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אדוניםבמחזוריםומסתייםנפתחלילהקוהספד
בהםמביאההייקו,למסורתנאמןהייקו.שידתשל

ומיליםמחשבותמעודףנקייההתבוננותגלדמן
באופןוהחיצונית.הפנימיתההתרחשותעומקיאל

שיריםהנםהספדשידישאדלכאודה,מנוגד
סיפורי.וסגנונםלמדי,ארוכים
בשירישהעמקתיככלאולם
הבנתיהזה,הדופןיוצאהספד

עםבמגענותרגלדמןכי
גםבדיוקתדועתימצבאותו

באריכותמתארהואכאשד

ישיבה , 25בקונסיעותיואת

ביקוריםשכונתי,קפהבבית

בפאדקבים,עודךשהוא

קושידינוספים.ובמקומות

אללהצטרףמזמיניםלילה
צלולמבט-גלדמןשלמבטו

הדקיםנימיהעלהמתעכב
חושףהמציאות,שלביותר

וממשיךבה,הגלומותוהחמלההכאבעומקאת
לה.המשיקוהנשגבהנסתרהרובדאל

אחדבכלכמעטמתקייםזהמסוגתדועתימהלך
שיריםבכמהבמיוחדבלוטהוואהשירים,מןואחד
ההתרחשויותאופיביןניכרפערמופיעשבהם

השירשודרתלביןהכותבשלבמבטוהנלכדות
עצמתאתוחשופותבקוראההולמותהאחרונות,

ההתבוננות.הובילהשאליההתודעתיתהחוויה
מתאפשרתהייתהלאשכזושהתגלותדומה

פניות,חסרתרגישה,התבוננותלהקדמהאלמלא
ופואטייםאסתטייםושיקוליםנימוסמגינוניחפה

זהמהלךאדגיםכהווייתה.במציאותהתבוננות-
משיריברביםלזהותוניתןשכאמודאףבקצרה,
הספר.

י w"כע. ) 2s<עמ'הקפה''ערשיהשירנפתחכך

iJ ~~ה~~ג;~י;ם ה o/ סנ;ת:;ניב 9~~יםPחים"צ;ר ;?ז
א;ת 9:ק~דיזיםז.?ל~רים ;חיתות /oך~לפ');יטי~ה

~ q סנ;ת~יןרחו~יםך~ים ;ריק;תPז~ ;?זpזpת~;כ 
שחר".רםמדממתעשנ;הג;עשתהאספרס;

להתעמק;;סירנו "אתגלדמן·מתאר ·השיר 1 ·בהמש
חיץיוצרוהדברההמולה,שלבליבהבספר
-"כזכףמעודראףובהמשךהמציאות,לביןבינו

הניסיוןכישלוןאלום,זpרעיtקים". iJ~לפ.יכ~ס~י
התמסרותשבבסיסהלתובנהמובילחיץליצור

שזיפיםעוגתלשריחם"פתא-"אלבלהתרחשות
בין·מ· 'אונינחמ1ה_לשכiוונטוםמגיעחמ;ה

w ר _לחי;תJרוש~iכע~י·~ת"_לזקמיiJ ת ..קו1ם=ך~
ה i:החבישהעוגה.כממש 1הג;אההכא;טיהבליל

ל~~זpהו 1ב7~רת ·:~:;ניב T~ע,כiו ·::;נ-ידימ;~את h1 ~ל~
חלדההקפהביתהמולתהסמוך".בלשחן

עםהכרתימפגשלאפשרומתחילה Tמלהפריע,-
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מהווהזמניתשבוכמיהמשודדשלהקיומימצבו
מתרחקהצד,מןבומתבונןגםאךהעולם,מןחלק

עבורו.זשימןהאפשרויותמןונפרדממנו,

השירמןאביאמהלךלאותונוספתדוגמה
רביםכשיריםאשד ) 30(עמ'מכאוב'של'אלבני
באוטובוס.נסיעהבשעתהתבוננותמתארנוספים

 ;להםמתאניםוהג;דלשהזמןנרגנים;י;ם"קשי
 םי~~~~~.ו~ל~~ליtכ-עם~נJםנ;ת/ . םי~~;ט~~

 ;לדת;תס;גךנהג ]".[כפויהבלנות.נסוסים i:לא;ט;
ז;עקהואלרח;/בהרכב Tבין ;שנסה-לרדתאדםעל

