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ליפםקןאבירב

אתאפלפלדמעלהראשון"בגוף"מסותהספראתהפותחת"עדות"במסה

שעיצבוהן-ממנהוהיקיצההמתבולליםשל"המורשתהבאה:הטענה

אתשראההשואה,לאחרעברישמספראירעכיצדכיהודים".יאותנו

הגאולהאתתלההיהדות,ואלהעבריותאלעצמובחיבורגאולתועיקר

שלהחינוכישהשיחההיסטורית,בהתבוללותכל-כןמפתיעבאופןהזו

היהודיהקיוםשלביותרוהדחויההמאוסהכצורהאותהשללדורובני

לכינוי"אסימילציה"הניטרליהמונחמתרגוםשמשתמעכפיהמודרני,

אפלפלדבחרמדועהשאלהנשאלתלכןמעבר"התבוללות"?רטיבי iה~ג'

קפקא,שלהתרבותיהגידוללביתדווקאמראשיתהיצירתואתלשייר

שהייתהאירופהבמרכזיהודיתתרבותיתאליטה-ואחריםשלוםברבר,

מןהיחלצותובמצוקתונואשבגודלוומרשיםעצוםבפרויקטשרויה

בוודאיאפלפלדשעבורהגרמנית,התרבותבמרחבהאסימילטוריתההוויה

שממנוזההרודף,תרבותשלהחייםמרחבבהיותהרלוונטיתאינהכבר

שיניו?בעורניצל

כדרמהלתארניתןהתרבותי""העצמיסימוןשלהזההמעשהאת

היהדותמדעישלבסיסטמטיזציהנעוצהשראשיתההיסטורית-תרבותית

) Wissenschaft des Judentums ( אירופהבמרכזגרמניתהדוברותבארצות

ברבר,שלמהצונץ,ליפמןיום-טובשלבמפעלםהי"ט,המאהבאמצע

העודבהעצםאלבק.וחנוןשטיינשניידרמוריץגסטר,משה~לי~ק,אהרן

חיבורולמשלכמואירופיות,בשפותנכתבוזהמפעלשלהפינהאבניכי

לששתהקומנטריוהמערך 2בישראל",''הדרשותצונץי"לשלהמונומנטלי

א'מאתהמדרש""ביתבסדרהעברייםשבכתבי-ידמדרשיםשלהכרכים

הרצוןעלגםמעידשהואכפיזו,אליטהשלנמעניהעלמעיד 3ילינק,

השכנה.בתרבותשתובןבשפהיהודיתעצמיתזהותעללדבר

ועדהי"טהמאהמאמצעהיהדות,מדעישלהזההסיסטמטיזציהבמפעל

עולמהאתלמפותשהחלחדשנרטיבמשוקעהעשרים,המאהתחילת

בגוףמסותאפלפלד'אהדן . 1

ירושליםהציונתי,הספרייהראשון,

 . 13עמ' , 1979

החיבורשלהראשונההמהדוהר . 2

ישראלחכמתל"איבנשחשבמילש

ארתהאלבק,'חשנביחרכיפויימהרס",

 ,Leopold Zunzהרגמנתי:פשכהארד

Die gottensdienstlichen Vortriige 

der Juden -historisch Entwickelt 

הנשייההמהדוהראת . 1832בנשת

 . 1892בנשתדבילנ'לארדהוציא

נעשהתש"רמנשתהערביהתרוגם

מחרשהורעדונערךז'ק,מ"אבירי

ראההמהררררתעלאלבק.חנךובירי

ליפמןירם-טרכאלבק:לשבמבואר

הוזזסללשרתןלארשיבהדשרתוצרנץ,

ירושליםיבאליק,מוסרההיסטותיר,

מקצהאלבקח' . 32-11עמ' , 1974

המקוםלשאלתבמבוארנכדבחלק

בייצובצרנץשלמפעלושתפס

היהדותיהאזרחותשלהלגיטימציה

כדרךהיהשמעהש-הרגמנתיבחהרב

הצגתלצדהיהידוהייחודבהלבטת

עםכלל)בדרך(המדעיהמשותף

"הקהילההאירופי:הנאורותפרויקט

לאהתעניניהשלא , rבלרבהיהדותי

נוכחהכמייסור'ולאהיחרדיבמעד

וחירותשמדעלרעת,מהרהער

מןליהנותאפשרראיינחרכדרכים

הנחרץ'הזיןושחסרבעשההחירות

אלום ) ...ו .צרמכלעליהלהגןכדי

אלאמצריהאינהממשיתהוכחה

עדרהידבםאתהחוקרהאמתיי,במעד

המזקוקתהאמתאתומויצאבםהיסדו

עליה.נשצטרברהחלועירמתמתוך

היהדותהגיעהזרפשוטהלאמת

אסרהפרוסיהמלךלה:בצרהרגמנתי

להיקראהיהדויםעלתקצ"ר)(נשבת

על ) 13(עמ'נוצריים.'"ב'שמרת

ורגמנתי,יהתידוהכפלוה,הנמענות

בפרקראהבישראלהדרשותשל

וממןההםיבמים-ישראל"חכמת

ערולשרם,שרגרםלשבספרוהזה"

עודב,עםב,תוחיה,מושרהפרקירדב:

 . 138-137עמ' , 1989תל-איבב
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רובםהקצרים,המדרשיםאסופת . 3 §:;.

