טל פרנקל אלרואי

יך"
יך אַ ֲח ֶר ָ
יך וְ ִא ְמּ ָך וּ ָב ֶנ ָ
" ֱא ַהב ֶאת ַה ֵקּץֶ ,בּנְ אָ ָדםֱ ,א ַהב ֶאת ַה ֵקּץִ ,כּי הוּא אָ ִב ָ
שירתו של דוד אבידן בין תשוקה לאותנטי לבין רצון לעוצמה
ידהֵ /.בּין ְגּבוּל ִל ְגבוּל ֵישׁ ְי ֻר ָשׁה ְק ַט ָנּה:
"אָ ָדם מוֹ ֵדד ֶאת ַר ֲעדוֹ ְבָּיד רוֹ ֶע ֶדתָ /.ק ֶשׁה ָק ֶשׁה ִל ְבטֹ ַח ָבּ ְר ִע ָ
מוֹ ֶל ֶדתִ /.וי ֻר ָשׁה ְק ַט ָנּה יוֹ ֵתרִ :מ ְס ָמ ְךֵ -ל ָדהֲ /.א ָבל ֵמ ֲאחוֹ ָריו ֵישׁ ֶא ֶר ְצחֹ ֶש ְךְ /,תּחוּ ָמה ֵבּין ְשׁ ֵני ְגּבוּלוֹת
יעיםְ /,והוּא הוֹ ֵפ ְך ְבּ ַב ְתאַ ַחת
ַז ְר ָח ִנ ִיּיםְ /,ו ִהיא ַעל ֻח ְלשׁוֹ ָתיו חוֹ ֶל ֶשת .אוֹ ֶשִׁ /היא ְמ ַפ ָתּה ִפּ ְתאֹם ֶאת ָכּל ַה ְמּ ִנ ִ
ְל ֶג ֶברְ /ו ָצף ִעם ִז ְכרוֹנוֹ ָה ֵער ִבּ ְל ַבדֵ /בּין ַקו ַה ַה ְת ָח ָלה ְל ֵבין ַה ֶקּ ֶברְ /,ו ָשׁם הוּא ִמ ְת ַה ֵפּך ִמ ַצּד ֶאל ַצד") ".כוח
רצון" ,סיכום ביניים(1960 ,
טענה מקובלת ביחס לשירת אבידן רואה בעיסוקו הכפייתי במוות מעשה אקזיסטנציאליסטי אה-לה
סארטר ,לפיו אל מול חוסר הטעם והאבסורדיות שבמוות ,ונוכח ודאותו המוחלטת ,מאבדים החיים כל
משמעות .המשורר עצמו הצהיר – למשל בראיון שערך איתו גדעון סאמט בשנת  – 1963כי "יצירה
ספרותית טובה יכולה להיות מחאה רק נגד המוות ולא נגד כל דבר אחר .זו צריכה להיות המחאה
1
המודעת היחידה".
גדול הפיתוי להעמיד את שירת אבידן על הציר חיים-מוות ,שבו קוטב החיים ,המתאפיין במצוקה
וייאוש ,מקיים יחסים של אימה ותשוקה עם קוטב המוות .על פי החלוקה הזאת ,המוות הוא לכל היותר
הסיכוי של האני לחצות את גבולותיו ,להשתחרר מן האישיות הספציפית ולהיקטף אל טוטליות
אנונימית חובקת כל .אני מבקשת לטעון כאן ההפך :הפואטיקה של אבידן מנסחת את המוות דווקא
כאפשרות היחידה לזכות באותנטי ,בספציפי ,להתבדל מן האחר ולא להיות הכל .אבידן אינו קורא תגר
על המוות ,אלא לכל היותר על ה"אחר הגדול" – 2הישראלי ,היהודי – המנכס לעצמו את המוות
ומפקיעו מידי האני .תיאור המהלך הזה נעזר באופן שבו ניסח היידגר את האקזיסטנציאליזם שלו ואת
יחסו למוות.
אני מבקשת להצביע כאן על מאמץ ,כעין פרויקט של חשיפת-מוות ,המאפיין את שירת אבידן
המוקדמת והמאוחרת ומאפשר לבחון אותה כפואטיקה מגובשת אחת .בבסיס המאמץ הזה מצויה
התפיסה שהמוות מונח ביסודו של הסובייקט – של האני ,אלא שהוא מופקע ממנו על ידי ה"אחר
הגדול" ,במשמעותו הלאקאניינית.
שירתו של אבידן מניחה את "האחר הגדול" ככזה המנכס לעצמו את חוויית המוות של האני ,ככזה
המרחיק אותו מכל מגע בלתי-אמצעי עם המוות ,וככזה המכונן את האני כאזרח מבוית ,המעריץ את
ההרואיות של מנגנוני הכוח ופוחד מן המוות ,לו הוא נדרש לצורך קיומו האותנטי .כל אלו הופכים את
המוות בשירת אבידן למחוז געגוע אוטופי של האני .ניסיונו של האני להחזיר לעצמו את המוות ,את
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גדעון סאמט" ,המחאה נגד המוות כאידיאולוגיה שירית – ריאיון עם דוד אבידן" ,עכשיו ) ,1999 ,66התפרסם לראשונה בביטאון
הסטודנטים רמזור(1963 ,
 2המונח "אחר גדול" הוא ניסיון לתרגם לעברית את מה שז'אק לאקאו קרא לו  ,Autreאו המקום ,הסדר ,שלתוכו נולד הסובייקט
ומתכונן בו ,כל מה שחיצוני לסובייקט אבל בעל פונקציה מכרעת לגביו :האחר הגדול הוא השפה ,החוק ,המוסר ,הנמען והמענה
לתשוקות ולתביעות של הסובייקט ,הוא האחרות הרדיקלית שקודמת לסובייקט ושבתוכה הוא שבוי.

