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טוחן ;רוקחךודו

ספרית ;אבנים

 1981 ,;פועלים

ה
טוחן"השיריםבאסופת-ביותרהבולטדבר

-ארס"ההצהרות.הריבויהוא "אבנים

אניאלאהשיראיןפעמים .שבופואטיות"
 ) 59 :(עמגדר""השירהואכזה .שירימאמ'ן

מקיםאתה /.השירמאחוריןך'בסיפהשירןצפונות"כל
גםוכך ."לעצמךגדרלאחרים/גדרמלים/שלחומה,

הארס-ההצהרותפעמים .) 20 '(עמשנה""עודהשיר

לאואם'שנוששיריםשלכפואנטותמופיעותפואטיות
מליםבקשו.ילאשיריך". ,כמו ,כשלעצמוהשירדווקא

3 '(עמ "הר"רואהבשיריפהפיות" עם"בשיראו ,) 2
פניםמצלמה/כהבזק.מאיר"הברק ) 66עמ''(עצמו"
 .,, ."לעדותשיעמדושירים 1זכרונותשנהיו
זו,אסופההמבקרוחומרוקלשהקוראאיפואטבעי

שלואמינותה'טיבהאתיבדוקיודעין'בלאאוביודעין .
וה"אניהכוונותהצהרתעםעימותהיריעלזושירה

או_במלושציטטתימהשירכך .כותבהשלמאמין".
אינוהשירשלעיקרורוקח : ,שלדעתלמדאתהגדר""

המוגדרתוהמשפטיםהמליםברקמתאומרהוויב'שיר,
למדאתהכן;כמו .השיר"מאחורי"שבספוראלא ,כשיר
וגדרלאחריםגדר :כפולהחומהאלאהשירשאין

 . ' . . .לעצמך
אלוקביעותעםמסכיםכקוראאני.אםחשובזהאין

הגדרותלהעמידיכולתי .שבהןאחרונה·העםובעיקר
נעשה_אלובאמירותהאםהיאהשאלהאך .לשיררבות
איןאולשיראותןויעשהלהןמעברשיעמידןמשהו
 ~יכולאנילהןדו~ותאואותןסתמיותקביעותאלאאלו

ספרותית.רצנזיהבכללמצוא
למצואמצפההייתיכזוהצהרהקרי~תאחוי ,יותרגרוע
השיראתמעמיד .אומרהווי ·.לעצמונאמןו.המשדראת
מציבעצמוהשיראתאותו,~אילושמאחוריוהספורעל

ולא .כגדר ,הקורא-שלנובמקדהלביןה-עולם,בינו
ה pו .רוקחשלד.-בשיריועיוןאחריהדבריםנראיםכך

יוצאבלינמעטהאסופהשירייבים.שמצהקושי
ואםלגדרשמעברלספורסימניםרואהאינני .מהכלל

וגםהשיגרתימגדריוצאיםהםאיןאותםרואהאני
השיר,הגדר,בכנותלהאמיןמצליחאינניבגרוע,אודה
ולאחרים.לעצמוח'רוק ,דמציבכביכולאותו
ושאצטט ,) 13 '(עמ "ו"תשכ"השירבבחינתדיגמאלדו

בירושליםאלול /.תשכ"ו :לאחורמונה"אני .בשלמות
מתוכחיםצופן~בשפתמדבריםאנו· /.-לחומותמחוץ
דרכים/~בניעלשמותינואת "ךןזן,ומיםצופן~בשפת

 .קוראיםאדנים/גזעיעלשתיקתנופתשגןחורתים
אתשיפסקקיומית/בפילוסופיההעוסקידידנו/למנחם
 ."ומחכיםהיום/בעיניניפסוקו

.המיוחד-ומה ?תשכ"ולמהתהיתיהשירגמרעם
מכךיותר .ו"לתשכומייחסמונההואאותםבאירועים_

אתרושמים 'צופןב~פתמתוכחיםאנו-האמירות

 . 'איתןלהסכיםנכוןשאניאמירותהלאה'וכןשמותינו
דוקאמהצמדתןמיוחד.מימושוםמקבלותאינן

וחודש'חשכהסוףכמובן(שהואבאלוללתשכ"ו,
.,e-(ה-קריאהאותיהתמיההמכליותראבל .הסליחרת

התכוונותאיזופה.שישמביןאני .(ברינקר)למנחם
או .אותהרואהאיניאבלציניותאואירוניחןמלאת

ניסהשהמשוררזהאושבשירהקיומיהעצביותרנכון

עדמשכנעאינוכ:ןכל .אותימשכנעאינו ,לשוות '
 .בקוראוזלזולביוהרהרוקח .בדמלחשודנרתעשאינני