בשישהאורראתהכתבי-יד,על-פי ;:'·

ביתילינק,אהרן(חדרים):כרכים
::t:: 
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שלמפורטמערךילינקהעמיד

בגרמנית.השוואההערות

 ;)ד( Tתדי" ;)ג(תרט"ו ;)ב-א(
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כהרצאתהמטלוןרוניתאותיהפנתה

והאמנותהביקורתשביןהיחסעל

-12 (חיפהבאוניברסיטתבננס

מדבריוהמובאההיאמרתקת . 4 :;;:

שאליהגינצבורגק'ההיסטוריןושל ~
C: 

3 
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האסטרטגיה"ניתוח :) 13/4/2003 :::ו:;
n 
f; שלהמגןחומותמביןמחברשל

להיותהיהיכולבודדטקסט ~

עלדיברנואילואך .מאודמבטיח

מזוויתבחוץ''שםהמצויהמציאות

הייתהזאתהזאת,הפנימיתהראייה

פוזיטיביסטית.תמימותכמובן

מתוךסדקים,ישבטקסטיםואולם

משהומבצבץהצבענושעליוהסדק

"קולותהפרקמתוךצפוי".לא

גינצבורג,קולושלבספרוזרים"

החברההונחה,רטוריקההיסטוריה

ירושליםהישראלית,ההיסטורית

 . 85עמ' , 2003

ביחסכאןשהועלתהלטענה . 5

יהודיתזהותאלהכפולהלפנייה

ראהגרמניתאירופיתשייכותואל

למען"המאבקבפרקסימוכין

בעמים"טמיעהנגדאמנציפציה,

דבריםשלום,גרשוםשלבספרו

עובד'עםותחיה,מורשתפרקיבגו:

 . 101-103עמ' , 1975אביבתל

דו-שלביתהליךעלמדברשלום

"פזילהתחילההרגמניות:אלביחס

התפכחותכךואחרתרבותית"

תוךאלהנלהבתהקפיצהמן

הרגמנית.בתרבותהתבוללות

השלםהקנוןמןלאובמנווןהאבודיםמנתביה-משכיחתההיהדותשל

נתבישלהקרעיםמןדווקאחדשה.קרטוגרפיהגםשהואשלה,והאסוף

ברקמותו~פצעים~שסעיםהגלוי,לנתבמתחתהצפיםמעקבותי,ד

משם-האותנטיתהתודעהשותתתשמהםהקנון,שלכביכול,השלמות,

נעלמתתודעהלחשוףהרצוןהיהדות.מדעיאתלהולידהחוקרהרצוןהונע

התודעהמבנהאתהתואמתופזורים,קרועיםנתביםשלספרייההוליד

שללהיווצרותוסיבתיתנאיאפואאינוהתודעתיהמשבראותה.החוקרת

אימננטיחלקהואאלאואסופים,קרועיםנתביםשלהמחקריהפנומן

בשבריה,סומנה"השלמה"היהודיתהתרבותיתהזהותשלעתיקותהשלו.

