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לבצע  הנדרש  האב  של  לעזרתו  היא 
משימה כמעט ובלתי אפשרית )אפילו 

באגדות(.
מאבק  על  מופלא  סיפור  זהו 
לממשן  והיכולת  הלב  משאלות  בין 
את  המבטא  סיפור  זהו  במציאות, 
המאמצים הנדרשים ליצירת הרמוניה 
ניגודים,  בין  חומרים,  בין  אנשים,  בין 
מענגים  צלילים  לה  לשוות  ואף 
יכולה  מושלמת  הרמוניה  שרק  כפי 

להפיק.
טובים  יש  בחיים  כמו  באגדה, 
רוע  אין  אבל  פחות,  וטובים  יותר 
את  המנצח  מוחלט  וטוב  מוחלט 
של  סיפוריהן  את  ללוות  כדי  הרע. 
אמונה  ולאפשר  הגיבורות  שתי 
סמל  נאוה  יוצרת  הרמוניים  בחיים 
תפנית באגדה בעזרתה של המספרת, 
הצעירים,  לקוראים  לאפשר  כדי 
והצעירים פחות, להאמין שבמאמצים 
חיובית  במטרה  ובדבקות  נפשיים 
אפילו  קושי,  כל  על  להתגבר  אפשר 
אבא  עם  שנים  לכמה  נסיעה  הוא 
לרגל עבודתו, כאשר "הגונג" המוזהב 
מלווה  מאימה  המספרת  שקיבלה 

אותה בדרכה לחיים חדשים.
בספר  ביותר  החשוב  המרכיב 
נאוה  השפה.  היא  הפעמון"  "ילדת 
משלבת סגנונות לשוניים שונים, קצב 
התרומה  זו  ואולי  שונה,  וניגון  שונה 
ליצירת  שלה  ביותר  המשמעותית 
ההרמוניה אליה היא מתכוונת בסיפור 

היפה והאנושי הזה. 
נכדתי  ואילו  הסבתא,  דבר  כאן  עד 
את  שקראה  מיקה,  וחצי,  ה־9  בת 
הספר בחופשה נשבתה בקסם וליוותה 
הילדה  קוני  את  הן  ובהזדהות  בחרדה 
את  והן  לערך,  גילה  בת  הישראלית, 
שהייתה  הפעמון,  ילדת   — קונג־גה 
– אביה  למען  הכול  לעשות  מוכנה 

מעט  לא  למדה  היא  הפעמונים.  רתך 
אני  כך  לפחות  ובנות,  אבות  יחסי  על 
 הבנתי ממנה. 

מירב גולן
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אחד א בבנק,  עובד  רוזן  ור 
שמעדיף שיתנו לו ללכת בתלם 
השלושים  שנות  בסוף  הוא  ובשקט. 
ביפו,  עג'מי  בשכונת  שחי  רווק  לחייו, 
בהוסטל  השוכנת  חבצלת,  של  בנה 
הדומה  שם  בעל  ונפש  גוף  לתשושי 
בשם  אחות  יש  לאור  צמח.  של  לשם 
אימם  ואור מבקרים את  יונינה  יונינה. 
הולכים  אור  של  ביקוריו  אך  בהוסטל, 
ומתמעטים. אט אט אנו למדים שהאם, 
בעקבות  מצפת  ליפו  הגיעה  חבצלת, 
הייתה  לא  שהיא  למישהו  אהבתה 
אמורה, על פי אמות המוסר שעל פיהן 
חיה, להתאהב בו. היא נמשכת אל הים 
ואל השכונה שבה דרים בשכנות מגוון 
שהופכים  שכנים  אנשים,  של  רחב 
וידאגו  אותה  שיסעדו  למשפחתה, 
של  אישה  היא  חבצלת  מותה.  עד  לה 
אחרי  עד  אותה  ילוו  והמילים  מילים 
היא  אור.  את  שילוו  מילים  מותה, 
אבסטרקטיים  ציורים  של  ציירת  גם 
נפשה  את  שיבטאו  ואקספרסיביים, 

הצמאה לחיים. 
עולים  מתקדמת  שהעלילה  ככל 
זיכרונות של אור מן העבר — זיכרונות 
הילדות  של  געגוע,  ושל  כאב  של 
של  בצילה  הילדות  עג'מי,  בשכונת 
הכתובה  למילה  כבוד  הרוחשת  אם 
עם  לילד  אהבה  פתקי  )ושולחת 
בצילה  הספר(,  בית  של  הסנדביץ' 
הארון  מעל  מזוודה  לה  שיש  אם  של 
בכל  המזוודה  עם  בעזיבה  ומאיימת 

פעם כשמשהו משתבש.

