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שוורץיגאל

א.

ומשפחתואפלפלדאהרןעםלשהותהזכותבחלקינפלה 1990שלבקיץ

חםקיץהיהזהבאוקספורד.ירנטוןבאחוזתהיהדות,ללימודיבמרכז

באפשרותלהכירסירבושהאנגליםמשוםכמדומה,גם,מאו,דומעיק

שבועותכמהנמשןבהתאם.להצטיידטרחוולאכזהחוםשלקיומו

בטיוליםיחסית,הקריריםהבקרים,אתלקדםואנוכי,אפלפלדנהגנו,

עלשוחחנושבמהלכםטיוליםלאחוזה,הנושקתהתמזה,לאורןרגליים

רבים.נושאים

השדותאתלאהרןשהזכירתירס,שדהשחצינולאחרהבקרים,באחד

סדרתלאחראותו,ושאלתיעוזאזרתיהמלחמה,במהלןהסתתרשבהם

לאישהגברביןממש,זוגיותשלתיאורספריובכלאיןמדועהתנצלויות,

כזאת.יחסיםבמערכתשכרוןמהכלעלבוגרים'

שדבריוידעתיאזוכברואמר,שלוהענקיותהינשוףבעיניביהתבונןאהרן

שהייתייודעאתציפית?למהמתכוון?אתהדביוק"למהבזכרוני:ייחרתו

חושבאתהדביוקמהאזאותנו.וגירשוהתחילהכשהמלחמהשמונהכבן

ראיתימהיודעאתהמיניות?ועלזוגיותעלאהבה,עללדעתיכולשאני

אתמזרחה,שלנובבריחהראיתי,כולקודםחיי:אתשעיצבובשנים

שימשתיאחר-כןהאוקראיניות,הנשיםאתאונסיםהגרמנייםהחיילים

אונסיםהרוסיםאתראיתיחזרה,דברןהמלחמה,ובסוףזונה,אצלכמשרת

ביןיחסיםמזכירלאואני-יותראופחותבזההרותניות.הכפריותאת

ונשים".גבריםמין,אהבה,עלשליהידעמסתכם-לחיותאדםבני

הייתיואניבהרהוריושקועהיהאפלפלדשתקנו.הללוהדבריםלאחר

הדבר.בעלשלבאישורוגםולו ,וב(;_\שללמחוזשפלשכמיחשתינבון.

שליצירתומכלוללאורהזאתהעדותאתלהביןניסיתיואניזמן,עבר

בראשונה.בההנגלותמאלהאחרותפניםבהוגיליתיאפלפל,ד
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עםש'חההעבר:אל"מבטחקק,

מעלות,אפלפלד",אהרןהסופר

 Philip ; 36-31עמ' ,) i (1983א lטו

Roth, "Walking the Way of the 

Surviver: A Talk with Aharon 

Appelfeld", The New York 

28/2/1988 , Times בס'פור'םוגם

שלהמוקדמ'םהארס-פואט"ם

ו"הבח'רה""באבן"אפלפלד

הארץ",על"כפורהקובץמתוך

מסדה,הוצאת ,,להסופר'םאגודת

 . 1965רמת-גן

ראשון",בגוף"מסותבקובץ . 2

 ,,-לעהצ'ונ'תהספר"ה

העולמ'ת,הצ'ונ'תההסתדרות

 . 18-9עמ'תשל"ט,'רושל'ם

שאפלפלדממהנגזרהזאתהמזעזעתבעדותהנגלהמאליו,מובןלאחדש,פן

עלאפלפלדהילדשצברלידעכוונתיבמקרה.ולאאליו,מלהתייחסנמנע

עשהמריבתןשאתהשניםלחייו,הראשונותהשניםבשמונהומיניותאהבה

אמנם,סוציו-כלכליים.במונחיםלפחותמסודר",ב"ביתואמואביועם

להניח,אפשראךבמלחמה,שצברמהידעדרמטיפחותהואהזההידע

עמדתוועל-פיבכללילדיםשלהתפתחותםעליודעיםשאנומהעל-פי

עולמובעיצובהמוקדמתהילדותשלמשקלהדבבראפלפלדשלהמוצהרת

מכריע.ידעקבורפוסשמדוברהאדם,ישל

שמונהעללדלגאתיבשיחהאפלפלדבחרהללו,הנתוניםאףעלוהנה,

תפיסתעוצבהשבה~תקופההשואהתקופתאתולהציגהראשונותשנותיו

הקבועההעמדהלהבהיר,צריךזוהי,ואהבה.זוגיותלמיניות,ביחסעולמו

הריאיונותבעשרותשלו.החוץ-ספרותיותבהתייחסויותמציגשאפלפלד

ביתעלזעוםמידעמסרעשוריםמארבעהלמעלהבמהלךהעניקשהוא

במהההורים,נולדוהיכןטכניים:פרטיםצייןהואפעםמדיאמת,הוריו.

וכיוצאוהכלכליהחברתימעמדםשלהם,הענייןתחומיהיומהעסקו,

לתופעהדוגמהכלום.לא-יותר"אינטימיים"פרטיםואולםבאלה;

זוהי, 2"עזות".אפלפלזשלמסתושלהפתיחהיחידתהיאהזוה"מוזרה"

המסמנתראשון"בגוף"מסותהקובץאתהפותחתהמסהלציין,כדאי

הראשונות:השורותהנהשלו.הטוןואתהכיווןאתלפיכך

בההורגלנושכהוהכללהריחוקלשוןאישית.ערותלתרוםברצוני

במבוכה.-השומעאתמהובשיעורהמעידאתלעתיםמעמידה

הראוימן-אמיתירוחניענייןשכלמאמין,עודניכשלעצמי,

האישית.בפריזמהשיתמצה

1 ... 1 

היוהורינושמונה,שבעכבניהיינוהשנייההעולםמלחמתבפרוץ

יחסי,באופןהשלוותהמעטות,בשניםאגרנומהשלושים.כבני

נאגרכבר-כןפיעלואףכלום;לאלכאורההמלחמה.שלפני

הכול.

 ...המשפחהלכלראש

עלוההודעה"עזות"המסהכותרתראשון",בגוף"מסותהספרכותרת

ציפייההיוצריםברוריםקריאהתמרוריהןאישית""עזותלתרוםהרצון

יחסו-הניזונההתופעהאתההולםמסירהנוסחוידויי-אינטימי,לנוסח

שלהפתיחהששורותלאינטימיותהציפייהואולם,למשפחה.אפלפלדשל

הבאים:במשפטיםמתנפצתיוצרותהמסה

ובבתידלותבחנויותובכפר,בעירהיינובאמצעותההמשפחה.

אנפין;בזעירהיהודיתההיסטוריההיאהמשפחהמפוארים.עסק

שבהיסחמתנכריםשבשגרה,מאמיניםמאמינים,שרידינמצא:בה
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כללהכעיס.ומשומדיםלהנאהמשומדיםשמדעת,מתנכריםהדעת,

אנרכיסטיםבה.מיוצגהיה-האחרונותהשניםמאהבמרוצתשנפוץ

יותרענפהשהמשפחהוככלוכונדיסטים.ציוניםוקומוניסטים,

 .יותרדבהפיצול

משפחתואחת,משפחהשללתיאוריםראשון,בגוףאישית,לעדותציפינו

מכלילה.סוציו-תרבותיתוהבחנהרביםראשוןגוףוקילבנוהסופר,של

אפלפלדצמחשבוהחד-פעמי,המסוים,האינטימיהתאעלללמודקיווינו

משפחותאלפילעשרותביחסהנראה,ככלהתקפה,הגדרהוקיבלנו

 3אירופה.במרכזדורותכמהנמשןחייהןאתשחיויהודיות,

ילדותולתקופתהגישהאתאפלפלדאפואחוסם"האישיות"בעדויותיו

לבאות)רמזהמהווהחריגזהובהמשךשנראה(וכפילהוציאהמוקדמת;

נמשןשההשאצלםהקופטי,בכפרוהסבתאהסבלביתצרצוהרפתיחת

ההר","יהודישלבמחיצתםחוויותיועלהעדותמכיתות 4חופשות.כמה

הספרותיתהקריירהתחילתלאחרשניםעשרותאותםיכנהשאפלפלדכפי

עלראשון","בגוףאישית","עדותשלהזועקההיעדראתמלביטותשלו,

ההורים.בית-האולטימטיביהגרעיניהתא

ומפורטיםרחביםלתיאוריםזוכהחסומה""תקופהאותהדווקאוהנה,

והבהירההמוארתהחייםתקופתזאתלמעשה,הלביטריסטים.בכתביו

אהבה""פתאוםהאחרוןספרועדלפחות-אפלפלדשלבסיפורתביותר

בתקופתהעוסקיםהסיפוריםמןשרביםמשוםהיתר,ביןכ,ן .) 2003 (

ביכולתשניחןילדשלעיניודרךיחי,דראשוןבגוףמסופריםהילדות

סיפורשלפניולחשובהקוראאתהמפתהמודוס-מופלאההתבוננות

המספרהנעראתלמשל,זה,בהקשרלהזכיררוצהואניאוטוביוגרפי.

