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נווךז'אווינה

דמיונותיהםאתיתדהבאינטנסיביותהםחייםהדמיון:בעלישלעונשםהואזהשהרי

איפואייתכןלאפעמיים,חוזרתהמציאותשאיןומאחדשנייה,למציאותשיהיועד

גשמית.למציאותהדמיוןיהיהכי

 2גולדבדג)(לאה

אלרותשלמכתביםכוללגולדברגלאהמאת ) 1937 (מדומהמנסיעהמכתביםהרומן

במהגולדברגמקדימההרומןאתאירופה.ברחבימדומיינותנסיעותבמהלך ,ל~אהובrו,

אלגולדברגפונהשם 3הקדמה,,.גםוהואמדומהנסיעהעלאו;נתי//מכתבמכנהשהיא

הםהאלה//המכתביםלקרוא:עומדשהואהמכתביםשלטיבםאתלוומסבירההקורא

בצורהנחתמתההקדמה .//םהבדידותי//פריומוסיפה,כותבתהיארות,,,שלבדידותהפרי

קרוב.•לחברמכתבשחותמתכמי , 11וול.הפרטי,שמהשלהראשונהבאותרקאינטימית,

בוחרתשהיאהמשוררת,שלוכתיבתהאישיותהמורכבותמקופלתאלומעטותבשורות

יוצרתוהיאותעתוע,חשיפהעלוכיסוי,גילויעלמושתתתזומורכבותביצירותיה.להציגן

מיצירותיה,אחתאתקוראיםשכאשרקרי:גולדברג,עםכךכלשמזוהההתחושהאת

ביןמשתניםמרחקיםשישהדבר,כךשלאיודעיםאנובד-בבדאךעצמה.אותהרואים

והמתרגמתהספרותחוקרתהסופרת,המשוררת,-גולדברגכלאהמזהיםשאנוהדמות

הגולדברגית,לפואטיקההמפתחותכאחדזו,מורכבותעלבכתביה.בנות-דמותהלבין

 sשונים.בהקשריםועו,דהסתמרטיקוצקי,גדעוןויסמן,ענתעמדוכבר

נדרשהקוראבמכתבים.נוכחאומורגשרקאינוובדיהאמתביןהגבולותטשטושאך

לעילשהבאתיבשורותכמוהמחברת.לביןהפיקטיביתהדמותביןהקבלהממשליצור

כשאנואותהלראותמאיתנומבקשת ,.לאוגולדברג,מדומה,מנסיעהמכתביםמהרומן

אותנומזהירהגולדברגשליצירתהעםההיכרותאבלרות.שלמכתניהאתקוראים

גולדברגשלכךכלהמשכנעהכנותשרושםלזכורישזו.מתעתעתלבקשהניענהשלא

זאתלראותניתן 6מוחלטת.לחשיפהשמתחזהמהרקמסכה,רקרבותפעמיםהוא

הקדמה:מאותהנוסףבקטע



הדדקהןנסיעתה:במכתביהמתוארותהעדיםדובאתמימיהדאתהלאדרת

תופיעהיאממכתביהמכתבכללפניוהלך-נפש.תמונותחרוזים,בלילאסוציאציות,

 .מבריסלאומפריסמכתבובכתבהמולדתהבעירהחרדבעומקבשבתהקוראילפני
לעיניהבימהעלמתאפרהשחקןטודנדוט:אתוכטנגובשהציגכמוזאתכותבתאני

סיני!'מלךבןולאשחקןשהואלשכוחאל-הקהל

מה,דברנחשףשבההתאטרון,מעולםתמונהשלה"הא(?תי"למכתבמכניסהגולדבדג

התאטרליות,מודגשיםזותמונהדרךרואה.אינוהקהלכללשבדרךתחבולה,נחשפת

בציטוטלנומזכירהגולדברגאבלהשחקן.שלפניועלהמונחתוהמסכההאמנותיהאקט

לאאחרות:במיליםהשחקן.הואבאיפורפניואתשמכסהשמי-נוסףדברלעילהמובא

שהקהלולמרותוהמקצועי.המיומןהשחקןאלאשמולנו,הואהביוגרפיהפרטי,האדם

כלומרעצמו,מהמחזהחלקעדייןשהיאלכךמודעלהיותעליוחשיפה,שלזהלאקטץ.ד

מסתירהשהיאבשעהתחבולותיהאתבפנינוחושפתגולדברגגםכךבאמת.חשיפהלא

כללפנילרות:בימויהוראותונותנתכבמאיתכאןמתפקדתגולדברגאחרות.תחבולות

חייה,אתבפנינוחושפתכשגולדברגכלומר,כשחקנית.הקוראיםבפנירות"תופיע"מכתב

מאפיין sה'והמשורד".מסכתתחתעדיין"שחקן",כאותוהיאגםותחבולותיה,בדידותה,

 9הכנות"."תאטרוןאוכנות",של"רטוריקהמכנהברינקרשמנחםממהחלקהואזה

עלכשחקןלהופיעבוחר[הוא]"שעמהכנותשלמסכהעוטהברינקד,פיעלהסופר,

ארצדדיםשניישגולדברגשללמסכהגםמסכה,כלכמואך 10והספרות".השפהבימת

המוצגותהפניםויצירתית.פרפורמטיביתהיא ] ...המסיכה[האחדהצד"מןתפקידים:שני

אתשמאחוריה,הפניםאתמסתירההמסיכההאחר,הצדמן ] ... [ .) creatio11 (יצירההן

 11לקהל".לבלתי-נגישותהופכותהאלוהפניםה/אמיתיות'.הפנים

 l/12המבטיםב"זירתאו 1הכנות/ב"תאטרוןהפועליםהמנגנוניםאתלבחוןאבקשזהבמאמר

שמנגנוניםהיאטענתיבהן.משתמשתשהיאהמסכותואתביצירותיהמביימתשגולדברג

הביוגרפיתהקריאהאתומאפשריםמבקשיםהמבט,עלהמסתמכיםגולדברג,שמפעילהאלו

והמופשט.הפנטסטיעלהמובהקתבהישענותםממנהחומקיםהםבמקבילאךוהקונקרטית,

שפולמהאתשמייצרטרופ-בפרוסופופיאהגולדברגשעושהבשימושאתמקדבמיוחד

הקוראביןהטקסטואלייםהמפגשמקומותשהםאוטוביוגרפיים","רגעיםמכנהמאןזה

קריאהשמזמיניםאלופניםשתיבעלישיריםלכתובגולדברגמצליחהדדכםלכותב.

לקריאהשמתנגדיםאלוגםאבלבעדם,גולדבדגשלפניהאתלדאותהמבקשתאינטימית,

אפואיוצאולהכירה.לזהותההקושיועלהדמותשלאחידותהחוסרעלומצביעיםכזו

מעידיםשהםממהיותרהפואטיהמבטשמייצרהאפשרויותעלמעידיםאלושמנגנונים

ולדעת.לדאותזהמבטשליכולתועל

האםאךאותם.ודקחייהאתאלאחייה,עלרקלאשכותבתכמילדובנתפסתגולדברג

קשרעלמצביעהבחייההאינטנסיביהעיסוקדדךגולדבדגשלביצירתהלעסוקהבחירה

זהותליצורוהמחקרהביקורתשלהצורךעלשמאאוויצירתה,חייהביןאינהרנטי

מיוסדתכאמניתגולדבדגשלדמותהאתלבנותיצירותיה,לביןהיוצרתביןמוחלטת

חד-משמעיתתשובהאיןזאתלשאלה 13אהבהןהיעדראואהבהידיעלדקהמ~נעת
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אלאותווקושרתבאישימורכבשימושעושהגולדבדגכילכךמקוםשאיןוייתכן
להראותמבקשתאניביניהם.חדההבחנהעלשמקשהבאופןוהאוניברסליהבדיוני

לדמיוןהמציאותביןוהרטטהבבואתיותשהעמימות,פואטי,מרחבמייצרתשגולדבדג

לו.מהותיים

חשיבותוועלביצירה,לאוניברסליהאישיביןשילובלגביגרלדבדגשלהפואטיתעמדתהעל
שלהיצירתי 1מאמין/ה"אנישהיא f/,14לחולין"האומץהמסהמןללמודניתןזה,שילובשל

שם:אומדתהיארכך 1sגולדבדג.

המציאותמקופלתבהכיזמנו,שלהמציאותמןלעולםיברחלאהאמיתיהיוצר

להדגישלושניתןהאדם,הוא-הואומעולם,מאזהיוצר,הזמנים.כלשלהנצחית

בורחהואאין .בתקופתובעולםהמפעמתהדוחאתמאקסימאליתכמידהולבטא

הדגשת-ועדה"נאמן"התיאורמןשונות:לדרגותאותםמעלהדקהואהחולין,מן

הרומנטיקה,הנאטודליזם,הדיאליזם,ביןישדרגותשלהבדלודקמטאפיזית.עולם

 16נותיות. 1האנהצורותשאדוכלהסודיאליזם

משכילהואודגשיביוגרפיוכאדםהיצירה,מקורהואהיוצר,האדם,כיסבורהגולדבדג
בחוויותיושינוילחוללגםהואהיוצרשלתפקידואךבתקופתו".המפעמת"הדוחאתלבטא

היצירהאתגולדברגשלדאייתהאופןאחרות,במיליםלאמנות.שיהפכוכדיהאישיות
גםניכרכךהביוגרפי.בגבולותלהישאריכולותאינןשיצירותיהכךעלמצביעוהאמנות

המשודדשממנוענין,אותובגדדרקהמשוררנשאר''אילוירדני:גליהעםבריאיוןמדבריה

 17לא".ותויומןכתיבתבבחינתהליריקההיתהיוצא,

במידהביוגרפיתקריאהתמידמזמינותגולדבדגשלשיצירותיהלכךסיבותכמהיש

השדהשלהקריאהמנודמותונובעליצירותחיצוניהואהסיבותמןחלקאחרת.אוזו
גולדבדג.שלהייחודיהפואטימסגנונהנובעהאחרוחלקןאלו,יצירותשחקרהביקורתי

בדובכ,ךאוכךלעין.שנדאהממהסבוכהלפנימיותחיצוניותסיבותביןזרחלוקהגםאך

והקולותהדמויותלביןהיצירותאתשכתבהמיביןבדודההבחנהליצרוקשההמקדים
שלההביוגרפיהדרךיצירותיהקריאתכיהרושםפעםלאהתקבלכןעלהיצירות.שבתוך

אוטומטית,ביוגרפיתקריאהזאת,עםכולה.יצירתהלהבנתחיוניתואףנמנעתבלתיהיא

הדאייהבשדהמתן/"שטחמותירהביצירותיה,והראליסטיהקונקרטיבצדשמתמקדת

הקוראאתמאלצתהיאראשית,הכתוב:אתומגבילהמרדדתהיא 1sןהמחקדי.הביקורתי

בהתופסיםהםאםגםביצירתהוהפנטסטייםהבדיונייםהיסודותאתלהשהותאולוותר

האחדהזוהיושלמה.אחידהכדמותביצירותיההדוברתאתמציגההיאשנית, 19נכבד;חלק

הדמותכאותהתמידשנתפסתהשונים,בכתביההדוברתדמויותביןהאחדהסוגים:משני

זוהאחדהעצמה.גולדבדגלאההכותבתשלדמותהעםהדוברתדמותוהאחדתעצמה,

גולדבדגשמקיימתלבדיוןמציאותביןהמורכביםהיחסיםשלמעמיקהבחינהעלמקשה
ושובשובשדואהעצמו,והמחקריהביקורתיהמבטנבחןלאגםמכךוכתוצאהביצירותיה,

לקריאהשהובילוההנחותעללתהותמבלישכתבהליצירותמבעדהאישהגולדבדגלאהאת
האינטלקטואליהתחכוםאתגולדבדגשלמיצירתהגוזלכזהביקורתימבטשלהיעדרוכזו.
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משחקובמסכות,בבבואותבמבטים,לשחקהדיאלקטיתמזדכהומתעלםשלהוהפואטי
ממנו.חלקהואשהקורא

היאגולזברגשלביצירותיההביוגרפיתהקריאהלהשתרשותהראשונההסיבהכאמור,

שגולזברגבתקופההספרותיבשדהשפעלווהחוקרים,המבקריםשלהקריאהנורמות

הייתההבולטתהמגמה 20העשרים).המאהשלהשלושים(שנותשיריהאתלפרסםהחלה

מתוךיצירתןאתלקרואישולכןוהביוגרפי,הפרטיהאישי,עלרקכותבותשנשיםלהניח
לפרשםאומהםלהתעלםהיהקלאחרים,מרכיביםיצירתןכללהכאשרגםזאת.פריזמה

שלשירתההתאימהאכןמסויםשבמובןהיאהשנייההסיבה 2יהמקובלות.הנורמותלפי

אתבתוכהוהבליעה''הפנימהמירון,זןשללטענתוגולזברג,אםביןכזו,לקריאהגולזברג
מאישיותהנבעווהצניעותהזהירותאםובין 22,11ממנהציפולהןאשרוה'צניעות'הזהירות

כמו , 11ל"נשיותהנחשבותהז'אנריסטיותלבחירותהובילואלהכלהפואטי.ומסגנונה

הגובלתבכנותפרטיותחוויותלתיאורלנטייתהאווממואר,מכתביםרומןלירית,שירה
לפנותגולזברגשלקוראיהאתמאלץועוזואילץכאילואלוסיבותשלשילובבחושפנות.