חושףלאודך ,:לאלתי;"הק;אך• •;כא~;ב ·.נהג~ T'נהג
העולםאתהגדוש Tהסבלאתהמשודר-שלמבטו
התייחסתי,שאליוהקודםבשירוכמוסביבו,
הובילהשאליההתובנהמופיעההשירשלבסופו

"בחודה-עמוקהחמלהרוויותבשורותההתבוננות
~ר~ה- י~~ ם;;ק~לי~נ;ת 7 ה~~ ;ק~,ענכוכתעם

זקיiש qק~ת~~רב~tקיiש ן~~~ני:קי~זקיiש
 ;מתפתחתגדל;החמלהמ;שיע;איןכיישכיח

מחס;רים .עלינ;ו 'עליכם·:עלי /הנאנקיםכמעמקים
זVלתיאורולך.במה ."דוע'מ 1לה'ביס~ת;.ניממררים".

לפניספורותשוודרת ,"ד 9ryזpל~נ;וא;~י ·ע~ר;,
"~זpע,~קיםחשהואשבהגבוההתעדותיתחוויה

דווקאמתוארממררים"וב"מחס;דיםהנאנקים"

שלטבעוזהוכיי;תכן,בחורה.שלהענק~שבנה
שהואמשוםמתוארהישבן-הפניותחסרהמבט

איליווהתייחסותהמשור;רשלתודעתואתחוצה
מחויב.הואאליהםוהדיוקהצלילותמןחלקהנה

חתולויוסף,שללמותוישבספרמיוחדמקום
עבורהחתלוהיהבחייו,גלדמן.שלהאהוב

חוקקהואאהבה"לש"גורו-חשובמודההמשודד
אתמפגיש ,,;ן;.ז ;) 9sעמ'יוסף',('קברקנחעל

"החתול-בהייקולמשלגדולה,ריקותעםגלדמן
 ) T 13 ;·(עמאיננו"החתולאיננ;והחתולאיננ;ו

מתנדב~הוא _·; )• 93(עמ' •;איננו''החתלו Tבשיי ·;א,
-איננוחתלווכינזכראךונמלהכלבבעורב,
נאהמהבלביאו;מך ;מזחיףש;תהע;רב"ך;אה
כש;,גם .אלום ··איננו". "החתול·:אבל ..ז;הע;רב

בשתיתובנה,עבדאל·•ההתבוננות Tמתקדמת ..זה
בחסרונוההיזכרותמתפתחתהאחרונותהשורות

לכדיהחיים,מלאיהיצוריםמלואלהחתלושל
בכל-ובתוכנובתוכםתמידהנוכחבמוותהכרה
 T :שאיננו",חתולישמצך;;ךיצוד

מרכזיחלקמהווהתמ;ךהנוכח ..במוות :הכרה
 .גלדמןבפנינופושראותוהתודעתיבתהליך
 ) 60(עמ''קלמנטינה'בשירהשרימהאתאסיים

זה,בשירבמרכזו.עומדתמידהנוכחשהמוות

השרימהאתפתחתיבוהקפה''רעשיכבשיר

עיוורונהביןלהשוותמענייןעיוורת.מופיעה-
החביבההעוגהאתהמגישההאביב''נערתשל
הזקנהשללעיוורונהאח;ולשלוחןגלדמןעל

מסונוורהארשונהשלמבטהקלמנטינה.האוכלת
מוללמוות.עיוורלוכןואביבנעוריםמחיים,

החיץאתמסירמבטו,אתגלדמןפוקחעיוורונה
המתרחקיםבחייםומתבונןהמציאות,לביןבינו
העיוורת .אחר)לשלוחןמוגשיםזה(במקרהממנו

אותהמסנווריםאינםוהחייםבימיםבאההשנייה

ודומהמבטה,אתלפקוחלהאפשרעיוורונהעוד.
אתלפקוחואותנועצמואתמזמיןגלדמןכי

~יןנכפח,~יןי~ה, tpקלז.?~ב"~יןלהתבונןמבטנו,
ולהתכונן.תות",

קלמנטינה

זהבכדוראכלההיא
~להtז~ילי~-י~יתל~ד

צרבכמעטוניחוח;