הבנק  מנהל  הספר  באמצע  בערך 
מודיע לאור על פיטוריו, בדיוק באותו 
לו  מודיעה  אחותו  יונינה  שבו  היום 
ללוויה  מגיע  לא  אור  נפטרה.  שהאם 
מטיחה  בכעסה,  ואחותו  אימו,  של 
שהשאירה  המזוודה  אוצרות  את  בו 
מכתבים  צרור  בה  מגלה  והוא  האם, 
של  הגדולה  לאחותה  הממוענים 
הוא  המכתבים  בעקבות  אסתר.  אימו, 
הוא  שורשיו.  את  לחפש  לצפת  עולה 
וטיוליו  צפת,  של  בסמטאותיה  מטייל 
אימו,  לזיכרונותיה של  אותו  משלחים 
מתגלה  בצפת  במכתביה.  שקרא  כפי 
אבן בכליותיו של אור )שייתכן ומצביע 
אדישותו  מול  שלו  כליות  מוסר  על 
ומבריא  ניתוח  עובר  הוא  האם(,  כלפי 
דודתו,  לבן  מתוודע  הוא  אט.  אט 
וכן  מפתח,  הוא  אותו  וליקב  דניאל, 
המשמעות  על  ילמד  ממנו  למנחם, 

העמוקה של "ואהבת לרעך כמוך".
הספר מחולק לכאורה לשני חלקים, 
של  מותה  הוא  שלו  המפנה  שנקודת 
האם ופיטוריו של אור מעבודתו בבנק. 
הוא  הספר(  של  )כשמו  הקטן  הרובע 
הכפילות  את  המסמלים  שניים  בעצם 
שבאור עצמו, ומשקף גם את הכפילות 
בהמשך(:  אכתוב  כך  )על  עצמה  באם 
והרובע  ביפו  עג'מי  בשכונת  הרובע 
בצפת. דמותו היבשושית והנוקשה של 
מתוודעת  האם,  של  מותה  לפני  אור 
אל עצמה ומתגבשת מחדש עם מותה 
הוא מגלה את  פיטוריו.  ועם  של האם 
קיוותה  תמיד  שאימו  כמו  או  ה"אור", 
"אורחבצלות".  לבינה  בינו  לאיחוד 
מהניתוח  אור  של  החלמתו  תהליך 
להוצאת האבן מהכליות הוא גם תהליך 
החלמתו הנפשית מהתרחקותו מהאם, 
שורשי  ואל  אליה  מחדש  והתקרבותו 

משפחתו. 
את  להכניס  מצליחה  טואג  חנה 
והציורית,  הלירית  בכתיבתה  הקורא, 
בתיה  אל  צפת,  של  סמטאותיה  אל 
המיוחדים, אל ליבותיהם של האנשים, 
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עם  הכנסת  בית  הגלריה,  היקב,  אל 
של  האווירה  ואל  המיוחדת  הכיפה 
במילים  זאת  כל  מתבלת  היא  צפת. 
במילים  רכות,  מילים  שנוגעות, 
חסידות  ובסיפורי  הערבית  מהשפה 
מופלאים. וכמו שדניאל מכין בסבלנות 
בכרמים  החל  המיוחד,  היין  את 
טואג  כך  שלו,  הבור  דרך  בספסופה 
ומבשילה  דמויותיה  את  משרישה 
והן  עולות,  הן  אט  אט  אט.  אט  אותן 
קשורות אחת לשנייה ברקמה אנושית 
לקורא  רוקחת  היא  ורגישה,  עדינה 

סיפור יפהפה רגיש ומלא געגועים. 
היא  חבצלת  לעיל,  שכתבתי  כמו 
מילים  בעיקר  מילים,  של  אישה 
לאור  שגורמות  מילים  כתובות, 
להיוולד  גם  אך  בדמותו,  להשתבלל 
לאם,  קשורות  הדמויות  כל  מחדש. 
ואליה כל העלילה נשאבת. היא הדמות 
המרכזית, היא האישה שהיה לה האומץ 
"להתפקר", לעזוב את העיר צפת, את 
בעקבות  וללכת  החרדית,  משפחתה 
ולעבור  האסורה,  ואהבתה  גורלה 
שהעזה  זאת  היא  שביפו,  לעג'מי 
ולבקש  בסתר  טולסטוי  את  לקרוא 
מאחותה ומחברתה לחפות עליה. כמו 
ב"לאורה" גם כאן חנה טואג כותבת על 
בקהילה  ועולמן  בחירותיהן  על  נשים, 

היהודית. 
השתרגות  הוא  הקטן"  "הרובע 
של  עדינה  ורקמה  באלו  אלו  שורשים 
 — בצפת  הקטן"  "הרובע  מעגליות: 
המחודשת  והולדתו  האם,  ילדותה של 
של אור. "הרובע הקטן" בעג'מי — היא 
והולדתה השנייה של האם  התחדשות 
ממש   — בנה  של  הראשונה  וילדותו 
 אורחבצלות! 

