראתה, משמש כפרופסור לספרות עברית באוניברסיטת בן
ספרים.  26-ברנשטיין פרסם עד כה כ אביב. נשוי לסופרת הדרה לזר.-כעורך דין בתל

ספרי שירה  4ספרי עיון,  2, ספרי פרוזה 3קובצי שירה,  2ספרי שירה,  14מתוכם 
 מתורגמת וספר ילדים.

 ספרי שירה

  ,( 1955אביב ושברו: שירים )תל אביב: עדי 
  ,( 1962באותו החדר, באותו האור: שירים )תל אביב: יוכני 
 ,( 1967בעונה קצרה: שירים )ירושלים ותל אביב: הוצאת שוקן 
  ( 1974ה, תשל"ד )ספרי סימן קריא 1967-1973כולם מעשים בודדים: שירים 
  ( 1976ערב עם סו )תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשל"ז 
  ( 1979עמק השווה: מחזור שירים )הקיבוץ המאוחד: ספרי סימן קריאה, תש"ם 
  ,( 1982עם מוות )תל אביב: הקיבוץ המאוחד: ספרי סימן קריאה 
  ( 1987מה שנשאר, מה שלא, שירים )תל אביב: עם עובד, תשמ"ז 
 ( 1992פרטי: מחזור שירים )תל אביב: הקיבוץ המאוחד,  עניין 
  שירים; בעריכת נתן זך( 1995: קונטרס לשירה )תל אביב: תג, 5הנה( ) 
  ( 1996)תל אביב: הקיבוץ המאוחד,  1987-1995זמן של אחרים: שירים 
  ( 1999מן המקום החדש: מחזור שירים )קשב לשירה, תשנ"ט 
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 ( 2002ירים )הקיבוץ המאוחד, על אהבה אחת ויחידה: מחזור ש 
  ( 2007הספר הרומנטי: שירים )קשב לשירה, תשס"ז 
  ( 2007עולם עובר: שירים )תל אביב: עם עובד, תשס"ז 

 קובצי שירה

  :(1985)תל אביב: הקיבוץ המאוחד: ספרי סימן קריאה,  1962-1982שירים נבחרים 
  :(2004חד, תשס"ד )ירושלים: מוסד ביאליק; הקיבוץ המאו 1962-2002שירים 

 ספרי עיון  

  ,(2002עיסוק בין חברים: פרקים על השירה )תל אביב: הקיבוץ המאוחד 
 ( 2008ברק: הקיבוץ המאוחד, -על הפרסונה, ופרקים אחרים על השירה )בני 

 

", מספר אורי ברנשטיין.  13"השיר הראשון שלי פורסם ב'דבר לילדים' כשהייתי בן 
בלתי נפרד והכרחי מהחיים, ובעצם הדרך הטובה  "השירה הייתה לי תמיד חלק

ביותר לראות מבחוץ את החיים המתנהלים, וע"י כך לתת להם גם פירוש וגם 
 צידוק.

, ושנה לאחר מכן 19', בגיל 'אביב ושברו"ספר השירים הראשון שהוצאתי היה 
מלא  –אספתי אותו מכל החנויות כשהבנתי שהוא לא בשל מספיק ולא טוב מספיק 

, כלומר בשנה 1954נעורים אבל כתוב במסורת מאוד מיושנת. זה היה בשנת  רוח
, ממש לפני הופעת 'שירים ראשונים' 50-שכבר החלה המהפכה הגדולה של שנות ה

של זך ו'ברזים ערופי שפתיים' של אבידן". אבל מעניין, הוא מוסיף, "שהספר 
ה לעולם השירה של הראשון שלי שלא מצא חן בעיני, בעצם שימש לי כרטיס כניס

 אז".
 

 "באותו החדרהספר הראשון שברנשטיין רואה אותו כספר שירה היה ספרו השני 
בהוצאת 'יוכני', כתב עת ספרותי בעריכת נתן זך  1962-, ספר שיצא בבאותו האור"

ובעריכתו. לדבריו, ספר זה נושא את הסימנים של הדור שלו שהם חרוז מקרי, 
מני ומן החרוז הקבוע. "השיר יותר אישי, שירה חריגה מהמקצב המשכר האלתר

שהיא שיחה בגובה העיניים, אינטימית ופחות מדוקלמת", מוסיף ברנשטיין. "'באותו 
החדר באותו האור' הוא תגובה להכרה שהכרתי אז את השירה המודרנית האנגלית 

שנים, שיש אנשים  47והצרפתית: אליוט, אודן, בודלר. מסתבר לי היום, לאחר 
עדיין זוכרים את הספר הזה לטובה ורואים בו משהו רומנטי, קסום ונוכרי שפתח ש

 לפניהם עולם משל עצמו".
 

 גילוי עריות 
 

 ְבנוַע ַהְשָערֹות ַהְעַטמֹות
 ְלַיד ַרָעָתה ַהֲחׂשוָפה

 ָיַדְעִתי ֶשָבִעיר עֹוֶבֶרת סוָפה.
 ָלֵכן ֹלא ִכִהיִתי ְבִאְשִתי

 ָרה ִלְמשוגֹות:ְבִהְתַמןְ 
 ִהיא ָחְיָתה ְבִמָחִתי

 ֶאת ַהָמָהר ְוֶאת ַהַגגֹות.
 

 וְכֶשָעְזָבה, ְבַאְכָזִרטות ֶחְפִצית,
 ֵהַבְנִתי ֶשָהְלָכה ִלְמחֹוז ֶחְפִצי.
 אוָלם ְכֶשָבאִתי ַאֲחֶריָה ְלִעיִרי
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 ָהָיה ְמֺאָחר:
 ֶעֶרב ְבֶצַבע ֵעיֶניָה ָנח

 ַעל ַהָמָהר.
 ְׂשָעָרה ָהָיה ָנטוַע ַבְשֵדרֹות 

 ְורוַח בֹו, ְוָלאֹורֹות
 ְבִהָדְלָקם ָהָיה ָגֶון ֶשל ִצָנְרַנִים.