 23למגבלותיה.מודעיםכשהםגםהביוגרפיתהקריאהאלושובשוב

גולזברגשלהדיאלקטיתהמורכבותעלהעומדותקריאותועוזעוזישהאחרונותבשנים

ויסמן,ענתשלהחשוביםחיבוריהם(למשליצירתהשלמחודשתלבחינהפתחוהפותחות

אפואמתקייםגורזינסקי).ונטשהאלינברבקהטיקוצקי,גדעוןצמידחמוטלהס,תמר

דמותהומבנותמיצירותיההאישהגולזברגלאהאתמעטלהרחיקומבורךבולטניסיון

יותר.מדוקדקתבחינהלביניהןבינההיחסיםאתולבחוןהספרותיות

גגולדבולאהאצלורפלקסיביתמימטיתשירה

האמתגולזברג,שלבשירתהפנטסטייםיסודותהיעזרעלהרווחותלטענותבניגוד
ניתןלמעשההשירים.בכללאאםגםרבות,פעמיםביצירתהמופיעיםהםכיהיא

סוגיםשניובהתכוונותם.באופייםהנבדליםסוגיםלשניגולזברגשלשירתהאתלחלק
ומייצרים.מזמיניםשהםהמבטיםובסוגיהדוברתשלנוכחותהבמידתגםנבדליםאלו

ולכןושימורזיכרוןעלהואהבולטהדגשהמימטיים,השיריםהראשון,מהסוגבשירים

"כמותתמונהלהעתיקהיאבהםהעיקריתהמוטיבציהמימטי·ראליסטי.הואאופיים

בזמןרחוקמקוםשלשיריתיעודוליצורהקוראאלודרכוהשיראלהעולםמןשהיא//
מאבדתכלומר,מתרחבת,(אוומצטמצמתאלובשיריםנעזרתהדוברתדמותבמרחב.או

אלרשמיםלהעבירשבאחריותהלמימופשטים)ולעיןלקולרקוהופכתקרטיות iקו
ממשייםוזמניםמקומותמתאריםאלושירים 24האפשר.ככלגזולהבנאמנותהקורא

שלביצירתהזהיסודראליסטיים.ביטויאופניעלונשעניםגולזברגשלחוויותיהמתוך

בכפריםשיר ,) 1940 (העיןירוקתשיבולתבקבציםמהשיריםבחלקבמיוחדבולטגולזברג
כיהירשפלזאריאלשלטענתועםמתיישבתזוהבחנה .) 1944 (הישןומביתי ) 1942 (

הירשפלז 2sשילר.פריזריךשטבעהמושגברוח 11נאיבית 11איכותהללוהקבציםלשירי
שלהנפוץבמובןלאנאיביות,תמונותשלאוסףבשירתההעמידהש//גולזברגטוען
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המכילות'נצחיות',סטאטיות,תמונותהזה:המושגשלהאידאליבמובןאלאהמילה

 26הוויה//.שלשלמות

שיריםהדוברת.שלפנימיתחוויהעלהואהדגשהרפלקסיביים,השיריםהשני,הסוגבשירי

המניעפנטזיה.שלאלמנטיםועלבזיוןעליותרולהישעןזיאלוגיסטייםלהיותנוטיםאלו

שיריםהממשית.במציאותמסתפקתשאינהפואטיתמציאותלברואהניסיוןהואאותם

שונות.דמויותעםשלהמדומייניםובמפגשיםהדוברתשלבדמותהבעיקרעוסקיםאלו

במציאותטרנספורמציהלחוללכוחורעלעצמוהפואטיהאקטעלהואבשיריםהדגש

השיריםהמימטיים.בשיריםכמרנאמנהארתהלמסורארעליהלזורחרקולאהממשית

מנטרבהםשונים,מבטיםומכיליםבאופייםיותרודיאלקטייםמשחקייםהםהרפלקטיביים

ולרטטהגבולותלטשטושהמוצאנקודתרקלהיותהופכיםוהממשיהראליהקורא.של

ובהשנבחנתהיאהדוברתכאןהראשון,מהסוגלשיריםבניגוד 21לבזיון.מציאותשבין

שיריהםהרפלקסיביהסגנוןבעליהקבציםזוכרת).אורואהשהיאבמה(ולאמתבוננים

עםהשיריםוספרגולזברגשליצירתהבכלהפזוריםהאהבהשירי ,) 1935 (עשןטבעות

והביוגרפיתהאישיתליצירהנחשביםאלובקבציםהשיריםרובבעוז .) 1946 (הזההלילה

היאהנטייהבהםדווקאהפרטיים,לחייהקישורתוךלרובונקראיםגולזברגשלביותר

בבואהאלאהדוברת,ושלהעולםשלוביוגרפיתמדויקתראליסטיתתמונהלהציגלא

בשירתהיעסוקזהמאמרלפואטי.ממשיקיוםביןהמדלגתומקוטעת,קונקרטיתלא

נפרדותחטיבותהמהוותשיריםקבוצותבשתיפרטניובאופןגולזברג,שלהרפלקסיבית

האלוהקבוצותששתילהראותאנסהכןכמוהאהבה.ושירתהחפציםשירת-זובשירה

מרחיקיםאלומנגנוניםהמבט.עלהנשעניםדומיםמנגנוניםעלומסתמכותלזוזוקרובות

הביוגרפית.מהקריאההשיריםאת

אמצעילשמשיכוליםוהםגולזברגשלבשירתהנכבדחלקישלמבטיםלעיל,שהצעתיכפי

חלוקהמאששיםהמבטעלסארטרפולז'אןשלדבריושירים.שלשוניםסוגיםביןהבחנה

מובטים:ולהיותלהביטוביןהעולםאתלחוותביןמבחיןסארטרמבטים.סוגיפיעלזו

להיותחייבזהעלינו;הממוקדמבטלקלוטבעתובההעולםאתלתפוסיכולים//איננו

בתוךאובייקט-מבטלהשיגפירושומבטולקלוטלהביט,פירושושלתפוסמפניזה.אוזה

בנו.שמביטיםלכךמודעלהיותאלאאלינו),מכווןאינוהזההמבטכןאם(אלאהעולם

הסברזהו 28לעצמי"·טהורההפניההואיהיה,אשרטיבויהיההעיניים,שמבטאותהמבט

העולםאתלתארבניסיוןבזיכרון,עוסקתגולזברגשבהםהשירהשבקובצילכךנוסף

אהוביםחפצים,-דמויותבומופיעותולאמבטיםשלמשחקאותונעזראותו,ולשמר

שהירשפלזכפי(אוהעולםשלבחוויהעוסקיםהשיריםכאשרעצמה.הדוברתאונעזרים

אלהמופנההחיצוניבמבטגםלעסוקיכוליםאינםהםנאיבית//),//כמושירה-זאתמכנה

גולזברגאצלהשיריםסוגישניביןשההבדלהיאלענייננוהחשובהנוספתנקודההדוברת.

לעמדההנוטיםהמימטיים,בשיריםאלו.בשיריםהמתבונןהקוראשלשונהמבטגםמייצר

אובשיר,הדוברתדמותמופיעהלאכמעט-העולםבחווייתעוסקיםכלומר-נאיבית

//שיבולתבמחזורלמשלכמוקיבוצית,כדמותבגוף·ראשון-רבים/רבותמופיעהשהיא

זה:בשםשיריםבספרהכלולירוקת-העין"
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בשביליםרוכהרגלנוכינשכחלאלע;לם
 '··:-ז:ז ··:-·'ז:·:ז

כשמיםטבלהעיננוכינשכח,לאלע;לם
: T ·:ז '•••• T ז-:ז-·' 

זp~לים,~ל;כי;פין ,ה~~ i.:1/?רובב 11=~??וכח:;וי
 .ת-;:ז~יד iP;ךה jpן~ובתזpנלת

היאהקורא.אלהחוויהאתומעבירהמתווכתמורגשת,ואינהכמעטשנוכחותההדוברת,

עשן,טבעותהקובץבשיריזאת,לעומתרואה.הואמהלוומספרתידועלעומדתכאילו
שאראהכפיההתבוננות.למושאהופכתהיאשםשיר.בכלכמעטהדוברתמופיעהלמשל,

בנבטוכןועלהדוברתמולאלהאהובאוהחפץשלעמדתואתתופסהקוראבהמשך,

אתהמעמידים"הכמו-נאיביים",בשיריםהמימטיים.בשיריםממבטולחלוטיןשונהעליה
אינוהשירשכןהדוברתבדמותורפלקסיביתעצמיתלהתבוננותמקוםאיןבמרכז,העולם
 29לה.שמחוץבעולםאלאבה,עוסק

והפרוםופופיאהגבוגורדשלהחפציםשירת

זהקונץ.דרך 1935כשכתאורראהעשן,טבעותגולדכרג,לאהשלהראשוןהשיריםקובץ

 30ביצירתה.הביוגרפיתוהקריאהגולדכרגשלהמשוררתדמותהתקבעועליווהביקורות

שנתפסבמההקוראיםאתלשתףגולדכרגשליכולתהמתוארתזהקובץעלבביקורותכבר
דוגמהפואטיים.באלמנטיםבשימושאוברטוריקהנחשדתלאשהיאכןכדיעדכ"חייה",

בטבעותהשיריםפיהםועלכמאמרו,מביאמירוןשדןפיכמן,שלדבריוהיאלכןאחת
שמתוכההסיטואטיביתהמציאותאתהןבמקרר][כןממטיחבנאמנות"מבטאיםעשן

בולטיםזהבקובץבהמש,ךשאראהכפיאן 31.1ידיה/עלהמתעורריםהרגשותאתוהןבקעו

לקרואבאפשרותשמפקפקיםוהפנטסטיים,הרפלקסיבייםהמפוצלים,היסודותדווקא
כן.כלראליסטיכאופןשיריהאת

לראליסטי,בניגודהפנטסטיעלוההישענותהפיצולאתהמבטאתבקובץ,אחתשיריםקבוצת

נפר,דכקורפוסמחקרילעיוןזכולאאלושיריםדוברים.חפציםבהשמופיעיםזוהיא

למשלערג:לעתבחדרהלבדשרויהכשהיאבנדידות,גולדברגשלמעיסוקהכחלקאלא
השעון,מן ,]".[השקטמןכ,,שאולותנספרהמטאפורותאתשמזההעוגן,יצחקאצל
//טבעות-העשן,,במחזורשמזההצמח,שלמהאו 32,1ובדידות/לועגיםחלונותערב, ,]".[

חשובה 33.1ובעניים/בדומייתםחפציםהרבהלחפצים,ערגה ,]".[בתוגתומתוק ]".[זמר 11
צמח:שלביקורתולגבימירוןשלהבחנתו

התנווןהמבקרו'צניעות'.הקטניםפרטיהעללמציאותאמיתיתקירבהמצא](צמח

היאאלא ]".[הדלההיומיומיתהמציאותבפרטימכחינהשהמשוררתלכךדקלא
משמעותעליהםלהעמיסהטבעיים,מממדיהםלהפקיעםלהגדילם,מנסהאינהגם

כךומשוםכבזות-שהם,אותם"אוהבת"היאולייפותם.לפארםובהם,נזהםשאיננה

תגרנותוהןבמקור]!כךמשכנעתשירימימזיסהןאליהםביחסליצורמסוגלתהיא
 34 •"נאמנות"ריגושיות
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בחפציםוקריאהמדויק.אינואחריםמבקריםשלבדבריהםהמשולבמירוןשלתיאורואך

מדוע.תסבירהפרוסופופיאהדרךאלו

לאאבלוהראי,החלוןכמוגולדברג,שלבשירתהשוניםלחפציםהמתייחסיםמחקריםיש

דובריםחפציםשכולליםשירים 35דוברים.חפציםבשיריםשישלכןיתרהחשיבותיוחסה

ומיטונימייםמואנשיםרקאינםבהםהמופיעיםהחפציםמיוחדת.התייחסותמצריכים

מעניקהשגולדברגהדיבוריכולתהדוברת.שללבדידותהתפאורהאועדרתומשמשים

3גרדא;מהאנשהיותרהיאלהם
המיליםשילוב- ) prosopopoeia (פרוסופופיאהזוהי 6

p1·osopon 11פנים 11שהוראתה 
, 

דגש . 11לעשות 11שהוראתה , poiei11ו· 11מסכה 11או , 11דמות 11

הבדיונית.הדמותשלדיבורההואלענייננווהחשובהמונחשלהשונותבפרשנויותהחוזר

התפקידשלגלגולאבלגולדברג.שלהראשוןבספרהרקבוופיעיםהדובריםהחפציםנאמוד,

משיריהברביםהנעדרהאהובשלבדמותולמצואניתןהמוקדמתבשירתהממלאיםשהם

עשן,טבעותבקובץהחפציםשללהופעתםבמקביללהופיעמתחילהזודמותהמאוחרים.

