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ֶלה לוצאטו, נערה יהודיה המתגוררת עם אביה ואימה  'הבת היחידה' של א.ב. יהושע עוסק ב - ָרקֶֶ
בעיירה לא גדולה ליד ונציה. העלילה מתמקדת בתקופת זמן של מספר חדשים מלפני חג המולד, 
ועד מספר ימים שאחריו. זו הסיבה שהספר מכונה 'נובלה' )כזכור, נובלה שונה מרומן בשתי נקודות. 
הראשונה, היא קצרה יותר באורכה. השנייה, בד"כ היא ממוקדת בתקופת זמן ו/או מקום ספציפיים, 
ופחות משתרעת על פני שנים ומקומות. אם כי נדגיש, ההבדלים בין נובלה לסתם רומן קצר, אינם 

לגמרי ברורים(.

לאט לאט אנו למדים על ריבוי הזהויות של רקלה, ריבוי זהויות שיש שידרשו אותו לשבח, ויש שידרשו 
אותו לגנאי, אבל לכל הדעות, הוא משפיע עליה מאוד. רקלה )כנראה רחל(, היא בתם היחידה של 
ריקרדו ואשתו. ריקרדו הוא בנו היחיד של סרג'ו לוצאטו, הבעלים של משרד עו"ד מצליח שכיום 

עובד בו בעיקר ריקרדו. הציפייה היא כמובן כי רקלה כשתגדל תמשיך את המסורת ואת המשרד.
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אלא שרקלה קצת מבולבלת מריבוי העולמות שמסביבה. אביה מחנך אותה כיהודייה גאה, ואפילו 
שולח אותה ללימודי בת-מצווה יקרים שאותם היא לומדת עם עוד שתי בנות )המלמד הוא 'הרב 
אזולאי' מישראל(. אך אימה שהתגיירה, היא ממשפחה קתולית וסבה וסבתה מצד האם הם אדוקים 
וגרה  מסבה  התגרשה  אביה  מצד  סבתה  השני,  הצד  מן  בקביעות.  ובתפילותיה  בכנסיה  ומבקרים 
לבדה בונציה. הסבתא יהודייה מלידה אבל מצהירה על עצמה כאגנוסטיקנית וידועה בריבוי מאהביה 

במהלך השנים.

רקלה שאיננה לגמרי מבינה את הסיבות להבדלים השונים מנסה כמו כל ילדה לפשר ולשלב בין 
שלל הקולות. כשהרב אזולאי מתכנן את טקס הבר-מצווה, הוא מבקש כי הבנות תאמרנה/תשרנה 
את 'עלינו לשבח', מזמור הנאמר בדרך כלל בסיום התפילות. רקלה מדקלמת בשמחה את המזמור 
לסבא וסבתא הקתוליים שלה, אלא שהיא נעצרת לאחר שהיא מתבקשת לתרגם. היא למדה ויודעת 
כי עלינו לשבח לאדון הכל משום "ֶשֹּׁלא ָעָשׂנּו ְכּגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ְוֹלא ָשָׂמנּו ְכִּמְשְׁפּחֹות ָהֲאָדָמה. ֶשֹּׁלא 
ָשׂם ֶחְלֵקנּו ָכֶּהם, וגֹוָרֵלנּו ְכָּכל-ֲהמֹוָנם, ֶשֵׁהם ִמְשַׁתֲּחִוים ְלֶהֶבל ָוִריק, ּוִמְתַפְּלִּלים ֶאל ֵאל ֹלא יֹוִשׁיַע". אך 
הפסוק ומשמעותו מאוד לא מוצאים חן בעיני רקלה האוהבת מאוד את סבה וסבתה הקתוליים. לכן 
היא לוחצת על הרב אזולאי לבחור לה קטע אחר. ואכן, הרב אזולאי נכנע לבקשת הבנות ומחליף את 

תפילת 'עלינו לשבח' במזמור נייטרלי מתהילים )שאותו יכולים מאמיני כל הדתות לאמץ בחדווה(.

נקודת מחלוקת אחרת היא הצגת חג-המולד. מורותיה של רקלה סבורות כי היא הבחירה האידיאלית 
לשחק את אמו של ישו. הן בגלל כישוריה וקולה, והן בגלל חזותה היפה. אבל אביה מתנגד לכך בכל 
תוקף מחשש שהמחזה ימשוך את בתו לנצרות. רקלה בתמימותה סבורה שאין קשר בין ההצגה לבין 
דת. לדעתה, אביה מתבלבל בין הצגה לבין תפילה. והיות והמחזה איננו תפילה, אין מניעה לשיטתה 

שיהודייה תשחק את אמו של ישו. 

