
אלגורייםערפילים

אנו ) 2הייורפהיאבג IIו ) 1 " 7עש 11 ,פלדלאפווןאהשלריםהסיפויצבקשניב
שוןראהלםפררשייהמשךמשמשרה"הפו"בגיא .גשדמומרכזירעיוןמוצאים

הסגנוןםגךכ .כשחנהלאיםורהסיפסובביםעליוהציר ,כלומר ."עשן"

םופרסמאזוישינעברואליחנוהחיצורהצהוונייהרעוכןהת ,מרלוכ .מיוחדה

ה"הפורשב"הגיאםוהסיפורי"עשן"בשסיפוריםהכלוי ,המעשל •"עשן"

 .שבהתפתחותבשינוי ,כלשהיבמחיצהשולחההיאי-אפשר ,אחדכרךבופיעהל

 ,סויימתמופהקחכאלאהוהש .השואההואפלדלאפשלשבסיפוריויזמרכההציר

יוח-חברתיוחורהיסטתמסיבוידיעל-והושנתהכמצבלא ;לףווחזמניןכאסו

 .עולמיפיצנכפרי ,כגורלד,כייעואהרהשאלא-מן;לזוםולמקתמוגבלו

קעברשהזוועה ;יקותידומתעובדועלךתמהסלצורךלכשאין ,מסתברמכאן

אינוםגהוא ;וזריכהבמחנותהנעשהחאראמתונאידאפלפל .ומזתרמקר

צריכהאו ,הידועהפרשהעלכותבאפלפלדווןהא .ימותלאמעשיעלבמתעכ

רהסיפוךדרלמעשה .לפרשבחייאינוהואכןל;< .ואירקוכלל ,הידועלהיות

תמימהדרךאינה ,ולפרשךרצושאיןמוכרומשהכעלעהרקעלהמסתמכת

ית.לכלמתאשלאגושפנקפרטכלבלמקכךידישעלמשוםית.טופיססאלא

קיימתלא ;הישנההאליגוריתותרספבנעוציםדאפלפלשלובתכחירשיוש

החוזרתיהדאחיעולםבתפישתמשובץהכל .עצמהםלשרטיתפויהוהואצל

מסופראםןיבזר,מנבהושהחביאהדיללעמסופראםבין .וסיפורסיפורידמי

ואלשופשחהמאבעלמסופראםיןב ,צועניםלקבוצתהמצטרףבורחפליטלע

עהבוקכרחחהסוההתוצאד,חאהואדיסוהיהרעיון-ממנוהנגזלשתובאח

אלא ,צוניותרואינןכמעטהאנשיםשלותיהםבותגו ,מפתיעהנהואימראש

ואהאפלפלדאהווןשלעולמו .הםעליורבלעשאיןםוקיחידי-עלנקבעות

ליכיםתהעלבפירושמסופראםאפילוו.בםימתמעטוצרכיוףושהגםעולחכרהב

תורההתבגותנשסףעלנערהשלתהגופניההבשלהיךלתהלמשלכמו ,פנייםוג

מעשהכליםטיח.לראנטומלהיותמאודקהורחלתבתקהמהתמונה ,)"י"קיט(

הומקיפהבחרורהטרוקבסטלקווהופך ,תהמיידיומשמעותמכללמוצאומעשה

יופועליםםחיישיםאנפלדאפלסיפוריבאין ,שעהוי ..באלצאכמו .ריות

 ,למעשה .גופניקיוםםלהשישםאנשי ,המעשהעולםלםיכיהשישיםנא
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שמאאר ,אחדיסודיוסאב-טיפשליותלמוהתגסכרלהםדלאפלפשלאנשיו

אפלפלדשליצורירה.אלינורבדחאבפרשומידיפוסיםטאב-שגינאמר:

תהרגיומהתהדמויותומאשר ,אלירזשלאנשיומאשרתריוהרבהלזההזמיםדו

יהושע.שלא.ב.

