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יצחק לאור

השיח של האדון ומות השירה, המקרה של אבידן

אף ששירתו היא סימפטום מרכזי של המודרניזם המאוחר בשירה העברית, לא 
זכתה הפואטיקה של דוד אבידן לתשומת לב מספקת, גם לא בעידן הכתיבה 
המסכמת את "דור המדינה". דומה כאילו המשורר הייחודי הזה נע כיום בין היותו 
חלק ממלמול ספק־אקדמי ספק־ז'ורנליסטי על "מהפכת שנות החמישים" לבין 
תחייה כלשהי שיש בקרב קוראים צעירים למאצ'ו־המת )במקביל ללגיטימציה 
שיש למיניות של נשים ומיעוטים אחרים עוד בחייהם(.1 וצריך לומר את שבחיו 
הכמעט־נשכחים: אין עוד משורר עברי שידע לעשות כמוהו שימוש יפה כל־
ְדָרָכה"  ַהּמִ ַעל  ַאֲחֶריָך  ּפֹוְסעֹות  ֹחרֹות  ׁשְ פֹות  ַרּקָ ָך.  ּבְ ּטּו  ׁשִ "ֲאָבל  כך בשחור־לבן: 
מאיים,  תפקיד  ממלאים  והלילה  השחור   .)132 עמ'  מישהו",  בשביל  )"משהו 

מענג, אבל כמותם גם הלובן:
ֵלי־ֲאָבִנים. רּו ַמפָּ ְרדְּ ָסגוֹת דִּ ַהפְּ
ָיר ְכִריְך. ַהנְּ מוֹ תַּ ּוְנָיר ֵיׁש ָלָבן כְּ

ַיר. )עמ' 21( ׁשָּ ל ַמה ׁשֶ ַיר, כָּ ׁשָּ ל ַמה ׁשֶ הּוא כָּ

ְצֵנַח ָלָבן ְוָקִריר.  מֹו ִמּמַ ושוב הלובן כסוג של יופי, יופי אחר: "... ְוַהּבֶֹקר נֹוֵפל/ ּכְ
מסתתר  הללו  הדימויים  בתוך   .)37 )עמ'  ָיֶפה"  ַוֲאִפּלּו  ִהיר  ּבָ ּבֶֹקְרַקִיץ  ְוַהּבֶֹקר/ 
עולם. הממשי של  "העולם", שאינו מצטייר כשום  הממשי, שאינו מצייר את 

אבידן בוקע אי משם, מתוך חוויות חשיכה וזוהר.

רביקוביץ,  דליה  על  למסה  כהמשך  הזאת  המסה  נקראה  אילו  שמח  הייתי  מסוימת,  במידה   1
שהתפרסמה בגיליון הקודם של ִמַּטַעם. ואולי גם להיפך, כהקדמה למסה ההיא. תראו ותחליטו. 
היא נכתבה מתוך אהבה לשירת אבידן ואולי גם מתוך געגוע לאיש, אבל גם מתוך דחייה עמוקה 
למראה כל מיני אוהדי אבידן שהלצותיו התפלות עוררו בהם תמיד הערצה מטופשת, למשל 

גבריאל מוקד וטיפוסים אחרים.
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קולנוע שחור לבן

יש קרבה עזה בין השחור והלבן, האור והחשיכה, לבין נוכחות הקולנוע בשירתו 
המוקדמת של אבידן:

ל ָסֵפק ְוהוִֹתיר ק כָּ א ָהאוֹר ַהּסוִֹפי ְוִסלֵּ בָּ
ֶמׁש. ֶ ּשׁ ית־ַהּקוְֹלנוַֹע ָלָבן ְולוֵֹהט בַּ ַרק ֶאת בֵּ

יר ׁש לוֹ ַמה ְלַהְסתִּ יֵּ ּוִמי ׁשֶ
ֶמׁש. ֶ ּשׁ ל ֵיָרֶאה בַּ בַּ

ל ַיֲעֶלה ָלִעיר. )עמ' 58( אוֵֹהב בַּ ּוִמי ׁשֶ

כאן החושך מכסה על כולם, ואילו האור הוא אכזרי, הוא נועד רק ליפים ולאמיצים, 
אמת, כי האור מגלה את האמת, משום שהאמת היא פיזית  למי שיכולים לעמוד ּבָ
אצל אבידן והיא קשורה בכריזמה המינית שלו, וזו בנויה מדגם קולנועי מאוד, 
לפעמים מערבוני, של גיבור. אם יש אירוניה בשירים הללו, היא מצויה קודם 
כל בהתעלמות גמורה ממושגי הגבורה המקומיים, ובאימוץ גמור של אידיאל 

גברות "זר", קולנועי.
ת יַּ ֲעׂשִ ּלּום, תַּ נּות ַהצִּ ְכָללוֹת, ָאמָּ ׁשֻ ְראוֹת ַהמְּ ַהמַּ

חּול  יָּ ִרי, ׁשֶ ְכלּול ֶאְפׁשָ ַהּקוְֹלנוַֹע ְוָכל ׁשִ
ָכל ה אוֹ בְּ חּוִמים ֵאלֶּ ַאַחד ִמתְּ בְּ

ִקיף  ר ְלקוְֹדֶמיָך, ְלַהׁשְ ִרים ְלָך, יוֵֹתר ֵמֲאׁשֶ חּום ַאֵחר, ְמַאְפׁשְ תְּ
חּוץ. )עמ' 162( ַעל ַעְצְמָך ִמבַּ

אבידן מזהיר את הנמען לא לאבד את 'צלמו הנועז', ובסופו של דבר גם רומז על 
מה שעלול לקרות למי שיחדל להתעקש ויילך, כשגבו אל האחרים

...ַאל 
ְמַעד ְותֹאַבד ן תִּ ד ֶמְרָחק, פֶּ ַאבֵּ תְּ
ר, ְדבָּ ֶלג, ּוַבמִּ ֶלג, ִאם ִיְהֶיה ׁשֶ ֶ ּשׁ בַּ

ר. )שם( ִאם ִיְהֶיה ִמְדבָּ

אינן  שתיהן  קולנוע.  תמונות  הן  הסוף  אופציות  המערבוני,  הדימוי  מן  לבד 
"מכאן", שייכות לנוף שאיננו חלק מן היומיום שלו. הנה הגיבור המערבוני:

ָקף  ֶאָחד ָהָיה ָנֵמר ָזֵקן ּוְמֻמׁשְ
ִמיׁש ְולֹא טוֵֹרף ְולֹא ָחָזק.  ְולֹא גָּ

ַסק. ת ְוָהרוֶֹבה ָיָרה ְולֹא פָּ ְך ֶאת ָהרוֶֹבה ְוֶאת ַהקַּ הּוא ָנׁשַ
ל ָהֲעָבִרים... )עמ' 10( ם ָסְגרּו ָעָליו ִמכָּ ָ ְוֵאי ִמּשׁ

ובכן,  קונקרטי?  לדימוי  והמתחזה  המפורש  מהקולנוע  אבידן  דוד  הפיק  מה 
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כבר כתבתי בגיליון הקודם של "מטעם" על עניין משותף לזך ולאבידן, בעניין 
מודרניסטי:  הקשר  אותו  הוא  ההקשר  "מקומיים".  שאינם  נופים  אחר  חיפוש 
הניסיון לבוא אל השיר באמצעות לשון וחומרים אחרים )מראות, צבעים( שאינם 

מתמסרים בקלות ל"משמעות".
ים. ֵבָדה ְוָיֶמיָה ַרבִּ ַער כְּ ֵאׁש ַהיַּ

ילּו הּוָמה ֶהְעפִּ ׁשּוֵלי ַהמְּ בְּ
ָבן. לוֲֹחִמים ַאְחרוִֹנים ֶאל ָהָהר ַהלָּ

ֵבָדה, ֵאׁש אוֶֹכֶלת. ַער כְּ ֵאׁש ַהיַּ
ִביב ֲעטּו ִמסָּ ֲאָריוֹת ֲחרּוִכים ׁשָ

ְרָקס, ַעד ַהּבֶֹקר קִּ מוֹ סּוִסים בַּ כְּ
ִהיר ּבּול ַהבָּ ֵהִציף ֶאת ַהּכֹל ַהמַּ

ָבִהים. )עמ' 21( ַלְך ִמגְּ ֻהׁשְ ׁשֶ

טובה(.  קולנועית  סצינה  כמו  )בעצם  חלום  בחלקיו  מזכיר  הזה  הרחב  הדימוי 
ִסיָסה...", ועכשיו באה סדרה  ל־ּגְ ְך ֶרַגע־ׁשֶ ָמע ִלְראֹות ְלֶמׁשֶ ובהמשך: "ָלמּות – ַמׁשְ

ויזואלית של דימויי מוות, כל כולה 'קולנוע':
יָך, ָהֲעָמִקים ְחתֶּ תַּ מִּ ל ָהָאֶרץ ָהָיָפה ׁשֶ ֶאת כָּ

ֵלמּות, ָאְמָנם ְ ֱאֶמת, ֵאפוֹא, ַרק ֵחֶלק ִמּשׁ ֵהם בֶּ
ּה לָּ ל ֶחְסרוֹנוֹת, ֲאָבל ּכֻ ֵאיְנסוֹף ׁשֶ

ָיָפה ּוְרָחָבה ַוֲאהּוָבה, ְלָפחוֹת
יִטים ָעֶליָה ִמן ַהּגַֹבּה... )עמ' 33(. בִּ מַּ ׁשֶ כְּ

בתיאור המוות, כלומר בתיאור מותו־שלו, הופך אבידן את הַאִין ליש מילולי, 
והיש המילולי הזה מתיימר לכסות על פני האין. הוא הופך את אינאונותו למקור 