מהשכל-אמונהעדעצמיתהחש:פהשלזוותכונה '

שירהינדכשירהקוראלפניומביאמגדירשהמשורר
כמהרקואמנההאסופהמשירירביםעלעצמהכופה
מקוריוזיותרבומוצאשאינישיר ) 12(עמ'"מתי" '.מהם

או ) 26(עמ'"בני"קצרות.בשורותנכתבמהשמשום

 .) 68(עמ'בפריז"צלאן"עםהשירים
בשיריורוקח .שלךזואמונהיותרנכוןאוזואמינותאי

בשירקיצוניניטורילידבאהידועלשנכתבמהובכל
כולה.האסופהשלשמהנקבעשמושעלאבנים""טוחן
בנכי 1בקסטלטוחן 1רמוןבמצפההאבנים"טוחן
אתעושהמיגריל~אכןמישמיר/אבןכאןמייושע/

 ) 31 '(עמבטנטורה 1pאבניטוחן,מיקלעןאבןהשירן .

המשוררשלמילותיובזכרוניעלוהשירשלבסופו
איעלבושהאףדע.",יואינידיוקליתריודע.אינני".

הצליחלאהשירפשוט,כקורא.חשתילאזוידיעה

זו.אמירה

וצבישלום

~ךן_ע_אינויופיין

ו
"הספר ;זקס ·אריה

הוצי ;הורדו"

 ; 1981דביר;
עמ'. 52

/ 

,:;_· - 11 
~ 

 'הופיע:
 .ריכוזמאתקלסימחזה-יהצעירדוד
 ;וינקלר .מ :מגרr,נניתתרגם .הופמןבר

 .בייןאלכס 'דר :מבוא'

 .השניפאולוסיוחנןהאפיפיורמשירי.
גאלבסקי. :ס 'דר :מפולניתתרגם
את'משיריםמבחר. _,בפניםאותם
 :ותרגם _ערן .באנגליהיהודייםדרים.משו
 .דוןמשה

הלל, 'פרופמאתמבוא- .צעירהשירה
 .ברזל.,

 , .לוזצביפרופ'מאת-שירמשוואות
מחקר,~הבימה"' fהלאומהתיאטרון

 .לויעמנואtודר'מאת

שאאמיןלגרום.הצליחלאמכךויותראותי.לגרות
 .לומציקותבאמתאלוששאלות

אותt:גמשוויםכשאנו._יותרבולטהשיריםשלידםקוצר
כךהמשורו.מביאאותןהציטטותאוהאיזכוריםעם

רביעלמרוזיןישראלר'דברי "כמוטומובאים 42 'כעמ
טמוןהביתלרצפתשמתחתידעשאילומקרליןרון_אה

כדיבאצבעותיולחפורמסוגלהיההואאמתשלקב,

חשקנית,אכזרית,-נשארתלעולםאחכההאמת"קבשלהציורשהרי .ויפהמהימןתיאורלגלותו.
לאילת,הדרךבשולי-;מתחלפת,מזדקנת .ובמידהמשמעותירבהינד "הביתלרצפתמתחת

כולו,בעולםאריאנה,בקפה ,רידינגברחבתי.משנהולאבעל-ביתכלשלנפשומשאתהואמסוימת
אלגוף-סתמיגבר ,אנונימיתאשה-רקלא;,רוקחשלבשירתוואילוהבית.הואומהאיזה
אריהשלבשיריוכן :להרוסמחלחלשבתוכוומהגוף'שאינו-הזכרון""רצפתכמוצירוףמוצאיםשאנו

- .האהבהלטראגדייתלשוכיתפארודיההעושיםזקס,לקבועניסיוןגtנאלאובמעוףבמקוריות,מצטיין
להגיד /.געגועלהגיד 1 :אורבשנותנמדדת/לא"פרידהאתמגלמיםעצמםעלם:העורג"הדבריםכמואמיתות'