הואלדאפלפשלמולעו .אגשיםגיוסשניעלאב-טיפוסים,שניעלדיברנו

להעלותאפשר .ותנמחלשניותכמשתייאותרהמאכלסותתהבריווצרי,חעולם

 ,ומרצחיםחובנקר ,פיםורודדפיםרנ ,וגוייםיהודיםה:בהריםימנוניסכאן

הנושאעלתשרנוריאציוחרא 'רעודרעוד ;ונהניםסרבלים ,יםסוהרויריםאס

 ,עבהטחרקלאא ,ריתמקאינההשואהמדוע ,לנרמסתברשרבמכאן •היסודי

 .ממנולהימלטשרותאפכלשאין

סיפוריםישהמיידירת.תיהוותוצאהשראהעלמוסביםםלכוהסיפוריםלכלא

אשל ,ישירקשרהשואהרביןםהבינישאין ,דרעו ,דיפה"רה" , "סע"מכגרן

וערד"מצוד" '"קיטי" ,"שרחם" , "ןרואחה"המחסהרןכגיפוריםבסמרכ

שמדוברבין , 0רלא •ובהקרההיסטוריבעברדיןשימכהקשורים ,אחרים :tיבר

משחכה;איכרהודיהיאממלארחוהתפקידהרי ,שלאיןרב ,שואהבשובפיר

כשנדמה, •ועומדקבועעולםהבמתעלמקומראחיד;אהולודהמיועהגורל

בסיפורהנה,ה.מרבאירוניהברהמחמחייך ,לרגעכהפכודיםהתפקיכי

 •רייזלהבתרפיחוטאחררודףהיהודיבהא •ףדרהנהואהיהודילא"הרדיפה"

 ,לכביכו .רדיפהשליהדרופאלכתהופועושקיראחדיהויהשלזררדיפה

זורלעכדיאליומתלוויםיםמרהז'אנדק.העשוהאבשלצידולהחוקעומד

 ,יםנעצרםיהסוס .נדקולפמגיע"הנך-םאולפים.טהחואחלהשיגול

האתנםובשחאחאבלתםיממשאתשכחוהם •השחיבםישרקערמיםאבדהז'

היהודיבאמתהאם :להמובימיהר ,לדעתאיןדברשלבסופו ".וערלפחייב

ייםוהשתהחרקאנשיאחרבטובתושלאנסחברקאהוואולי ,ף""הרודאהו

.ווהשגרתיורםיסאלאזהאיןאשמאר ?ךחארמוביליםהס"לאןוהאטומים?

העברייניםעםיםחמתבדאנדרמיםהז' .עקרםבראיפים pכשוהצדקטהמשפ

"לידעזוב. ,רדדבבצד,נשארהיהודיואילו ,למסבאותאתםהמזדמנים

 0ולכ •תרמהתל 'אונסמעשי ,רצחיאוריתבזה:זההסיפוריםזוגיםמהשולחנות

''שקטנה.תחהאלמגיעיםבסוףל 11 •קוהצחלאתוגסשלווחהרמתוךםגולשי

פעולהלשיתוףקיווינודעראוליעתהעדואםהז'אנדרמים;מכריזים ,איזרר"ב

 ,לדידם .חרבתאהמחפשהיהודיעלדעתםהמלגמריברורעכשיוהרי ,מצידם

הנחפתיחטמעשה ,ל pמשהשיוריאחלהפריענעשהלאדבר ,שקטהאיזרר
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ררה pתבשבי npמתלבשרךא .שלובלהתרגשיאשכדענייןינואממשפחתה

