פגישה חצי פגישה עם נילי דגן
עם או ִֹרי ברנשטיין
ָאדם מֵ כִ ין אֶ ת חַ טָיו
ָ
לִ ְק ַראת הֵ ְעדֵ ר,
כְ ִמי ֶשעוֹצֵ ם אֶ ת עֵ ינָיו
כְ דֵ י לִ ְראוֹת בַ ח ֶֹשְך.
יתי עַ ל מַ ה
כָל הַ ַל ְילָה צָ פִ ִ
ֶשאֵ ינֶמִי עָ ִתיד לַעֲ ׂשוֹת.
ִמישוֹר ָקטָ ןַ .אחֲ ָריו
ִמישוֹר הַ ָעטָ ן ִמםֶ מו.
מתוך' :מה שנשאר ,מה שלא' (עם עובד)1987 ,

בעקבות קריאת ספר המסות החשוב "על הפרסונה ופרקים
אחרים על השירה" ,ספרו של אורי ברנשטיין שיצא לאחרונה
בהוצאת הקיבוץ המאוחד ,פניתי לאורי ברנשטיין ,מבכירי
המשוררים בישראל ,ואני מביאה לכם הפעם את קולו הייחודי,
התרבותי והלירי – קול שקול ,ישיר ואמיץ ,דרך השירים ההולכים
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".
אוֹרי ברנשטיין נולד ב 1936-בתל-אביב .הוא משורר וסופר העוסק גם בתרגום שירה
ובהוראתה ,משמש כפרופסור לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ועובד
כעורך דין בתל-אביב .נשוי לסופרת הדרה לזר .ברנשטיין פרסם עד כה כ 26-ספרים.
מתוכם  14ספרי שירה 2 ,קובצי שירה 3 ,ספרי פרוזה 2 ,ספרי עיון 4 ,ספרי שירה
מתורגמת וספר ילדים.
ספרי שירה













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

קובצי שירה



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

ספרי עיון



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

"השיר הראשון שלי פורסם ב'דבר לילדים' כשהייתי בן  ,"13מספר אורי ברנשטיין.
"השירה הייתה לי תמיד חלק בלתי נפרד והכרחי מהחיים ,ובעצם הדרך הטובה
ביותר לראות מבחוץ את החיים המתנהלים ,וע"י כך לתת להם גם פירוש וגם
צידוק.
"ספר השירים הראשון שהוצאתי היה 'אביב ושברו' ,בגיל  ,19ושנה לאחר מכן
אספתי אותו מכל החנויות כשהבנתי שהוא לא בשל מספיק ולא טוב מספיק – מלא
רוח נעורים אבל כתוב במסורת מאוד מיושנת .זה היה בשנת  ,1954כלומר בשנה
שכבר החלה המהפכה הגדולה של שנות ה ,50-ממש לפני הופעת 'שירים ראשונים'
של זך ו'ברזים ערופי שפתיים' של אבידן" .אבל מעניין ,הוא מוסיף" ,שהספר
הראשון שלי שלא מצא חן בעיני ,בעצם שימש לי כרטיס כניסה לעולם השירה של
אז".
הספר הראשון שברנשטיין רואה אותו כספר שירה היה ספרו השני "באותו החדר
באותו האור" ,ספר שיצא ב 1962-בהוצאת 'יוכני' ,כתב עת ספרותי בעריכת נתן זך
ובעריכתו .לדבריו ,ספר זה נושא את הסימנים של הדור שלו שהם חרוז מקרי,
חריגה מהמקצב המשכר האלתרמני ומן החרוז הקבוע" .השיר יותר אישי ,שירה
שהיא שיחה בגובה העיניים ,אינטימית ופחות מדוקלמת" ,מוסיף ברנשטיין'" .באותו
החדר באותו האור' הוא תגובה להכרה שהכרתי אז את השירה המודרנית האנגלית
והצרפתית :אליוט ,אודן ,בודלר .מסתבר לי היום ,לאחר  47שנים ,שיש אנשים
שעדיין זוכרים את הספר הזה לטובה ורואים בו משהו רומנטי ,קסום ונוכרי שפתח
לפניהם עולם משל עצמו".