אעמודזהלמעברהסיבותעלויותר.יותרומשמעותימרכזימקוםתופסתהיאהזמןועם

יותר.מאוחר

הפרוסופופיאה,בעזרתכיצ,דמדגיםעשן,טבעותהקובץאתהפותח//טבעות-העשן,,,השיר

מזמיןבפרוסופופיאההשימושאחת.שיריתבסיטואציהועמימותראליזםגולדברגיוצרת

הקריאהעליה.ומערערכזומקריאהחומקובה-בעתוהקונקרטיתהביוגרפיתהקריאהאת

ואתוהמלנכוליההבדידותאתלמשליצירתה:תמציתאתבומזההזהבשירהרווחת

גולדברגשלבשירתהמאפייןעודמדגיםהשיריומיום.שלובחפציםבחוויותהשימוש

//זירתשלמדוקדקתבחינהואחידה.מוחשיתדוברתדמותעללהצביעהקושיוהוא

כנטולת-כולההסיטואציהואתבחמקמקותההדוברתאתמציגהזהבשירהמבטים//

בסיטואציה,פעילחלקשלוקחכמיהקוראאתמציבהוהיאדאליסטית-מימטית,ממשות

שללחייהובהתאמההדוברת,שללחייהראליסטיתמעדותהופךהשירכןהמבט.זרך

הקורא.וגםהדוברתגםמופיעיםשבהמבטים,לזירתהמשוררת,

יי i?v~לד o/{vע;ת 1ז,כ~ל
דילא;ת.~ן~ת~ל}ף

:;ויד l;? 'lך~י~נ:;וי ל?;; JJ9 ~ ן;עfזז:_;

 .??אד l'קט ift;i י~~~ת

ה;ת ?;1נ;י 1'ןמ;ת iמ םי~;ח??~נ;ת

 ?1;ז~ i.:1;:זיא?~ז;י i.:1 " :ת;ל~;ש

קה;ת ם;~pז fן~יתלא ם~ז:_;

 "?תן~~-ן;ג;ל:וך\?ם

לדדלי,ל l'ת J! ? ץנ::;רז:;!הק.ט 9

~יז?ז' lת iנז;ע~לי;גא
?גכלי ת~~ך~ ?;Iלי~ך ?IJ7ך~לר
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עצמה,לגרלדברגדרמהאוליברהדוברתוהדמותבכנרתו,יומניכמעטאישי,לירי,שירזהר

החדרשתפאורתמגלהשנימבטזה?פשוטחדרשלטיבומהאךבחדר.לבדההשוהה

לאאפילוכלומר,-העשן"טבעותב/'צלעשן,במסךנפתחהשירממשרת.נעדרתהיא

העשן,,,טבעותב"מערףעשן,במסךנסגרוהואוילאות",עדנתאלה,,עף-צלורקעשן,

גבולותגםרכךוצללים.עשןמחליפיםבחדר,למצואמצפיםשהיינוהמוצקיםהקירותאת

בשירביותרהממשיהדברלמעשה,למציאות.בדירןביןורוטטיםמטושטשים-השיר

אחרות:במיליםוהדוברת.השעוןהדמויותשתיביןהמפגשאלאעצמו,החדראיננו

הדוברהשעוןבשיר.ביותרהממשיהואלדבר,מסרגלשערןשברהפנטסטי,הרגעדווקא

להתממשארתהכרפההואאליההמכווןובמנטרהדוברת,שלהופעתהלפניבשירמופיע

אינהשהדוברתלבלשיםחשובמתוכם.ארתהומחלץהשיראתהמקיפיםהצלליםמתוך

שמסתכלהשעוןהווילונות,הצל,מופיעיםתחילהארתה:מבניתשהשעוןעדבשירנוכחת

אבללנוכחותה.מודעיםנעשיםהקוראיםאזרקו;נאדוו.~קטף i\,\ //פניהאזורק-בה

שהשעוןיודעיםרקארתה,רואיםאינםהקוראיםדבר.עליהנמסרלאשם,היותהמלבד

שלדמותהאתשמממשתנוכחותואבללתכניותיה.לזהותה,שואלהשעוןארתה.רואה

הקרובהחפץהשעון, ."?ו;נזo tיא? {tiזנ;ו o "ארתהשואלהואארתה.מערערתגםהדוברת,

לעשן.מבעדלזהותהארלראותהמתקשההואכאילוהשאלהאתלהמציגרהמיטרנימי,

אחרת.ולאכךפועלתאחרת,ולאכךנראיתשלפניושהדמותלהאמיןמתקשהגםהוא

ביןהניגודיםאתליישבבניסיוןמתריסה,כמעטביקורתית,שאלהמציגהשעוןכלומר,

רביןמכירשהואחשבשהואזרביןבפועל,שהיאמהלביןלהיותהתיימרהשהיאהדמות
 38מולר.כאןשיושבתזר

שמייצרתובמבטבפררסרפרפיאהאחריםובשיריםזהבשירגרלדברגשערשההשימוש

עלנשעןהזההפירוקומפורקת.בבראתיתדוברתמציירהשיר,בתוךהפררסרפרפיאה

כדיבורהפררסרפרפיאה,והמרחב.הזמןגבולותביטול-הפררסופופיאהשלנוספתתכרנה

לראיה:בר.המתואריםהמסוימיםובמרחבבזמןתלויהאינההשיר,לתוךומיובאמדומיין

לדברזהבשירמסוגלההורה,ברגעהשעההיאמהלהודיעהואהרגילשתפקידוהשעון,

החיה,-הדוברתדמותביןהיפוךמתקייםזהבמובן 39העתי.ךעל-כןעלויתרהעברעל

עלמשרטטהשעוןבעודבחדרוכבולהנעוצההיאהדומם.השעוןלביןכביכול,הניידת

הדמותשללשיתוקהתורםגםהשעוןשלשמבטוייתכןועתי.דהווהעבר,-הזמניםפני

עצמיאתחיאניהאחר,שלמבטו//באמצעותסארטר:שלדבריוברוחזאתכלהדוברת.

מקומימהלאואףאני,מהיודעאיניאךתקנה.כחסרבסכנה,כנמצאהעולם,בלבכקפוא
אפואממלאהדוברהשעון 40נמצא".אנישבוהזההעולםלאחרמפנהצדאיזהארבעולם

אותה.מבטליםרבר·בזמןהדוברתשלדמותהאתמממשיםומבטונוכחותוכפול:תפקיד

חושףהחפץהראשונהבפעםפעמיים:הדוברתאתחושפיםהשעוןשלושאלותיומבטו

הפעולההאו;נתירת.פניהאתלכאורה,חושף,הואהשנייהובפעםבחדרנוכחותהאת

בי ל<::ו-rסמ"השעוןהראשון:בביתהשלישיתבשורהכולהכמעטמתגלמתהזאתהכפולה
-T • : -•• • 

ויוצקהצלליםמביןארתהששולףמוכר,קרוב,חפץשלמבטזהואחדמצד ."רי~נ;.וךtזי~פף

היאמיקיומה.אתבספקשמעמידומתריס,מנוכרמבטזהרהאחרהצדומןממשות,בה

ארתה?מכיראינוהשעוןאפילואםהיאומה
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מעניקהגולדברגאנושייםפניםלתווינוסףמואנש.חפץרקאינובשירהדוברהשעוןאך

היאאמרנו,שכברכפיהפרוסופופיאה,פררסרפופיאה.המכונהבפעולת-האנשהקול,גםלו

דיבורוכלומר,עצמה.הספרותיתוהיצירההשפהדרךרקהמתקייםתוך-ספרותימבטמסכה,

שלדמותושלהפיקטיביותאתמדגישגולדברגשלאחריםובשיריםזהבשירהחפץשל
 4למטאפררי,יממיטונימיהחפץאתהופךגםהואכולו.המעמדשלהבדיוניותואתהחפץ

אתומוצאתשמחפשתהקונקרטית,בשיר,הקריאהאפשרויותשתיאתשרבשמחזקמה

הנטייהבעודאחידה.ולאמפורקתדמותשמוצאתוהאבסטרקטית,בשיר,גולדברג""לאה

אלובשיריםבפררסרפופיאההשימושגולדברג,שלבשירתההמיטונימירתאתלהדגישהיא
המתקשרתמירון,שלטענתואתבספקמעמידהזרנקודהמטאפררי.רובדגםלהםמעניק

שאינהבלבדמיטרנימיתתופעהבשירתההחפציםהיותעלוצמח,פיכמןשללדבריהם

אתמזהיםשבולאופןגםקשורההמיטונימיתהקריאהמיומיומיותם.אותםמפקיעה

שביצירתולבעייתיותלמורכבותהדגשהעברתעצמה.כגרלדברגגרלדברגשלדמויותיה

לבנותגרלדברגביןהאוטומטיהחיבוררעלגרדאביוגרפיתקריאהעלגםמקשהשכזהזיהוי
אתמדגישכפרןסןפןפיאה,כמסכה,בחפץערשהשגולךברגהשימושכן,כמו 4Zךמןתה.

(מטאפורית).חיץיוצרתאוומרחיקה(מיטונימית)מקרבתשבהיבעתהמסכה,שלכפילותה

כאריסטו,רטוריקניםעמדוכברטיבושעלורטוריפיגורטיביאמצעיהיאהפררסופופיאה

ולהרחיבו.זהבמושגלעסוקחזר ) 1844-1765 (פונטאנייהפייר 43רקווינטיליאנוס.קיקרו

מאןזהפולהואברהבולטשהחוקרזה,במושגהמודרנילמחקרלבסיסהפכוהגדרותיו

11 'במאמרו
) 

11Autobiograpy as Defacement1 11כהשחתת·פניםארטרבירגרפיה 
(, 
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הפנים,אלשלווהקשרלפררסופרפיאההאופייניהדיבורשלחשיבותואתמדגישמאןזה

 45פנים".ולבסוףעיןפה,מניחש"קולטועןהואעליה.מצביעשהקולהדמותארהמסכהאל

בריירסףשחמוטלכפיבדיאלרגיזםולאפשוטה,בהאנשהמדוברשלאהואשברורמה

כיטוענתהיאשברמטאפררה',,בתרך"דיבורהפררסרפופיאהעלבמאמרהזאתמגדירה

שמבדילמהמהפה,,שיצא/כפיוחיקויוכלשהילדמותישירדיבור"ייחוסהואדיאלוגיזם

ברייוסף 46 ./ 1הפרוסרפרפיאה/שלהפיקטיבי/אופיההוא ]."[לדיאלוגיזם,הפרוסופופיאהבין

'פנטסטי,,,,בשםמכניםשהיוםלמה"אלאספרותית,בבדיוניותרקמדוברשאיןמציינת

זהו ] ... [במציאות,לדבריכולשאינושידועלמידיבורייחוסהיא//הפרוסופופיאהכלומר,

מציינתהיאבטקסטפרוסופופיאהמופיעהכאשרכן,על 47ו. lכפשוטרלהבינושאיןדיבור

מבקשזהשטקסטהמציאותשלהטקסטואליהממדואתהפנטסטיאוהבדיונימעמדואת

צ'ילדרי,פיעלהפואטית.הפעולהשלכוחהתמציתהיאהפרוסופופיאהבכךלמסור.
 48המציארתוו,עלהמשוררשלהטרנספורמטיביתהשליטהאתמדגישה/'[הפררסופופיאה]

להיותיכולההפרוסרפופיאהלכןהמימטית.ולאהטרנספורמטיביתהשליטה-מוסיפהואני

ורקאךמתאפשרתהיאביסודהפנטסטיתשהיאהיותאבלעליו,ולהישעןבראלימעוגנת

הכלוליםאלובמיוחדלכ,ךדוגמההםגרלדברגשלמשיריהרביםהספרותית.היצירהדרך

מאפשריםאךראליסטית,מציאותית,סיטואציהעלנשעניםהשיריםעשן;טבעותבקובץ

היאהפרוסופופיאההשיר.לגבולותמחוץלהתקייםיכולשאינונוסףדבר·מהשלקיום

אח,דמצדכנות,שלרושםליצורכדישלהמילותיהעלבשירשמהשגולדברגהמסכה

האחר.הצדמןהפרטית,האישית,שלה,מדמותהוהרחקה

273 

!:'" 
c -~ 
r-1 
r-
F 



לדוברתדרושהמבטשראינו,כפימבט.מייצרתהיאנוסף.דברמייצרתשהמסכהאלא

כןעלאומרבשיר.נוכחתאינההיאעליה,נחלאהשעוןשלשמבטועדלהתממש;כדי

נקודתהואהמבט 49אותי"·רואהשמישהומפניעצמיאתרואה"אניסארטר:פולז'אן

הפנימיהמבטלדוברת.הקוראיםביןגםאלאלדוברת,השעוןביןרקלאבטקסטהמפגש

שמזמיןהואהשיר.אתהקוראיםשללמבטםהדהואהשעוןידיעלהשירבתוךשנוצר

שאנוהדמותעלולתהותהשעוןשלמבטומתוךהדוברתשלבדמותהלהתבונןאותנו

האינטימיותמורגשותהקוראים,שלוהןהשעוןשלהןהמבט,שלזובכפילותרואים.