 ָיַדְעִתי ֶשִםָכאן ְוֵאיָלְך ִהיא ַהָגלות.
 ֲאָבל ָהְיָתה ִבי ְתחוַשת ְקִלילות

 ְבַאְבִדי ֶאת ְשֵתיֶהן.
 

 ם ַעל ְנֵניֶהן ַהְםֺשָתִפים,ְכֶשטֹוֵרד ַעָתה ֶגשֶ 
 הוא ָזר ְוִנאוִפי.

 ֲאִני ָנִזיר ַעָתה ֵמְרָגשֹות ְמיָֺתִרים.
 ְואוַלי ֶזה ִמֶחַבע ַהְדָבִרים.

 
 מתוך 'באותו החדר באותו האור' 

 (1962)יוכני,                                                            
  

ירה היא מרכז חייו, למרות שבמהלכם התנסה בכמה מקצועות מאז, לדבריו, הש
מאוד מעשיים. למד משפטים, שימש כסנגור צבאי וכשופט צבאי בשירות בצה"ל, 

שנים,  25ניהל חברת תעשייה גדולה במשך 
ושוב חזר למשפטים. "כל אלה לא הזיקו 

לשירה, אלא להיפך", הוא אומר. "לא הייתי 
תנזר הדמות הקלסית של המשורר המ

והמתבודד שהחיים מסביב עוינים לו, משהו 
כמו הדמות שיצר לעצמו פנחס שדה, או 

הדמות של המשורר האקסצנטנרי הנמצא 
בשולי החיים, ההולל, כמו אלכסנדר פן, או 

המשורר החושב את עצמו מעל לחברה 
הרגילה כמו אבידן. גם לא דמות המשורר 

הרעב ללחם היושב בעליית גג ומחכה 
כשהוא חולה שחפת", מוסיף להשראתו 

ברנשטיין בחיוך דק. "דווקא העיסוק בחיים 
 המעשיים והטרדות היומיומיות מביא לשני דברים חיוביים לגבי השירה:
 א.  כשיש סדר מסוים, נרכשת יכולת ארגונית המועילה במלאכת השיר.

ב.  כשאתה עסוק בדבר מעשי אתה חי למעשה בשני עולמות, ואתה מגיע לעולם  
שירה רק כשהדברים דוחקים בך, רק כשיש צורך אמיתי לכתוב שירים ולא מתוך ה

 פינוק.  
"שיר צריך לפרוץ מבעד למחסומים מסוימים כדי להגיע, ולכן הפריצה שלו נעשית 
באמת כשיש לך מה לומר. וכן באותם רגעים שהצורך בשיר מתגבר על העיסוקים 

ימיות של השיר לבין הציבוריות האחרים שלך. המלחמה הבלתי פוסקת בין האינט
 שבה נמצא המשורר היא ְברכה גדולה".

 
מבחינת  'באותו החדר באותו האור'' הוא ספר שירי המשך של "'בעונה קצרה

הנושאים והתייחסותי לעולם", אומר אורי ברנשטיין, "אבל במבט אחורנית הוא 
צעיר כמו 'באותו ספר של שירה צבעונית יותר, פחות מלאה בביטחון עצמי של אדם 

החדר באותו האור', ויש בה ניסיון להשתמש בלשון כדי ליצור לפעמים אווירה 
 מעומעמת של חושניות כמוסה".
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 לילה נדיר 

 וִמי ִיָשא ִׂשְמָחה ְבבֹוָאה
 ָכמֹוִני ַבַלְיָלה ַהםוָאר ַהֶזה,

 מול ַהְנָתִחים ַהֺםָגִהים ֶשל ַחְדִרי,
 ֵאיֶנמו ִמִשְמָחהְוָכל ַמה שֶ 

 יְֺשַלְך ַהַלְיָלה ִכְבָגִדים ֵכִהים
 ֲאֶשר ָאָדם מֹוִתיר ַבחֹוף ַהְםֺכֶןה

 ְבאֹור ָיֵרַח, ְבֵצאתֹו ִלְׂשחֹות,
 ְלַבד ָעֹרם, ְבַמִים ְמַרֲחִשים.

 
 וְבַתְחִתית ַהַבִית ִעיר ְכמוָסה,

 ֺמֶסֶתת ִבְמֺקָחע, ְכִאלו ָזז
 ַעל ָנֶניָה ֵעץ ָעבֹות ַבֹחֶשְך.מֵ 
 

 ְוַעל ַהַגג, ָגבֹוַה, ָהֲאִויר,
 ,ףוְמֺרשָ עֹוֵטף, ָחִמים 

 ֶאת ָכל ָהִעיר ָהֲאֵפָלה
 ְבִאְושוִשים וִבְנגֹוהֹות.

 ( 1967מתוך: 'בעונה קצרה' )הוצאת שוקן, 

למה משוררים "לפעמים שואלים אותי מי צריך בכלל שירה? מישהו הגדיר את זה: '
מבזבזים נייר ולא גומרים את השורות בקצה הדף?' ואני נוהג לענות שמבחינה 

אישית השירה בשבילי היא כמו אוכל, שתייה, שינה, משהו שאי אפשר להתקיים 
  בלעדיו. אבל אני חושב תמיד על ההגדרה הנפלאה:

 
גם השירה היא בעצם שיחה אינטימית ומפחידה שאתה מנהל עם עצמך ומרשה 

 לאחר לשמוע אותה. 
 