גילוי עריות
בְ נועַ הַ ְשעָ רוֹת הַ ְעטַ מוֹת
לְ יַד ַר ָע ָתה הַ חֲ ׂשופָ ה
י ַָד ְע ִתי ֶשבָ ִעיר עוֹבֶ ֶרת סופָ ה.
יתי בְ ִא ְש ִתי
ָלכֵן ֹלא כִ ִה ִ
בְ ִה ְתמַ ְן ָרה לִ ְמשוגוֹת:
ִהיא חָ י ְָתה בְ ִמחָ ִתי
אֶ ת הַ מָהָ ר וְ אֶ ת הַ גַגוֹת.
וכְ ֶשעָ זְ בָ ה ,בְ ַאכְ ז ִָרטות חֶ פְ ִצית,
הֵ בַ נְ ִתי ֶשהָ לְ כָה לִ ְמחוֹז חֶ פְ ִצי.
אתי ַאחֲ ֶריהָ לְ ִע ִירי
אולָם כְ ֶשבָ ִ
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הָ יָה ְמאֺ חָ ר:
עֶ ֶרב בְ צֶ בַ ע עֵ ינֶיהָ נָח
עַ ל הַ מָהָ ר.
ְׂשעָ ָרה הָ יָה נָטועַ בַ ְשדֵ רוֹת
וְ רוחַ בוֹ ,וְ לָאוֹרוֹת
בְ ִה ָדלְ ָקם הָ יָה גָוֶן ֶשל ִצנָ ְר ַניִם.
י ַָד ְע ִתי ֶש ִםכָאן וְ אֵ ילְָך ִהיא הַ גָלות.
חושת ְקלִ ילות
אֲ בָ ל הָ י ְָתה בִ י ְת ַ
בְ אַ בְ ִדי אֶ ת ְש ֵתיהֶ ן.
כְ ֶשטו ֵֹרד עַ ָתה ג ֶֶשם עַ ל נְ נֵיהֶ ן הַ ְםשֺ ָתפִ ים,
הוא זָר וְ נִאופִ י.
אֲ נִי נָזִ יר עַ ָתה מֵ ְרגָשוֹת ְמי ָֺת ִרים.
וְ אולַי זֶה ִמחֶ בַ ע הַ ְדבָ ִרים.
מתוך 'באותו החדר באותו האור'
(יוכני)1962 ,

מאז ,לדבריו ,השירה היא מרכז חייו ,למרות שבמהלכם התנסה בכמה מקצועות
מאוד מעשיים .למד משפטים ,שימש כסנגור צבאי וכשופט צבאי בשירות בצה"ל,
ניהל חברת תעשייה גדולה במשך  25שנים,
ושוב חזר למשפטים" .כל אלה לא הזיקו
לשירה ,אלא להיפך" ,הוא אומר" .לא הייתי
הדמות הקלסית של המשורר המתנזר
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
להשראתו כשהוא חולה שחפת" ,מוסיף
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
השירה רק כשהדברים דוחקים בך ,רק כשיש צורך אמיתי לכתוב שירים ולא מתוך
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
האחרים שלך .המלחמה הבלתי פוסקת בין האינטימיות של השיר לבין הציבוריות
שבה נמצא המשורר היא בְ רכה גדולה".
"'בעונה קצרה' הוא ספר שירי המשך של 'באותו החדר באותו האור' מבחינת
הנושאים והתייחסותי לעולם" ,אומר אורי ברנשטיין" ,אבל במבט אחורנית הוא
ספר של שירה צבעונית יותר ,פחות מלאה בביטחון עצמי של אדם צעיר כמו 'באותו
החדר באותו האור' ,ויש בה ניסיון להשתמש בלשון כדי ליצור לפעמים אווירה
מעומעמת של חושניות כמוסה".
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לילה נדיר
ומי י ִָשא ִׂש ְמחָ ה בְ בוֹאָ ה
ִ
כָמוֹנִי בַ ַל ְילָה הַ םוָאר הַ זֶה,
מול הַ נְ ָת ִחים הַ םֺ ג ִָהים ֶשל חַ ְד ִרי,
וְ כָל מַ ה ֶשאֵ ינֶמו ִמ ִש ְמחָ ה
י ְֺשלְַך הַ ַל ְילָה כִ בְ ג ִָדים כ ִֵהים
ָאדם מו ִֹתיר בַ חוֹף הַ ְםכֺןֶ ה
אֲ ֶשר ָ
בְ אוֹר י ֵָרחַ  ,בְ צֵ את ֹו לִ ְׂשחוֹת,
לְ בַ ד עָ רֹם ,בְ מַ יִם ְמ ַרחֲ ִשים.
ובְ ַת ְח ִתית הַ בַ יִת ִעיר כְ מוסָ ה,
מֺ סֶ ֶתת בִ ְמקֺ חָ ע ,כְ ִאלו זָז
מֵ עַ ל נָ נֶיהָ עֵ ץ עָ בוֹת בַ ח ֶֹשְך.
וְ עַ ל הַ גַג ,גָבוֹהַ  ,הָ אֲ וִ יר,
ומרֺ ָשף,
עוֹטֵ ף ,חָ ִמים ְ
אֶ ת כָל הָ ִעיר הָ אֲ פֵ לָה
שושים ובִ נְ גוֹהוֹת.
בְ ִאוְ ִ
מתוך' :בעונה קצרה' (הוצאת שוקן)1967 ,

"לפעמים שואלים אותי מי צריך בכלל שירה? מישהו הגדיר את זה' :למה משוררים
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:
השירה היא בעצם שיחה אינטימית ומפחידה שאתה מנהל עם עצמך ומרשה גם
לאחר לשמוע אותה.
"הספר הרביעי' ,כולם מעשים בודדים' ,מדגים את הפירוש השירי שנתתי באותו
מעמד לחיי ,או יותר נכון את תרגומם של המאורעות הפרטיים לשירה" ,אומר
ברנשטיין" ,ובאמת האווירה השורה בין דפי הספר היא אותה אווירה שמסתמלת
בשמו' :כולם מעשים בודדים' ,כולל שירים שנכתבו על ידי בזמן שהות ממושכת
באנגליה ואני חושב שמורגשת בשירים ההיעקרות ממקום מוכר ,הבדידות והזמניות
של שהות בעיר גדולה".

