
  טל פרנקל אלרואי

  

  "יךָ רֶ חֲ ַא יךָ נֶ בָ ּו ךָ ְּמ ִא וְ  יךָ ִב א ָאי הּוּכִ , ץּקֵ ת הַ ב אֶ הַ אֱ , םדָ ָאנְ ּבֶ , ץּקֵ ת הַ ב אֶ הַ אֱ "

  שירתו של דוד אבידן בין תשוקה לאותנטי לבין רצון לעוצמה

  

: הּנָ טַ ה ְק ָׁש רֻ יְ  ׁשל יֵ בּוגְ ל לִ בּוין ּגְ ּבֵ ./ הידָ ִע רְ ּבָ  חַ טְֹב ה לִ ֶׁש ה קָ ֶׁש קָ ./ תדֶ עֶ ד רֹויָ ְּב  דֹועֲ ת רַ ד אֶ דֵ ם מֹודָ ָא"

ת לֹובּוי ּגְ נֵ ין ְׁש ה ּבֵ מָ חּוְּת / ,ךְ ֶש חְֹצ רֶ אֶ  ׁשיו יֵ רָ חֹואֲ ל מֵ בָ אֲ ./ הדָ לֵ - ךְ מָ ְס ִמ : רתֵ ה יֹוּנָ טַ ה ְק ָׁש ירֻ וִ ./ תדֶ לֶ מֹו

ת חַ ַאְת בַ ְּב  ךְ פֵ א הֹוהּווְ / ,יםיִע נִ ְּמ ל הַ ּכָ  תם אֶ אְֹת ה ִּפ ּתָ פַ יא ְמ ִה / ֶׁש  אֹו. תֶש לֶ יו חֹותָ ֹוׁשלְ ל חֻ יא עַ ִה וְ / ,יםּיִ נִ חָ רְ זַ 

כוח ." ("דל צַ ד אֶ ּצַ ך ִמ ּפֵ הַ ְת א ִמ ם הּוָׁש וְ / ,רבֶ ּקֶ ין הַ בֵ ה לְ לָ חָ ְת הַ ו הַ ין קַ ּבֵ / דבַ לְ ר ּבִ עֵ הָ  נֹורֹוכְ ם זִ ף ִע צָ וְ / רבֶ גֶ לְ 

  )1960, סיכום ביניים, "רצון

  

 לה-אהטענה מקובלת ביחס לשירת אבידן רואה בעיסוקו הכפייתי במוות מעשה אקזיסטנציאליסטי 

מאבדים החיים כל , ונוכח ודאותו המוחלטת, לפיו אל מול חוסר הטעם והאבסורדיות שבמוות, סארטר

יצירה "כי  – 1963למשל בראיון שערך איתו גדעון סאמט בשנת  –המשורר עצמו הצהיר . משמעות

זו צריכה להיות המחאה . ספרותית טובה יכולה להיות מחאה רק נגד המוות ולא נגד כל דבר אחר

   1".המודעת היחידה

המתאפיין במצוקה , שבו קוטב החיים, מוות-גדול הפיתוי להעמיד את שירת אבידן על הציר חיים

הוא לכל היותר  המוות, וקה הזאתעל פי החל. מקיים יחסים של אימה ותשוקה עם קוטב המוות, וייאוש

להשתחרר מן האישיות הספציפית ולהיקטף אל טוטליות , סיכוי של האני לחצות את גבולותיוה

דווקא הפואטיקה של אבידן מנסחת את המוות : ךההפאני מבקשת לטעון כאן . אנונימית חובקת כל

אבידן אינו קורא תגר . ות הכללהתבדל מן האחר ולא להי, בספציפי, לזכות באותנטיכאפשרות היחידה 

המנכס לעצמו את המוות  –היהודי , הישראלי – 2"אחר הגדול"אלא לכל היותר על ה, על המוות

תיאור המהלך הזה נעזר באופן שבו ניסח היידגר את האקזיסטנציאליזם שלו ואת . ומפקיעו מידי האני

  .יחסו למוות

המאפיין את שירת אבידן , מוות- חשיפתכעין פרויקט של , אני מבקשת להצביע כאן על מאמץ

מצויה בבסיס המאמץ הזה . המוקדמת והמאוחרת ומאפשר לבחון אותה כפואטיקה מגובשת אחת

אחר "אלא שהוא מופקע ממנו על ידי ה, של האני –ביסודו של הסובייקט  מונחה שהמוות סהתפי

  . במשמעותו הלאקאניינית, "הגדול

ככזה , ככזה המנכס לעצמו את חוויית המוות של האני" גדולהאחר ה"שירתו של אבידן מניחה את 

מעריץ את  ה, וככזה המכונן את האני כאזרח מבוית, אמצעי עם המוות-המרחיק אותו מכל מגע בלתי

כל אלו הופכים את . האותנטי לו הוא נדרש לצורך קיומו, ההרואיות של מנגנוני הכוח ופוחד מן המוות

את , ניסיונו של האני להחזיר לעצמו את המוות. גוע אוטופי של האניהמוות בשירת אבידן למחוז גע

