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שואהבטרםואשליהחידלון
אפלפלד*לאהרןנופש"עיר"זהיים, 1"באהנובילהלמיקראהערות

פלאימשחמאת

הממשיךהנודדיםהיהודייםהסופריםמךהריהואפלפלזאהדך
הואהשואה.שכתופעתהנוראההחידהעלכנתכיולתהותכהתמדה
אומנותית-סיפרותיתכזרךוליצורלשחזרמפליאהכשקידהממשיך

לאחרשרידי-החרבעלשעכרההאימתניתהחוויהאתלוהמיוחדת
סחור-המילחמה.ערבהטרום-שואתיתהמציאותאתולשרטטהמלחמה

לאירועיה.וכסמוךהשואהאתרילידכסיפוריוהדמויותעוכרותסחור
לורבאפלפלדי~לכוחומתקרבים.אינםעצמההשואהאימיאלואילו
התופעותאתלאכחך.וכניסיונוהשואהאוירתכציירתכעיקר

עצמוכפניכיחידהיהודיכאדםשהתחוללווהרוחניותהפסיכלווגיות
היהודית.המיסגרתכתוךוכפרט

לאנגליתתורגמוהעברי.לקוראהידועיםאפלפלד.שלסיפוריו
אסופתשונים.ככתכי-עתופורסמוהסיפוותיתפעילותושנותכמרוצת

כהוצאתכישראלאחדותשניםלפנינתפרסמהכאנגליתסיפוירו
לתפוצהכנראהזכתהלאאך . ln the Wi!dernessככותרת"עכשיו"
כתרגוםנופש"עיר"כאדנהיים.הנרגילההופיעהכאחרונהנרחבת.
ושעות,שכיםסיפוריוכקובץהנרגילהנדפסהכמקווהחדש*).אנגלי
נופש".עיר"כאדנהיים.כשםתשל"ה,כשנתארושראה
 .טרום-שואתיהואהסיפורהאנגלית.ככותרתהתאריךשמצייךכפי

מרתגשיםשעליהנופש.כעירמתבוללתיהודיתמציאותמעצבאפלפלז
המודעהקורא.מתקרב.אסוךשלוהולכיםגובירםסימניםובאים

ואילוהכותל.עלהכותבתולפיסת-הידלסימניםורגישערלשואה,
רהך •עליהןהמאיימתכשואהכללמבחינותאינןאפלפלדשלדמויותיו
הגרמנית-הרתבותומתענוגותהזההעולםממנעמיליהנותמוסיפות
ומקשיבותורודותגלידותמלקקותמקציפות.עוגותזוללות :אוסטרית

מרוממי-נפש.לקונצרטים
היעדרשלהידועהההיסטוריתלתופעהאיפוא. .נאמךהסיפורמיכנה

-ההשמדהכעובדותגםאלאהאסוןכסימנירקלאלהאמיךהוצרך
כאשוכולוהעולםאתוהןאירופהיהודיאתהןשצייך-עיוורוךמעין

כנכוניםהוכחואלהידועיםדברים .היהודיהעםהשמדתשללאפשרות
שכיזםמדיניים.חוגיםנחלתהיהפעולות-השמדעלשמיעדכעתגם

(זאב !להאמיךרצולאאוהאמינו.לא-אזגם ;לפעולהיכולתהיתה
היהודיםכידגםהחדש).כספרוזוכסוגיהלטפלכאחרונהחזולקוויו
היוהטוטאלית.להשמדהעדיםושהיוממש'השואהידךנניססדשנתב
"קיטי"הטלוויזיהכתוכנית .עיניהםלמראההאמידלשסירבווכים

 ;כנהעםיחדשניםלאחוכאושוויץוניקווהשירדת-חרבשל(עדותה
אי-רצונהעלהניצולהמספרת ) 1981כפברואר-4כ 13כערוץשידור

 .עיניה.למראהלהאמיז
שלאחודייעה-המלאהכידיעתואפלפלדמעמידהקרואאתואילו
מכיאוהריהווככךהשואה,שלאחומחוכמת-הניסיוךכהשישמעשה

והואהסיפור,גיבוריעל-פנייתווךישלקוראכסיפור.מליאהלמעורבות
להם.האורכתהסכנהמפניאותםלהזהירנזעקכאילו

כרימוזזוכנוכילההנוףמתפקדאפלפלדשלוכיםככסיפורים
מתחילהסיפורובא.הממשמשלאסרך-להתרחשעתידלאשומוקדם
אורמישחקכאמצעותלכאזנהיים".שכ"אביב :אניניכסימךאומנם

אלנסוגוהיער"צללי :כלשהיהארהתחושתכפתיחההמספרמבטאוצל
הרחובלאווןנפוץואווההאפלהשייריאתפיזרההשמשהיער.

