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גלדמןמרדכיעםשיחה

הכרכיםשניצאתלרגלנערכהשלפניכםהשיחה
משירתומקיףמבחרלצד:ן,שניםהלכתישלהמרשימים

שנותבמשורריהחשוביםמןהואגלדמןגלדמן.מרדכישל
בהגרתו.הןבשירתוהןשבהםהמעמיקיםומןהשבעים

עמיחינרנו,בפרסיהשאר,ביןזכה,הפירטיתיצירתועל
רציניספררתיריאיוןעמולעררךרציתישניםוביאליק.
זרבשעהמחשבותיואתעמילחלוקשהסכיםושמחתי

עםקריאהלמיטיבישיחהלפניכםחגיגי.כינוסשל
שלונתיבותיהמפותיהאתולתארלנסחשיודעמשורר
שנה.מארבעיםיותרזהובקרבנולצדנושהולכתיצירתו

* 
כבדתהיאנרחבתכהלאסופהכותרבחירתסוגיית
אחריםנבחרים","שיריםכמרטכניתבכותרתהבוחריםישמשקל.
טעונה,בכותרתבחרתאתהמקיף.שהמבחרהשניםאתמציינים

רליגיוזית,במשמעותארתהלקרואשאפשררבדיםרבת

תרכלהאםהנמען).בזהותכמרבן(תלויליריתארארספראטית
זה?בנושאלהרחיב

"הלכתי'לצדף':השיראתהפותחתהשורההואהאסופהשלשמה
אתכסהולאישעיה;כנביאנוועריה;ועירוםיחףלצדך;שנים

לפחות;אחד;אדםמישהו;שתכירעדתדאבי;אשרעדבמלבוש;

מצהירשהמשוררדומני .) 58עמ' ,'א<כרךעצמך"אתגםתדעוכך

עירום.כסובייקטאותולהכירלקוראיולאפשרנועדהשירתוכיכאן'
והאנשיםהבובותשבהבעונהאותנטיסובייקטמדגמניםמשורריםבעיני'

לקפיטליזםמדישהסתגלולסחורות,שנהפכואנשיםמתרבים.הנבובים

נתונהותשוקתםדימויים,הםמסובייקטיביות.ריקיםהנם-הצרכני

עצמםאתלחשוףמשורריםשלהנכונותלסובייקטים.ולאלדימויים
התנהגותמוכיח,נביאשלהתנהגותהיאכסובייקטיםהקוראשללמבטו

-המיניתבזירהכיוםשמתרחשמהקרובן.העלאתמשוםבהשיש
רקהוא-זהאתזהיכירוולאהכירושלאזריםביןמינייםמגעיםריבוי

האנוכייםהקנייניםכללשלבאישיותםהסובייקטהתמעטותשלאספקט
לשםשחיתההשורהנלקחהשממנושהשירדומניאבלוהנהנתנים.

חטובים,צעיריםשהעדיףתמיר'שמירילתמירגםמיועדהאסופה
כביכולממשיךהשירהמשורר.ידידופניעליכיר'ולאהכירשלא

לצדםשניםהלךהמשוררכאן.מחוזרהקוראגםבמקבילאחריו.לחזר
הכרתוכילמדיאופטימיתהנחהמתוךמוכר'להיותוביקשקוראיושל

שהעליתההשערותזאת,עםעצמם.אתגםלהכירלקוראיותאפשר
ספרשלשםבעיני.קבילותכולן-האסופהשלשמהמשמעותעל

משמעויות.שלקליידוסקופלהיותיכול
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ארתך?להכירשניתןחושבאתההאםכאן,שאמרתלמהבהמשך
תמידהיאהזולתואתעצמנואתלהכירשיכולתנודומניולא.כן

להבנתנו'מחוץנשארומהזולתמעצמנומשהותמידמטבעה.מוגבלת
בכךעוסקיםא'בכרךחדשיםשיריםכמהההכרתית.לידיעהמחוץ

ממשהזולתבידיעתולהעמיקלהתקדםשאפשרברורזאת,עםבכאב.
שהמקוםדומניזאת,עםהעצמית.במודעותלהתפתחשאפשרכשם
שקלזולת .בתוכנוביותרהיצירתיהמקוםהואמעצמנוביותרהריק

נוקשיםנוירוטייםלדפוסיםהנתוןזהכללבדרךהואכביכוללהכיר
היטב.אותוהמגדירים

גלדמןמרדכי

תמורותבהםמזההאנימאה,מרבעיותרשיריךאחרישעוקבכמי

מטעמי-נוהגיםכללבדרךולשונית.המטיחמבחינהרבות

למוקדמתמשוררשליצירהלחלק-עצלותארחסכנות
אתהאיךתקופות.משתייותרלזהותאפשרבשירתךולמאוחרת.

