
ממנוללמדו
ברנשטייואורי

שהואמשורריםמספרשישמאודמהרמגלהשירים,לכתובשמנסהימ
אותם,שונאשהואאותם,אוהבשהואאתם,רבשהואאליהם,מתייחס

מוכן,שהוא ,משורריםשליותרעודקטןמספרוישאותו.שמכעיסים

שלא ,המשורריםאחדהיהגלכעאמירלגנימהם.ללמודויכולרוצה
מלמדממנו,לומדשאתהמשורר .ממנוולומדמוסיףשאניאלאממנומדתילרק

להיותזהמהשליהיסודהענייןאתאותךמלמד-כלקודם :דבריםשניאותך
אליובאאתה .חוזראתהאמיתימשוררשאלאותךומלמד ,פשוטדברלאזהמשורר.
תהודה,מחפשאתהכאשראליונאאתה .לךטובכאשראליונאאתהלך,רעכאשר
 .לנדלהיותמחפשאתהכאשראליונאאתה ,חכרמחפשאתהכאשראליונאאתה
ואתה .מחדשאתוחיאתה ,מחדשאתומגלהאתה ,מחדשאותומגלהאתהפעםובכל
 .הזמןכלממנולומד
הםמהולצייןלולהודותרוצהאניגלנע,מאמירלמדתישאנידבריםכמהעל

 .הדברים

יכוללאשמשורראותילימדגלכעאמיר .שמכולםהפרדוכסליהואהראשוןהדבר
מתווההואשכדרכים 'לחלוטיןלבדוהולךנשירתוגלכעאמירכי .מאחריםללמוד
מוזר,באופןאחד,אףבעקבותהולךאינואותם,יודעהואשרקלכיווניםלעצמו,
אותםויוצרשירככלעולמותשמגלהמשוררהואבעקבותיו'נאלאאישכמעט
משוררהוא .כיווןחסרלכאורהגםולכן ,סוףבלישמחדשמשוררהואש.מחד

כעודיעשההואמה ,חודשכעודיעשההואמהלדעתרוצהאתהש ,אותךעישמפת
כמושהולךמשוררהואשנה.לפניעשהשהואלמהדומהיהיהלאוזהחודשיים,

אחריוגםאבלהמעבה,כתוךהסבך,כתוךדרךמבקיעוהואלפניו,שבילשאיןמישהו
אותךמלמדהוא .שבילמשאירלאהוא .השיחיםנסגריםהצמחים'כנרנסגרים

נגמרת,בלתימלאכהושזאת .מחדשפעםמדי ,עולמואתלעצמועושהשמשורר
 .לעולםמושלמת,כלתי
גלנעאמיראצלכי .מחדשכריאהמעשההואשירשכלהואממנושלמדתישנידבר
ואינולושקדםלשירדומהאינומוחלטת.הרפתקאה-שירכל.נמשךאינודברשום
קראתגםולואצלו,קוראשאתהשירכל ,גלנעאמירואצל .אחריושנאלשירדומה

הרפתקאהמשורר,שלאישיתהרפתקאהשלסיפורהואמחדש.מתגלה-כנרנו
ממעשהמתחילשירכלהקודם,השירנגמרבהמנקודהמתחילשירכל .נועזתמאוד

שלאבמקוםומסתייםדרכואתלעצמובוררהואכדיותוךלחלוטין,חדשכראשית
 .הראשונההשורהאתמכירהייתלוגם ,כרלקרואהתחלתכאשרעצמךללתאריכולת
אתבעזרתהעושהגלנעשאמיר ,השפה ,הלשוןכיהלשון.היאישהשליוהדבר
והולכתנוצרתשהיא ,ורעאחלהשאיןהמיוחדתלשונוהיאשלו,השירמעשה
לךיש .לפעמיםקיימתאינהשהיאמלכתחילהנתונהאיננהשהיא ,השירבמהלך
בודקים ,הישנותהמליםנבדקותמחדש,המליםנאותהשיר,כתיבתכדישתוךרושם
מגליםאומוצאיםלפעםמפעםאכלאותן,זורקים ,אותןממייניםאותןפוסליםאותן,
והשפההזה,לשירהנכונותהמליםאת .חדשותמליםממציאיםאוחדשותמלים

