
גליון 388 
38

מצד זה
עמוס לויתן

"
"ֹלא ִּתְׁשְּפטּו וְֹלא ִּתָׁשֵפטּו" )מתי ז(

מהמדור הקודם נותר לי חוב יקר ל"כתבי הגות" של טולסטוי; אולם 
אקטואלי  פתיח  לשמש  שיכול  למה  רק  בקצרה  ואתייחס  ארחיב  לא 
למדור זה. במדור ההוא )"כיתת אמן: עם טולסטוי על אמונתו"(, כתבתי 
בהרחבה על המסכת הראשונה, מתוך שלוש, "וידוי", ולא הגעתי לכתוב 
על המסכת השנייה "אמונתי מהי". במסכת הראשונה מתוודה טולסטוי 
אמונתו  בוחן את  הוא  בשנייה  ואילו  עליו,  על משבר האמונה שעבר 
שאינו  כמוני  לקורא  בעיקר  מופלאה,  מסכת  זו  עצמו.  שלו  הנוצרית 
יודע כמעט דבר על הנצרות. במסכת זו קורא טולסטוי קריאה פרשנית 
את דרשת ההר של ישו )מתי ה( ומתמצת מתוכה חמש מצוות אמונה 
נוצריות כנגד תרי"ג מצוות היהדות. לעומת היהדות שהיא דת של שכר 
ועונש, ניצבת הנצרות כדת של סליחה ואהבה. בעוד ההיסטוריה של 
בני ישראל היא היסטוריה של מחזורי ברכה וקללה, הרי שבדרשת ההר 
מבקש ישו לנתק את המחזוריות הזאת. הוא אומר: "שמעתם כי נאמר עין 
תחת עין, שן תחת שן. ואני אומר לכם אל תתקוממו לָרָָשע". "עין תחת 
"אל תתקוממו לרשע",  הישנה, התנ"ך.  היא הברית  כא(  )שמות  עין" 
זו הברית החדשה. טולסטוי  כלומר, אל תגיבו באלימות על אלימות, 
סבור כי הנצרות סילפה את דברי ישו ולא הלכה בדרכו ולכן הגיעה 
לאן שהגיעה. לא אמנה כאן את חמשת העיקרים כולם, אלא אצביע 
על עוד אחד בלבד. בהמשך אומר ישו: "ֹלא ִּתְׁשְּפטּו וְֹלא ִּתָׁשֵפטּו" )מתי 
ז(.  טולסטוי סבור כי גם עיקר זה לא הבינה האנושות ולא פעלה לפיו. 
הפלילית,  הלשכה  המקומית,  הרשות  של  משפט  לבתי  התכוון  "ישו 
בתי משפט מחוזיים, בתי משפט השלום, בית המשפט עליון ולכל מיני 
נוגד  הבנתו,  לפי  בכלל,  בתי משפט  קיומם של  מחלקות משפטיות". 
את התורה הנוצרית המקורית. כי הם "אינם מוחלים, אלא מענישים; 
אינם סולחים, אלא נוקמים; אינם אוהבים את האויבים, אלא נוטרים; 
אינם עושים טוב, אלא רע" )עמ' 107(. כלומר, "אתם סבורים שחוקיכם 
מתקנים את הרשע, הם רק מוסיפים עליו; יש רק דרך אחת לשים לרשע 

קץ, לגמול טובה תחת רעה לכל אדם" )עמ' 115(. 

כנגד מה אני אומר דברים אלה? כנגד המבול החקיקתי המציף אותנו 
בשנים האחרונות. כל עניין )ממתווה הגז וְעד חוק המלצרים והמואזינים( 
לדין,  העמדה  החשדה,  חקירה,  תלונה,  עתירה,  לחקיקה,  נושא  הופך 
הרשעה בדין, גזר דין, כאשר חומות הכלא מתפקעות כבר היום מאסירים 
)שחלקם חפים מפשע(. ועתה תארו לכם עולם ללא בתי משפט, ללא 
בתי מעצר, ללא בתי כלא; ללא שופטים, ללא שוטרים, ללא סוהרים, 
ללא אסירים;  ללא תלונות, ללא חקירות, ללא חשדות. ללא שמועות. 

