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  רתקצי
 

 :זמננו בני אמריקניים משוררים שני של בעבודתם המשפחתיים בקשרים הפואטי הטיפול את בוחנת זו תזה

 המשפחה של המרות בהשפעות השירית עבודתם את ממקדים אלה משוררים שני אולדס. ושרון שפירו אלן

 פרוידיאנית באוריינטציה הפסיכואנליטית הפריזמה באמצעות אלה השפעות בוחנת ואני שבה, היחיד על

 המשפחתית המסגרת בתוך הסואנים הביתיים הכוחות את חושפים ושוב שוב ואולדס שפירו ולאקאניאנית.

 התהליך הוא הטראומה לעיבוד הכלי ואולדס, שפירו עבור הטראומה. לעיבוד כלים מייצרים זמנית-ובו

 העבודה באמצעות המשפחה בתוך שחוו האלימים האירועים את מעבדים שהשניים שעה עצמו. השירי

 תזוזה  בשיריהם ולמצוא לבודד אפשר זו, מלאכה עשיית לשם פואטיים כלים ומייחדים שלהם, הפואטית

 את מזקקים ואולדס שפירו בו האופן את מראה אני זו בתזה למשפחתו. מהם אחד כל של ביחסו ממשית

 ולשינוי משמעותית להתפתחות המוביל מכניזם הטראומה, עיבוד של כמכניזם שלהם השירית הטכניקה

  שלהם. המאוחרת לכתיבה המוקדמת מהכתיבה

 

 משתמשת אני הראשי, הדומיננט הם המשפחה בתוך יחסים ערכותמ שבהם בשירים התרכזות תוך כך,

 של ההשפעות לימוד לצורך מורכבים מודלים המספקות ולאקאן, פרויד של הפסיכואנליטיות בתיאוריות

 שני ולשפה. לייצוג ביחס האנושי הסובייקט לימוד ולצורך המשפחה, בתוך והיחסים האירועים

 שייצוגי טוענים אף שניהם הסובייקט. עולה שממנו המשפחתי יתוךהה כור את חוקרים אלה תיאורטיקנים

 הוויתור את עריות גילוי על בוויתור רואים ולאקאן פרויד ממשי. סיפוק על ויתור על מבוססים ותרבות שפה

 VII( הדיבור״ של יעבור בל תנאי אלא ״אינו לאקאן, דורש עריות,״ גילוי על ״האיסור מכולם. העקרוני

Seminar 69, הסיפוק שלילת אנושית. משפחה כל של בקרבה מפעמת זה איסור של רוחו .)במקור הדגשה 

 של המורכבות יסוד בבסיס שעומדת היא-היא מוחלט סיפוק של זו ושלילה אקסיומטית, היא המוחלט

 שמציע האדיפלי המבנה מאחורי העומדים העקרונות את מבודד לאקאן המשפחתית. היחסים מערכת

 לתוך האב פונקציית של חניכה למעשה הוא פרויד פי על עריות גילוי על שהאיסור כך על מצביעו פרויד,

 האם שבין הדמיוני העולם לתוך ,הפאלית הפונקציה נושא האב, של החניכה ילד.-אם של הדיאדית התבנית

 .)III Seminar 319 (לאקאן, הדמיוני הפאלוס של הנדודים לנטיות קץ שם והילד,

 

 שבה הקדומה, הטראומה מתרחשת שבו השדה היא המשפחתית הזירה כן, אם ולאקאן, דפרויד אליבא

 לאלביתי״ הופך ״הביתי ,זאת מנסח שפרויד כפי שם, הממשי. הסיפוק אובדן את חווה הסובייקט

 מפני ביותר הגדול והאיום הסיפוק חוסר את שמעורר האתר הוא ביותר המוכר המקום ):6-45 "האלביתי"(
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 סיפוקים של אחרים אובדנים ושלל עריות, גילוי על והטראומטי הקדום האיסור של מיקומו הוא זה שאתר

 סימפטומים של בצורה הסובייקט את ורודפות חוזרות המשפחה בתוך שנחוו מוקדמות טראומות ממשיים.