, מדגים את הפירוש השירי שנתתי באותו 'כולם מעשים בודדים' "הספר הרביעי,
מעמד לחיי, או יותר נכון את תרגומם של המאורעות הפרטיים לשירה", אומר 

ברנשטיין, "ובאמת האווירה השורה בין דפי הספר היא אותה אווירה שמסתמלת 
ל שירים שנכתבו על ידי בזמן שהות ממושכת בשמו: 'כולם מעשים בודדים', כול

באנגליה ואני חושב שמורגשת בשירים ההיעקרות ממקום מוכר, הבדידות והזמניות 
 של שהות בעיר גדולה".

 
 כמו לפני השינה

 
 ִנְתאֹום ֹלא ְבֶשִלי.
 ִמַמִין ִמִלים לֹוַמר

 ֶאת ֶשֵאינֹו ִמְקִרי?
 ָאָדם ֹלא ֺהְכַשר

 ֵאֶלה.ְלַדֺעטֹות כָ 
 

 ִהַגְעִתי ַעד ָכאן
 ְבֶהַןח ַהַדַעת:

 ָמקֹום ְמֺאְכָלס ְוָגשום.
 ֶאָחד ְמַדֵבר אֹו ְשַנִים.
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 ֵאיְך מֹוְצִאים ִמְסתֹור
 ְבֶאֶרץ נֹוֶשֶבת?

 
 ִנְתאֹום ֹלא ְבֶשִלי.
 וְכמֹו ִלְפֵני ַהֵשָנה

 ָקֶשה ָלַדַעת ַמדועַ 
 ֲאִני ְוֹלא ֲאֵחִרים.

 ָיה עֹוד ְנָרט ְוהָ 
 ֶשֵאיֶנִמי זֹוֵכר.

 
 ( 1974)ספרי סימן קריאה, תשל"ד  1967-1973כולם מעשים בודדים: שירים 

 
, אומר ברנשטיין: "הוא אחד הספרים שזכה וזוכה ערב עם סו"על ספרו הבא, "

לתשומת לב רבה ואנשים מוצאים בו 'הסבר' לאהבה ולתשוקה, הוא ספר שבו 
וף נוסף, היינו: פיצלתי את האני המדבר לאני ולמשורר המתבונן הכנסתי לראשונה ג

וכך יכולתי ליצור איזו ראייה סטריאוסקופית יותר של פגישה מקרית לכאורה, שבה 
בעצם ניסיתי, וללא הצלחה, להתחקות על מהותם של יחסי מין נטולי אהבה ואפילו 

 נטולי חיבה".
 

 דברים שלא אמרה 
 

 ֵבין ַהִעירֹות ַהִמָסִבים, וְכֶשֲאִני שֹוֶכֶבת
 ְוקֹול ָהַרְדיֹו ְמַלֶוה אֹוִתי ַבֲחֵשָכה,
 ַמְשִמיַע מוִזיָקה ֶשעֹוֶבֶרת ֶבָחָלל

 וְמשֹוֶטֶטת ָשם ָתִמיד, ְבֵאין רֹוֶאה,
 ֲאִני שֹוֶכֶבת וְמַחָכה ִלְראֹות ָנִנים,

 ְכִמי ֶשַרק ָנָטה ָללון, ַרק ְלָשָעה,
 ִאישֹון ִלְראֹות ְכָבר ֵמָעַלי.-ֹותַרֲחב

 ִכי ַהְסָמִחים ֺמְפִרים ֵהן ֵמָרחֹוק ְוַרק
 ַעל ַהַחִטים ֺמָחל ַמָשא ַהִהְתַחְברות, ָהֹעל
 ָלבֹוא ָנִנים ֶאל מול ָנִנים. ֶאְפָשר אוַכל 

 ְבבֹוא ַהטֹום, ִמן ַהְעָצוֹות, ַרק ְלאֹוֵתת,
 ְלַהִשיק, ְוָהֲאִויר וְבִלי ִלְקֹרב, ְבִלי

 ִבְלַבד ַיִעיף ִויַחֵבר, ִמֶםְרַחִעים,
 ֶאת ְשֵנינו. ְוֹלא ֵשִנית, ְוֹלא ְלֶפַתע שוב,

 ִבְבִהילות ְטרוָפה, ַהגוף
 ְלַבל ִיְטַבע ְוַגם ְלַבל ָיצוף. ְוַאַחר ָכְך,

 ַהְמִגיָנה ֹלא ִהְשַתְמָתה וְכָבר ַבחוץ
 ֵכִהים וְנטוֵלי ְנָרִטים ְלאֹות ִכי אֹור. ַהֹכלָבִתים 

 עֹוד ִבְמקֹומֹו ְכמֹו ֹלא ֶנְחַסר ְמאום
 ְוֹלא נֹוַסף, ֲאָבל ְכָבר ִמיֶשהו

 ָהָיה ְושוב ֵאינֹו ְוֹלא הֹוִתיר ָדָבר
 ְלַבד ֵמֵריַח ָזר ֶשֹּלא ָנמֹוג ַמֵהר.

 
 (1976מתוך: ערב עם סו )הקיבוץ המאוחד, 

 
נכתב רובו ככולו בעת שהייה באיטליה. "התמזל מזלנו לקבל 'עמק השווה' הספר 

למשך חודש ימים רשות להשתכן בבית אחוזה עתיק בטוסקנה", נזכר ברנשטיין, 
 "השקט, עתיקותו של הנוף, העדר השינוי לכאורה בחיים סביב במשך מאות שנים 
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עה של מנוחה מוחלטת סייעו לי לנסות ולראות את חיי בפרספקטיבה אחרת, בש
וניתוק אידיאלי. בספר זה מסתמן ניסיון לקיצור, לתמצות, להעלאת רגעים שיריים 

 חטופים ולהסתפק בהם, כאילו רציפות הסיפור האישי נקטעה". 