עלפיקודיומוסריםליו ,פיעומדוובכבובעצמורמיםאנדהז'ראשדש:ח

 ,בהאלשכספושאריחאתברצוןלב pממים'אנזרזהראשהרדיפה,ויפהחטה

רמיםאנזהז'ראששלושמסרח ,ברתסממהרהעד .המשימהשאברומתייצב

 ,ייזלואחחררתי"שויזרכהבמסייםיהודיוההאב.שלותרממטמריגלשונה

ירוניהא .רקעקבפניהםאתשיםהכובםיפיהעיסיוסובפני ,ה"חאויררתחש

כי ,ןביטחויולוא ?רותר pחשאפסה ,מללאואדםלשהחרשיםלבולב ?רהמ

מןפניהבתוחההפהיחידהרךבדטהמלונהזהעולםלחשייכאינהשובזלייו

 .כרצונוריםבהדאתשרלפאירשקוראה .עודימיה?החרפולהסב

ףוהגשלותיולפעו .ינגופעולםנויאלפלזאפשלולמעוכי ,ונייצכבר

הרי ,גופניותותלפעותוארומתזאתבכלואם •ון;רעהינמפצדדיךלחקותדנ

 .אחרלמשהוכמשלותבוניצ ,לתהמוגב ,חהמייזיעותןממשמכללמוצאותהן

ונותלע ,נוףל ,לחיות ,צמחיםל ,םצמילע ,יםאנשל .יםריפובססתמידבראין

לתוכו ,יצוחלםעואוחולותכמשתייחיותה .דתפקיוםמקוזעבו-נההש

 ,עמוסים ,כבזיםהםהיהודילשסוסיו"הרדיפה"פוריסב .האנשיםגיםמסוו

ילווא ;יםוירודסכניםמ ,יםלדמדולמעשהשלובסופו ,נאמנים ,איסייס

צב pביהםסותרבפלמיםווהלותבקםוהריז ,יםקלהםמיםאבדרהז'שלסוסיהם

בכלךייתהמשסוס ,משלוייעודבעלסוסיעופמר""במדבבסיפור .זילע

הפליסיסשאיןבסכנותשהחהואהסוס .מחסהלמחפשים ,רדפיםלנהותומ

 'והמכווניםהנוהגיםםהשיםהאנשלא ,ררמתבאטלאטל ;הןבחיניםבמלהבעג

מאפיסת(אולימתסוסהכאשרנה.הנכובדרךהבוחרהואהואהסוסאלא

הסוסלעציריםמהם .תנופלהםילעןהיכליודעיםהאנשיםאיןבשרכוחות)

 ,השוחט ,האנשיםביןמחזארק .ךדרהתאםלהלהראותעודיכולוניאש

אומרים?אתםסוסה"ואומר:ואה .תמנהיגותתכונועצמולכשסלסוסחמייאינו

שים pמחבשהםלאןאלאהולכיםסוסיםהשאיןחכמינואמרוכברזהבעניך

-האלהיס)(ארהגורל ;ולמשישהתפ ,משלןןרצוסרסלהיהאלןבכר •כת"לל

 .נתפשותתילהביותורלמטלםאיההחייםלבעאחוהועיד Iהדרךאתקבע

מערתמשלהנודעתלהתעכב.כדאישוניםהוריםפבסיהשוחטמותדעל

זםאיבנקרובותעיחיםלהאלגוריתמהגלמאמהתהשב ,כאןייןבצ .חדתמיו

 ,לכרגי ;יותרכוללנירתואבאלא ,חהמשפאופרסי ,בשםםייקרואינם

 ,יםוריפסספרמבעמופי"שוחט" .פרסיתותהזשרטטלןומתכואינואפלפלד

עלמסרייסתפקידטלוה"מסע"ב .םמהיםדחאנזכירמעט;כםהיזיםדיבתפק
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שעה ,דוילתפקנאמןנשארהקודש,ליכ ,השוחט .השוחטלרעהמספרה"אני"

