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"אני
 כותב אני בזוועות.

החיית" על
 הו־איונות אחז את אהוןאפלפלזז״ל העניק 2016 באוקטובו

 בסלון ٠ היום״ ״ישואל של הסוכות חג למוסף - בחייו האחוונים
הספוים 40מ- יותו על זיבו חלש, כבו כשקולו בוחביה, זירתו
 "אנשים בשואה: העיסוק על ٠ צווך״ מתוך ״כתבתי אחויו: שהותיו

 זי שאיו היא המשמעות לסופוים, הפכו לא אן לחיות המשיכו
 פוליטיקה"! מכניס לא ן״אני המקומית בספוות זוותו על ٠ בסבל״

2018-1932 לד,3ל3א אהרן ٠ הטכנולוגי לעיזן ההסתגלות ועל

ינסקו נעמה

 לאחו וב לא זמן מדוגות. מדי יותו בו והיו עבוום מדי
העיה יקיו אות לו הוענק - ירושלים לתושב הפיכתו

 הטייפ אם ותהה חלש שקולו בהתנצלות פתח אפלפלד
 את ללוות הדבה כך, משום דבדיו. את לקלוט יצליח

 ובתנועות מודגשות פנים בהבעות השקטות מילותיו
 היה הוא ספדיו, בכל ביטוי לידי בא שהדבו כפי ידיים.

הקדיש ולכן הם, באשו האדם בני לגבי סקונות מלא

 הסופו כתב הברזל" "כתו >2016 משנת ספוו
 "נפשה כי הדמויות אחת על אפלפלד אהרן

אחו־ והיא אולה לה קוואים אות". בכל טמונה
 יהודי קצין שטיין, פטר הספה גיבוו של תו

שפיקד לוחם האוסטדו־הונגרי, בצבא מצטיין
 אוהב שטיין הואשונה. העולם במלחמת חייליו על בעוז
 צעיו בגיל מתה היא כאשר נפש. אהבת אחותו את

 במח־ שכתבה מושימות קווא הוא השחפת, ממחלת
 מתפללת "אני שבמילותיה. מההקפדה נפעם בדותיה,

 מנפשי". שאוב יהיה זו במחבות שאכתוב מה שכל בלבי
יומוה". בלא פשוטות, במילים "מלובש אולה, כותבת

 שאובות היו הן בדיוק. כאלה היו אפלפלד של מילותיו
 ומזיב־ הפנימי מעולמו קוביו, ממעמקי מנפשו, היישו

 וגש, ספוגות מילים השנים: לאורך אותו שליוו וונותיו
 ולכן מתאמצות בלתי מילים ועדינות. מדויקות מדודות,
ומשכנעות. אמינות

 נעוך שהעניק, האחוונים אחד אפלפלד, עם הואיון
 בידושלים; רחביה בשכונת דירתו בסלון ,2016 באוקטובר

 לדירה דקה. זכוכית מכוס קפה נם ולגם בכווסה ישב הוא
 שנים לאחר יהודית, אשתו עם שנים כמה לפני עבד הזו

גדול היה במבשות ביתם ציון. במבשות התגוווו שבהן

 רוצחים "מסביב
 דמן יש ולי ווודפים

 עלה. על להסתכל
 טביעת על פרח. על

וצח סוס. פוסהשל
 הוא ןטן7 ילד של

 שאנחנו לאדבו
 לתלוט. מסובלים

 עוסדן אני כן, על
 השואה, של בדוויות
 דיאלוג יש שבהן

הבלה" ויכולת

אלי שאלות להפניית בינינו המפגש של תחילתו את

 אפ־ של ביתו אל שנשלח המינוי בכתב פונסואההולנה
 ההב־ על עורדיז ללא מעיד זה־ "מינוי כי נכתב לפלד

 הספרותית ליצירה הצופתית הרפובליקה שווחשת רה
לצדפת". שלה והקשו שלך הגדולה

 הוא כי הדגיש אפלפלד בחייו התשיעי בעשוו גם
 לדורות זיכרונותיו הנחלת במלאכת להמשיך צריך עדיין

לא "מעולם בראיון, אמד לכתוב", ווצה רק "אני הבאים.