  גם בדברים האלה

 ְוַגם ַבְדָבִרים ָהֵאֶלה ִמְרמֹות ְקַטמֹות:
 ִקשוט, ְנטֹוֶטֶרת, ַהֶדֶרְך ַהַעָלה.

 
 ְוַהַןְנֵוִרים ֶשל ָצֳהֵרי ַהַעִיץ

 ַמְשִכיִחים ֶאת ְנִחיצות ָהְרִאָטה.
 

 ֶאת ָהֶאְמַצע ַהלֹוֵהט ֶשל ַהֺחְרשֹות
 ִגִלינו ְבֹקִשי ְוַאַחר ִריָצה.

 
 ִהְתַינות ֶשֵאיָנה חֹוֶלֶפת ְמַחֶטֶבת 

 ַגם אֹוָתנו ִלְמֹצא ַמֲחֶסה:
 

 ָצבוַע ְתֵכֶלת,ָתא ָקמור ְוָנעול וְ 
 ְוֹתם ֶשֵטש בֹו ְלַהְנחֹות.

 ( 1979מתוך: עמק השווה: מחזור שירים )הקיבוץ המאוחד: ספרי סימן קריאה, תש"ם 

ליווה את אימו בחודשיה האחרונים. "עקבתי אחרי גסיסתה של 'עם מוות' בספר 
ת אמי במשך ששה חודשים", מספר ברנשטיין. "הספר מתעד במידה מסוימת א

החוויה עצמה, את הסביבה, את האמא שמתדלדלת והולכת, ומנֶסה להפוך את 
החוויה לשירה שחורגת מן המוות ומהכאב הפרטי, והופכת, במידת האפשר, לתיאור 

של מוות של אמא כלשהי. כך הגעתי שם לשורה, לכאורה מאוד לא אישית: 'בן 
על ידי ההזרה שבהם,  רואה את אמו, רואה מוות'. אבל השירים האלה גם עזרו לי

ע"י תפקיד העיתונאי שנטלתי על עצמי, לראות את הדברים כעד, ממרחק, ולהתגבר 
 בעזרת העמדה הזו על הכאב הנורא של הגסיסה ההיא".

 
 

 ומה את מטכסת שם כשערב 
 

 וָמה ַאְת ְמַטֶכֶסת ָשם ְכֶשֶעֶרב
 ִמְתַחֵלף ְבַלְיָלה,

 ש ֺמְגָבה,ְוֵאין ְלָמה ְלַחכֹות? ֵמֹרא
 חֹוֵרש ָרעֹות, ַאְת ַמִביָטה

 ַבגוף ֶשָלְך, ֶשֶמֱעַזב ְבִמְתַכֵון.
 

 ֹראֵשְך ַהִםְתַנֵתק ִנָשא לֹו, גְֺלָגְלִתי,
 ֵמַעל ַאְרצֹות ֱאנֹוש, זֹוֵמם, ָתִמיד זֹוֵמם

 ֶשֹּלא ָלֵתת ָדָבר, ָלַקַחת ֵחֶלק
 ֹודֹו ָנחוש,ַבָשֵלם ֶשל ֲאֵחִרים. ע

 עֹוד ְמֹעָרב ֵבין ַהְבִרטֹות.
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 גופך צנפה. רק פקעת זעירה 
 

 גוֵפְך ְצֵנָפה. ַרק ְנַקַעת ְזִעיָרה
 ְבֶאְמַצע חוט ֶשֹּלא רֹוִאים יֹוֵתר,

 ַהְםַחֵבר ֵבין ְמקֹום ֵלָדה ִלְמקֹום ַהָםֶות.
 

 ְוַרק ָקְדֹקד ֶשָמע ֲחַסר ִביָנה
 ֹו ֶאת ָכל ִתינֹוקוִתי,נֹוֵׂשא ִעם

 ֲאֶשר ְשמוָרה ַרק ָשם, ְבַדְעֵתְך ֶשִהְתַבְלָעה,
 

 ֵמֵעֶבר ַלְתִביעֹות, ַלַחְרָחנות, ַלְמִהי.
 

 (1982מתוך: 'עם מוות' )הקיבוץ המאוחד: ספרי סימן קריאה, 
 

ניסיון , כשמו כן הוא", אומר אורי ברנשטיין. "הוא 'מה שנשאר, מה שלא'"הספר 
, של הקשרים וההתנתקויות. בסגירת חשבון נפש זה 50לעשות סיכום זמני בגיל 

נמצא המחזור הארוך 'מתוך צפונה לתמיד', שירים על אבי שנפטר מספר שנים קודם 
לכן, וכן ניסיון לעמוד על טיב יחסי אב ובן בזמן החיים ובזמן המוות. שיר אהבה 

י אהבה נוספים שבהם לראשונה העזתי ארוך בשם 'שיר על החסר' מספר על שיר
 לכתוב בצורה אינטימית יותר ויותר".

 
 לזכרו של אבא    

   5שיר מס' 
 

 ַרק גוָפתֹו ָשם. הוא ְכָבר ָהַלְך.
 ַרק ָיָצאִתי ְלֶרַגע וְכָבר ֵאיֶנמו.

 
 ְמַדֵבר ֶאת ֶשַפע ַהָשפֹות ֶשָטַדע 

 ְבָמקֹום בֹו ֵאין ְמִשיִבים לֹו.
 

 יֹוֵשב ְבַוַדאי ְוָיָדיו ֵבין ִבְרָכיו
 ַבְתנוָעה ַהֺםֶכֶרת ִלי ֶשל ַעְצָבנות.