כמו לפני השינה
נִ ְתאוֹם ֹלא בְ ֶשלִ י.
ִמ ַמיִן ִמלִ ים לוֹמַ ר
אֶ ת ֶשאֵ ינ ֹו ִמ ְק ִרי?
ָאדם ֹלא הֺ כְ ַשר
ָ
לְ ַדעֺ טוֹת ָכאֵ לֶה.
ִהג ְַע ִתי עַ ד כָאן
בְ הֶ ןַ ח הַ ַדעַ ת:
מָ קוֹם ְמאֺ כְ לָס וְ גָשום.
אֶ חָ ד ְמ ַדבֵ ר א ֹו ְש ַניִם.
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אֵ יְך מו ְֹצ ִאים ִמ ְסתוֹר
בְ אֶ ֶרץ נו ֶֹשבֶ ת?
נִ ְתאוֹם ֹלא בְ ֶשלִ י.
וכְ מ ֹו לִ פְ נֵי הַ ֵשנָה
ָק ֶשה ל ַָדעַ ת מַ דועַ
אֲ נִי וְ ֹלא אֲ חֵ ִרים.
וְ הָ יָה עוֹד נְ ָרט
ֶשאֵ ינֶמִי ז ֹוכֵר.
כולם מעשים בודדים :שירים ( 1967-1973ספרי סימן קריאה ,תשל"ד )1974

על ספרו הבא" ,ערב עם סו" ,אומר ברנשטיין" :הוא אחד הספרים שזכה וזוכה
לתשומת לב רבה ואנשים מוצאים בו 'הסבר' לאהבה ולתשוקה ,הוא ספר שבו
הכנסתי לראשונה גוף נוסף ,היינו :פיצלתי את האני המדבר לאני ולמשורר המתבונן
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
וכְ ֶשאֲ נִי ש ֹוכֶבֶ ת בֵ ין הַ ִעירוֹת הַ מִסָ בִ ים,
וְ קוֹל הָ ַר ְדי ֹו ְמלַוֶ ה או ִֹתי בַ חֲ ֵשכָה,
יקה ֶשעוֹבֶ ֶרת בֶ חָ לָל
מַ ְש ִמיעַ מוזִ ָ
ומשוֹטֶ טֶ ת ָשם ָת ִמיד ,בְ אֵ ין רוֹאֶ ה,
ְ
ומחַ כָה לִ ְראוֹת נָ נִים,
אֲ נִי ש ֹוכֶבֶ ת ְ
כְ ִמי ֶש ַרק נָטָ ה לָלוןַ ,רק לְ ָשעָ ה,
ַרחֲ בוֹתִ -אישוֹן לִ ְראוֹת כְ בָ ר מֵ עָ לַי.
כִ י הַ ְסמָ ִחים מֺ פְ ִרים הֵ ן מֵ ָרחוֹק וְ ַרק
עַ ל הַ חַ טִים מֺ חָ ל מַ ָשא הַ ִה ְתחַ בְ רות ,הָ עֹל
לָבוֹא נָ נִים אֶ ל מול נָ נִים .אֶ פְ ָשר אוכַל
בְ בוֹא הַ טוֹםִ ,מן הַ ְעצָ ווֹתַ ,רק לְ או ֵֹתת,
ובְ לִ י לִ ְקרֹב ,בְ לִ י לְ הַ ִשיק ,וְ הָ אֲ וִ יר
בִ לְ בַ ד י ִַעיף וִ יחַ בֵ רִ ,מםֶ ְרחַ ִעים,
אֶ ת ְשנֵינו .וְ ֹלא ֵשנִית ,וְ ֹלא לְ פֶ ַתע שוב,
בִ בְ ִהילות ְטרופָ ה ,הַ גוף
לְ בַ ל י ְִטבַ ע וְ גַם לְ בַ ל יָצוף .וְ ַאחַ ר כְָך,
מְתה וכְ בָ ר בַ חוץ
הַ מְ גִינָה ֹלא ִה ְש ַת ָ
בָ ִתים כ ִֵהים ונְ טולֵי נְ ָר ִטים לְ אוֹת כִ י אוֹר .הַ כֹל
עוֹד בִ ְמקוֹמ ֹו כְ מ ֹו ֹלא נ ְֶחסַ ר ְמאום
ישהו
וְ ֹלא נוֹסַ ף ,אֲ בָ ל כְ בָ ר ִמ ֶ
הָ יָה וְ שוב אֵ ינ ֹו וְ ֹלא הו ִֹתיר ָדבָ ר
לְ בַ ד מֵ ֵריחַ זָר ֶשֹּלא נָמוֹג מַ הֵ ר.
מתוך :ערב עם סו (הקיבוץ המאוחד)1976 ,

הספר 'עמק השווה' נכתב רובו ככולו בעת שהייה באיטליה" .התמזל מזלנו לקבל
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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סייעו לי לנסות ולראות את חיי בפרספקטיבה אחרת ,בשעה של מנוחה מוחלטת
וניתוק אידיאלי .בספר זה מסתמן ניסיון לקיצור ,לתמצות ,להעלאת רגעים שיריים
חטופים ולהסתפק בהם ,כאילו רציפות הסיפור האישי נקטעה".