ומה תעשה אז התקשורת? במה תפתח כל מהדורת חדשות?! 

ֶּפַקח ומלחמות הקאנון 
"הוא בלע את כל הספרות העברית, ומאז הוא עומד להקיא"  )עמ' 184(

יש משהו מרענן ומשעשע בתופעה הקרויה יהודה ויזן. מתרגם, משורר 
ועורך צעיר )"ְמׁשֹורְֵך" בלשונו( של כתב העת לספרות 'דחק'. הנה כמה 
ציטוטים מפיו מתוך ראיון עמו במוסף הספרות של 'ידיעות אחרונות' 
)אחוזת בית, 2016(  פֶַּקח  )16.01.16( עם הופעת הרומן הראשון שלו 

שזכה בפרס שרת התרבות לסופרים בראשית דרכם: 

לאיש  הטובה  האתית  התשתית  את  אותי  שגידלו  מהאנשים  "קיבלתי 
ספרות: היכולת לגעת בשיט ולא בבולשיט. זה מה שחסר לרוב העוסקים 
בספרות שגדלו בתל–אביב או ברעננה. רק תוציא את המילה 'מהפכה', 

וכבר הם חווים אורגזמה". )ויזן עצמו, בן שלושים, נולד וגדל ביהוד.(
"עצם העובדה שהדיבור על ספרות סובב היום על זהויות הוא פסיכוטי. 
לייצר  מנסה  אני  קיימת.  שלא  מזרחיות  מייצרים  המזרחים  הסופרים 
שחורים  של  מודל  איזה  לקחת  לא  מהמציאות.  חלק  שהיא  ספרות 
הספר  בבית  בחדרה.  שכונה  על  אותו  ולהלביש  מדוכאים  אמריקאים 

ביהוד 'אשכנזי' היתה קללה. אז למה שארגיש מקופח?"
יהודה ויזן הולך, אפוא, נגד הזרם, 
בני  תיוגים  מיני  מכל  משוחרר 
זמן–הפוסט. הוא לא חושש מאיש 
ידיעה  רוחב  מתוך  זאת  ועושה 
שאינו מצוי בקרב צעירים בני גילו.

פקח  המודל לרומן הסאטירי שלו 
מנדלי  של  הקבצנים  ספר  הוא 
מו"ס. העיר "ּבַָּטלֹון" )לצד "ִּכְסלֹון" 
ברומן  מופיעה  הקבצנים(  בספר 
עילית",  "בטלון  בתור  ויזן  של 
"בטלון  לעומת  המטרופולין, 
השם  בפריפריה.  אשר  תחתית" 
זהו  המקרא.  מן  לקוח  עצמו  ֶּפַקח 
פקח בן רמליהו שמלך שלוש שנים 
כרת  טו-כז(,  )מל"ב  ישראל  על 

ברית עם רצין מלך ארם, נלחם ביהודה והטיל מצור על ירושלים בימי 
אחז. הוא לא הצליח ללכוד את העיר, אבל בדברי הימים ב כח מסופר 
שהרג 120 אלף מתושביה. בתלמוד )גיטין פח עמ' א( הוא מוזכר כאחד 
משבעה מלכים רעים אשר "לא חרבה ארץ ישראל עד שלא עבדו ז' בתי 

דינים עבודה זרה". אחד מהשבעה הוא בית דינו של פקח בן רמליהו. 
שויזן  הלמדנית  היריעה  מרוחב  על מקצת  אלה מלמדות  הערות  כבר 
נזקק לה, לעתים שלא בטובתו. לשונו עמוסה ארמזים, רמזים, ציטוטים, 
פראפראזות וכדומה ממקורות התרבות היהודית והכללית עד שבפקודת 
ההוצאה, כהודאתו, נאלץ לצרף לספר "נספח מראי מקום והערות" לכל 
לניטשה,  הפניות  יש  למשל,  הראשון,  לפרק  בהערות  מפרקיו.  פרק 
מושפע  שסגנונו  נראה  מברנר.  ולציטוטים  לטיני,  לפתגם  לתלמוד, 
מדברי מנדלי מו"ס המופיעים גם כמוטו )אחד משלושה( לספר: "כל 
תיבה אומרת דרשני, סרסני, בוא והטל אות בסופי, בתוכי, בתחילתי". 
הנה דוגמה לסגנונו, בקטע שבו הוא מהרהר על משמעות שמו, הרומז 