של עצמה, מסרב להודות באי יכולתו לגבור על האין. 
אבל זה איננו הדבר היחיד שאבידן "לוקח" מהקולנוע. עולם הדימויים שלו, 
כמו של קוראיו, זקוק לייבוא מערבי של "תמונות עדכניות", משהו בעל ממד 
"אוניברסלי", ביחד עם דברים אחרים שהקולנוע מעניק לו: דימויי שחור־לבן, 
דימויי חושך־אור, וגם הנאה אנטי־תרבותנית )קולנוע נתפש שנים רבות מאוד 
אביב  תל  על  לכתוב  רוצה  אינו  הוא  שלו.  הג'אז  דימויי  כמו  נמוך(,  כמשהו 
הקטנה, שבה חי ופעל. אבידן נזקק, אם כן, לקולנוע, כדי להיות במקום אחר. 
הקולנוע מאפשר לו לדבר ברצינות גמורה, באמצעות דימויים מ'שם', כאילו גם 
הוא 'שם', ולא רק צרכן של קולנוע 'כאן', רחוק מ'שם'. הנה תיאור מפורש של 

סרט קולנוע וביחד עמו גם הפקת ההון הפיוטי מן הסרט הזה:
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א ֶהָחם. ׁשֶ ְטפּו ֲחצוְֹצרוֹת נוְֹצצוֹת ֶאת ַהדֶּ ַהְרֵחק ׁשָ
ֶתג. ם ַעל ַהמֶּ ְוסּוִסים ֲאפִֹרים ִהּזּו ֶאת ִקְצפָּ

ם ְצִריְפֵעץ ָמֳאָרְך ִמּקוֹרוֹת מּוָצקוֹת ְוָהָיה ׁשֵ
ִיל. ֶדְרתַּ ְוַגם גֶּ

ְהֶיה ֶזה ֱאֶמת, יִּ ִמיד ׁשֶ ה ָרִצינּו תָּ )ְוַכמָּ
ה ִמיד ֲחצוְֹצרוֹת ְוַכמָּ ה ִצְחַצְחנּו תָּ ְוַכמָּ

ָהיּו ַהּקוֹרוֹת מּוָצקוֹת
ִיל.( ֶדְרתַּ ְוַגם גֶּ

ַעם ְלַפַעם, ֶבת עוֶֹבֶרת ִמפַּ ם ָהַרכֶּ ְוׁשָ
ְוֵריַח־ָהֵאׁש ְמָגֶרה ֶאת ַרְגֵלי ַהּסּוִסים,

ִליל, ֵיׁש ָמקוֹם ב ַהקָּ ָ ּשׁ מַּ א ִנְרָעד בַּ ׁשֶ ְוַהדֶּ
ֱאֶמת, יַע ֵאָליו ִאם רוִֹצים בֶּ ר ְלַהגִּ ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ֶסֶרט־ְקָרבוֹת הוִֹליבּוִדי – מוֹ בְּ צּוק כְּ ְואּוַלי ִלְראוֹתוֹ ֵמרֹאׁשְ
לּובוֹת ְלָפִנים ְוָהַעִין ּבוֶֹחֶנת... )"משהו בשביל מישהו", עמ' 48( ַדִים ׁשְ ַהיָּ

ההתמודדות המפורשת עם ההזייה הקולנועית מגיעה, כמובן, לכדי רצון להיות 
)"כמה  הקולקטיבית  הילדותית  בחוויה  וההודאה  ההוא,  המקום  בתוך  שם, 

רצינו"(, מקבלת אפילו ממד נוסטלגי, בעזרת מעין פזמון חוזר
ְהֶיה ֶזה ֱאֶמת, יִּ ִמיד ׁשֶ ה ָרִצינּו תָּ )ְוַכמָּ

ה ים ְוַכמָּ ה ְלִעתִּ זֶּ ה ִזְלַזְלנּו בַּ ְוַכמָּ
ן ֶאת ַרְגֵלי ַהּסּוִסים ִהְסִעיר ֶהָעׁשָ

ִיל.( ֶדְרתַּ ְוַגם גֶּ

הממשי של אבידן

ובכל זאת, לא הרצון להיות בתוך העולם המוקרן הוא העניין, לא הגעגוע ל'שם', 
ואפילו לא זכייתו של אבידן בחלק־ונחלה ב'מרכז' היקום, כלומר הדיבור על 
הקולנוע כאילו הוא חלק מהנוף השירי המובן־מאליו שלו, ולא שלנו. לא כל 
על  הבא  המוות  אחרת:  לישות  ההופך  הסיוט  הממשי,  אלא  העיקר,  הם  אלה 

המשורר חסר האונים, שאינו יכול להתמודד עם הסוסים )בסרט הזה(:
ֶבת עוֶֹבֶרת, ֵברּור ֵאיְך ַהְרֵחק ָהַרכֶּ ים בְּ יׁשִ ַמְרגִּ
ִריף, ְוָלרֹב ְרצוֹת ֶאל ַהצְּ ְוַרְגֵלי ַהּסּוִסים ִמְתפָּ

יּמּוָזִרים ֵמֵאְיֶאֶרְצַאֶחֶרת. )שם, עמ' 49( ְפִנים ֲאָנׁשִ ֵיׁש בִּ

האור – עמוס קיום, רק השינה היא מפלט ממנו, אבל השינה באה בקושי, גם 
אצל אבידן הצעיר:
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י ֵיׁש יוֵֹתר ִמדַּ
אוֹר. ם בָּ דָּ

י  ֵיׁש יוֵֹתר ִמדַּ
ם דָּ אוֹר בַּ

י  ּוָפחוֹת ִמדַּ
ָאָדם. ְך בָּ חֹׁשֶ

ן, ָאָדם, ְיׁשַ
ְדַאג. ְוַאל תִּ
חֹר  ָנֵמר ׁשָ

ַאג. )עמ' 206( ָך ִיׁשְ עוֹד בְּ

הממשי אצל אבידן מציץ מתוך חוסר האונים של החולה. דימויי המחלה רובצים 
מתחת ליפי התיאורים של הלילה כמין התגברות על אינאונות זו, ולפעמים גם 

מתוך ידיעה שאי אפשר לו להתגבר על הכיליון הזה:
ים. לִּ ל ַהמִּ ח ֶאת כָּ כַּ ׁשְ ָקרוֹב תִּ בְּ

ַעם. ַרְפתָּ ֵאי פַּ צֵּ ים ׁשֶ לִּ ל ַהמִּ ֶאת כָּ
ָסִניָטר, ַלְיָלה ַיְחלֹף ְלָיְדָך כְּ

ֶהה ְוָיִעיל, ָיִעיל ְוֵכֶהה, כֵּ
ן... )עמ' 174( ֵבית חוִֹלים ָעׁשֵ בְּ

בית החולים ובעיקר קוצר הנשימה מושקע אצל אבידן בתחום המטאפורי, אף 
פעם לא במטונימיה, אף פעם לא כפיסה של ממש מהמציאות של השיר, או של 

הנרטיב.
ה, ה ְמאֹד, ְלֵאלֶּ ה, ֲאֻרכָּ יָמה ֲאֻרכָּ ה ְנׁשִ רּוׁשָ דְּ

ט ל, ְלַלקֵּ יֻמְגבָּ ְלתִּ ִאיר אוָֹתם ֵמֲאחוָֹריו ִלְזַמן בִּ ֶהָעִתיד ִהׁשְ ׁשֶ
רוֹת ים, ְלַמטָּ ֶהן רּוַח ִמלִּ ֲעָצמוֹת ְיֵבׁשוֹת ּוְלָהִפיַח בָּ

ַדְעָנה... וָּ עוֹד תִּ ׁשֶ

ֵדי ָקְצָרּה, כְּ יָמה ְקָצָרה, ַמְפִחיָדה בְּ ה ְנׁשִ רּוׁשָ ֲאָבל דְּ
ְתנּוָעה ִנְמֶהֶרת ַאַחת ֶאל ִלְגלֹׁש בִּ
ַעְרּבֶֹלת... )עמ' 176( ית ַהמְּ ְחתִּ תַּ

כל כמה שתיאורי האסטמה נחבאים מתחת לתיאור הסופרמן, יש כאן עדויות 
למחלה. חוסר האונים של החולה מיתרגם לשירה יפה, המקום בו הוא הופך את 

חולשתו לכוח:
מוֹ סּוִסים, ְרחוֹבוֹת ֲחנּוִקים, כְּ ָאז ִנְדַהר בִּ

ֶרְך, ְוַהדֶּ
ֶמת  ינּו נוֹׁשֶ ְחתֵּ ִמתַּ
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ְוָנרּוץ ַעד ָהאוֹר
ְוִנְמַעד, ּגוְֹסִסים,

ֶמׁש, )שם, עמ' 16( ֶ ר מּול ַהּשׁ כָּ כִּ ים בַּ ְוַנְזִריַע ָנׁשִ

אחריו,  לעקוב  יכול  שהקורא  מה  לכל  אמנם  זוכה  ברחוב  החנוקה  הדהירה 
הכוח  לפנזטיית  ובעיקר  לפארודיה,  כלומר  להגבהה־הנמכה,  ל"אלתרמניות", 
מדובר  שלא  משום  נוצרת  האירוניה  בגוף־ראשון־רבים.  מדבר  כשאבידן 
סוסים,  כמו  גברתנית, מדהימה,  הכלל",  מן  "יוצאת  בחבורה  אלא  בקולקטיב, 
לבד  הדימוי,  יום, אבל בלב  לאור  נשים  מזריעי  סוסים  סוסים, אלא  ולא סתם 
מהמיניות ה"מדהימה", ולבד מהשימוש באירוניה של הדהירה וההזרעה, נמצאת 