בשלבשלך,הנפשית-פואטיתהפרספקטיבהמןהדבריםאתרואה
השירים?כינוסשלזה

שלהלשונייםברבדיםבשינוייםכרוכותהיוהתמטיותהתמורותכל

לימודישללשפהעדייןנתוןהייתישירהלכתובכשהתחלתישירתי.
הקודשמספרידחקתיהזמןעםלמדתי.שבהםהדתייםהספרבבתיהדת

שקיבלוורוחנייםאינטלקטואלייםספרותיים,יקומיםמינילכלהיהודיים
הואהזההייצוגלעתיםאליהם.שליהמשיכהגודלבגללבשירתיייצוג
מילאנוספריאתלהביןאי-אפשרגרידא.לשוניולעתיםולשוניתמסי
בליעיןבספריכהלכהלקרואאפשראיבבודהיזם.נאותידעבלי

מודרניסטיותפוסטשאלותמיניובכלורידהז'אקשלבהגותולהתמצא
הספרשירינכתבושבהםבימיםהמדעשלהפילוסופיהבש~ישניסרו

במכוןלדוקטורטהכנהלימודילמדתישבהןבשניםנכתבהואהזה.
באותןתל-אביב.באוניברסיטתהמדעשלולפילוסופיהלהיסטוריה

"מראההמאמראתוכתבתיוברדידהבלאקאןלקרואהתחלתיגםשנים
פולמוספר'אלןאוגרשלהגנוב""המכתבסביבהפולמוסעלאפלה"
הרטוריקהעלורידהשלההשפעהוורידה.לאקאןגםחלקבושלקחו

האופייניהקוללתוךעו~דההיאאבלרבה,היאעיןשלהאנאליטית
אחרות,השפעותעם.מגעשלבסימןעומדאל rpספרהזה.הספרלשירי

ההשתקעותתוצאותכאןנוספועיןשלהאפיסטמולוגיתלהגותנוספות:
בודהיסטיהזןוהקואןמשמעותכמכוננתהשאלהבודהיזם.בזןשלי
גוגוללהערצתהתמסרתיגםאלהבשניםלזה.זההספרבשיריחברו

המפגשיםהדיאתאל rpספרבשירילמצואניתןולהערכתיונבוקוב



הפסימיזםאתהקצריםהפרוזהבקטעימזההאנייקיריקיריבהוהאלה.
בלאקאן.,בעיוניםלינדמהכךשמקורה,החסרבחווייתוריכוזהקפקאי

הלבשירהספראמי.מותעלהאבלבמלאכתלהערכתיצצואלהכל
מדרשםמביתהעצמיפסיכולוגייתביןבגישורעסוקכשהייתינכתב

מאמצי .בודהיזםוהזןהיוגהשלהעצמילתפיסותוקוהוטויניקוטשל
העצמיהמאמריםספרשלהפתיחהמאמריאתהניבוהאלההגישור
שנדפסוהחדשיםבשיריםשירים.רקולאהאמתועצמיהאמיתי
שליווהבאדוקייסודמכלהשתחררותישהמקיפההאסופהבפתיחת

השורהאוהמשפטמןעברהשליהלבתשומתמראשיתה.שירתיאת
הבודדת.המילהאל

צעדיםשניעשיתהעברילקוראכעתשהגשתהכרכיםבצמד
המאוחרותמן-הפוךהיצירותאתסידרתראשית,משמעותיים.

שאותןמהמוקדמות,חלקעםהחמרתשנית, .המוקדמותאל
המאוחרות.עםיותרנדיבוהייתבמבחר,לכלולשלאהחלטת

אלה?להחלטותשהובילהמהלךעלמשהולומרתוכל
שיריםקהלבפנילקרוארביםלמשורריםלגמרישטבעיחושבאני

פגישהשלבמושגיםהאסופהעלחשבתיישנים.שיריםולאחדשים

האקטואליתהישותאתכלקודםתמידומדובבמראהאתהבינאישית:

אתלספראפשר ,לכךסבלנותשלךהשיחלבןישאםלאט,ולאט
השורשים.אתלחשוף ,העבר

לראשונההתעצבשליהקוללהערכתי-שאלתךשלהשנילחלקאשר
רקלינראיםאזעדשכתבתיהטוביםהשירים.גםבמילאנורקכהלכה
שלהאלגיותתרגוםמתוךהתעצבהזההקוללהערכתיפתיחה.גישושי
מיומןשנעשיתיואחריובנבוקובבגוגולשליהקריאותומתוךוילקה

שהואשירימנוסחמדירחוקשהיהשירכלמהספרסילקתיבמדיטציה.