לנו שהבחירה בפקח לא נעשתה רק מטעמים היסטוריים:
"רק פקח. כמו רק זלדה ורק רחל ורק הומרוס. פקח היה גאה על הבחירה. 
טוב שם עט טוב מעט טוב, חשב. ובעיני רוחו ראה עצמו כפקח המורד, 
קושר קשר, עולה על אחז ולימים מולך על ישראל. עלה על ֵכּסֹו ונפל  
מעימו לפי חרב. מחזור חיים של משורר קאנוני. )'את מהלך השתלטותו 
של זך על קאנון השירה העברית עוד ילמדו לצד אמנות המלחמה של 
סון דזה ומאקיאוולי', נכתב בעתון(. הוא השתהה קלות למול חתימתו 
החדשה, המסתלסלת. למול שמו החדש המצטלצל. היסס ומלמל וחזר: 
פקח, פקח. מן הפיקוח או הפיקחות. או מן הפיקוח המצריך פיקחות. או 

מן הפיכחון או מפקיחת עיניים או פיקוח נפש" )עמ' 20-19(. 

משמע העניין של פקח - מעֵבר להיותו מורד וקושר היסטורי - הוא 
על  בסוגריים  הדברים  כי  למדים,  אנו  מקום"  מראי  מ"נספח  ספרותי. 
נתן זך בציטוט דלעיל, נלקחו מתוך מאמר של אורי הולנדר ב'הארץ'. 
פקח שואף אם כן להיות סופר בישראל ומסגרת העלילה של הרומן, 
היא ההמתנה שלו לתשובת המו"ל שאליו שלח את כתב ידו. חלקים 
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נכבדים ברומן, לאו דווקא המוצלחים שבהם, לטעמי, מוקדשים לתיאור 
סאטירי של הספרות העברית. פרק י"ח למשל שמו "אומה קולטורית" 
משוררות  בליווי  שירה!  "ערב  על  במודעה  נפתח  והוא  )תרבותית( 
צעירות!" שייערך "בשעה 22:17 ברחוב שטיבל, פינת טלפיר, בכניסה 
הספרים  הוצאת  היתה  שטיבל  יודעים,  שאינם  למי  זמורה".  לקפה 
העברית הגדולה בוורשה; טלפיר הוא גבריאל טלפיר מייסד כתב העת 
הוא  זמורה  שנות השלושים;  אביב של  בתל  'גזית'  ולאמנות  לספרות 
ישראל זמורה מייסד הוצאת 'מחברות לספרות' שיורשיו שותפים כיום 
בהוצאת 'כנרת זמורה ביתן'. ויזן מרבה בפארודיות על דמויות שונות 
מהמילייה הספרותי. דמות אחת כזאת באותו מפגש ספרותי היא של 
דמות  לאמנות.  סטודנטית  אחר  טרף  לו  שתר  אקטיביסט"  "הומניסט 
אחרת היא החוקרת פרופ' סנונית הר–צוף, שחשפה במחקרה כי לא "על 
לבטלה  זרע  "השחתת  ההשחתה:  על  אם  כי  ביאליק  כותב  השחיטה" 
במשכב זכר עם רבניציקי". הדמות הפארודית המרכזית המלווה אותנו 
שאין  כאבן  העישון  "בפינת  המבקר:  דמות  היא  פרקים  כמה  לאורך 
אין  תורה:  ומרביץ  בשרשרת  מעשן  נבון.  הימים,  כבכול  הופכין,  לה 
הקרויים  שירים  מאותם  שלה  בספרות  לה  שאין  קולטורית  אומה  לך 
אנאקריאונטיים" )עמ' 119(. אני סבור שהמבקר נבון בציטוט הוא בן 
דמותו של המבקר הרדיקלי אמנון נבות. ב"נספח מראי המקום" מציין 
ויזן את המשורר היווני אנקריאון )נולד 570 לפנה"ס(, את קובץ שירי 
אנקראון שתרגם טשרניחובסקי ושראה אור בהוצאת שטיבל ב-1920 

ואת השפעתו על אצ"ג.