הריצה החנוקה, כמעט ההיפך מכל מה שהוצג לפנינו באמצעותה.
בחיקה של האסטמה, בסבל התקפיה, כתב אבידן על המוות. אין זה מאמר 
והפיכתם  המוות  ואימת  האינאונים  על  מאמר  אלא  אבידן,  של  האסטמה  על 
בחיי  מסוימים  פרטים  עם  בהיכרות  נעזר  שלי  האובייקטיבי"  ה"ידע  לשירה. 
אבידן, וגם על ההיכרות שלי־עצמי עם הסבל של האסטמה כמו שסבלו ממנה 
מי שסבלו ממנה אי־אז בסוף שנות החמישים, הששים והשבעים, ומתוך ידיעה 
שמוקדם יותר, בשנות הארבעים והחמישים המוקדמות, היה הטיפול אפילו נורא 
יכולים  אינם  אבקה,  במשאפי  או  ונטולין,  במשאף  המצוידים  הקוראים  יותר. 
אפילו לתאר את עוצמת הסבל עד להזרקת האדרנלין לווריד, בבית החולים, 
עם החום המתפשט בגוף כמו אש, אחרי שעות של חנק ואימה. אחר כך ההסעה 
במיטה לחדר שבו מגיעה אט אט השינה כתוצאה מהתרופה הזאת, ואחר כך גם 
היקיצה בראש כבד ואור מסנוור. חלק מחוויות הל־ס־ד שאבידן דיווח עליהן, 
ועד היום מעיד עליהן בהתרגשות של שותף לאיזו לקיחה אחת מנחם בן, הן 
משניות. מתחת לכל אלה ניצב ידע האדרנלין של אבידן. נכון, הוא לא כתב על 
המחלה, והשאיר את תסמיניה כמטאפורות. אבל בשורות הללו מצוי, לטעמי, 
המיטב שבשיריו, הודות ליכולת להפוך את העולם לגוף, לתודעה של סחרחורת, 
"בדיחה"  השיר  עצמו.  המוות  כמו  הנראית  מוות,  לאימת  וחשיכה,  לסנוורים 

נפתח כך:
ל ִאיׁש ָיֵגַע מוֹ ַאְמּבּוַלְנס ָטעּון ּגּופוֹ ׁשֶ כְּ

מוֹ ַהַחם. תוְֹך דָּ ּדוֵֹהר ַאְדֶרָנִלין בְּ
ַע. גֵּ תַּ ד ֲאִני עוֹד ֶאׁשְ ִאם לֹא ִנְגמֹר ִמיָּ

ך קוֵֹלַע  ְלכָּ ר כָּ ׁש מּוָזר ֵאיְך ִאיׁש ִעוֵּ ַממָּ
ָחם. )עמ' 14( ַחר ֲחִתיכוֹת פֶּ ַ י־ַהּשׁ ֶאל ַעְפַעפֵּ

הנה המקור לקונקרטיות המצוינת של המוות. נכון, מאסטמה לא מתים, בדרך 
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מחודדים  החושים  כן,  על  יתר  מאוד.  חזקה  הקרב  המוות  תחושת  אבל  כלל. 
מאוד, שום טשטוש, עד לזריקת האדרנלין וגם לאחריה, לזמן מה, שום טשטוש 
נתקף  לא  הפסיבי  האיש  התפקיד:  מתהפך  הללו  בשורות  זאת,  ובכל  חושים. 
בכתמי פחם, אלא יורה אותם. היפוך זה מצוי בלב המעשה השירי של אבידן. 

המוות התוקף מתואר כהתקפה של קרבנו, האינאונות מיתרגמת לכוח.
זּוז. ָמקוֹם ֶאָחד. ַאל תָּ ֵאר בְּ ָ ִהּשׁ

ֶטן ָהֲאָדָמה, יג ְלָפֶניָך ֶאת בֶּ ָקרוֹב ַאצִּ בְּ
ִלים י ַהכֵּ ְרׁשֵ ְרָחק ֶאת ׁשָ ה, ַהּשׂוֶֹרֶפת ִממֶּ ֶאת ָהֵאׁש ָהֲעֻמקָּ

ים אוָֹתּה ַלוִּ מְּ ִים ַהּבוְֹדִדים ְוָהֲאֵפִלים, ׁשֶ ֵאֶליָך, ֶאת ַהמַּ
ְרִעין ַהּצוֵֹרב ים ְרֵעִבים, ֶאת ַהגַּ נִּ מוֹ תַּ כְּ

ה )עמ' 142( דוֹל ַהזֶּ ִרי ַהגָּ ל ַהפְּ ׁשֶ

הממשי הוא חוויית המוות, ותרגומה לעוצמה שירית.
ָהִניחּו ִלי ִלְהיוֹת מּוְמָיה. ָהִעירּו אוִֹתי

ֶזת, ְוָאז ְזִריַקת ַאְדֶרָנִלין ְמֻרכֶּ ִנים בִּ ַאַחת ְלֶאֶלף ׁשָ
ַח ַעל ָהֵארּוַע רֹף ֵמָחָדׁש ֶאת רוָֹמא, ֲאַדוֵּ ֶאׂשְ

ִרים ּוְבֵלב ִנְפָעם, ֲאָסֵרס ֵמרֹאׁש ָפִנים ִחוְּ בְּ
ֲעלּו ָעֶליָה, ֶאְבַעל יַּ ִרים, ׁשֶ ְרבָּ ל ַהּלוֲֹחִמים ַהבַּ ֶאת כָּ

ְהֶיה יִּ ֵדי ׁשֶ ִעירוֹת, כְּ ֶאת ְנׁשוֵֹתיֶהם ַהצְּ
ֲעבֹר  רֹף ּוַמה ְלָסֵרס כַּ ַמה ִלׂשְ

ִנים נוָֹספוֹת. ֵיׁש ִלי  ֶאֶלף ׁשָ
ָוח )עמ' 202( ימוֹת ֲאֻרּכוֹטְּ ַסְבָלנּות ִלְמׂשִ

שימו לב לפנזטיה של הכוח: אני מת – הזריקו לי אדרנלין – אני חי – אני מלא 
חיים – אני ממית – אני החזק מכולם – אני אשרוף את העיר – אני אסרס את 
הגברים – אני אשכב עם הנשים. חוסר האונים מיתרגם לתיאור של מוות, ומתוך 
המוות צומח הרצון לעוצמה. הרצון לעוצמה הוא אדיפאלי מובהק: להיות אב 

גדול, אדון, מסרס, שוגל.
ָלמּות –

ִסיָסה ל־גְּ ְך ֶרַגע־ׁשֶ ָמע ִלְראוֹת ְלֶמׁשֶ ַמׁשְ
יָך, ָהֲעָמִקים ְחתֶּ תַּ מִּ ָפה ׁשֶ ל ָהָאֶרץ ַהיָּ ֶאת כָּ

ֵלמּות, ָאְמָנם ְ ֱאֶמת, ֵאפוֹא, ַרק ֵחֶלק ִמּשׁ ֵהם בֶּ
ּה לָּ ל ֶחְסרוֹנוֹת, ֲאָבל ּכֻ ֵאיְנסוֹף ׁשֶ

ָיָפה ּוְרָחָבה ַוֲאהּוָבה, ְלָפחוֹת
ָהאוֹר ׁשֶ יִטים ָעֶליָה ִמן ַהּגַֹבּה, כְּ בִּ מַּ ׁשֶ כְּ

מוֹ ַיֲהלוֹם ֻמְפָלא ַבְתַאַחת כְּ ִאיׁשוִֹנים בְּ קוֵֹפא בָּ
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ִסיָסה ַהגְּ ׁשֶ ִדים, כְּ מָּ ל־גַּ דוֹת־ׁשֶ ֵמֲחלוֹמוֹת־ַיְלדּות אוֹ ַאגָּ
ט בָּ ָך, ְוַהמַּ לְּ ָצָרה ׁשֶ יוְֹגַרְפָיה ַהקְּ בִּ ִחיִדי בַּ אי ַהיְּ דַּ ב ַהוַּ צָּ ִהיא ַהמַּ

ָוא ְ ח ְוַאֲחרוֹן. ְוָאז ַלּשׁ ָצלּול ּוְמֻפכָּ
תוֹת ְתאוֹם ָיֶדיָך ַהמֵּ ּפוְֹרחוֹת פִּ

ה. )עמ' 33( ְקָוה ְמטָֹרָפה ַלְחזֹר, ַלְחזֹר ְלַמטָּ ִמין תִּ בְּ

אותה  המוקדמת,  בשירה  כבר  הטכנולוגית,  הפנטזיה  אל  הדרך  פתוחה  מכאן 
ה"בלתי  הלשון  הטכנולוגי,  לעולם  המשורר  לשון  בין  פוסקת  בלתי  תחרות 
הטכנולוגיה,  עידן  של  הסופרמן  ההמראה,  לפני  האסטרונאוט  הנה  אישית". 

ונציגה בתל אביב הקטנה:
ע, ׁשַ ר, תֵּ ֶעׂשֶ

ַבע, מוֶֹנה, ׁשֶ ׁשְ
ׁש, ָחֵמׁש, ׁשֵ

לוֹׁש, ע, ׁשָ ַאְרבַּ
ו ִים, ַאַחת. ַעְכׁשָ תַּ ׁשְ

ם, ֵמִניַע דָּ ָנה בַּ ְפִנים, ָמהּול ְללֹאַתקָּ ָבר בִּ ֶזה ִהְתִחיל. ֶזה כְּ
ְלּגֶֹלת, ַמְמִטיר תוְֹך ֻקְפַסת ַהּגֻ ֶבת ְמִהיָרה בְּ ְבׁשֶ ׁשַ

ים, ּתוֵֹבַע ְזָהֲעַצבִּ חּוִפים ַעל ֶמְרכַּ ּדּוִרים דְּ ׁשִ
ְכָחה קוֹת ַעל ַהּדוֹ"חוֹת, ׁשִ גּובוֹת ְמֻדיָּ גּובוֹת, תְּ ִקים ַעל ַהתְּ דוֹ"חוֹת ְמֻדיָּ

ִדית. )עמ' 112( ִמיָּ

מהמקום  מגיע,  שהאדרנלין  עד  שעובר  ָמה  ּכְ גם  הזה  הדימוי  את  קיראו  אבל 
יחד עם החום הפושט בגוף, והלאה, עד המראות,  ומהרגע שבו חדרה המחט, 
והיציאה לחלל. החומרים המכסים על החוויה הם הפנזטזיה של המאצ'ו, של 
הסופרמן, של הטכנולוג, איש המחשבים, הטייס, טייס החלל, החולש על מערכות 
מידע ומלים. ואין כאן שום דבר שאינו מופיע בכל שירה, הפיכת חולשה לכוח, 
אלא שבתוך מלאכת השירה הזאת, בורא אבידן את עצמו כמיתוס, ומכאן גם 

ו", הוא כותב באחד משיריו היפים, חיותו הנשארת עימנו. "ַעְכׁשָ
ה ְמאֹד, ַעת־ֶחֶסד ַקלָּ ְך ׁשְ יוֶֹרֶדת ָעֶליָך, ְלֶמׁשֶ