 יםהמשפחתי והמערכים המשפחה בתוך שנחוו ש״אירועים סבור לאקאן מודע.-הלא של אחרות ותצורות

 מחצינות או מפנימות שהן כך הנוירוזות, מתחלקות בסיסם שעל והמבנים, הסימפטומים את קובעים עצמם

 של עיצובו על מכרעת השפעה יש משפחתיות לטראומות .)Complexes Family" 57"( "האישיות את

 הסובייקט.

 

 לבחון בבואי רק לא הזו התזה על בעבודתי אותי משרתות ולאקאן פרויד של הפסיכואנלטיות התיאוריות

 כמו שלא מפני גם אלא הסובייקט, של רוחשת כקלחת המשפחה בתוך הקדומה היחסים מערכת את

 בסובייקט רואים אלה תיאורטיקנים שני המנטלי, האנושי במצב שמתמקדים אחרים, תיאורטיקנים

 כרון״.יז ״עקבות או ),Vorstellungen( ייצוגים של משרשרת מורכב שלו דעמו-הלא אשר השפה של סובייקט

 פרויד, לדברי רטורי. ארגון בסובייקט לראות ניתן כן, על אשר ״מסמנים״. אלה לייצוגים יקרא לאקאן

 וגורס מרחיב לאקאן .)Letter" 233 52"( מחדש״ ארגון של למרותו לזמן מזמן ״סרים אלה כרוןיז עקבות

 אמנות של בתיאוריות שנוצקו מילים צירופי של רטוריים מנגנונים אלא אינן מחדש ארגון של אלה שצורות

 העתקות אלה — תמורה חזרה, . . . הייפרבטון ופליאונאזם, ״אליפסיס בשירה: ומשמשות הדיבור

 כוונות, להבין אותנו מלמד פרויד באמצעותם סמנטיים״ עיבויים אלה — . . . קתחרזה מטפורה, תחביריות.

  את מווסת הסובייקט דרכן — מפתות או נקמניות משכנעות, או פנים מעמידות רומזניות, או ״ראוותניות

 כלים מספקים ולאקאן פרויד .)Speech of Field and Function "The 2-221" (לאקאן, שלו״ השיח . . .

 המשפחה בתוך הטראומה בין הקושר התיאורטי המנוע של להבניה אותי המשמשים ובהירים מועילים

  בנפש. השפה של מנגנונים תפקוד על הדגשה תוך בשפה שלה והפואטיזציה

 

 ״עובדה סיר,סו דה פרדינן זאת שמנסח כפי או השפה, של סובייקט הוא הסובייקט ולאקאן, דפרויד אליבא

 של השיח הוא מודע ״הלא ודורש: הזו הסוסיריאנית האמרה את מחדש מגדיר לאקאן .)113( חברתית״

 האישית ברמה רק לא המשפחה בתוך הטראומה של בפואטיזציה עוסקת אני לפיכך, ).Ecrits 10( האחר״

 של הנודע לספרו מתייחסת אני זה בהקשר נמנע. בלתי באופן מודע הלא כרוך שבו התרבותי בשדה גם אלא

 ניצבים בפניה הטראומה את לחקור מבקשת אני בלום של התזה באמצעות ההשפעה. חרדת בלום, הרולד

 המטילים משוררים להם, הקודמים המשוררים נגד תמרדיםהמ ההמשך דור של כמשוררים ואולדס שפירו

 התיאוריה מהם. מנוס שאין בעבותות כבולים הם ושליצירתם הצעירים, המשוררים של יצירתם על ענק צל
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 הצעיר המשורר בין המאבק את לתאר בבואה פרויד של התיאוריה מן שואבת בלום של השירית ההשפעה של

 גורס בלום אחר. או כזה מסוג משפחתי כמאבק האדיפלי מודלה באמצעות לו שקדמו והמשוררים

 ביותר המועילים היחסים את ״להגדיר בבואם נאבקים משפחותיהם, מול בעומדם יחידים כמו שמשוררים,

 יותר הצעיר שהמשורר וטוען מוסיף אף בלום שלי). תרגום ,62( שלהם״ המוזה עם או קודמיהם עם שלהם

 כל זאת, עם יחד קודמו. פני על שלו העצמיות את מכונן ובכך הספרותי, ביוא את סימבולית בצורה הורג