בפרק כ"ח "עדן אשר לסופרים העברים" עוסק פקח בהרחבה בספרות 
"רדיקליזם  כי  השקפתו  את  גם  כך  אגב  וחושף  לדורותיה,  העברית 
אמיתי הוא שמרנות", המוצב כמוטו לכתב העת 'דחק'. נבון, עליו נאמר 
בספר כי "בלע את כל הספרות העברית, ומאז הוא עומד להקיא", הוא 
מדריכו של פקח ב"ָתְפֶתה אשר לסופרים עבריים" כמו וירגיל, מדריכו 
של דנטה, בתופת שלו. נבון נושא שם באוזניו )תוך שיעול בלתי פוסק( 
אחת מדרשותיו הנדושות: "הרי אני מדבר על הצבת עמדה לעומתית מול 
תרבות הפנאי ההמונית על 'גיבורי התרבות' שלה ועל תלותה בחברת–
של  טוטאלית  דמוקרטיה  זו  והרי  צרכנית–התרבות–במאסות.  המונים 
בורים ששיוו לעצמם דעתנות בחינת מצח אישה זונה, כותבי נוח בשבע 
שגיאות, שכל שמץ מודעות עצמית מהם והלאה" )עמ' 179( וכדומה. 
לעומת ה"ָתְפֶתה", הרי גן העדן או "ספריית אלוהים אשר בעדן" מייצגת 
את נבחרת הסופרים והמשוררים של פקח והיא אמנם שמרנית למדי. 
בראשה,  כאשר  בפרוזה,  הקלאסיקונים  כל  של  קאנונית  רשימה  זוהי 
פרץ,  י.ל.  ברדיצ'בסקי,  גנסין,  עגנון,  ברנר,  וכן  מו"ס,  מנדלי  כמובן, 
ראובני, פוגל, נחמן מברסלב, הזז, מאפו, סמולנסקין, ברש, קבק, בארון, 
המאירי, פרל, ארטר, ריב"ל, שופמן, ברקוביץ, בורלא, המהר"ל, והמגיד 
דוד  בורלא,  י.  שמיר,  מ.  יזהר,  ס.  רק  נזכרים  האחרונים  מן  מדובנא. 
עוז,  ללא  ברמה.  וישראל  שדה  פנחס  צלקה,  דן  שבתאי,  יעקב  שחר, 
יהושע, גרוסמן, וללא איש מן הסופרים המאוחרים יותר. בעצם, חרף 
הפארודיה, מאמץ ויזן את הרשימה הקאנונית של נבות, שמאז ומעולם 
יצא נגד "השלישייה המובילה" עוז–יהושע–גרוסמן ורומם לעומתם את 
ישראל ברמה )סופר שאני מודה כי מלבד סיפור אחד שלו, לא קראתי 

ממנו דבר(.
האחרונים  מהדורות  בולטים  שמות  נעדרים  המשוררים  מרשימות  גם 
ישורון,  רק  נזכרים  אלה  מדֹורות  ועוד.  לאור  שבתאי,  זך,  גורי,  כגון: 
א.  כרמי,  ט.  הורוביץ,  יאיר  וולך,  יונה  הרץ,  דליה  רביקוביץ,  עמיחי, 
זקס. יש בוודאי ברשימות ובהשמטות אלה מחשבה עקרונית כלשהי, 

אבל איני בטוח עד כמה היא משכנעת.

