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גלדמן
 שירה של משורר הוא גלדמן מרדכי

 כבר שיריו את לפרסם שהחל מעודנת,
 של תערובת היא שירתו השישים. בשנות

קו אור ראה באחרונה ופיכחון. רומנטיקה
לנו נאמן מייצג שהוא חלון*, שיריו בץ
העברית. בשירה גלדמן של סח

 ולחלום באתי ב״מחלום נפתח הקובץ
 אינספור ״בטלוויזיות דרך ועובר אשוב...״

דו זמרת חלילה שתל / אילמת שחד
 חלום / חלום מחמדי ״חיים אל ממת...״

 בעלי הם גלדמן שירי יעוף...״ צל עוכר,
נערה יפה ״בחלום של רומנטית נימה

גלדמן משורר
לחצאין עירום

אבו ״אפשרות ושל וכמראה...״ בכיסא
.מזדמנת אפשרות דה, . . . ״

 של וכאב כאב, של אהבה רבה, אהבה
 שיריו שורות בין עוברים מסתגף מיעוט

 אהבה שיר את פותח הוא גלדמן. של
 / שבפניהם האדישות או ב״השינאה

 חקר למשחקי / לבלביותו אותו הינחו
פח את מיעוטו, כאב את ומביא הצל...״

 שהוא כפי הזדקנות, מפני הזכריים דיו
 / סכין בו משחיזה ב״חולשתו מביעם

 הוא יסבין, לא הוא / צעיר למות סופו
"יזקין לא . . .

 שירי גלדמן מביא צידוד הכותרת תחת
 הוא אותו גברים, אהבת של נימה בעל

 ויפה גמיש נער לצודד ב״גיסיתי פותח
 חטוב אף קצת פנים מחוטט / עור
/ נכון  ויפה גמיש נער לצודד ניסיתי /
קטי בקלרנית למוצרט מקשיב / עור
 פיקוס תחת סוני, מטרנזיסטור / פה

 העור״ ויפד, הגמיש ה״נער מול רענן...״
אחר יופי ״לנערות את גלדמן מביא

 סימן ספרי חלון! — גלדמן מרדכי •
 עמודיס 64 המאוחד; הקיבוץ + קריאה
רכה). (כריכה

1 76 .————

 כוח של מסתורין יש /כגלים לח כשיער
 קצף יהפכו מיואש בגעגוע — וחולשה
 ומתארן ממשיך והוא יבשה...״ במבוא

עי כשהן ויותר לבושות יפות כ״הנערות
 לפני פתוחות אפשרויות הרבה / רומות
לנ זממתי פעמים הרכה / חסומות והרבה

״ כקיץ סוע . . א. ב ה
 עולמו, את משורר אינו גלדמן מרדכי
מו בחוסר והגופניות הנפשיות חוויותיו

 והשירה פסיכולוג, גם הוא גלדמן דעות.
שבעז שירית, אנאליזה בבחינת היא שלו
 מבעד מצוקותיו את חושף הוא רתה

 תוך הפסיכולוגיה, של ולכלים לפילטרים
האמי למשמעויות ביותר גבוהה מודעות

 כותב 2 אפולו בשירו שיריו. של תיות
ב מותח ״שרירים :בנוסח דברים גלדמן

 כין לחצאין ועירום / לוהטים מוסכים
 / סיכה כשמן משוח / ומנועים צמיגים

 שתכונתו לבשר / ושמש דבש בו חכרו
 גלדמן ומבין יודע ומורכבת...״ עתיקה

ה על שמעלה המשמעות את הפסיכולוג
המשורר. גלדמן נייר

 הוא צעיר משורר אינני כבר בשיר
 חרבו יערי / עצור משורר ״אני :כותב

כגלו־ בעציצים, והנותר / עיר בם לבנות

מלתעות
 טפילים של גלריה ישנה תרבות בכל

 היוצרים של מדמם הניזונים •(פרזיטים)
 הוא.מורה כזה חרבות. שבאותה והבונים
העו אלירז, ישראל הירושלמי הספרות

שלו. הפנאי בשעות בתיאטרון סק
הנו רשימה אלירז מר פירסם באחרונה

 בתיאטרון הכנעניות על הכותרת את שאת
 הנד ידוע, ובלתי צנוע בכתב־עת הישראלי,

 על- לאור ומוצא כיוונים הכותרת את שא
 המבוא בהערת *. היהודית הסוכנות ידי

 הינו זה פרק כי אלירז מר מבהיר שלו
 — וקורבן מצור הספר מתוך ״פרק בבחינת
 המודרנית״. הישראלית בדרמה עיונים

״איכו על להעיד זד, פרק בכוח יש ואם
 הרי אלירז, מר של ״מדעיותו״ תו״,ו/או

 אור. יראה לא סיפרו אם יהיה שמוטב
 של תרגיל בבחינת הינו זה פרק שהרי

 ההחיאה על המיוסדת כתיבתית, .טפילות
 לרעיון שונים בחוגים באחרונה שנעשתה
 עליה טיפס אלירז שמר החיאה הכנעני.