הספריםמשיריהרבהערכתיגםשלי.התשתיתימהקולאובעי~יתקין
 .באסופהשנכללוהמוקדמים

סממניםעםבשירהאקספרימנטליותבטעותלזהותהנוהגיםיש
בטיפוגרפיהשימושמילים,חיבורישורות,שבירת-חיצוניים

אוקלאסיתחזותמאחורישביצירתך,סבוראניוכד'.השירשל
טריטוריותאחרלתורהמתמידהצורךמסתתרניאו-קלאסית,

עדקודמים.מהלכיםעללחזורולאולשוניות,תמטיותחדשות,
מודעת?החלטהזוכמהעדלך?מהותיזהכמה
פסבדועלאומרשאתהבמהלהפליאצודקשאתהחושבאני

ההגותיותההרפתקאותבזה.וכיוצאהדאדאבסגנוןאקספרימנטליות

מסעירותאפילומסעירות,היוהשניםבמשךעלישעברווהרגשיות
אםמאגית""סינתזהחיתהבשירתיעליהןלדווחשליוהיכולתמאו.ד

שכתבוסופרפסיכואנליטיקןשהוא ,ארייטישלבמטבעלהשתמש
משורראני ,בעינילסוגיה.האמנותיתהיצירתיותעלמרתקספר

אלאעוצראינוולעולםומשוניםשוניםעולמותביןונדהנעלימינאלי
עודואוליגלקטיתהיאהזאתהצליינות .הדרךשבצדאבןעללמנוחה

בדימוייםהשימושצמצוםגרידאצורניתמבחינהבינגלקטית.תהיה

החלטותבעיניהםאנליטייםחומריםשלמאסיביתוהחדרהובסמלים
יכולתה.כמיטבמחשידינמנעתשירתילמדי.נועזותאקספרימנטליות

מילדותךמעברך,פרטיםחשפתהספראתשמלוויםבדברים
זומסתךבעיניבה.נקטתלאשבעברבדרךהוריךעםמיחסיך

עומקיםלעמקיאותיהכנסתכקוראעצמה.בפנימופתיצירתהיא
דווקאמדועעכשיו?דווקאמדוע .נדירותובצלילותבישירות

אישית?בפרוזההזאת,בצורה

שירים.בכמהכברמופיעהפתיחהשבמאמריהביוגרפיהחומררוב

נוצרווכךקצת,עליוומוסיפיםהזההחומראתמרכזיםהמאמריםאבל
מסויםבפירוטהמתייחס ,הראשוןהמאמראתדרמטיים.טקסטים

שגיאשיזםלמשאלכתשובהכתבתי ,אמישלההתאבדותלניסיונות
פרטיחומרבושישחשבתיכיאותוגנזתיאבל'ספרים',במוסףגוין

שהתפרסם ,השניהמאמראתכתבתיבמקומויומי.עיתוןבשבילמדי
שלהתאבדותהעלהטקסטאתלפרסםשהחל~תיחושבאניבשעתו.

שלמותובעקבותההתאבדותבנושאמחודשמעיסוקגםנובעתאמי

ידידיביןמשנה.יותרלפניקרובחבר
מקועקעאופנועלהטוטןהיההאינטימיים

שניתןאקסטרימידברכלשעשהלהפליא
הבנתיבימיגליםגלישתכמוהדעתעללהעלות
ועודגלים,היוכשלאקירות,טיפוססערה,
הצפוימפניפעמיםאלףאותוהזהרתיועו.ד

בתאונהנהרגהוארבלאזמןולפנילו

מהמקוםדקותשתישלבמרחק"בנאלית"
בתאונה:נפגשנולראשונה.נפגשנושבו

גלשהואיהודה-ז'בוטינסקיבןבצומת

שלי.המכוניתאלשלובמכוניתמהמדרכה

לרבדיםבמיוחדחזקקשרשלךלשירה
עלשומריםזאתבכלאיך .הג~תיים
לטרקטטהפיכתהסכנתמפניהשירה

שורות?קצוץלמאמרפילוסופי?
ההגותייםמהרבדיםהרבהקודםהזכרתי

סבורואנישירתימתייחסתשאליהם
היאבשירתיאליהםלהתייחסשיכולתי

לרובולהערכתיונועזתאקספרימנטלית
הגותםשגםלזכורכדאיאבליפה.עלתה
גם ,שיריאופיבעלתהיאהנביאיםשל

שידייםפרקיםבהישהחדשההברית

הנחקקתרטוריקהישלפאולוס-מופלאים
עקרונותוהשבעה.כישוףכמילותבמוח
במאהאכהאראטהמובאיםהקלאסיתהיוגה
מפיוגיטא><הבהגאוודומפוארגדולבשיר
לאזאת,ברוחלהמשיךואםקרישנה.של
טקסטיםהםורידהשלמהטקסטיםמעט

קצתבאורחעסוק,היהעצמוורידהשידיים.