ֶרת ִמַדי, כֶּ ּיּוִטית ַהּמֻ ה ַהסִּ ֻאלָּ ַהגְּ
ֶמׁש ַאֶחֶרת. ֲעֶרֶכת־ׁשֶ יַח, ְסִפיַנת־ָחָלל ִממַּ מוֹ, ַננִּ כְּ

אוֹר ְיָקרוֹת, ָך בְּ לְּ ה מּוָאר ּכֻ ַבְתַאַחת ַאתָּ בְּ
ֶרת ַהּזֹאת, ֻיתֶּ ה ַהמְּ ׁשָ בָּ ל ַהיַּ ל ָהִאי, כָּ כָּ

ּתּוַכל ְלַהְמִריא ּוְלֶרַגע ִנְדֶמה ְלָך, ׁשֶ
ְלַבד ַיַחד ִעם ּקוֹת ְמַעּטוֹת בִּ ּתֹוְך דַּ

ַחת ָעֶליָך נָּ ְפָלא, ׁשֶ יס ַהנִּ ִלי ַהטַּ כְּ
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ְלַבד. ְזכּוְתָך בִּ ֶעֶצם ַמָחָדׁש בִּ ְתרוֵֹמם בְּ יִּ ְוׁשֶ
ֲאָבלֹא. )עמ' 243(

ואחרי החוויה הלקוחה מהעולם המדע־ נינוח,  ואחרי ההמראה הנפרדת מגוף 
בדיוני, של ספק צניחה חופשית ספק התבוננות פסיבית לגמרי בעולם ענק, באה 

ההקלה
ֲאָבל ַאל ֵיאּוׁש.

ח ֲעַדִין ַחי ּופוֵֹעם. ר ַהלַּ ְדבָּ ֲהֵרי ַהמִּ
ִנים  ֻזיָּ ֶבֶטן ָהֲאָדָמה ַמְתִחיִלים ַהּכֹחוֹת ַהמְּ בְּ

ן ֵמָחָדׁש. ְלִהְתַאְרגֵּ
ְמִתינּות ֶמת בִּ ְפֶצֶלת נוֹׁשֶ ת ָהִאי ַהנִּ ְקִלפַּ

ל ַסְקָרנּות נוְֹזִלית, ֶמַתח ׁשֶ אוָֹתּה ְמִתינּות, ְמהּוָלה בְּ ְמַעט בְּ כִּ
ִים ֵמָחָדׁש... )עמ' 244( ּה ּגוִֹאים ַהמַּ בָּ

שימו לב לרגיעה החוזרת ביחד עם הנשימה המתונה. ובכל זאת, בשיר מאוחר 
מאוד העניין הזה נוכח כבר קצת אחרת: 

ת־ַמְחָנק ְתחּוׁשַ י ב־02:45 ֵמֲחלוֹם ֵנאוֹ־סּוְרָיאִליְסִטי בִּ ָינּוָאר 1991 ִהְתעוַֹרְרתִּ ב־17 בְּ
ָלה קַּ

י תֵּ ִאיַפת ׁשְ ִאיַפת ֶוְנטוִֹלין ּוׁשְ ִדית ַעל ְיֵדי ׁשְ א ִמיָּ כָּ ּדֻ ֶרת ׁשֶ ֵקף ַקצֶּ לֹא ְרִציִני ְקָדם־ֶהתְּ
ַאְטמוְֹסֶפרוֹת

ָרְצָתה ִליׁשֹן  ְפִני ׁשֶ ל דַּ י ֶאת ָהאוֹרוֹת ְלמוַֹרת רּוָחּה ׁשֶ ד ִהְדַלְקתִּ יִתי ּוִמיָּ ל ְמַכל ַחְמָצן בֵּ ׁשֶ
)"המיפרץ האחרון", עמ' 21(

שניתן  )טיפול  לחמצן  ההיזקקות  אפילו  המשורר.  בידי  מיד",  "דוכא  ההתקף 
תא  טכנולוגי,  סופרמני,  למשהו  מתורגם  קשים(,  לחולים  רק  בשנות התשעים 
טייסים )"שתי אטמוספרות"(, שליטה על חלל גדול: "הדלקתי את כל האורות". 
יותר  עוד  בתיאור  מגיע  כך  על  הפיצוי  אבל  בפירוש,  מיוצגת,  אמנם  המחלה 

מאצ'ואיסטי.

הכוח והציות

ככלל, השירה בספר "המיפרץ האחרון" "משוחררת" מהצורך לעמוד בקריטריונים 
אסתטיים של שירה. מה משמעות השחרור הזה? משמעותו, בקריירה השירית 
של משוררים, שהם "מאבדים עניין" בקריטריונים שהדריכו אותם קודם לכן, 
חש  דרכו  מתחילת  להם.  מחוצה  כלשהי,  בצורה  תמיד,  שנמצאו  קריטריונים 
אבידן ברע נוכח ההגבלה על חירותו השירית, באמצעות קוד אסתטי כלשהו. 

כבר בספר האהוב "משהו בשביל מישהו", הוא אומר:
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ִתיָבה, יַע ִלְכַלל כְּ ֲאִני ַמגִּ ַעד ׁשֶ ָרה ִהיא, ׁשֶ ַהצָּ
ָחק ַמת־ִמׂשְ ִריָרה, בָּ ֵלית בְּ ׁש, בְּ מֵּ ֲאִני ְמׁשַ

ִדים, ְך ְמֻנגָּ ל־כָּ ְלִאיְנֶטֶרִסים כָּ
ית ִמּגּוִפי –  ֵרד ְזַמנִּ י ְלִהפָּ ִאּלּו ָיכְֹלתִּ ׁשֶ

ׁש ָלֶהם ָקָהל. מֵּ ׁשַ ֶהְחֵלט ִמלְּ ָהִייִתי ִנְמָנע בְּ
]...[

הּו ַמְפִעיל אוִֹתי, ְואּוַלי ַאף יׁשֶ מִּ רּות, ׁשֶ ֶעֶצם ָהֶאְפׁשָ
ׁש מֵּ ֲאׁשַ ֵדי ׁשֶ יֵצי ָזָהב, כְּ תוִֹכי בֵּ ֵמִטיל בְּ

ר )עמ' 195( ַבקֵּ ֲאִני־ַהמְּ ִגיָעה ַקְטָלִנית בָּ י, ִהיא פְּ ת ָיכְֹלתִּ ִמדַּ ָרה כְּ ָלֶהן ַמְדגֵּ

זהו עניין רגיש והוא כולל בתוכו הרבה התנערות מההכחשה שמשוררים לוקים 
בה בעניין חירותם וצייתנותם לכללים האסתטיים. גם כאשר מדובר במשוררים 
נועזים, או חוצי גבולות, או פורצי דרך, מדובר תמיד בציות למערכת של כללים 
אסטתיים. אף אדם אינו ממציא שפה. אף משורר אינו קובע את כל הכללים. 
אבל אבידן, כבר בשנות השבעים, מאס באיזה צורך "לרמות", כלומר לעשות 

שירים, בשם ערכאה כלשהי.
ָבר יר הּוא דָּ ׁשִ

יר הּוא ׁשִ ֲאִני קוֵֹבַע ׁשֶ ׁשֶ
ֲאִני ּכוֵֹתב אוֹתֹו ְלַאַחר ׁשֶ

יר לֹאׁשִ יר אוֹ כְּ ׁשִ כְּ
יר ׁשִ ֲאָבל ְמַפְרֵסם אוֹתוֹ כְּ

יר. )שירים שימושיים, עמ' 17( עּו ֵמָחָדׁש ַמֶזׁשִּ ְקבְּ ו תִּ ְוַעְכׁשָ

במקור ַמְפָנה כל מלה בשיר להערת שוליים מלאה אירוניה, הנובעת מן העובדה 
שאין צורך כלל בהערות שוליים כדי לנמק את מה שנאמר. השיר הוא המרכז, 
הוא הקובע את הכללים. לנימה הזאת של "אני המשורר" – במקרה דוד אבידן – 

נלווית גם הנימה הכמעט הפוכה "אני דוד אבידן" – במקרה גם משורר.
טובי  שלא.  חושב  אני  מיאוס?  של  כזה  בשלב  להתקיים  יכולה  שירה  האם 
המשוררים יכולים למאוס בשלב מסוים בצורך לציית, אחרי קריירה ממושכת, 
שבה הם משתכנעים כי הם אלה שקבעו לעצמם את הכללים )מאמינים לֶפטיש 
של האמן המשוחרר(. אבידן קובע כי זהו שיר, משום שהוא משורר חשוב. הוא 
משורר חשוב משום שבמשך שנים כתב שירה שהביקורת שיבחה, התווכחה, והוא 
התאמץ להתכתב איתה. זה בדיוק המקום לקרוא בשירו של אבידן "הפוליטיקאים 
יותר מכל, ההזדהות הגמורה של  ביטוי,  לידי  של הלשון", משום שכאן באה 
המשורר עם האמונה בעליונותו הלשונית, על אף שעליונותו הלשונית הזאת 

תלויה לגמרי בלשון השלטון.
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משוררים  )גם  משוררים  שהפך  אנשים,  הרבה  כל־כך  שריגש  השיר  נפתח  כך 
שמאליים כמו אהרן שבתאי( לגאים כל־כך במין הימנון לכוחם:

מוָֹך מוִֹני ְולֹא כָּ ים כָּ ֲאָנׁשִ
ׁשוֹן ל ַהלָּ קוְֹבִעים ֶאת ַהּפוִֹליִטיָקה ׁשֶ

ַמְנִטית, ַלְקְסָיה ַהסֶּ גָּ ָכל ָמקוֹם בַּ בְּ
ּדּור ָהָאֶרץ ֵני כַּ ָכל ָמקוֹם ַעל פְּ בְּ

ּוֵמחּוָצה לוֹ. )דוד אבידן, "אבידניום 20", עמ' 217(

ההבדל בין "אני" ל"אנחנו", שהשיר פותח באמצעותו, הוא הבדל בין המשורר 
ואנשים כמותו – משוררים אחרים ומומחים אחרים ללשון המתקדמת – שהשיר 
מצבם  את  להבין  האמורים  הקוראים,  לבין  אוונגרדית",  ל"קואליציה  הופכם 
הפסיבי. המשוררים הללו, כלומר אלה שכמו אבידן מצוידים ביכולת מופלאה:

ת־ָאטוִֹמי, מּוי, ַהתַּ ֵהם ַמֲאִזיִנים ָלֶרֶטט ָהַרְך, ַהסָּ
ִסיכוֹלוִֹגי, ָט־פְּ ִאי, ַהחּוץ־לוִֹגי, ַהמֶּ ְמזּום ַהֲחׁשָ ל ַהזִּ ׁשֶ

ְקּדּוִקי. )שם( ר־דִּ ִעי ְוַהּסּופֶּ ת־ַמדָּ ַהתַּ

ובהמשך
ָכל ֶרַגע ְוֶרַגע, ׁשוֹן בְּ לָּ ּקוֶֹרה בַּ ֲאַנְחנּו ַאֲחָרִאים ְלָכל ַמה ׁשֶ
ׁשוֹן. ל ַהלָּ מוִֹני ְוָכמוָֹך ֵהם ַהּפוִֹליִטיָקִאים ׁשֶ ים כָּ י ֲאָנׁשִ כִּ

ִרים, ֵמָאה, ָמאַתִים, ר, ֶעׂשְ עוֹד ֶעׂשֶ רּו בְּ ֲאַנְחנּו קוְֹבִעים, ֵאיְך ְיַדבְּ
ָנה. )שם( ֶרת־ֲאָלִפים ׁשָ ֲעׂשֶ

כאן נעלם ההבדל בין הקוראים למשוררים, לטובת הבדל חשוב יותר, ההבדל 
מעל  הגדולה,  לבורגנות  מעל  כוח.  להם  שיש  אחרים  לאנשים  המשוררים  בין 
המשורר  את  לקבל  מומלץ  המנהלת,  הטכנולוגית  לשכבה  מעל  ההון,  לבעלי 
והמשוררים האחרים כשליטים, שהרי כל מה שהקורא עשה בחייו נקבע מראש 

בידי המשוררים.
ָך, לְּ נוֵֹני־ַהַהְכָוָנה ׁשֶ ֲאַנְחנּו קוְֹבִעים ֶאת ַמְנגְּ
ֶלט. )שם( ֶלט־ְוַהפֶּ נוִֹני ַהקֶּ ְמַכְוְנִנים ֶאת ַמְנגְּ

וגם כאן, הפעילות האנושית, כמו הפעילות של המשורר, באה לידי ביטוי בלשון 
)ולמומחים  ה"טכנולוגית", כלומר לשון השלטון. הכוח הזה, שיש למשוררים 
ֶסף, ֵאין ָלנּו ּכֹוַח, ֵאין ָלנּו  אחרים של הלשון( נעשה למרות חולשתם. "ֵאין ָלנּו ּכֶ

ְלטֹון." ׁשִ
ההכרזה על החולשה אינה צריכה להפתיע. דימויי הכוח שעד כה, כמו גם 



ִמַּטַעם 15

104 יצחק לאור 

ההכרזות הבאות, כולם מתכוונים לאנשים שאבידן הוא נציגם, אולי אפילו נציגם 
היחיד, כלומר מי שהלשון של השיר הזה היא לשונו, ולכאורה הלשון הזאת, בדיוק 
זאת – הלשון הטכנולוגית, הקיברנטית, הצבאית, האסטרופיזית, הביורוקרטית 
טכנולוגית,  מדעית,  כוחנית,  בטרמינולוגיה  שימוש  אבידן:  של  הלשון  היא   –

קיברנטית, אדמיניסטרטיבית, ובקצרה, ירושת המודרניזם הפוטוריסטי.
הירושה הזאת, מקץ ששים שנה, איננה מהפכנית ולא מורדת. להיפך. היא 
מדובבת את הקפיטליזם המאוחר: לשונו אימפרסונאלית, מלאה בביטויים בעלי 
אופי "גלובלי", לשון בעלת אובייקטים, צוברת אובייקטים. היתרון היחיד שיש 
ל"אנחנו" של המשוררים על פני יתר הנתינים והשליטים בעולם הקפיטליסטי, 
יותר את  שמתאר אבידן, הוא היותם ראויים לשלוט משום שהם מכירים טוב 
בעלי  המסוימים,  המשוררים  לעוול:  קטן  בתיקון  רק  מדובר  השליטה.  לשון 
נקמת  שידרוג.  צריכים  והמדע,  הניהול  של  הלשון  כלומר  אבידן,  של  הלשון 

המשורר העני והחולה? לא. נחמתו.
אותו  הופך  אינו  בו  לאחוז  הניסיון  אימפרסונלי.  הוא  הכוח/שלטון  ואולם, 
לפרסונלי. להיפך. והרי אבידן אינו מסוגל לומר: "אין לי כסף, אין לי כוח, אין 
לי שלטון". אשר על כן, גם את ההכרזה על חולשה־כתבוסה הוא ממיר בהכרזה 
ְרנּו ְלטֹוַבת ֱהיֹוֵתנּו / ַהּפֹוְסִקים ָהִראׁשֹוִנים  ה ִוּתַ ל ֵאּלֶ על חולשה־כניצחון. "ַעל ּכָ
הופיע המוחלט כמה שאין  קודם  ׁשֹון."  ַהּלָ ל  ׁשֶ ַהּפֹוִליִטיָקה  ְתחּום  ּבִ ְוָהַאֲחרֹוִנים 
של  הלשון  לשליטת  נתון  שאינו  דבר  שום  לו,  מעבר  דבר  שום  חוץ,  שום  לו 
המשוררים, או המומחים ללשון. מכאן ואילך מתוארת האליטה האמיתית כחזקה 

יותר מכל שלילותיה:
ּיוֹת  תִּ ׁשְ תַּ ְפָלגוֹת, בַּ מִּ לוֹת, בַּ ְמׁשָ מֶּ ַחְקָלאּות, בַּ ּיוֹת, בַּ ֲעׂשִ תַּ ְנִקים, בַּ בַּ ֲאַנְחנּו לֹא ׁשוְֹלִטים בַּ

ּיוֹת. ַטְרתִּ ׁשְ ָבִאּיוֹת ְוַהמִּ ַהצְּ
ים ֲאֵחִרים, עוֹת ַאְדִמיִניְסְטָרִטיִבּיוֹת ַעל ֲאָנׁשִ פָּ ֵאין ָלנּו ָממוֹן, ְמַנֲהִלים, ַהׁשְ

ים ׁשוִֹניִּ ים ַהלְּ ל ָהְרָחׁשִ ְתֶמֶדת, ָהַעל־ְמִהיָרה, ׁשֶ עּוָפה ַהמַּ ֲאָבל ֲאַנְחנּו קוְֹבִעים ֶאת ַהתְּ
ָפה ּוְבָכל ָמקוֹם. )שם, עמ' 218( ָכל ׂשָ ָכל ֶרַגע ָנתּון, בְּ בְּ

וידוע  לנו  שנראה  מה  כל  פני  על  עליונות  של  במונחים  מתאפיינת  השליטה 
לנו כשליטה בעולם, משום שהשליטה בלשון היא השליטה האמיתית בעולם 
והיא נעשית, שוב, במונחים הלקוחים מהטכנולוגיה הדיגיטלית השולטת בעולם 

בלאו הכי.
יְקרוָֹמִנים ֲאַנְחנּו ֶמָגלוָֹמִנים יוֵֹתר ִממִּ

ָך, חוֹת ֶמָגלוָֹמִנים ִממְּ ה פָּ ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַהְרבֵּ
ָך ה יוֵֹתר ִממְּ ָפה ַהְרבֵּ ֲאַנְחנּו יוְֹדִעים ַעל ַהּשָׂ ּום ׁשֶ ִמּשׁ
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ּום־ַמה, ְלָך. )שם( ׁש, ִמּשׁ יֵּ חוֹן, ׁשֶ טָּ ית ַהבִּ ְהֶיה ָלנּו ֲאִפּלּו ַאְלפִּ תִּ ִלי ׁשֶ ִמבְּ

האירוניה של שיח האדון

שמא כל מה שנאמר ב"הפוליטיקאים של הלשון" אינו אלא אירוני? איך נוכיח 
שלא? אי אפשר להוכיח שלא. לכן השאלה הזאת מעניינת אולי את הפילוסופים 
של הלשון, אבל היא ממש לא מעניינת בקריאת שירה. בכל דיון על אירוניה 
יש לשאול את השאלה 'אירוניה, מאיזה צד?' מצד השיח של האדון או נגדו? 
לשון אחר – לא לאקאן ולא נעליים – ההתרחשות הלשונית מתרחשת במישור 
של ההגמוניה או מחוצה לה. גם האירוניה של המשורר מתבצעת על רקע של 
סמכות לשונית, "סדר סימבולי". הלשון יכולה על נקלה להתגלות כלשון הסדר 
או כלשון שאיננה לשון הסדר. השופט הכותב את גזר הדין כותב בלשון האדון. 
גם העיתונאי המדווח על גזר הדין מדווח בלשון האדון. האזרח המספר לחברו 
על החלטת השופט, יכול לעשות זאת בלשון האדון )החוק, הסדר, הנימוקים( 
המשורר  האדון.  לשון  את  מקבלת  שאינה  אחרת,  בלשון  זאת  לעשות  ויכול 
והסופר יכולים לבחור צד. רובם בוחרים בצד של האדון. הנה פתיחה של שיר, 

הצריכה מן הסתם סוג של הומור אירוני בתחומי "השיח של האדון".
ֵנַבת ֶרֶכב ֵיׁש ְלָהִטיל עֶֹנׁש ֵמָרִבי ַעל גְּ

ֶרְך ַמֲאַסר־עוָֹלם ִעם ֲעבוַֹדת־פֶּ
ִמים עֶֹנׁש־ָמֶות ִמְקִרים ְמֻסיָּ בְּ

ָחה פָּ ׁשְ ַמֲעַצר ִמְנָהִלי ְלָכל ַהמִּ
יִרי )"שירים שימושיים", עמ' 51( ַעד ּדוֹר ֲעׂשִ