שלהראשוןבחלקוהמספרהנערואת ) 197 3 (העין""כאישוןבנולבה

 .) 1978 (הפלאות""תורהרומן
5 

המבעיםביןהבולטאי-התואםשלפשרומהלשאולהמקוםכמדומה,זהו,

המוקדמת?ילדותואודותאפלפלדשלוהחוץ-ספרותייםהספרותיים

התקיפהההימנעותביןכל-כןהמובהקתהזיקהאתלהסבירניתןכיצד

המקיפהההתייחסותלביןהוריו,בביתהחייםעלאישית"מ"עדותשלו

הזאתהשאלהשלחשיבותהשלו?בלביטריסטיקהזאתלתקופהוהעשירה

המשתנהאת-כןלנהוגשלאאפשרואי-בחשבוןלוקחיםכאשרגדלה

מדדיםעל-פילפחותהיו,הוריובביתעשהשאפלפלדהשניםההיסטורי:

יחסית.שלוותשניםחיצוניים,

תמטיותהבחנותכמהממנהשנגזרותהזאת,לשאלההתשובהאת

ביניהן:וראשונהמוצא,נקודותמכמהלבררמקבשאנימכריעות,ופואטיות

בסיפוריםוהמיניותהאהבהשלואופייןמעמדןשלכולללתיאורניסיון

 !:;אתמאפייןמאודדומהמהלך . 3
r 

 ~משפחתועלאפלפלדשלהעדות

 .... =i"הפרודותכמסההגרעינית
מציגשהואהשאלהעלהיקרות".

נמענים,שלמדומיינתקבוצהכשם

הואסיפורו,אתלשמועהמבקשים

כפרוץכייספריספר."מהמשיב:

דקהיההשנייההעולםמלחמת

ואמואביויחיד,כןשמונה,כן

האינטליגנציהאלהיושייכים

תמימותהכדובשהאמינההיהודית

וככלהקדמהאלנוטההעולםכי

דאויהודית,גםלאומיות,שיירי

אחדיכהמשך,ומידאנכרוניזם."

יחיד]שלישי]כגוףהרדיועלהעדות

מהספדהשלהםהשירניוהמעתק

לספרההאינטימיתהפרטית

האגבי(השיוךכדתית nהציכודית-

האינטליגנציהמוגדר:למגזרשלהם

נוסף,שיוכימעתקמופיעהיהודית)

מהספדהלגמדיההודיםאתהמנתק

אותם,ומציגהאינטימיתהפרטית

שלכנציגיהכמפורש,הפעם

רחבה:תרבותיתחברתיתתופעה

היולאאפלפלד]של[ההודים"הם

שלרוכהזו.לככמשאלתיחידים

אירופהכמזרחגםהאינטליגנציה

 •••כזוהייתה
 . 94עמ'שם, . 11

"עשן:חלפי,רחלהתיד:כיןודאו, . 4

אהדןעם(ריאיוןוטראגיקודד

 ; 23.11 . 1962מעריב,אפלפלד)",

על"אפלפלדאלעד-לנדר,פנחס

יוליתמורות,ונעוריו",ילדותו

עדלאו,יעקב ; 52-51עמ' ,) 1980 (

הגמא,ארץעלאפלפלד:"אהרן

 iי l 48-45בצררן,המספר",עםריאיון

יגאל ; 196-192עמ' ,) 1991-1990 (

אפלפלד",אהדןעם"ריאיוןשוודץ,

הספרותפרויקטודמויות,מילים

עומקדיאיונותירושלים,קרןשל

וההוגיםהסופדיםגדלויעםמצולמים

 . 1992דצמבר,כימינו,היהודים

הדאל-פיש,א'זה:כהקשרועיינו . 5

היהודיתוהסיפורתאפלפלד"אהדן

יהודיתתרבותהשואה",לאחד

התחדשות,אומשכר-כימינו

נ~



 ; 131-125עמ' , 1983רמת-גן ::tנ:
י=
!::. Sokoloff Naorni B. lmagining 
 ::tנ:
 the Child in Modern Jewishו:ר
rי
rי Fiction, Johns Hopkinsו:ר

 :-:יו
University Press, Baltirnore 

::::i 
rי

129-152 . 1992, pp ; שרררץיגאל, 
 ::tנ:
אהרןהשבט:ונצחהיחידקינתי= M 
י=

הוצאתעולם,תמרנת-אפלפלד ii -1996ירושלים,רמאגנס,כתר , 
C: 

 . 40-34עמ'

שלו,הגדולההסיפוריםבחטיבתכלומר,אפלפלד;שלהאוסטרו-הונגריים

המוקדמת.ילדותושלהמרחב-זמןרקעעלמתרחשיםבהשהאירועים

ב.

אפלפלד,התמקדשלוהאוסטרו-הונגרייםמהסיפוריםאחדבכל

שלהליבידומצבתיאורלכנותו:שאפשרבמהשונה,מפרספקטיבה

מיומן,מנתחכמוהעולם.מלחמותשתיביןאירופהבמרכזהיהודיהשבט

הניסוייםעלחוזרמחמירים,מעדבהבתנאימהצומחאומהחיתאהבוחן

הזההגדולבקורפוסאפלפלדבוחןכןאותם,ומאמתשוניםבמצבים

אתלאתרומנסה-ומשפחותזוגות-היהודיבשבטשנזדווגו""תאים

באירופה.היהודיהעםשללכיליונושהביאהנגע

ראויהמהןאחתשכלומרתקות,שונותדברכיםושוב,שובנערןהניסיון

כפישהוא,המשפחתי,התאאחת:תמידהיאהתוצאהאןמקיף,לדיון

אנפין",בזעירהיהודית"ההיסטוריהעצמו,אפלפלדשלמדבריושלמדנו

הליבידונליותהזיקותשלבחיוניותןחמורדלדולבשלאנושבאורחנפגם

הורים-ילדים,גברים-נשים,אותו:המרכיביםהשוניםהגופיםבין

ילדישהמשפחותלרוב-כאלהיש(אםואחיותאחיםסבים-הורים,

וכולי.אחד)

שלהפתיחותאתבעיוןלקרואדיהזוהתופעהשלאופייהעללעמודכדי

מהוותהןמתכונת:באותהבנויותשכולןהאוסטרו-הונגריים,הסיפורים

הסיפוריתההתרחשותאתמניעותהןכאח.דהסיוםשלוהטרמהמבוא

ההכרח,ומןלמעשה,מראש.ידועמוותשלכרוניקהעלמבשרותבעתובה

בסיפוריםעורןשאפלפלדהניתוחהזה,הבוטהדבימוילהשתמשכמדומני,

פיסותעל-פישלמהחייםהווייתהמשחזרפתולוג,שלניתוחהואהללו

שלה.מתותקיום

אפלפלדבוחןשבהאחת",ובעונה"בעתהנולבהשלהפתיחהלדוגמההנה

בהריכפרי,לצדיקהמגיעהמוינה,יהודיתמשפחהשלקורותיהאת

(כמוהמאדבתיהודייהנערההלנה,לבתמזורלמצואבמטרההקופטים,

שלה:החייםכוחאתהזה)בקורפוסהיהודיותהנערותכל

מעברנמשכהקצהשלקראתמייגעת,דרךזוהייתההגיעו,בסתיו

לרוחחשופיםהרכסבמעלהטיפסויומייםהאם,שללכוחותיה

להם,שסייעואנשיםוכמההצעירהעגלוןהסוסים,אלמלאולגשם.