גם בדברים האלה
וְ גַם בַ ְדבָ ִרים הָ אֵ לֶה ִמ ְרמוֹת ְקטַ מוֹת:
ִקשוט ,נְ טוֹטֶ ֶרת ,הַ דֶ ֶרְך הַ ַעלָה.
וְ הַ ןַ נְ ו ִֵרים ֶשל צָ הֳ ֵרי הַ ַעיִץ
יחים אֶ ת נְ ִחיצות הָ ְר ִאטָה.
מַ ְשכִ ִ
אֶ ת הָ אֶ ְמצַ ע הַ לוֹהֵ ט ֶשל הַ חֺ ְרשוֹת
גִ לִ ינו בְ ק ִֹשי וְ ַאחַ ר ִריצָ ה.
ִה ְתיַנות ֶשאֵ ינָה ח ֹולֶפֶ ת ְמחַ טֶבֶ ת
גַם או ָֹתנו לִ ְמצֹא מַ חֲ סֶ ה:
ָתא ָקמור וְ נָעול וְ צָ בועַ ְת ֵכלֶת,
וְ תֹם ֶשטֵש ב ֹו לְ הַ נְ חוֹת.
מתוך :עמק השווה :מחזור שירים (הקיבוץ המאוחד :ספרי סימן קריאה ,תש"ם )1979

בספר 'עם מוות' ליווה את אימו בחודשיה האחרונים" .עקבתי אחרי גסיסתה של
אמי במשך ששה חודשים" ,מספר ברנשטיין" .הספר מתעד במידה מסוימת את
החוויה עצמה ,את הסביבה ,את האמא שמתדלדלת והולכת ,ומנסֶ ה 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
רואה את אמו ,רואה מוות' .אבל השירים האלה גם עזרו לי על ידי ההזרה שבהם,
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
ומָ ה אַ ְת ְמטַ כֶסֶ ת ָשם כְ ֶשעֶ ֶרב
ִמ ְתחַ לֵף בְ ַל ְילָה,
וְ אֵ ין לְ מָ ה לְ חַ כוֹת? מֵ רֹאש מֺ גְ בָ ה,
חו ֵֹרש ָרעוֹת ,אַ ְת מַ בִ יטָ ה
בַ גוף ֶשלְָךֶ ,ש ֶמ ֱעזַב בְ ִמ ְת ַכוֵן.
נִשא לוֹ ,גֺלְ גָלְ ִתי,
ֹאשְך הַ ִם ְתנ ֵַתק ָ
ר ֵ
ַארצוֹת אֱ נוֹש ,זוֹמֵ םָ ,ת ִמיד זוֹמֵ ם
מֵ עַ ל ְ
ֶשֹּלא ל ֵָתת ָדבָ ר ,ל ַָקחַ ת חֵ לֶק
בַ ָשלֵם ֶשל אֲ חֵ ִרים .עוֹד ֹו נָחוש,
עוֹד ְמע ָֹרב בֵ ין הַ בְ ִרטוֹת.
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גופך צנפה .רק פקעת זעירה
גופֵ ְך ְצנֵפָ הַ .רק נְ ַקעַ ת זְעִ ָירה
בְ אֶ ְמצַ ע חוט ֶשֹּלא רו ִֹאים יו ֵֹתר,
הַ ְםחַ בֵ ר בֵ ין ְמקוֹם ל ֵָדה לִ ְמקוֹם הַ םָ וֶ ת.
וְ ַרק ָק ְדקֹד ֶשמָע חֲ סַ ר בִ ינָה
ֹקותי,
נו ֵֹׂשא ִעם ֹו אֶ ת כָל ִתינו ִ
מורה ַרק ָשם ,בְ ַד ְע ֵתְך ֶש ִה ְתבַ לְ עָ ה,
אֲ ֶשר ְש ָ
מֵ עֵ בֶ ר ל ְַתבִ יעוֹת ,לַחַ ְרחָ נות ,לַמְ ִהי.
מתוך' :עם מוות' (הקיבוץ המאוחד :ספרי סימן קריאה)1982 ,

"הספר 'מה שנשאר ,מה שלא' ,כשמו כן הוא" ,אומר אורי ברנשטיין" .הוא ניסיון
לעשות סיכום זמני בגיל  ,50של הקשרים וההתנתקויות .בסגירת חשבון נפש זה
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
ארוך בשם 'שיר על החסר' מספר על שירי אהבה נוספים שבהם לראשונה העזתי
לכתוב בצורה אינטימית יותר ויותר".