 היצירה את מספח הוא זו, גם זו לא היוצרים. קודמיו של מעבודותיהם יצירתו שורשי את יונק צעיר משורר

 מחיר בכל להינתק המבקשת המתמרדת התנועה בין כפול מתח בורא ובכך היטב ממוסדת ליצירה החדשה

 להסיק ניתן בלום של בספרו עיון מתוך .)95( זאת לעשות ההינהרנטי האפשרות וחוסר מוןהקד מהאב

 המשעבדת תלותם נוכח המתעוררת בחרדה לטיפול עוגן עצמו הכתיבה בתהליך עושים בנים-שמשוררים

  הקדומים. באבותיהם

 

 רות, פיליפ את לנשל חלקית פועל שהוא אף שפירו, ופרדוקסלי, ייחודי באופן כיצד, מראה אני בעבודתי

 רוברט ביניהם אחרים, רבים של והשפעתם זה קודמו של השפעתו את מפנים גם שהוא הרי אב, רצח מעשה

 את מעגן כשהוא יוצר, כל לפות שבו הכפול המתח את שפירו מגלה כך מור. ומריאן בישופ אליזבת פינסקי,

 באילנותיה ונתלה מיצירתה אותה ןמרוק נכסיה, את מעליה מנשל התרבותית, ״משפחתו״ בתוך עצמו

 תוך מוחלטת, יצירתית לריבונות ולטעון אלה יצירה מכוחות עצמו את לנתק מנסה בעודו ביותר הגבוהים

 והיא מוצא ממנה שאין פוסקת בלתי מעגלית בתנועה ״המשפחה״, של אחר בחלק עצמו את ומעגן שב שהוא

 אליוט, וט״ס סטון כרות ,קודמיה את מנכסת לשפירו, דבניגו אולדס, .מנוגדים קטבים בין ושוב הלוך נעה

 שימוש באמצעות שלה התרבותית ״המשפחה״ בעקבות לה הנגרמת לחרדה מתייחסת מתיק, באופן

 הקדומים. אבותיה של עצמה, ״משפחה״ אותה של בניה של הפואטיים בהישגים

 

 בתוך בסבל לטפל שתפקידן טיותפוא טכניקות ממציאים ואולדס שפירו כיצד שאציג רק לא  כן, על אשר

 התרבותית ״המשפחה״ בתוך מקביל מנגנון יוצרים השניים כיצד אראה שאף אלא האדיפלית, המשפחה

 מה כל עם להתעמת היא הזה המקביל המנגנון מטרת האמריקנית. הספרותית המסורת שלהם, המורחבת

 שיצירתם חידושים, מחוללי יהיו אל לעולם שהם ההכרה הזו: התרבותית המסורת בתוך עבורם שטראומתי

 באמצעות זה טראומטי בשדה גם מטפלים המשוררים שני הרוחניים. אבותיהם של בזו מעוגנת תהיה לעולם

 באמצעות הספרותיים. אבותיהם של הפואטיים ההישגים של פרטיקולרי שימוש בעזרת זו ברמה השירה,

 אף זו, שתזה לציין חשוב זאת, עם יחד השגה. בת אפילו ואולי אפשרית נחמה למצוא מנסים הם זה שימוש
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 ועיקר כלל עוסקת אינה התרבותיים, לאבותיהם ואולדס שפירו של יחסם את גם משרטטת שהיא

 עוסקת ששירתם ריםמשור של מקרים בשני ורק אך מתמקדת אלא האמריקנית הספרות של בהיסטוריה

 אנגלית כתובה בספרות המתרכזת כעבודה מכך, יותר פסיכואנליטית. מבט מנקודת ,במשפחה בטראומה

 בכלל והאנגלית האמריקנית בשירה לקודמיהם ואולדס שפירו של בגישתם מתמקדת זו תזה ופסיכואנליזה,

  לסובייקטים. הפיכתם מתהליך כחלק אלא ההיסטורית מהבחינה לא

 

 המבט שמנקודת מאחר האישי. לשדה איפוא, מוגבלת, אינה ואולדס שפירו של השירה של הבחינה