מקורו ,להתבונן ב"כתם הממשי" – בלשונו של לאקאן  -שאותו מבקשים חוקי המציאות להסתיר –
בניסיון זה ,לדעתי ,גלומה מחאתה הגדולה של שירת אבידן .או כפי שהוא עצמו אומר באותו ראיון עם
סאמט" :כל שירה היא מחאה חברתית – כי כל אדם יוצר רואה עצמו במידה מסוימת כמתחרה ביוצר
הקדמון ושואף לראות את המציאות בצורה אחרת מכפי שתוכננה על ידי קודמיו".
השיר "כוח רצון" ,המצוטט בפתיחת המאמר ,מעמיד שני מובנים של המושג "מוות" ,ובכך הוא מציג
תפיסה אופיינית לאבידן :אבידן מפריד בין התפיסה המקובלת של המוות כנקודת סיום ,לבין
ארצחושך .המוות הסופי ,המסיים ,על פי עמדה זו ,הוא עובדת חיים המשתייכת לציר הזמן של החיים.
תנועת החיים – הרעידה ,ההתהפכות – מאפיינת גם אותו .בהיותו עובדת חיים ,קשור המוות הסופי
למרחב המציאות .לעומתו ,ארצחושך היא הזמן שאינו חיים ,הנצח המתקיים באינסופיותו לפני החיים
ואחריהם .בהיותה לא-חיים ,נענית גם ארצחושך להגדרה "מוות".
מה הם המאפיינים הפואטיים של המוות המתואר כארצחושך? באופן מודע או לא מודע ,מעמידה
הפואטיקה של אבידן את המוות כיסוד נמוך ,יציב ,מעין שכבה תת-קרקעית חבויהַ " :מ ֶשּׁהוּ ִמ ְת ַר ֵחשׁ
ְבּ ֶב ֶטן ָה ֲא ָד ָמה" ,אומר הדובר בשיר "אתגר מוקדם" )"שירי לחץ"ָ " .(1962 ,למוּת – ַ /מ ְשׁ ָמע ִל ְראוֹת
יך" ,נאמר בשיר "שנאה ארוכתטווח" )"ברזים
יסה ֶ /את ָכּל ָהאָ ֶרץ ַהָיּ ָפה ֶשׁ ִמּ ַתּ ְח ֶתּ ָ
ְל ֶמ ֶשׁך ֶר ַגע ֶשׁל ְג ִס ָ
יך ַה ֵמּתוֹת ְ /בּ ִמין ִתּ ְק ָוה ְמטֹ ָר ָפה ַל ֲחזֹרַ ,ל ֲחזֹר
ערופי שפתיים"ְ " ,(1954 ,ואָז ַל ָשּׁ ְוא  /פּוֹ ְרחוֹת ִפּ ְתאֹם ָי ֶד ָ
ְל ַמ ָטּהַ / ,ל ֲחזֹר וּל ְו ַו ֵתּר" )שם(.
העיצוב הפואטי של ארצחושך ,כמעין שכבה גיאולוגית ,הוא בעל משמעויות מקבילות מתחום המרחב
והזמן :המטאפורה מעמידה את המוות כמה שקדם –במרחב ובזמן – למציאות הנוכחית" :לחזור,
לחזור למטה" .בהתאמה לרעיון זה ,גם האני בשירת אבידן תופס עצמו כמה שצומח מתוך שכבה
ארכיאולוגית ,כמה שעולה מתוך חשיכה קדומה :למשל בשיר "נסיעה ארוכה" )"משהו בשביל
יכן ֶה ָע ָפר ֶ /שׁ ִכּ ָסּה אוֹ ִתי ְבּ ֶמ ֶשׁך דּוֹרוֹת ַר ִבּים ָכּל ָכּ ְךְ ,בּעֹ ֶמק ְ /תּקוּ ָפה ֶשׁלֹּא ִנ ְפ ְת ָחה
מישהו"ֵ " :(1964 ,ה ָ
ְולֹא ִנ ְנ ֲע ָלה?" .האני משייך את עצמו לאותה שכבה קדומה ,לאותה תקופה שלא נפתחה ולא ננעלה,
לאותו מרחב-זמן הקודם למציאות:
" ַבּגּוּף ֶשׁזּוֹ ֵכר ֶ /את ַע ְצמוֹ ִנ ְב ָרא ְ /בּ ֶצ ֶלם זוֹ ֵהר  /וּ ְב ַר ַעשׁ נוֹ ָרא ֵ /בּין ַמ ִים ְל ַמ ִים ֵ /בּין אוֹר ְלאוֹר ֵ /מ ַעל
את ִל ְשׁכּוֹ ַח ֶ /את ַע ְצ ְמ ָך ְ /בּתוֹ ְך ַהכּוֹ ַח ַ /בּ ֲח ֵשׁ ָכה ִ /ל ְפ ֵני ֱהיוֹת ַ /ה ָדּ ָבר ַה ֶזּה /
ַל ָשּׁ ַמ ִים ָ /תּ ִמיד ִל ְזכֹּר ֵ /א ְיך ָבּ ָ