לזכרו של אבא
שיר מס' 5
ַרק גופָ ת ֹו ָשם .הוא כְ בָ ר הָ לְַך.
אתי לְ ֶרגַע וכְ בָ ר אֵ ינֶמו.
ַרק יָצָ ִ
ְמ ַדבֵ ר אֶ ת ֶשפַ ע הַ ָשפוֹת ֶשט ַָדע
בְ מָ קוֹם ב ֹו אֵ ין ְמ ִשיבִ ים לוֹ.
יו ֵֹשב בְ וַ ַדאי וְ י ָָדיו בֵ ין בִ ְרכָיו
בַ ְתנועָ ה הַ םֺ כ ֶֶרת לִ י ֶשל עַ ְצבָ נות.
ְמחַ כֶה ֶשָאבוֹא לְ ׂשוֹחֵ חַ עִ ם ֹו כ ָָרגִיל,
לְ הַ ְרגִיע ֹו ֶשֹּלא י ְַחשֹש לִ ְשלוֹמוֹ,
לְ הַ חֲ לִ יף ִמלִ ים עַ ל ִענְ יַן הַ םָ וֶת
ֶשבוֹ ,כְ ִאיש מַ עֲ ִׂשי ,אֵ ינ ֹו מֵ בִ ין ָדבָ ר.
הספר "ענין פרטי" הוא מחזה שירי לקולות שבהם המשורר והקרובים אליו
משוחחים ,אך בלי להגיב אחד לדברי השני ,אלא נושאים מעין מונולוגים קצרים
על חייהם.

הוא לוגם קפה
י ַָשב בַ כִ כָר כְ ֶשהַ טוֹם נוֹטֶ ה .עֵ ִצים
גְ בו ִֹהים סָ כְ כוְ .צחוֹק סָ כָל עָ לָה
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ִמ ְס ִע ִירים ֶשכְ בָ ר ֹלא ִהבְ ִחינו בוֹ.
זְ מַ ן מַ ְקנֶה ל ֹו הֶ ְרגֵלִ ים ָר ִעים.
בֵ ינְ ַתיִם עוֹמֵ ד ב ֹו כֹחַ לְ מַ טֵן ְצ ָרכִ ים,
כְ ִמי ֶשנו ֵֹרם ִר ְקמָ ה וְ ֹלא ע ֹולֶה בְ יָד ֹו לַהֲ ִשיבָ ה.
רוֹאֶ ה ֶשלְ ַאט הַ ְסלָלִ ים ,וְ כַםָ ה
אֵ ין צ ֶֹרְך כְ לָל בְ חָ פְ זָהֶ .שכֵן הַ ְתשוקוֹת
מִשַאר.
ָארכוֹת .אֲ רֺ כוֹת ִמן הַ זְ מַ ן ֶש ְ
ִמ ְת ְ
מתוך 'ענין פרטי' (הקיבוץ המאוחד)1992 ,

"זמן של אחרים" הוא קובץ נבחר שנכתב בתחילת שנות ה" .90-נדמה לי שחשים בו
את הסימנים הראשונים של הכליה האורבת" ,אומר ברנשטיין" .הוא כולל שירים
נוספים על אבי וכן שירים על הילדים המתבגרים ועל חברים שמתו".

ריקוד
ִאיש ִמ ְש ַתכֵר לְ בַ דוֹ .ח ֹוגֵג
יוֹם הֺ לֶדֶ ת לְ ֹלא ַתאֲ ִריְך.
רו ֵֹקד בַ ִד ָירה הַ ְעטַ מָה:
חושנִי.
ָ
טַ נְ ג ֹו הוא ִרעוד
ְמח ֹולֵל בַ ִם ְרנֶ סֶ ת בֵ ין
מְעוריו.
יצים ֶש ִהכִ יר ִמ ָ
עֲ ִצ ִ
ְצעָ ָדיו כו ְֹשלִ ים ֶשכֵן
יקה כְ בָ ר ְממַ הֶ ֶרת.
הַ םוזִ ָ
חוֹבֵ ק בַ ת-זוג ְמדֺ םָ ה,
א ֹו כַר ָקטָ ן א ֹו אֲ וִ יר.
ָאדם ִמ ְשנַ ְח ִתי
וְ הוא ָ
ֶשרו ֵֹקד עַ כְ ָשו בְ חַ ְדרוֹ,
ְמבֺןָ ם כְ בָ ר ,שֺ בַ ש זִ כְ רוֹנוֹ,
ושנ ֹו ָתיו כְ מ ֹו ֹלא הָ יו.
ְ
מְשמָ ה בְ ִק ְרב ֹו
וְ כָל הַ זְ מַ ן הַ ָ
מַ בִ יטָ ה ומוֹחֵ את כַנַ יִם.
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צער גידול
בִ ִתי ְתקופַ ת בַ לָהוֹת בְ לִ י ִסבָ ה.
בְ נִי ח ֹולֵם בְ הָ ִקיץ וְ לוֹמֵ ד לָבוז.
וַ אֲ נִיֶ ,שןָ כַכְ ִתי עֲ לֵיהֶ ם בְ כַנו ַֹתי,
רוֹאֶ ה ֶשהֵ ן רוֹעֲ דוֹת כְ ֶשע ֹולֵה אוֹר בַ ב ֶֹקר.
נִשבְ רו וְ ִעתו ָֹתיו ֹלא בְ יָדוֹ,
וכְ ִמי ֶש ֵכלָיו ְ
בִ ְשאֵ ִרית כ ִֹחי אֲ נִי מַ ִשיג לָהֶ ם זְ מַ ןֶ ,שטוכְ לו
לְ ִה ְתנַ ֵשט אֶ ת הַ ְסלָלִ ים כְ יו ְֹר ִדים לִ ְרחֹץ,
ָארץ ,לִ ְהיוֹת בְ לִ י נֵטֶ ל,
לִ ְהיוֹת אֲ ד ֹונֵי הָ ֶ
ָׂשאת עַ ְצמָ ם הַ ְרחֵ ק ,כְ סוס אֶ ת רוֹכְ בוֹ.
ל ֵ
מתוך' :זמן של אחרים' :שירים ( 1987-1995הקיבוץ המאוחד)1996 ,