התוהההבוחן,החיצוני,שבמבטהזרותוגםהביתי)המוכר,(השעוןהסיטואציהשל

מבטםלהיותהופךהשעוןשלמבטובדוברת.ומתבונןבשירהקוראהזרשלוהשופט

האת?")היא,("האתהשעוןשלוהביקורתיותהאדנותיותושאלותיוהקוראים,של

זקוקההדוברתאכן,דומה.עמדההתופסיםהקוראים,שלשאלותיהםגםלהיותהופכות

מערערזהכפולמבטאבלולהתממש.להיראותכדיהקורא)(ושלהשעוןשללמבטו

אותה.חושףדמותה,את

אדםלהפוךמסוגלשאינומבטכלומרחפצים,שלמדומייןמבטעלמדברגםסארטר

לייצרמסוגללאוהואהסובייקטשלפנימיותוהחפץעלמושלכתכזהבמקרהכילסובייקט,

יכולמחפץ,להבדילאחר,סובייקטרקסארטר,פיעלהסובייקט.עלוחיצוניאו;נתימבט

פניםבשרםלנוניתןאינו"האחרבעולם.וקיומיישותיאתלהגשיםובכךממשבילהתבונן

שלו.ההיות-מבטהתמוטטותאתמהווההאחרשלהאובייקטיביזציהכאובייקט.ואופן

 soאובייקט".להיותיכולשאינומהעקרוני,באופןהוא,האחרהמבט,תופעת]במסגרת ... [

רקמבטו.תחתלסובייקטלהפוךיכולהאיניכלומראותי,לראותיכולאינואובייקט

נראה,שעודכפיבו.להביטשניתןכסובייקטאותילממשיכולמדומיין,אםגםסובייקט,

עקרוניתכיויוצאהאהוב,אלמהחפץמועתקהמדומייןהמבטגולדברגשלהאהבהבשירת

סיבהזוהיהחפצים.שלמזוגדולהאותהולהנכיחהדוברתאתלהגשיםהאהובשלהיכולת

ספרלאחרובפרוסופופיאהבחפציםהשימושאתגולדברגזנחהשבעטיהאחתמשוערת

אותומשאירההאהובדמותאתהכתבעלולהע'לותלבנותהאחר,מהצדהראשון.שיריה
שלההאהבהמשירירביםגםולכןעשן,בטבעותהדובריםהחפציםכמוהאובייקט,בעמדת

נהם.שנבניתהסיטואציהשלביטוללכללדברשלבסופומגיעים

לשתימציעהשאניאחדהסברהיאחפציםשלמבטםלגביסארטרשללעילהבחנתו

קולבעלותלדמויותהחפציםשלהפיכתםהיאראשונהגולדברג:שלנשירתהתופעות

המענייןהאהבה.לשירתהחפציםמשירתמעברהיאוהשנייההפרוסופופיאה,דרךופנים

שיוצריםדומים,מנגנוניםעלמושתתיםעין,למראיתהשוניםהאלה,התחומיםששניהוא,

דמותשלתפקידהומסכה.פניםדמות,ביןהשירבגבולותמדומייןאוטקסטואלימפגש

המוקדאפוא,כךאותה.לבטלגםתמידאבלהדוברת,אתלתכנית-כפולתמידהואזו

חשובהשיר.במסגרת-שלווהקריסההבנייה-המדומייןהמפגשהואאלובשירים

תיאורמקבלאינוהקוראושלרובמשמעותיתאינהפרטיה,כלעלעצמה,שהדמותלציין

מבטמתוךהאלוהשיריםאתלקרואהניסיוןאתבספקמעמידששובמהשלה,קונקרטי

האפשרויותועלכללמתקייםשאינומפגשעלהואבהםהדגשכיבחשבוןנביאאםביוגרפי,

"הרגעמכנהמאןדהשפולמההואהזההמפגשרגעהשיר.במסגרתורקאךמקייםשהוא
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ביוגרפיהואטקסטאםחד-משמעיבאופןלהכריעניתןשלאקובעמאןדההאוטוביוגרפי".

מהקורא.אומהמחברנובעתמסוימתקריאהאםחד-משמעיתלהכריעניתןלאגםלא,או

חוסרשלמצבאלאזה,אוזהשלקוטביות,איננהלאוטוביוגרפיהבדיוןנין"ההבחנה
נתוןמפגשנקודתהמהווההאוטוביוגרפי","הרגעהואמאןלזהשחשובמה sהכרעה".ו

המקוםהואולמעשהלבדיה,אמתביןתמידמהבהבהואלמחבר.הקוראביןהטקסט

מחייבאינואבלהביוגרפית,הפרשנותאתמאפשרזהרגע s2ביניהן.תמידמוכרעהבלתי

להיפתחיכוליםאחרים,ושיריםגולדברג,של"טבעות-העשן,,השירלכןכזאת.פרשנות

מופשטת.לקריאהגםאבלראליסטית,לקריאהגם

מאןזהשלהדיוןאתממשיך ) Riffater1·e (ריפאטרמישלהספרותומבקרהחוקר

הפרוסופופיאהאתומקשרליריתלשירההפררסופופיאהביןזיקהיוצרהואנפרוסרפופיאה.

דבריו:הםוכךהקורא.שללמבטו

להיותשיכולמשהועלהמונחתמסיכהמאשריותרלאאכןהיאהפרוסופופיאה

פרשנירוחבמצבהקוראאתלשיםהואעושהשהמסיכהמהכלפנים.כלללדשאין

שיכולהרפרנציאליותידיעלשמוצדקתהגבלהאיןמימזיס,אין .]".[ספציפי

 .אבסטרקטיכךוכלפשוטכךכלכאופןשניתנותהקורא,שלהבניותיועללהתערב
שלוהרגילה'והפונקציהמשנילהיותחייב'הואמימטיאלמנט·גיזשהונש·\,ראם

 sהנתון.'ידיעלמחרשממוקמתלהיותחייכתכייצוג

והדוברת·הקוראנפגשיםשבוכזהאוטוביוגרפי,,/'רגעמתאר"טבעות-העשן"השיר

מדגישבפרוסופופיאה,הדובר,השעוןשלבדמותועושהשגולדברגהשימושמחברת.

ביןבשירההיפוךשבו.המלכודאתגםאבלהדוברת,עבורהמבטשלחשיבותואת

אתמגלםזההיפוך-השעוןשלוחיותולדיבורוהדוברתשלורוממותהשתיקתה

מאן:דהשטועןכפיהפרוסופופיאה,בתוךהמוכלתוהמאוימת,המאיימתהאפשרות

שלהסימטריהמבנהלדבר,גולדברג]שלבמקרהלחפצים,[אולמתיםשגורמים"בכך

ביןהמהופךהקשר sשלהם".•במותםקפואים,דום,נאלמיםשהחיים ] ... [רומז,הטרופ

חיהדמותהואהקוראכאן,גםהקורא.מולהפעםנוסף,היפוךמדגישלדוברתהשעון

השיר.נתוןהאילמתהקפואה,הדמותאתלשפוטואףלהכריעלהביט,החירותובעלת

האובייקטיביזציהוכןמובטההיותושלהמבטשלכמעטהאלימיםהצדדיםמודגשיםכך

למבטוהדהםהדוברתאלמפנהשהואוהשאלותהשעוןשלמבטוזה.ממצבהנגזרת

להקהותומנסהביקורתיתבעיןבוחןלזהותה,ושואלבהמתבונןהקוראגםהקורא.של
 ssרואה.שהואזולביןמכירשהואזוביןהסתירותאת

//דוממים'/:במחזורהשניהשירהוא ,,,ברעב'/דובר,חפץובונוסףשיר

 ."כך,~"סז;נלה~;דוש~תיוך~ת~ני
 .המחדדלניאלתוגהנוסכתוהיא

:· T •,• • -ז: TT 

 ,תך,~ 9 ~דלז:ייה fזVנןה iJזרחי:;כי
ןת. iJ ~ Qירם fר.ק חו::נ~י:Iךחיא

!:'" 
E! -~ 
M 
ו-

i"'י 



 םי(;!~ iמ [iז;רריסים iJ ד!(ג;:~ללים??~יחים
ל??נ;ןה~:;גיב ל~~~ג;:ןי;זp:;גים
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 .ה~ךpן~ןp~;ו~ר~רת vחי aלחמו
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הדוברת"טבעות-העשן",במחזורהראשוןמהביתהדוברתשללהיעדרהבניגודכאן,

שהיארקלא ."'ברע'המילהפרושאתיודעת"אניהראשונה:השורהמןכברנוכחת

החלומי,המצבלאחרו"יודע".סמכותיבאנישמדובראלאב"אני",פותחוהשירנוכחת

ובלתימוחלטתידיעהכאןמופיעה"בדמדומים",במחזורהראשוןבשירהמעורפל

מופיעיםהשניבביתכברהראשון,בביתהמוחלטתהידיעהלמרותאבלמעורערת.

ד;ו:;~יב~ו?נ;ו~לדיוו;<:;~ים~ים~ aו:נ~ oב;וריץ;כים o ד?.נ~~ללים";נוז::יז:ייםמערער:וספקצללים
שוב,נו:נראה".הו:נתנדנדתלתמ~נתימרפרפים/רמזיםרגעמדיושולחיםלמנורה/
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הדוברת)(ולאשהמנורהלמנורה,סביבצלליםשלקהלישבחדרה.לבדאינההדוברת

הוודאותוממילאלצדם,יושבתבהתרחשות,משניתכדמותהדוברת,עניינם.מרכזהיא

ך~עז;כד.י"שו?ז:ייםהצלליםהדוברת.גםוכךמתערעריםהשירנפתחשבהםוהביטחון

ביןה"מתנדנדת",דיוקליתראוהמופיעה,הדוברתשלכפילתהאלך~ים" 9ז;נדךו;גזים

"רטט"לאותועדותזוגםבמר~ה.-הבבואתילייצוגוממשיקיוםביןלבדיון,מציאות
הנמצאתהדוברתבשיר:דמויותשתיאפואיש 57עשן.טבעותבספררבותהמופיע

במראה,המתנדנדתהדוברתשלותמונתהההתרחשות,אתומתארתמתבוננתבחדר,

החוויהאתממשיךבשירהאחרוןהבית ssהרומזים.הצלליםשלמבטיהםמופניםואליה

מתבונניםהחלונותארוכות.בהומסתכלים"לועגים"החלונותהפעםהשני.הביתשל

אתהקוראתופסכאןגםשבמראה.דמותהאלשמכווניםהצלליםכמולאבה-עצמה,

עמם.בהומתבונןהדוברתעלהחפציםשלתצפיתםנקודת

שסביבוהמרכזהייתההיאהשניבביתמיוח.דמעמדלמנורהבשיר,המופיעיםהחפציםמבין

ידיעלהלועגיםהחלונותומןהצלליםמןנבדלתהיאהשלישיובביתהצללים,התאספו

 /-לבנותתתחלנההן'מ~דחושבת:מלמעלה/הו:נתאנלתהו:ננורה"רקהדוברת:אליחסה
--: T -•:-•,•:' •:-:ז :•:• ' T •• -:••:ז •: 

גםהיאהמנורההדוברת.אלאמפתיהמביעההמנורהדק 59 ·"'הלדוו;גה oןזו;:ג.~ךזזה /o'זו

מעמדהכאןגםב"טבעותיהעשן",השעוןכמוושוב,בשיר.קולמקבלשאינוהיחידהחפץ

בפיצולההכרהאךהדוברת;שלדמותהשבבסיסהפיצולאתלזהותלהמאפשרהמיוחד

 60הפירוק.אףעליותרמלאהיותר,אז;כיתיתכדמותהדוברתשלבדמותהההכרהגםהיא

הממשית.לדמותהלועגיםוהחלונותשבמראה,זו-לאחתרקרמזיםשולחיםהצללים

למתחוללומודעתהדוברתשלפניהשתיאלמתייחסתבכפילותה,אותהרואההמנורהאבל

הראשונה.השורהמןהדוברתשללידיעהאירוניבאופןמנוגדתהמנורהשלזוידיעהבנפשה.