 
 ְמַחֶכה ֶשָאבֹוא ְלׂשֹוֵחַח ִעםֹו ָכָרִגיל,

 ְלַהְרִגיעֹו ֶשֹּלא ַיְחֹשש ִלְשלֹומֹו,
 

 ְלַהֲחִליף ִמִלים ַעל ִעְנַין ַהָםֶות
 ֵאינֹו ֵמִבין ָדָבר.ֶשבֹו, ְכִאיש ַמֲעִׂשי, 

 
הוא מחזה שירי לקולות שבהם המשורר והקרובים אליו "ענין פרטי"  הספר

 משוחחים, אך בלי להגיב אחד לדברי השני, אלא נושאים מעין מונולוגים קצרים 
 על חייהם.

 
 

 הוא לוגם קפה
 

 ָיַשב ַבִכָכר ְכֶשַהטֹום נֹוֶטה. ֵעִצים
 ָסָכל ָעָלה ְגבֹוִהים ָסְככו. ְצחֹוק
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 ִמְסִעיִרים ֶשְכָבר ֹלא ִהְבִחינו בֹו.
 ְזַמן ַמְקֶנה לֹו ֶהְרֵגִלים ָרִעים.

 ֵביְנַתִים עֹוֵמד בֹו ֹכַח ְלַמֵטן ְצָרִכים,
 ְכִמי ֶשנֹוֵרם ִרְקָמה ְוֹלא עֹוֶלה ְבָידֹו ַלֲהִשיָבה.

 
 רֹוֶאה ֶשְלַאט ַהְסָלִלים, ְוַכָםה 

 ְך ְכָלל ְבָחְפָזה. ֶשֵכן ַהְתשוקֹותֵאין ֹצרֶ 
 

 ִמְתָאְרכֹות. ֲאֺרכֹות ִמן ַהְזַמן ֶשִמְשַאר.
 

 ( 1992מתוך 'ענין פרטי' )הקיבוץ המאוחד, 
 

. "נדמה לי שחשים בו 90-" הוא קובץ נבחר שנכתב בתחילת שנות ה"זמן של אחרים
שטיין. "הוא כולל שירים את הסימנים הראשונים של הכליה האורבת", אומר ברנ

 נוספים על אבי וכן שירים על הילדים המתבגרים ועל חברים שמתו".

 

 ריקוד 
 

 ִאיש ִמְשַתֵכר ְלַבדֹו. חֹוֵגג
 יֹום ֺהֶלֶדת ְלֹלא ַתֲאִריְך.

 
 רֹוֵקד ַבִדיָרה ַהְעַטָמה:

 ַטְנגֹו הוא ִרעוד חוָשִני.
 

 ְמחֹוֵלל ַבִםְרֶנֶסת ֵבין
 ִציִצים ֶשִהִכיר ִמְמעוָריו.עֲ 
 

 ְצָעָדיו כֹוְשִלים ֶשֵכן
 ַהםוִזיָקה ְכָבר ְמַמֶהֶרת.

 
 זוג ְמֺדָםה,-חֹוֵבק ַבת

 אֹו ַכר ָקָטן אֹו ֲאִויר.
 

 ְוהוא ָאָדם ִמְשַנְחִתי
 ֶשרֹוֵקד ַעְכָשו ְבַחְדרֹו,

 
 ְמֺבָןם ְכָבר, ֺשַבש ִזְכרֹונֹו,

 ָתיו ְכמֹו ֹלא ָהיו.וְשנוֹ 
 

 ְוָכל ַהְזַמן ַהְמָשָמה ְבִקְרבוֹ 
 ַמִביָטה ומֹוֵחאת ַכַנִים.
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 צער גידול  
 

 ִבִתי ְתקוַפת ַבָלהֹות ְבִלי ִסָבה.
 ְבִני חֹוֵלם ְבָהִקיץ ְולֹוֵמד ָלבוז.

 
 ֲעֵליֶהם ְבַכנֹוַתי, ַוֲאִני, ֶשָןַכְכִתי

 ן רֹוֲעדֹות ְכֶשעֹוֵלה אֹור ַבֹבֶקר.רֹוֶאה ֶשהֵ 
 

 וְכִמי ֶשֵכָליו ִנְשְברו ְוִעתֹוָתיו ֹלא ְבָידֹו,
 ִבְשֵאִרית ֹכִחי ֲאִני ַמִשיג ָלֶהם ְזַמן, ֶשטוְכלו

 
 ְלִהְתַנֵשט ֶאת ַהְסָלִלים ְכיֹוְרִדים ִלְרֹחץ,

 י ֵנֶטל,ִלְהיֹות ֲאדֹוֵני ָהָאֶרץ, ִלְהיֹות ְבלִ 
 

 ָלֵׂשאת ַעְצָמם ַהְרֵחק, ְכסוס ֶאת רֹוְכבֹו.

 ( 1996)הקיבוץ המאוחד,  1987-1995מתוך: 'זמן של אחרים': שירים 

כולל שירים שנוצרו עקב מעברו של אורי ברנשטיין 'מן המקום החדש' הקובץ 
למושב בכרמל. "המעבר גילה לפני עולם חדש של צומח, של בעלי חיים שבטבע, 

שינוי יחסים במקום החדש ביני ובין הקרובים אלי וביני לבין הסביבה", אומר  ושל
ברנשטיין. "אני רוצה להדגיש שלא מדובר בצילום של החיים, כי אין סיבה שאיש 
יתעניין בחיי הפרטיים, אבל תהפוכות הזמן וגלגולים שאדם מתגלגל במהלך הזמן 

ת גם נסמכה על מה שהיה, וגם היו תמיד רקע וסיבה לכתיבה חדשה, והכתיבה הזא
 סמכה אותי וסייעה לי ברגעים קשים".