שאינוןנר(כמ .לגוייםתידמולהומנסה ,עודוייואתעצמואתשוכחשהמספר

מכןרלאח .יםרשבשלחטאואהיהיהסטבדרךהראשוןדהצעבזאת).יחלמצ

תנגטיבייאהרהריבהכי ,כאןןילציישאמנם .ההתנגדותכוחרנשבכבר

אינסיםרדבה ;האחריםעלגבורלולדעומאינוחטוהששלכוחו •דבבל

כילרנ.יח,ישאולםמפורשים)הדבריםאיןםלעולפלדלאפ(אצלשיםרמפו

 ,בניסיוןדעומהמספרהיהאולגם .המושלגבמרחבמרחואחמוצאטוחהש

בכל ;הצלהשלאפשרותכאןהיחהלאמשחנה.השוחטשלולגורהיהלא

עצםכימשתמעםגאןכמ •השוחטםעיחד nמלאכיעל ,םאשרהמספשחדאח

לאית;רבלתי-אפשיתהחרםעיאנשיידיעלהשנייםעלשהוטלהמהימשה

נתבקשואשראחשיםגהלוליכ 9מאנטשהמספרלאו ,תורטהלעששמרטהשוח

אלאאינההגוייבעולםדיויהלשעשייהכל"הרדיפה",סיפורבכמו .תולעש

לעולם.מתשגמתהינשאתכנית ,אשליה

םריוהסיפמןבכמהךפוה ,יותחהשלבשמחןאחלוטליופקידתלשכרגי ,השוחט

אנו .ביוורקשלמגורלםמני)זפןו(באהשוחטנמלטט"ח"שובסיפור •בןרלק

רנזכאוה .פגםכלבוהאיבלל 'ולשחלףהאחידמשחכשהואברפוגשים

אמנם, .פשנלגאולהמביאףעושלוצווארלעףלחהמעבירכיהרבי,רתמבמי

תדרליכולההילאחטושה ' )ישילשףבגוסיפורדהופעםה(מספרהמפרש

חדיוריםדבהאתחשיםדלאפלפשלאנשיורוב .הרבישלתונווכלעומק

טיחיאבלהאינהסיפוריםתרצרעצםגם .יחלשכךבדראוחםיםופשתשהסכ

 •רהעיאנשילגור:עלוליםפרמסהגויים'בשניתקלנהשוחט •יחלונירצ

 .הסבלפגו:עלאםהלחיטבמהשוחטאולם 'החלףהלמראםימפחדהםהליתח

רכיםהדושכלשופיחאחריוגםכימביןואהשולאחר ,לורהינשהבלרלאח

 ,ניסיוןילידםושלרסחלבראשלא ,באדמהוברוקהחלףאתוציא"ה ,סגורות

חןנישיז:עששהכנסיהפעמונישחיכוכובהערעדחיכהכך .תלדעןאיריהש

 11 •םכתפיהעליםרמשחהברק 'רההמןותורדיונראגוייםותקלה •חוהא

 ב'~'.;וימעוניאינואפלפלד ,נוראמשכברכפי .ריפוהסיםיתמסבזאת

 'ל•· 1 ., • ;, /. ,ל ,אלירזכמר ,זוועהמעשייריאותבאלימות,שלאוריםיחב

י,·הטנעודלךאין ,ממשיךבעינהאלםימעשואהראחהשאם ,היאהבהסי

 ,לנורנהישמול:עהקרויבסיפורהשוחטשלסופוכןעל .שרמפובםרתאל

 .םיהדמיכתפשנילפרגענקטעתהעלילהאולם
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כאןבולטתברהמחשלהאלגוריחנטייתו ."במדבר"בסיפורחטוהשאלזורחנ