משוחזרת.קדומהקערהשללזיגוגהמתחתהמפציעיםסדקיםכאותם

והאיחויהריפוימקוםאתהמסמן-הסדק-והשחזורהאיחויקואולם

שנותרמהעלהשבר,עלגםמז;כפרשהתרסקה,הטקסטואליתהזהותשל

מהועלהשבור,הכלישלא~ת 9סדהחלהשממנהגדולהכפיסהאחריו

פרגמנטיםשלורסיסים-רסיסיםזהיר-זהירהזוהפיסהאלשהצטרף

הטקסטיםבכלנשכח:לבאולםשנים.רבתטקסטואליתפילולוגיתבעבודה

שלהפעולהמרחבגדלכןיותר,גדולהסדקיםשמספרוככלסדקים,יש

החללגדלכןיותר,קטניםוהפרגמנטיםרחבשהסדקוככלהמשחזר,

 4 ...שלורוחואתבאובהמשחזריעלהשממנו

מןהמתעלםנסלבלבתיבשטףכאןשאוזכרואלה,ענקמפעלישללבבם

האופלמןפחדמסתתרמהם,אחדכלשלהמופלאהההרואיתהייחודיות

שראשיתופחדואירופית,יהודיתזהויות:שתיביןהנקרעתשבזהות

הסדקיםמביןהבוקעגאולה,בסיפורוהמשכוהזרהבישותלהיטמעברצון

 sומשוחזרים.ממופיםהנאספים,הטקסטיםקרעישלהאפלים

מולדבאינסטינקטסננהבשעתהמפעילבטבעאורגניזםנמווהנה,

האורגניזםהופעלכךלשרו,דהגנטיכושרומיטבואתהמאמץמרבאת

שחתרבשעהומרשימות,גדולותבתנועותאלהמשחזריםשלהתרבותי

האירופיתשהנאורותככלהסדק.שלהמחסלמתהומועצמואתלהציל

ידיעותיהבנוחאסימילטוריים'ופיתוייםחסלנותשלמגמותהפגינה

פגיעהמפניהיודאופויבתבשנאתהובעיקרהטכנולוגי,בשכלולההמדעיות,

יותרנמרצתתנועהישראל""חכמתשלנציגיהאצלהופגנהכןבאחידותה,

שכללההיאשבגינםאלההגנטיים,אפיוניהאתשחשפההישרדות,של

שלה.ההישרדותיכולותאת

~ןביטוילידיבאהיהדותמדעישלהגדוליםהשורדיםמןאחדכלאצל

פילולוגית-טקסטולוגיתבמיומנותהסדק.מןהינצלותסגולתשלאחר

שטיינשניידר,נובר,גסטר,-לסדקים""המומחיםשיחזרואובססיבית

ידונתבינידחיםספריםנתונים,פרגמנטיםמאלפי-ואחריםילינק

קדמוןעולםהציץוסדקיוקרעיושמביןמסךעצום,סיפוריעולםנדירים,

ביןכזה,מחקרכלשלבגרעינושלהם.נפשםסדקיבתוךלהםשאדב
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הסדקסיפורסופרפנומנולוגי-מודרני,שהיהוביןפילולוגי-קלסישהיה

החסר.החללשחזורושלאדבן,שלמשבר,של

והניח"השלם"העצוםהיהודיהקנוןאתעקףהפרגמנטיםאיסוף

סדקיומתון"השלם"הולדתשלהזהמהנרטיבאי-שלמותו.את

צומחת-דובריושלהקולותכמספרבוהשונויותשמספר-שלו

המתבוללים""מורשתאפלפלדשטבעהזוהמוזרההאוקסימורוניןת

הסדוקים""הכליםסיפור"עדות".ממסתושהובאקצרמשפטבאותו

גםבברלין,וכמולצ'רנוביץ;מברליןאקלימית-תרבותיתבמסירההועבר

הקדומההזהותייצובשלנסתרבסיפורהתמדתוהתאפשרהבצ'רנוביץ,

עלשמירהשלוכצורההישרדות,שלכצורההקיימתהזהותאדבןנתון

סדקיהם.מתוןושיחזורםשברים

 ,.. :tנ:
::i · ,... 
ח
וב
rב
r-

מורשתכאלפעםעצמו,אתאפלפלדחיברההתבוללותשלעולמהאל

 6הביוגרפי,האנינולדשממנוחייםוכאורחמשפחתיכמוצאכלומרגנטית,

וסדן,שלוםנובר,ישראל;חכמתשלגיבוריהאלתרבותי,תוכןכאלופעם

אנוגנטיקהבמושגהנפשיים-רוחניים.אבותיוכעלהצביעשעליהם

השונותלחקרמייחסיםהמודרניתשבאקולוגיהמובןאותואלמתייחסים

) variance ( הגנטיהמידעמכללאורגניזמיםשלאוכלוסיותנתוןהקיימת

שלכסוגאפלפלדאצלנתפסאלהתרבותגיבורישלייחודםסביבתם.של

מבקשתהתרבותיתשהסביבהבשעההתרבותית,הזהותבמבנההיסדקות

שלמות.ושלעיןמראיתעללשמור

האסימילציהבתרבותהסדקשלהנרטיבחושףמובןבאיזההשאלהנשאלת

שלהספרותיעולמושלייחודואתהקובעתשונותשלסוגאותואת

הביוגרפי-יומניהסדרמןלהתעלםעלינועליה,להשיבכדיאפלפל.ד

בכתביואפילואליולהיצמדמתקשהשאפלפלדסדריצירותיו,של

ולהציבמכניות,כרונולוגיותתובנותמשקףבהיותוהאוטוביוגרפיים,

יבןיחסיםשלמחזורייםתרחישיםעלהבנויאקולוגי,תבניתי,סדרבמקומו

וקיטועים.רצפיםשלרפטטייבותוהתרחשויותמצבים,ביןיחסיםפרטים,

שהתבניתכזה,תרחישחושףהסדקסיפורשלהאקולוגי-תרבותיהסדר

לו.עיוורתהיומניתהדיאכרונית

ברזל,שהציעואלהכגוןהמקובלות,הביוגרפיותהחלוקותבמקום

הכרתיים,אקלימיםדפוסישלושהלהציעמבקשיםאנו Bושק,דשוורץ

להופיעחייביםשאינםבסיסיים,מנטלייםבמצביםהקשוריםמטפיסיים,

הסדק.סיפוראתשונהבאופןמספרמהםאחדכלואשרכרונולוגיבסדר

"אקליםמחזוריים;אקולוגיים-תרבותייםאקלימיםשלושההםאלה

"אקלים"המושגההתגלות".ו"אקליםהעונשין"מושבת"אקליםהשיכחה",

עידןגיאולוגי,(עידןאקולוגיעידןשבוהאופןמןהתרבותבביקורתנגזר

שלהישרדותטיפוסיהמכתיביםסביבתיים,תנאיםמצייןאקלימי)