אךאלה,באזוריםלמסעותיפהאינוהסתיומעפילים.היואםספק

בהםדחקלו,שנקראככלאוהכורח,תענוגות.מסעהיהלאזה

יצאו.והם
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הדלת.אתפתחעצור,רוגזהרבהבהשהיהובתנועה,ראשוןירדהאב

במבטמידונתקבלהבזהירותהקרקעעלדגלהכףאתהציגההאם

ספוד,איןפעמיםלךאמרתיל.ךאמרתינשימה:מעוצרשרעדזועם,

אחריה.ומומיםירדווהבתהבן .בקולילשמוערציתלאאתאבל

 .הישןהביתיבנוסחהאםשאלההאכסניה","היכן

ממנה.עיניואתלגרועבלאהאבאמדשואלת",את"אותי

התאפקה.אךלהשיברצתההעגלון,אתאלאשאלתיאותךלא

אחדהיהזהשלג.בגדיוהיואחוזיםכאילורגליואתכיעדהאב

 .שלוהשכיחיםהרוגזמביטויי

המלההאכסניה".זוהי"האםהעגלון,אלהאםפנתה"יקירי",

הואאךהאב,שלאוזנואתצרמהביתי,כדגששנאמרה"יקירי",

דבר.העידלא

משהוהיהקולובצלילהיד.אתוהושיטהעגלוןאמדכאן","כאן,

הסוס.שלמהמהומו

דיברהאי-סבלנות .העגלוןעלהאבפקדהמזוודות",את"הוצא

דוחומורתאתלהביעבלילאהחבל,אתהתירהעגלוןמגרונו.

מהפקודה.

 .הצלולוהאווירהמריבותמהטלטול'המומיםעמדווהבתהבן
זו.בקביעהחידושהיהכאילוהאם.אמדה"הגענו"

::.: 
::t: 
r 

~ 
;= 
 ..ב

רוחני,מסעשלתחילתואתלכשדהאמורפיסי,מסעשלסיומוזהו

שלחיים-חדשיםבחייםלפתוחהחולהמשפחתאמורהשבמהלכו

שמדוברלנו,לרמוזהמספרדואגהדמויותשלגבןמאחודיבדם,בריאות.

ההתפרקותתהליכיאחדשהוימעקבלנומייעדושהואסופנית;במחלה

משוגותביןומעמיק,ההולךהאירוני-פתטיהפערואחדהמשפחהשל

שלשעתידההחותכתהעודבהלביןהאפשריהריפוידבברהאשליה

משכבד.נגזרהמשפחה

בעשרותהפתיחהקטעלנומאותתבומצויהשהמשפחההסתוםהמבויעל

הציוןדדךנכונה,הלאבעונהמגיעהשהמשפחהבכךהחלתמרורים.

להם,שסייעואנשיםוכמההצעידהעגלוןהסוסים,"שאלמלאהכמו-אגבי

תענוגות";מסעזההיהש"לאדביווחוהמשךמעפילים",היואםספק

קלועיםבושהמשתתפיםכפוי,מסעאלאבחידה,מתוךמסעלאכלומד,

והםבהםדחקלו,שנקראככלאוש"הכודח,המספרשלהציוןהגודל.ביד

מדיונטיותהמשפחה,בנישלהמדיונטיהאופיעםאחדבקנהעולהיצאו"

במבעיםובראשונהבראשהזאת;הסצנהשלבעיצובהפרטבכלהמשתקפת

מסביבתם.איומהתלישותהמשדדיםשלהם,והגופנייםהלשוניים

שהמרכיבנוסחהישן":הביתיב"נוסחהעגלוןאלהאםפונהלמשל,כ,ך

לנמעןביחסהןשלו,הבולטהתואםוחוסרהישן")("הנוסחהאנכרוניסטי

צורמיםבית),ולא(אכסניהשלולדאיקטביחסוהן(העגלון)הישיר
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מקוםשלהדו-משמעיהמעמד . 6 ~
!::. 

האירוניתוכתוספת"הגענו"האם

חידושהיה"כאילוהמספרשל

זוסיפוריתכחטיבההדמויות

או(אכסניההמשפחהשלהיעד
::t: 
שלכקביעהגםמתבטאבית) !::::,
ן:ך

r
 :-:י

-r=י
::t: שלההתייחסותזו".כקביעה
 ,..י=
י=
להםשישמסוימים,למקומות ~

c נמוך),(ארעי,אחדקיומיערך

אותןששימשומיליםכאמצעות

ערךכעללמקוםלהתייחסותכעבר

חשוב)קבע,של(מקוםאחרקיומי

חוזרתפסינו-לשוניתתופעההיא

כך,האוסטרו-הונרגית.כסיפורת

והכתהאםמגיעותכאשרלמשל,

נופשמקום-כ"הפסגה"לאכסניה

מודיעה-מוותלמקלטההופך

מוסיףוהמספרהגענו','"וככןהאם:

כאשרלומר,הייתהשרגילה"כדרך

שכההתיאטרוןולהקתהלהקה

המלון".אלמגיעההייתהכיכבה]

כתוך"הפסגה"אפלפלד,אהרן

מחקר,הגות,ספרות,רבעוןבצררן,

עמ' ,) 1982 (תשמ"כחורף-אביב,

28 . 

"הזמןשוורץ,יגאלוראו: . 7

ואילמותתודעהדיבור,הקופטי:

אפלפלד",אהרןשלכסיפורת

עמ' ,) 1986 ( ] 591 9מאזניים,

הגלותעל"לאהנ"ל, ; 12-10

עלינו,אלאכותבהואכאירופה

 , 15/6/2001מעדיכ,כישראל",כאן

 . 28-27עמ'

התאשלהסופניהמצבעל . 8

את-הסיפוריהעתידאתמטדימיםרבה-בעתשלהםבאי-הרלוונטיות

זמנית-קבועהלאורחתביתמבעלתהאםשלבמעמדההצפויהמהפך

 6נידחת.באכסניה

דגליואתהמנעדהאבשלהגרףבשפתגםנרמזמהמציאותהניתוק

פונההואשברהפקודהובנוסחשלג"בגדיוהיואחוזיםהיווליא"כ

והבת,הבןשלהגרףבשפתרגםהסיטואציה),אתהולם(שאינולעגלון

"המרמים"דמרמים",אילמים,תאומיםכזרגהפתיחהפרקבמהלךהמוצגים

סביבם.שמתרחשמהמכלדברלהביןמצליחיםשאינםהטלטול",מן

הארסטדר-הנולבותלכלאופייניתפתיחהזוהי(ושרב,כאןלנרישככלל

המלביטמספר,מפעילשאותרברברתתאטרון 7אפלפלד)שלהונגריות

דמויותיושלבתנועותיהןהשולטתהמכניותאתשלוהתיאורבטכניקת

בנוסחיםודבקותןעילגותןאתהנדיבים,דיבוביובאמצעותומדגיש,

מתים.לשוניים

הארסטדר-הרנגדירתבנובלותאפואמוצגהיהודיהמשפחתיהתא

היהודיהמשפחתיהתאושלהזוגיהתאשלמצבם sגרסס.כגרףמלכתחילה

מפנותבהןהגלוםהליבידומעטשאתמשרםגםכל-כךחמודהזרבחטיבה

ארכפסולי-קשר,הנתפסיםהשבטי,במעגללסובייקטיםארהדמויות

מסתיימיםאתםשהקשריםהשבטי,למעגלמחוץהנמצאיםלסובייקטים

אתהדמויותמשחיתותשבאמצעותהנוספתדדךבקטסטרופה.תמיד

המוצגיםלעיסוקיםכפייתיתהתמסדותהיאשלהןהמדולדלהארוס

תוחלת.חסדיארוטייםדחפיםשלכעידוניםאר(פדריקצירת)כהתקרח

היחידיםהממשייםהקשריםהיהודית,המשפחהבתרךלארוסאשד

אפלפל,דשלבפרוזהמארדטעוןנושאזהרלבנים.האמהותביןמתקיימים

שלאופיתדירנושאיםשהםדקאומדכאןנפרדת.התייחסותהדורש

גחמניתילדהשהיאואימאילד-מבוגדשלארילדיםשניביןיחסים

 9אחדירת.וחסרת

החוצה.מופניםהגרעיניהיהודיבתאהאחדיםהארוטייםהמטעניםכל

להםהמזכירותליהודיותאר 10לגרירת,נקשריםהיהודיםמהגבריםרבים

מסתיימיםהללוהקשריםלגריים.יינקשרותיהודיותנשיםמעטולאגרירת,

המיני,המפגששל"התוצר"מבחינתרגםהזוגיותמבחינתגםבהתרסקות,

הואהמעורביםהזוגותצאצאיכלשלשגודלםלכךכוונתיכזה.ישאם

ו/ארחוליםככולםודובםנפשיתו/ארפיסיתפגומיםנולדיםהםמד:דע
 12נדצחים.