אָ ָדם ְו ַחיּוֹת  /וּמֹ ַח הוֹ ֶזה" )'הרצאה בפו"ם על האני הקיבוצי היהודי כהיפוכונדר קיומי'" ,תשדורות
מלוויין ריגול".(1978 ,
הציווי לזכור את עצמך תמיד בחשיכה ,לפני היות "הדבר הזה" ,הוא בבחינת ציווי כפול ,אותו מצווה
האני על עצמו :זכור איך באת ,וזכור איך באת לשכוח את עצמך .הזיכרון הער הוא המורשת של האני
אל מול העולם ה"מתויק מדי" )'מרחק בטוח'" ,סיכום ביניים"( לתוכו הוא נולד ,אל מול קיר המציאות
שמעמיד "האחר הגדול" :כאשר מבקש האני להסיר את העפר ולגעת בחשיכה ,במוות ,עליו לעבור דרך
הקיר ,דרך סידור האבנים ,דרך הבניינים – אם לצטט מתוך השיר "הגיע הזמן להוריד" )"ספר
האפשרויות"ִ " :(1985 ,בּ ְנָי ִנים ֲא ֻר ֵכּי ָשׁ ִניםֶ ,שׁ ְמ ַב ִלים ֲא ָנ ִשׁיםַ /,ההוֹ ְפ ִכים ֶאת ַה ְמּקוֹמוֹת ְל ֶק ֶבר ֶמ ְנ ָטלוֹ-
אַ ְר ֵכיאוֹלוֹ ִגי.".

אלא שאם האני משייך עצמו למוות של ארצחושך ,עבור ה"אחר הגדול" המוות הוא הממשי ,חור
שחור שלתוכו קורסת המציאותְ " :ואָז ַהכֹּל נוֹ ֵפלְ /בּ ֶק ֶצב ְמ ֻס ָדּר וּ ִב ְנָי ִניִ / ,מ ְבּ ִלי ִל ְצלֹלֶ ,א ְלתּוֹך ָה ֲע ָר ֶפל".
)'הצעת פשרה'" ,סיכום ביניים"( .מכאן הקירות הכבדים שנופלים בשתיקה ,בשירים כמו "הרחובות
ממריאים לאט"" ,פתאום"" ,מבוא למבוא" )"ברזים ערופי שפתיים"" ,סיכום ביניים"( ,מכאן הקירות
ההרוסים של "לוח פרסומת" )"ברזים ערופי שפתיים"( ,מכאן אבני החורבן של "שיר פרידה" .עיצוב
המוות כשכבה תת קרקעית משרת ,אם כן ,באופן אירוני ,לא רק את היות המוות קודם לחיים ,אלא גם
את הניסיון של "האחר הגדול" להעלימו ,ובעקבות זאת את השתוקקותו של האני אל החלק המוסתר
ממנו.
כך ,המוות ,המשתרע במרחב-זמן נמוך ,קדום ,שאיננו חיים אבל חולש עליהם ,משמש בעת אחת כזמן-
מרחב ארכיאולוגי ,הקבור מתחת ל"אחר הגדול" וכזמן-מרחב אוטופי של האניְ " :ו ַה ֲחלוֹם ַי ֲחזֹר ַעל
ַע ְצמוֹ ְו ֶאל ַ /ע ְצמוְֹ .ו ַה ִה ְתעוֹ ְררוּת ִ /תּ ְתעוֹ ֵררְ .ו ָה ֲא ָב ִנים ִ /תּ ְס ַתּ ֵדּ ְר ָנה ֵמ ָח ָדשׁ ְבּ ֵס ֶדר אַ ֵחר" )'נסיעה ארוכה',
ית ִל ְפ ֵני ֵל ָד ְת ָךֱ [..] .א ַהב ֶאת
"משהו בשביל מישהו"(; " ַס ֶפּר ְל ַע ְצ ְמ ָךֶ ,בּ ְנאָ ָדםַ ,ס ֶפּר ְל ַע ְצ ְמ ָךֶ /את ַמה ֶשּׁ ָה ִי ָ
יך" )"כיוון כלים" ,שם(.
יך אַ ֲח ֶר ָ
יך ְ /ו ִא ְמּ ָך וּ ָב ֶנ ָ
ַה ֵקּץֶ ,בּ ְנאָ ָדםֱ ,א ַהב ֶ /את ַה ֵקּץִ ,כּי הוּא אָ ִב ָ
ניסוח המוות כזמן-מרחב ארכיאולוגי ואוטופי מעמיד אותו כמה שרוחש תדיר מתחת לפני השטח:
כזמן-מרחב ארכיאולוגי ,יונק המוות בשירת אבידן ממוטיב המת-החי של נתן אלתרמן :המוות עצמו
משמש כאן כמעין מת-חי שמסרב להיקבר .כמה שאין לו מקום וזמן של ממש ,מרחף המוות מתחת
למרחב המציאות ביחס הפוך אליו .זהו מקורה הראשון של האירוניה המופעלת תדיר בשירה זו.