הקובץ 'מן המקום החדש' כולל שירים שנוצרו עקב מעברו של אורי ברנשטיין
למושב בכרמל" .המעבר גילה לפני עולם חדש של צומח ,של בעלי חיים שבטבע,
ושל שינוי יחסים במקום החדש ביני ובין הקרובים אלי וביני לבין הסביבה" ,אומר
ברנשטיין" .אני רוצה להדגיש שלא מדובר בצילום של החיים ,כי אין סיבה שאיש
יתעניין בחיי הפרטיים ,אבל תהפוכות הזמן וגלגולים שאדם מתגלגל במהלך הזמן
היו תמיד רקע וסיבה לכתיבה חדשה ,והכתיבה הזאת גם נסמכה על מה שהיה ,וגם
סמכה אותי וסייעה לי ברגעים קשים".

נדמה לנו שהשתיקה מקילה
יקה ְמ ִקלָה
נִ ְדמֶ ה לָנו ֶשהַ ְש ִת ָ
עַ ל הַ ִה ְתחַ בְ רותָ .לכֵן ַדי לָנו
הומים ,בִ ְק ִריאוֹת כִ וון
בִ גְ נִיחוֹת ,בְ ִה ְמ ִ
כְ ֶשל דוֹלְ פִ ינִיםֶ .ק ֶשר ְמסֺ בָ ְך ,לְ ֹלא ָׂשפָ ה,
עֲ ַדיִן עו ֶֹׂשה כָל ֶש ָדרוש :מַ ג ִָעים ִמםֶ ְרחָ ק
בְ תוְֹך הַ םַ יִם הַ ְש ֵק ִטים .אֲ בָ ל ל ְַמרוֹת הַ כֹל
ע ֹולֶה קוֹל ֶשל נ ְִקישוֹת .עוֹבְ ִדים נֹ ה ָקרוֹב.
יצוצים .יו ִֹרים ָשם מֵ ָרחוֹק.
ִ
וְ קוֹל ֶשל נִ
ע ֹולָם אֵ ינ ֹו שוֹבֵ ת ִמםַ עֲ ָׂשיו ַרבֵ י הָ ַרעַ ש.
נֹ ה יֵש ַרק ְשמועוֹת עַ ל אֲ נ ִָשים .הַ ִשיחַ
סוקה
הַ בִ לְ ִתי נוֹסֵ ק הוא ֶשל הָ עֵ ִצים .רוחַ עֲ ָ
בְ ִענְ ָינָה .וְ הַ ְדמָ מָ ה ֺכלָה ַרק ְרעָ ִשים ְקטַ מִים.
ובָ ֶר ַקע ִקינָה גְד ֹולָה א ֹוז ֶֶרת כֹחַ
עַ ל נְ נֵי ְמֹלא הַ םַ יִם הָ ְרחו ִֹקים,
ְמלַוָ ה אֶ ת הַ ִןירוֹת הַ טוֹצְ אוֹת לְ ַדיִג,
וְ אֶ ת הַ ִןירוֹת הַ ָשבוֹת ִמ ַדיִג.
מתוך' :מן המקום החדש' :מחזור שירים (קשב לשירה)1999 ,
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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.
נוכחתי בדבר הזה כשכונסו מבחר שירי בשנת  2002בספר 'שירים' 1962-2002
בהוצאת מוסד 'ביאליק' ו'הקיבוץ המאוחד' ,כשעמדתי על כך ֶשלְ מַ עֵ ט מספר
מחזורים חריגים שהיו קשורים פחות במאורעות ויותר במצבי נפש מסוימים,
הולכים השירים בעקבות חיי".