ההעזה  כאן?  מצחיק  מה  לא.  והסדר"?  "החוק  חסידי  נגד  אירוניה  זוהי  האם 
לומר את מה ש"אסור לומר". כיוון שמכוניתו של פלוני נגנבה )כמו שמתאר 
המשך השיר(, מאחל המשורר לגנב שתבוא עליו רעה. הקללות רצופות מינוחים 
מדיונים  לקוחים  הדובר  שמציע  העונשים  מקצת  המשפטי.  מהשיח  הלקוחים 
פומביים באותן שנים מוקדמות של הכיבוש )"עונש מוות למחבלים", "מעצר 
מינהלי"(. ההיפרבולה בשיר מבטיחה את האירוניה. )הרי איננו יכולים לחשוב 
ש"מרשה  מי  של  הומור  הוא  הזה  ההומור  דורות(.  לעשרה  מינהלי  מעצר  על 
לעצמו" לשבור טאבו, מהכיוון של "שיח האדון". הדיבור נעשה מכיוון החוק. 
אין כאן אירוניה על החוק או על השיח. השיר אינו אומר שמעצר מינהלי איננו 
מוסרי. להיפך, הוא מציע להחיל אותו גם על מי שגנב מכונית. ברור שהשיר 
אינו לועג לחסידי החוק והסדר. מותר לי לדבר כך, כי את המכונית שלי גנבו, 
וגם אם  לכוח,  יתר במסגרת התשוקה  לזכויות  זו ההתרסה האבידנית: תביעה 
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זהו הומור מצד האדנות. התשוקה לכוח מופיעה אצל  מדובר ב"חוש הומור", 
עלית  "אין  והמוקדם  המפורסם  מהשיר  קטע  הנה  בו.  לשימוש  כמבחן  אבידן 

רוחנית בארץ הזאת":
ַרְעיוֹן ַע בָּ ֲעׁשֵ תַּ ... ֲאִני ִמׁשְ

הּו ֶ הּו ֲחַסר הּומוֹר ַלֲחלּוִטין, ַמּשׁ ֶ ַעם ַמּשׁ ִלְכּתֹב פַּ
ַעל ַאְכָזִרּיּות ְצרּוָפה, ַעל ַנֲעֵריָדם

רוֹן, ְנכוִֹנים ים, ַחְסֵרי ִזכָּ ים ּוְקִפיִציִּ ִדים ַוֲאבּוִדים, ֲעצּוֵמי ֵעיַנִים, ַחדִּ ַניָּ
ְלָהִמית.... )"משהו בשביל מישהו", עמ' 155(

בינתיים האכזריות היא רק אופציה של כתיבה על רוע והכוח להיות רע גמור 
עוד יגיע; בינתיים זוכה האכזריות רק לפיתוח, לייצוג, לדימויים ולמטאפורות, 
זוכה, כמובן,  ]לרצות[ להיות רע, והרע הזה  כולם בתוך התשוקה לכוח, הכוח 
לייצוג באמצעות התכניות לעתיד. לכאן קשור ההומור של אבידן, להפתיע את 
העולם באי המוסריות. האם רק ניטשה־למתחילים מהדהד מן השורות הללו, 

אולי מעט פרויד, ואולי ביטוי אחר של תוקפנות א־סוציאלית:
ה לֹל ֶאת ָהעוָֹלם, ַאתָּ ּנוַֹעֶדתָּ ִלׁשְ ה, ׁשֶ ַאתָּ

ִחיָדה ְלִקּיּוְמָך, ה ַהיְּ ִליָלה ִהיא אּוַלי ָהֲעֻרבָּ ְ ַהּשׁ ׁשֶ
ְלָקלוֹת: קַּ בַּ ּנוָֹרָאה ׁשֶ ה ּתוֵֹפׂש ֶאת ַעְצְמָך בַּ ַאתָּ

ה חוֵֹמל )שם, עמ' 173( ַאתָּ

כאשר המשורר מבדל את עצמו מן האחרים, הרי זה כאשר הם אינם עומדים 
בסטנדרטים שלו.

ְלֵהי ַקִיץ 1962, ָסֵפק ַעְלָסף  ׁשִ בְּ
ִסְדַרת ַחְמִסיִנים ְמעוֶֹדֶדת ְוָסֵפק ֶעֶרב

ּלֹא ַהְצָהָרה, ׁשֶ ן בַּ כֵּ רוָֹבה, ֲאִני ִמְסתַּ ִמים ַהקְּ ׁשָ עוַֹנת ַהגְּ
ְרֶאה, ֶאת ּפּוּפּוָלִרּיּוִתי: ֵאין נִּ ֲאִדיר, כַּ תַּ

ָאֶרץ ַהּזֹאת. )עמ' 151( ית רּוָחִנית בָּ ִעלִּ

העלית בשיר היא עלית שיש בארץ אחרת, והמשורר הוא חלק ממנה. כאשר אבידן 
הזה  לייחס לעצמו, התואר  "עתידניים", תואר שנהג  חייו במונחים  מתאר את 
הוא אותו קנה מידה אידיאולוגי ל"מודרני" )ושום דבר בדברים הפרובוקטיביים 
הללו אינו חורג מהאובססיה הישראלית של המודרניזציה(. אחרי "גליליאו" של 
ברכט, צריך באמת להיות מרוחק מאוד מההתרחשות האמנותית, כדי לא להיות 
שאצל  אלא  שלה.  "העתידנות"  מושגי  ועל  הטכנולוגית  הפנטזיה  על  אירוני 
אבידן זהו קנה מידה להבדל בינו לבין הסובבים אותו. הם מפגרים. הוא מתקדם 
כמו המדע. האם מקרה הוא שהדימוי הוא קולוניאליסטי? לא. המדע בישראל 
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נתפש תמיד כחלק מהיתרון על פני הילידים:
ְמַיַחד א ִטְבִעי ְוַעְלִטְבִעי גַּ ֵאין ֶזה ֶאלָּ

ֶדת ָדה־ָאטוִֹמית־ַניֶּ ַמְעבָּ ל, כְּ ִלְפעֹל, ְלָמׁשָ
תוְֹך ג'ּוְנֶגל, ִרית אוֹ בְּ ְסִביָבה ִמְדבָּ בִּ

ִמיָרה ַעל ְיָחִסים הוְֹגִנים ּתוְֹך ׁשְ
ִליִדים, ַהַחי ְוַהּצוֵֹמַח. )"שירים בלתי אפשריים", 007( ִעם ַהיְּ

ובהמשך אותו ספר אוונגרדיסטי כותב אבידן כמה משבחי הארץ הזאת:
ח ִסיָנֵרי־ִמְטבָּ ּסוֹת בְּ ֵהמוֹת ַהגַּ ֶאֶרץ ַהבְּ

ְלּבוֹׁשוֹת ֲאִחידוֹת תִּ ּקוֹת בַּ ֵהמוֹת ַהדַּ ֶאֶרץ ַהבְּ
ֲעֵלי ים בַּ סִּ ּכּוִנים גַּ ׁשִ ּקוֹת בְּ ּסוֹת ְוַהדַּ ֵהמוֹת ַהגַּ ֶאֶרץ ַהבְּ

ים קִּ ִקירוֹת דַּ
רוֹת רוֶֹתיָה ָעִרים ְוָעֶריָה ִמְדבָּ ְדבְּ מִּ ֶאֶרץ ׁשֶ

]...[
ִבים )עמ' 94־92( לּויוֹת ּוִמְכתָּ ה גְּ נָּ ל ִממֶּ ִעים ְלַקבֵּ נָּ ֶאֶרץ ׁשֶ

כל כמה שיש במרירות של השיר הארוך הזה ממד של סלידה ממשית מהארץ, 
כמעט בלי אירוניה, ועם הרבה זעם, הרי כולו טובל באותה תלונה על המסים 
של  חלקן  נחלת  שאיננה  הפרובינציאליות,  על  היעילות,  חוסר  על  הגבוהים, 
ארצות מפותחות יותר, מין אפרים קישון )בלי הפטריוטיות בשורה המסכמת(. 

אבידן מנסח את הפוזיציה, ואם תרצו – הוא הפוליטיקאי של הלשון בשירות 
האידיאולוגיה השלטת: אנחנו במיטבנו נהיה מערב מפותח. ההכחשה של המרחק 
או של ההבדל משותפת ליוצרים ולקוראיהם, בעיקר קוראיהם מהאינטליגנציה 
פחות  הרבה  בצורה  שם"  "היות  של  הזאת  הפנטזיה  את  החיים  ומהאקדמיה, 
הוא  הזאת  ההכחשה  של  המובהק  המשורר  הממוצע".  מ"הישראלי  ביקורתית 

אבידן. )בקוטב האחר ניצב, כמובן, חנוך לוין2.(

    

בזה  זה  להביט  ניאלץ/  ולא  השני,/  את  אחד  נראה  שלא  האולם/  את  ַהְחשך  הסרט,/  "מקרין   2
בעיניים. // ועכשיו,/ הראה לנו סרט,/ שיהיה מרתק,/ ויהיה קל ומלא צבע,/ ויהיו בו אנשים יפים 
ומאושרים,/ לבושים היטב,/ ובחורות יפות וערומות,/ ובתים מוקפי גנים/ ומכוניות מבריקות 
ומהירות.// ואנחנו נשב בחושך/ ונביט אל האור,/ ונטביע בו למשך שעתיים/ את הצער והעלבון 
של חיינו,/ ונדמה בליבנו שאנחנו האנשים היפים/ ואנחנו הבחורות היפות והערומות/ ושלנו הם 
הבתים מוקפי הגנים/ והמכוניות המבריקות והמהירות.// סרט קולנוע,/ פס רוטט של אור,/ בך 
תלויה כל תקוותנו,/ ובך, מקרין הסרט,/ היושב מעל לראשינו,/ והנותן לנו, תמורת עשר לירות 
לאיש,/ שעתיים של חיי אמת,/ בתוך השקר של חיינו." )חנוך לוין, "קרום", בתוך "סוחרי גומי 

ואחרים", עמ' 44־45(.
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רֹוִמים ּמְ ָכִרי ּבַ ַהּזְ