הקריאה  את  שעושות  בספר,  זאת  בכל  מצאתי  בולטות  סגולות  שתי 
בו לעונג גדול. האחת, יכולת תיאור בלתי רגילה, וחבל שאינו מרבה 

בה; השנייה, הומור סאטירי מבריק. דווקא כאשר הוא מוותר על לשון 
וכותב בשפה שכולה שלו, מצליח  והרמזים,  האסוציאציות, הארמזים 
י"ד  פרק  למשל,  הוא,  כזה  מפעימים.  מקוריים  תיאורים  להפיק  ויזן 
מוות  זהו  לו.  שקדם  ההתקף  ואת  מותה  את  המתאר  רבתא"  "סבתא 
של אשה נפילה, שלא מתה בקלות. וכך נפתח הפרק )תוך השמטות(: 
"סבתא רבתא מתה היום. אבל בהתחלה היא חיה. חיה מדי. בעלה מת 
והיא חיה. אחותה מתה. והיא חיה. החברות מספסל הרחוב כולן מתו. 
והיא חיה. המטפלת ההודית עזבה. והיא חיה. הפסיקה ללכת. והיא חיה. 
גמרה לדבר. וחיה. ככה חיה. והתעקשה לבשל. גם על כיסא גלגלים." זו 
פתיחה מרשימה, אבל השיא עוד לפנינו. סבתא רבתא היא אשה ענקית, 
נשלח  הנער  ופקח  לכביש  מעבר  מתגוררת  היא  עצומה.  גוף,  גדולת 
בעקבות קריאת מצוקה לראות מה מצבה: "סבתא רבתא היתה הפוכה 
על בטנה, כלווייתן על חוף. מכחילה, מוריקה, מרצדת, מתחננת לאוויר, 
משוועת מחרחרת. הר אישה נאנק. קורא לעזרה." בשל משקלה העצום, 
איננה מסוגלת להתהפך על גבה ומתקשה לנשום. פקח מנסה להפוך 
אבל  נהדרים,  אלה  ניסיונותיו  של  התיאורים  הצלחה.  ללא  אך  אותה 
לא אוכל להאריך. מזמינים אמבולנס ושלושתם, פקח ושני החובשים 
מצליחים במשימה. "סבתא רבתא התהפכה ונשמה לרווחה. היא שרבבה 
את שפתיה, את פיה חסר השיניים כולו, מתחה את פרצופה והפריחה 
וִיוֹוס. תודה  ֵאְסָטמֹוס  נשיקות לעבר צמד הצדיקים. ַא–דיֹוס גְראסיַאס 
לאל שאנו חיים, אמרה." פרקים נוספים כאלה הם פרק כ"ז "מות פקח", 
כשהוא מאושפז "בבית החולים הראשי של בטלון, מחצלות ֵשיזְבָא ע"ש 
שם טוב בן יוסף אבן פלקירא" ומטופל בידי רופא רוסי; פרק כ"ח "דיברנו 
עליך לא עלי", אצל הפסיכיאטר; ופרק הסיום המבריק ל"א, "עונשו 
ב"בית  החוק",  שער  "לפני   - זה  פרק  בעצם  המשפט.  בבית  זה"  של 
המשפט הראשי אשר לבטלון - היכלות הצדק" - יחד עם "סיומתא ג" 
)לרומן שלושה סיומים(, הם גם דוגמה מצוינת להומור הסאטירי שלו. 
פקח מועמד לדין לפני השופטת ישועה בת–דיין, משום שלא שילם את 
חובותיו: ארנונה, מים, חשמל, טלפון, דוחות חניה, וכדומה. זאת כיוון 
שלא טרח לפתוח את הדואר שנשלח אליו. הוא ציפה רק למכתב אחד - 
תשובת המו"ל שאליו שלח את כתב ידו. במשפט נשאל מדוע לא שילם 
את חובותיו והשיב כי אין לו כסף. הוא נשאל במה הוא עובד והשיב כי 
הוא כותב שירים, סיפורים, תרגומים וממתין לתשובה מהמו"ל, אולי 
יוצע לו חוזה. השופטת מבקשת לדעת: "איזה חוזה? על איזה סכום? 
באיזה תאריכים? דייק בבקשה!" היא לא מבינה מה מקצועו )"בכלל מה 
המקצוע שלך?... ומי כלל אותך בין אנשי הספרות?"( ומרשיעה אותו 
בכל הסעיפים בתוספת כפל קנס וריביות. פקח מודה בכל, רק שיאפשרו 