ככל ,שונהכצורהאבלמחדש,לונעניתמיצרים,ללאשלטוןבהשולטגלנעשאמיר
כמותההיתהשלאהאחד,השירשלשפהיש .גלכעאמירשלשפהאין .ושירשיר

את ,ושובשובמוכיחהואאחר,משוררמכליותר .אחריוכמותהתהיהולאלפניו,

משוררשלגדלותוואתשלו,כבתוךבהעושהשהואהעברית,הלשוןשלגדלותה
 .שלוכבתוךבלשוןשעושה
מועטמספריש .כמליםהאמונהאתממנולמדתי .ממנושלמדתיהנוסףלדברומכאן
אני .נודדיםשהםחושבאני .נמליםשהאמינוהעברית,נשירהגדולים,משורריםשל

גריננרגצביאוריביאליק, :גדוליםמשורריםשלדוגמאותשלושאולילזכוריכול
אפילואולי ,כפחדכספק,בחשש,חייםהשאר ."ענייםנ"שמחתאלתרמןואולי

שהםמהאתלעשותכוחאיןשלמלים .דברשוםעושותאינןשהמליםבידיעה
העולם.אתכדלומרמאודדלאמצעיהםנעצםשהמלים .נמליםלעשותמתיימרים

יכולותשהמליםהאחרון'ועדהראשוןמהשירונמרץ'כתוקףמאמיןעגלנאמיר
תפקידלהיששהשירה 'הדבריםפניאתלהפוךיכולותשהמליםהמציאות,אתלשנות

עליבואוהדבריםהנכונה,הנוסחהאתאומראתהואם ,עשייהושלכישוףשל
המופלאה,הזאת,אמונה"וההזאתוהיכולתיתגדל,והשלםיתאחה,השבור .תיקונם

אצלילךולפקפקלהססשמתחילמיכלוללמוד,ולחזורללמודצריךשאותודברהיא
 .המלהשלביכולתהמאמיניםאיךללמוד ,גלנעאמיר
מודעותשליכולתשלהםתמימיםמשורריםמאודמעטיש .לתום :נוסףלדברומכאן

שלמוחלטתידיעה .נורותלאטמטום,לאזאת,מודעותשמלווהותמימותלמתרחש
במתרחשכעולם,מוחלטתאמונהשלתוםזאתועםוהנבזה.והנקלהוהאכזריהרע

לאמירמיוחדתתכונההואהזההתוםשבעולם,באנשים ,שבעולםבחפצים ,בעולם
התום ,ניותרהנוראיםהדבריםאתלומרלומאפשראותו,מלווההזההתוםגלנע,
לעמודלומאפשרהזההתום .מהםלעלותשקשהלתהומותלרדתלומאפשרהזה
התוםואתמולה,לעמודמסוגליםמשורריםמאודשמעטמציאותמולפניםאלפנים
 .ממנוללמודאוליאפשרהזה

 ,המדינהדורשלהמודרנית ,הליריתנשירהרגיליםאנחנו .אנשים :נוסףודבר

די .מדברמשוררשלקול .מדבראדםשללקולכפולות,לאאוכפולותבמונאות

ישנוגלנעאמיראצלמופלאבאורחכעצמו,עסוק .מ~:ככדימתלונן,די .מונוטוני
איזהלאשירית.פרסונהשלאבסטרקטיקוללא .אדםאליךמדברלקול.מעבראדם

מדבר .קטןציוץלאיזהכמולהמאזיןשאתהך;קאלית,אמירהשלמלאכותי,מעשה
 .אותךמרגיזהואלפעמיםמדבר.שהואמהעלאותושונאאתהלפעמיםבן-אדם,
הואהשירים,תהפוכותבכל ,קייםהואאכל .אחרתידברשהוארוצהאתהלפעמים
שפניםמשורריםמאודמעטיש .אליךמדברותפניםשלו,לקולמעבראליךמדבר