ספרו האחרון של אבידן, "המיפרץ האחרון" )1991( ראה אור בהוצאה עצמית. 
השירים בספר לא היו רק ביטוי אישי הזוי. חלק מהם התפרסם חודשים לפני 
שהספר ראה אור - ב"מעריב", "ידיעות אחרונות" ו"על המשמר". יתר על כן, 
התירוץ שמוצאים כדי לפטור את הספר הזה כתסמין לליקוי נפשי איננו רלוונטי. 
לכאורה יכול היה אבידן לכתוב במצבו אז גם מחזורי הערצה לסדאם חוסיין. 
עובדה שהוא כתב מהצד הצוהל של המלחמה, מהצד שבו צהלו גיבורי התרבות 
של ישראל. אי אפשר לברוח מהספר הזה רק משום שהשירה לא היתה טובה. 
ועוד: העיסוק בספר המביש הזה לא נועד לכסות על עוצמת שירתו המוקדמת 
אלא לסמן משהו אחר: אין לשירה קיום בהזדהות של המשורר עם השיח של 

האדון.
צבא  את  הברית  ארצות  תקפה  הכנה,  חודשי  חמישה  מקץ   ,1991 בינואר 
עיראק, בשורה של הפצצות כבדות על מרכזי הערים ומרכזי אוכלוסין, מקורות 
בהנהגת  הופעלו,  המלחמה  בעקבות  חולים.  ובתי  קניות  מרכזי  כבישים,  מים, 
ארה"ב, סנקציות בין לאומיות על עיראק, סנקציות שנמשכו עד כיבושה הסופי 
בידי האמריקאים ב־2002. תחת הסנקציות, עוד לפני התוהו ובוהו עתיר הדם 
של אחרי הכיבוש האמריקאי, הפכה עיראק למדינה נחשלת, מוכת תחלואים. 
תמותת התינוקות בתחומיה הגיעה ל־40,000 לשנה. בתוך ההרס של עיראק, תחת 
הסיסמאות של החופש והפלת סדאם חוסיין, כמעט נשכחו הסנקציות וההתשה 
האיטית של הארץ ההיא. מכל מקום, המקום הדומם ביותר ביחס לביקורת נגד 
הסנקציות היה ישראל. הן נתפשו כ"טובות ליהודים", כמו כיבושה של עיראק, 
כמו פירוקה, כמו הזוועה המתחוללת שם עכשיו.3 אבידן מת ב־1995. איש חולה, 
עני ובודד. ארבע שנים לפני כן, כמו יגאל תומרקין, חיים באר, יורם קניוק, יצחק 
אורפז ושאר להגני השבט, גם הוא התלהב מן המלחמה ההיא. הוא באמת התרגש 
רצופה  הרי הקריירה השירית שלו היתה  להיות בחזית אחת עם האמריקאים. 
בדימויי מלחמת־כוכבים ומטוסים מהירים ואסטרונאוטים. הוא כבר כתב איזה 
הברית־של־סינמריקה"  ארצות  לנשיאות  בחירות  "נאום  מין  שהיה  ארוך  שיר 
)"שירים שימושיים" עמ' 13(, הוא כתב על גלקסיות ואולי חשוב מזה: הוא כתב 

בעיראק,  הנוכחית  ערב המלחמה  הישראלית  הפובליציסטיקה  את  לסכם  הזמן  הגיע  כי  נראה   3
בחדר  "שואה  בספרו  עיראק  נגד  הראשונה  המלחמה  לגבי  צוקרמן  משה  היטב  שעשה  כדרך 
האטום", 1993, הוצאת המחבר. מעטים הספרים הפוליטיים שקראו כמוהו, בצורה מבריקה כל־
כך, את מה שעבר על אירופה וישראל עשור מאוחר יותר והפך לחלק מהנוף הפוליטי "המובן 

מאליו".
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ב־1968,  לצ'כוסלובקיה  רב־עוצמה בעקבות הפלישה הסובייטית  פוליטי  שיר 
שום אירוע פוליטי אחר לא עורר באבידן כזאת חמת זעם, שיר הנפתח בשורה 
הונגרית  גרמנית  פולנית  רוסית  1968 מדבר  באוגוסט  חזר  הוא  "ובכן  ארוכה: 
מונגולית" )עמ' 32(. ובהמשך אמר: "חופש־דיבור הוא חופש־תקשורת וחופש־
תקשורת הוא כושר־תקשורת וכושר־תקשורת הוא חברה מערבית", עד ההמלצה 
להטיל פצצה גרעינית על ברלין )המזרחית, כמובן(. שום דבר מהדברים הללו 
לא זר לליברל הישראלי: זיהוי עצמו עם המערב, עם ארה"ב, עם הדמוקרטיה 
נפרד משיח האדון  נגד שאר העולם. שום דבר מהדברים הללו לא  המערבית 

הישראלי. אבידן נתן להם ביטוי בשירים.
כבר ציטטתי את השורות על התקף האסטמה ש"דוכא מיידית". תיכף לאחר 
מכן, לאחר תיאור ההתקף, מתוארת מלאכת הכתיבה כמו השתתפות מתוחכמת 

מהבחינה הטכנולוגית בהתרחשות קוסמית )זהו לילה במלחמה(:
ק...  י ְלַתְקתֵּ ִהְתַחְלתִּ ְוֵאיְך ׁשֶ

ית  ַמלִּ י ְלֶרַגע ֵמַהְפָרָעה ַחׁשְ תִּ ׁשְ ט ְוָחׁשַ פָּ ׁשְ ֶאְמַצע ַהמִּ ִתיָבה ָהֶאֶלְקְטרוִֹנית בְּ ְמָמה ְמכוַֹנת ַהכְּ דָּ
י ִצּלּוֵמי  י ְלַגבֵּ ּפּוט ֶעְרכִּ ל ׁשִ ב ׁשֶ ֵעֶרְך ֶזה נוַֹצר ַמצָּ י ָהָיה בָּ ָחַלְמתִּ ר / ּוַמה ׁשֶ ַ ַקע ֻיּשׁ ֲאָבל ַהתֶּ

י... )"המיפרץ האחרון", עמ' 21(  לִּ ל / ֲחלוֹמוֹת קוְֹדִמים ׁשֶ ן / ִאיְנְפָרא־ָרדּום ׁשֶ ֶרְנְטגֶּ

הספר נפתח בשיר מלחמה שמח:
ַכי ְוָהָמן אוֵֹיב ָמְרדְּ ָיד ְלַהּכוֹת בָּ ָהְלכּו ָיד בְּ

תּוָחה ִית פְּ ֶלת ְוֶדֶלת ַהבַּ ּוָבאּו ַהדֶּ
ָיד ֲהפּוָכה ֶרֶגל ּדוֶֹהֶרת בְּ ַטח בְּ ֶ ָחְדרּו ֶאל ַהּשׁ

ד יָּ רֹאׁש ְוֶרֶגל בַּ ֶרֶגל ַרְגַלִים בָּ ֵעיַנִים בָּ
אוֵֹיב ְוִלְטּבַֹח אוֹתֹו ְלַהּכוֹת בָּ

ד )"המיפרץ האחרון" עמ' 5(           ִמיָּ

ד  "ְוַהּיָ חמלה:  של  רגש  מכל  מנוטרלת  בהבטחה  הוא  אף  מסתיים  הבא  השיר 
ְבֹלם". בשיר אחר שכותרתו "שש על שבע" וכותרת המשנה  ְצָאה ַלֲהֹלם / ֹלא ּתִ ּיָ ׁשֶ

שלו היא "חרוזי תפילין" נאמר:
ן, ַסאָדם, ְלעוָֹלִמים יׁשַ תִּ
ִיְהיּו ֵלילוֹת, ִיְהיּו ָיִמים.

ִלים ְמַנְמְנִמים, ַהַחיָּ
ים, ַהֲחלוֹמוֹת ָהֲאֻימִּ

ְנחּוִמים, ְפִציִצים, ַהתַּ ַהמַּ
רֹאׁש ְלעוָֹלִמים. )עמ' 9( ִלית בָּ ַאְנגְּ

השורה האחרונה בשיר מצטרפת להזדהות עם הנשיא האמריקאי אז, ג'ורג' בוש 
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)האב(: לכל אורך הספר משתמש אבידן בתעתיק לא נכון של סדאם חוסיין ואף 
טורח לנקד את התעתיק הלא־נכון, כדרך שביטא את שמו בוש )האב( באותם 

ימים. באחד השירים הבאים הוא כותב באותה נעימה של לעג:
ד ְגדָּ ְבָעה ִטיֵלי ְיִריחוֹ ְלבַּ ָהְלכּו ׁשִ

ַגד ְסלּול לֹא בָּ ׁשּום ִטיל לֹא ָסָטה ִממַּ
ִהּלּוְך ָמִהיר ָהְלכּו ֲחֵבִרים בְּ

ָהְלכּו ִלְבִלי ׁשּוב ְלַכּסוֹת ֶאת ָהִעיר
ַמִים ָ ה ִמּשׁ ה ַמכָּ ִהְמִריאּו ְלַמטָּ

ָבר יוַֹמִים ד כְּ ְסגָּ מִּ ל בַּ ְוַאְלָלה ִילֵּ
ר עוֹד מּוַחַמד צוֵֹוַח ְדבָּ מִּ ְוַרק בַּ