משחקי הזהויות ממשיכים עד סוף הספר שמסתיים בסמוך לקרנבל המסכות בוונציה. הרב אזולאי 
להגעתו  הסיבות  )אחת  כלה  לו  שתימצא  הסמויה  התקווה  בשל  רק  ולו  בנשף  להשתתף  מחליט 
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לאיטליה היא חוסר יכולתו למצוא שידוך מתאים בארץ הקודש(. הוא מוצא עצמו מתחפש לא פחות 
ולא יותר מאשר לכומר קתולי. ובהליכתו בסך סמטאות העיר הוא מגלה מספר איטלקים שהתחפשו 
ליהודים חרדים עם שלל התלבושת הרלוונטית )פאות, מעיל ארוך, מגבעת, וכו'(. וזו רק דוגמא אחת.

היו מבקרים שטענו כי יהושע למעשה מנבא את קץ התרבות המערבית 
יחידים.  ילדים  יחידה להורים שגם הם  היהודית-נוצרית. רקלה היא בת 
חיזוק לטענה זו יש במחלתו של האב המופיעה בספר. יש לו כפי הנראה 
גידול מסוכן בראשו, שיש להסירו בניתוח, ולא ברור אם זה יצליח. ממילא 
רקלה היא האחרונה בשלשלת ולמעשה עם או בלי הזהות המסוכסכת 
זו יש לה על מה  שלה, נוכחותה באירופה תיעלם. לא ברור אם פרשנות 
לקרוא  למעשה  ניתן  הספר.  של  עיקרו  אינה  שהיא  נראה  אך  להיסמך, 
והדמויות  הגוונים  ועושר  הצבעוניות  בשל  רק  פרשנות,  כל  ללא  אותו 

המובאים בו.

א.ב. יהושע הוא סופר וותיק וידוע ואמן התחקירים של הספרות העברית. 
לחלוטין  שונה  בעולם  עוסקת  מהן  אחת  שכל  בכך  משתבחות  יצירותיו 
)בניגוד לעמוס עוז למשל שרוב עד כל ספריו עוסקים בירושלים ובעצמו(. 
של  )"שליחותו  שונים  גיאוגרפיים  במקומות  עוסקים  יהושע  של  ספריו 
הממונה על יחסי אנוש", "השיבה מהודו"(, בזמנים שונים )"מסע אל תום 
האלף"(, ובמקצועות שונים )"המאהב", "המנהרה"(. בכולם הוא מתאר 
כאן  גם  בכנותה.  הקורא  את  ומשכנעת  בעלילה  הנטמעת  לחלוטין  ריאלית  מציאות  קפדני  בדיוק 
הצליח לתאר לנו עיירות איטלקיות במלוא חיותן, כולל מזג האויר, האוכל, ואפילו האופי האיטלקי 

הדומה במקצת לישראלי. 

יהושע ה כי  שטענו  מבקרים  יו 
התרבות  קץ  את  מנבא  למעשה 

המערבית היהודית-נוצרית. 

זו יש לה על ל א ברור אם פרשנות 
שהיא  נראה  אך  להיסמך,  מה 
למעשה  ניתן  הספר.  של  עיקרו  אינה 
לקרוא אותו ללא כל פרשנות, רק בשל 
והדמויות  הגוונים  ועושר  הצבעוניות 

המובאים בו.
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על א'ב' יהושע אין צורך להרבות. הוא יליד שנת 1936 )בן 85 בשנת 2021(, וכותב מאז תחילת שנות 
השישים. הוא זכה בכל הפרסים הספרותיים האפשריים בישראל, ומועטים קוראי העברית ששמו 
לא מוכר להם. הוא סיפר בראיון שנתן לאחרונה כי הוא חולה בסרטן ומצבו הרפואי נכון לימים אלו 

)ינואר 2022( רחוק מלהיות שפיר. ייתכן וזהו ספרו האחרון )נקווה שלא(.

מומלץ לכל מי שאוהב את סגנונו של א.ב. יהושע ולמי שרוצה להכירו.

4


	_Hlk91439086

	btn-page-next: 
	Page 161: 
	Page 162: 
	Page 163: 
	Page 164: 

	btn-page-prev: 
	Page 161: 
	Page 162: 
	Page 163: 
	Page 164: 