להיותגורל./להגידאהבה./להגידלבלהגידדם ,,מסובכת, ·אמירה .. "שואבתאבןשלהמשיכ-הנח
והפרידותהמקוותשהפגישות 'להגיד ,, .בפורטוגל .לטיבהלרדתמצליח .שאיננימאדומורכבת

המתחלפותאהובותיועםהאחדהרובד(שלהקשוה-בלירואהאני"רוקח .ד'שלבלשונולסכםאלאנותךלא
אי-אפשר. .ומלאנכוליהעצבמשרותהשירים')לבקרי'המליםאת .כתנהבשדותהכנימה/אתמשקפת

דימוייםשללבאמצעותמושגהאנטי-סנטימנטאליזםנושקשלההפר~יתהמלה .יהרה"בשיריהתות;נות
האהבות-אתלהנציחזקס;בחרבהם .אנטי-רומנטייםוטובציטחדשעולםממנהונבנהלה 'ומעטרהקב"ה
אלדווקא 1בווריאציההפנתהגרום"עכוז-האהובותנאמרהלאמוולוז'יןחייםמרברוקח ..דשלהיפה
אוחטא/לערדפתחהצרוףובקול /,העומד .החזקהאור .אתהבהםבשיריםשאף _הואשקורהומה .זוופה pבא

עשויהכאשרגם ,, .מרטאציהעוד .נריקאםלפחות,בשירכמוומיוחדתייחודיתפר~יתיותרלאמירהמצפה
דםשלמזעזעתתמונהמהשירים.חלקמתוך·להשתמע-מוצאאינךאמתבעיות'הסתםמןהמעלה"לבדי"

האמפאתיה-מודחקתהניכור, .מושג ,ודמעותיזע...,.. •

פאתטיוהדגשקליל.,חרזניניסוחעל-ידיהמרגשת
מכחיל.מוריד.אליה,/הפולשו_בשרעקר" _,מוגזם
 ' ".המיטהבעדיתלבןסם-מותשופע/ ,מבחיל
אתלקלוטדיאלה,שיריםשללאופייםהסברכמקדם

מיני.ושאריקינטון"נרקיס,-ההיתוליותכותרות~הם
הצרותעםאחדכל"תראה, ,בטן",רקלא"רקדתבצל",
ה.אורשלגורלהאתבבוטותהמציג "אכזרישיר'"ישלו"

כפיהגיבנתגורלאתמזכירזושל'גורלה .המשותקת
סוגרתהספראת(בסיפור).לדיןחנוךעל-י;ילהשיועד
יסודותלארבעתמערכות;נארבעמקצביהפרוזה

 .זהלפרקשקדמר_השיריםרוחאתשתופסמיהעולם.
אתאררלירסמרקוםשלהגדרתואופילצפות.למהיודע

אינו .הפרק)בשערמצוטטהוא wגכפיהעולםמבנה .
ם,הערלבמבכהזקסשלעיסוקולאופיאנטיתיזהאלא

אצל .רנןמקדמתהידועההפילוסופיתהקביעהעל-פי
- .ממשחינהשההגותכשם·הגוr:ינדיההממש'זקס.
לבןייןבקבוקבתוךזורמיםהמיםניירות,שורפת:ךאש

כליהיכרהאדירשתן'סת_עמרמבחנהבתוך .לחילופיךאר
קב;םהיאוהאדמההזקן,שלהאחרונה'לנשימתוקיבול

מזוהים.בלתיוחרקיםמתגלגלותאבניםשלהנצחי .
שתיחלקים.שניהספר,_שלבתכולתואבחן_לצריך

-רציניים.בנושאיםזgה w ~עיסוקל wאיכות-איכויות
באררעיםמשתטה-א, .שוטהקועיסשלהואיכות

על-מנתלהיעשותחייבת .לדעתי .ההבחנהשטותיים.
וה'לא-רציכיים'הקליליםבשיריוראשלהקלכמהרשלא
 • .זקס.אריהשל

לויטענת

בעיימקרגל_
י'גלקרטון~צרבי

אריזהי.ןמיכל'
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