                                                 
התפרסם לראשונה בביטאון (, 1999, 66 עכשיו, "ריאיון עם דוד אבידן –המחאה נגד המוות כאידיאולוגיה שירית ", גדעון סאמט 1

  )1963, הסטודנטים רמזור
שלתוכו נולד הסובייקט , הסדר, או המקום, Autreאק לאקאו קרא לו 'הוא ניסיון לתרגם לעברית את מה שז" אחר גדול"המונח   2

הנמען והמענה , המוסר, החוק, האחר הגדול הוא השפה: כל מה שחיצוני לסובייקט אבל בעל פונקציה מכרעת לגביו, ומתכונן בו
   .אחרות הרדיקלית שקודמת לסובייקט ושבתוכה הוא שבויהוא ה, לתשוקות ולתביעות של הסובייקט



 –שאותו מבקשים חוקי המציאות להסתיר  -בלשונו של לאקאן  –" כתם הממשי"להתבונן ב, מקורו

כפי שהוא עצמו אומר באותו ראיון עם או . מחאתה הגדולה של שירת אבידןגלומה , לדעתי, ניסיון זהב

כי כל אדם יוצר רואה עצמו במידה מסוימת כמתחרה ביוצר  –אה חברתית כל שירה היא מח: "סאמט

  ". הקדמון ושואף לראות את המציאות בצורה אחרת מכפי שתוכננה על ידי קודמיו

ובכך הוא מציג , "מוות"מעמיד שני מובנים של המושג , המצוטט בפתיחת המאמר, "כוח רצון"השיר 

לבין , ה המקובלת של המוות כנקודת סיוםסבין התפיאבידן מפריד : ה אופיינית לאבידןסתפי

. הוא עובדת חיים המשתייכת לציר הזמן של החיים, על פי עמדה זו, המסיים, המוות הסופי. ארצחושך

קשור המוות הסופי , בהיותו עובדת חיים. מאפיינת גם אותו –ההתהפכות , הרעידה –תנועת החיים 

הנצח המתקיים באינסופיותו לפני החיים , הזמן שאינו חייםארצחושך היא , לעומתו. למרחב המציאות

  ". מוות"נענית גם ארצחושך להגדרה , חיים-בהיותה לא. ואחריהם

מעמידה , באופן מודע או לא מודע? מה הם המאפיינים הפואטיים של המוות המתואר כארצחושך

 ׁשחֵ רַ ְת ִמ  הּוֶּׁש מַ : "חבויה קרקעית-מעין שכבה תת, יציב, הפואטיקה של אבידן את המוות כיסוד נמוך

ת אֹורְ ע לִ מָ ְׁש מַ /  –ת מּולָ ). "1962, "שירי לחץ" ("אתגר מוקדם"אומר הדובר בשיר , "המָ דָ אֲ ן הָ טֶ בֶ ְּב 

ברזים " ("שנאה ארוכתטווח"נאמר בשיר , "יךָ ּתֶ ְח ּתַ ִּמ ה ֶׁש פָ ּיָ ץ הַ רֶ ָאל הָ ת ּכָ אֶ / ה יסָ ִס ל גְ ע ֶׁש גַ ך רֶ ֶׁש מֶ לְ 

ר זֹחֲ לַ , רזֹחֲ ה לַ פָ רָ טֹה ְמ וָ ְק ין ִּת ִמ ּבְ / ת תֹוּמֵ הַ  יךָ דֶ ם יָ אְֹת ת ִּפ חֹורְ ֹוּפ/ א וְ ָּׁש ז לַ ָאוְ ", )1954 ,"ערופי שפתיים

  ).שם" (רּתֵ וַ לוְ ר ּוזֹחֲ לַ / , הּטָ מַ לְ 

הוא בעל משמעויות מקבילות מתחום המרחב , כמעין שכבה גיאולוגית, העיצוב הפואטי של ארצחושך

, לחזור: "למציאות הנוכחית –במרחב ובזמן –מטאפורה מעמידה את המוות כמה שקדם ה: והזמן

כמה שצומח מתוך שכבה תופס עצמו גם האני בשירת אבידן , בהתאמה לרעיון זה". לחזור למטה

משהו בשביל " ("נסיעה ארוכה"למשל בשיר : כמה שעולה מתוך חשיכה קדומה, ארכיאולוגית

ה חָ ְת ְפ א נִ ּלֹה ֶׁש פָ קּוְּת / ק מֶ עְֹּב , ךְ ל ּכָ ים ּכָ ִּב ת רַ רֹוֹוך ּדֶׁש מֶ י ְּב ִת ה אֹוּסָ ּכִ ֶׁש / ר פָ עָ ן הֶ יכָ הֵ ): "1964, "מישהו

, לאותה תקופה שלא נפתחה ולא ננעלה, האני משייך את עצמו לאותה שכבה קדומה". ?הלָ עֲ נְ א נִ לֹוְ 

  : זמן הקודם למציאות-לאותו מרחב

  

ל עַ מֵ / ר אֹור לְ ין אֹוּבֵ / ם יִ מַ ם לְ יִ ין מַ ּבֵ / א רָ נֹו ׁשעַ רַ ְב ּו/ ר הֵ ם זֹולֶ צֶ ְּב / א רָ בְ נִ  מֹוְצ ת עַ אֶ / ר כֵ ֹוּזף ֶׁש ּוּגּבַ "