אמיראותישלימד .האחרוןהדבראוליומכאןלקול.מעברשלהם,נשיריםמופיעים
הלשונית,והיכולת ,שמאחוריווהאישהתעוזה,והאמונה,התוםעםשהשירגלנע,
 .מלאכותימעשההואהשיר
עםעושה,שהואהמלאכהשנעצםלרגעשוכחלאגלכעאמיר .שיריםעושיםאנחנו

אמנות,שלמלאכותימעשההיאכה,ודבקמתמסרשהואוהדבקותההתמסרותכל
אתלומרהיכולתנין ,הקשרוניןהאמונהשכיןהדקהגבולעללנועגםיודעוהוא
סתם,מווידויהשיריםאתשהופךמהזה .עצמךאתלדקלםהיכולתלניןעצמך

שעליואחדלדברמצטרףזהוכל .שלםאמנותלמעשהסתםמזעקה ,סתםמאמירה
גלנעשאמירכךעל .שניםהרכהאחריהזדמנותזאתתודה,לולהגידרוצהאני

האמונהאתליומחזירליהחזירושהואשירה.וגםאישגםששר,אישהואבשבילי
שלתרכובתלהיותויכולהשירה,גםלהיותויכולהאנשים,גםלהיותשיכוליםנכך

הכאבכללמרותתקווהעודלנושישחושבאניבעולם,קייםשזהזמןוכלהם,~וזrנ
 • .כךכללוערגלנעשאמיר
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אךלקוראיםמצויבכאןהמרכאשהשירהרכים,לתועלתלהדגיש,ובתיח
שלמשירתםמיכחריםהמוציאהזוטא,כספרייתמשולבכשירורק

וכךשיריםי"אעוד"קטף"הנקראכספרמשולביםכמוהר .משוררים
שיריםכולליםהידועיםשספריו-גלבענשיריקוראכלאיןבגללם

זהולעומתנלכד,נ"קטף"להסתפקיכול ,"ל"קטףנכנסומקצתםמקצתשרק ,הרבה
איןלפנינו'אשרשכשירהמעלהמןהואמהםאחדכלשכמעטשיריםי"נאותםכגלל
עובדהאיןהפליאהלמרבה-"קטף"הספרעללוותריכולאמיתישירהקוראשום
 .זהעווללתיקוןלעשותויששהיאדרךנשוםהצינור"לידיעתמונאתזאת

ישירלביטויכסיוןהואחלקם .זהלשיראינטרפרטאציהנגדראינםשכתבתיהדברים
עלנלכדסיפורהואוחלקםומאודינפשישככלנגיעות ,גרמםשהשירנגיעותשל

שליאישיותוסיבותהמצעקוצרשנגללשורותאותןגנילזההתנסויות-מגעאודות
במישריןהיבעתישלאהשורותשלממשותןעוצמתכילגניהן,כרמיזהרקנסתפקתי

הבריאהצורותמאלףנצורהיבואשבוודאינוסף'ביטויתודעת-עמהןיחסיאת

נפשחייבוראיםהיותםשלזאתתכונה .נאמתשקוראנמיאותןמחוללזהששיר
וגדולהגלנעאמירמשירישירבכלכמעטהמצויהתכונההיאכקוראיהםומעשיהם

גםואיןלהםשמע.ברומהוהמוותהחייםאתמחייםשיריואחרת.נדרךשיר::כל :מזו
הליכהשלהיאהדינאמיקה .אחדמקוםעלועמידהחזרהמשוםנושתהאאחדשיר
ש.אלפיםעוד,/אלך"ואפשר :כמסתייםהעמידהמאפשרותמתעלםשאינושיר(גם
אינםבכללםגלנעשירי- ).ע.רשלי(ההדגשותאז.בן."יד,/לייושיטו:ביזהאלזה

צריך,אםמלחמה,כרעהטובמלחמתאתולוחמיםחידברמשוםמתעלמים
 .~קטינית

ומדברוקוראחוזראניבדפוסהופעתושמאזנכךזאתהקדמהלסייםליהואהכרח
הקריאותכלבהוחיותשנותעכשושלשהקריאההיאעובדה-זהועםזהכשיר
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ראשונהקריאהפליאתשלשבעתייםמוכפלתערצמהבהוישלאין-ספררהרבות
לאפעם,אחרפעםביבראשהשירכולוהתהליךכלשלחדשהבריאהמדרוגדולה
גםמבעבמתןכךהריהיסובייקטיביתשקריאתיכנגדייטענואםחדשה.אםכיחודרת