מולו. היושבת המואיינת אודות על כנה והתעניינות

 ספו פיוסם הוא - אומן וגם אמן סופר היה אפלפלד
 וצי־ סופר "אצל יום. מדי הכתיבה על ועמל שנה בכל
 הדמויות כל מדמותו. חצובות הדמויות "כל אמה ٠ני״

 צו־ את כן, אז שלי. זוויות משקפות ממך. חלק הן שלי
 עוסק אני כותב. שאני אות בכל טמונה נפשי גם דקת,
 בקושי אנוש, בן ככל סופה האדם. בנפש ומעולם מאז

 כן שהוא בתוכו, המקומות מאותם אך עצמו. את מכיר
 שלי הדמויות הדמויות. את שואב הוא לגעת', מצליח

 מתוכי נובעות הן אבל דמותי, בנות לא הן אני, לא הן
ממני". ומושפעות

בעילם" תכחיד לי "יעו
 יש־ פרם חתן ישואל. שבסופרי מהמעוטרים היה הוא

 זכה פעמיים (,1983 בשנת לו )שהוענק לספוות ואל
 הממשלה ואש מטעם בפוסהיציוה וכן פדנק אנה בפוס
 על נוסף בונה ופוס ביאליק בפום (,1969 בשנת )כבו

 גם !יבל כבוה לשם רוקטוו תואוי של ארוכה שורה
 הספ־ ופוס המינגווי פוס ובהם ובים, בינלאומיים פרסים

 אותו שהציב ,PremioGrinzane Cavour האיטלקי וות
 האדיוים הסופרים כגון אחרים, זוכים עם אחת בשורה

 לוי, פוימו גואס, גינטו סראמאגו, ז׳ח׳ה מוריסון, טוני
 לו הוענק 2016 ביולי יוסה. ווגס ומויו קואלו, פאולו
דאז, צרפת נשיא ידי על הצרפתי הכבוד לגיק עיטוו

כותב אני ההכרה. בשביל לא וגם הפוסים בשביל כתבתי
וצריך ונורא איום מקום מן מאיזה בא אני צורך. מתוך

 ולא עונג מדושנת ממשפחה בא לא אני ביטוי. לזה לתת
 בעולם תפקיד לי יש ונורמלית. טבעית ילדות לי היתה
 היה לו, עד שהייתי הגדול, ההום אחוי הכתיבה. והוא

סופד" נהייתי כך בתוכי. ההויסות את לקומם צורך בי
 ,7 בן כילד לבה שוד שאותה השואה, היתה ההום

 בשבועותיה נוצחה בוניה, אמו, וומניה. צ׳רנוב״ן, יליד
 למחנה הוגלה מיכאל, אביו, עם המלחמה. של הואשונים

 הופוד מכן לאחד קצו זמן אך טונסניסטריה, העבודה
 הסתתוות תוך ושרד המלחמה, שנות כל למשך ממנו

וכפוים. שדות יערות, בין ונדודים
 אמו קלים", לא דבוים מיני בכל בחיים "התנסיתי

 שה־ אדם מתוך דק לצמוח יכול גדול "סופו אפלפלד,
 או חיצונית טלטלה שעבר משמעותיות. התנסויות תנסה

 רעב, נכות, מהם מחלה, מהי ויודע וחווה שואה פנימית,
 החיים. את להבין מתחיל הוא זה מתוך מלחמה. יתמות,

 בטח הם הכתיבה ואהבת כישרון סקונות, פודה, דמיון
חיים". ניסיון כמו לא אבל חשובים,
 קשיות? חוויות לחיות חייכות כהכרח אלה

לס־ בכאב. שכווך חיים בניסיון מדובו כן. "לדאבוני,
 ׳לכו אומו הייתי לא באוניברסיטה לספחת טודנטיסשז

 של בסופו אדם כל שכמעט מאמין אני כאבים', לחפש
 אחותו חולים, הוריו חולה, הוא ובסבל. בכאב מתנסה דבו

 ובצ׳יק קלות בקלי החיים את עובוים לא אנחנו חולה.
 הדומה דבו אין אחת הוא חוויתי שאני מה נכון, צ'ק.