 
 נדמה לנו שהשתיקה מקילה

 
 ִנְדֶמה ָלנו ֶשַהְשִתיָקה ְמִקָלה
 ַעל ַהִהְתַחְברות. ָלֵכן ַדי ָלנו

 ִבְגִניחֹות, ְבִהְמהוִמים, ִבְקִריאֹות ִכוון
 ְלֹלא ָׂשָפה,ְכֶשל דֹוְלִפיִנים. ֶקֶשר ְמֺסָבְך, 

 ֲעַדִין עֹוֶׂשה ָכל ֶשָדרוש: ַמָגִעים ִמֶםְרָחק
 ְבתֹוְך ַהַםִים ַהְשֵקִטים. ֲאָבל ַלְמרֹות ַהֹכל

 עֹוֶלה קֹול ֶשל ְנִקישֹות. עֹוְבִדים ֹנה ָקרֹוב.
 ְוקֹול ֶשל ִניצוִצים. יֹוִרים ָשם ֵמָרחֹוק.

 ו ַרֵבי ָהַרַעש.עֹוָלם ֵאינֹו שֹוֵבת ִמַםֲעָׂשי
 

 ֹנה ֵיש ַרק ְשמועֹות ַעל ֲאָנִשים. ַהִשיחַ 
 ַהִבְלִתי נֹוֵסק הוא ֶשל ָהֵעִצים. רוַח ֲעסוָקה
 ְבִעְנָיָנה. ְוַהְדָמָמה ֺכָלה ַרק ְרָעִשים ְקַטִמים.

 ִקיָנה ְגדֹוָלה אֹוֶזֶרת ֹכחַ  וָבֶרַקע
 ְרחֹוִקים,ַעל ְנֵני ְמֹלא ַהַםִים הָ 

 ְמַלָוה ֶאת ַהִןירֹות ַהטֹוְצאֹות ְלַדִיג,
 ְוֶאת ַהִןירֹות ַהָשבֹות ִמַדִיג.

 

 ( 1999, קשב לשירהמתוך: 'מן המקום החדש': מחזור שירים )

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A9%D7%91_%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94
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"אם מישהו יקרא את השירים שלי מאז 'באותו החדר באותו האור' ועד היום", 
אומר אורי ברנשטיין, "ימצא שבעצם השירים שלי מהווים טרנספורמציה במאורעות 
שהיו, כדי להפוך אותם מיומן פרטי לאיזו ביוגרפיה שאולי יש בה עניין גם לאחרים. 

 1962-2002'שירים'  בספר 2002נת נוכחתי בדבר הזה כשכונסו מבחר שירי בש
בהוצאת מוסד 'ביאליק' ו'הקיבוץ המאוחד', כשעמדתי על כך ֶשְלַמֵעט מספר 

מחזורים חריגים שהיו קשורים פחות במאורעות ויותר במצבי נפש מסוימים, 
 הולכים השירים בעקבות חיי".

 

 31שיר מס' 

 ֲאִני הֹוֵלְך וְמַאֵבד אֹוָתְך ֵמֹרב ֲחָפִצים,
 ִםְצַטְבִרים ְסִביֵבנו ְלֹלא ֲהפוָגה.הַ 
 

 ַעְכָשו ְשֵנינו ָנִעים ֵבין ְכֵלי ַהַבִית, ְשֵנינו,
 ִמָםדֹור ְלָמדֹור, ְמַמְשִשים ַמְכִשיִרים.

 
 ֲאָבל ַהַנַחד ִנְשָאר, ְכרוַח ֶשַםְפִריָדה ֲעָנִפים

 ִדיר.ְונֹוֶתֶנת ָבֶהם ֵאיֶזה ֶרַוח נֹוֶרה, ֹלא סָ 
 

 ְואוַלי ָהַרַעד ַהֶזה, ֶשֵאינֹו ִשםוִשי,
 נֹוַתר ַרק ְכֵדי ֶשָמנוַע ְסִביבוֹ 

 
 ְלַחֵנׂש ֶזה ֶאת ֶזה.

 ( 2002'על אהבה אחת ויחידה': מחזור שירים )הקיבוץ המאוחד, 

אומר ברנשטיין כי כתיבתו הונעה ע"י כוח נסתר יורק' -'אברהם אבינו בניועל ספרו 
גם כתב בספרו 'על הפרסונה'(: "קראתי שמשוררים אומרים שתקפה אותם  )שעליו

השראה והם נלכדו בה, שועבדו לה, עד שהשירים הגיחו מקרבם והם מונעים על ידי 
 יורק',-כוח נסתר", אומר ברנשטיין, "כך קרה לי עם הספר 'אברהם אבינו בניו

וק מרדף, דרש ממני כשהחיזיון של אברהם המיתולוגי, הנודד הנצחי, הפך לדיב
 להביאו לימינו אלה ולבדוק באמצעותו, לראשונה, את היחס בין האדם לאלוהיו".

 
 ארוחה עם המלאכים

 
 ָהִיינו ַאְרָבָעה ְלַיד ֺשְלָחן, ַאְך ַהֲחִמיִשי

 ֶשֹּלא ָהָיה ָשם ָהָיה ַמָםִשי.
 

 ְוֹלא ָהָיה ָברור ִאם ֶגֶבר הוא אֹו ִאָשה,
 ֹוֵמם, צֹוֵמַח, אֹו ְתחוָשהאֹו ִאם ד

 
 ֶשל ִמיֶשהו ֶשָחֵסר ְועֹוד ֹלא ָבא,

 ְכֶשָטַשְבנו ָשם, ָהַאְרָבָעה.
 

 ֲארוָחה ְרִגיָלה, ְלִהָזְכָרה 
 ֹלא ְלטֹוב ְוֹלא ְלַרע.