 1הערהראשון,בגוףמסות . 6

 . 10-9עמ' ,לעיל

בתוךכרכיבכאןהוגדרהמושג . 7

תרבות",של"אקולוגיהעלהשיח

חיסורהנחותאתהמאמצתגישה

המודרניהאקולוגיהשיחשל

למאמר .תרבותיהביקורתילשיח

אבירכראהזה,בנושאעקרוני

הרפובליקהעל"השיחליפסקר,

האקולוגיהעלוהשיחהספרותית

עתכתבמכאן: ,"הספרותשל

 ) 2003 (גהעברית,הספרותלחקר

 . 32-5עמ'

אפלפלריצירתאתמייןברזל . 8

התרחקותהאוקרבתהמידתעל-פי

מספריםברזל,הללהשואה:מנושא

 , 1981תל-אביביחדיו,בייחודם,

"רקוויאםשקר,רגשון ; 95-93עמ'

בן-יצחקשנהרג",היהודילעם

(עורכים),פרושואיריסמרדכי

כפורבין :) 6 (באר-שבעאשל

שלביצירתומחקרים-לעשן

 , 1997באר-שבעאפלפלר,אהרן

 . 57-15עמ'

 . 30-29מעמ'והמובאההמיוןכללי

בעריכהמסוימתהבהרהעברהמיון

בפרקהמאמרשלחוזרתבהדפסה

גרשוןשלבספרומצב""תמונות

-1980העבריתהסיפורת ,שקר

בכניסותאשנביםבהרבה :ה, 1880

וכתר'המאוחדהקיבוץצדדיות,

ראה ; 250-249,עמ' 1998תל-אביב

שם"שהרישוורץ'יגאלשלמאמרו

ביןהפריחה",אתלראשונהנשמתי

 , 2בהערה . 64-60עמ' ,לעשןבפור

תולדותאתשוורץמזכיר , 60עמ'

רמוז-דאוןגילהאצלהזוההבחנה

 .אזרחיוסידרה
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כמכדה","ביקודקאפקא,פדנץ . 9

ופרקיסיפורים(תרגם),קשתי'

ותל-אביבירושליםהתבוננות,

 . 126-124עמ' , 1975

תופעה,אפואמסומנתאקליםבמושגשונים.בהביטטיםשוניםזנים

המתוחמתכתקופה,אוכ"תור"אותהמצייניםתרבותשלשהיסטוריונים

הזהב",("תורדעות""אקליםשלבטיפולוגיהגםאךקלנדריותבשניםגם

במפעלהשתתפותמציינתוהיאהנאורות"),"פרויקטאוההשכלה""תור

אפואמניחתרבותאקליםתרבותי.במהלךחלקנטילתאוגדולרוחני

שאינוולפיעמדות,שלמסוימתוהיערכותתרבותייםפרויקטיםמנטליות,

מעיובולראותהסופרגםיכולמסוימת,לתקופהבהכרחכרונולוגיתקשור

בכרונולוגיהתלותלבאוהחוצהפנימהגיבוריואתמניידהואשלתוכודגם

כאלולגאולהלענישהמשינחהגיבוריואתאפלפלדמניידכךהיסטורית.

ביוגרפילסדרקשורשאינוובאופןמתחלפיםבסדריםאקלימיים,מצבים

לייצרהיאזהניודשלמטרתוחיצוניים.מאורעותשלהיסטורילסדראו

סיפוראתהמספריםתרבות,ואקלימיגיבוריםביןזיקותשלשוניםסוגים

היסודותאתתגובהשלשונותדברכיםוחושפיםשוניםבאופניםהסדק

עצמה.בסדקישנלבעההיהדותשלהגנטיים

הסדקשלהמנחמתהאפלה-השיכחהאקלים

המסורת"השמתשלבמצבסיפוריואתאפלפלדמתחילהזההניודמכוח

קלטשאותוביותרהחשובהיסודאוליזהובסוגריים".וההיסטוריה

לבשונומתבוללת""מורשתאותה-ישראלחכמתאנשישלמתרבותם

אתו;נשעה ) epoche (בסוגריים""הצבהשלהמעשההאוקסימורונית.

החוקרתהתודעהשלמסעהנפתחשממנהפעולהההיסטוריה,ידיעת

לביןההיסטוריהידיעתביןההבחנהנוצרתבכךההיסטורית.זהותהאת

העודבותשלהטכניהידעהיאההיסטוריהידיעתההיסטורי.הזיכרון

שלהנתיבמיפוילשםהמשנן,ובזיכרוןההיסטוריותבאסמכתותהשוכנות

"הנתוניםבאוצרהיזכרותשלפעילהצורההואההיסטוריהזיכרוןהעבר.