ביןהמחיצותבביטול ,כדרכו ,כפייתי

ספרותבין :טקסטואלייםז'אנרים
ביןלביקורת,ספרותביןלהיסטוריה,
מקום,מכלוכיו"ב.לספרותפסיכולוגיה

לדובבלמטרהפעמיםהרבהלעצמישמתי

ומןמהדמיוןבזרמתההגותכאשרמסוימים.הגותשבסוגיהשירהאת

איתותיוואלנפשומעמקיאלהקוראאתפותחתהיאוכאשרהיוצרהכוח
אפילואולישירה,שלבמחוזהאנו-כאמתלרגעהנראהדברשל

רכב,מפגיעתנהרגהואבתאונה:נפרדנוגם

 ,שלובאופנועחמורה,תנועהעברתכשעשה
אופיו .ארלוזורוב-הירקוןבצומת

יקרשהיההזה,הבחורשלהסואיסידאלי

עלהרהוריםשלגלאצליעורר ,ללבימאוד
ובנויגדולואבליי [lבהאובדניותשלמעמדה
מאוד.
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ו
מאנגליתותרגםהופמןיואללאנגליתמיפנית

ההגותאיךבולראותוניתןבורשטיין>דרור
טבעה.מעצםשירהכולההיאבודהיסטיתהזן

השניםבמשךכתבתהשיריתיצירתךלצד
הגות,ספרות,בנושאימסותשלל

מןברביםובעצםאמנויותפסיכולוגיה,
האנושית.הרוחאתהמעסיקיםהתחומים

הולכתהמסאיתהכתיבהנורמליתבתרבות
אצלנוהספרותית.היצירהעםבידיד

ידםששולחיםהמשורריםהםמעטים
הבולטיםאחדבוודאיואתהזובסוגה
והאיכות.המגווןההתמדה,מבחינתשבהם

השירה?נותנתשלאהמסהלךנותנתמה

איךשאלה:ועודכממאות?לךחשובמה
שנכתבוליצירותללכתאומץאוזראתה

הכותביםגדוליבידימאמריםמאותעליהן
שלך?אתולומר

במיוחדמרוצהלאשאניכאןלהתוודותעלי
אינטליגנטימסאיאניבעיניהמסאית.מכתיבתי

הצורךדימצאשלא ,יצירתיואפילו ,למדי
הזההחיסרוןאתמייחסאני •הייחודיקולואת

ממאמרינכבדשחלקלכךוראשונהבראש
שתובעהפסיכואנליטילשדהמלכתחילהמכוון

לפרוץהצליחושנייםרק"אובייקטיבי".סגנון
שלעתים ,פרויד-ברורהבצורההזהההסגראת

ושישבנקללזיהויהניתןבסגנוןכתבקרובות
ויניקוט,ודונלדרב,ספרותיקסםפעםלאלו

תיאורטיים.כטקסטיםרזהשירהשלסוגשכתב
הזדמנותהיאבחינות:משתיליחשובההמסאות

הפועלהתיאורטיקןשללצדביטוילתתמצוינת
אליונוטהשאניהביקורתילצדוגםבמוחי

סביבהפולמוסעלשליהמאמריםבטבעיות.

שקספירשלמחזותיוועלהגנוב""המכתב
בחוצפההאלה.הנטיותשתיאתמדגימים

שכברליצירותנמשךאנייחדגםובשאפתנות

שאףמהאתלהראותכדיהרבהעליהןכתבו
עולהגםהדברלפעמים •בוהבחיןלאאחד
בידי.

הספרותיותתוכניותיךמהןקדימה,ובמבט

הקרובות?לשניםוההגותיות
אבל ,להשתוררימשיכומניח,אניהשירים,

ומוקדםבערפללוטעדייןמתוכניותיחלק
מןבסמויכידוע,מצויה,הברכה •עליולדבר
כמהיופיעורחוקהלאשבעתידמניחאניהעין.

'אבןבהוצאתנשלמה.כברשהכנתםספרים
שיריספרכנראהיופיע ,אגסיעוזיאצל ,חושן'
 ,הירקוןעלהשיריםאתרקלאשיכלולהנחל

גםאלאהאסופה,שלא'בכרךשהתפרסמו

כןכמוהנחל.גדותעלשצילמתיתצלומים
מאמריםשלמקבץוגםסיפוריםאסופתיופיעו

 ·:· •שקספירשלהנודעיםממחזותיוכמהעל
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פנחס-כהןחוה

הולךבחינת

הפרטים.פרטיאתגםלהיזכר,הראויאת"זכרתי

הזוכר.האישהייתישבי.החזקהצדהיהזה

איתם,שהייתיעלליוהודרשברהמתיםאפילו

לילה,לילהאליהם,שדרשתיעל

להשתכח."המתשדיןאף
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