 האישי הסבל על שלי הכתיבה את בניתי אני לשואה.
 אג־ המון מספיק. לא זה אבל כבסים. נחוץ הוא שחוויתי.

 אך משפחה, הקימו לחיות, והמשיכו בשואה סבלו שים
בסבל". די אין שגם הדבד משמעות לסופדים. הפכו לא

חיים" בעי שי יבבה "כמי
 לדבריו, היא, שסביבו במה העת כל להתבונן הסקונות

בצמחייה. להתבונן "אהבתי במלחמה. אותו שהציל מה
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 לי העגיק זה אום. בבגי חיים. בבעלי להתבונן אהבתי
 יכו־ רבה, במירה בהמשך, במלחמה. גפשית והגגה ווגע
 סופת להיות שלי ההכשוה היתה הזאת ההתבובגות לת
 אותם. להוחיק קשים. מואות להטמין לי איפשו גם זה

 על עלה. על להסתכל זמן יש ולי וווופים ווצחים מסביב
 והלב זהעין ולריב יש סוס. של פוסה טביעת על פוח.

 לא הוא קטן ילד של וצח לקלוט. מסוגלים לא פשוט
 במוות מוובו אם אפילו לקלוט. מסוגלים שאנחנו ובו

 יש שבהן השואה, של בזוויות עוסק אני כן, על שקט.
 שיחקו אנשים בגטו למשל, הכלה. ויכולת דיאלוג עויין

 קיוו וכולם למבחנים. התכוננו ילדים צחקו. למדו, קלפים,
 בגטו", מוות שהיה למדות יותה, טובים לימי

 "אני אהב. לא שהוא הגדרה שואה", "סופו לכנותו נהגו
 היחיד שאני נכון נכון. לא כינוי זה אבל בקלות, נעלב לא

 למבו־ בספוות ולמרכזי לכבו השואה נושא את שהפכתי
 יהודית, בדידות שנות מאה בספויי מקיף אני אבל גוים.

 עו ,20ה־ המאה וואשית 19ה־ המאה מסוף שמתחילות
 פתולוגית בשנאה בעיקר עוסק האחוון הספו לימינו.

הואשונה. העולם מלחמת בתקופת אן יהודים, כלפי
 ובזוועות. בסנסציות עוסק לא אני לשואה, "בהקשו

 טרגספוומציה. מבצע אני באנשים. בחיים, עוסק אני
 בטז׳־פחד, כאב עליהם, לדבר שאפשו ובוים לוקח אני

 לד אין עיניך מול שנוצחים אנשים עשרה על חווה.
 תתחיל מתים, באנשים מלא בוו וואה אתה לומה מה

 כבני לנו לא. האנשים. את תפחיו הזה? הבור את לתאו
 מקומות הדבה יש האלה. הובוים על לומו מה אין אום

 בגילי". גם היום, עד אליהם מגיע לא שאני עצמי בתוך
אמך. של המוות כמו

 לכן קוום כי אותה, שוצחו לפני צעקה שלי "אמא
 פיוטו ואייה עדי אותה. עינו ורומנים גומנים חיילים
 אין אבל יודע. אני שם. היה מה פוטים לפדטי באוזניי

 משמעות. חסו יהיה שאומו מה כל זה. על לומר מה לי
ולקלוט". לעבד אפשו שאי דבוים אלה מדי. גדול זה

 "עשן", הראשון, הספו
1962ב־ שפווסם

 "תימהון", האחוון, הרומן
2017 משנת

 לעיתים בפפקנות, התקבלה השואה על כתיבתך
בבוז. ואף בדחייה

 הודה, הוא אידיאולוגיים", עניינים מיני כל היו "כן,
 את סיימתי 1952ב־ בשל. בויוק הייתי לא עצמי אני "וגם

 היתהאזעצמאית, השכלתי ורכי.כל את וחיפשתי הצבא
 לישראל כשעליתי גם מלחמה. תור לבד, מודים, בלי

 בצבא שפגשתי מי כל בעיקה חקלאית היתה ההכשוה
 שליטה טובה, עברית עם תיכונית, השכלה בעלי היו