האנושי בשירת אבידן שייך לעבר ,למה שהיה .אלא שהעבר ממעט מאוד להופיע בשירה זו .כך נפתח
תוּקים ְ /ליַד ָדּ ִגים ְק ַט ִנּים
השיר "מה שהיה" )"שירי לחץ"ָ " :(1962 ,היָה ִלי ז ִָכּרוֹן רָחוֹק ֶ /שׁנּ ַ
ָמס ְבּ ַמיִם ְמ ִ
ֶשׁנּוֹעֲדוּ ִל ְגדוֹלוֹת" – העבר הוא מתוק ,הרמוני ,קונקרטי ,אלא שהוא קצר וחד ,מומר מיד בחוויית
בוּע" )שם( .ההווה –
ֲד ָשׁהַ / ,ה ִמּ ְת ַנ ֶזּרֶת ִמן ַה ִמּ ְשׁ ַתּנֶּה ִ /
וּמן ַה ָקּ ַ
ההווהַ " :ע ְכ ָשׁו ֶא ְפ ָשׁר ִל ְשׁק ַֹע ַבּ ֵשּׁנָה ַהח ָ
הווה מתמשך ,הרגלי ,סטטי – הוא תמיד הלם ההווה ,תמיד פורמלי ,אינטלקטואלי ,אירוניַ " :מ ֶשּׁהוּ
י ְִת ָבּרֵר ְבּ ָקרוֹב ְ /בּ ֶדרֶג ָח ָדשׁ" – במלים אלו מסתיים השיר .ההווה ועתידו שייכים ל"אחר הגדול",
הישראלי ,ל"דרגים" ,המעדיפים תדיר את המולדת )אם לחזור לשיר הפותח( – מולדת כמושג מפתח
של הלשון הישראלית – על פני ההולדה.
" ִל ְשׁתוֹת ַמ ִים ְכּ ֵב ִדים ִ /ל ְנשֹׁם ֵחיל ֲא ִויר ַצח ִ /ל ְלבֹּשׁ ַמ ִדּים וּמוֹ ֲע ִדים ְ /ל ַנ ֵצּ ַח ֶאת ַה ְמֻנ ָצּח ָ /ל ֶר ֶדת ְל ַחֵיּי
יקה ְ /לאַ ֵבּד ֲא ֵבדוֹת ֲאבוּדוֹת ְ /ו ִל ְמצֹא ֶאת ֻכּ ָלּן ְבּ ַמ ָכּה ְ /ולֹא ְלאַ ֵבּד נוֹ ְז ִלים /
יקת ְנ ִשׁ ָ
ַה ְיּ ִרידוֹת ַ /ל ֲעלוֹת ִבּ ְנ ִס ַ
ְולֹא ִל ְתרוֹם ֶכּ ֶסף אוֹ ָדּם ִ /כּי ָכּל ָהעוֹ ָלם נוֹ ְכ ִלים ְ /ואַ ָתּה לֹא ַבּ ֲע ָדם ֲ /א ָבל ְל ַחכּוֹת ֶל ָע ִתיד ְ /בּ ֵעי ַנ ִים ְפּקוּחוֹת
ידן ָדּ ִוד  /גּוֹ ֵזר ַעל ַע ְצמוֹ ִשׁ ְכ ָחה ְ /ו ִנ ְז ָכּר ְבּ ַע ְצמוֹ ֵמ ָח ָדשׁ ְ /בּעוֹד אַ ְל ַפּ ִים ָשׁ ָנה ְ /ועוֹ ֶלה ִמן
ִל ְר ָו ָחה ַ /ע ְכ ָשׁו ֲא ִב ָ
יח ָלל ָרחוֹק ְ /ורוֹ ֶאה ָי ִפים ְו ֲחשׁוּ ִפים
ַה ָמּ ֶות ַח ָלּשׁ ְ /בּ ֵעי ַנ ִים ְדבוּקוֹת ִמ ֵשּׁ ָנה ְ /ושׁוֹ ֶתה ַמ ִים ְשׁקוּ ִפים ְ /ונוֹ ֵשׁם ִצ ָ
ַ /ח ִיּים ְללֹא ֵס ֶדר ָוחֹק ְ /ואָז הוּא ַמ ֲח ִליף ִא ָתּם ִ /מ ִלּים ֲא ָחדוֹת ִבּ ְשׂ ָפ ָתם" )'מנת קרב'" ,תשדורות מלוויין
ריגול"(.