המרכז-אירופיהיהודיהמשפחתי

כסיפורככראפלפלדאותנומעמיד

שלוהראשוןהאוסטרו-הונגרי

כפור(מתוך"הסתיו""במלוא

אבי .) 71עמ' , 1965הארץ",על

משכילכיהודיהמתוארהמשפחה,

כיכולתהניחןאופקיםורחב

מצבהאתמסכםדקה,אנליטית

ידעלא"עתהכך:משפחתושל

האםלהםהימים.חמקוומתיכיצד

היהודיםהנעריםההמשך:דודלצעירים,אשדהבוגדים.ליהודיםבאשדזהכמיטותכאן,השרועיםאלההיו
בביתם,החיותהגויותהאומנותארהמשרתותאצלהארוסאתמגליםי"ש]וכתו,כנוואשתו,הרחבות
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ורגשיארוטיעוגןזה)לענייןואדרש(ואשובעבורםהמהוותצעירותנשים

 13מוסרית.בהפקרותתדירהגולבותמשוגותיהןלמרות

מסיפוריבכמההיהודיים,הנעריםשלהארוסמתועלשאליונוסףאפיק

 14הקומוניסטים.בשורותבעיקרהאידיאולוגית,הפעילותהואהקורפוס,

כאלטרנטיבהדביעדב,ו/אוהפעילותכדיתוךנתפס,זהאפיקברם,

שני-רליגיוזיתלנהייהו/אוהארוטיתלכמיההמספקתולאגסה

בהמשךזובסוגיהוארחיבאפלפל,דאצלביניהםשהגבולותתחומים

 .מטושטשים-

בעיקריותר:מעודניםלאפיקיםמתועלהיהודיותהנערותשלהארוס

מביאיםאינםהםעקרים.כתחליפיםמוצגיםאלהגםאךומוסיקה.ציור

מואצתכדעיכהשמתוארבמהלוקותוהנערותהמצופה,הסיפוקאת

למיניהםבסנטוריומיםמאושפזותרובןדברשלבסופוהחיים.רצוןשל

עוברמשכבר,קלוששהיהשלהן,הארוסושםהכנסייה)בחסות(תדיר

 15ונשמ.דעיקור

האוסטרו-בקורפוסאפלפלדשלהמיניותתפיסתאתלהביןלהיטיבכדי

כלומר,שלה;ה"טבעי"ההתייחסותבמרחבאותהלבחוןצדיושלו,הונגרי

הגרמניהתרבותבמרחבשיצרויהודייםוסופריםהוגיםשללכתביהםבזיקה

 16העשרים.המאהשלהראשוניםבעשורים

"הציונותשכותרתובפרקביאל,זריזמזכירוהיהודים","ארוסבספרו

התקופהשלהידועיםהתרבותגיבוריאת 11הניוון",ובעייתהמרכז-אירופית

עמדותיהםאתומסכםואחרים)בוודאומקסאוטוייניגר,שניצלו,(פרוי,ד

יותר,אופחותאחידהעמדהעולהזהמסיכוםוהיהודים"."ארוסבסוגיית

כגון:סימפטומיםבקבוצתהמתבטאמיניבניווןלוקיםשהיהודיםוהיא

ו sקלושה"."יצריותאועודפת""יצריותעצבים","חולשת"היסטריה",

האוסטרו-בתקופהוהיהודיםארוסלסוגייתיבחסאפלפלדשלההבחנות

 .ההבסבורגייםוהסופריםההוגיםשללעמדותזהותלאאךדומותהונגרית
כיליונהשלהמוצאמנקודתהתקופהעלכותבשהואמשוםהןכמדומה,זאת,

והןהשואהבמהלךאצלושגובשווהאמנותיותההגותיותההנחותועל-פי

וטיפחה,יצרהשהציונותהחדש",היהודי"האדםלפרויקטשיחסומשום

אמביוולנטי.היה

עמדתואתהמייחדיםמאפייניםשניבציוןאסתפקזומצומצמתבמסגרת

המורכבותביןהמודגשהפערהואהראשוןזה.בנושאאפלפלדשל

בהתנהגותןמשתקפתשהיאכפיוגיבורותיו,גיבוריושלהנוירוטית

שלהן.התודעתיתהאטימותלביןהפיסיים,ובמבעיהןוהארוטיתהחברתית

 c::יצוריםדקאוהנפששללוויהבני
~ 

 ...,דואה.באיןלונטפלומהשמשום

 =; !!דדךעצמוהמשחילהחוטאיה
 ..ב

העושהאותם,המחברהנפשות,

בלשמאאולזה,זהקשוביםאותם

לעצמו,לילהלעצמו,תחנהאחד

שניתקחלוםפיסתלעצמו,שינה

לבדונעמזד,איזהמתוךעצמו

ימסאשדעדמתמדת,בתנועה

צבעוניך",בבועת

אש"ב"דצפתובנהריטהלמשל: . 9

שיעלו,ב"עדואוטולבנקח ;) 1988 (

ובאורח ;) 1995 (השחר"עמוד

הפתיחהבפרקיובנההאםשונה,

 .) 1978 (הפלאות""תורשל

הפלאות"ב"תודהאב :למשל ' 10

סףעלמשפחתואתהנוטש ) 1978 (

מקלטלוומוצאהשואהאירועי

בווינה;נוצריתחברהאשתאצל

("קטדינח",לקטדינההנקשרסמי

לגלודיה,המתחברקאדל ;) 1988

ואחדים. ) 1993("טמיון",

("עדלאדולףהנישאתנקהלב ' 11

 ;) 1995השחר",עמודשיעלה

 ,) 1999 (אהבתי"אשדב"בלהאם

אוקראיני,בצעירהמתאהבת

ואחדות.לו,ונישאתמתנצרת

ב"כאישוןהמטורףטדופיץ . 12

אישהשלבנם ,) 1973 (העין"

שגופויהודי,ורוכלרוחניתכפרית

הזעירוראשוחראאיכרגוףהגדול

בדונו,שלדודובתזוסייהודי;ראש

הפלאות','ב"תודהראשיתהדמות

הגואיםויצריההמלאשגופה

הגוייהחלקכמורשתנתפשים

שלההכפייתיתואי-המנוחהשבה,

היהודי;החלקכמורשתנתפשת

וקטדינחסמישלבנםבנימין

שנרצח ,) 1988("קטדינה",

שלמשפחהקרובבידיבאכזריות

זה:לענייןעודואחדים.קטדינה,

תבאנהדואה"'באיןרץ'שוויגאל

הסתיו''במלואהסיפורהתמורות,'

העין''באישוןשלמוקדםכנוסחהיהודית-רוסיתהספרותגיבוריכמוהיהודית-גרמנית,הספרותגיבורי

למבנההעדותהפלאות.''תורושלביןביטוי,לידישבאהמופלגת,אינטרוספקטיביתביכולתניתנוהזמן,בת

שלבפרוזההפנימיתההתפתחותאפלפל,דשלגיבוריולעומתם,דקים.עצמייםנפשייםבחיטוטיםהיתר,
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 23עלי-שיחאפלפלד",אהדז

 . 181-17 5עמ' ,)'א-ו"משת(
=-:: 
הפלאות";ב"תודולואיזבדונו . 13נ:ב

פאולב"טמיוז";וגלודיהקאדלנ:ב
 :--:י
ועוד.אהבתי"אשדב"כלוהלינה ו:::

המשרתותשלמקומולענייו ~
 Mי=
י=

אילנהשלכמאמדהדאוההיסטורי,

שלבסיפוריוהגויותוהאומנות

בהקשרלמקומובזיקהאפלפלד-

זה.מאמריםבקובץדוזז, = ~

הגיבור-המספרשלאביו . 14

הולנדד ;) 1991 (ברזל"ב"מסילת

אדנסט ;) 1997 (קדח"ב"מכדה

ואחדים. ) 2003 (אהבה"ב"פתאום

העיז";ב"אישוזפאולינה . 15

 ;"הפלאותב"תודתרזהדודה

חניב"הפסגה";/איזידודה// 1

 .ועודב"קאטדינה"

בכתביו,להזכירמרבהאפלפלד . 16

כאחד,והעיונייםהבליטדיסטים

התרבותממרחבוהוגיםאמנים

במציאותהלכודיםאדםבניהםעגנון,שלבעקבותיוזהבענייןהלךוהוא

להתמודדאואותהלפענחמסוגליםאינםשהםמסובנת,ורגשיתמנטלית

כ,ךעלרמזתיונברכאן,תופסותהאינטרוספקציהשלמקומהאתאתה.