הדוברת.עלדבר-מהיודעת-"יודעת"היאגםהמנורהאךידיעתה,עלמכריזההדוברת
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יכולהזאתלבכות"."תתחלנהמיד-להשדומהוזושבמראהזו-ששתיהןיודעתהיא

למדיאדישיםהצלליםבעודהדוברתעל"מתאבלת"שהמנורהאפשריתסיבהלהיותגם

בשירהמשמעותמוקדב"טבעות·העשן",כמוכאן,גםלה.לועגיםוהחלונותלנוכחותה

גםהיאהדמות,שלכפילותהעלעומדתרקלאהמנורהלדוברת.החפץביןהמפגשהוא

היאהמנורה,לדברילבכות,שתתחילזוהרילהעתק.מקורשביןביחסעיוותעלמצביעה

היחסיםהיפוךעלהמנורהמצביעהבכךלה".הדומה''זומכן,לאחרורקשבמראה""זו

ונראתהבמראההתנדנדההדוברתשלדמותההקודםבביתאם 6לבבואתה.יהדוברתבין

המועתק,הקיוםבעלתהדמותכימעידההמנורהכאןעצמה,מהדוברתמוחשיתפחות

מערכתוכךלהפ,ךולאשבמראהלזאתש"דומה"היאהדוברת;היאממשי,הפחותולכן

"האז;כתי"המצבאםהיאהנשאלתהשאלהמתערערת.להעתקמקורביןההיררכיתהיחסים

מייצרהדוברתעלהמנורהשלהחיצונישמבטהאותופסת,שהמנורהזההואהדוברתשל

דמותהאתמפרקהמנורהשלמבטההאםכלומר,בבואתה.לביןהדוברתביןהפיצולאת

האמפתיהלמרותכיייתכןבאמת.שהיאכפישלה,בפירוקאותהתופסאוהדוברתשל

דווקאבחדר,החפציםמשאריותראכזריתלמעשההיאהמנורההדוברת,אלחשהשהיא

הואזהבשירגולדברגעליושמצביעהמהכ,ךאוכךיותר.אליהאמפתיתשהיאמפני

בשירהיחידהוודאיהדברולתיאור.לזיהויהניתנתורציפהממשיתדמותשלהיעדרה

המבט.הואהפנטזיה),מתחוםהםבחדרהחפציםושארהמנורהשלשדמותה(בזוכרנו

היאהמבטשאפשרותכךעלעומדתגולדברגמייצר.זהשמבטהמפגשדיוק,וליתר

גםלדעת.אולגלותזהמבטשלביכולתומהולאבשיר,היחידההקונקרטיתהאפשרות

אתמהדהדיםהקרובומבטההמנורהכיצדלראותניתןב"טבעות·העשן",כמוזה,בשיר

בשיר.הקוראשלמבטו

המדומיינתהפגישה

רביםמופעיםלמצואוניתןגולדברגשלביצירתהחוזרמוטיבהיאהמדומיינתהפגישה

הרומן,גיבורתנורה,האור.והואברומןמופיעהמדומיינתלפגישהנוספתדוגמהשלה.

לאורךמתועדתביניהםהשיחהלצדה.מהלךהמבוגר,האהובואוין,ביער,לטייליוצאת

כלל.התקיימהלאביניהםממשיתשפגישהנורהמגלהשבולמקוםעדעמודים,כשלושה

רגעזהו 62ייתכן".לאלא,כאלה,דבריםיאמראויןכיייתכןלאלפתע,נורהחשבה"לא,

לבדההיאכיוידעה"עמדהנורהרגע.לאותועדשהתרחשההדמיוןפעולתשלהשבירה

כךלבךאתלהשיחיכולאינךלעולםדמיונה.פריאלאאינההזאתהשיחהכלוכיביער,

 63חיים".אנשיםלפני

דמויות.ביןמפגשיצירתשלהטקסטואליהבדיוני,המהלךמודגשזובסיטואציה

שלאופגישהששיחהלהאמיןלהםגורמתשולל,הקוראיםאתמוליכההמספרת

אופייןלפימסתברותאפשרויותעלנשענתהבדויהשהשיחהבגללקרו.אכןהתקיימו,

כלאתבדתהשנורהלהבחיןכללניתןלאביניהן,אפשריתשיחהושלהדמויותשתישל

לשיחהעדשהואשהאמיןהקוראמתנפצת.ההתרחשותאשלייתשבולרגעעדהשיחה,

כלאבלקרה.שאכןכדברהאחרונההשיחהאתלבטלנדרשהדמויות,ביןהמתקיימת
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המדומיינתלפגישהביטולה.אףעלמתקיימתהטקסט,במסגרתהמונאתהתרחשות

הואזאתועםקרה,שלאדברשלמיוחדמעמדאפואנוצרבטקסטהמתועדתוהמבוטלת

ניןהשיחהשלאי-התרחשותהעלהידיעהאתלהשהותגולדנרגטורחתמדועממשי.

נדבריםבהמשך,השאלהעלמשינהגולדנרגבקוראים?כךלתעתעמדועהשניים?

שלבכתביהוהפנטזיההבדיוןשלהדופןיוצאלמעמדםפואטימאמין""אנישמשקפים

גולדנרג:

גםאלאחיתה,שלאבלבדדולאשיחהאותהכיוידעהמפוכחתכבדחיתה!נודה!

באינטנסיביותהםחייםהדמיון:בעלישלעונשםהואזהשהרילעולם.תהיהלא

חוזרתהמציאותשאיןומאחדשנייה,לנזציאותשיהיועדדמיונותיהםאתיתדה

 6גשמית.•למציאותהדמיוןיהיהכיאיפואייתכןלאפעמיים,

אםשהתקיימואירועיםכמרממשייםהםהתקיימושלאאירועיםגםגולזברג,שלבעיניה

שמתקיימתכצורהמשלהאונטולוגייםוחוקיםקיוםלפנטזיהועוד;זאתהכתב.עלהועלו

מעמדבעלתאלאלא-מציאותית,איננההמדומיינתהפגישהאחרות,במיליםמקביל.ביקום

קיומםאבלעצמה.נזכרתשמתקיימתמקבילה,חלופית,"שנייה",מציאותשלאונטולוגי

קיומםאפשרותאתמסכלבטקסט,-מכךוחשובבדמיון,המתקיימיםהאירועיםשל

שיציריהואהאמנים,ובהםהדמיון,נעלישלהאז;נתיעונשםאפוא,כךהממשית.במציאות

גשמית,למציאותיהיולאלעולםזאתועםשנייה,כמציאותמוחשייםיהיויתקיימו,דוחם

 65פעמיים".חוזרתהמציאות"איןשהרי

הממשי.בזהלאהמדומיין,במפגשמתרחשהמהותיגולזברג,שלויצירותשיריםבהרבה

הואוראליסטיתביוגרפיתקריאהשירתהאתלקרואהניסיוןלהראות,שניסיתיכפי

איננוגרלזברגאצלשהדגשמפניזאת,מאליו.מרבןאוהכרחיהואתמידלאאבלאפשרי,

הבדיוניבמרחבלהתרחששיכולמהעלאלא//באמת",התרחשלאאושהתרחשמהעל

כאמור,שנייה.פעםהמציאותאתליצורמבקשתאינהגולזברגומאפשרת.יוצרתשהספרות

לאופייהנוספתדוגמהעצמה.עללחזורממילאיכולהאינההמציאותשהתרחשה,מרגע

מכסועהמכחברםברומןמצויהליצורמבקשתשגולזברגהשנייה////המציאותשלהמתעתע

ז;זל:אהובה,אלבמנתברותפונהאלהבמיליםמדומה.

ויצהליקדחשליהמסעאל'אנחנוניפגשכךאחדותשניםשבעודלהיות,יכול

שכלמבטאמצאאליך,וכשאבואכתחנה.כללתהיהלאואתהאליך.בהתקרבו

 6אתה.•תהיהזהוהלאמשטמה.מעטרקלקראתיהנושאתקדה,וידמדוכסיםכפתוריו

אבללאל.רותביןמדומייןבמפגשמתחילההסיטואציהמשונה.קטעהואנספרזהקטע

שיוצרותהמדומייןמהמפגשכחלקעדיין-המפגשלנקודתכלליג~יעלאז;זללמעשה

(או·מדומיינת(פגישהבדיוניתמציאותכזו:היאהסיטואציהשלתבניתהוגולזברג.רות

ביניהםהמדומיינתהפגישהכלומר,בדיונית.מציאותמדומיינת),פגישהלפגישה]הגעתו

(לא)כשהםיקרהש(לא)מהאתלדמייןממשיכהרותזאת,בכלאבלכלל.פגישהאינה

(נחפץקדהתהיהוידורכוסיםככפתוריםסגודיהיהמבטושם,יהיהלאכשהואייפגשו.
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ניןנעלעילהמשפטלעיל.שתיארתירטטלאותוביותרמוחשיתעדרתכאןישאולי?).

אפילומתרחש,לאאומתרחשבאמתמהלהביןניתןלאשלבסוףעדלמציאות,דמיון

המדומיין.המפגשבמסגרת

המדומיין,האקטבמסגרתמדוע,היאהזוהמורכבתהסיטואציהשמעמידההשאלותאחת

מדומיינת,פגישהשלסיטואציהמציירתרותאםקודה.שאיננומהגםוידומייןשיצויןחובה

שליצירתהלאורךאחריםבמקריםוגםכאןלפגישה?יגיעלאשהאהובלדמייןמדוע

השלילההאהבה.נשירתבמיוחדהמדומיין,מהמפגשנפרזבלתיחלקהיאשלילהגולדברג,

ובמקבילממשותה,חוסרעלומצביעההמדומיינתהסיטואציהכלאתמערערתהזאת

מעמדיוצרתוכךהקרה),הידהרכוסים,(הכפתוריםתיאוריתמוחשיותלהמעניקההיא

הפגישהכלאתממוטטתהמדומיינתלפגישהז;זלשלאו-הגעתולאמת.בדיהשניןביניים

אותה.המדמיינתהדמותאתמערערתגםכךובתוךהזאת

ובמקבילשנייה,,,//מציאותבריאתכלומרגולזברג,שלרביםאהבהבשיריפועלזהמנגנון

ואהבתהדמותהואתהמדומיינתהסיטואציהאתהמבטליםשלילהשלרביםייצוגיםלה

ההיעדרלרובהואגולדברגשלהאהבהבשיריבקריאההדגשבעודיח.דגםהדוברתשל

שאינומהאחדים),רביםושלזךשלבקריאתם(כמוהאהובהיעדרהאהבה,היעדר-

ומהאלונשיריםהשלילהומנגנוןהשנייההמציאותהואהצורךזיאלובקריאותמודגש

השיר.במסגרתמאפשריםזהומנגנוןזושמציאות

עםהאנליטיתהעבודהבמסגרתפסיכותרפי,בהקשרהשלילהאלהתייחספרוידזיגמונד

שאניעכשיותחשוב/אתה 11למשל:המטופל,שלשוללתאמירהכלהמטפל,עבודהמטופל.