אתולהטיללשובעתידוהואכרקע.נותרהיערואולם .) 7(עמ'הראשי"
 .כהמשךהמאיימיםהגותייםצלליו

ושינוייוחוםאורשלהרגשהלטעתשנועדההסיפור,שלזופרישה
המספרמוסוהאביבתיאורלאחומיידשכךכמיקצת.מטעההעונה,
זו-רכזי,שהואהיגד-מעבר"שלוגעזה"היה :מסכמתהערכה

* Aharon Appelfeld, Badenheim 1939. Translated by Dalia 
Bilu, Boston, David R. Godine: 1980. 148pp. 

אותואר,עתהשזההעונות.שינוילגניכאמורלהתפרששעשוי

הלל;הזו-וכדייםההיגדים .ואנך .לחלוטיךאחרלמישורלהתייחס
עשויוסיגנונםאחרים.כסיפוריםאפלפלדשלכדרכוובישנים.חוזרים
גרידא.נוףתיאורימאשריותרמשמעותייםכמישוריםכאמורלהיתפס

האדםותיאוריהנוףתיאוריתוךאלושירכוכםהללוההיגדיםריבוי
הסיפורילרובדומעברשמעלמשמעויותלוומקניםהנאמראתמענים
 .הגלוי

כית-המקרחתכעלשלהחולהאשתוטרודה,שלתיאורהעםכהקשר
לה,המיוחדתזווית-הראייה'וכאמצעותמרפא).שלכמקום(=מחלה
מוזר""חורףהעיר.עלשעכרהקשההחורףאתהמספרמאזנו

הכתים".גגותאתומוטוהשתוללו"הסערותשלי).-(ההטעמה
 :החולההאשהשלהגיגיהככתוךהמספר.משוכבזניהומיניה

הסערהתנועתאתשממשיכהאמירה-פרחו"משמועות"שמועות

טבעתיאורישלמס!:(ירהעוכרתאךפרחו).מרטו".(השתוללו,שכטבע
כיניהך.קו-זיקהיוצרתהשתייםקירבתיחסי-אנוש.שללספירה

"האימההיא(אוליאימיםאווירתנוצותוכךוהדדיות,המשכיות
בגוףמסותמסותיוכספרעליהכותבשאפלפלדהאפוקאליפטית"

כלתי-חששות : ) 22עמ'חשל"ט.ירושלים'הציונית.הספרייהראשון'
הויאליהשלכחללהמנסרים-כלשהםקפקאיים-מזוהים

הסיפורית.

לקראתעצמםהמכיניםהיהודיםהנופשיםאחמחאוהמספרוכעור
אנשיואתככאדנהייםהנופשכעונתהמתקייםהמוסיקאליהפסטיבל
יהודים-פאפנהייםהדוקטור .והאמרגןהחיזמווחנגני-המיקצוע

הסאניטריתהמחלקהעצמה.כעירמעבר"של"וגעמתחולל-הםאף
(עמ'עצמאיות"חקירות"לנהלמ'סחוריוחסמכויותמקבלתהעירונית

הסניטרית"כמחלקהלהירשםחייביםיהודיםשהםהאזרחים"כל ;) 13
 :כדרכם-שלהםזותופעהמפרשיםעצמםהיהודיםואילו . ) 19 (

היאכךעלהחשוכים,כאורחיהלהתגאותרוצההסאניטויח"המחלקה
;"הגברת ) 12 (מצדה"נאהזהאיךכלוםשלה.הזהבכספואותםורשמת

לסדרהזוכמחלקהשאיךואמרההמחלקהאתשיבחהצאוכרכליט
 .) 22 (וליופי"

היודוזיםשלמוצאםכדברחקירותעורכתהסאניטריתהמחלקה
להיטמעכניסיונםמתחשבתואינה- !שלישידורעד-המתבוללים
שמהאשו-האשהשקיבלהכתואר-אצולהמתחשבים(איךכסביבתם

מנישואי-תערוכת)כתוצאה-צאוכוכליטהואוהאירוניהמשמעותי
תועלת"כלכהםמוצאאינימכוער.עםהם("היהודיםלעמםולהתנכר

מהם).אחדאומו-

אינוויעדהכמעטלאמעורפלתהסאניטרית""המחלקהשלזהותה
רישוםירושה,כעלות,עלכשאלותעיסוקיהכיאףכמתנורך'מוגדר

המיטאפודהלמהותה.באשדכדוריםדיקוויםמשוטטיםועודהיהודים
כנראהנעלמתמשמעותהאךלקורא,כרווההסאניטריתהמחלקהשל