 עושה אני הגרעינית, המשפחה של רק ולא ותרבות שפה של סובייקט הוא הסובייקט הפסיכואנליטית,

 ביחס גם אותה לבחון וכדי ואולדס שפירו של השירה את לחקור כדי פסיכואנליטיים בכלים גם שימוש

 חודר סבלותיה ואת המשפחה את מתאר שפירו בו האופן  יותר. הרחבה האמריקנית הספרותית למסורת

 עשה פרוסט רוברט ,קודם כבר לפניו. שנכתבה האמריקנית בשירה מהמתואר יותר עז והוא יותר עמוק

 צער של במבעים הלירי השדה את ולפצוע השיר מארג את לקטוע כדי אחת שורה בני בבתים נרחב שימוש

 תוך אל האחת השורה בן הבית התפרצות של המבע אמצעי את הדגול ומקודמ שואב שפירו ישוער. בל

 בשיריו משלב שפירו האמריקנית. בשירה ורע אח לה שאין שלו, בדרכו זאת עושה אך השירי, המרחב

 שמארגנים בישופ), אליזבת של ״פלורידה״ השיר מתוך הלקוח (כמסמן ״פלורידה״ המילה דוגמת מסמנים,

 אותם ויוצק ,בכללותה האמריקנית והתרבות היהודית התרבות של הרצף על יםהשונ המיתרים את סביבם

 רובד השיר תוך אל בומכלי כולו המנעד את קוטע השירי, המקצב את חותך שפירו אחד. קול לכדי יחדיו

  ציירו קוניץ וסטנלי פינסקי השטח. לפני מתחת שרוחש חדש בגוון כולו המרחב את צובע אשר ומאיים חדש

 מצליחה שפירו של שירתו אבל גווניה, כל על האמריקנית היהודית המשפחה את הפואטית עבודתם במכלול

 בתיאורים מפליג שאינו תוך בכך מפליא והוא לפניה, כמותם היו שלא קודרים בצבעים השורה את להעשיר

 הניב במילת נקטעת ”Covenant“ בשיר אמריקנית-הכל התמונה בנוסף, בצמצום. שפירו של כוחו ארוכים.

 המפגש .קומין מקסין של שירתה מתוך ”Schmutizige“ המילה את שמהדהדת Schmo מיידיש הלקוחה

 המשא ייחוד. בעל חדש קול שיוצרים שונים כוחות שני בין ההתנגשות נקודת הוא והיהודי אמריקני-הכל

 השירה מעייני כיצד מראה אני שפירו. של בשירתו םופריצת הגבולות התרחבות את שיוצר הוא הזה הייחודי

 תכניו את שיריו לתוך מספח שפירו רות. פיליפ היהודי הסופר של מיצירתו נובעים שפירו של המשפחתית

 חדשה, מהות  מגבש ובכך שלו הכתיבה מתבנית לחלק אותם הופך אותם, ומתאים משנה אך קודמו, של

  פועלו. ליובלי חדש ערוץ פורץ
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 היא שפירו, כמו שלא אבל ,הרוחניים אבותיה של בשירתם השפעותיה תא מוצאת תקופתה, כבן אולדס,

 המינית הכתיבה הכל. כמעט לחשוף נוטים אשר בוטים גופניים דימויים באמצעות לבינם בינה חיץ מעמידה

 השורות את מעבירה ,לדמיון דבר כמעט משאירה אינהו בשיריה משרטטת שאולדס והמשתלחת הבוטה

 קניינה שהוא לשדה קינל, וגלוויי רוקייסר מיוריאל ,סקסטון אן דוגמת קודמיה, של השירית מהנחלה שלה

 ממטפורות נמנעים אך המינית, היחסים מערכת של ההתרחשות זירת אל לחדור מעזים אלה שלושה האישי.