האז;נתיותמחשבותיואתלמעשהחושפת 67,11כוונתי/לאזואבלמעליב,זבדלומדרוצה

מנגנוןאליהן.התנגדותמביעהואכלומרבהן,להוזותעדייןמונןאינושהואהמטופל,של

מחשבתיתוכןאו//רעיוןהשטח:פניאללצוץמודחקמחשבתילחומרמאפשרהשלילה

זרךהיאהשלילהלשלילה.ניתניםשהםבתנאילהנדה,לחזורכןאםיכוליםמודחקים

עדייןאךלהכרהחוזרהמודחקשבוביניים,מצבאפואהיאהשלילה 68.1המודחק/אללהתוודע

וההתייחסותהשלילה,שלהפסיכואנליטיתהפרשנותזוהי 69המטופל.ידיעלהתקבללא

לאשהואבמצב , Iבספרורהשלילהשלמשמעותהתהיהמהאךבדיבור.שלילהאלהיא

הכותב?ידיעלומכווןנשלטאלאדיבורי,

האפלטוניבדיאלוגלמצואניתןהשלילהאתגולדנרגתופסתשנולאופןאחתראיה

מדבריםשאנו!כ\עה//אורח:עצמה:משלאונטולוגימעמדמקבלתהשלילהשבוסןפוסטן,

שונהמהלדבראלאשישנו,מהשללהיפוכוכנראה,מתנוונים,אנואיןשאיננו//מהעל

לפעולתונסמןרקאליההמתייחסהשלילה,אתפרוידשללתפיסהבניגודכלומר, 10.11ממנו

היפוכושאיננוחדש,אונטולוגימעמדמייצרתשהשלילהמציעאפלטוןהלא-מודע,של

מהדבריוצרתאלאאחריה,שמופיעמהאתמבטלתאינה //אל//המילהעצמו.הזבדשל

השלילהניןהקשרזהבדיאלוגנקשרועוד 11.11משלוו"טבעעצמונפניקיוםנעלאחר,

מיוחד:אונטולוגימעמדישלהשגםלבבואה,
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דברשללהעתקולאאם"בבואה"לושנקראהאורח,אישיהיא,מהוכיתיאוטיטוס:

כדוגמתו?ועשויממנוהשונהדברוהואאמיתי,

זה?ביטוימצייןמהאואחרדאמיתילדבראתהמתכווןכדוגמתו""עשויובמליםאורח:

כמוהו.שדומהלמהאלאאמיתי,לדברלאאופןבשוםתיאוטיטוס:

ישנו?שבאמתלמהאתהמתכווןוב"אמיתי"אורח:

כך.תיאוטיטוס:

האמיתי?שללניגודו-אמיתי"וב"לאאורח:

כמובן.תיאוטיטוס:

אםישות,לואיןהאמתשלפילדבראפוא,אתה,מתכווןש"דומה"במהאורח:

 .א~יתיהואאיןלדבריך
ישנו.הואבמובן-מהאולםתיאוטיטוס:

 !טועןשאתהכפיבאמתלאאךאורח:

בבואה.-באמתמהיותוחוץלא:אמנםתיאוטיטוס:

לו,קוראיםשאנוכשםבאמתהריהוממש,שלישותלושתהאבלאכן,אםאורח:

בבואה?

זהשיזרוואכןשישנו;במהשאינומהשזורזומעיןשבדרךדומניתיאוטיטוס:

 72מאוד!מאודמשונה

האמיתי",מ"ה'ישמהקיים,שונותשתיהןאפלטון.פיעללזוזוקרובותוהבבואההשלילה

שיוצרתהמצביםכמובדיוקלבין.בידשהואבמצבשנייה,כמציאות-קיימותשתיהןאך

בבואה".-"באמתשהםמצבים-נוספיםובמקומותעליהםשהצבעתיבמקומותגולדבדג

דמותואלהחפציםשלדמותםמתגלגלתכיצדאראהוכעתהחפצים,בשירתזאתראינו

גולדבדג.שלהנכזבתהאהבהבשירתהאהובשל

גבוגורדשרהאהבהשיות

זהאתיעוררולאלכתובעומדשאנישהדבריםהאחר,בשבילכותביםשאיןהידיעה

נמצאתשהיאמאומה,מעדנתאינהכלל,מפצהאינהשהכתיבהלאהבני,אוהבושאני

באות')."(רולאןהכתיבהשלראשיתההיאזוידיעה-נואינךשאתהכמקוםבדיוק

ויצירתהמשירתהמהותיחלקהםהנכזבת","האהבהדיוק,וליתרגולדבדג,שלהאהבהשידי

שבחרווהביקורתהמחקרבעיניתופסיםשהםהמעמדמבחינתוהןמספרםמבחינתהן

ממומשת,הבלתישהאהבהנדמהלפעמיםגולדבדג.שליצירתהלוזאתזובשידהלדאות

שידת 74גולדבןג.כתבהשעליהםהיחידיםהנושאיםהםאליההנלוויםוהצעדהבדידות

 1sביוגדפית.קריאהמיוחדבאופןמושכתרעדייךמשכההבדידות,ושידיהיאהאהבה,

למדישטחיתקריאהלכללבשיריםהעיוןאתמגבילההביוגרפיתההתייחסותכאןגםאבל

הבדיוניתבפונקציהלהתבונןבמקוםהאהוב,של"האו;נתיות"הפניםאתלמצואמנסיםשבה

שלהמוצאנקודתדקאלאעצמה,בפנינכמהאיננההבדידותהחפציםשבשיריכמושלו.
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האפשרויותאלאעצמו,האהובבהכרחאיננוהנושאהאהבה,בשידתגםכךדבר-מה,

הפועללזהזההכמעטהואבהםהפועלהמנגנוןכןעלבהיעדרו.הנפתחותהפואטיות

ובסיסצידוקישכיאףאחדות,במיליםקריטיים.הבדליםבמספראךהחפצים,בשידת

חוויותיהעלהמסתמכתאוטוביוגרפית,כשידהגולדבדגשלהאהבהשידתאתלדאות

אחתמהביוגרפי.אותההמדחיקיםאלמנטיםקיימיםגםאלובשיריםעצמה,גולדבדגשל

לדובממשות.נטולהואזהובמובןגולדבדג,שלהאהובאתלזהותניתןלאכיהיאהדאיות

שלחשיבותוהחפצים,בשידתהדוממיםלחפציםבדומהנמסד.אינוותיאורונוכחאינוהוא

שמחפשיםלמחקריםבניגודהדוברת.עלמדומיין,לדובמבט,לייצרביכולתוהיאהאהוב

הפשטההואאלובשיריםהמבטכיסבורמחקרנואהוביה,שלהאו;נתייםהפניםתוויאת

המשותףהשידית.בסיטואציהשימושבהעושהשגולדבדגנוספתמסכהכלומדפנים,של

הבדיוניהמפגשאתהמאפשרהואהשירשבשניהםהואהאהבהולשירתהחפציםלשידת

לאהוב.הדוברתרביןלחפץהדוברתבין

וההדחקה.הקירובבמנגנוניהשימושהואהאהבהלשידתהחפציםשידתביןההבדליםאחד

השימושדדךהיומיומימקיומושמודחקומיטונימי,קרובמוכר,חפץמופיעהחפציםבשירי

אבלהדוברת.שלהמידימהמרחבמודחקהאהובהאהבה,בשידתואילובפדוסופופיאה.

השירואתהדמיוןפעולתאתשמאפשריםהםהאהובשלוההיעדרהמרחקדווקאהפעם

זההשוניםהשירים,סוגיששניכךמאפשרת.אינהשהקרבההמדומיינתהפגישהאתעצמו,

אולהדחיקצדיךפעםכשבכלמדומיין,מפגששלמנגנוןאותועלנשעניםעין,למראיתמזה

להפקיעישהחפציםבשידתאותו.לקייםכדיהמדומייןהסובייקטאוהאובייקטאתלקרב

ישהאהבהובשירתכזה,מפגשלקייםכדיופניםקוללולהעניקמ"חפציותו",החפץאת

אתלקייםכדיאותולחפצןואףשלו,הסובייקטיביותאתאנושיותו,אתמהאהובלגדוע

המקדיםבשניאךלהתקיים.כדילוזקוקהשהדוברתהמבטאתוליצורהמדומיינתהפגישה

מאפשראינוהמרחקבאמת.להתקייםלהמאפשרשאינוזהגםהואעצמוהמבטאותו

החפציםבשידתגולדבדגשיוצרתהמרחקההתבוננות.אתמאפשרהואאבלהמפגש,את

מצדהדוברתשלקיומהאתמצדושמאפשרהרפלקסיבי,המבטאתמאפשרהאהבהושידת

באובייקטמדוברהחפציםשבשידתהעובדההאחד.הצדמןאותהמבטלגםאבלאח,ד

(בדומהמבטותחתכסובייקטלהתממשיכולהאינהשהדוברת nמשמעבסובייקטולא

"מונמך"האהוב,שהסובייקט,העובדהעצםהאהבה,ובשידתלהלן),אומדשסאדטדלמה

מבטו.תחתלהתממשאולהתקייםבאמתיכולהאינההיאכי nמשמעאובייקט,לרמת

אינהתודעהאךאובייקט.חננישאנילכךמודעאניבי,מביטים"אםסאדטד,אומד"אכן",

 76ובאמצעותו".האחדשלקיומובתוךאלאלהיווצריכולה

נודהשלבדמיונהדקשהתקיימהזוהיאהחשובההשיחהשבוהאור,והואבדומןכמו

גםבלב.דהשיריבמרחבמתרחשהתקיים,שלאמהוהחפצים,האהבהבשידתגםובטקסט,

והדמיוני,האו;נתימציאות,רובדישנישלקיומםעלמצביעהגולדבדגשלבשידתההשלילה

מתקיימתואינהמתקיימתביניהם,בבואתילימבומעיןהיאהספרותיתהיצירהכאשד

לביןהמציאותביןומהבהבת"רוטטת"בבואה",-"באמתהיאהיצירהאחת.ובעונהבעת

שנישביןהגבולאתמציינתגולדבדגשלבשידתהרבותהמופיעה"לא"המילההבדיון.

אהבה":בלי"חדדבשירלמשל-המציאותסוגי
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ס~ג;.ילים ל!(~:;גיבל~לבלאפ'ה

זp~קךה ry~ז ז~~ ל;ח~!'
~לים vקט:רת-~תס~להלא
סז:יקךה.~ל
ש oללא o1ס~תס~~דךדף

פךש. 71סם Wס~ת~ה~ט

 .ה~ךpז~pזךן; י~~ןקפ'ה

~זpך~דים,:פ;ןדי;ם oך.רי

 .~דים" 121;כסהל 12זo pךא;ד
ס~ג:.יחל 11כח.~.ךת~ה iז;רמ ל!(פ'ה
 ".ה'ד~ל l'ךג' ;א?,ז;ךל;~~יםלי

כאןמשמשת //הפ"המילהשכדהתרחשות,שלמרחביםשניביןבשירלהבחיןישראשית

השירהואוהשניהשיר;מצביעשעליההקונקרטיתהמציאותהואהראשוןכפול:בשימוש

אביבלבלב//לאהתקיימו:שלאאירועיםמתואריםהשירשלהקונקרטיתבקריאהעצמו.

מתקייםואינובמציאות,הקונקרטי,במרחבמתקייםשאינומהאבלונו,,הכתלים//על

האו,רוהואברומןהפגישהכמוהשלילה,לשוןאףעלהשיריבמרחבמתקייםבדמיון,גם

שלהמדויקתת iהתיאוריהואהבולטהמאפייןמדומה.מנסיעהמכתביםברומןהפגישהאו

ברומןכמוהמפורש,,,השםאתברטט /לחשלאהפתוחהספר//דףהתרחש.שלאמה

יהיהבדיוקאיךומתוארמתקיימתשאינההפגישהמתוארתשםמדומה,מנסיעהמכתבים

אינוהסיגריותעשןוברטטלוחשאינוהדףנשירגםמתקיימת,שאינהבפגישה~לוירגיש

כדכן·השירשלכוחואתמעצימההתרחששלאמהשלהמדויקהתיאורלתקרה.עולה

האירועיםשלאייקיומםאומקיומםוהנבדלהשונהמשלו,אונטולוגיתממשותנעלמה

מתקיימתהשיריתלמציאותהקונקרטיתהמציאותניןזוכפילותבלב.דנוהמתרחשים

רק//פההשיר:שלהאחרוןבניתהמראהמןוניבטתהמביטההדמותשלבכפילותהגם

דמותהיאהדמותהקודם,נפרקשנבחנוהחפציםנשיריכמושוב,שבמראה//.וזואני

הואשהפיצולייתכןממנה.הנפרדתנבואתהגםאלאבחדר,נוכחתהיארקולאמפוצלת,

ד sהשירי.בעולםהמתקיימתהפואטית,וזוהקונקרטיתזונין

האהובשלדמותומעוצבת 79עשן,טבעתהשיריםנספרלי//מחכה//הואבשירכבד

רקמתקייםהדוברתאלשלוהקשרורחוק.נעדר-אחריםרביםבשיריםשיופיעכפי

הנעדר,האהובשלמעשיואתמדמיינתהדוברתזה,בשירוהשיר.הדמיוןפעולתדרך

נווpךת iנ iו:.וו~ל /.ךם. f .ו;:ץ,ןיו iל QZןה i ו-trיזpנ;וץ.תךקים/ 9לליה fו:.ו ?lהףאהרחוק:
מחשבותיואתמדמיינתגםהיאהשניבבית . 11בזרםת i::כספינת iושעמחש::כים/שונת