ד"ר עדינה בר־אל
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מה ב על  והלימוד  המחקר  צד 
והפקת  בשואה  שהתרחש 
צורך  שיש  גישה  קיימת  לקחים, 
לפני  שהיה  מה  את  ולהאדיר  להדגיש 
החורבן, את עושרם הרוחני והתרבותי 
בחרה  אלבג  היהודיות.  הקהילות  של 
לעשות זאת באמצעות מסעות למזרח 
יצירות  של  למקורותיהן  אירופה, 
העם  של  ברזל  צאן  נכסי  הספרות, 
זיכרונות  בעקבות  הגענו  "אנו  היהודי. 
טובים, זיכרונות מן היצירה הספרותית 
הספרותי,  המרחב  עם  המפגש  ומן 
מרתק."  ממשי  מרחב  גם  שהוא 
"לשאוף  כוונתה  למרות   .)295 )עמ' 
ברגעי  יתמצו  לא  שתולדותיהם 
תחושת   ,)294 )עמ'  שלהם"  האובדן 
בספר  מקומות  בכמה  קיימת.  האובדן 
"קשישה  יהודים".  "אין  הביטוי  מופיע 
ענתה,  הבתים  אחד  בפתח  שישבה 
הרהור  ואחרי  יהודים',  של  כלום  'אין 
ממושך הוסיפה, 'אין כאן כלום'." )עמ' 
62(. כך מספרים דרכים, ערים, עיירות, 
הטובים,  הזיכרונות  את  ושדות  כפרים 
אבל גם את סיפור האבדן, שאי אפשר 
הגויים  מבין  מי  גם  ממנו.  להתעלם 
שנים,  לפני  יהודים  כאן  שהיו  שזוכר 
כאותה  יהודים",  אין  "עכשיו  מצהיר, 
האוקראינית  בעיירה  קשישה  דיירת 

סטרליסק בדרך ללבוב )עמ' 73(. 
בתרמילה,  הספרות  יצירות  כאשר 
צירפה אלבג ל"משלחת" שלה מתורגמן 

לא יהודי, ולעתים גם תושב בן המקום. 
יהודים  של  חיים  לחפש  מגיעים  הם 
שהתרחשו במקומות אלו לפני עשרות 
כמעט  שמחק  השבר  לפני  שנים, 
בספרים,  נותר  מאשר  חוץ  הכול,  את 
למצוא  מותניים  משנסים  הם  למזלנו. 
עולם שהיה ואיננו, את החיים היהודיים 
של  הראות  בנקודת  ונתקלים  אז,  שהיו 
שמתעלמים  עכשיו,  של  התושבים 
במודע,  שלא  או  במודע  לגמרי,  כמעט 
ממה שהיה בעל צביון יהודים במחוזם. 
העולם  להנצחת  חשוב  כה  וזה 
בוורשה,  כשהיה  מנגר,  איציק  שהיה. 
ונערותו  ילדותו  עולם  על  כתב 
בצ'רנוביץ והסביר את הסיבה: "דמויות 
הן  חוזרות,  שלי  מהעבר  ואפיזודות 
באזהרה  בזיכרוני  ברעדה  חולפות 
לנצח',  נכבה  עכשיו  לא  'אם  אחרונה, 

אתה מרגיש את הציווי..." עמ' 231. 
בעיקר  התמקדות  יש  בספר 
של  מקומן  גם  אך  ובכפרים,  בעיירות 
לבוב  ביניהן  נפקד,  לא  גדולות  ערים 
דמויות,  בו  משובצים  וצ'רנוביץ. 
בתים  מול  מפוארים  מבנים  רחובות, 
קטנים, חלקם עלובים, ונופי טבע, כגון 
"היער,  גרינברג:  צבי  אורי  שחווה  מה 
והחצרות  הבקתות  והנחל,  הנהר 
עצי  הירוק,  גוני  בשלל  המעוטרים 
את  סותר  זה  כל  והאגס..."  התפוח 
התמונה של "הגולה" כמקשה אחת של 

עיירה עם בתים מטים ליפול.
יצירות  כולל  הספרותי  הקורפוס 
בעלי  רובם  ומשוררים,  סופרים  של 
במולדת  דווקא  אשר  המולדות,  שתי 
ביצירותיהם  שבים  הם  החדשה 
הישנה.  למולדת  אבא־אימא,  לבית 
אחד  מצד   — אמביוולנטי  אליה  יחסם 
המשפחתי,  לחום  לנופים,  נוסטלגיה 
ומצד שני אימה וכאב לנוכח התמורות 
בפנינו  נחשף  כך  העתים.  צוק  שהביא 
עמו  שנושא  השתיקה  לצער  המקור 
יעקב אורלנד, המוכר לרבים כפזמונאי, 
על  ובשירתו  בחייו  פרק  יש  והנה 

 מדרגה גדולה באהבה היא 
 אי־הידיעה כי אוהבים אנו, 

הלא היא האהבה בעצם טהרתה.
 — חיים נחמן ביאליק
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