הסדקמןושאיבתםברגסון,שלכמושגוהתודעה",שלאמצעייםהלבתי

יצירתוכיההבחנהבוודאישייכתלכאןהשעיה.שלזומפעולהשנוצר

כמהעמדושעליהזיכרון",נעדרתאךזיכרונית"יצירההיאאפלפלדשל

שלזהסוגכל-כך.קולעכינוילההעניקשוורץי'ואשריצירתומחוקרי

שכחה,שלכפויהסיטואציהבתוךרקאפלפלדשללגיבוריומתגלהפעילות

"טמיון"הנולבהזהותם.אתלכונןמנסיםהםוהמפתההאפלשבחיקה

שלכזהמכווןמנגנוןעלכולהעומדתהמלך)אוצרותמרתף(כלומר

לנצרות,ההמרהשללטמיונההיהודייםהרוחנכסיהורדתשלמשכחה,

אותםלדלותיוכלכילגלותכדיזאתכלאמו,בעצתקארלמכריעשעליה

החוץמןהמציאותהפיכתהואהמכרההזה.הטמיון-הו;נ,כךהמןמחדש

שהורחבההסדקשלהמטפורההואגרב.אושרוולשהופכיםכפיפנימה

אירוניבאופןזאתשתיארכפיבחוץ,החייםאתהמחליףתת-קרקעילחלל

 9במכרה"."הביקורשלוהסיפוריבפרגמנטקפקאכל-כך

בחללמופגןוהאוצרבאדמהומוסתרתהפסולתנקברתשבמציאותבשעה
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והפסולתבפנים,האוצרנמצאהטמיון)(אוהמכרהשלבחללוחיצוני,

"היחשפות"הואתרבותי,זיכרוןשלסטרוטופיההואהמכרהבחוץ.נצברת

אושבווילניצההחת-קרקעיותהמלחעבריכמומחבואו.ממקוםהחומר

כדיעצמו,"תוכן"שהיאבפסולתפתחואתסותםהמכרהבזאלצבורג,

ידעשלכוריםהםאפלפלדשלגיבוריומבפנים.מחללועושרואתלגלות

אתשבנההארכיבאיהמידעאתכפסולתהפולטיםעצמם,סבדקיהיסטורי

היסטוריות,ידיעותנטוליהםשגיבוריואומרתזאתאין"גופם-היהודי".

שלבנייתומהםשנמנעהאלאדיאכרוני,פירוטשלאחרתאוזובמידה

המכרהאלשהוכנסוכוריםשלגורלכאותוהתנסותי,תודעתיזיכרון

עלאףהקרח""מכרההקרויהיבצירה-אפלפלדאומרסלבם,בכפייה.

המובילקרח"פרוזדוראלאאינו-ממששלמכרהזהבסיפורשאיןפי

הקרח,מכרהאפלפלר,אהרן . 10תודעהאלשביםהםקדחמחילותדדן 10יותר",חשוכיםמדוריםאל

 . 9-8עמ' , 1997ירושליםכתר,אדמתיותטיטניותישויותאלהשכחה,בעומקשהוקפאהמיתולוגית

כמו-בוצי;אוטוקטוניבאופןעצמןמתוןעצמןאתלהולידהשואפות

הקרח","מכרההסיפורשלהגדולהמרטירגםשהואהיהודיהגדולהאב

באש.עצמולהעלותשבחר
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לחומרנעשהמכוונת,בהשכחהאוכפוי,בשיכחוןשהוכחדהזיכרוניהידע

החומרנצפהשםהכרויהחללאלמסדקיהםשהמציץדפיםלקרעימשושב,

להיותיכולאינואלה,קרועיםדפיםשלתוכנםעלהדיווחלפיכןהקדמון.

כותבם:שלהזהותלגביאינפורמטיביעוד

דבוקיםכמההצהיבו-הוריקו,הדפיםשלי.הישןביומןמדפדףאני

 , 1946]השנה ... [מטושטש.כבדאחידהלבתיהידוכתבלאלה,אלה

ביידיש,בגרמנית,מיליםשלפסיפסהואוהיומןארצה,עלייתישנת

שכן'משפטים'ולא'מילים,'אומדאניברוחנית.ואפילובעברית

והמיליםלמשפטים,מיליםלחברהייתימסוגללאעודשנהבאותה

שדיברהשפותשכלארבע-עשרה,בןנערשללבומותזעקותמיניהיו

סתריםפינתלושימשוהיומןשפה,בלאנותרוהואלואבדובהן

חיים,סיפוראפלפלר,אהרן . 11עתה."זהשדבשומיליםאםשפתשלשאריותגיבבשבה

 . 99עמ' , 1999ירושליםכתר,

מהאלעצמה,שלהלשוןמכרהאלהתודעהפונההמציאותבשיכחת

פתיתיםשלהמטפורותהזכור.שבחומרוהקרעיםהסדקיםביןשמופיע

נעשותילדותחומרישלרכיםופרגמנטיםשותקים,קרעיםמרחפים,

השולט:הספרותילחומר

קודםבילנבוטהתחיל]הזיכרון ... \.לזכורשליהזיכרוןהתחילמתי

יור,דשלגנייד.בפרחיהמקושטהכפולהחלוןלידשלי,בחדדלכן,

 . 9עמ'שם, . 12 12השמיים.מןצונחיםצמריים,דנים,ופתיתים

עוסקחיים"ו"סיפורראשון"בגוף"מסותהאוטוביוגרפיותיצירותיובשתי
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 . 415עמ'