/ ה ּזֶ ר הַ בָ ּדָ הַ / ת יֹוי הֱ נֵ ְפ לִ / ה כָ ֵׁש חֲ ּבַ /  חַ ֹוּכהַ  ךְ תֹוְּב /  ךָ ְמ ְצ ת עַ אֶ /  חַ ֹוּכְׁש לִ  אתָ ּבָ  יךְ אֵ / ר ּכֹזְ יד לִ ִמ ּתָ / ם יִ מַ ָּׁש לַ 

תשדורות "', ם על האני הקיבוצי היהודי כהיפוכונדר קיומי"הרצאה בפו'" (הזֶ הֹו חַ מֹּו/ ת ֹוּיחַ ם וְ דָ ָא

  ).1978, "מלוויין ריגול

  

אותו מצווה  ,הוא בבחינת ציווי כפול, "הדבר הזה"לפני היות , הציווי לזכור את עצמך תמיד בחשיכה

הזיכרון הער הוא המורשת של האני . וזכור איך באת לשכוח את עצמך, זכור איך באת: האני על עצמו

המציאות קיר אל מול , לתוכו הוא נולד") סיכום ביניים"', מרחק בטוח'" (מתויק מדי"אל מול העולם ה

עליו לעבור דרך , במוות, כאשר מבקש האני להסיר את העפר ולגעת בחשיכה": האחר הגדול"שמעמיד 

ספר " ("הגיע הזמן להוריד"אם לצטט מתוך השיר  –דרך הבניינים , דרך סידור האבנים, הקיר

- לֹוטָ נְ ר מֶ בֶ קֶ ת לְ מֹוקֹוְּמ ת הַ ים אֶ כִ ְפ הֹוהַ / ,יםִׁש נָ ים אֲ לִ בַ ְמ ֶׁש , יםנִ י ָׁש ּכֵ רֻ ים אֲ נִ יָ נְ ִּב ): "1985, "האפשרויות

  .". יגִ לֹויאֹוכֵ רְ ַא



חור , המוות הוא הממשי "אחר הגדול"העבור , אלא שאם האני משייך עצמו למוות של ארצחושך

." לפֶ רָ עֲ ך הָ ֹוּתלְ אֶ , ללְֹצ י לִ לִ ְּב ִמ / , ינִ יָ נְ ִב ר ּוּדָ סֻ ב ְמ צֶ קֶ ְּב / לפֵ ל נֹוּכֹז הַ ָאוְ : "שחור שלתוכו קורסת המציאות

הרחובות "בשירים כמו , מכאן הקירות הכבדים שנופלים בשתיקה"). סיכום ביניים", 'הצעת פשרה'(

מכאן הקירות , ")סיכום ביניים", "ברזים ערופי שפתיים" ("מבוא למבוא", "פתאום", "ממריאים לאט

עיצוב ". פרידהשיר "מכאן אבני החורבן של , ")ברזים ערופי שפתיים" ("לוח פרסומת"ההרוסים של 

אלא גם , לא רק את היות המוות קודם לחיים, באופן אירוני, אם כן, המוות כשכבה תת קרקעית משרת

אל החלק המוסתר ובעקבות זאת את השתוקקותו של האני , להעלימו" האחר הגדול"את הניסיון של 

  .ממנו

-משמש בעת אחת כזמן, הםשאיננו חיים אבל חולש עלי, קדום, זמן נמוך-המשתרע במרחב, המוות, כך

ל ר עַ זֹחֲ ם יַ לֹוחֲ הַ וְ : "מרחב אוטופי של האני-וכזמן" אחר הגדול"קבור מתחת לה, מרחב ארכיאולוגי

 ',נסיעה ארוכה'" (רחֵ ר ַאדֶ סֵ ְּב  ׁשדָ חָ ה מֵ נָ רְ ּדֵ ּתַ ְס ִּת / ים נִ בָ אֲ הָ וְ . ררֵ עֹוְת ִּת / ת רּורְ עֹוְת ִה הַ וְ . מֹוְצ עַ / ל אֶ וְ  מֹוְצ עַ 

ת ב אֶ הַ אֱ . [..] ךָ ְת דָ י לֵ נֵ ְפ לִ  יתָ יִ הָ ה ֶּׁש ת מַ אֶ / ךָ ְמ צְ עַ ר לְ ּפֶ סַ , םדָ ָאנְ ּבֶ , ךָ ְמ ְצ עַ ר לְ ּפֶ סַ "; ")מישהו משהו בשביל"

  ). שם, "כיוון כלים" ("יךָ רֶ חֲ ַא יךָ נֶ בָ ּו ךָ ְּמ ִא וְ /  יךָ ִב א ָאי הּוּכִ , ץּקֵ ת הַ אֶ / ב הַ אֱ , םדָ ָאנְ ּבֶ , ץּקֵ הַ 

: ארכיאולוגי ואוטופי מעמיד אותו כמה שרוחש תדיר מתחת לפני השטחמרחב -ניסוח המוות כזמן