לו לחזור לביתו.
סופו של הרומן מסופר "בסיומתא ג". בשובו הביתה מבית במשפט הוא 
מוצא סוף–סוף בתיבת הדואר את המכתב המיוחל "מאת: המו"ל - רח' 
סנדריל האדמוני 5, משכנות בטלון עילית" )סנדריל הוא גיבור משנה 
ברומן  של מנדלי מו"ס מסעות בנימין השלישי(. הוא קורע בזריזות 
את המעטפה. נושף ורושף מהתרגשות. "חודשים ארוכים ציפה לרגע 
זה ממש. מתן התשובה. גזר הדין. יום תרועה. השער להצלחה. דריסת 
רגל. הקבלה. כל התארים הגדולים נאצרו בדף המקופל. פקח פרש את 

המכתב וסונוור מלובן הדף.

"מר פקח יקר, שלום רב.
יש לצרף המחאה על סך 150 ₪ עבור קריאת כתב היד.

בברכה,
                                                                   המו"ל"

אכן, אנקדוטה סאטירית מבדחת שבה נחתם הרומן. פקח נזרק באחת 
אל אותו מעגל שוטה שממנו ניסה להחלץ בזכות הספרות. הוא קיווה כי 
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אולי ירוויח כסף מהספרות, יוכל לשלם את חובותיו ולהתפרנס כסופר. 
אבל אפילו את הצעד הראשון איננו יכול לעשות, כי אין לו 150 שקלים 
לשלם תמורת קריאת כתב היד. באנקדוטה זו מתמצת ויזן כמה רעות 
חולות של קריית ספר שלנו. לא רק שסופרים אינם מתפרנסים מספריהם 
)להוציא בודדים(, אלא עליהם גם לממן את הוצאתם לאור, ולא רק את 
הוצאת הספר, אלא גם את קריאת כתב היד הנשלח אל המו"ל. התוצאה 
היא אינפלציה של ספרים שטובים וגרועים נשטפים בה ללא אבחנה. 
 - "הסבא" של הספרות העברית המודרנית  נמשך אל  לא פלא שויזן 
מנדלי מו"ס, ואל מעמד הסופרים העברים באודסה דאז, כאשר הסופרים 

העברים טופחו בידי הוצאות נכבדות ונישאו על כתפי כל.    

חומרי גלם
להרבה מהשבחים והפירושים, המפליגים לעתים, שמרעיפה אלאונרה 
לב באחרית דבר )"הסוד שבתוך היער"( על ספרו של יצחק לבני קטעים 
מחומר החיים )הוצאת נ.ב. ספרים, בחרה וערכה אלאונורה לב, גדרה 
2015(, קל להסכים. במיוחד אני מסכים עם דבריה, החשובים בעיני, 
על "שמחת הכתיבה" ו"העליצות" של לבני. בהקשר זה היא מצטטת 
)אשתו  רביקוביץ  דליה  פעם  לה  שאמרה  מה 
הראשונה של לבני(, כי "יותר מכל היא אוהבת 
)עמ'  לשמחה"  שלו  הכישרון  את  לבני  אצל 
155(. ואכן סגולה זו שלו  אינה חזון נפרץ והיא 
בלטה גם לעיני כאשר קראתי את 29 הקטעים, 
גדול  ספר  מתוך  מבחר  שהם  וערכה,  שבחרה 
בהרבה שכותב לבני כבר שלושים שנה ויותר. 
בראש וראשונה בולט בהם חיוב החיים והאמונה 
בהם, גם כשעיסוקם מחלה ומוות. זאת בניגוד 
מובהק לפרוזה המקורית הנכתבת היום שרובה 
של  והתפוררות  התפרקות  שלילה,  ככולה 
היחיד והחברה. לבני כותב כאיש משפחה: אב 
נּונֶָל'ה(; בעל  יונתן ויעל הקרויה  לילדיו )רמי, 
לאשתו אתי )ח"כית לשעבר ב"יש עתיד"(; בן 
לאביו )אדון וייס( ולאמו )חיה, ֶהלָה, לובינסקי(, 
לודז'אים מלודז' שבפולין )שבה גם נולד הילד 
יצחק שעלה עם הוריו לארץ ב–1935 בגיל שנה(; וכן אח לאילנה, אחיין 
לדודה רוז'ה ועוד. כולם מוזכרים בשמותיהם האמיתיים, אף שזו יצירה 
שעיקרה בדיון. מעבר לכך נושא לבני על כתפיו את משא הדורות של 
הוא  "נעילה"  הנקרא  החותם  בפרק  לו.  מתכחש  ואינו  אבותיו  אבות 
מספר כיצד כל שנה ביום הכיפורים בבית הכנסת "אני עושה קדיש לכל 
הדורות של המשפחה. מתחיל באבא ואמא, ממשיך בסבים ובסבתות 
ובהורי– ובהוריהם,  רבא,  ובסבתות  בסבים  כך  ואחר  הצדדים.  משני 