סמיוטי,רישוםשלכצורההזיכרוןאתלהגדירנואשבניסיוןאפלפלד

ונשארולשוניים,לסימניםהפיכתםסףעלשנעצרונתוניםשלכאוסף

התוססהמאגרהםהאלההחומריםהיזכרות.חומרישלמאותתיםבגדר

בצורתםולחיותםלהישכחאפלפלדגיבורימבקשיםולתוכםשבסדק,והחי

כןהזיכרון,שלזובשאלהבעיסוקמרבהשאפלפלדככלהזו.הראשונית

העברית,בספרותביותרהמפורטאנציקלופדיסטי,לרישוםכתיבתונעשית

בגוףב"מסותאפלפלדהגדירזושכחהשלהגנטימוצאהאתהשכחה.של

תיארשבואופןבאותוהמאה,מפנהשלהיהודיתבהתבוללותראשון"

שלום:ג'אותה

התנגדות,מתוךפחד,מתוךשכחה-הזוההיסטוריתהשכחהוחותם

כמאההיהדותמציאותאתלבטאהניסיונותבכלטבוע-רצוןמתוך

כברזושכחהנעשתהרוזנצוייג,שלברורו]בדורותינו, ... (שעברה

חרשה."למציאות

ובאשתו,בשוחטהמספר"הגלגול",והמופלאיםהתמוהיםמסיפוריובאחד

מגולמתמרוחק,ביעראותםמבודדתהמתחסלתהיהודיתשהעירוניות

בתוךאותם,הסובבהיעריבטבעאסימילציהשלכמטמורפוזיסהשיכחה

ביוקרתהמפעפעתהיעריתהצמחייהטרם-ציוויליזציה.שלקדמוןאקלים

ולצדוהשוחט,שלעורוצבעאלוחודרתויושביו,הביתאלהטחבית

כמותםמקרקרתלבול,העופותשלעולמםאלאט-אטהאישהנשאבת

בצורתם.ומתגלגלת

הרצףקיטועשפתשהיאסמיוטיתשפהאלנסוגהאנושיהדיבור

אל(התכנסותוארטיקולציההתחביריהפסוקשלפרגמנטציההנרטיבי,

המילהשלהתוכן)אליציאהבמקוםוההתנגנותהנימההדיבור,חיתון

השיכחהמקרקרים.עופותשלקוליללהגהפיכתהכדיעדהבודדת,

זוהימדןבבת.לאקס-טריטוריהלסגתאפלפלדשללגיבוריומאפשרת

לאין-מרחבובנסיגהאין-שפה,שלבמרחבנוודיםהםשמשוחחיהשפה

רביםדפיםאפלפלדמקדיששלהנצחתואבו,דעדןמכונניםהםזהלשוני

חיים".ו"סיפורראשון"בגוף"מסותהאוטוביוגרפייםספריובשניכל-כן

תרבותשלהדיגלוסיבימצבהעלבנויאפלפלדשלהלשוניהאין-מרחב

מקוםוהונגריה.רומניהפולין,גרמניה,שביןליטית 9אואסימילטורית

והעניקצלאן,פאולאצל ) Sprachgitter (שפה""סורגהביטויאתשהוליד

עמוק,רגשייחסכלפיהמגלהשאפלפלדשפההיידיש,הדיגלוסיביתלשפה

זוהיוהיהודיות.האירופיותהזהויותשביןבסדקשרווחתזהותשלמעמד

ומסיעמרוביםבגעגועיםבהמתבונןשאפלפלד ,תי?'~י:נמפתה,אפשרות

השתתפותם,מעצםמשויכים,כשהםגםפעם,אחרפעםגיבוריו,אתאליה

וציונית.יהודיתזהותעלדווקאעומדשכולוהיסטורילמהלך

~6 



העונשיןמושבתשלבאקלימההגנוםוהישדדותהיחשפות

• 

נאשרמתרחשתחשיבתהשבסדקהמנחמתהאפלהמןההתעוררות

ההיסטוריהשלעיתיםרדופים,מצביםשלזוועהאלממנהמנזידהגיבור

שלזועמדהבשבילו.במיוחדאותםבודההסופרולעיתיםאותם,ייצרה

התוודעותובשורשיעמוקמסובנתוכפואטיקה,נמטפיסיקהאפלפל,ד

ענישהשל("המשפט"),שיפוטשלמחוזותשהעמידהסופרקפקא,ליצירת

מטפיסיותכאפשרויותהתענית")("אמןעינויושלהעונשין")("מושבת

"הזיכרוןואכןבהיסטוריה.תלויותשאינןקיוםשלתאורטיותונצורות

שלצורהלאותהביטויקפקאשלבשפתומצאאפלפלדשלהשוכח"