 את קוראת אולדס אולדס. של רתהשי מלאכת את שמאפיינות כאלה עצמו, המיני המעשה של מבע עזות

 – מעודנת גופנית ואהבה רכות של מרחב לצייר במקום אבל רוקייסר, מיוריאל הרוחנית הורתה של שירתה

 ”writing the poem;   in love making;… bringing to birth״

 ("To Enter That Rhythm Where the Self Is Lost", 14-12 שורות) 

 :דבר מצניעה שאינה פראית מאהבת שמציגה שורה עידון במקום בוחרת ,מתיק ופןבא אותה קוראת היא

 “And sexual love, what if it 

is mostly sex, the cunt wanting 

to swallow, swallow, fiercely sing all 

day all night” ("Poem to the Reader", 45-42 שורות)  

 ובכך   Swallow” O :Princess “The טניסון לורד של שירול הרמזים השורה בתוך שותלת אולדס אך

 של לעבודתם שירתה בין הקשר את מחזקת ואף והבוטים הארציים הדימויים את מה-במידת מעקרת

 מנתקת מתיקה, בצורה הרוחניים אבותיה של בשירתם עבודתה את מעגנת אולדס כך, קודמים. משוררים

 לה נאמן שיהיה לה, ומיוחד יחיד עצמאי, חזון לעצמה לפלס במטרה שלהם השיריות מהתובנות עצמה את

 בהם האילנות של השירית העבודה של הגוף חוויית של והייצוג הרוח מעקבות לעולם מנותק לא זאת ובכל

 נתלית. היא

 

 בחרתי זמננו, בת בשירה ביטוי לידי בא שהוא כפי טראומטי כאתר המשפחה בשדה מתעניינת ואני מאחר

 מובע פוסק הבלתי המשפחתי חיכוךה של הכואב והמרחב מאחר ואולדס שפירו של השירי השדה על לכתוב

 בחרתי בהם המשוררים שני של המשפחה בתוך הסבל מבע בעיני, ביותר. העזה בצורה שלהם השירי בשיח

 שפירו של והסמנטי התמטי הדומיננט מהם. אחד כלל וייחודי עימשמ חד בבד בד הוא זו בעבודה להתמקד

 משתמע היסק המשפחה. של יםבקרבי המפורשת וההתעסקות שלהם פוסקת הבלתי הכתיבה הוא ואולדס
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 והנסתרים המדממים המשפחה של רזי לתוך הצלילה הוא המשפחה בקרבי זה כגון פוסק בלתי לעיסוק

  ביותר.

 

 בשיח הקשים העימותים של הצרוף הפסיכואנליטי במבע רק לא עוסק ואולדס שפירו של בשירה שלי העניין

 בחרתי הללו. העימותים )through working( בעיבוד עצמה השירה של בתפקידה אף אלא שלהם, הפואטי

 לזקק והצלחתם םניסיונ ידי על מוגדרות שניהם של הכתיבה שקריירות מפני הללו המשוררים בשני להתרכז

 באמצעות יחד, גם ואולדס שפירו .ההיולית הטראומה של עיבוד כלי לכדי שלהם הפואטית הטכניקה את

 נסבל, לבלתי גבול שמים ביותר, הקיצונית בדרך שלהם המשפחתי החיכוך חוויות של מחדש-וכתיבה כתיבה

 כתיבת כיצד מראים המשוררים שני זאת, בעשותם המסמן. תחומיל מעבר שהוא מתחום אותו מחלצים ואף

 מוקדמות טראומות ולעיבוד המשפחתי בפצע חלקי לטיפול דרך למעשה היא המשפחתית הטראומה

The“  שפירו של המוקדם בשירו לראות שניתן (כפי לבטאו היה ניתן לא שקודם מה את בבטאם מחרידות.

 Joke” אולדס של המוקדם ובשירה Kindly” “You,( שעולה הפגיעה את להשקיט יחיםמצל ואולדס שפירו 

 הלקוי כל את מדגישו מוקדמים משפחתיים בעלבונות השורה את גודש וכותב, כותב שפירו מהממשי.