שחיוניותםהגיבורים,אתהמאירותמפוארות,והכחשההדחקהמערנות

חריף.אירוניבאורקרב,וסופםופוחתתהולנת

ההתמקדותהואזהבהקשראפלפלדשלעמדתואתהמייחדהשניהמאפיין

שונים,יהודייםטיפוסיםמייצגיםפניהשאתהשבט,שלבפסינופתולוגיה

למצבומשהו)(קיצונימבחןכמקרההיהודיהפרטשלבפסינופתולוגיהולא

זההקשוריםהללו,המאפייניםשניהמודרני.האירופיהאדםשלהנפשי

בנולבותמיוחדתבבהירותמשתקפיםזה,שלקיומואתזהומתניםבזה

המרפאבתינולבות-אפלפלדשלהקולקטיביותהאוסטרו-הונגריות

המרפא.וערי

שקנההגרמנית,בספרותעשירהמסורתבעלז'אנרהםהמרפאבתיסיפורי

הים"ו"נונחהמרפא""בבית(למשליהודייםסופריםאצלגםשביתהלו

(הבורגני)הטובהסדרביןההתנגשותשעיקרוז'אנרזהופוגל).דודשל

בעלילהמתבטאתהשנייםביןההתנגשותצפוי.והלבתירציונליהלאלבין

בעלותתדירחריפות,יצריותבהתפרצויותהסיפוריםשלוהסמליתהראלית

דביגרסיותמאן),תומאסשלבוונציה"ב"מוות(למשלנורמטיבילאאופי

תומאסשלהקסמים"ב"הר(למשל,והמחלימיםהנופשיםשלפילוסופיות

מרחבשלמוקטנתבבואהכאלהמרפאביתלמרחבובהתייחסותמאן),

ביותר.האוניברסליבמובןהאנושי,הקיום

ג.

 .והאוסטד,-הונגדיהיהודי-גרמני

היינה,היינדיךשלשמותיהם

פטרצוייג,סטיפזשניצלו,אותרו

הופמנסטל,פרזהרגואלטנבדג,

פדנץמוסיל,רובוטוופל,פדנץ

שלוםוגדשוםברבדמדטיזקפקא,

פעמים.עשרותבכתביונזכרים

הללוהמקומותמזבמקצת

ובערכהבאופייהדיוניםמתקיימים

"האסכולהשלוהמוסדיהאסתטי

ב"תודלמשל,כך,הוינאית".

נולבותהאוד",ו"במכוותהפלאות"

הנער-המספרשלאביושבהז

אותהעלהנמנהדוחאישהוא

אסכולה.

והיהודים,אדרס ,ביאלוריד . 17

עמ' , 1992תל-אביבעובד,עם

240-233 . 

מהמחקריםעוליםדומיםדברים . 18

שכינסוזולתקופההמוקדשים

 Sanderזיפס:וג'קגילמוסבור

,). L.Gilman & Jack Zipes (eds 

C"mpanion t() Jewish Writing 

and Thought in German המתרחשיםבסיפוריםאפלפלדשלהיהודיותדמויותיושלהארוטימצבן
Culture 1096-1996, Yale מצבםשלדההשנפולבבחינתהואובישראל,באירופההשואה,לאחר

בזיקתםחשוביםהיבטיםמספרשעלאפלפל,דשלהמרפאבתיבסיפורי

רקאלאמיןאין 19שחם,חיהעמדההגרמנייםהמרפאסיפורילמסורת

שיממוןהצלחה,בלילרובלהסתיר,המנסהאקסטרווגנטית,קוקטיות

נבוביםמשפטיםרקאלאממששלפילוסופיותדיגרסיותאיןגדול.נפשי

הנופשיםובמיוח,דוגם,הנשייה.לתהוםמידושוקעיםלאווירשמופרחים

היהודיהמצבאתנולקודםמייצגיםאפלפלדשלהמרפאבתיבסיפורי

הזיקהאתמאודמקציןאפלפלדולבסוף,האנושי.המצבאתכךאחרורק

הללומהסיפוריםצפוי.והלארציונליהלאלבין(הבורגני)הטובהסדרבין

מסכתגםאלאושקריחיצונירקלאהואהטוב"ש"הסדרועולהחוזר

מוות.למסכתהמתקרבת,השואהשלבהקשרההופכת,האמת,מפנימגן

הם,צפויוהלארציונלישהלאומתבררחוזרהללוהיצירותמןובהתאם,

מאו.דוצפוייםרציונלייםהבעתה,למרבה
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 :.:: University Press, 1997; Robertכךעלהמעידהזו,תופעההאוסטרו-הונגריים.היהודיםשלהארוטי
:::t:: 

--Alter, "Literary Reflections zמשתקפת 20גיבוריו,עללחלוטיןפסחההארוטית-ציוניתשהמהפכה

!!! 
 =; of the Jewish Family", Davidמשפחותזוגות,בודדים,אנשיםשלו:במעדבההנבחניםהשבטתאיבכל

Kraemer (ed.), The Jewish 
.... 

קטנות.וקהילות
1989 , Family, New York , 

הגיבורים,),מתקשים 1962 (אפלפלדשלהראשוןהסיפוריםקובץב"עשן",
. 228-233 . pp 

קי'ט:בע•ר"מוותשחם,ח•ה . 19

' 
נופש'ע'י'בארנהייםהנובלותהםכלשהו.לייבדונליקשרליצורהחמישים,שנותשליבשראלשואהפליטי

בוונצ"ה'ו'מוותלאפלפלרלהןשישטווחארוכותשותפויותלאואפילוארוטייםקשריםיוצריםאינם

במספרמשווהעיוןמאן:לתומאס הגיבוריםרובו"עשן")."שותפות""שלושה",סביפורים(למשלרגשיגוון
יצחקותמטיים",ז'אנרייםה•בט•ם שאפלפלדהזוגותבמעטהזוגבנייבןוהקשריםבגפם,חייםזוסיפוריתחבטיבה

(עורכים),פרושוא•ר•סבן-מרדכירציני",("ניסיוןבאלימותניתקיםאואהבה")("סיפורונמוגיםהולכיםתיאר

"בוטה").
ב•צירתומחקריםלעשן:כפורבין

אונ•ברסיטתאפלפלר'אהרןשל

ביותרוהמפורטתהמלאהדברךממומשהזהנסלבהלבתיהאנושיהמצב
 . 1997 ,גור•וןבן-

במסותיוהתייחסלאאפלפלר . 20

המ'נ',בהקשרהצ•ונ•תלמהפכה הכישלוןאחרשהוילמעקבכולוהמוקדש ,) 1971 (והכותונת""העורברומן

לאחרונפגשושבוהמלחמה,לפנימזהזהשנפרדוזוגבנישלנמנעהלבתי Jב'רבותפעמ•םקשרהואאולם
(הנתפש•םהצברשלהגוף " 1ר'מ והארוטיים.הרגשייםיחסיהםאתלשקםמנסיםוהםבארץרבותשנים