ל ָהעוָֹלם ַהּמוֶֹדְרִני רוֵֹצַח כָּ ׁשֶ
ם ֲאדָֹני ׁשֵ ָיְרדּו ָעֶליָך בְּ

ה לֹא ָיַדְעתָּ ָמַתי ָיַרְדנּו ַאתָּ
ׁשוְֹכֵני־ָעָפר ֵקִטים כְּ ָיַרְדנּו ׁשְ

ר ִמְספָּ ְבָעה בְּ ֲאַנְחנּו ִטיִלים ׁשִ

עם  אבידן  של  הזדהותו  )כלומר  הפוליטי  העניין  איננו  כאן  לי  שחשוב  מה 
ָבר יֹוַמִים/ ְוַרק  ד ּכְ ְסּגָ ּמִ ל ּבַ האמריקאים(, ואפילו לא הגזענות הגסה )"ְוַאְלָלה ִיּלֵ
ר עֹוד מּוַחַמד צֹוֵוַח"(. כל אלה שייכים לסדר הלשוני הישראלי, ואין כאן  ְדּבָ ּמִ ּבַ
שום דבר שאינו מתרחש בשיחות סאלון, בחברותא של קצינים בכירים, אנשי 
לגינוי  הזוכות  הכדורגל,  במגרשי  בצרחות  גם  כמו  טלוויזיה,  שדרני  עסקים, 
צבוע בערכאות האחרות. נכון, מעניין לאתר את המקומות בהם שירי הסופרמן 
מעניינת  גם  הארץ.  מרכז  לעבר  שנורו  הטילים  מפני  פחד  מגלים  אבידן  של 
העובדה שהוא נחלץ ל"הגנה פטריוטית" על הישארות בתל אביב )"ֹלא ִלְפֹחד 
ְך ָלַעד", עמ'  ׁשֵ בּורֹות ִיּמָ ע־ַהּגְ ל ָאִביב ֲאַנְחנּו ַמֲעָצָמה עֹוָלִמית ַמּסַ ֹלא ִלְנֹטש ֶאת ּתֵ
15(, ובעצמו כותב מקצת השירים במלון בירושלים, על פי עדותו־שלו בשולי 
השיר. נוגעת ללב גם דאגתו לבנו הקטן תר, באחד השירים. ויכול להיות שכל 
ההתקפים האופוריים הללו הם תגובה לפחד המלחמה, ואף על פי כן אין בכך 

די כדי להתעסק בהם.
הספר משלים מהלך: ההזדהות עם הטכנולוגיה בתור ביטוי עליון לכוח והכוח 
עצמו  את  הציג  הטכנולוגיה  עם  שלו  בהזדהות  האדם.  של  עליון  ביטוי  בתור 
אבידן כמי שברא את הכוח, ולכן הציע מעין מפגש פסגה בינו לבין העוצמה 
האמריקאית: הם מביאים את כוחם הצבאי, והוא מצידו מביא לפסגה את עוצמתו 

הלשונית.
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ְפָרץ ְפָרִצים ְוֶאל ַהמִּ ם ְוֶאל ַהמִּ ָרצוֹת ִנְפַרץ ֶאל ַהיָּ ֶרְך פְּ רּוץ חוֵֹדר דֶּ יר פָּ ֶזהּו ׁשִ
ָאה תוְֹלדוֹת ַהמֵּ יוֵֹתר בְּ ַעְנֵין בְּ בּוַע ַהמְּ ָ ים ַהּשׁ ח־ִמלִּ ַמטַּ

תּוחוֹת )עמ' 15( ֻרּיוֹת פְּ י־ֶנֶפץ ֶאְפׁשָ ים ָראׁשֵ ֻרּיוֹת ּפוֵֹתַח ָראׁשִ תּוַח ְלֶאְפׁשָ בּוַע ְמַמְסֵטל פָּ ׁשָ

ובהמשך הזיבול הארוך הזה, ממשיך העניין לעבר הגזענות הפרובינציאלית של 
משורר יליד רחוב גאולה בתל אביב:

ָרָרה ֵארוֹת־ַמִים ֵריקוֹת בְּ ָפִרים ֲעָירוֹת ֶעְדֵרי־צֹאן בְּ ָאר כְּ ְ ל ַהּשׁ ד כָּ ְגדָּ ִעיַראק ִהיא ַרק בַּ
ׁשוֶֹחֶרת־ׁשוָֹאה.

חוזר מקומו של המשורר  ושוב  סוף השורה מאפילה על הכל.  הקיצוניות של 
כנציג־שותף של העוצמה האמריקאית:

לֹא  ִרית  ַאְרצוֹת־ַהבְּ בְּ ַרק  ׁשֶ ֵכר  זָּ יִּ ׁשֶ ָדאי  כְּ ַרְכרּוִכּיּות  בְּ ָהָאֶמִריָקִנים  ֶאת  ים  ֲאׁשִ מַּ ׁשֶ ִמי 
נוְֹתִנים

נּות חוֶֹזֶרת מְּ ים ִהְזדַּ ַלֲאָנׁשִ

עכשיו אנחנו חוזרים להשוואה בין מלאכת השירה לוושינגטון:
ים ֵהן ַמֲעָצָמה עוָֹלִמית ֵרד ַעל ָיֵבׁש ָאז ִמלִּ ֵדי לֹא ְלִהפָּ ים ַעל ּפוֶֹאִטיָקה כְּ י ִמלִּ תֵּ ּוְלַבּסוֹף ׁשְ

ים ִוּיוֹת ִמלִּ ֶסף גְּ ׁשוֹת כֶּ לוֹת אוָֹתם ּוְמִזיזוֹת ְצָבאוֹת ָיִמים ַיבָּ ִבים ּוְמַבטְּ ֵהן יוְֹצרוֹת ַמצָּ
ֲאֵחרוֹת

המגלומניה הזאת, ההשוואה של כוח המשורר עם כוחה של המעצמה התוקפת 
של  בכוחן  המאמין  המשורר,  של  המגלומניה  הבאה,  המאה  של  בטכנולוגיה 

המלים, היא המעניינת אותי כרגע:
ָאַמר ְיִהי אוֹר ַוְיִהי אוֹר ה ֲאָבל ַרק ֶזה ׁשֶ ִמלָּ ֵחק בְּ ה ְוָהעוָֹלם ִימָּ ִמלָּ ָהעוָֹלם ִנְבָרא בְּ

ָפה ב ָעָליו ַיַחד ִעם ְצִליֵלי ַהּשָׂ י ָהאוֹר ִנְתַחבֵּ ְך הּוא לֹא יֹאַמר כִּ ְך ַוְיִהי חֹׁשֶ יֹאַמר ְיִהי חֹׁשֶ
ָאַמר ּה ָאַמר ַמה ׁשֶ בָּ                      

אלוהים שברא את העולם בעברית ייתן לנו לנצח, כמובן, ולנו, פירושו אנחנו 
והאמריקאים:

ה ְוָצִריְך ִלְחיוֹת ִעם ֶזה לּוָכה ְמֻרבָּ ַמן ָקָצר ְוַהמְּ ָבאוֹת ַלֲעבֹד ַהזְּ ֶקט ָלֵתת ַלצְּ ּוֵביְנַתִים ׁשֶ
י ִאם לֹא ָאז ִעם ַמה כִּ

]...[
ו ְוָהְלָאה אן ְוַעְכׁשָ אן ֲאִני כָּ עוֹת ֲאַנְחנּו כָּ ְוַהְחִזיקּו ֶאְצבָּ

ִתי ּוְבָחְכַמת ַהּדוֹרוֹת ּוַבַחְדְטיּוָטִתּיּות ֻקדָּ ַחץ ַהנְּ ּיּות ּוַבמַּ ִהירּות ּוַבּבוְֹזַמנִּ יא־ַהמְּ ׂשִ בְּ
ה ָהִראׁשוָֹנה ְוָהַאֲחרוָֹנה )עמ' 18־19( לָּ ּוַבמִּ

הדימוי הנרקיסיסטי והזיהוי בין הטכנולוגיה המלחמתית של ארה"ב לאבידן ובין 
שניהם לעולם כולו נגד אללה, כל אלה חשובים מאוד. הנה צהלת השמחה:
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ִתְסּכּול קוֹל ַמֲעָקב ְרֵאִלי ַצֲהָלה ַאֲחַות־ֲעִמיִתים ְמהּוָלה בְּ ׂשְ ּוִבְבִסיֵסי ֵחיל ָהֲאִויר ַהיִּ
ִסים ְרִתי ִקְנַאת ַטיָּ קָּ בִּ

ו ֲחצוֹת ַוֲאִפּלּו ַעְכׁשָ ם עוֹד בַּ ק ְלׁשָ ד ָהיו ֵמִתים ְלַזנֵּ ְגדָּ ֵמי בַּ ׁשְ ב בִּ צָּ ְמֻחְרָמִנים ַעל ַהמַּ
רּור ב־06:30 ְוֵדי בָּ

ָלה ַעל ַעְצמוֹ ָהָיה ָהִעְנָין ָקָצר ֶאֶלַגְנִטי ְוסוָֹפִני לֹא טָּ ִאּלּו ָהָיה ֵחיל ָהֲאִויר לוֵֹקַח ֶאת ַהמַּ ׁשֶ
חוֹת פָּ

]...[
רוֶֹצה ה ִמי ׁשֶ ְפֻעלָּ ר בִּ ׁשֶ יֵרי־ַהקֶּ ל ַמְכׁשִ ָרִגיל כָּ ּומוִֹנּיוֹת "ַקְסֶטל" ְו"ִאיִכילוֹב" ּפוֲֹעלוֹת כָּ

     ָלבוֹא ֵאַלי ֻמְזָמן אוֹ ֻמְזֶמֶנת
ָבר ְמַמְסֵטל ְמעוֵֹרר ַמְחִזיר־ ית ְלָכל דָּ ִליׁשִ ָיה ְלֶסַאְנס ִלְטִריּפ ְלִמְלֶחֶמת־עוָֹלם ׁשְ ְלאוְֹרגְּ

ְבִרית ב ַהגַּ צָּ ים ִלְתמּוַנת־ַהמַּ ָנׁשִ
ל ַזִין מוֹ ֲחִדירוֹת ִויִציאוֹת ׁשֶ ּנוֶֹחֶתת ּוַמְמִריָאה ְונוֶֹחֶתת ּוַמְמִריָאה ְונוֶֹחֶתת ּוַמְמִריָאה כְּ ׁשֶ

רוִֹמים )עמ' 22( מְּ ָכִרי בַּ דוֹל ַהזְּ גָּ

הסיום המקראי הוא המקום הכי אירוני בטקסט, כמובן. לא הפאליות היא העניין, 
אלא המקום שממנו בוקעת האירוניה. זוהי האירוניה של האדון. דוד אבידן לא 
יכול היה לכתוב יותר שירה, משום שמשלב מסוים בקריירה שלו זיהה את עצמו 
אינה  אינה מתקיימת מחוץ לשיח של שליטה. שליטה  ושליטה  עם השליטה, 
זקוקה לגרונות חלולים דרכם היא אומרת את מה שנאמר  כותבת שירה. היא 

בלאו הכי במקומות אחרים.