הוריהם. והורי–הורי–הוריהם. וכך הלאה. מגיע אחורה לעשרות ומאות 
דורות של המשפחה" )עמ' 104(. מתוך אהבה לדור האבות מככבת גם 
במאכלים  בעיקר  תחליף,  לה  שאין  משנית  שפה  כמין  בספר  היידיש 
וענייני הגוף: "ַא–ַשיינֶע ּפֹורְציֶיע! - מנה יפה! - כמו שאבא היה אומר 
בהטעמת שפתיים של הערכה מול הצלחת שאמא עמסה לו. אֹוי ּווסערע 
זו  )עמ' 124(.  זאב!"  - אני רעב כמו  ריח טוב!  - אוי איזה  גֶעשַמאק 
עמדה אחראית, לא אנרכיסטית ולא ניהליסטית, כלפי המורשת שהוא 

משתייך אליה.  
ובכל זאת.

אלאונורה לב מציינת בצדק את השתייכותו של לבני לאסכולת הכתיבה 
של ס. יזהר, שמתאפיינת בחקירת "הטקסטורה החומרית של המציאות 
בנושאים  גם  יזהר  עסק  ללבני  בניגוד  אמנם  האנושית".  החוויה  ושל 

הגדולים של ההוויה הישראלית )ימי צקלג, השבוי, חרבת חזעה, גילוי 
אליהו ועוד( שלבני נמנע מהם, אולם המודל הסיפורי של יזהר משמש 
כפי שבאה  יזהר,  של  הספרותית  התיאוריה  לחיקוי.  מופת  בוודאי  לו 
לקרוא סיפור )עם עובד, 1982( שמה דגש לא  לביטוי בספרו העיוני 
עכשיו",  שקורה  "במה  אלא  כך",  אחר  קרה  "מה  החיצונית,  בעלילה 
המשפט,  הבודדת,  המילה  על  עצירה  כדי  עד  בהתעכבות  בהשתהות, 
הפסקה, מה שלב מגדירה "סטטיות ערה, רוטטת". לבני מנסה ללכת 
בדרך זו  וגם מצליח בכך פה ושם. סגנונו כפי שהוא מוגדר באחרית דבר 
הוא "היפר–ריאליזם, חריף, פרטני, המיוצר בהתבוננות מתונה, ארוכת 
נשימה" )עמ' 133(. הוא חוקר את חומרי חייו ומדווח עליהם, כאשר 
הדגש הוא, באמת, על חומריות החומרים - הדמים, ההפרשות, המיצים, 
העצמות, השרירים, הריחות, הטעמים, המראות וכדומה. על קטעים 11, 
12 )המתארים את אביו במקלחת ובשירותים(, נאמר באחרית דבר כי הוא 
נוגע "בסוד האלכימי של הפיכת חרא ליופי"! )עמ' 148(. ובכל זאת. יש 
הבדל משמעותי בין לבני ליזהר, מעבר לשאלת הכישרון. ההבדל הוא 
בכך שהיצירה אצל יזהר קודמת לתיאוריה, ואילו אצל לבני, נדמה, כי 
התיאוריה קודמת ליצירה. אצל יזהר אתה חש את המקוריות, הרעננות 
במאמץ  חש  אתה  לבני  אצל  ואילו  גדולה,  יצירה  של  והחד–פעמיות 
המרשימים  הקטעים  ואמנם  גדולה.  יצירה  לחקות  לעתים(  )ההרואי 
בספר הם "ְדמּויֵי יזהר", כמו למשל קטע 11 הנזכר על אביו "כשהיה 
מתקלח אחרי שחלה בלויקמיה" )תוך קיצורים(: "כשאבא היה מתקלח 