 
 ַרק ַהְזֵקָנה, ָבֹאֶהל, ְכֶכֶלב ָעזוב

 ָבְכָתה ְוָצֲחָקה, ְושוב
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 ִהְתַנֲהָגה ְלמֹוֵפת.ֶהְחִריָשה וְ 

 ֵמת. –ִמי ֶשַחי ַחי, וִמי ֶשמֹוַלד 
 
 

 (2006מתוך: 'אברהם אבינו בניו יורק': פואמה )הקיבוץ המאוחד, 
 
 

, שני ספרים שהיו מיועדים "עולם עובר"הוא אח תאום של הספר 'הספר הרומנטי' 
 להיות ספר שירים אחד ופוצלו ע"י המשורר לשניים. 

י' כשמו כן הוא: רדיפה נואשת אחר גְדלות שאבדה מן העולם, שירי "'הספר הרומנט
 אהבה לא מציאותית, שירים על משוררים גדולים שמתו וכו'".

 
 כל האנשים 

 
 ָכל ָהֲאָנִשים ֺמֵכי ְזַמן.

 ְזַמן ַמֶכה ָבֶהם ְצִליפֹות ְצִליפֹות.
 

 ָכל ָהֲאָנִשים ְנרוֵעי ְזַמן.
 ֵעִצים ָברוַח.ְזַמן ָנַרע אֹוָתם כְ 

 
 ַרק ַאְת ַוֲאִני ְדהוֵרי ְזַמן.

 ְזַמן דֹוֵהר ִאָתנו ִבְגאֹון סוָסיו.
 

 (2007מתוך: 'הספר הרומנטי' )קשב לשירה,                                           
 

שבמרכזו המחזור 'על המצב כמו שהוא' הוא לדעתי הקודר בספריי  "'עולם עובר'
 גם האמיתי ביותר", אומר אורי ברנשטיין.וממילא 

 אחיזה 

 ִאיש יֹוֵשב ְבָבר ְוֶנֱאַחז ְבִצמֹור 
 ֶשל ְנֹחֶשת, ֶשָםָצא ָכפוף ְלָפָניו.

 
 מולֹו ֶאְקָרן ֶשֺכלֹו רֹוְכֵבי אֹוַפַמִים
 ֶשִםְתַאְםִצים ְבָכל ֹכָחם ָקִדיָמה,

 
 עֹוד ְלַהִגיַע,ְבעֹוד ֶשהוא ֵאינֹו ְמַבֵעש 

 ַרק ְלִהָשֵאר ְלָשָעה ָתפוס ַבִסמֹור.
 

 ַמְגִניב ַמָבִטים ֶאל ַהַםְרָאה 
 ַהְםַשֶעֶפת ָנִנים ֶשָאַבד ַטֲעָמם,

 
 ֶשהוא עֹוד ַמֲחִזיָקם ֶשֹּלא ִיְתַנְזרו,

 ַמֲחִזיָקם ַרק ֵמֲחַמת ַהָםֹסֶרת ֶשל ָנָניו
 

 ְכֶשהוא ַמִביט ְבַעְצמֹו. ֶשֺהְרַגל ֶאְצָלה
 ִאיש עֹוד ִלְרצֹונֹו ֲאָבל ַכָםה ְזַמן ַיְצִליַח?
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 ְוהוא ַמְחִזיק ַבִסמֹור ְבָכל ֹכחֹו,
 ְכלֹוֵחץ ָיד ֶשל ָחֵבר ָוִתיק.

 
 (2007מתוך: 'עולם עובר' )עם עובד,                                      

 
אחרונות שבהן הוא משמש כמרצה על תקופת חייו בשנים ה

 גוריון מספר אורי ברנשטיין:-באוניברסיטת בן
"כל חיי רציתי ללמד ספרות. התחלתי ללמוד ספרות 

במקביל ללימוד משפטים באוניברסיטה העברית בירושלים 
כנית למאה הקודמת. אחרי שראיתי את ת 50-בשנות ה

ן ההרצאות בספרות ואחרי ששמעתי את המשורר ש. הלקי
שלימד אז והקדיש את הרצאותיו להשוואה בין י.ל. גורדון 

ל'משיח' של קלופשטוק, לא מצאתי שום עניין בהמשך 
הלימוד, חוץ מהרצאות של לאה גולדברג שלא הייתה 

 מדברת לפי התוכנית הקבועה.
"לפני כעשר שנים לימדתי כמרצה אורח באוניברסיטת 

י אביב, ולבסוף הצטרפת-חיפה, זמן מסוים בתל
גוריון בנגב, שם אני פרופסור חבר, וכשש -לאוניברסיטת בן

 שנים 
 

עמדתי בראש המסלול לכתיבה ספרותית. אני אוהב מאוד להרצות וללמד", מוסיף 
ברנשטיין. "ההכנה להרצאות הביאה אותי לסדרת מחשבות עקרוניות על השירה, 

ה בשירה. שאף פעם לא עסקתי בהן לפני שהתחלתי ללמד. למשל, שאלת הפרסונ
היינו, הדמות שהמשורר יוצר שלא מדעת בזמן שהוא כותב את השירים. קול מדבר 
מסוים שרק דרכו הוא יכול להביע את עצמו. או השאלה מה הצידוק לכתוב שירים 

על חייך שלך, כמו מרבית השירים הנכתבים כיום בארץ, בשעה שיש אירועים 
חרים. מה הטעם בפינוק הזה פוליטיים דרמטיים מסביב, בשעה שיש סבל של א

ובהתפלשות בבצה הקטנה של עצמך? ושאלה נספחת לכך, איך אפשר להפוך את 
מאורעות חייך שלך למשהו בעל משמעות מעבר ליומיום שלך, למשהו שיכול להפוך 

מיומן אישי שלך, ליומן אישי של הקורא. או למשל בעיית ההבדל בין שירה 
 קונקרטית לשירה אבסטרקטית וכו'.