בראיון עם אבידן ,שהתפרסם בכתב העת "עכשיו" ב ,1960-הוא אומר:

מה שנראה למישהם כ"אנטי שירה" אינו אלא סוג אישי ביותר של "אנטי באנאליות" ,הן כהשקפת
עולם אסתטית והן ,ובעיקר ,כמערכת תחושות והפעלות ,הכופה בתוקף חוקיותה הפנימית התנקשות
בלתי פוסקת בכל מלה ,שורה או צירוף מילולי ,שלא הצליחו לטהר את עצמם ,אגב תהליך הכתיבה או
לאחריו ,מכל חשד של בנאליות .לגבי מי שאינו יכול לתפוש את המושג "התנקשות" במהותו הרחבה
והמופשטת ,המשוחררת מכל אסוציאציות של אלימות ,אוכל להציע כתחליף את המושג הניטרלי
יותר "התנכלות" .מושג שני זה אולי אף יהלום יותר את מהותו המיוחדת של האמצעי
האינטלקטואלי-שירי להפעלת ההימנעות המתוארת לעיל :האירוניה") .בינו לבין עצמם – ריאיון עם
דוד אבידן" ,עכשיו  ,1960 ,5-6עמ' .(242

חציו הראשון של השיר "מנת קרב" ,הוא ,אם כן ,התנכלות לכל מה שקשור בבנאליה של "האחר
הגדול" המקומי ,הישראלי ,פירוקו וחשיפתו כמציאות בדיונית שלטת :מציאות שבה חיל אויר ,המנצח
את המנוצח ,הוא אויר צח; מדים הם לבוש של מועדים; תרומת דם היא כסף ולהפך ,וכו' .אלא
שהעתיד ,כהבטחה להשתחרר מן הנוכלות של "האחר הגדול" ,אינו בעתיד .העתיד הוא בחזרה אל
העבר ,אל נקודת ההתחלה ,שהיא חסרת סדר וחוק ,ובה גלומה האפשרות היחידה לאיתחול המציאות
המתויקת ,והעמדתה כחיים חשופים .האני ההווה ,הפורמלי כרגיל – "אבידן דוד" – קושר כאן ,באופן
אירוני ,את המוות של ארצחושך בפוליטיקה של "האחר הגדול" היהודי ,וגוזר על עצמו אלפיים שנות
גלות – עם כל ההשתמעויות ההיסטוריות והפוליטיות של ביטוי זה – לפני שהוא עולה חלש לנשום
חלל חדש .גם כאן ,ייתכנות השינוי כרוכה בחזרה הכרחית אל ארצחושך ,והציווי ,אם לצטט מן השיר
"קיץ ") "1962שירי לחץ" (1962 ,הוא תמיד " ַל ֲחזֹר ְו ִל ְשׁכֹּ ַח ֵמ ָח ָדשׁ ,אַ ַחת וּ ְללֹא ָתּ ִמידֶ ,את ְכּ ָל ֵלי /
ַה ִמּ ְשׂ ָחק".
חשוב לשים לב לכך שתשוקת הדובר אל האוטופיה של היות לפני "האחר הגדול" תואמת את האופן
שבו מתאר לאקאן את הפנטזיה :הפנטזיה ,אומר לקאן ,מציגה במהותה את האיקס הבלתי ניתן לייצוג,
שהוא תמיד הולדתו של הסובייקט ו/או מותו .האובייקט של הפנטזיה הוא המבט הבלתי-אפשרי,
לעד להיווצרותו או למותו שלו .המבט בלתי-אפשרי משום שהשפה מסיטה את
ההופך את הסובייקט ֵ
מבטנו מן הממשי ,שהוא המוות ,למשל ,והוא בלתי ניתן לייצוג .המציאות משיגה את אופייה
הקונסיסטנטי ,אומר לאקאן ,רק באמצעות ה"חור השחור" שהיא פוערת במרכזה ,ובלשונו של אבידן:
יבית ְל ַה ִתּירוֶֹ /.א ְפ ָשׁר ַל ֲחתֹך
"אַ ָתּה ְכּ ָבר ָשׂרוּךִ ,כּי ָשׂ ַר ְכ ָתּ ֶאת ַע ְצ ְמ ָך ִבּ ְשׂרוֹ ְךֶ //,שׁ ֵאין ֶא ְפ ָשׁרוּת אוֹ ְבֶּי ְק ִט ִ
ילה לֹא רוֹ ָצה ָלבוֹאִ ,כּי ַגּם ִהיא
ילה ַה ְגּדוֹ ָלהֲ //.א ָבל ַה ְנּ ִפ ָ
אוֹתוֹ ַי ַחד ִעם חוֹרוְֹ /.ואָז ִנ ָתּן ְל ַחכּוֹת ַל ְנּ ִפ ָ
ְשׂרוּ ָכה') ".סונטה'" ,ספר האפשרויות" .(1985 ,האני כבול אל המציאות של "האחר הגדול" ,המבקש
להסתיר לא רק את המוות – את מקורו של האני – אלא גם את חור ההעדר שלו .סיומו של השיר
יך ְפּתוּ ָחהְ /.ו ֶזה ַמה ֶשּׁהוֹ ֵפ ְך אוֹ ְת ָך ְל ִאישְׁ -ס ֻג ָלּה" ,הוא סיום אירוני
"סונטה" – " ָל ֵכןֵ ,בּי ְנ ַת ִיםַ ,ה ֶדּ ֶר ְך ְל ָפ ֶנ ָ
לעילא ,משום שהוא מניח כי הדרך הפתוחה היחידה בשביל האני היא המרחב המוגבל של "מה שיכול
להיאמר" ,בתוך מציאות ה"מעוקמת" תמיד בידי חללים טראומטיים ,המאורגנים סביב מה שחייב
להישאר לא מדובר.