שהואשינחה,שלמאקליםשלו,ההאבסבורגימגן-העדןהאדםהשלכת

כהשהואהעונשין""מושבתאקליםאלשלו,בגן-עדניותמוחלטכה

שלו.בגיהינומיותקיצוני
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גיבוריועלמענישהאכזריותשלמבהילהמידהמפעילאפלפלדגםקפקא,נמו

האוסטרן-הקיסרותשלהטוביםאזרחיהאותםכלכל-כ,ךההאבסבורגיים

ב"המשפט",ק'יוסףנמוהטוב,המשפטיהסדרשלבצלוהחוסיםהונגרית

אוב"הגלגול",סמסאנגריגורהמשפחהשלהמבורכתבחסותהמאמינים

העונשין".ב"מושבתטיילכאותוהאימפריהברחביהמתיירים

חפותעלקפקאמעניש-הזונסלבתהלבתיהתמימותאת-אותה

(שממנוהזהלסדקומבעדהש?.,עה,שלמותהאתסודקהואלבתי-יודעת.

~גלההואגריגור)שלבחדרוהדלתסדקאוב"המשפט",הכולאיםפורצים

אולמותאל-הכוזבתשלמותםשלהמסריטיםהמחוזותאלגיבוריואת

ה~שדדה,הדין,מכונתאלאוהמשפחה,שביבתהארוןמאחוריאלהמשפט,

למוות.הנידוןשלעורועלהמשפטיהצואתשתחרוט

היום-יום,שלהשלםלרצףמחוץבהפתעה,המיוצרתמלאכותיתצורהזוהי

קיצונייםמציבםאלהתמיםהגלייתשלהשלםבנלילפתעהמופיעסדקנמו

באכזריותקפקאזאתשגוזרנפימגופו,הדין,סדריאתלומדהואשמתוכם

מראש?דינו][פסקהדבראתלושנודיעבזהישמועילמה"וניאדישה:

עלבמשדדההנחקקהחוקאתהנידוןלומדכןלו".ייוודעמבשרוהלא

שהתגלגלהחרקבגוףמשפחתושלבהתנכרותמתנסהסמסאגרגורעורו;

לאמנינולםקפקאגיבוריהופכיםכן 14בנפו.עווללאעלנאסרק'וי'בו

שבהםבמצביםולגוועיםלשורדיםתענית",ל"אמניהקיצוניים,המצבים

שגלולאחרקיומה,אפשרויותגבולקצהעדנמתחתהשוכחתתמימותם

המתנשאותבטירותרחוקים,אייםעלמענישה:היזכרותשלמחוזותאל

ובקרקסים.הזיזבתיבאולמותעירם,מעל

התמימיםאלהזוהכבושההטינהנובעתקפקא,אצלגםנמואפלפל,דאצל

היהודיהמתבוללהאבכלפיאדיפליתעוינותמאותהחפי-הידיעה

חדרובדלתהסדקתיאורראה . 14

קפקא,פדנץאצלגריגודשל

שוקן'התבוננות,ופרקיסיפורים

עמ'שם , 196 7ותל-אביב,ירושלים

ממנתבגופוהסדקיםוכן ; 6 7-66

התפוחיםומןאביושלהמקל

צופהסמסארגגורעליו.שהושלכו

והעולםסדקים,דדךהעולםעל

לתוכולחלחלכדיאותוסודק

 .למצבוומפוכחתחדשההכרה
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קפקאשלהיהודיםשנאתאת

ברוךראההאסימילטוריות.אל

בספרותעצמו"שנאתקורצווייל'

-החדשהספרותנוהיהודים",

'מע 74-61.
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הנהר,אדניאפלפל,,אהרן . 16

 , 1971תל-אביבהמאוחד,הקיבוץ

התמימים-הרשעיםמכלהגדולהתמים-הרשעשבע-חשיבות-עצמו,

חשובהמסהקורצוויילכתבשעליהאוטו-אנטישמיותובאותהשבכתביו,
 15כל-כך.

שלבעיצומורקנית ?iהיהודית-התיבישותונפגשאפלפלדשלגיבורו

סלינ:יההשיכחה,נהרעל 16הנהר"."אדניבקובץהסיפורכשם"המצוד",

מוזיקלייםמופלאים,נופיםבתוךגיבוריואתעליומשיטשאפלפלדהיהודי,

מגלה"המצוד",הסיפורשלהמופלאהבפתיחהלהיזכראםכמותם,מאין

אותומשיטהפולני,הדייגכש~ארון,החוקית,הנרדפתיהדותואתיאבק

ניצודיםשבוהמקוםאלנס,הואשממנההזירהאלאותווו?גלהבסירתו

הנהר.שפתעלנמלטיםיהודיםסכיןהטלתבאמצעות

היחידההאפשרותהואהעונשין"מושבת"עידןשלהקיצוניהמצב

שלוהנוקשהסצפ~דהאטוםאתלבקעשוכח"כ"מספרלאפלפלדשנותרה

החומראלהצצהתתאפשרהזההדרמתיבביקוערקכיבהנחההשיכחה,

כמצבהשואהאתאפלפלדשלהביוגרפיהזימנהמקפקא,להדבילהקדמון.