לביןמזה,ממש)כארייםאצלו הגיבורה,שלהפתטיהכושלניסיונההיאהזהברומןהשיאמנקודותאחת

המהגרים,הנער•םשלהגוףרימוי'עלשיבשרצאצאלבעלהלהרותמבוגרת,אישהכברשהיאגרוזמן,בטי

החדש.במקומםהדורייםלמהגריםאחרעתידשלקיומואפשרות
ה•תר:ביןוראו,מזה.השואה,פל•ט•

אחרונות,יריעותנמשכת","הטרדה

יחסית,בהרחבהתיאר,שאפלפלדהיחידההמשפחהבניביןהקשריםגם
ב•ניים","חשבון ; 10/12/1993

 ; 5/9/1994אחרונות,יריעות

המלחמהאחרישנה"חמ•ש•ם בןב"בארטפוסבארטפוסהסוחרשלמשפחתובארץ,החייםרקעעל

בעיקרעמוק,בניכורמאופיינים ,) 1983והפסים",("הכתובתאלמוות" 20/4 /אחרונות,הגרולה",•ר•עות
יפעתהבא•ם:בריא•ונותוכן 1995 כלכמוהאב,מתעלשלוהיצריותאתהמשפחה.בנישארלביןהאבבין
רג•ל•ם",ס•פוריםרג•ל•ם"ח"םנכו, עםמזדמניםלקשריםהמלחמה,אחרישלבפרוזההאפלפלדייםהגיבורים

אלון,דפנה ; 11/7/1969רבד,היומיומיהקיוםלמרחבמחוץתמידהנמצאיםבמקומותמפוקפקות,נשים

 2הנורמטיבי.יהאידיאולוגיו/או
 ,,,לבאהשלאתשיקהאצלו ש'"

 ; 1978מאיגרנ"ע,במחנהפורקן",

התרבותיתלפעילותהמקבילותזו,בחטיבההיצריותלתיעולנוספותדרכים
הואהגדול"הקרש•לבבן,אברהם

אחרונות,יר•עותלזי'ף",לאאיך

"שיעורלסקלי,חן• ; 5/6/1980 הספסרות,הגדול,המסחרהן:ההבסבורגית,בחטיבהוהאידיאולוגית

'גאל ; 14/6/1985העיר,מולדת", כך 22והחוק.החברהבשוליתמידהמצוייםבתחומיםאחריםועיסוקים
אפלפלר",אהרןשל"הבונקרסרנה, "קבומתרציני","ניסיון ,"טאל"("עשן"קבבציםהמוקדמיםבסיפוריםהחל

יגאל ; 12/5/1989אחרונות,'ויערת הארץ"עלו"כפור 1963החוף"),יד("עלהפורה""בגיא , 1962הקרקע"),
כלאל•ק",לאאפולו"לאשוורץ, "בארטפוסובנולבות " 194611האיטלקיתבנולבה , 1965 ,)"'גרו'גסנט("באיי

 .) 1991 (ברזל"ו"מסילת ) 1983והפסים",("הכתובתאלמוות"בן
עבורן,עדנה ; 6/9/1991העיר,

יריעותנטו",סופראפלפלר,"אהרן

 . 17 / 6/1994אחרונות,

ומלבהבתל-אביברגבארטפוס . 21 הקורפוסליבןהאוסטרו-הונגריהקורפוסיבןלמיניותיבחסוהשוניהדמיון

בכמהפעםאךזמנו,רובאתבה הקולקטיביותהנולבותביןכשמשוויםבבהירותמתגליםאחרי-השואהשל

שםלנתניה,נוסעהואחורשים הקבוצתייםהסיפוריםלבין-המרפאבתינובלות-ההבסבורגיות
המ'נ"םיצריואתמספקהוא הונאהישוכאןכאן 23ישראל.בארץהמתרחשיםהקולקטיביותוהנולבות
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הנעריםכמוהו,לביתו.וחוזר :=-::
י=
האוד"ב"מכוותהחקלאיתבחווה .::!
::-=: 
המיני'םיצריהםאתמספקים !::נ

 ..,ן:ך
 :-:-ו

אוהחווה,מןהדחקהים,בחוף

כנחותיםהנתפסיםבחווהבמקומות
=ו

רווק,הנעראידאולוגית.מבחינה ~
:.=i ,אחתשלדגלהאתמלטףלמשל
המתוארמקוםבמטבח;המבשלות i:iי=

רקמועסקיםבוואפל'כנמוךEייי
C: 

במרחביםלעבודהשנפסלוהנערים

בשרותהמובהקים:הציוניים

(לפחות)אובמטעיםהפלחה,

"רגםשוורץ,יגאלגם:ודאוברפת.

סימןהמוצא?",דרךהסגור:המחנה

מפעלים , 12 \ 13חוברתקריאה,

עמ' , 1981אוניברסיטאיים,

360-357 . 

בן-מרדכי,יצחקזהלענייןודאו . 22

גאולהלורדךכמטאפורה"הפשע

 'השחר'"עמודשיעלהב'עד

זה.מאמריםבקובץ

הראשוןהקולקטיביהסיפור . 23

הואבארץ-ישראלהמתרחש

("כפורהנמוכים""במקומות

בומסופר .) 1965הארץ",על

המלח.ביםנופשיםקבוצתעל

ילידייהודיםהםהנופשים

ששורשיוהמספרלמעטגרמניה,

הנהר""אדניבקובץבקופטים.

קולקטיבייםסיפוריםנכללים

(טופס"הלהקה"גרסאות:בכמה

ועוד"לילההנובלהשלמוקרם

ומקומותפנסיוןסיפורילילה");

("אכסניה",מקביליםהתכנסות

התקבצותעלסיפורים"היום");

המייצגארםסביבאדםבנישל

("אחרשחרבהמאמיניםקהילת

שלנו");הדין"עורךהחופה",

האיטלקימהמחוזקולקטיביוסיפור

טופסשהוא ,) 1946"בחנוכה"

הקולקטיביתהנובלהשלמוקדם

שכונסה ," 1946 "האיטלקית

 ) 1974 (ושעות""שניםבקובץ

הקולקטיביתהנובלהעםיחד

עיר"באדנהיים,ההבסבורגית

חזרהאחרונותבשניםנופש".

המתועלארוסקייםוכאןכאןהקשה.האמתמולעינייםועצימתעצמית

נובר,שלמורשתםיידיש,עממית,יהודית(תרבותתרבותייםלאפיקים

המנותבותארוטיות,התפרצויותישוכאןכאןואחרים).רוזנצוויגשלום,

מאפייניםכבעלותהמתוארותלדמויותאולא-יהודיםשללדמויות

בסימנההללוהמיניותההתפרצויותעומדותוכאןוכאןיהודיים.לא

היחידברמתקטסטרופה-התאדבותמוות,מחלה,-קטסטרופהשל

כולה.לקהילהשצפוימהעלסינקדוכית,דברךהמרמזת,

הדבליםשניגםישהקורפוסיםשניביןבעיניי,חשובהנקודהוזואלב,

כעקרהנתפסתהאוסטרו-הונגריבקורפוסהמיניותראשית,בולטים.

גיבורישלהמיניותואקסטרווגנטית.גחמניתססגונית,היאאלבומנוונת

כצורךמעוצבתזאת,לעומתהשואה,לאחרהמתרחשיםהסיפורים

כמעטתכליתית,עניינית,מיניות-תרבותיעידוןשוםללאגופני-ביולוגי,

וברמייהבהכחשהעסוקיםהאוסטרו-הונגרייםהגיבוריםשנית, 24מכנית.

השכלהאינטלקטואליים,כישוריםחסריםהםאיןאלבקיצוניותעצמית

אחרי-השואהשלבמרחבהגיבוריםלעומתם,רטורית.ויכולתרחבה

גופםביןברזלמסךמישהוהציבמשלשלהם,ולצרכיםלעצמםאטומים

להכרתם.

.1 

רקעעלהמעוצביםאפלפלדבסיפורילמיניותישמאודשונהמעמד

הזאתהתקופהבמסגרתהמתרחשיםבסיפוריםמעיוןהשואה.שנות

הדבריםעםלגמרי,לאלפחותאח,דקבנהעולהשאינהתמונהמצטיירת

באוקספורד:בוקרטיולבאותוהסופרמפישמעתיאותםקודם,שהזכרתי

בנדודיועדהיהלהןהמיניותהסצנותביןהזיקהעלהמזעזעיםהדברים

לזוגיותלמין,לאהבה,כאדםגםואוליכסופריחסולביןהשואהבזמן

שרובםהשואה,שלבעיצומההמתרחשיםהקצריםהסיפוריםולמשפחה.