הסיפור.גיבורישלמהבחנתם
אלאהנוף.כאמצעותדקלאהנכאיםאווירתאתליצורממשיךהמספר

פניעלסמויה""דאגה :נוספותדו-ובדיותאמירותשירכוכעל-ידיגם
הראו"והחקירות ; ) 14 (פרחו"משמועות"שמועות ; ) 14 (הנגנים

אךואי-אמרך.חשדנכר,לנשבהתחילו:"כעירוכך .) 19 (מהי"מציאות
משוםכהשישאמירה- ) 19 (כענייניהם"עדייךהיוטרודיםהאנשים

שלכנימההמלווההשואה,שלאחריותר,מרוחקלממז-זמךהיקט
איזה"דומה :כהיגדהזיןהוא .המספרשלמצדואזיטוריאליתהערכה

 .) 31 (כשקט"ומתבססלכאךפלשמקומי,לאזמךאחר,זמן
שלאפשרות :עצמההעלילהמכוחגםויותריותרמתעניםהרמזים

חסימת :העירניתוקהנופשים),שלילדותם(מקוםלפוליןחזרה
בית-הדואר'וסגירתהטלפוןקוויניתוקהעיד'שלומכראיהמוצאותיה

 .) 52 (כמשריפה""מהכתיםהמשרתותבריחת :וכך
טרום-שואיתתריאליהאפלפלזיצרנזירהאומנוחיתכעוצמה
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מגגגון-הזבוותלהתחולל.העתידההתוך-שואתיתהמציאותאתהמשקפת
רכבתהמישלוח.גםולבסוףהריכוזהזיהוי,התיכגון,בפעלוותמתחיל

השואהשלדאזVיתהאלאאינההגובילהשבסוף.הטראגספורטים
קרונותיהאשרשברכבת-המשאההפתעהבשעתגםאךההיסטורית.

שלוההתעלמות,ההשכחהמכגגון .העצמיההגנהמכגגוןפועלמזוהמים
 :הסיפוראתהמסיימותהמליםאתהאמרגןבפישםאפלפלד .היהודי

 ... ) 103 (רחוקה"אינהשהדרךמשמעכך.כלמלוכלכיםהקרונות"אם
האפוקאליפטיתדמותהבאמצעותבגרבילהנמסרתהאבדוןתחושת

חשובתפקידלנשיםנועדאפלפלדשלביצירותיוטרודה.-אשהשל
הנושאתיתירה.חולניתרגישותהיאשלעיתים-רגישותןבאמצעות

היא ;בתהלגולרבאשרבהזיותלוקהטרודההמרה.האמתאתבחובה
כל ;חיווריםלההנראיםחוליםהיוכאילוהנופשיםבואעלמגיבה
אתהמרiיישהזוהיא-היא .) 8 (ומורעל"חולהשקוף.לה"נראההעולם
מנסהובעלהלאתראותיה,ליבושםאינואישאךבעצקות,הרחוב

הינוקא.אך .) 23 (זאבים"כאןאיןיער,כאןאין ..."הירגעי :להרגיעה
וצללי ) 36 (הזאב"שוכןששםהאפלים"היערותעלשרילד-פלא.אומן
הנופשים.עלומאיימםחוזריםהסיפורבראשיתשנסוגוהיער

למשל.(ראה,אפלפלדשלבסיפורוהנשיםשלהחולניתהרגישות
לאחריהאוהשואהשלפניבין-ומחלתןו"רגינה")"בוטה"סיפורו

-שבחבורההגבריםעלבן-הזוג,עלהמאיימתהמחלהאתמבשרת-
שלמסיפוריובכמהמאופייניםגברםה .בכללםהיהודיםעל :משמע

(בעיקרהמחלהשלומקיומההמחלהמןלהעתלםבניסיונםאפלפלד
שלבסופואךהשואה),שלאחרהמציאותאתהמעצביםבסיפורם
הנשיםמןשיכנשותיהם.בהניגפיםהםוהפיזיהרוחניהנפשי,המאבק

ששרדי-החרבוחוויותיו,השואהעולםשלמודחקתבבואהאלאשאינן
"בוטה").בסיפור(כגוןבתוכםמקיומהלהתעלםמנסים
מבעדהמאיימיםהצלליםנראיםעתהסיפור,שלבראשיתוכבר
אלהסתננהטרודהשל"מחלתהכיהמספרמוסרטרודה.שללעיניה
עללהבחיןהתחילהוא"גם .ואכןטיפין".טיפיןבעלה)(שלנפשו
 .) 9 (חיוורון"כתמי(הנופשים)האנשיםשלפניהם

מישפחתהאלביזקתההנופשיםהיהודיםשלמרובםנבדלתטרודה
היה(בעלה)"מריחךהורה"אתלעתיםמזכירהחיתה"טרודההיהודית.