גךל;הלחכמהעד·יג~לה
הקלמנטינהאתשמכיהרואפשר_

 T • : •; •: :- ·:~ל~הה i~~רי

כהנחנושהעררים

rזת ?i ~~סה· 6wל~רות
הציץכברעיניהמתוךהן

תות~יןנJפוז,•~ין 'ה, T ~;~~.ק.לק~יי 6
עלוםהאין

ובטו~תס~צכהרסקדק.ד~י~ה
סאו~ל.ת~תל.~כלצכה 9 ~לךא
סביבשפרחה~פההטבעכמו

 • T-'וובל~••להמיתזזlזמtנ

- : . : ·זל ryהי~~ר

• 

היאהאגם"אדוות

הקשה

לציור"ביותר

שמעתילאמזמןקובליו:איריסיהאיריס
 52 , 2015חושןאבןהלילה,טזזסיאת
עמ'

שידיהזשוריםקובליואידיסיהאיריסשלבספדה
ביןדמיוןקווימצאתישציידה.באקוורלים
תהליךגםכידוומניהשיריםלביןהאקוולרים

התבוננותפרישניהםלתחושתי, .דומהיצירתם
הים,הגן,ביןהגבלוהתמוססבמהלכהממושכת
התבוננהשבהםאחריםאובייקטיםאוהעץהלילה,

ניגשתהתהליךשלבסופוהפנימית.החוויהלבין
מתוךהאקוורלציודאוהשירכתיבתאלקובליו
במיליםכותבתהיאדנה.ובעדינותהכנעה,

עטהספורות,מכחולבמשיכותמציירתמעוטות,
כי ,הקוארבתועדתאובדףחורציםאינםומכחלוה

חזרהבולהספיגומבקשיםבאיטיותעליונעיםאם
המשודרתבתדועתעתהזהשנספגממהמשהו

הייקו,לשידתאופייניזהתודעתיתהליךוהציירת.
להייקו,במבנםקרוביםשיריםבספרוכללוים

ההתבוננותרוחספוגהכיצדלאדותמרתקאך
כללכפופיםשאינםבשיריםדווקאההייקושל

באקוולרים.אוףהמסורתיתלתבנית
ועל 20(עמ'באגם''ספטמברבמחזור 3מס'שיר

מעדוותהעלמלמדהספר),שלהאחוריתהכריכה
האגם"אדותלתאר:שניסיתילתהליךקובליושל
ת iכ'~ 7~ו~ללאtקיד~ם ר;ו~~ 7 ך~;י~ ה~~ iiJריא

מכילזהלכאורהפשוטשידלךלה". iJא;נ:י/iד



חצ·~

 ~בראוטיגןריצ'רד
 :lrשטרנברגליאורמאנגלית:

יפהשאתמדובבחיי,

גשםלרדתמתחיל

 ,ה~כ;tר~ ,;ה

ס~דר~ל;~רי~י [i ר:~~~ת וד~?~.Pזך;~ה י~~
ז:ייכ;ן, iJק~ד [i~~ית
ים iiשאלידעושהילדיםכדי

: •• :· -: T • •• : :• ::· • 

סע;ך~ת;ךמוt;כי~ה ;מ~ו:זי
מופז.מבל;'צכמ;ונשמע

: . : -: ;· : T -

 ה~~ [iס;ףזpז;רעוד;תך;~ה י~~

 :~ך:ראו

-ע,רי~יםןכו~ית י~~ס~~~סק
מאדט;ב

- ב'?ז~~~י 9ק
מאדט;ב

- ~~ 7יל~הו~~~נכ~ים~נ:יי~ת
~אדט;ב

-ר~ים iJוב~י
מאדט;ב

- ה~כ;tר~זpלס~דר~ל;~רי~י [i ה~~~
 !ן~~~

מועמדבעיני,יהיה,הזההנפלאשהשירהדיאהבה,שידישלארוכהארוכהרכבתפעםתהיהאם
הקידותאתשוברהואפרטי,בחדדאהובתואתכולאלאבדאוטיגןדיצ'דדהקטר.לתפקידרציני
אהבה.הרמדסיה,הראיתר.יחדלהתפעללנוונותן

סומקרוני

להביןמנסהנהיאקולביודנה.מורכבותבתוכו
אתלבכותהצורךהתעודדמדעולהסביראו

שישלקושיישירותמדלגתאםכיהאגם,אדוות
נפלאביטויזהועמו.להתמודדהיצירהלמעשה
וציודישידיאתהמאפיינותלועדינותלהכנעה
החוויהאתלשרטטמבקשתקובליו-הספד