מלאההקשבהפיתוחהיאזאתלהתחוללותבל-יעבורתנאיאבלבי'שמתחולללמה
 .השירשללאמירותיוטבעו)מעצםלהומחנךליגררם(שהשירויותריותרועמוקה

מחמירהאובייקטיביותשקוראיםמהמתוךרקאפשריתהיאזאתסובייקטיבית

ואפשריתחיהישותבבחינתהשירשהואהזולת,ידיעלבנאמרהענייןאתהמגבירה
מופרעתהקשבהמהרגליהשתחררותומתוךאלי,לדובראוהדכברדשליחסמתוך

לשיגרתובניגודלך.הנאמרשמיעתאתהמעוותתהקשבה,כדיתוךכביקורתיות

מישהואלפיתוח!)שלשקידהצריכה(והיאההקשבהיכולתפיתוחהריהמוסכמות,
דווקאאותר,לקלוטברצוןנפתחיםותחושותינושחרשינומהרכלאדם,שיר,-אחר
 ..להבחיןשנרכללכךזהשירמתוךאיפראנבראלעצמנו'להקשיבאותנושמחנכתהיא
שם--בנפשיאתמפתחתכזאתהקשבה"יחידתי",לבין"נפשי"לבין"אני"ביןמה

ותהליךייחרדשלצרפןמעיןטבוענפשבכלאךאחרים,אנשיםעםלילמשותףכולל
שלייחודהלהבעתנכרנהמלה-ליחידתינפשיאתהמעצבהואאקטיבייםחיים
אתהנפשוהכרתאדםלכלנתרנהלכךהדרךלאישיות.אישמעצבתשהכרתונפשי

היאשיחידתיכשםחידה,והיאזולתךעםממשימגעמתוךורקאךנעשיתיחידותה

במלים(ולאבפועלמתבטאממנהשחלק"חידתי"אתלחיותאםכיאתלפתורלא
והעולם.האנשיםעם~ו:זדחייומתוךורקאךלונקניתאדםשלשעצמיותובלב)ד
אתהמדורגתעליונהמרדיקאלירתתחושתמעוררתועדייןבישעוררהכשרוחואפתח
 :חדשהלאיכרתה"איך"עםה"מה"
פה~ת v ו:;"בוא

אםגםאחרתמסרגל(ואיננימפסיקאניפנימית)(בהצללהבקולקריאתהבשעת
מההמלים.משתיאחתכלביןממושכתהפסקהבמודע)מראשכךעלאחליט

עליךקצרות.כהבמליםהרבהכההתחוללותשלהזמןרמשךייחודהאתשמבליט
ההקשבהומצרות "תכ:כ;~ז:;"ללהגיעשנדנהלפני"ברא"עםממושכות,להתייחד
דרבמלה(מובלעתממושכתשהרתתרבעכשלעצמוקיומההסכתשבמלהוהשמיעה

 ).ל"הסכת"כתנאיוכר'רוחךתרכך,אתהשקטבהוראת;:זשקטהמלה
מכיןזהומירררחהשררהבסוףהופעתהמכוחמסרייםמיררוחמחייבת"פה" :המלה

שבשינויהעדההדינאמיקהע"יגםשמתרחשתשבהמשך,הגדולהההפתעהאתלך
נ;אשהדמיוןאציין.כאןאחר-כךעליושאתעכב ,"הפ"לבין "א;נ"ביןהקטןהצלילי

פנימית.קירבהלגלותכדילעבורשנאלצתגדולחיצונימרחקעל.מרמזפה-
באמתאבלהזאת,השררהאתהחרידה)(מכוחכסוגרתלכאורהנראיתה"."פהמלה