 ניגשתי אלי. מוחלט בניגוו התנ״ך יויעת במתמטיקה,
 הייתי מעט. לא ונכשלתי הצבא אחוי הבגוות לבחינות

במתמטיקה. במיוחו ושוב, שוב לחזור צריך
 כלים לי שהיו מבלי וסיפורים שירים לכתוב "התחלתי

 חיים. בעל של כמו יבבות, אלא שירים, היו לא אלה לכן.
 לפוסם רצו שלא מי היו לכן לפרוק. להוציא, לחץ. בי היה
 כמוני צעיו אום מווע הבינו לא גם שלי. החומוים את

 וההסתכלות שנים כמה עוו כשחלפו בשואה. מתעסק
 אז אדם, בני כעל יותו להיות הפכה השואה ניצולי על

בעיתונות. סיפורים לפוסם יותו קל לי היה
 בסוג ישדאלי, בהוואיזם אופיינו 60וה־ 50ה־ "שנות

 לשם. שייך היה לא השואה נושא אקטיביזם. של מסוים
 הצ־ אות שנושא כמי נחשב לא השואה את שעבו מי

 אוצה ׳באנו הלוא בישראל. החבוה מבחינת טיינות,
 לסגור להשתנות. חייב אתה כלומו, ולהיבנות'. לבנות
 ולהתמקובעתיתהייתי והכאב החוויה הניסיון, את בליבך

 ניגש לא פעם אף הנועת עליית של מסגוות מיני בכל
 וביקש מהחניכים או מהמוויכים מהמורים, מישהו אלי

בחיים?" נשאות איך עשית, מה לשאול,
לדעתך? למה,

 רוצים איומים. ובוים על שואלים לא פחה "מתוך
 האפל. העבו אל מדי יותו תתייחס שלא נורמלי, שתהיה
 מותף לעצמם בנו מהשואה שבאו הנועו בני כל הדחקה.

 על מובוים לא הזיכוונות. את איחסנו שבו בבטן שלם
אותם הפרידו איך עיניהם, מול שלהם אמא את הוגו איך

 שהגענו טוב אביהם. את השפילו איך שלהם, מהאחים
 היחס מבחינת אבל חקלאים. להיות המדינה, את לבנות
 אדם. אבק לנו קרא בן־גוריון בזרות. מרובד היו; והמבט

 כינס הוא הושפע. הציבור כך, התבטאה המנהיגות אם
 הזה. האדם אבק עם לעשות מה לחשוב כדי כינוסים כמה
 צה״ל, אלופי יצמחו האלה האנשים שמתוך ירע לא הוא

גדול". מעוף עם אנשים תעשיינים, מדענים,

טוב" יותר פלורליסטי, "יותר
 לה זכה שהוא הרחבה להכרה התייחס אף אפלפלד

 "אני בישראל. מעמדו של האמביוולנטיות לעומת בחו״ל,
 "אבל אמר: בחו״ל", וגם בארץ גם יפה, שההכרה חושב
 הספ־ שבישדאל זו על הזמן רוב עולה בחו״ל שזו נכון
 ביהודים, עוסקת היא אמנם אירופית. מאוד היא שלי רות
 המודרני.בצדפת, האירופאי האדם הן שבה הומויות אבל

 יש ביותו, הגדולה כנדאה היא שלי ההצלחה שם למשל,
 ספרותיים, בעדכים שם נמדד ספר לספרות. רגישות

 התמו" שלו, המנגינה המשפט, מבנה עליהם. עונה שאני
האום", בני בין ההבחנות העיניים, מול מעלה שהוא נות

 בכתיבתו שחסו הפוליטי, המימד על דיבו אף הוא
 ספוים בפוליטיקה, מעורבת הספוות "בישראל במכוון.
 שט־ אום "אני הפוליטיים״,אמר לחיים זיקה עם נכתבים
 מכניס ולא פוליטית פעיל לא אבל בפוליטיקה, תעניין

 שונה בישראל הנפוצה הספוות לכתיבתי. הפוליטיקה את
 באוץ הקוואים שקהל חושב אני שלי. מהספוות מאוו
 וואה אני אבל שלי. היציוה של גילוי בשלבי מצוי עדיין