המוות עצמו : החי של נתן אלתרמן-יונק המוות בשירת אבידן ממוטיב המת, מרחב ארכיאולוגי-כזמן

מרחף המוות מתחת , כמה שאין לו מקום וזמן של ממש. חי שמסרב להיקבר- משמש כאן כמעין מת

  .זהו מקורה הראשון של האירוניה המופעלת תדיר בשירה זו. למרחב המציאות ביחס הפוך אליו

כך נפתח . אלא שהעבר ממעט מאוד להופיע בשירה זו. למה שהיה, האנושי בשירת אבידן שייך לעבר

ים ְלַיד ָּדִגים ְקַטּנִ /  ֶׁשָּנַמס ְּבַמִים ְמתּוִקים/  ָהָיה ִלי ִזָּכרֹון ָרחֹוק): "1962, "שירי לחץ"" (מה שהיה"השיר 

מומר מיד בחוויית , אלא שהוא קצר וחד, קונקרטי, הרמוני, העבר הוא מתוק – "ֶׁשּנֹוֲעדּו ִלְגדֹולֹות

 –ההווה . )שם( "ּוִמן ַהָּקבּועַ /  ַהִּמְתַנֶּזֶרת ִמן ַהִּמְׁשַּתֶּנה/  ,ַעְכָׁשו ֶאְפָׁשר ִלְׁשקַֹע ַּבֵּׁשָנה ַהֲחָדָׁשה: "ההווה

ַמֶּׁשהּו : "אירוני, אינטלקטואלי, תמיד פורמלי, וא תמיד הלם ההווהה –סטטי , הרגלי, הווה מתמשך

, "אחר הגדול"ל כיםההווה ועתידו שיי. במלים אלו מסתיים השיר –" ְּבֶדֶרג ָחָדׁש/  ִיְתָּבֵרר ְּבָקרֹוב

מולדת כמושג מפתח  –) אם לחזור לשיר הפותח(המעדיפים תדיר את המולדת  ,"דרגים"ל ,הישראלי

  .על פני ההולדה – הישראליתהלשון של 

  

י ּיֵ חַ ת לְ דֶ רֶ לָ / ח ּצָ נֻ ְמ ת הַ אֶ  חַ ּצֵ נַ לְ / ים דִ עֲ מֹוים ּוּדִ מַ  ׁשּבֹלְ לִ / ח יר צַ וִ יל אֲ ם חֵ ׁשֹנְ לִ / ים דִ בֵ ם ּכְ יִ ת מַ תֹוְׁש לִ "

/ ים לִ זְ ד נֹוּבֵ ַאא לְ לֹוְ / ה ּכָ מַ ן ְּב ּלָ ת ּכֻ א אֶ צְֹמ לִ וְ / ת דֹובּות אֲ דֹובֵ ד אֲ ּבֵ ַאלְ / ה יקָ ִׁש ת נְ יקַ ִס נְ ת ִּב לֹועֲ לַ / ת ידֹורִ ּיְ הַ 

ת חֹוקּום ְּפ יִ ינַ עֵ ְּב / יד ִת עָ ת לֶ ֹוּכחַ ל לְ בָ אֲ / ם דָ עֲ א ּבַ ה לֹּתָ ַאוְ / ים לִ כְ ם נֹולָ עֹול הָ י ּכָ ּכִ / ם ּדָ  ף אֹוסֶ ם ּכֶ רֹוְת א לִ לֹוְ 

ן ה ִמ לֶ עֹווְ / ה נָ ם ָׁש יִ ּפַ לְ ד ַאעֹוְּב /  ׁשדָ חָ מֵ  מֹוְצ עַ ר ּבְ ּכָ זְ נִ וְ / ה חָ כְ ִׁש  מֹוְצ ל עַ ר עַ זֵ ֹוּג/ ד וִ ן ּדָ ידָ ִב ו אֲ ָׁש כְ עַ / ה חָ וָ רְ לִ 

ים ִפ ּוׁשחֲ ים וְ ִפ ה יָ אֶ רֹווְ / ק חֹול רָ לָ יחָ ם ִצ ֵׁש נֹווְ / ים ִפ קּום ְׁש יִ ה מַ תֶ ֹוׁשוְ / ה נָ ֵּׁש ת ִמ קֹובּום דְ יִ ינַ עֵ ּבְ /  ׁשּלָ ת חַ וֶ ּמָ הַ 

תשדורות מלוויין "', מנת קרב'" (םתָ פָ ְׂש ת ִּב דֹוחָ ים אֲ ּלִ ִמ / ם ּתָ יף ִא לִ חֲ א מַ ז הּוָאוְ / ק חֹר וָ דֶ א סֵ לֹים לְ ּיִ חַ / 

  ").ריגול

  

  : הוא אומר, 1960-ב" עכשיו"שהתפרסם בכתב העת , בראיון עם אבידן



הן כהשקפת , "אנטי באנאליות"אינו אלא סוג אישי ביותר של " אנטי שירה"מה שנראה למישהם כ

התנקשות הכופה בתוקף חוקיותה הפנימית , תחושות והפעלות כמערכת, ובעיקר, עולם אסתטית והן