"כיעםניגודשלקשרקשורה "א;נ"שהמלהבעודאחריה.שבאמהאלארתהקושרת
סופך".אלבאת
היאשאיןלהדגיש,ישכמלת-שא.לה,ראשונהבקריאהמקובלת"מי"שהמלהכירון
זהשבשירברמזואסתפקגלבע.שלאחריםשירי-מופתבכמהולאזהבשירלאכך

האדם.נפששלירפיה,ממשרתה'ערכה,אתהשולללכוחהיאההיחידהשםהיא"מי"
שאול,להיותנכונותוורק"מי"לדבריבהקשבתו,היאהשירשלועיקרווגדלותו
המתחילההשקטהבתשובהאותנומךכהוטעמםנפשוחיילממשותלהישאלכלומר
בהיפוכה,ממנהנובעתהשלילה,שלהשררהבתרךהכלולה"ויחידתי"במלה

התנצלי"אמר"מי :הפותחקטע-השיראתורקאךוקראוחדרובשלוותו.המשכנע
 :עיקרייםדבריםבשנינבחין .ויחידתי" .אמךגם"אתומסתיים

המדברבפיהקרויהשלוחייהערכהעל"לא"הגוזרתותקיפותםתוכנםאריכותם, ) 1 (
על-פיגנאי(לשרןועירומהחומרהגסותאתמגנהכלומר"יחידתי" :בשירהעיקרי

אימחידתמתעלמת(כלומרומקוריותהנפשושלאישיותהייחרד .בראשית)ספר
להלייחסכללמאפשרתשאינהראשוניותהחידתעפר,אלשובהראימעפרהיותה

מאם.היוולדות
העיקריהמדברוהואאותםשהשומעבכךערךבעליהםאלהשלילייםשדברים ) 2 (

הנובעתממששלבתשובהעליהםמגיבבקול)שקוראומיגם :זה(ובשלבבשיר
אתשבניגודהמשךכממשיכהעצמה.שורהבאותהכנגדםובאהאלהשלילהמדברי

להשמיע(בלי"לא"גזירתהגוזר"מי"המכונהשלידבריוסוףשהיא"אמך"המלה
אותנו,המחדירההתשובה :זאתולערמתזמן-הווה.כלשרןבמפרש)זאתמלהעדיין

שהתשובהמשרםרדה !עצמהאתהנפשיצירתבראשיתדמןרחוק,דמן-עברבלשון
 :ממנונובעתבהיותההעבראת"מזכירה"

ויחידתי---

~זךה T Zlt;:ולמןtולא
 .מזריהחבלי

ושאול~פריר Tו~בר.קע.;
 .ע~ו,בי,:יו,ת;«ירקעו

~להב;ג·~ךהב;ג~ךה
 .מעצמיהועצמה
-דמן-עברכלשרן-עובדהקובעאלאכאמורשואלאינוהתנצלי~•מר T:זנ;~-~ואל
אתמציגבמהותוהסיפורעצםאבלשאלה,ולאסיפורדהר-התנצלי"אמרש"מי
אמיתיתהקשבהאחרי-האדםעלשלגביהקביעההיאזאתוהצגההשלילהסימן
להיותהלהקשיבאלאבתשובהלהשיבלא-שאוללהיותמרנןהיותרכלומר-לה
 .מתוכונובעתהתשובהשל

"לא"השלילהמלתלפניהשאלהה"אהצבתשהיא "א"לז:;"במלהמומחשהדבר
בשקטלהיאמרלואפשריולכןעורריןעליושאיןהחלטי,שבחיוב,חיוביוצרחיבורן
פועלת.דינאמיקהעלהמעידכדבר

 :ונקשיבנשובועכשיו
פה~ת v ו:;בוא

חדשהבריאה
שאול;ה.חדה

לעיל,כדברישרמזתיכפיהדברים,ומשמעותשאוליה.חדה-·ח~שה·:במיצל~ל
אתבוראתלהישאלונכונותםונשאלים)(מבוקשיםהשאוליםאתבוראתשכריאה
העל-ראצירנאליבסיסואתלאשרכמוהםאיןרהמיצלרלהמשמעותצירוףהבריאה.