טרמפ. •ותפס
 העשורים בשני ״אקדמי״ פרק כל כמו

 הרי בארץ, התיאטרון בעיתוני האחרונים,
 במובאה נפתח אלירז מר של זה שפרק
 שטיי־ ;׳ורג׳ של הטרגדיה מות מתוך
 אלירז מביא המובאה בעיקבות נר•

 התנועה של משמעותה על בנאלית סקירה
 לו דומים תריסר שחצי בסיגנון הכנענית,

 בא ומייד האחרונים. בעשורים אור ראו
 הדבר את בולטת בבוחת ומכריז אלירז,

 חכרורים עקכותיח את ״המחפש :הבא
 חייב העברי בתיאטרון זו תנועה של

 עברי מחזה לך אין כי מפורשות להבריז
מגו בעלילה (אם בתוכו המכיל אחד,
 על־ האידיאי כמימושה ואם לפרטיה בשת

,הכ התודעה את הפועלות) הנפשות ידי
הע התנועה המקורית. הרטושית נענית׳

 פסלים, משוררים, מיספר מתוכה מידה
 מחזאי לא אף אף עיתונאים, ואפילו ציירים

במוח אלירז מר חושף וכאן אחד...״
 לפחות שהרי רבה. כי בורותו את לטות

 ״מחזאי״ הוא קינן עמום ה״עיתונאי״
בהמשך). :אחרים (ובעניין
 נחושת דלתות במירוק ממשיך אלירז

בשדות הלך הוא על ומברבר עצמו, של

 הנוער מחלקת בהוצאת ! 10 כיוונים *
היהודית. הסוכנות של והחלוץ

 את לפענח מנסה הוא יות־תצלומים...״
 כותב הוא עליו עולם לכוד, הוא בו העולם

להס / יפהפיות שקר ״צורות בהקשר:
 שהוא / אל של ליבו שיממון את תיר
 קדיש הוא סיום שיר וריק.״ סתמי אור

ה שמו ויתקדש ״יתגדל אביו: לזכר
 הפולנית מילדותו גלגלו אשר / גדול

 עיניו את קרע אשר שאול... לקרית
 השאר, וכל ואשתו בתו את / לראות
 אשפת נחשבים / לרוב השמים בכוכבי
מכוע כחרקים לטיהור, נירצחים עולם,

כר שברא ארץ בכוכב באירופה, / רים
 כפלשתינא, אחר, בית לו ובנה צונו...

 המוני עם / הסידור של כארץ־ישרואל
 התכלת, ים ליד / אחרים עקשנים נוודים

 את וראה / ירושלים ליד המדבר, ליד
מתמס / כעולמות ניסגרים גדלים, ילדיו

מחלל ברחשים לו שהיו לעניינים רים
!כנפתולים נכאבים / חיצון ״ . . ._______

 של מגמה בשירתו מייצג גלדמן מרדכי"
 בכמה מביא הוא מובהקת. אישית שירה

 של וכליות לב בחינת שירתו של חלקים
 שירי, גברים סדר מעין גברים, אהבת
מטו מאוד, מבוגר בסיגנונו, מאוד מנופה

 שירה בעולמו מכניס והוא ומפותח, פח
בני־ ; צפונותיה כל את החושפת אמת, של

 רלוונ־ שאינם מרכיבים מיני כל ומצטט
 בכלל, הישראלי התיאטרון לעניין לא טים,

 מורה של רשימתו לכותרת שלא ובוודאי
 הוא מביא ואז אלירז. הירושלמי הספרות

 :וכותב הרטרואקטיבית, בשורתו את
למ חיתה יכולה לא כאמור, ״,כנעניות׳,

 הישראלי בתיאטרון מרחב־מחייה לה צוא
 המדינה...״ קום שלאחר הראשונות כשנים
 רלוונטי לא ראיון של קטע מנצל אלירז