 'בכותרתרקמופיערהמדב .ממששלרמדבעלמסופרלאורבסיפ .בשםכבר

יטיםלפאך 'איןרדבמ .אליהרישטחבשלאהמשמעותחאלחפשעלינוכןעלו

משוםנה,וצפהיאהדרך .לחצותוההכרחשמןמיםםזרגםיש .ישםנודדי

שבטיאחמייצגתההיאהודלהקטנאנשיםוצתקב .השמש"הראתהש"כך

לאטולנמנשיםהא .הסוסהמחנהלפניצועדהאשעמודבמקוםל;ישרא

כאריסים.מחופשים 9ועבדשםי'קצפרירוזןהשלרומחצלאא ,ממצרים

מתחיליםהאנשיםט.וחלשנועד ,לאטלאסררבשמתכפי ,משהלשדותפקיו

מעשינולראותלההבטיחהוא 'ואותנהחעהואה"השוחט .דוכנגונןלהתל

םש ,פריצקיהרוזןאלזורחלהסמבקשיםוובן?להראהומה-מדברבאלהיס

 .חדומיסקסחטהשועורךיםהאנשעםלשהותוהאחרוןהיללב .סובלהסהיה

שהמדורהאחרל .פולחניחפעולהכאןשישבדבר pספואיןמדורה,מבעירהוא

 .לקחואחהראשונהבפעםהשוחטמשמיע ,דולקת

המסתכן yפריעלמימיכםהשמעתםנברא.ולאהיהאלי p"פריצ

 11 •וינלערששמהמגןדועמהיההז ?זההיהמיאלא ?ודייהעןלמ

ומר:אורוזחוהוא

ווה.יהמשלאלאנבראולאהיהלאי pוופריצ

שרותאפלכשאיןמהויותשתיעל ,ופיפרצדו- Oולעעלגשהדההכאןחוזרת

נותשוהקבוצותהשתינציגיביןהבנהשלשר pלסיכויאין .ביניהןלגשר

זרההוויהאו ,םחושיסערתאלאאינויהודילמעןתכןהמספריץ .תוהקיימ

 • yהפריתבדמובשהשבתל

ההיסטוריהעברגשרי-המחשבה.והסמליםנטלתחתורעכ"במדבר"רהסיפו

יםברהדהארתשלסיוןיניש .ידמצרהבמסגרתכאןכדובתלבווהקרחוקהר

היאחוקההררתסושהמיבכךמתבטאתשבניגודבלה pהה .משחנהבאור

ידי-עלהקרובהעברמקבל , nזאעםיחד .וברהקהעברמןריותרראיחיה

העגלה ,הסובלניהסוס .מןזהלגבולותרבשמעמשמערתסמליותיותודמהעלאת

על-אנושיים,מימדיסלמהגדליםאלהכל-םיבורחההאנשיםהמתפרקת,

גיבוריועלהשומרהואהואלגוףשנרעדהנחותידקהתפ .מהםניטלתועליבותם

שלון-נכהלאבצדיםעומד ,נדכאים ,לשיםחשהםרוחלמ ;אפלפלדשל

יםלפטותאוותיויוכצר ,ףרשהגםמשרזאחו .ביםתאסמאינםסהריה ,הההווי

כיםליתהתיאוריכי ,ןכאמלהסיקשאיןהרי ,אמרנושכברכפי .רקלעי

ומאבדיםמיוחדלגלגויםוברעםהקיימיהאלגסאולם .כלליםקיימאינסיםניגופ
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ורי pכים pדלהיותהופכיםםהו ,מהםטלינםובדכוםל pמש .מריותםוחאח

כלראונרקעעלססהמבו ,אפלפלדשלשעולמו ,דברהמוזרואלה .עכביש

 .ךויכרוקזיקושליךתהלעוברהכל .מזוהםואינוערומכאינו-כך

אסאטחיליםהמתניצולים,תקבוצודותאולעהסיפוריםןמצטטלכאזאידכ

למנטבאמתמשוחרראינופלדלאפשלמאנשיואישמנם(אםייחללהתנער

ללא ,סחדשיבחייםלהתחילרשאיונואיגלומסאינוםמהדהאףאר;בהע

 • )הזכרוזעומס

םבפנישלדם;עלהנחרקמהעצביםמערכתרק ,האנשיסהיו"צנומים

םיהמנוגדסודותיה .המעברההיוטפשלא--- .הנפשתמעמעמחיתה

והחייםהמוותהתפרצות.חיתההצפויאףבזה,זהמתחככיםהיו

---מויישללאעולםלשנצחכאויביפנים,אלפניםברשנצבר

והיובחילהרעבה; pנצטמהעיכולתמערכבעיה.יווהנותוהמז

מקפל ,גונסחורהמאיךראהרק )ר(המספהוא---בזה.זהנוקשים

להיותבפינות,עצמוומכרוץבש ,ףטורשלארוצכ pולאט ,יונפכ

 .)"ר pההברבג"(".דיתמבאור

הקוראאין ,נשיםהאבפנישפרחואבעבועותתארלבארהסופכאשראפילו

בסרסחהלכהביםמרהב ,הקופבתווקאדיכודרמה •יםסילהריאיעורבכחש

אלאידיגתרלדצחנההאח pהזרהמהאחירכיעוהאחםמעליהב ,ותירספבבוץ

 .והשחיקהגחההבלפרק'האיוחכאתדוחיבמלהעריךיש ,לסמפחותלאר

וליכאינועצמואפלפלדאחרוזגםכן •יצירתואתמאכלסיםהםהאנשיכמו

בדרךבחרהסופר •אמנותילתיאורקלאינוזהנושאהשראה.מנושאלהשתחרר

אומראינושהואכךידיעלדווקאהדבריםאתמבליטהוא .משלומיוחדת

שלמקומהאתממלאיםהרמיזה, ,הדממה .הנאמרמןובהמרהמובלעאותם.

טראנספורמציה,ע,ובריםהםהחיים.מןישררחים pלינםאהדבריםהצעקה.

אפלפלדבסיפורים.ומם pמאחהסמוצאיםאזורק ,ללניכולסמלהופכים

אחמלטשוסגנונועלטורחהוא .החיצוניתלצורהלבמתותשהרבהמקדיש

 .מראשהקבועהלמסגרתמתאימיםשהםעד ,הפרטיםכל

 • 1964 ,דצמבר
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