 ·::יי- ·:·:ז ·--:- ."."-

ף 1ו;יע!!ננךא'ם:?זכר//ז,זזגיבוריו.מחשבותאתבוראשסופרכפיאותן,בוראתולמעשה

~תוEר rל /)ז,זכו d!~תוpןpלחלי, iךק /:קך~ים, oג.כ 1~ךקפקי i~חך\?ל /חוף qג.כל~נ;די
ז;יו:.ו~הי 1 ~וק~ם 11יודע:אינושהאהובמהגםמדומייןהאחרוןובבית . 11~ים i רpו.ו;:וקמו

שהאהובכךעלבנויכולוהשיריהמעמדאחרות,במילים . 11~וו~תם i ל,ס.ו;:~ת ryiךא /

הנמסרתשהתמונההיאהדברתוצאתאותר.ואוהבתלומחכהשהיאיודעאינוגםהנעדר
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השיר.בסוףממשותהאתומאבדתמתפוגגתבו,שלובהשידיעהבביטחוןהשירלאורך

הואדברשלבסופושנשארמהכלוכך ,,,ולצ//אתרקאז,וגם//בחלום,,,אוהבתהיא

לתאר.באשהואההתרחשותולאעצמוהשיר

שהיאככלעצמהתוךאלקורסתשהיאעדומתעצמתהדרגתיתהיאבשירהדמיוןפעולת

ששובהאהוב,שלובמרחבבזמןמיקומומדומייניםבתחילהלכת.ומרחיקהעוזמרהיבה

ובביתומחשבותיו,זיכרונותיומדומייניםהשניבביתדמותו.אתאופניואתרואיםאיננו

ההודאההאהוב.שלאייידיעתולתחוםהשלילה,בעזרתנוספת,התרחקותישהאחרון

//ולאהשורהלאחרמידנמסרתחלום,בתוךצלרקושאוהבתשמחכהבדוברתשמדובר

הדמיוןבלוןאתמנפץכאילוהדוברת,שלהמתנתהעלאייידיעתומחכה//.אנישגםידע,

אתשוברתלאהבתהמודעאינוכללשהאהובההודאהלהמריא.הרחיקבשירלביתשמבית

המדומיינתלפגישהבדומה(קצתפניועלהשיראתוהופכתהדוברתשלהדמיוןפעולת

אךנשאר,הקוראשאתםובשלילהבהיעדרמסתייםהשירכאןגםהאור).והואברומן

הדמיון",בעלישל''עונשםבולטכאןגםקרה.ש(לא)ממהלהתעלםאי·היכולתעםגם

מבולבל.בפיכחוןהמסתיימתשלהםהמדומיינתהלכתשהרחקת

החפציםבשירתהפועליםלאלודומיםממנגנוניםאפואמורכבתגולדברגשלהאהבהשירת

מתקיימתוהיאהדמיוןפריהיאוהמרכזיתהחשובהההתרחשותהאהבהבשירתגםשלה.

דישמרוחקתופ:ים,קולבעלתבמסכהדמות,ישהז'אנריםבשניהשירי.במרחבדק

מבטאךלהתקיים.כדילדוברתהדרושהחיצוניהמבטאתלייצרכדיהדוברתמןוהותר

בשאלהלהעמידבד·בבדאלאבדוברת,ממשותלצקתרקלאבכוחוכפול:מבטהואזה

אלובמנגנוניםהשימושבה.להודותמוכנהשהדוברתאמתעללהצביעאודמותה,את

ביןמאליוברורושאיננוהמורכבהקשרעלמצביעהאהבהבשירתהןהחפציםבשירתהן

אתהמאפייןהממשותהיעדרבשיריה.המופיעותדמותהבנותלביןוחייהגולדברגלאה

הקריאהאתמקשיםוהפשטהפנטזיהשלאלמנטיםעלהברורהוההישענותהאלוהשירים

בד·בב.דכזאתקריאהמאפשרבכישרוןמייצרתשגולדברגהנכנותרושםבעודהביוגרפית,

להתעלםמבליואחריםאלובשיריםמקריאהביוגרפיתאוקוהרנטיתדמותלהרכיבקשה

האוטוביוגרפי""הרגעעלמשתההגולדברגבעודבשיריה.מייצרתשגולדברגמהמורכבות

בכתביה,גולדברגארגלזהותשתתעקשקריאההעולמות,בין"רטט"אותולתארומיטיבה

העיקר.אתתחמיץחייה,פרטיעםהשירפרטיאתלזהות

המבקשהביוגרפית,הקריאהשלהמבטבשני.אחדכרוכיםזהבמאמרשנבחנוהמבטים

ומבטוהחפציםבשירתהפרוסופופיאיהמבטליצירתה,מבעדגולדברגשלחייהאתלקרוא

האוטוביוגרפי,',"הרגעעלמעידיםאלהכל-שלההאהבהבשירתהנעדרהאהובדמותשל

למחברת.גםואולילדמות,הקוראיםביןהמפגשנקודתשהואוגע

נוכחתהיאשכןגולדברג,לאהשלהייחודיתמהביוגרפיהלהתעלםאי·אפשרכמובן,

אללה,מעבראללהתבונןצריךאדרבה,בכך.צורךאיןגםהכתוב;מןועולהביצירותיה

הפנטסטייםהיסודותהארתכמשוררת.גולדברגשלייחודיותהאתלהביןכדיוהצלליםהעשן

יותרמלאהתמונהליצירתוהמחקרהביקורתבידיחשובכליהיאגולדברגשלביצירתה
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לקרקעהמבקשותקריאותמחדשלבדוקישכביכול.היטב,מכיריםשכולנוהמשוררתשל

והביוגרפיים.היומנייםהראליסטיים,היסודותאתרקבהולחפשגולדברגשליצירתהאת

אלחורגתזאתשירהשבפועלבעודהעשן,אפוףהסגור,בחדראותהמשאיריםאלו

היאבו.נשארתאינהאבלבביוגרפי,נטועהאוליגולדברגשלהכתיבהאחרים.מחוזות

אחר.דבר-מהאלמתגלגלתגםאבלהמציאות,משתקפתדרכןלמציאות,מראותמציבה

מכתביםלרומןההקדמהבסוףגולדברגלאהשלשחתימתההזכרתיהמאמרבראשית

כמעטמאליו,מובןבאופןנעשההזההמתבקשההיסק .".ל"פשוט,היא,מדומהמנסיעה

שלסרגהיאגםשם,שלכהפשטה ,'לשהאותייתכןאבלשנייה.במחשבהצורךללא

אתהבמהעלמציגהבעודהמאחוריהנעלמתהמשוררת,גולדברג,שלאהמסכה soמסכה.

האיפור.נטולותפניה

בנגבגוריוןבןאוניברסיטת

הערות

ברצוני .ויסמןענתד"רשלבהנחייתההשנילתוארשליהתזהעבודתעלמבוססזהמאמר

יגאלפרופ'ויסמן,ענתר"רזה:למאמרועדהראשוניםמשלביההעבודהאתשליוו,,זמילהודות

הרכס.ורימוןצלגובערןצבן,יחילד"רצמיד,חמוטלד"רשוורץ,

 . 83עמ' , 2005 ] 1946 [המאוחד,הקיבוץהוצאתאביב:תלהאור,והואגולדברג,לאה 2

 . 9-7עמ' , 2007 ] 1937 [פועלים,ספריתאביב:תלמדומה,מנסיעהמכתביםגולדברג,לאה 3

טוענתהסתמרזה.ברומןרותלביןגולדברגלאהביןהמורכבהקשרעלעמדוכרךרבים 4

מודעאמנותילשוניכרצףהטקסטאתמציגה ]". Jהחיצוניהקוראאלהרטוריתש"הפנייה

'אתה'אלהפונהא~תי''מכתבאותנטי'אוטוביוגרפיכמסמךזהרצףמוצגבה-בשעהומעוצב;

מנסיעהומכתביםהאפיסטולאריהאהביםשיח"עלבדידותה:"פריהס,(תמרויחיד"מסוים

אביב:תל(עורכות)ויסמןוענתקרטון-בלוםרותמשוררת,עםפגישותגולדברג",ללאהמדומה

"לאההרומן:שלדברבאחריתבכךעוסקטיקוצקיגדעוןגם . 153עמ' , 2000פועלים,ספרית

הספרגיבורתאתלזהותקוראיהאתכשהזמינהטפחייםוהסתירהטפחחשפההצעירהגולדברג

מכתביםלשכוח",שאי-אפשרהנשכחותדבר:"אחריתטיקוצקי,(גדעוןבהקדמה"מחברתו,עם

רותשלשדמותהכותבריבנוטוביה . 137עמ' , 2007פועלים,ספריתאביב:תלמדומה,מנסיעה

בו-בזמן),אותהמסירה(ולעיתיםמסיכהשלובשתדמותו'היא','אני'ביןביניים"דמותהיא

שלהפואטיקהמסגולותאחתעלעומדגםריבנו .")ךכעלמודיעה(ולעתיםתפקידשמשחקת

בממשותלהיאחזשמבקשת"מראית-עיןשלבריאתהסגולתזה:למאמרהרלוונטיתגולדברג,

ספריתאביב:תלמונוגרפיה,גולדברג:לאהריבנו,(טוביהעצמה"אתמעמיקהאךכךומתוך

 . 53עמ' , 1980פועלים,

הקריאהלהעשרתוהביוגרפיההיסטוריההקשרתרומת"בצדטיקוצקי:גדעוןיפהזאתמסכם 5

כתיבתהאתשליוותההתדמיתמןומתרחקהעכשוויהמחקרהולךגולדברג,לאהשלביצירותיה

למקדמבקששאינוכתיבתה,סגנוןודאיסייעזותדמיתליצירת'פשוטה'.היאכאילומראשיתה,

מחודשתהיכרותהענן:בשוליהאורטיקוצקי,(גדעוןעצמו"בוהקוראיםשללבםתשומתאת

 , 2011פועלים,וספריתהמאוחדהקיבוץהוצאתאביב:תלגולדברג,לאהשלוחייהיצירתהעם
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מורכבותעללמעשהמכסהגולדברגשלבכתיבתה"ה'פשטות'כיטיקוצקיכותבעוד .) 13עמ'

ביצירתההמתקייםהמתמידבמתחהשאר,ביןביטוי,לידיבאהזומורכבותלכתיבתה.ייחודית

שלהפואטיותלמוסכמותהיענותהוביןמודרניים,יסודותלבין ]".[הקלאסיותהתבניותבין

 .) 14עמ'(שם,נגדן"התמרדותהלביןזמנה

"האםנדנד:י"חשלליצירתובנוגעברינקרמנחםשטבעכנות"של"רושםלמונחהיאכוונתי 6

אמנותיאפקטאלאאינהבאמתהאםכנות'?של'רושםמאשריותראינהבספרותכנותבאמת

 .) 19עמ' , 1990עובד,עםאביב:תלהטבריינית,הסימטהעדברינקר, םחנמ("?]".[

 . 9עמ'לעיל, 3הערהגולדברג, 7

לצטטם:שמרביםהאיקונייםממשפטיהאחדאתגולדברגכותבתמדומהמנסיעהמכתביםברומן 8

משפטעלנכתברבות .) 95עמ'לעיל, 3(הערהמשורר"אני-שיריםהכותבתעלמהלא"אני

גולדברגלאהשלשירתןהתקבלותעלמשוררים:בקהל"משוררתשחם,חיהלמשל,ראו,זה.