שיר מס' 31
ומאַ בֵ ד או ָֹתְך מֵ רֹב חֲ פָ ִצים,
אֲ נִי ה ֹולְֵך ְ
הַ ִם ְצטַ בְ ִרים ְסבִ יבֵ נו לְ ֹלא הֲ פוגָה.
עַ כְ ָשו ְשנֵינו נ ִָעים בֵ ין כְ לֵי הַ בַ יִתְ ,שנֵינו,
ִמםָ דוֹר לְ מָ דוֹרְ ,ממַ ְש ִשים מַ כְ ִש ִירים.
ידה עֲ נָפִ ים
נִשָאר ,כְ רוחַ ֶשםַ פְ ִר ָ
אֲ בָ ל הַ נַ חַ ד ְ
וְ נו ֶֹתנֶת בָ הֶ ם אֵ יזֶה ֶרוַ ח נו ֶֹרהֹ ,לא סָ ִדיר.
םושי,
וְ אולַי הָ ַרעַ ד הַ זֶהֶ ,שאֵ ינ ֹו ִש ִ
נו ַֹתר ַרק כְ דֵ י ֶשמָנועַ ְסבִ יב ֹו
לְ חַ נֵ ׂש זֶה אֶ ת זֶה.
'על אהבה אחת ויחידה' :מחזור שירים (הקיבוץ המאוחד)2002 ,

על ספרו 'אברהם אבינו בניו-יורק' אומר ברנשטיין כי כתיבתו הונעה ע"י כוח נסתר
(שעליו גם כתב בספרו 'על הפרסונה')" :קראתי שמשוררים אומרים שתקפה אותם
השראה והם נלכדו בה ,שועבדו לה ,עד שהשירים הגיחו מקרבם והם מונעים על ידי
כוח נסתר" ,אומר ברנשטיין" ,כך קרה לי עם הספר 'אברהם אבינו בניו-יורק',
כשהחיזיון של אברהם המיתולוגי ,הנודד הנצחי ,הפך לדיבוק מרדף ,דרש ממני
להביאו לימינו אלה ולבדוק באמצעותו ,לראשונה ,את היחס בין האדם לאלוהיו".

ארוחה עם המלאכים
ישי
ַארבָ עָ ה לְ יַד שֺ לְ חָ ן ,אַ ְך הַ חֲ ִמ ִ
הָ יִינו ְ
ֶשֹּלא הָ יָה ָשם הָ יָה מַ םָ ִשי.
וְ ֹלא הָ יָה בָ רור ִאם גֶבֶ ר הוא א ֹו ִא ָשה,
חושה
א ֹו ִאם דוֹמֵ ם ,צוֹמֵ חַ  ,א ֹו ְת ָ
ישהו ֶשחָ סֵ ר וְ עוֹד ֹלא בָ א,
ֶשל ִמ ֶ
ַארבָ עָ ה.
כְ ֶשט ַָשבְ נו ָשם ,הָ ְ
אֲ רוחָ ה ְרגִילָה ,לְ ִהזָכְ ָרה
ֹלא לְ טוֹב וְ ֹלא לְ ַרע.
ַרק הַ זְ ֵקנָה ,בָ אֹהֶ ל ,כְ ֶכלֶב עָ זוב
בָ כְ ָתה וְ צָ חֲ ָקה ,וְ שוב
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ישה וְ ִה ְתנַהֲ גָה לְ מוֹפֵ ת.
הֶ ְח ִר ָ
ומי ֶשמ ֹולַד – מֵ ת.
ִמי ֶשחַ י חַ יִ ,
מתוך' :אברהם אבינו בניו יורק' :פואמה (הקיבוץ המאוחד)2006 ,

'הספר הרומנטי' הוא אח תאום של הספר "עולם עובר" ,שני ספרים שהיו מיועדים
להיות ספר שירים אחד ופוצלו ע"י המשורר לשניים.
גדלות שאבדה מן העולם ,שירי
"'הספר הרומנטי' כשמו כן הוא :רדיפה נואשת אחר ְ
אהבה לא מציאותית ,שירים על משוררים גדולים שמתו וכו'".
כל האנשים
כָל הָ אֲ נ ִָשים מֺ כֵי זְ מַ ן.
זְ מַ ן מַ כֶה בָ הֶ ם ְצלִ יפוֹת צְ לִ יפוֹת.
כָל הָ אֲ נ ִָשים נְ רועֵ י זְ מַ ן.
זְ מַ ן נָ ַרע או ָֹתם כְ עֵ ִצים בָ רוחַ .
הורי זְ מַ ן.
ַרק אַ ְת וַ אֲ נִי ְד ֵ
זְ מַ ן דוֹהֵ ר ִא ָתנו בִ גְאוֹן סוסָ יו.
מתוך' :הספר הרומנטי' (קשב לשירה)2007 ,

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

אחיזה
ִאיש יו ֵֹשב בְ בָ ר וְ נֶאֱ חַ ז בְ ִצמוֹר
ֶשל נְ ח ֶֹשתֶ ,שםָ צָ א כָפוף לְ פָ נָיו.
מול ֹו אֶ ְק ָרן ֶשכֺל ֹו רוֹכְ בֵ י אוֹפַ ַמיִם
ֶש ִם ְתאַ ְם ִצים בְ כָל כֹחָ ם ָק ִדימָ ה,
בְ עוֹד ֶשהוא אֵ ינ ֹו ְמבַ ֵעש עוֹד לְ הַ גִיעַ ,
ַרק לְ ִה ָשאֵ ר לְ ָשעָ ה ָתפוס בַ ִסמוֹר.
מַ גְ נִיב מַ בָ ִטים אֶ ל הַ םַ ְרָאה
הַ ְם ַש ֶעפֶ ת נָ נִים ֶשָאבַ ד טַ עֲ מָ ם,
זִיקם ֶשֹּלא י ְִתנַ זְ רו,
ֶשהוא עוֹד מַ חֲ ָ
יקם ַרק מֵ חֲ מַ ת הַ םָ ס ֶֹרת ֶשל נָ נָיו
מַ חֲ זִ ָ
ֶשהֺ ְרגַל אֶ ְצלָה כְ ֶשהוא מַ בִ יט בְ עַ ְצמוֹ.
ִאיש עוֹד לִ ְרצוֹנ ֹו אֲ בָ ל כַםָ ה זְ מַ ן י ְַצלִ יחַ ?