נפשעצמיותשלהתפתחותהשיאשאוליה"."חדההיא :הבריאהמעשהמהותשל

-"יחידתי"לוקוראשהאדםבייחודארתההמייחדתלמהותרהעש;תההאדם
והניגודרוקעו-רקעי-מזריה-שדרההצליליוהקשר"חידתי",אתשכוללת

 .מעצמיהועצמהשלהבשרהבשרה :והקשריםשא;ל'-שפריו
בריאתהסיפורזהבשירלראותהחייםעיקרהחטאתשגיאה,דושתהאלצייןעליוכאן
בריאההיאיחידתישירתיאינהיחידתי :רכותלכךההוכחותאמנות.יצירתשל

להישאלהנכונותיחידותכהווייתעצמהאתשבראהנפשוגוףנפששלהיא :חדשה
הבריאה.שלמבוקשיה)(גם"שאוליה"הםכךוהנקראים

ידיעלשאלותלהישאלייחודיתאישיותשלתכונת-יסודשהיא-תכונתםמכוח

בעובדתקשורשבהםוהשלילימי'בשםאלאלכנותםשאין-שבחייםהנוחרת
עליה.סוף)(לאקציםלצרהשיקרםה"מי"בפניעמידתומנחחי-באמת(ואדםה~ות

המצייןחשא.להאופיידיעלשלפנינוהשירעיקרשלהגשמתוהןהאחרונותוהשוררת
לכאורהומסתייםחיים,כמקורהשוללתהשאלהאתמציגשהאדםובגללאותם,

כךחיאדםעודכל-באמתאךלכאורה, .השאלהבהצגתכלומרתורתו,במימוש
בריאותתנבענהומתוכםקציםאלא"סוף"לאיחידותועל·לצךהמי"יקרםתמיד

חדשות.

אתככךשחיאניהיא-20הבמאה ,להפלתיאלהדבריםבכךוערשההשומעהקורא
גרפהאתיחידתייצירת :ביאותרמעוררשהשירלפעולתיומחכהביהטבועהתהליך

ונשאלתהחודרתוהשאלהושאול.שפריךמרקעישרקעומעצמיהועצמהמעצמה
רטורית.אינהדרמשאלהעליה.קיציםמייקרם:הלצררהסוףלושאיןהשירשלבסופר
 .דרשאלהללאכחייםחייםלחיותכוחאין .שבשירהעיקריםעיקרשלהגשמתוהיא

חשבון'תועה'"סובבת,שליאושאחרעצמהאליחידתיהתודעהואעמהלחיות
מחומרכריאה ,מקדםבריאתואתלהווהלהפוךרככךלהיזכרהשירחודרקוראטועה"
ובוראחודררככךעברואדם)פעםמדיעצמוומשמיעהחודר(המותהיקרמיה"לא"
ואכןמי.להישאלכדיהנקראיםהאיתניםהכוחותעלגוברשלישהואהדהוהנחעצמו
הקשבהאליה,וכהקשבהשאלהכהצבתאומר,שהואמהכהגשמתמסתייםהשיר

שלהתחלותעלמעידהשלההרכיםשלשון"קצים"במלהתשובת-מהשמקבלת
מנוחותי.הואשגםמישלקומרמתוךחדשותבריאות

אלמכוונתאינה"פה"שהמלהליברוראחריםוכפניעצמיכפניהשיראתבקריאתי
שירישלהמיוחדמכוחםלעצמובוראהקורא .השירקוראאלאםכי-עצמוהשיר
יחדחייםומכוחהאדם.אלמכווניםוהםשלהםבאגומעונייניםאינםשכולםגלבע,

עליו,רומזשאניזהועניין-השירבקוראפה",חדשה"בריאהמתחוללתהשירעם
אדםכל-האדםשיראחרכשירגלבע.יצירתשלהכלל-אנושיתגדולתהמסודהוא
לפישרנותלמיניהן,חייםהוויותכעצמוכנוראעצמוכריאתשלתהליךעוכר-

הבריאהחידתנוחרתלהתעוררותמניאמניאהשוללןה"מי" .והזמןהמקום
 • .השיריםכקוראיחדשותיחידתיחידותחדשתהליכה

 .עמיחייהודהלשירתמדוריוקדשהקרובבגליון
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