עמדה זו ,הניטשאנית בעליל ,תופסת את השפה כאמצעי כוחני ,שכל תכליתו להשליט על האדם
מציאות מוסכמת ,או ,אם לצטט את אבידןְ " :ל ַת ְח ֵזק ֶאת ַהתֹּהוּ ְבּ ֶא ְמ ְצ ֵעיֵ -ס ֶדר ]ְ [..ו ִל ְחיוֹת ֶאת ַה ֵמּתְ ,כּ ִאלּוּ

ָהָיה ַחי" )'הטפל בחיים'" ,ספר האפשרויות"( .ה"דיבור" של "האחר הגדול" ,נניח ה"עניינים" – מושג
ימהַ ,ה ְפּרוּ ָשׂה ְבּ ַנ ַחת ַעל
ישראלי שחוזר בשירה של אבידן שוב ושוב – הוא כמו " ֶר ֶשׁת ַה ְס ָואָה ַמ ְק ִס ָ
ַס ָכּנוֹת ְפּתוּחוֹת" )'קיץ " ,'1962שירי לחץ"( .השפה אינה נתפסת כמה שנמצא ברשותו של האני
ובשבילו ,אלא כלחש-נחש שבאמצעותו מבקש "האחר הגדול" להקסימו ולהרדימו.
"עיקום" המרחב הנרטיבי באמצעות השפה ,אומר סלבוי ז'יז'ק ,מעמיד את הסובייקט כמי שלעולם
חייו חסומים ומנועים מיסודם ,לעולם בנויים כציפייה לאיקס – למוות ו/או לזיכרון שלו 3.אלא שדווקא
קיום כזה ,של היות-תמיד-לקראת-המוות ,הוא ,על פי האקזיסטנציאליזם של היידגר ,הקיום האותנטי:
נוכח המוות ,אירוע שכולו מקורי ,שכולו של האדם הספציפי לבדו ,מגלה האדם את ייחודו ,את
נבדלותו מן "האחר הגדול" 4.רעיון דומה לזה מנסח פרנץ רוזנצוויג בפתח ספרו "כוכב הגאולה"" :מן
המוות ,מאימת המוות ,מתחילה כל הכרת המכלול" 5.המוות ,לפי תפישות אלו ,אינו סוף הדרך ,אלא
נקודת מוצא לקיום.
האני אצל אבידן מבקש לעצמו את המוות ,את החלק האבוד מעצמו לתמיד – בניסוחו של לאקאן ,את
המקור הפרטי ,המקורי ,שהולאם בידי "האחר הגדול" ,שהוא " ַה ִמּ ְמ ָסד" שהוא " ַה ָמּ ֶות ְל ִפי ָשׁ ָעה"
)'שטויות נבחרות' ,מתוך המחזור 'על אנשים בקולנוע ומחוצה לו'" ,ספר האפשרויות"( .אני זה
מתקיים בשירת אבידן באופן של היות-תמיד-לקראת-מוות ,שמשמעותו בפועל היא התנקשות מתמדת
בהווה ,שהוא תמיד בן דמותו של "האחר הגדול".
אלא שמוטיבציה זו להתבדל מן "האחר הגדול" המבקש לבולעו ,איננה הסתגרות בדלת אמות – כפי
שעשוי להצטייר .שירת המוות ,חשיפת הממשי מתחת לביצורי המציאות ,לכאורה מבקשת להיות
מעשה פוליטי בעל אחריות חברתית :בתוקף השליחות שנטל על עצמו כנושא הזיכרון ,מבקש האני את
ימה ֲא ֻר ָכּהֲ ,א ֻר ָכּה ְמאֹדְ ,ל ֵא ֶלּהֶ /,שׁ ֶה ָע ִתיד
מקומו באל-זמן כקול נבואי ,המזנב במחנהְ " :דּרוּ ָשׁה ְנ ִשׁ ָ
יח ָבּ ֶהן רוּ ַח ִמ ִלּיםְ ,ל ַמ ָטּרוֹתֶ /שׁעוֹד
ימ ְג ָבּלְ ,ל ַל ֵקּט ֲ /ע ַצמוֹת ְי ֵבשׁוֹת וּ ְל ָה ִפ ַ
ִה ְשׁ ִאיר אוֹ ָתם ֵמ ֲאחוֹ ָריו ִל ְז ַמן ִבּ ְל ִתּ ֻ
ִת ָוּ ַד ְע ָנה ) ְל ַשׁ ְכ ֵתב ִבּיסוֹ ִדיוּת(') ".שבע תזכורות לעצמי' ,מתוך המחזור 'שירים תחת לחץ'" ,משהו בשביל
מישהו"(.