 באמצעות הטראומה של עיבוד לאפשר במטרה בהומור ומשתמש מתבדח זמן אותו וכל הנישואים, במערכת

 להישאר מצליחה פרדוקסלי ובאופן ביותר, גרפית בשפה משתמשת מצדה, אולדס, סמלי. משולש יצירת

 שני יותר, המאוחרים בשיריהם קול. ללא נותר כה שעד מה להיבור, ניתן שאינו למה האפשר ככל קרובה

 ואולדס Bed “Sick” בשירו  (שפירו חלקית ולו ,המוקדמת הטראומה את לעבד יכולת מגלים המשוררים

    שלהם. הפואטיות הקריירות במהלך שפיתחו רטוריים מנגנונים באמצעות )Thing” Secret “One בשיר

 

 ביטוי כדרך האמנותיים באמצעים ביטוי לידי בא ואולדס שפירו שפיתחו הפואטית שבטכניקה הייחוד

 פירושים אינספור בשיריהם לאתר ומאפשרים המקובל, )sense( במובן שמות מחוללים בעודם מקובלת,

 לדוגמא, שפירו אצל .ובתחביר בקצב רדיקליים שינויים לש חדשה דרך פורצים ואף ם,ומנוגדי סותרים

  :בסוגריים שימוש

“(Even though it’s summer otherwise 

the brother and middle sister would be home, 

in Florida)” (“Covenant”, 38-36 שורות) 

 כבית שכתובים שירים אולדס אצל אילוו לבתים שמחולק בשיר enjambments במקפים, שימוש בנוסף,

 :אליטרציה ,ארוך אחד
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 "Slow, Thick, cold sebum 

Under my skin, female flesh…”  

(“Poem to the Reader”, הדגשה שלי)  

 

 וגרפיזם:

“                               What if they had loved each other” (“Take the I Out”) 

 שני של הפואטי הקול את מייחדות שהן מפני רק לא נבחרו האלה האמנותיות שהטכניקות היא טענתי 

 שלו המשפחתית בטראומה לטיפול כאמצעי הכותב לסובייקט מסייעות שהן מפני אף אלא אלה, משוררים

 הברורה התמטיות לבגל גם כמו ואולדס, שפירו של הללו האמנותיות הבחירות של הספציפיות בגלל שלה. או

 של הייצוג לבחינת טוב מקור הינה שלהם העבודות אסופת שניהם, אצל הטראומה כאתר המשפחה של

 והשימוש המשפחתית הטראומה של התמטיזציה בין הדיאלקטיקה בשירה. המשפחה בתוך הסכסוך

 לחקר טוב לשדה הללו המשוררים שני של השירים אסופת את הופך ספציפיות מיטיבות פואטיות בטכניקות

 הטכניקות בין והיחסים השירה באמצעות המשפחה בתוך הקונפליקט לעיבוד כאמצעי בשירה השימוש

 טכניקות לטפל מיועדות בו הפרטיקולרי הסובייקטיבי הסתום והמבוי מייצרים שהם הייחודיות הפואטיות

 אלה.

 

 הראשונית הטראומה את פיםחוש  ואולדס שפירו בו היחיד האופן ואינ בעבודתם ובתחביר בקצב השימוש

 הקשורים שיריים באמצעים במקביל נוקטים המשוררים שני הפצע. את חלקית מעבדים בבד ובד הנוראה

 כלי אזכור ובמקביל, דיבור בניב שימוש רעש, (דממה, שלהם יותר המאוחרים בשירים )sound(  לקול

 של השיריים בנופים במילים לביטוי ניתן יובבלת נסבל בבלתי קשורים אלה אמנותיים אמצעים מוסיקה).

 הבלתי הכתיבה כמו זאת, עם .)Thing” Secret “One אולדס: ,,”Rolls” “Egg “Listen (שפירו: המשוררים

 באמצעים השימוש אולדס, אצל המיניים הדימויים של הבוטה והכתיבה שניהם אצל הפצע של פוסקת

 של הכואבת מהחידה ולהעבירו הממשי בתחום שהיה המ את הכתב על להעלות אופן והינ אלה קוליים

 ללנג מכנה לאקאן אותה שפה תצורת אלא לנו המוכרת שפהה זירת לא אולם השפה, זירת אל ההתענגות

)XX Seminar 137(. אם״ שפת או ילדים ״קשקוש הוא שהללנג גורס לאקאן )נעדר שלי) תרגום 138 

 נעדר שהוא שימוש כלומר הממשי, של הנסבלות חוסר את מייצג בללנג ואולדס שפירו של השימוש משמעות.