אגב תהליך הכתיבה או , שלא הצליחו לטהר את עצמם, שורה או צירוף מילולי, בלתי פוסקת בכל מלה

במהותו הרחבה " התנקשות"לגבי מי שאינו יכול לתפוש את המושג . מכל חשד של בנאליות, לאחריו

אוכל להציע כתחליף את המושג הניטרלי , ות של אלימותהמשוחררת מכל אסוציאצי, והמופשטת

מושג שני זה אולי אף יהלום יותר את מהותו המיוחדת של האמצעי ". התנכלות"יותר 

ריאיון עם  –בינו לבין עצמם (" .האירוניה: שירי להפעלת ההימנעות המתוארת לעיל- האינטלקטואלי

  ).242' עמ, 1960, 5-6עכשיו , "דוד אבידן

  

האחר "התנכלות לכל מה שקשור בבנאליה של , אם כן, הוא, "מנת קרב"חציו הראשון של השיר 

המנצח , מציאות שבה חיל אויר: פירוקו וחשיפתו כמציאות בדיונית שלטת, הישראלי, המקומי" הגדול

אלא . 'וכו, תרומת דם היא כסף ולהפך; מדים הם לבוש של מועדים; הוא אויר צח, את המנוצח

העתיד הוא בחזרה אל . אינו בעתיד, "האחר הגדול"כהבטחה להשתחרר מן הנוכלות של , דשהעתי

ובה גלומה האפשרות היחידה לאיתחול המציאות , שהיא חסרת סדר וחוק, אל נקודת ההתחלה, העבר

באופן , קושר כאן –" אבידן דוד" –הפורמלי כרגיל , האני ההווה. והעמדתה כחיים חשופים, המתויקת

וגוזר על עצמו אלפיים שנות , היהודי" האחר הגדול"את המוות של ארצחושך בפוליטיקה של , אירוני

לפני שהוא עולה חלש לנשום  –עם כל ההשתמעויות ההיסטוריות והפוליטיות של ביטוי זה  –גלות 

אם לצטט מן השיר , והציווי, ייתכנות השינוי כרוכה בחזרה הכרחית אל ארצחושך, גם כאן. חלל חדש

/ י לֵ לָ ת ּכְ אֶ , ידִמ א ּתָ לֹלְ ת ּוחַ ַא, ׁשדָ חָ מֵ  חַ ּכְֹׁש לִ ר וְ זֹחֲ לַ "הוא תמיד ) 1962, "שירי לחץ" ("1962קיץ "

  ".קחָ ְׂש ִּמ הַ 

תואמת את האופן " האחר הגדול"חשוב לשים לב לכך שתשוקת הדובר אל האוטופיה של היות לפני 

, ה במהותה את האיקס הבלתי ניתן לייצוגמציג, אומר לקאן, הפנטזיה: שבו מתאר לאקאן את הפנטזיה

, אפשרי-האובייקט של הפנטזיה הוא המבט הבלתי. או מותו/שהוא תמיד הולדתו של הסובייקט ו

אפשרי משום שהשפה מסיטה את -המבט בלתי. ד להיווצרותו או למותו שלוההופך את הסובייקט לעֵ 

המציאות משיגה את אופייה . וגוהוא בלתי ניתן לייצ, למשל, שהוא המוות, מבטנו מן הממשי

: ובלשונו של אבידן, שהיא פוערת במרכזה" חור השחור"רק באמצעות ה ,קאןאאומר ל, הקונסיסטנטי

ך תֹחֲ ר לַ ָׁש ְפ אֶ ./ ירֹוִּת הַ ית לְ יִב ִט קְ יֶ ְּב ת אֹורּוָׁש ְפ ין אֶ אֵ ֶׁש // ,ךְ רֹוְׂש ִּב  ךָ ְמ ְצ ת עַ אֶ  ּתָ כְ רַ י ָׂש ּכִ , ךרּור ָׂש בָ ה ּכְ ּתָ ַא"

יא ם ִה י ּגַ ּכִ , אבֹוה לָ צָ א רֹוה לֹילָ ִפ ּנְ ל הַ בָ אֲ .// הלָ דֹוּגְ ה הַ ילָ ִפ ּנְ ת לַ ֹוּכחַ ן לְ ּתָ ז נִ ָאוְ ./ רֹום חֹוד ִע חַ יַ  תֹואֹו

המבקש , "האחר הגדול"האני כבול אל המציאות של ). 1985, "ספר האפשרויות"', סונטה'." (הכָ רּוְׂש 

סיומו של השיר . אלא גם את חור ההעדר שלו –את מקורו של האני  –להסתיר לא רק את המוות 

סיום אירוני  הוא, "הּלָ גֻ ְס -יׁשִא לְ  ךָ ְת אֹו ךְ פֵ הֹוה ֶּׁש ה מַ זֶ וְ ./ החָ תּוְּפ  יךָ נֶ פָ לְ  ךְ רֶ ּדֶ הַ , םיִ תַ ינְ ּבֵ , ןכֵ לָ " –" סונטה"

מה שיכול "משום שהוא מניח כי הדרך הפתוחה היחידה בשביל האני היא המרחב המוגבל של , לעילא