במקום בו שירת אבידן היתה יכולה להיענות לאקזיסטנציאליזם החברתי של סארטר ,היא מעדיפה
להעמיד אירוניה נוספת :ההערה המטא-פואטית ,הכאילו שולית – "לשכתב ביסודיות" – המופיעה
בסוף השיר ,בסוגריים ובגופן מוקטן ,מפרקת את הטקסט – דורשת לשכתבו – ואיתו גם את חזון
העצמות היבשות ,ומציעה עוד מבט על היחסים של האני עם "האחר הגדול":
" ְלאַ ַחר ֶשׁ ַהכֹּל ַי ֲחזֹרֶ /אל ַה ֶצּ ַבע ֶה ָחםַ ,ה ָשּׁחֹרְ /,ו ָה ֵע ֶמק ַה ַלּח ִי ְת ַפּ ֶתּה ְ /ל ַצֵיּת ֵמ ָח ָדשׁ ַל ַמּ ֶטּהְ /,ו ַה ַמּ ִים ֵי ְרדוּ
אשׁחוֹרְ /,ו ָנ ֵמר ְמ ֻבָיּש ְי ַח ֵפּשׂ ְ /בּתוֹ ְך ֶס ַלע ָסדוּק ֶאת ָה ֵאשׁ –  /אָז ֵתּ ֵרד
ֶאל ָהאוֹרְ /,כּמוֹ נוֹ ֵזל ִפּ ְתאֹ ִמי ,לֹ ָ
אמ ָכּרְ /,ו ַה ָדּם
אצ ַבע לֹאקוֹר ְולֹאחוֹםְ /,ו ִת ְפ ֶדּה ֶאת ָה ַר ַעד ַה ָזּר ְ /בּ ִמ ְלמוּל אַ ְדנוּ ִתי לֹ ֻ
ֶמ ְר ָכּ ָבה ִמ ָמּרוֹם /,לֹ ֶ
ֲא ֶשׁר לֹא ִי ָקּ ֵרש  /הוּא ַה ָדּם ֲא ֶשׁר לֹא ִי ָוּ ֵרשׁ"') .רגע אחרי האחרון'" ,משהו בשביל מישהו"(.

 3סלבוי ז'יז'ק" ,לאקאן עם היצ'קוק") ,תרגום :רוני ידור( ,הוצאת רסלינג ,תל אביב ,2004 ,עמ' .69-70

M. Heidegger (1962). Being and Time, (trans. John Macquarrie & Edward Robinson), Oxford, Basil 4
Blackwell, pp. 296-311

 5פרנץ רוזנצוויג ,כוכב הגאולה) ,תרגום :י .עמיר( ,מוסד ביאליק ,ירושלים.1970 ,

הפנטזיה לחזור אל ארצחושך ,להיוושע מן הרעד הזר ,להיות עד להיווצרותך או למותך ,נחשפת גם
כחרדה מן המפגש עם המקום בו האני אינו מתקיים ,אין אני ,אין דם שייקרש ואין אני שייוורש .זהו
מקורה השני של האירוניה בשירת אבידן :התשוקה לארצחושך יכולה להתקיים אך ורק מתוך גבולותיו
של "האחר הגדול" ,המבדל :אך ורק מתוך השפה .ואכן – כך אומר ז'יז'ק – קיום לקראת מוות אפשרי
רק עם קיומה של שפה ,והשפה – אם לחזור להיידגר  -קודמת לאדם ומנסחת אותו .האני בשירת אבידן
יכול להתקיים ,להשתוקק ,לזכור ,להתנבא או להתבטל ,רק כל עוד השפה" ,האחר הגדול" ,ה"מבנה
הנוכחי של האני המוגן שלנו" )'שיר הנמר הרציני'" ,שירי לחץ"( – נשמר .זוהי "סכיזופרניה חברתית
יזומה" ,אם להשתמש במלים שבהן מתאר אבידן – באותו ראיון עם סאמט – את יחסיו החד-סטריים
עם הסביבה ,המאפשרים לו "להיות מוגן מבחינה מסוימת מפני המציאות היומיומית".
ההכרה ב"אחר הגדול" וההודאה בקיומו התלותי של האני הן נתיב הפוך לפוליטיקה החתרנית שהוצגה
עד כה :העדפת "חוק-האב" על פני המוות .ההיפוך הציני של סדר ההעדפות – ביכור המולדת על פני
ההולדה – ממיר את התשוקה אל המוות כיסוד אותנטי )" ֱא ַהב ֶאת ַה ֵקּץֶ ,בּ ְנאָ ָדם"( ,בהאדרה פאשיסטית
ֻקּם
יּוּך ְמע ָ
יך ְו ִא ְמּ ָך(  -בסגידה " ֶאל ָהאוֹר ָה ֶע ְליוֹן ְ /בּ ִח ְ
של הנצח האל-זמני )" ֱא ַהב ֶאת ַה ֵקּץִ ,כּי הוּא אָ ִב ָ
ו ְָקפוּא" )'חלום רע'" ,ברזים ערופי שפתיים"(.