תוךהחיצונית,התמונהבאמצעותהפנימית

המילים.לטווחמחוץוההסבריםהסיבותהשארת
בתנועתהנדתיהוצפההשיראתקראתיכאשד

באדוותהאצורההמתמדתהוהתכלותההתפוגגות
זושרימהלשרוםהצורךשללאודומה ,האגם
היאשם-המיליםלטווחמחוץאצלינותרתחיתה

עצמתה.במלואמתקיימת
משמשאינומתאדת,שהיאאובייקטכלאו ,הנוף

כהווייתואותומתאדתהיא-כמטאפודהלקובליו
ונאמןאליוקרובנותרציידת,שלכמבטהומבטה,

אלהשיריםמוביליםכוחם,ובזהזאת,למרותלו.
מסתער"ה~ם-נוספתדוגמההפנימית.החוויה

זה;ב:ככ,;ז,עלנחליםכלביםכמ;הסלעי;םעל  TT :·- •• •. : ·:ז . ·ז:--

 'עמ'ים'בעשר 5מס'(שידמשניע"אינ;רבד
3o ( ... ביןהגב;השירים,מן'זה,-כבדביםבשיר

ערבחווייתזהבמקדה-החוויהלביןהמציאות
כגבולמטשוטשנותרוהאובדר;ואינו-מתמיד

דוגמההדף.לביןהאקוולרמכחלומשיכתשבין
-גבלוותטשטושלאותויות;רמפורשתנוספת,
ני;ןלהבחיןאפשראי ;הז:אתהס;פית"נשעה

ל.ב 6~קשוק~ין '/ ,j ;ך~~ל ד~ג;~ל~~~יםז ryמ~ר
וביןהשבי/לעלגופיצלליתנין ;הרננתלחפוף
 .. . :-- . . :) 43(עמ;הגדל;~;הריק

למפגשמוביללחוץהפניםביןהגבולותזטשטשו
ההפדרהחידושאלוםהחוויה,עםאמצעיבלתי

היעלמותה.בסכנתכרוךלסובייקטאובייקטבין
הרשימה,בפתחהתייחסתיאליולשירבדומה
העלמות ,בהתפוגגותעוסקיםבספרדניםשירים

שממנוהשיראתאביאנוספתכדוגמהודעיכה.

טוסיאתשמעתילא"מזמן-הספדשםנלקח
שעשתה"כמ;'א;תiססלו n ·שחש;שתאניהליל1ה

:עזך;אוליהש~חאתנ~;ס.הששn ;·iלשי .הנוגנלויה
הנח/לקלiם .אתאחז~ר . 1איאבל iלהציל· 'אוכל

מעניינתדוגמה ·;עוד.~) 34(עמן-הלבניtכ;,זנל~ל;Tו
בעשר 5מספרשידמעמידהתפוגגותלתיאור

נשה~םנאחזי;םאינם"הסרטנים :) 30(עמ''ים'
פג;ם"הם 1ר~עת·שהסלעי/ם-וכזiהשמשעלמנה

לתחושתיעוסקזהפלא.ב-ש~רהיו".כלאז 1נאפלי1
כיהאפשרותממנועלוה-כפלוהבהתפוגגות
המתבוננתבהכרתאלאקיימיםאינםהסרטנים

השמששקיעתכאשדיפוגולוכן
ההתבוננות,המשךאתתאפשרלא
האפשרותממנועולהלתחושתיאך

להעלםעשויהההתבוננותסיוםשעם
עצמה.המתבוננתאף

 5מס'בשירהרשימהאתאסיים
(עמ'אושר'על'וריאציותבמחזור

בהתפוגגות.הואאףהעוסק ) 40

ההתבוננותמובילהזהבשירגם
שללהתעודדותהוחוץפניםהממזגת

ח'יאושרלשזהבמקדה-פנימיתחוויה
(האמצעיתהשלישיתבשודהאלום-

מתחדשתהשורות)חמשבןבשיר

העדןמגןהתועדהלגיחשמובילוהדברההפדרה,
 :נגלהעתהשזה

 ;בלילהנפסיפל;הךנסגד;תהסמי;ךה~דק"שכב;ת
הוא:מ~;סiזז :ת. 9 .?~~~ז;ז :לקוiסלרז~ן g ??סא~ד
 • ."ד~ס~ ו~~~

ליד:י:::ק~איריסיהאירים

ז;י~ןלאזfז;יע,תי

 ה?~לז:; ' Y1Y~ת

 . cי~ת;ארדר~ס.

פדלגיא
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