המאורגנים סביב מה שחייב , תמיד בידי חללים טראומטיים" מעוקמת"הבתוך מציאות , "להיאמר

  . להישאר לא מדובר

כליתו להשליט על האדם שכל ת, ת את השפה כאמצעי כוחניסתופ, ניטשאנית בעלילה, עמדה זו

 ּוּלִא ּכְ , תּמֵ ת הַ ת אֶ יֹוְח לִ וְ [..] ר דֶ סֵ -יעֵ ְצ ְמ אֶ ְּב  הּוּתֹת הַ ק אֶ זֵ ְח תַ לְ : "אבידןאת אם לצטט , או, מציאות מוסכמת



מושג  –" עניינים"נניח ה, "האחר הגדול"של " דיבור"ה"). ספר האפשרויות"', הטפל בחיים'" (יה חַ יָ הָ 

ל ת עַ חַ נַ ה ְּב ָׂש רּוְּפ הַ , הימָ ִס ְק ה מַ ָאוָ ְס ת הַ ֶׁש רֶ "הוא כמו  –ישראלי שחוזר בשירה של אבידן שוב ושוב 

ת כמה שנמצא ברשותו של האני סהשפה אינה נתפ"). שירי לחץ"', 1962קיץ '" (תחֹותּות ְּפ נֹוּכָ סַ 

  .ולהרדימולהקסימו " האחר הגדול"נחש שבאמצעותו מבקש -אלא כלחש, ובשבילו

מעמיד את הסובייקט כמי שלעולם , ק'יז'אומר סלבוי ז, המרחב הנרטיבי באמצעות השפה" עיקום"

אלא שדווקא  3.או לזיכרון שלו/למוות ו –לעולם בנויים כציפייה לאיקס , חייו חסומים ומנועים מיסודם

: הקיום האותנטי, דגרעל פי האקזיסטנציאליזם של היי, הוא, המוות-לקראת-תמיד-היות של, קיום כזה

את , מגלה האדם את ייחודו, שכולו של האדם הספציפי לבדו, אירוע שכולו מקורי, נוכח המוות

מן "": כוכב הגאולה"ספרו בפתח פרנץ רוזנצוויג רעיון דומה לזה מנסח  4".האחר הגדול"נבדלותו מן 

אלא , אינו סוף הדרך, אלותפישות לפי , המוות 5."מתחילה כל הכרת המכלול, מאימת המוות, המוות

  . קיוםלנקודת מוצא 

את , בניסוחו של לאקאן –את החלק האבוד מעצמו לתמיד , האני אצל אבידן מבקש לעצמו את המוות

" העָ י ָׁש ִפ ת לְ וֶ ּמָ הַ "שהוא " דסָ ְמ ִּמ הַ "שהוא , "האחר הגדול"שהולאם בידי , המקורי, המקור הפרטי

אני זה "). ספר האפשרויות"', על אנשים בקולנוע ומחוצה לו'מתוך המחזור ', שטויות נבחרות'(

שמשמעותו בפועל היא התנקשות מתמדת , מוות-לקראת-תמיד-מתקיים בשירת אבידן באופן של היות

  ". האחר הגדול"שהוא תמיד בן דמותו של , בהווה

כפי  –איננה הסתגרות בדלת אמות , מבקש לבולעוה" האחר הגדול"אלא שמוטיבציה זו להתבדל מן 

לכאורה מבקשת להיות , חשיפת הממשי מתחת לביצורי המציאות, שירת המוות. שעשוי להצטייר

מבקש האני את , בתוקף השליחות שנטל על עצמו כנושא הזיכרון: מעשה פוליטי בעל אחריות חברתית

יד ִת עָ הֶ ֶׁש / ,הּלֶ אֵ לְ , דאֹה ְמ ּכָ רֻ אֲ , הּכָ רֻ ה אֲ ימָ ִׁש ה נְ ָׁש רּוּדְ : "המזנב במחנה, זמן כקול נבואי-מקומו באל

ד עֹוֶׁש / תרֹוּטָ מַ לְ , יםּלִ ִמ  חַ ן רּוהֶ ּבָ  יחַ ִפ הָ לְ ת ּוֹוׁשבֵ ת יְ מֹוצַ עֲ / ט ּקֵ לַ לְ , לּבָ גְ ימֻ ִּת לְ ן ִּב מַ זְ יו לִ רָ חֹואֲ ם מֵ תָ יר אֹוִא ְׁש ִה 

משהו בשביל "', שירים תחת לחץ'מתוך המחזור ', שבע תזכורות לעצמי')." (תיּודִ יסֹוב ִּב תֵ כְ ַׁש לְ (ה נָ ְע דַ ּוָ ִת 

  "). מישהו

מעדיפה היא , להיענות לאקזיסטנציאליזם החברתי של סארטר במקום בו שירת אבידן היתה יכולה

המופיעה  –" לשכתב ביסודיות" –הכאילו שולית , פואטית-ההערה המטא: אירוניה נוספת להעמיד

ואיתו גם את חזון  –דורשת לשכתבו  –מפרקת את הטקסט , בסוגריים ובגופן מוקטן, בסוף השיר