 אלה קוליים באמצעים השימוש כיצד מראה אני  קשר. שביצירת הסיפוק את המעניקה המשמעות את
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 עם כלום ולא אין הגוף ״לגשמיות ,)182 השפה״ (״חומריות בארת רולן פי על לממשי. המבע בין גשר מהווה

 שגורסת כפי ,מיליםשה אלא בלבד, זו לא משמעות. עם דבר לה אין ).182( מבע״ עם תקשורת...

 תוך אל לשקוע מנת על הביטוי משדה וחומקות גשמי כובד מקבלות מונטרליי, מישל הפסיכואנליטיקאית

 שהן הגם הללו, הקוליות התחבולות באמצעות .)nom le et L’ombre 32( משמעות כל מאבדות הן שבו שסע

 באופן המשוררים, שני מצליחים הראשוני, הפצע את שמייצג בחור ובייקטיםהס שני את מטביעות

 המרחיקים אחרים בקולות עצמו את עוטף שפירו .חלקית ולו ההיוליות, מהטראומה להיחלץ פרדוקסלי,

 ובכך )Left?” “What( ״סולו״ לקריירת עוברת אולדס ואילו הממשי של הגשמיים מהקולות אותו ומבודדים

 בלתי וכתיבה חזרתיות כגון נוספות, תחבולות נקיטת (באמצעות הממשי מול ליווי ללא צביילהת מצליחה

 התענגות אותה את מבטלת וכך בהתענגות השירית הזירה את מציפה אולדס הטראומה, של פוסקת

 בשירתם מצליחים ואולדס שפירו זה, באופן הסמלי). המסמן, אל ולעבור הממשי מזירת להיחלץ ומצליחה

 שעברו המרות החוויות את לעבד ולבודד, לזקק שהצליחו הפואטיים הכלים באמצעות יותר, המאוחרת

 ביחס ממש של תזוזה בשיריהם למצוא מאפשרת המשוררים שני של זו פעולה המשפחתית. הקלחת בתוך

 משפחתו. אל מהם אחד כל של

 

 של פואטיות אסטרטגיות באמצעות הבשר שארי של תהטראומו את מייצג שפירו כיצד מראה אני בעבודה

 שפירו אלה. בחוויות שיטפלו כך יחדיו מרתך הוא שאותן קוליים, אמצעים וספק, הומור והכללה, השמטה

 אותם והופך המשפחתי בשדה בטראומה לטיפול כאמצעי האלה הבסיסיים הפואטיים במכשירים משתמש

 של בטיפולו ועולים צצים אלה פרוזודיה. לרבות, נוספים, םפואטיי כלים הכללת באמצעות יותר יעילים

 של חולשתו עם בעימות שעוסקים ,”Feet“-ו Bath” “The בשיריו לדוגמא בשירתו, האב של בדמותו שפירו

 התגובה שפירו, של בשירתו כיצד מדגימה אני דווקא. השיא ברגעי לא הסובייקט את שמציגה חולשה האב,

 לסובייקט. מקום ממשי באופן לעצב שמסוגלת פואטית כתיבה היא הזה טראומטיה לעימות הסימפטומטית

 של הנפשי המבנה את מדגימה ,Kindly” “You-ו Out” I the Take “I כגון שירים באמצעות אולדס, גם

 בשפה אולדס של פוסק הבלתי השימוש נשית. התענגות עודף ףהמוצ נוירוטי סובייקט של מבנה הדוברת:

 מציגה אולדס לעצמה. מטרה עצמו, בפני שעומד אמצעי לא עולםמ הוא כל, חושף שהוא שדומה אף בוטה,

 המילים ככאלה, ביותר. הקשים נופיה על המשפחה את המציגה תמונה לפרקים עמוקים, רגשיים רבדים

 לטפל ובכך נסבל, לבלתי מחסום לשים דווקא, פרדוקסלי באופן לדוברת, ותמאפשרש אלה הן ביותר הבוטות

 עודף גדושה בעודה שלה הגבר מול כאשה עצמה את ולמקם בלבד, ולה לה, הייחודי ההתענגות באופן

  אחת. ובעונה בעת זו להתענגות מחסום ומעמידה התענגות
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 של העיבוד את להמחיש כדי ואולדס שפירו של יצירותיהם מתוך מייצג מבחר מציגה אני כן, אם זו, בעבודה