עדותהואזהמשפט . 203-240עמ' ,) 1997 ( 2סדןזמנן",ביקורתעל-ידירביקוביץודליה

שיריםהכותבגברכך:אומרהלוגיההיסקבמציאות.גולדברגשמבצעתהעדינהלמניפולציה

למעשההיאמכך.יותרעושהגולדברגאבלמשוררת.היאשיריםהכותבתאישהמשורר,הוא

האישיותמהאישה,להפוךכלומרלמשורר.להפוךמסוגלתאניהשיריםכתיבתדרךאומרת:

שהואדיאלקטיבמהלךכאןמדוברלמשורר.-הארכיטיפיתלדמותלפונקציה,הקונקרטית

בתקופתהמשוררתלהיותשלוהמגדריהערכילפירושמעברוהמגדרית,הערכיתלהכרזהמעבר

עלהואהדגש .) 95עמ'לעיל, 3הערהגנדרנות",אינותכשיט,במקוםבאאינושלי("השיר

הכתיבה.באמצעותהמתחוללהצורהגלגול

 . 13עמ'לעיל, 6הערהברינקר, 9

 . 17עמ'שם, 10

11 , Randall Lawrence Childree, "Making Love, Making Reality: Properti11s, Prosopopeia 

and Poetry's Powe1· ofCreation", A Dissertation presented to tl1e Graduate School 
12-13 . ofthe University ofFlo1·ida, 2007, pp רז"ב].של,י[תרגום

אחרתאוזויצירהשלחזותהמתגלהאחת"לאלמסכה:בנוגעדומיםדבריםטוענתשמירזיוה

בדיעבד"רקומתגלותמאחוריהמסתתרותהאמתיותוכוונותיהשפניהכ'תחפושת'אוכ'מסכה'

הקיבוץוהוצאתספראחמ"ד]: iגולדברג,לאהיצירתעלהכוכבים:בשפתלשירשמיר,(זיוה

שהמסכההואגולדברגשלביצירתהשמתעתעשמהלבלשיםיש .) 11עמ' , 2014המאוחד,

וחושפתפתאוםהמתגלהא~תית""כוונהעללדברניתןלאכןעלבו-זמנית.ומסתירהחושפת

המסכה.מאחורישמסתתרמהאת

מביטכהיותגםכיווניו,משנילפרשישהמבטאת'מבט'.המילולית!הוראתה] ,) theao ("תאאו 12

ניתןשאותה ,) theatron ('תאטרון'המילהמקורגםהוא-התאאו-המבטניבט.כהיותוגם

לפרקטיקה",תיאוריהביןהיידיגרהמבט:שלפימנטל,"היד(דרורהמבטים'"כ'זירתלתרגם

 .) 183עמ' ,) 2009 (פרוטוקולאז'

במסווה,אובגלוי"הליריקה,ברזל:הללשלדבריוברוחגולדברגשלשירתהעלטועניםרבים 13

היהשלאאהבהאחת:מיוסרתחוויהסביבהסובביםהמשודדת,שלחייהסיפוראתמספרת

נתןשלונסקי,אברהםישראל:ארץשירתברזל,(הללובהולדת"במשפחהבנישואים,המשךלה

שלאהלמשל,טוען,זךנתן .) 44עמ' , 2001פועלים,ספריתאביב:תלגולדברג,לאהאלתרמן,

יסוריהדיוק:וביתרהאהבהשליסוריהויחיד:אחדנושאעלמאודרביםשירים"[שרה]גולדברג

גולדברג:לאהשקטים",אנחנוהגשם?את"ראיתזך,(נתןסיפוקה"עלבאהשלאאהבהשל
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 .) l' 72עכובמיוחד , 79-70עמ'עובד,עםאביב:תל(עודך),יפהא"ביצירתה,עלמאמריםמבחר

 .להלן 19הערהזה,במאמרבןמנחםשלרבדיוגםוראו

ספריתאביב:תלכללית,בספרותוטעמיםבחינותלחולין:האומץלחולין","האומץגולרברג,לאה 14

 . 1977פועלים,

דמותי"דמותי,ויסמן,ענתראו:גרלדברג,שלאסתטימאמין"כ"אנילחולין""האומץעלערד 15

 Anat Weisma11 , ; 106-81עמ' , 1996בירושלים,העבריתהאוניברסיטהנזרסמך,עבודתהכפולה",

After all ofthis, l will l1ave to 1nt1ster all of iny 'courage for the inundane': On Leal1 " 

y 11וal o.f Jewish Litera ז·Goldberg's Paradig111atic Ten1pera1nent, P1·ooftexts, A Jou 

222-250 . 1·i11g 2013), I11diana Unive1·sity Press, pp כy 33 (S1 וHisto . מאמדהראוכן,נמו

התרבותעםגולדברגלאהשלהפולמוסהחולין:כאכזבותמסאית"נתיכהגורדינסקי:נטשהשל

"פרשנותעצמהולמסהלחולין""האומץלמונחנותנתגורדינסקי .) 2014(מרץי"דמכאןהרוסית",

המושגשלהשונותהקריאותשליפהסיכוםמכיאהוייסיפעת .) 221(עמ'אסתטית-פוליטית"

מדומה:ונסיעהנסיעהוייס,יפעתהשנים:לאורךגולדברגשלמכקריהאצללחולין""האומץ

 . 74העדה , 78עמ' , 2014שזר,זלמןמרכזירושלים: , 1930-1933בגרמניהגולדברגלאה

 . 66עמ'לעיל, 14הערהגרלדברג, 16

 , 1961המאוחד,הקיבוץהרצאתאביב:תלסופרים,עםשיחותט"זגרלדברג","לאהירדני,גליה 17

 . 130עמ'

הואגולדבוגשליצירתהלוזניההנחהכלומרהביוגרפי,"הנשלויסמן:שלאמירתהגםראו 18

תנחרכזיםומצאהזוגבןוללאילדיםחשוכתחייהכלשנותרהברדדהאישהשלסכלהתיאור

יצירתה"שלשלמרתכחטיבותהמתרחשאתמלראותעינינואתלעוררעלולזהנשל-כאמנות

לאהביצירתאי-הכרעהשלדיאלקטיקההגדולה':האנושית'הסינתזה"ייסוריויסמן,(ענת

 .) 6עמ'במיוחד , 33-7עמ' ,) 2012 ( 18בספרותלמחקרדפיםגולדכרג",

פנטסיהשירילמצואאפשר"האםעונה:וגםששואלבן,מנחםשלדבריולמשלראו 19

בעיקרזואזפנטסיה,אצלהלזהותאם ]".[.שממלאהזאת?והוידרייתהאישיתהמשוררת

שתיעםלטלפן",מפסיקלא"משיחבן,(מנחםימיה"כלחסרהשאותההאהבהפנטסיית

 .) 122עמ'גרף,אניב:תל!עורכת],ינאיהגרהעברית,בספרותפנטסיהבעננים:עמוקהרגליים

למשלראולילדים.ליצירתהבהקשרבעיקרנבחנוגולדברגשלביצירתהפנטסטייםאלמנטים

בספרותעיוניםגולדברג",לאהשלהילדיםבשידתוהשתקפויותיה"פנטזיהגרון,רבקהאצל

 . 112-97עמ' ,) 2007 ( 17ילדים

מספררללמודניתןגולדברגשלהתקבלותהאופןועלבתקופההשליטותהקריאהנורמותעל 20

 ' iעכ , 1991המאוחר,הקיבוץהוצאתאביב:תלחורגות,אחיותמייסדות,אמהותמירון,דןשל

הישראליתבשירהוסובייקטיביותמגדרלאומיות,הנוף:בשםצמיד,חמוטלראוכןנמר . 177-160

מאודמרה"כיאלינב,רבקה ; 137-138עמ' , 2006נתר,ירושלים:והששים,החמישיםבשנות

תלגולדברג,ולאה(ביחובסקי)אלישבעשלבסיפורתהאינטלקטואלית.יוצרתהגיבורהעתהדעת":

המשוררותבשירתואהבהכתיבהעיקשת":שפה"בתנועתאולמרט,דנה ; 2012מופ"ת,מכוןאביב:

אלוספרים . 2012ספרים,וידיעותחיפהאוניברסיטתאביב:ותלחיפההראשונות,העבריות

להומעניקיםהעשריםהמאהמראשיתהחלנשיםשלבשידתןהמסורתיתהקריאהאתבוחנים

חדשה.פרשנות

יונהדביקוכיץ'(דליהוהשישיםהחמישיםשנותשללמשוררותביחסשאלהמעלהצמידחמוטל 21

 ]".[עצמןהספרותיצירות"האםגולדנרג:שלשיריהעלגםלהחילשניתןהרץ),ודליהדולך
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קהלכידיכךנקראות'רק'הןשמאאואישי-פרטיכניסיוןהנשיםשלהחייםניסיוןאתמציגות

ביחסצמידשלמסקנתה .) 137עמ'לעיל, 20הערה(צמיד,והחוקרים?"המבקריםהקוראים,

והחלוקההקריאהאתשהכתיבהואהדומיננטיהגבריהשיחכללשכדרךהיאאלהלכזשוררות

'פשוטה','מעודנת','רגישה','"מינורית',הםהרווחים(שתיאוריה"נשית"נתינהביןהמגדרית

כאוניברסליבכללי,שעיסוקהגברית,לנתיכה ,) 1138עמ'נשם,וכר'"'אישית','שכרירית',

שאותםמפניאלומשוררותשלביצירותושובשרבאותרווהביוגרפיהאישיכלומר,ובפוליטי.
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עמ' ,) 1993 ( 37עבריתבלשנותמטאפודה",בתוך"דיבורבד-יוסף,(חמוטלהמטאפודה"ועם
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XI x 

Paul de Man's Death Mask 

Shai Ginsburg 
the aggadic materials present an opposite picture and thus challenge the legal 

materials. The halakhic sources discuss the boundaries of the body of the 'other' 

- i.e. converts, gentiles and women. They function as a literary site for examining 

the boundaries of identity and the wholeness of the self and the exercising of an 

imagined power over the 'threatening other'. ln contrast, the aggadic sources 

portray the invasion of the 'threatening other', specifically into the body of Jewish 

men. However, the aggadic inversion should not be considered a protest against 

the hegemony reflected in the legal discourse or as giving voice to the 'other', 

but rather as a discourse that captures the ideological, social, and perhaps even 

psychological background of the legal materials. The legal discourse expresses 

the imagined rabbinical power over the body of the 'other', while the aggadic 

discourse expresses the fear of losing control. As such, the aggadic texts are the 

'other' that bursts out of the rabbinical corpus and discloses the hidden tensions 

behind the legal discourse. 

This essay presents a close reading of Paul de Man's seminal essay, Autobiography 
as Defacement. lt seeks to uncover the unsettling effect de Man finds 

in autobiography by paying close attention to the images of the suffering 

human body and its death, which are central to his essay. The current 

article contends that for de Man, the autobiography manifests the human condition, 

which he sees as a radical dualism of mind and body. lndeed, the human condition 

is characterized by the inability of the mind to account for the suffering of the 

body, and beyond that, by an inability to articulate that suffering in language. 

11Re1llty does not happen twlce": About the Autobiographic Moment in 
Leah Goldberg's Poetry 

Rina Jean Baroukh 
The Ollve Tree: An ldeological Marker for All Tlmes in Hebrew and lsraell 
Llterature 

Chaya Shacham 

The article examines a group of poems from Leah Goldberg's first bool<, Smoke Rings 
g objects-a clock, a lamp, etc. lt claims חTaba'otAshan), in which there are speal<i ( 

that these objects are not merely personified, but are given a voice and a face. This 

is a specific form of personification known as 'prosopopoeia', a trope Paul De Man 

ticle makes use of. By creating וexamined in a well-known article and which this a 

this other presence inside the poem, a gaze is created. Goldberg creates gazes inside 

the poem that enable and define the reader's gaze, upon the poem and upon the 

, speaker. This gaze is both needed and rejected. The speal<er cannot exist without it 

. yet it is also a critical, distanced gaze, that is incapable of truly grasping the speaker 

, This gaze is always needed, but it is also, always, a disappointment. lnterestingly 

this article, which operates in the group of poems with חthe mechanism described i 

still objects, can also be seen in Goldberg's love poems, thus making a correlation 

. sonification of the objects and the objectification of the loved one ו·between the pe 

This emphasizes the fictional aspect of Goldberg's poetry and poetics, rendering 

. readings that claim that her poetry is purely autobiographical more complex 

The Autoblographical Moment: Celan, de Man, and Speech 

Omer Shibolet 

The olive tree has held a unique place in Hebrew and lsraeli cultural discourse 

for at least nine decades (starting in the 1930s). This article attempts to map the 

significant metamorphoses of the olive tree as a symbol and ideological marl<er 

. Hebrew and lsraeli literature חi 

Apparently, its emblematic nature enables the olive tree to represent opposite 

entities over various periods in recent history and even within the same period 

. itself, as has been the case over the last three decades 

At first, the olive tree in Modern Hebrew literature was the symbol or metonym 

Eretz Yisrael. ln the next stage it was appropriated by חof Arab natives living i 

, Hebrew writers as a symbol of the Zionist pioneers. Then, over the decades 

the symbol was uprooted and re-planted time and again from one ideological 

territory to another. The ideological writing about the olive tree becomes very 

acute especially in or after significant national events such as wars. Hence, the 

tree functions in Hebrew and lsraeli literature mainly as a recurring marl<er of 

. the ongoing conflict between Jews and Arabs over the territory of Eretz Yisrael 

When examining the olive tree in Hebrew and lsraeli literature, it transpires that 

it clearly acts as a litmus paper, revealing the writers' political and ideological 

. views 

lmpressions of Paul Celan's almost too perfect poem, Death Fugue, and other 

ns are recorded. Then various consequent issues are raised: How much וpoe 
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