  ": האחר הגדול"עוד מבט על היחסים של האני עם  מציעהו, העצמות היבשות

  

 דּורְ ם יֵ יִ ּמַ הַ וְ / ,הּטֶ ּמַ לַ  ׁשדָ חָ ת מֵ ּיֵ צַ לְ / ה ּתֶ ּפַ ְת ח יִ ּלַ ק הַ מֶ עֵ הָ וְ / ,רחָֹּׁש הַ , םחָ ע הֶ בַ ּצֶ ל הַ אֶ / רזֹחֲ ל יַ ּכֹהַ ר ֶׁש חַ ַאלְ "

ד רֵ ז ּתֵ ָא/  – ׁשאֵ ת הָ ק אֶ דּוע סָ לַ סֶ  ךְ תֹוְּב /  ׂשּפֵ חַ ש יְ ּיָ בֻ ר ְמ מֵ נָ וְ / ,רחֹואָׁש לֹ, יִמ אְֹת ל ִּפ זֵ נֹו מֹוּכְ / ,ראֹול הָ אֶ 

ם ּדָ הַ וְ / ,רּכָ אמֻ י לִֹת נּודְ ל ַאמּולְ ִמ ְּב  /ר ּזָ ד הַ עַ רַ ת הָ ה אֶ ּדֶ ְפ ִת וְ / ,םאחֹולֹר וְ אקֹוע לֹבַ אצֶ לֹ/ ,םרֹוּמָ ה ִמ בָ ּכָ רְ מֶ 

  ").משהו בשביל מישהו"', רגע אחרי האחרון'". (ׁשרֵ ּוָ א יִ ר לֶֹׁש ם אֲ ּדָ א הַ הּו/ ש רֵ ּקָ א יִ ר לֶֹׁש אֲ 

  
                                                 

  .69-70' עמ, 2004, תל אביב, הוצאת רסלינג, )רוני ידור: תרגום(, "קוק'לאקאן עם היצ", ק'יז'סלבוי ז 3
4 M. Heidegger (1962). Being and Time, (trans. John Macquarrie & Edward Robinson), Oxford, Basil 
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נחשפת גם , להיות עד להיווצרותך או למותך, להיוושע מן הרעד הזר, הפנטזיה לחזור אל ארצחושך

זהו . אין דם שייקרש ואין אני שייוורש, אין אני, האני אינו מתקיים כחרדה מן המפגש עם המקום בו

התשוקה לארצחושך יכולה להתקיים אך ורק מתוך גבולותיו : מקורה השני של האירוניה בשירת אבידן

קיום לקראת מוות אפשרי  –ק 'יז'אומר זכך  –ואכן . אך ורק מתוך השפה: המבדל, "האחר הגדול"של 

האני בשירת אבידן . קודמת לאדם ומנסחת אותו -אם לחזור להיידגר  –והשפה , רק עם קיומה של שפה

מבנה "ה, "האחר הגדול", רק כל עוד השפה, להתנבא או להתבטל, לזכור, להשתוקק, יכול להתקיים

סכיזופרניה חברתית "זוהי . נשמר –") שירי לחץ"', שיר הנמר הרציני'" (הנוכחי של האני המוגן שלנו

סטריים -את יחסיו החד –באותו ראיון עם סאמט  –אם להשתמש במלים שבהן מתאר אבידן , "יזומה

  ".  להיות מוגן מבחינה מסוימת מפני המציאות היומיומית"המאפשרים לו , עם הסביבה

יטיקה החתרנית שהוצגה וההודאה בקיומו התלותי של האני הן נתיב הפוך לפול" אחר הגדול"ההכרה ב

ביכור המולדת על פני  –ההיפוך הציני של סדר ההעדפות . על פני המוות" האב-חוק"העדפת : עד כה

פאשיסטית  בהאדרה, )"םדָ ָאנְ ּבֶ , ץּקֵ ת הַ ב אֶ הַ אֱ ("ממיר את התשוקה אל המוות כיסוד אותנטי  –ההולדה 

ְּבִחּיּוְך ְמֻעָּקם /  ֶאל ָהאֹור ָהֶעְליֹון" בסגידה -) ךָ ְּמ ִא וְ  יךָ ִב א ָאי הּוּכִ , ץּקֵ ת הַ ב אֶ הַ אֱ ("זמני -הנצח האל של

  ").ברזים ערופי שפתיים"', חלום רע'" (ְוָקפּוא

היא תנועה דיאלקטית בין , תנועת האני בין התשוקה לאותנטי לבין התשוקה לביטחון של מנגנוני הכוח

לבין " וֹוְלט ִּדיְסִני ֶׁשל ַמְלכּות ַהָּׂשָטן"אני כבין ה, האימפוטנטיות של האדם לאומניפוטנטיות של האזרח

עוד פריט '(" ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ַהֻּמְפָלא ֶׁשָּיכְֹלִּתי ַּפַעם ִלְהיֹות/  יֹוֶרה ְּבָכל ָהעֹוָלם ּוַמְׁשִאיר ֵמֲאחֹוַרי"האני ה

של אבידן הוא ביטויה בפואטיקה "). תשדורות מלווין ריגול"', נסיעה בעיר'מתוך המחזור ', קטלוגי