חשובלאפלפלדכינראהאךהזה,הביקועאתשאפשרחיצוני-היסטורי

לבתיבמקומותרפטטיביכאקליםדביוני,סיפוריכמצבאותולייצריותר

הנאצית;העונשיןמושבתשלההיסטורייםלגבולותיהמחוץודווקאצפויים

הציוני","החוףמכךויותרהאיטלקי,החוףכמוישועהשלבמחוזות

הקיצוניותהאלימויותצורב.סולרילגיהינוםהאור"ב"מכוותשנעשים

מוטבאועונשין"."מושבותאלמכוונותכניסותהןאפלפלדגיבורישל

יכולתאתויחשוףהשכחהשלהעדןאתשיסדוקהמקוםאלהגליותלומר,

כשהואב"טמיון"קארלשעושהכמוהכחדתו,סףעלהמיןשלהשרידות

גויי.כפרבידינרדףשלקיצונילמצבעצמואתמביא

הסדקשלתוכואלבחזדה-ההתגלותעידן

הסדק.שלהגאולהסיפורהואהאינטרוספקציהשלהמיוחדהאקלים

החייםניסיוןעלבהסתכלותהיעדרועלמתלונןשאפלפלדהמקוםזהו

וחפוזמגומגםבבולמוסבפרטים,לטעמוגדושההעדותספרותהיהודי.

היעדר"כמעטאךהפרטים,שימורשלבאובססיההנתוניםניצוליםשל

נפשי,ממשאאפולוגטית,התפרקות,היאהעדותאינטרוספקציה".כל

שלבנייההיא-פנימהההבטה-שהאינטרוספקציהבעודמתעוקה,

אפלפלדאצלצץהאינטרוספקטיביהיסודעמו.נושאשהאניפנימיתוכן

שהסלבהסדקאלפנימההצצההיאהעונשין.למושבתבסמוךתמיד

כניסיוןעלינועברהטוען,הואהשואה,והתמימה.השלמהבפרסונהבקע

שעברהלאחרשבכפרהההרוסהבקפלהיושבתקאטרינה 17רליגיוזי. 1הערהראשון,כגוףמסות . 17

הרליגיוזית"התחושהוהמעונה.הנודדהיהודישלהייסוריםמסלולאת . 22עמילעיל,

פרדוקסיבאופן 18הניהיליזם".אלשווהובמרחקהייאושברוםצמחה . 25עמ'שם, . 18

מעשה-אקטיביערךהפסיביתהמדיטטיביתלעמדהאפלפלדמייחס

18 
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האקטיבי-אלהפסיביתמהריקותהיהודיאת"שהוציאההתחייבותשל

התבוננותשלביותרהפעילההצורההיאהמתבוננתהפעילות 19בנוח".

במדיטציותעסוקותביצירותיוהמרכזיותהדמויותומילויו.הסדקלתוך

השלמההתרבותיתהשפהאתמפרקותהןקאטרינה);(למשללשוניות

אתמבטלהמדיטטיביהלשוניהזמןומדיטטיביים.חושייםלסגמנטים

היהודייההיאניהסבורהלמשל,קאטרינהנמוהכרונולוגי-היסטוריהזמן

 20בעולם.האחרונה

אלאפלפלדעצמוחיברמדוע-הפתיחהשאלתאלבסיוםלחזוראם

ההתבוללותשאלתשבובעידןממנה"והיקיצההמתבולליםשל"המורשת

תרבותלאקליםחיבורזהונינשיב-דווקאישראליתשאלהלמשלאיננה

השכחהמאקליםסדקיו:שלהקיוםאופנימשלושתזהויותיואתשגוזר

התרבותייםהפרגמנטיםאלוהלינההקנוןעקיפתשלצורהשהיאשלו,

אסטרטגיותהמחייבותקיצוניותקטסטרופותשלהסודקהאקליםמןשלו;

ולבסוףהזהות,לקביעתביותרההכרחיאתהמגלותהישרדותיות,רוחניות

שונותתרבויותשביןהסדקשפתעלשבמיקומוהמדיטטיבי,האקליםמן

בובמקוםלשנוןשבחרהפוסקת,לבתימדיטציהעצמועלנופההוא

עצמה.מסדקיזהותשלכחומרשננדהבמהתסתפקלאלעולם
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קאטר'נה,אפלפלד,אהרן . 20

מאמר'וראה . 1996ירושלים ,כתר

שלואקסטאטיתמיסטית"חנ'כה

 ,) 1992 ( 1שתיים,אפסקדושה",

שלקיצונייםמצב'ם . 98-87עמ'

מטקס'חלקהםהקודשח'לול

והנובלהקדושים,שלהחנ'כה

הערתווראה .בהםמשופעת

בדתיותמקורםעלשקדג'של

שלובעולמוהפרבוסלאב'ת

"וקוויםבמאמרדוסטו'בסקי,

כפורביןשנהרג",היהודילעם

 . 51עמ'לעשן,
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