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עמ'

לדימוימתאיםאיננוגלדמןמרדכי
אתלאורהמוציאהמקופח,המשורר

להגיעמבליזה,אחרבזהשיריוספרי
השירהקוראישלתודעתםאל

השביעיהואשאל""ספרומבקריה.
המפרסם ,גלרמןשלהשירהבספרי
אשרשנהלשלושיםקרובכברשירים

כבודשלמקוםלוביססבמהלכן
השירהשלומצטמצםההולךבמרחב
בארץ.

הקודמיםלספריובדומהשאל""ספר
הואמהם,בשונהגםאך ,גלדמןשל

התודעה.נבכיאלמסעכולו
קחלתודעה?/שמחוץדעהוהת"מהי
לעוברישליהועשנהשאלהלך

ממנהוגדלשאלהלךקח /הרהוריך
אחרונה;חכמה ,מוריךאת ,הוריךאת

אלאטית/לתנועהחלולערבלךקח
אללבואך;במלאותהממתיןכל

<עמ'העין.""מןהסמויהמלאותשפעת
פסיכולוג ,גלדמןשלמקצועו .) 80

עלהעמוקחותמואתמטביע ,קליני
הזה.הנפלאהספרמשיריואחדאחדכל

שלחדשלשיאהמשוררמגיעזהבספרו
בבהירותמעוצבתאינטגרציה

הכמעטהשאיפהביןובקפידה,

התודעהגבולותאתלהרחיבכפייתית
שלהשיריעיצובהלביןהאנילש

התודעהנבכיאלשירימסע .זושאיפה
לגלושרבהבקלותעשוי?><אועלול
סוריאליסטית,בעיקרהשהיאשירהאל
הפךואףקרה,שאכןכפי

אצלכשלעצמה,גיהלאידיאולו
הגדוליםהסוריאליסטיםהמשוררים

אולי ,גלדמן .וברטוןאפולינרדוגמת
היוםעדהמתבסס ,מקצועובשלדווקא
 ,פרוידשלתורתועלרבהבמידה
נזהרבשירה,הרבנסיובובזכותואולי
שירתואתךופהלממאוד

 .הנכוןהואההפךלסוריאליסטית.
הנסוב ,האחרוןזה,בספרובמיוחד

וספקות,שאלותהעלאתעלכולו

 ,שאנחנומהעללשמורגלדמןמקפיד
היינוהפסיכולוגיה,בתחוםההדיוטות

השפיות.''גבולותמכנים
הזה,בספרבמיוחד ,גלדמןשלשיריו

מגמותבשתי ,כןאםמצטיינים

 ,האחדמהצדלכאורה.סותרות
שאלה,בסימןהקייםכלשלהעמדתו

חש, iמהמתדברנותר.שלאכך
ואילומאליו.מובןשהואמהמורגש,

אחיזההעתכלנשמרת 1האחרמהצד
ה·ההכרה.בגבולותמאודמוצקה

sence זומבחינהבקפידה.נשמר

שאל"ב"ספרלראותאפשר
שללאמירתוימינובתאינטרפרטציה

קיים",אנימשמעחושב"אניוקרט,

הטלתדווקאהשיריםבמרביתכאשר
שכןמהאלמדיוםהמשמשתהיאהספק
הספראתהפותחהשירלדעת.ניתן

אתלהדגיםמיטיבהספדיה""מדרגות
הספדיהמדרגות"עלכאן:עדהנאמר

 /בעונג,מביןאניהאוניברסיטאית;
מתוקגרריכדיעדרבבעונג ,ליהאמן
דבר/יודעאינניכיהגוף,/בעור

הראויהדבראתיודעאינניובעיקר

 /.ראוישאיננוהדברואתלידיעה/
על·לתוכונדחסבמוחי;המצאירב
קבוצתי/אונסשלכסוגאחרים/ידי
להסתדר;בסיוןהיההשארוכל

גבהואללהתנשאלהתייהר;לעתים
איניכעתאבלהיודע;;שלהמגונן
הצףלעונגנתוןאנירב,/בעונגיודע

שעתשלבעונגמוצףאנימלא-מודע,/
מכתריםרוססיםערפילים /.הערפל

נהיגתיאתועושיםהמכונית/את

זה,שיר .) 5<עמ'לטיסה-עיוורת."
"איךזךשללמחרוזתאילוזיההיוצר
"שירים<מתוךמי"הימים,חלפו

ליתריודע."אינני :> 1974 ,שונים"
"הוא ,) 25<עמ'יודע"איננידיוק:

אמרוידעלאומעולםיודע/איננו
לדעתהצורךאתמעמת<שם>לחוקר"

למהמעברלדעתהיכולתאיםע
מסתייםהזהוהעימותלדעת,שניתן
ספקיאוש,ספקשהואאירוניבעונג

אפשרי.פתרוןמקוםמכלאךהשלמה,
מידהבאיםהנפלאיםהשיריםששת
עוסקיםהספדיה""מדרגותלאחר

השירה,כתיבתשלהשוניםבתהליכים
שיריו"רובאחדמשורראצלכאשר

נתוניםלאכלומרמזדמנים;היו
דרכיועלנקרוהםלתכנונים/

משורראצלואילו ,) 6<עמ'כאבנים"
מזימותיו /תוכניותהיו"שיריואחר:

כלומר ".להיותאחר •האנישל
אוחותם/להטביע •למצואדווקא

 .) 7<עמ'לטבוע."
אלהיומיום,אלגלדמןשלהיצמדותו

המאפשרתזוהיאוהעכשיו","הכאן

אלממנולהתרומםגיסאמחדלו
נוקבות·פילוסופיותקיומיותשאלות

והאני,התודעההקיום,מהותעל
הגבולותבתוךלהישארגיסאומאידך

מאושריםלאבהחלטגםאםהבטוחים,
והנתון.הניתןשלמושלמים,או

מתוךזאת.מדגימיםבספררביםשירים

פיסתשאסף"הדרור :"ןכ"השיר

שלקןכנראהמעדיףצלופן/
כנפיעלהקדמהנשאתכךפלסטיק/
דרורמוחיאלאוסףואניציפור;;

קנון;בכיסופיהנגועמוחיאל •מקנן
מהרחובאוסףאניהמקונן/מוחיאל

J 
1 

~ 

הדחיסים,קניית /.צפורימומחה

סידורהמטבח,סיודהארונות,/סידור

מעשיאלהכלבאלבום/התצלומים
התקשורתבכלי /". /•האחרונים
בקלסהכבדוהשמימיים;הארציים

שהשכלאףמפוענחת/לאידיעה
 ,) 5 7<עמ'מקונן."עודנו
בנושאיםעוסקתגלדמןשלשירתו

ימיה,מראשיתהשירהאתהמעסיקים

לאהבהכמיהתו ,האנישלבדידותו

זהותואחרחיפושיוולממשות,
והמוות.השירההמין ,קיומוומשמעות

שלוההגותיהרגשיהשירי'בעיצובם
שאלתסביבובמיקודםאלהנושאים
יחודיותומתבטאתוהתודעה,הידיעה

ממשורראותרההופכת 1גלדמןשל
 •מצוין.למשורר

לאופררות

קוריאלענת

אזהרהצלצול,
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