 זה, בנושא אלמז (״מיקו״) מיכאל עם
 במה יבין לא שהקורא מקווה וכמו

עסקינן.
 ויסמן יפה הגב׳ פירסמה אותו מאמר

זירה הכותרת תחת מושג*, בכתב־העת

.1976 ברוך, אדם בעריכת ;11 מושג *

אלירז מורה
גרונוסקית אופרה

שהשי אחרים, וחרזנים למשוררים גוד
וכוזבת. צבועה מסיכה היא עבורם רה

חריזה

 כתב 1884 ספטמבר מסוף במיכתב
 יעקוב יצחק לידידו, פרישמן דויד

 השירה על יסוד דברי כמה וויסכרג,
 על אותם לחקוק הטעם מן שיש העברית,

טרו בימים גם המשוררים מוסדות כתלי
 לעסקנות־ הפכה השירה שבהם אלה, פים

 ״...ואולם :פרישמן דויד כותב שירה.
 כשיר טעם כל אמצא לא לעצמי כשאני

 הנפש חתרגשות את היד בחזקת המבקש
ה התפרקות ואת הגידים התעוררות ואת

 נקלה על נעשים כאלה שירים עצמות;
 ולא חיצוניות טעכניק של תחבולות על־פי
 שסיגל איש ובל פנימית, הרגשה על־פי

 י״א (כגון המשוררים סיגנון את מעט לו
 הזאת המלאכה את יכץ וכר) תנועות

ומשכנעים קשים דברים נקלה...״ על

 כמה מעלה פתוחות, בדלתיים : 1949—68
 המלל את להפריד בכוהן שיש הנחות,

 שהמחישו הנחות ;אלירז של הידע חסר
באו כנענית ליצירה שהביאה המצוקה את
 על־ הועלו מחזות ״בשלושים :ימים תם
מח מתוכם כשליש ״זירה״, תיאטרון ידי
מערכו אלה של כשרובם מקוריים, זות
 ישרא־ מחזות לערב. שלושה שהוצגו נים

 שפרי מחזאים על־ידי נכתבו אלה ליים
בי קודם־לכן. הבימה על הועלה לא עטם
 אורי קינן, עמום עשהאל, צפניה ניהם

 אלמז...״ ומיכאל מוסינזון ישראל אבנרי,
בע היו מהחמישה ארבעה לפחות כאשר

 אחרת אר זו בצורה שהלמו מניעים, לי
 הכיוון (ולא הכנעני־תרבותי הכיוון את

 נפל אליה מלכודת — הכנעני־פוליטי
אחרים). רבים כשוטים אלירז מר

ויסמן, גב׳ של במאמרה הסיום קטע גם
 עדנה של דבריה את מביאה היא בו

ט, בי  :אלירז מר של המלל את סותר ש
 מחזות להציג שאפשר הראה ״,זירה׳
 עומדת והציונות מנצח לא הטוב שבהם

 פתח שפתח מוסד זה היה כסימן־שאלה.
אפ היום כארץ. כתיאטרון למחשבה חדש
 בין עקיב, יותר או פחות קו, לראות שר

 חנוך של ורוחם ,זירה׳ תיאטרון של רוחו
 חיו שהדברים להיות יכול ומונדי. לוץ

 היה ,זירה׳ אבל וכה, כה כין קורים
אלה.״ דברים שעשה הראשון הגוף

 ד,״כנעניות״ את להבין מתפתה אלירז
ב כן, ו.על ביותר. הפרימיטיבית בצורה
 את גם מסנף הוא רשימתו, של סיומת

 למח־ בושה) של שמץ (בלא הוא שמו
 שבתאי. שמיר. ״אלמז, :נודעים זאים

 בכלל, נוקט אלירז מר אלירז. אלוני,
 מחזותיך, את מאזכרים אינם אחרים שאם

תכ שאתה מוטב הרי מציגם, אינו שאיש
הול כותב, שאלירז והדברים עליהם. תוב
 שאלירז הגרוטסקיות האופרות את מים

 גרמניה־ של התרבות מוסדות עבור מחבר
 דמי־לא-יח- של תרבותי כאתנן המערבית,

 לעם לחבר אלירז כאן ניסה ואולי רץ.
 המנוח רטוש כמאמר — בחושך ההולכים

 צלילים. ובלא במילים כנענית אופרה —
 כנע- אלירזוס :לכנותה ניתן אשר אופרה
פרזיטום. ניזום

פרזיטום כנעניזום אלירזוס