 דוכם כי שלי, בספוים עניין מגלים שהצעירים עכשיו
ובהווה". העבו של איוופה את מגלים הם

 היתה הכתיבה שגות ספרים, 40מ־ יותר שפוסם כמי
 מניח אני ספו גומד "כשאני אפלפלד. של בנפשו טבועה

 מוגיש לא אני כי שנים, חמש אובע, למשך בצו אותו
 ٠"למ בראיון, אמו גמו", לכדי בשל הוא הכתיבה שבסוף

 פגמים. מדי יותו מוצא אני מרוצה. לא פשוט אני עשה,
 ופונה עצמם עם להיות בצו, הכתבים את מניח אני לכן

 בט־ יציוות כמה כותב לא אני אחות. למשימה בינתיים
הנכון". לרגע עד בצד ומניח מסיים אלא קביל.

מגיע? הזה הרגע מתי
 שמשהו או לספר. קרה שמשהו מבין אני לאט "לאט

 שהספו ומבין שכתבתי מה את וקורא חוזר אני לי. קרה
 באופן איתו ומתמודד אליו חחו ואז שחשבתי כפי וע לא

 שורה, גורע שורה, מוסיף קודם. שהתמודותי מאיד שונה
 בעי־ "לפעמים ביו, כתב אפלפלד המיותו". את מוחק
 ביותת היפה הדבר היא ביד כתיבה בעט. לפעמים פדון,

 שנמצא שלי לארכיון שולח או משמיו אני הטיוטות את
לשמור". צריך שטות כל לא שבע. בבאר
 :רק שימש הסלולוי הטלפון בבית. מחשב לה היה לא

 עד באינטונט. גלש ולא סמסים כתב לא הוא לשיחות.
 בט־ הסופי היו כתב את מקליך היה מעטות שנים לפני
 להוצאת בוואך אותו ושולח דמינגטון, כתיבה, כונת

 מקויא אני אישה, אלי באה האחרונות "בשנים הספוים.
 שלה", המחשב תוך אל מקליוה והיא שכתבתי מה את לה

 אני חדשה. מכנית כתופעה אותי מעניין אמה״האינטונט
 חושב אני אבל בה. עסוקים שלי הילוים בזה. מזלזל לא

 משמעותי הוא והנייך העיפוון לבין הגוף בין שהמגע
המחשב". של הזאת הסטריליות מאשך יותר

 מאיו, הבכוו, ילדים. שלושה אחויו הותיך אפלפלד
 הוא יצחק, האמצעי, בנו בירושלים, ומתגווו צייו, הוא

 משווה. לספוות ד״ד היא הצעיוה, הבת בתיה, משפטן.
 עסקה אשתו, יהווית, בניו. משני נכדים, שלושה לו יש

הילדים. לגירול הקדישה שנותיה ווב את אך בהוואה,
 העדתי, והשיח ביטון דו״ח ימי אלה היו כשנפגשנו,

 מייו הבהיו אפלפלר בישואל. עו ויון מעודד שעויין
 בי־ שיפה "מה הלימודים. בתוכני אחיוות בעד לא שהוא
 תרבויות הביאו שונים, ממקומות באו שאנשים הוא שראל
 פלורליסטי יותו שהביאו. מה את לשמו וצריך שונות

מעניין. יותר טוב, יותר הוא
 מאן תומאס קפקא, בעו אני אחיוות: בעד לא "אני

 באותה אני אך הוריי. שקואו הסופוים שהם ושניצלר,
 הנגית ולשמואל הלוי ליהודה גבירול, לאבן קשוב מידה

 מודה שנים מאוד הרבה הייתי שלי. בספיוייה נמצאים הם
 היום עו מלמדים וכן, עוב,בסמינו,באוניבוסיטה. בתיכון
 שנים הובה לימדתי אני אבל מערביות. יציוות בעיקר

 את שימרה וספוו עוב יהדות התנ״ך של הפואטיקה את
٠ המתבוללת". מעוב מיהדות יותר התנ״ד