"ההרצאות האלה מובילות אותי גם לפגישה עם משוררים צעירים בתחילת דרכם, 
שניתן לעזור להם ולקצר את דרך ההתלבטויות והסבל שכל משורר חייב לעבור עד 

שיכתוב שיר טוב ראשון. הפגישה הזאת גם מרעננת את הכתיבה שלי, גורמת לי 
גר בהיכלי השן של מה לפגוש צורות חשיבה צעירות ורעננות ומונעת ממני להסת

 שעשיתי בעבר.
לומר לסטודנטים שלי, ואני מאמין בזה, שאם מישהו מהם יושב אני נוהג תמיד "

לפני דף ריק ומנסה לכתוב שיר ואיננו חש בחילה פיזית, שישכח מעשיית שירים, 
שכן כתיבת השיר מטילה עליך פחד מהמפגש החשוף והגלוי מעצמך, פחד ויראת 

 ביא אותך לידי הרגשה פיזית גרועה, שהיא פתח לכתיבה טובה.קודש שחייבים לה
"בעקבות ההרצאות האלה שקיימתי במשך שנים, יצא לפני כמה חודשים בהוצאת 

'הקיבוץ המאוחד' ספר מסות בשם 'על הפרסונה', שלדעתי יש בו חידוש בשני 
 מישורים: קודם כל, באותה העמדה של הפרסונה הנחבאת בכל שיר והמחליפה את

המשורר, וממילא בקביעה שהעיסוק בביוגרפיה של המשורר אינו אלא בגדר רכילות 
כן בהנחה -ויש לעסוק בביוגרפיה של הפרסונה כפי שהיא מופיעה בשירים. כמו

שישנן תבניות מסוימות שאותן אני מפרט, שבהן השתמשו משוררים כדי לענות על 
 ת ערך ומשמעות בכתיבה.השאלה שהצבתי קודם: הפיכת הביוגרפיה האישית לבעל
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כן מצויה שם לראשונה, לדעתי, ולא רק בעברית, הפרדה באבחון בין שירה 
קונקרטית לשירה מופשטת, תוך מסקנה שהשירה המודרנית מצטיינת בכך שהיא 

 מערבבת בין הקונקרטי למופשט ומחליפה אותם זה בזה.
ספרות, אלא "החידוש השני הוא בעובדה שכמעט לא התבססתי על ספרי מחקר ב

אך ורק על דבריהם של משוררים, בעשרות קבצים וביוגרפיות על שירתם תוך 
תרגום חדש של משוררים רבים, מהם שכבר תורגמו לעברית ובהם שלא תורגמו 

 מעולם, כולל משוררים כמו אונגרטי, מונטלה, אליוט, ייטס'". 
 
 

 ?תכיצד התקבל הספר "על הפרסונה" ע"י קהל הקוראים והביקור
"למרבית הפלא ובפעם הראשונה, ואולי אני מעז להניח עקב הרדידות, השטחיות 
והוולגריזציה של הספרות העברית בעשרים השנים האחרונות, דבר שאני מקווה 

למעט מספר מילים של המשורר אלי הירש, לא קרה דבר.  -שעוד נוכל לדבר עליו 
תנגדו לו ושישמיצו אותו, אני ציפיתי שהספר יעורר מהומה ומחלוקת. רציתי שי

שיילחמו בו, ואולי יימצא גם מישהו שישבח אותו. אך אין קול ואין קשב. מעניין 
 למה", אומר ברנשטיין.

"אין לי תשובה ברורה", הוא מוסיף, פרט לכך שעיסוק בבעיות האלה, שהן יסוד 
 לשירה, אינן מעניינות משוררים רבים או קוראים רבים.

 
 א לאור?מהו ספרך הבא היוצ

"הספר הבא שסיימתי את כתיבתו אחרי עבודה מאומצת של שלוש שנים", מספר 
וייצא בהוצאת 'הקיבוץ המאוחד'. הוא 'שירים לפסנתר יחיד' אורי ברנשטיין, "ייקרא 

שונה מכל ספריי. ראשית, בכך שחזרתי אל החרוז, אם כי כמובן לא חרוז קבוע, 
קליות שהחריזה מקנה, ושנית, זו פעם משום שפתאום מצאתי את עצמי נזקק למוסי

ראשונה שהספר אינו ממש אוטוביוגרפי, אלא מנסה להתמודד עם חוויות ומצבים 
מופשטים יותר, סמליים יותר, מטאפיזיים, ודווקא משום כך היה נחוץ החרוז לנטרל 

את החשיבות העצמית שהיא הסכנה הגדולה למי שמתיימר לכתוב על נושאים 
 השירה, היינו על מצבו של האדם בעולם".מרכזיים אלה של 

 
 
 

 אהבה קצרה 
 

 ף ִמָכל ְקצֹוָתיוָאָדם ֶנֱאסָ 
 ִלְהיֹות ִעָםה ֶאָחד

 ָדה ַרק ְסָתוְוֵיש לֹו ִעםָ 
 ד. ָשקוף ְכֵעץ ִנְרעָ 

  
 וְבֶלְכָתה ָתִמיד ִהיא מֹוִתיָרה
 ֶאת ֵזֶכר ְנִריָחתֹו ֶשִהְתַקְטָמה

 ָרה בְ דַ מְ ה ִהיא כָ ְוִאם זָ 
 ַבֲחלֹומֹו. ְוהוא ְמַנֲחָמה

 
 (1967מתוך: 'בעונה קצרה' )הוצאת שוקן, 

 
 

 השיר 'אהבה קצרה'' הולחן ע"י דוד פרץ, מתוך אלבום שירי המשורר אורי ברנשטיין
 העתיד לראות אור בקרוב.

 

 