הנולבה ,) 1968 (הקרקע"ו"בקומת ) 1963 (הפורה""בגיאבקבציםכונסו

המתרחשת ,) 1983והפסים""הכתובתהקובץ(בתוךוהפסים""הכתובת

מתרחשתהיאשאף ,) 1989 ( 11קאטרינה 11והנולבהזו,בתקופהככולהרובה

שלביותרהאקספרסיביותהמיניותהיצירותהן-רקעאותועלבחלקה

אפלפל.ד

"הכתובתובנובלההפורה""בגיאבקובץבעיקרהקצרים'הסיפורים

לביןההתבגרות,תקופתביןהמשלבתדומה,במתכונתערוכיםוהפסים"

הנולבהבוטה.ומיניותחריפהרליגיוזיתנהייהעמומה,שבטיתזהות

שונהבמתכונתערוכהגויה,היאהמרכזיתהדמותשבה"קאטרינה",

וב"הכתונתהקצריםבסיפוריםההתבגרותטקסישלמקומםאתבמקצת.

כךעלעמדוכברכאן,תופסיהודים,נערהאונערשבמרכזםוהפסים",

הביבים".דרך"גאולהשלבמבנההתקדשותטקס 2sליפסקר,אבידב
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שאיןדחוסה,מיניותבאווירתמאופייניםהזוהחטיבהסיפוריכ,ךאוכן

מיניותזוהילהדגיש,צריךאמנם,האחרות.הסיפוריםבחטיבותלהדומה

קיטישלהאונסבתיאורהיתר,ביןכןברוטליים;מאפייניםלהשיש

העיווריםזוגשלהמשגלבסצנת ,) 58עמ'הפורה",("בגיא"קיטי"בסיפור

מהסצנותוברבות ) 164עמ'הפורה",("בגיאאנדריקו"שלב"מסעותיו

להתעלםאפשראיאבלוב"קאטרינה".והפסים"ב"הכתונתהמיניות

עלהנמשךהתיאור,ובראשםהללו,מהתיאוריםרביםהמאפיינתמהחיוניות

והפסים",ב"הכתונתלמרקציליביןהאינטימיהקשרשלריבם,עמודיםפני

החפורהזרדים""מאורתבתוךהמלחמה,שלבעיצומהשבועותכמהשארן

כאחד.ורחםקברהמהווהלימינלי,מרחבבבחינתבאדמה;עמוק

גוועתהמלחמהבתקופתהמיניהקיוםשלכל-כןהאינטנסיביתהחיוניות

יחידתהמהוויםאפלפל,דשלהאיטלקיהמחוזבסיפוריסיומה.עםמיד

עדייןמתגלההארץ-ישראליים,לסיפוריםהאירופייםהסיפוריםביןגשר

הואאלבאדירה,ארוטיתהתפרצותמאותהשנותררמץאי-שםאי-פה

"מכרותשלהפתיחהובפרקי 11194611בנולבההיתר,ביןכ,ךבמהירות.כבה

האור".

בשיאאפואמתגלהאפלפלדשלהיהודייםגיבוריושלהמיניתהחיוניות

המטושטשהתפרבקוהשואה,שלהלימינליבמרחב-זמןדווקאע.צמתה

מאופייניםואחריההשואהלפניזאת,לעומתלמיתולוגי.ההיסטורישבין

"החוצה":מופנהכאמור,הוא,שאףקלוש,ליבידונליבמטעןהגיבורים

מזורבהםשאיןחלופייםלאפיקיםו/אוהיהודיהשבטלמעגלמחוץאל

קיומי.

 :.:;הקולקטיביתלמתכונתאפלפלד
 :tנ:
r המתרחשיםוכמסותכסיפורים

 =; ~"לילהירושלים:העיררקעעל
 ..בהיוםו"עוד ) 2001 (לילה"ועוד

 .) 2001 (גדול"

כמיוחדנולטהזהההבדל . 24

המרחבכתוךגיחותקיימותכאשד

אתהמאזכריםלמקומותהישראלי

דוגמאהאוסטדו-הונדגי.המרחב

שלהגיחותהןזהלענייןמאלפת

כ"מכוותשפידאוחכרוהמספר

"הווינאי",הקפהלביתהאור//

ככלשהייתה,אישהמנהלתשאותו

המספר,אנישלאהובתוהנראה,

מפורסם.אוסטריעיתונאי

"חניכהליפסקר,אכידכ . 25

'קדושה':שלואקסטטיתמיסטית

הנובלהשלגנדדיהלרקעהעל

אפלפלד",אהרןשלקאטדינה

 . 98-87עמ' ,) 1992 ( !שתיים,אפס

קינתשוודץ,יגאלעניין,וכאותו

אפלפלדאהדןהשבט:ונצחהיחיד

ומאגנס,כתרעולם,תמונת-

 . 194-141עמ' , 1996ירושלים

אפלפלדשלבסיפוריוהמיניותשלשמעמדהלהדגישהמקוםכמדומה,זהו,

קשרשלממאפייניואחדהרליגיוזית.הנהייהשללמעמדהמאודדומה

הואאפלפל,דשלוהעולםהאדםבתפיסתיסודצירשהואהזה,הדמיון

כפיהדביוני.עולמושלבגיאוגרפיההללוהמשתניםשלהופעתםמקומות

הרלגיוזיות,בסוגייתכןהמיניותבסוגייתכמו 26אחר,במקוםשהראיתי

ביןע.צמהאדירתזיקהמתקיימתאפלפלדשלהשואהתקופתבסיפורי

שם.שוודץ,יגאל . 26האניאתמאיינתשכמעטזיקהזוהישלו.ההוויהלשורשיהאפלפלדיהאדם

לחוויההמטאפיזי.למישורגבוה",מעלל"גבוהאותומחברתבעתבהאן

התקופהרקעעלהמתרחשיםבסיפוריםקיוםשלצלאיןזומעיןרליגיוזית

עלהמתרחשיםבסיפוריםמופיעיםשלההבהוביםהאוסטרו-הונגרית,

וזכרסימןכמעטלהואיןאחריה,ספוריםוחודשיםהשואהשלספה

אחריה.(יחסית)רבזמןהמתרחשיםובנולבותבסיפורים

הולן-לרלגיוזיותמיניותביןהזיקה-זהמרכזיבענייןשגםדומני

 27ביאלזריזשכתבמהדבריםהיתר,ביןעולה,כןקפקא.בעקבותאפלפלד
לעיל, 17העדהכיאל,רדיד . 27

 . 233עמ'דומה:בהקשרקפקאעל
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הבעייתייםליחסיםשנצילר)(מארתוריותראףמורעהיהקפקאפרנץ

כמוהוקפקא,טועןהידוע,לאביו'ב'מכתבוהיהודים.ארוסבין

המינישהשיתוקרות),פיליפשלפורטנוי'של(ב'תלונתוכפורטנוי

שללכישלונוכלשהיבדרךקשוריםלהינשאואי-יכולתובושאחז

ריקהקליפהרקשאינומהכדברהיהדותאתאליולהעביראביו

משמעות.חסריפולחניםשלואוסף

היהודיםשלהדורמחלתמיני","שיתוקביןקפקאשיוצרהקישור

ריקהכ"קליפהאביועל-ידיאליושהועברההיהדותלביןההבסבורגיים,

הפואטיקהלהבנתחשובמפתחהואמשמעות"חסריפולחניםשלואוסף

היוצריםששנימשוםכ,ןאפלפל.דאהרןשלהפואטיקהלהבנתוגם,שלו

אפשריתלבתינמעטמשימהדברנו,אחדכלעצמם,עללקחוהגדולים

הבכתהבאמצעות(מיניות/רליגיוזיות)אחדחשךאוהיעדרלהנכיחוהיא

שלו,החידתיותעל-אףקפקא,(מיניות/רליגיוזיות).אחרהיעדרשל

האישיהרקעביןהיחסעללהצביעניתןשדרכוביוגרפי,צוהרלנופתח

חידתיהואשכסופראפלפל,דשיצר.האומנותילמפעלשלוהמשפחתי

השתיקה.זכותעלולאמולאביוביחסבעדויותיושומרפחות,

נקודתבושאיןחללבתוךהמתרחשאנושיקיוםשלהתחושהמקום,מכל

בתוךהאנושיהקיום-יותרזהירלהיותאםאו,ארכימדית-ליבידונלית,

האחיזהנקודותובמקביל,שלוהליבידונליותהאחיזהשנקודותחלל

היוצרים.שנילסיפורימשותפתיציבות,אינןשלוהזהותיות-שבטיות

ה.