11

וְ הוא מַ ְחזִ יק בַ ִסמוֹר בְ כָל כֹחוֹ,
כְ לוֹחֵ ץ יָד ֶשל חָ בֵ ר וָ ִתיק.
מתוך' :עולם עובר' (עם עובד)2007 ,

על תקופת חייו בשנים האחרונות שבהן הוא משמש כמרצה
באוניברסיטת בן-גוריון מספר אורי ברנשטיין:
"כל חיי רציתי ללמד ספרות .התחלתי ללמוד ספרות
במקביל ללימוד משפטים באוניברסיטה העברית בירושלים
בשנות ה 50-למאה הקודמת .אחרי שראיתי את תכנית
ההרצאות בספרות ואחרי ששמעתי את המשורר ש .הלקין
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
חיפה ,זמן מסוים בתל-אביב ,ולבסוף הצטרפתי
לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,שם אני פרופסור חבר ,וכשש
שנים
עמדתי בראש המסלול לכתיבה ספרותית .אני אוהב מאוד להרצות וללמד" ,מוסיף
ברנשטיין" .ההכנה להרצאות הביאה אותי לסדרת מחשבות עקרוניות על השירה,
שאף פעם לא עסקתי בהן לפני שהתחלתי ללמד .למשל ,שאלת הפרסונה בשירה.
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
פוליטיים דרמטיים מסביב ,בשעה שיש סבל של אחרים .מה הטעם בפינוק הזה
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
לפגוש צורות חשיבה צעירות ורעננות ומונעת ממני להסתגר בהיכלי השן של מה
שעשיתי בעבר.
"אני נוהג תמיד לומר לסטודנטים שלי ,ואני מאמין בזה ,שאם מישהו מהם יושב
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
קודש שחייבים להביא אותך לידי הרגשה פיזית גרועה ,שהיא פתח לכתיבה טובה.
"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
ויש לעסוק בביוגרפיה של הפרסונה כפי שהיא מופיעה בשירים .כמו-כן בהנחה
שישנן תבניות מסוימות שאותן אני מפרט ,שבהן השתמשו משוררים כדי לענות על
השאלה שהצבתי קודם :הפיכת הביוגרפיה האישית לבעלת ערך ומשמעות בכתיבה.
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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.
"החידוש השני הוא בעובדה שכמעט לא התבססתי על ספרי מחקר בספרות ,אלא
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'".
כיצד התקבל הספר "על הפרסונה" ע"י קהל הקוראים והביקורת?
"למרבית הפלא ובפעם הראשונה ,ואולי אני מעז להניח עקב הרדידות ,השטחיות
והוולגריזציה של הספרות העברית בעשרים השנים האחרונות ,דבר שאני מקווה
שעוד נוכל לדבר עליו  -למעט מספר מילים של המשורר אלי הירש ,לא קרה דבר.
אני ציפיתי שהספר יעורר מהומה ומחלוקת .רציתי שיתנגדו לו ושישמיצו אותו,
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.
מהו ספרך הבא היוצא לאור?
"הספר הבא שסיימתי את כתיבתו אחרי עבודה מאומצת של שלוש שנים" ,מספר
אורי ברנשטיין" ,ייקרא 'שירים לפסנתר יחיד' וייצא בהוצאת 'הקיבוץ המאוחד' .הוא
שונה מכל ספריי .ראשית ,בכך שחזרתי אל החרוז ,אם כי כמובן לא חרוז קבוע,
משום שפתאום מצאתי את עצמי נזקק למוסיקליות שהחריזה מקנה ,ושנית ,זו פעם
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
מרכזיים אלה של השירה ,היינו על מצבו של האדם בעולם".

אהבה קצרה
ָאדם נֶאֱ סָ ף ִמכָל ְקצו ָֹתיו
ָ
לִ ְהיוֹת ִעםָ ה אֶ חָ ד
וְ יֵש ל ֹו ִעםָ ָדה ַרק ְס ָתו
ָשקוף כְ עֵ ץ נִ ְרעָ ד.
ובְ לֶכְ ָתה ָת ִמיד ִהיא מו ִֹת ָירה
אֶ ת ֵזכֶר נְ ִריחָ ת ֹו ֶש ִה ְת ַקטְמָ ה
וְ ִאם ָז ָכה ִהיא ְמ ַדבְ ָרה
בַ חֲ לוֹמוֹ .וְ הוא ְמנַחֲ מָ ה
מתוך' :בעונה קצרה' (הוצאת שוקן)1967 ,

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