 והזוועה הסבל חוויות של היצירתי המכלול זאת, עם המשוררים. שני של הכתיבה שנות לאורך הסבל

 על כותבים ריםהמשור שני אחת. תזה בעבודת לכסותו יהיה שניתן מכדי רחב ואולדס שפירו של הקדומים

 זוג,-בני בין סכסוכים (אולדס), גירושים (שפירו), אחים מות המשפחתית: בזירה שאירעו קשים אירועים

 ולכתוב היריעה את לצמצם עצמי על לקחתי כן על אשר המשוררים). (שני נישואים, אבות, אמהות, ילדים,

 לדוגמא: (שפירו, אבות אמהות, ,)nant”“Cove לדוגמא: (שפירו, אחים מות[ הללו הנושאים מבין אחדים על

Bed” “Sick “Listen”, “Worm”, ,לדוגמא: אולדס Thing” Secret One “Once”,,( זוג-בני בין מריבות 

Healers”, “The  לדוגמא: (אולדס גירושים )Sonata” “Waste לדוגמא: אולדס ,”Extra“ לדוגמא: (שפירו,

”Bop Wife "“Left"([, שלו. העיבוד צורת ואת המשפחה בתוך הכאב את מיטבי באופן שמציגים  

  

 להם שמאפשר באופן שלהם השירי המכלול את בהתמדה מזקקים ואולדס שפירו כיצד מראה אני זו בתזה

 כיצד מראה אני השפה. באמצעות בהם ולטפל המשפחה בתוך סבל של קיצוניים נפשיים לשדות לחדור

 בתורם, אלה, וכיצד שונים, נפשיים מבנים שני בין להבדיל אפשר המשוררים שני בין השוואה באמצעות

 הדובר העיבוד. בתהליך לרשותו העומדים הרטוריים בכלים שימוש לעשות המשורר של יכולתו על משפיעים

 האחר״ את להשמיד למטרה לו ״שם אשר האובססיבי הסובייקט של המבנה את המייצג שפירו, של

 כסובייקט לעצמו מקום מפנה הוא כאשר אחר פתרון מוצא למוות), ולהביא האחר ושל איוויה את (להשמיד

 מוביל שלו הקדום הסבל לעיבוד שלו הייחודי המאבק .1ייחודיות פואטיות טכניקות באמצעות איווי של יחיד

 שיעור זהו הארץ.-לכדור מחוץ שהוא עולם רחוק, עולם וליצור ומצוקותיה ממשפחתו עצמו את להפריד אותו

 של הדוברת מנגד, והתרבותית. המשפחתית האישית, ברמה בפניו שעומדות הבעיות את לפתור שלו היכולת

 היא כך, האחר״. של האיווי את ״לעורר שביכולתה כל שעושה היסטרי, סובייקט היותה בהינתן אולדס,

 בשיריה ולהופיע שלה רההשי כתיבת באמצעות המשפחה בתוך העימותים את לעבד הכוח את בתוכה חושפת

 המאוחרת ביצירתה מתגלה היא כן, על אשר .שלו מודעת הלא הפנטזמה את שחצה כזה ,איווי של כסובייקט

  .ושל ומילותי באמצעות  ומכונן המובדל כסובייקט מופיעה דבר של ובסופו האיווי, ניכוס של בעמדה כשהיא

 

 מבנה בעל ומשורר היסטרי, מבנה בעלת רתמשור משוררים, שני של בעבודתם הפסיכורטורי העיון

 פסיכואנליטיים. למבנים שמשיקים שונים רטוריים-פואטיים מבנים לבודד אותי הובילה אובססיבי,

                                                
  אובססיביים. סובייקטים של פרטיקולריים מקרים אחד,-אחד 1
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 ואלה והקתחרזה, ההיסטריה מבנה בין לבודד שהצלחתי היחסים מן  גם נגזרת זו עבודה של חשיבותה

 באשר להיסטריה מבניים אלא אולדס, של לעבודתה פרטיקוליים שאינם העובדה בשל דומתני, משמעותיים,

 היא.
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