אחרי שחלה בלויקמיה, זה היה לפעמים כאילו לשרוף את המחלה. עמד 
הרבה זמן מתחת לקילוחים החמים, והם הכו את הוורידים, הדם, את 
הטרומבוציטים  הלימפוציטים,  הלויקוציטים,  של  האלה  העניינים  כל 
וההמוגלובין. הלמו מהם את הלויקמיה, הפיקו אותה החוצה, צא צא 
מניה  המזכיר,  וחזק,  יפה  קטע  הלאה.  וכן   )37 )עמ'  הדמים..."  איש 
גילוי אליהו )זמורה ביתן  וביה, את החייל המתקלח בספרו של יזהר 
1992( על מלחמת יום הכיפורים )תוך קיצורים(: "ואז רואים כי יש פה 
מישהו שעושה לעצמו רחצה לילית פרטית. תלה על עמוד כלשהו פח 
מים וכשהוא מושך בחבל נוטה הפח ויוצק מים על ראשו של המתרחץ 
קרצוף  ועוד  סבון  עוד  בסבון,  העירום  את גופו  ומקציף  העלילה.  רב 
בהנאה הנשמעת סביב, ויורד אל בטנו ואל שיפוליה ואל מבושיו עתירי 
השיער..." )עמ' 137(. פרק נפלא שמאז קראתיו לראשונה לפני עשרים 
וארבע שנים נותר חי ורענן בזיכרוני. אולם מלבד הקטעים המוצלחים 
אצל לבני לא חסרים גם אחרים, שכל כוונתם, ולבני עצמו מודע לכך, 
היא להבליט את החומריות של "החומרים" וזה לעתים מייגע. )למשל 
של  דעת  בפיזור  להוצאה  בדומה  "קצת  מהאף:  "הֶּבּבֶָלה"  על  הקטע 
ֶּבּבָלָה מהאף שמגלגלים ביד ומורחים לפני שמשליכים החוצה מחלון 
האוטו במכת אצבע, או שומטים בסתר לרצפה. נו באמת, לאן הגענו. 
)עמ'  זרימת הקיום פזורת הדעת"  ֶּבּבֶָלה מהאף כביטוי פזור דעת של 

117(.  וכן פרקים ארוכים  למדי )28-16( על ילדיו. 

לארס  קצרה  "טיוטה   15 בקטע  המכלול.  בעיית  קיימת  לזאת  מעבר 
פואטיקה" הוא כותב: "החיים עצמם, חומר החיים והמוות שהוא חלק 
מהם - אלה גיבורי הספר, אם יש לו גיבורים" )עמ' 59(. והוא מוסיף 
כי ספר זה נכתב כבר שלושים שנה וכתיבתו אולי לא תיגמר: "ובעצם 
לא רציתי שיהיה פרק אחרון, כמו שאני לא רוצה שהחיים יגמרו. כי 
אין סגירה, התעגלות אל הסוף. הכל מקוטע וחלקי ואנחנו מתים, כן, 
ופחות מחצי תאוותנו בידנו" )עמ' 60(. מדברים אלה משתמע כי לבני 
הוא בעצם סופר של ספר אחד, כי כתיבתו הולכת בעקבות חייו. כלומר 
איננו סופר של ספרים הרבה, אשר הולך ומשתכלל מיצירה ליצירה, 
והדבר לדעתי עלול להיות בעוכריו, והחומרים שנצברו אצלו הם לפי 
שעה יותר בחזקת חומרי גלם ליצירה הגדולה שטרם הגיעה )אם תגיע( 

לכלל גמירא.                   