חיתה,וזויהוידם.ביןבהרים.ההוא,בעלוםהיאשקועהעידיןכיאומר
כיחשרמותיךאותה,עינהשלה,לאסמוי,פחדהאמת.מסויימת.במידה

 .) 13 (בו"ומחלחלותהולכותטרודהשלהזיותיה
שלדמותהרקלאהנובילה.שלהמרכזיתלמיטאפורההופכתהמחלה

מזוויתרקולאבמחלתה,מאופיינתהיהודים.עםהמזדההטרודה,
המתבוללותהדמויות,רובאלאבכיפה.שלטתהמחלהבראי!'ודאייתה

-כלשהימחלהכנושאותמצויינותיחד.גםוהלא-מתבוללות
מזווית-ראייהמאופייניםהזריםהנופשיםשונות.ומזוויות-ראייה

הייתההתאומיםלקרינים-האומנים .) 9 (חולה""כשורש"מקרמית"
הנגועיםבתאיונוגע"קולם ; " ...החולה"קולם :וכן ;חולה""מלודיה

להתרחקהתחילוהאנשים .) 19 (חלה""מנדלבאום .) 18 (סמיצקי)(של
מהותה .) 20 (במחלה"היהנגוע"כאילופאפגהיים,דוקטורהאמרגן.מן
זהוהתוועדוהלכו"האנשים :בהמשךלהסבתרמתחילה"המחלה"של
להסתירטעםא~ןשובשעתהישנהבמחלההיומשיחיםכאילוזהאל

עליהםמדברים"במלון .) 20 (ובושה":גאוההיושונותוהתגובותאותה,
 ; ) 47 (בחוםלוקהצאוברבליטהגברת .) 22 (בלחש"חולים.כעל

נציגהרב.גם .) 53 (יהודית"כ"מגיפההמחלהאתמגדירפאפנהיים
 .) 72 (בשיתוק""חלהיהדותה,עםהמזדהההיהדות

אתמעצבתהסיפור,במיסגרחרבת-דוריותשהיאדר,תפיסה

עוברהיהודיתהמציאותאחהמייחדתכתופעההמחלהמיטאפורת
המעשהסיפרושלמגדרוהיוצאהיסטורירזרפיהיבטבהישלשואה.
החרדיתזרהןהאירופית.היהדותשלהקיומימצבהעללהעירוהמבקש

יהדות :אימי-השואהאחשעברמישל-מבטר nמנקרדהמתבוללת.והן
בעלהנאלצת.בתנומה,נמצאתארמשוחקת.חולה,יהדותבשקיעתה,

כאלזהלמצבאפלפלדמתייחסכמסרחיומקורה.אללחדורכורחה,
כיאףהנ"ל,מסרחיובספר 22(עמ'ודעות"אמונותשל"התפררררח

ולאחריה).עצמההשראהלעידןבעיקרשםכוונתו
-חשובהשהיאכשיבהשנתפסמה-לפרליןהמאלוץשרבםלפני

אותיהרחרה.בקולשמעולאהשניםכלרוצים.הם"מה :פוסקחרב
לנסוערוציםהםעכשיוממני.לשמוערצולאהזקנים.נניחכלאר

 .) 101 (מחילה".בקשתבלאחשובהאיןלפרלין.
 ...באהאינה-משמעתרתי-השחובה

 ,אדוה

• 

ההסתדרות

באמריקההעברית

לךוקוראתלךזקוקה

 !לשורותיהלהצטרף

היאבאמריקההעבריתההסתדרות

שכלבארצות-הבריתהיחידיהארגון

הלשוןלהפצתקודשהןפעולותיו

בקהילותינוולהחדרתההעברית

 .הארץשברחבי
ולהרחיבןאלהבפעולותלהתמידכדי

החבריםמספראתלהגדילצריכיםאנו

הנחלתשלבההחשובעבודהולשתפם

ישראלתרבותוהפצתהעבריתהלשון

 .אמריקהיהודיביו

וחינהתמירחיתההעבריתחשפה

 !והתנכרותטמיעהכפנימחסוםכיום

לסייעבתפוצותיהודיכלעלחובה

 .. !לחיזוקושכםולהטותהעברילרעיון

העבריתגחלתשומריביןהיה •

באמריקה

התנועהלחיזוקהעושיםביןהיה •

באמריקההעברית

ההסתדרותלשורותהיוםהצטרף •

באמריקההעברית

מצטרף"הדואר"שלוקוראמנויכל •

 !העבריתלהסתדרותכחבר

 !חברעדומשיג-חברכל •

313 


	Scan20011
	Scan20012