תנועת האני בין התשוקה לאותנטי לבין התשוקה לביטחון של מנגנוני הכוח ,היא תנועה דיאלקטית בין
יסנִי ֶשׁל ַמ ְלכוּת ַה ָשּׂ ָטן" לבין
ווֹלט ִדּ ְ
האימפוטנטיות של האדם לאומניפוטנטיות של האזרח ,בין האני כ" ְ
עוֹלם ַה ֻמּ ְפ ָלא ֶשָׁיּכ ְֹל ִתּי ַפּ ַעם ִל ְהיוֹת" )'עוד פריט
וּמ ְשׁ ִאיר ֵמאֲחוֹרַי ֶ /את ָכּל ָה ָ
עוֹלם ַ
האני ה"יוֹרֶה ְבּ ָכל ָה ָ
קטלוגי' ,מתוך המחזור 'נסיעה בעיר'" ,תשדורות מלווין ריגול"( .ביטויה בפואטיקה של אבידן הוא
באפשרות ,או בהצעה ,לקרוא כל מבע כאירוני וכרציני בו בזמן .כך ,למשל ,הדרישה " ְל ַת ְח ֵזק ֶאת ַהתֹּהוּ
ְבּ ֶא ְמ ְצ ֵעיֵ -ס ֶדר ]ְ [...ו ִל ְחיוֹת ֶאת ַה ֵמּתְ ,כּ ִאלּוּ ָהָיה ַחי" )"'טפל בחיים'" ,ספר האפשרויות"( ,היא ביטוי
אירוני לעמדה הניטשיאנית ביחס למניפולטיביות הכוחנית של השפה ,אך בו בזמן גם ביטוי ליטראלי
לצו הפאשיסטי לסגוד למת ,ולארגן באמצעותו את התוהו – הפעלה של מנגנון ממלכתי-ישראלי מוכר.
דיאלקטיקה כזו מאפשרת לאבידן לבקר את הממלכתי ,אך לא פחות מזה – לסגוד לפאשיזם של השפה,
אַר ָכ ִאית ִכּ ְפ ֻק ַדּתִ -מ ְב ָצ ִעיםְ /ל ֵשׁ ֶשׁת ְי ֵמי ַה ֲה ָפ ָקה
לגנטיקה של השפה העבריתֶ " ,שׁ ִשּׁ ְמּ ָשׁה ֶאת ַה ְבּ ִריאָה ָה ְ
טוֹריַת ַה ִסּמּוּן ָה ֱאנוֹ ִשׁית" )'היהדות היא יבוא גנטי טראנסגאלאקטי',
יס ְ
ִל ְמּ ָס ִרים ֶע ְקרוֹנִ יִּים ַר ִבּים ְלאֹ ֶר ְך ִה ְ
"המפרץ האחרון"(.
חשיפת המוות בפואטיקה של אבידן מעמידה את קורפוס השירה שלו כולו כנתון בתנועה דיאלקטית,
מתמדת ,בין התשוקה לאותנטי לבין הרצון לעוצמה :בין המקורי והאישי לבין הערצת הנמרים; בין
זיכרון השריפות לבין שמחת הסופות; בין הציווי לזכור איך באת לבין הוויתור המוחלט על הצו; בין
" ַה ְפ ָגּנַת-כֹּ ַח" של הקאראטיסט ,לבין " ֻח ְל ָשׁה ִמסּוּ ַג ֵחר" של חולה האסתמה הנצחי )"שירים בלתי
יה ַה ִמּ ְפ ַל ְצ ִתּיּוֹת ַגּ ְמַי ַחד" )'כיוון כלים
ֻיּוֹת ָ
אפשריים"(  -של " ִמי ֶשׁ ָה ָיהֶ /א ָחד ִמ ִפּ ְל ֵאיַ -ה ְבּ ִריאָה ְואַ ַחתִ /מ ָטּע ֶ
ב'" ,שירים בלתי אפשריים"(:
ֲא ִני זוֹ ֵכר ֶאת ַע ְצ ִמי ְמ ַח ֶכּהְ /,מֻזָיּן ְבּאַ ָלּה ִמ ְתּקוּ ַפת ָה ֶא ֶבןַ /,ו ֲא ִני זוֹ ֵכר ֶאת ַע ְצ ִמי ַמ ֶכּהִ /בּ ְתבוּ ָנה ְמ ֻד ְק ֶדּ ֶקת ַעל
ַה ֶתּ ֶבןַ /,ו ֲא ִני ְמ ַעֵיּן ִבּ ְר ִצינוּת ִבּ ְשׂ ֵר ַפתַ /ה ְגּ ָשׁ ִרים ַה ְגּדוֹ ִלים ְו ַה ְקּ ַט ִנּיםַ /,ו ֲא ִני ְמ ַק ֵדּם ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ֶאת סוּ ַפת/
ַה ְנּ ָח ִשׁים ַה ְשּׁחוֹ ִרים ְו ַה ִצּ ְפעוֹ ִניםַ /,ו ֲא ִני ִמ ְת ַכּ ֵוּן ַל ֲעשׂוֹת ְדּ ָב ִריםֶ /,שׁ ִאישׁ לֹא ָט ַרח ַל ֲעשׂוֹת ְל ָפ ַניַ /,ו ֲא ִני ְמאַ ְר ֵגּן

ידיַ /,ו ֲא ִני ְמ ַח ֶכּה ַל ָמּ ֶות ַהטּוֹבֶ /,שַׁיּ ֲחלֹף ַע ְל ָפּ ַני ְל ָמקוֹם אַ ֵחרַ /,ו ֲא ִני
ְמרוֹ ֵצי ְנ ֵמ ִריםְ /בּ ִה ִירים ְו ֵכ ִהים ְל ָכל ְי ִד ַ
ְכּ ָבר שׁוֹ ֵכ ַח ֶאת ָהרֹבְ /ו ֶאת ַה ְמּ ַעט ֵאי ֶנ ִנּי זוֹ ֵכר') .פרהיסטריה'" ,משהו בשביל מישהו"(.