 הּוּתֹת הַ ק אֶ זֵ ְח תַ לְ "הדרישה , למשל, כך. לקרוא כל מבע כאירוני וכרציני בו בזמן, או בהצעה, באפשרות

היא ביטוי , ")ספר האפשרויות"', טפל בחיים'" ("יה חַ יָ הָ  ּוּלִא ּכְ , תּמֵ ת הַ ת אֶ יֹוְח לִ וְ [...] ר דֶ סֵ -יעֵ ְצ ְמ אֶ ְּב 

אך בו בזמן גם ביטוי ליטראלי , אירוני לעמדה הניטשיאנית ביחס למניפולטיביות הכוחנית של השפה

. ישראלי מוכר-הפעלה של מנגנון ממלכתי –ולארגן באמצעותו את התוהו , לצו הפאשיסטי לסגוד למת

, לסגוד לפאשיזם של השפה –אך לא פחות מזה , הממלכתי דיאלקטיקה כזו מאפשרת לאבידן לבקר את

ה קָ פָ הֲ י הַ מֵ ת יְ ֶׁש ֵׁש לְ / יםִע צָ ְב ִמ -תּדַ קֻ ְפ ּכִ  ָהַאְרָכִאיתה יָארִ ְּב ת הַ אֶ ה ָׁש ְּמ ִּׁש ֶׁש ", לגנטיקה של השפה העברית

', היהדות היא יבוא גנטי טראנסגאלאקטי'(" יתִׁש נֹואֱ ן הָ ּוּמּסִ הַ  ִהיְסטֹוְרַית ךְ רֶ אֹים לְ ִּב רַ  ֶעְקרֹוִנִּיים ִלְּמָסִרים

  ").המפרץ האחרון"

, נתון בתנועה דיאלקטיתכאת קורפוס השירה שלו כולו  החשיפת המוות בפואטיקה של אבידן מעמיד

בין ; בין המקורי והאישי לבין הערצת הנמרים: בין התשוקה לאותנטי לבין הרצון לעוצמה, מתמדת

בין ; בין הציווי לזכור איך באת לבין הוויתור המוחלט על הצו; תזיכרון השריפות לבין שמחת הסופו

שירים בלתי ("של חולה האסתמה הנצחי " רחֵ ִמּסּוגַ ה ָׁש לְ חֻ "לבין , של הקאראטיסט" חַ ּכֹ-ַהְפָּגַנת"

כיוון כלים '" (דחַ יַ ְמ ּגַ  ַהִּמְפַלְצִּתּיֹות ִמָּטֻעּיֹוֶתיהָ / תחַ ַאה וְ יָארִ ְּב הַ -יאֵ לְ ִּפ ד ִמ חָ אֶ / היָ הָ י ֶׁש ִמ "של  -") אפשריים

  "):שירים בלתי אפשריים"', ב

  

ל ת עַ קֶ ּדֶ ְק דֻ ה ְמ נָ בּוְת ִּב / הּכֶ י מַ ִמ צְ ת עַ ר אֶ כֵ י זֹונִ אֲ וַ / ,ןבֶ אֶ ת הָ פַ קּוְּת ה ִמ ּלָ ַאן ְּב ּיָ זֻ ְמ / ,הּכֶ חַ י ְמ ִמ ְצ ת עַ ר אֶ כֵ י זֹונִ אֲ 

/ תפַ ת סּוה אֶ חָ ְמ ִׂש ם ְּב ּדֵ קַ י ְמ נִ אֲ וַ / ,יםּנִ טַ ְּק הַ ים וְ לִ דֹוּגְ ים הַ רִ ָׁש ּגְ הַ / תפַ רֵ ְׂש ת ִּב ינּוִצ רְ ן ִּב ּיֵ עַ י ְמ נִ אֲ וַ / ,ןבֶ ּתֶ הַ 

ן ּגֵ רְ ַאי ְמ נִ אֲ וַ / ,ינַ פָ ת לְ ֹוׂשעֲ ח לַ רַ א טָ לֹ יׁשִא ֶׁש / ,יםרִ בָ ת ּדְ ֹוׂשעֲ ן לַ ּוֵ ּכַ ְת י ִמ נִ אֲ וַ / ,יםנִ עֹוְפ ִּצ הַ ים וְ רִ חֹוְּׁש ים הַ ִׁש חָ ּנְ הַ 



י נִ אֲ וַ / ,רחֵ ם ַאקֹומָ י לְ נַ ּפָ לְ ף עַ לֹחֲ ּיַ ֶׁש / ,בֹוּטת הַ וֶ ּמָ ה לַ ּכֶ חַ י ְמ נִ אֲ וַ / ,יידַ דִ ל יְ כָ ים לְ ִה כֵ ים וְ ירִ ִה ְּב / יםרִ מֵ י נְ צֵ רֹוְמ 

  .")משהו בשביל מישהו"', פרהיסטריה'. (רכֵ י זֹוּנִ ינֶ ט אֵ עַ ְּמ ת הַ אֶ וְ / ברֹת הָ אֶ  חַ כֵ ֹור ׁשבָ ּכְ 

  

  
 