מהלאורשאלה,בסימןכמדומה,עומדות,כהעדשהעליתיההבחנותכל

למעשה, ; 2003אהבה","פתאוםאפלפלדאהרןשלהחדשמספרושעולה

שהיהשבעים,בןסופרביןאהבהסיפורזהושלו.המפתיעהמהכותרתנבר

רווקהשלו,הביתסוכנתלבין"במקרה",לארץועלהבנעוריוקומוניסט

מהוובהתמסרות.במסירותאותושמשרתתלחייה,השלושיםבשנות

לפחותהאם,"פתאום"?לרקוםאפלפלדשלבידיושעלההזההזיווגסוד

כזהלזיווגמטרימיםסימניםלמצואאפשרמעשה,שלאחרמקבריםבחכמת

והמילהלחלוטין,כמעטהאהבהנפקדהנזכור,שמהן,הקודמות,ביצירותיו

ההגותיים,המהלכיםומהםלבדב?ספורותפעמיםהופיעהאותההמסמנת

דרמטי?כמפנהשנדמהמהאתשאפשרווהאסתטייםהרגשיים

דרמטיפחותניאםמפנה,כאןויש-הזההמפנהאתשאיפשרמהלדעתי

שלזהותובשאלתאפלפלדשלההכרעהזו-בתחילהשנדמהממה

הנקודהלהצבתגאוגרפי-דביוניכבסיסלולשמשצריךאשרהקיוםמחוז

אפלפלדשקילבההכרעהעלשלו.הליבידונלית-רליגיוזיתהארכימדית

האישיות","עדויותיומכליותרהרבהאוטוביוגרפישהואהזה,בספר
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לאיונה,השבעים,בןהסופרארנסט,בספרשאומרמהדבריםלמדיםאנו

אותו:הסועדת
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~ 
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שחיתהביתו,אלהדרךהחוליםמביתחזרמאזכילהגילהאמש

נפתחה.חסומה,

בלבוהסבים.ביתאלאההוריםביתהיהלאמסתבר,הראשון,הבית

(עמ'שיבתו"אתשהשהוקשיםעיכוביםכמההיואבלזאת,ידע

112 (. 

נמהישבנתיבתו,מתקדםבשלבעצמועלקילבשאפלפלדהזו,להכרעה

אחתמהן:שתייםעלאעמודזובמסגרתלנת.מרחיקותהשתמעויות

פואטית.והשנייהפסיכולוגית-קיומית

הראשון";נ"הביתהסבים"ב"ביתהבחירההפסיכולוגי-קיומיבמישור

פירושהורוחני,רגשיומעגןמוצאנקודתהמהווההקיוםכמרחבכלומר,

ההורים","ביתעםוהמסובךהקשההמאבקשלזמנית,גםולונטישה,

שנים.עשרותבמהלךהסופרשלהרוחניעולמובמוקדשעמד

עלהסביםביתאתאפלפלדשלהברורהההעדפהיצרההפואטיבמישור

ריגושיעיצובשלסננהכלומר,פתטי;ליקוישלסננהההוריםביתפני

האופייניות.דמויותיועלהדביוניהמרחבשלמידי

שללעולמםהמחברשלביחסוהבולטבהדבלהזאתהסכנהשלמקורה

היאהוריושללעולמםאפלפלדשלזיקתומזה.סביוושלמזההוריו

היוצרותואירוניותסנטימנטליותנימותבהשזורותמיסודה.אמביוולנטית

ריגושית.מבחינהמאוזנותבעתובהדרמטיותשהןסיטואציותבמיזוגן

חיובית,מיסודה,היא,הסביםשללעולמםאפלפלדשלזיקתוזאת,לעומת

חד-משמעית.

תמטי-פואטימצביצרההסביםביתשלהחד-משמעיתהברורה,ההעדפה

וזיקהארוסנאמוד,שנן,-האהבהאתאפשרההיאאמנם,חדש.

אלב,-אפלפלדשלבעולמונדבלותלבתימהויותהןשבטית-רליגיוזית

המפורסמת,המורכבת,התצפיתנקודתעלנדתגזרההיאתליה,בהאוהא

וזיכתהפתטיים,מטעניםלרסןלושאפשרההאפלפלדי,המספרשל

בעמדהאותהוהמירה , 2sשניםשלושיםבמשךהביקורת,בשבחיאותו

לנאורה.מונוליטית-סנטימנטלית

הכנותעשהלאחור,בראייהאומרשאנידבריםהםאלהושוב,אפלפל,ד

נמעטסכנותיו.ועלבוהגלומותהאפשרויותעלהזה,המהלךלקראת

האופציהעםלהתמודדניסההואהאחרונותהשניםבעשריםספריובכל

הרגשי,השונים:מישוריהעלהסבים","ביתמשקףשאותההקיומית,

זנדבנק,שמעוןה'תר:ב'ןודאו, . 28

אמות,מורגשת",הכלת'"הצמ'חה

נעמ' ; 102-100עמ'(תשכ"ג),ב

ב'תורהרכבת"מוט'בחזנוב','ץש'

אפלפלד"אהרןמאתהפלאות'

גבר'אל ; iחש"דחמ"ד, i ,)'"תכ(

הש'ר'ת",הפרוזה"אמןמוקד,

דן ; 14/2/1975אחרונות,'ד'עות

אפלפלד','אהרןשל"ס'פור'ומ'רון,

שקד,גרשון ; 25/5/1962הארץ,

ספר"תהעבר'ת,בס'פורתחדשגל

עמ'תשל"א,תל-אב'בפועל'ם,

המחקרעבודתאתוכן ; 167-149

ר'נהשלמוסמךתוארלקבלת

המתשתפותבתחבולות"ע'וןדודא',

וע'דוןא'פוקשלרושםב'צ'רת

על-פ'טעון,נארט'ב'בטקסט

אפלפלד','לאהרןהאור''מבודת

 . 1983תל-אב'ב,אונ'ברס'טת
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פורסםהגמא"ארץ"אל . 29 ;

א-גפרקיםב"בצרון":בהמשכים !:::,
ן:ך

 ,) 1991-1990 (יבגיליוןפורסמו ~

בגיליוןפורסםדופרק , 63-13עמ' ;;, ,..... 
ובאנגלית: . 54-9עמ' ,) 1992 (יא :=-=;
י=

To the Land oj'Cattails, Jeffrey g 

Nicolson, New-York 1986. 

Green (trans.), Weidenfeld and ~ 

C: 

עלהמעיריםהכללמןיוצאים . 30

"שלושה"הסיפורים:הםהכלל

"עשן",בקובץהקרקע"ו"בקומת

הפורה","בגיאבקובץו"קיטי"

אךרצחשלקיומונרמזבהםואף

אתסיפורית.עובדהבגרראינוהוא

האוסטרו-בסיפורתהיחידהרצח

שלאביומבצעהמוקדמתהונגרית

העין".ב"כאישוןהנער-המספר

ארץ"אלדרךאחת",ובעונהב"עתהחלוהאסתטי.הקיומי-רליגיוזי

וניסהאפלפלדחזרהשחר",עמודשיעלהב"עדוכלהו"טמיון", /291הגמא

והתרחבו.שהלכותיאוריותביריעותהקופטית""האופציהאתלממש

הלירי-אירוניהמודוסהמרתשלמגמההסתמנהההתרחבותמגמתלצד

דיווחיבמודוסהאוסטרו-הונגרי)קבורפוסבעיקראפלפלדאת(ששימש

דורשתהללוהתופעותביןהגומליןוזיקתובה-בעת,כמו-אובייקטיבי.

למשל,כ,ןיותר.דרמטייםנעשועצמםהסיפוריםבהרבה,רחבהבחינה

ועודלילהב"עדוכלהב"קאטרינה"החלכתבשאפלפלדהסיפוריםבכל

תופעהשלו;המרכזדמויותמבצעותשאותןרציחותמתרחשותלילה"

זוכולליותר,המוקדמתביצירתומקוםלההיהולאשכמעטמדהימה,

 30השואה.מאורעותרקעעלהמתרחשת

האסתטיותהאפשרויותשלבעטייןאפואהתאפשרהזההתמטיהמפנה

היכולתארנסט,שטועןכפישהרי,ולהפ,ךבהדרגה,הסופרבחןשאותן

הסביםאת"אהבתיאמנות:ליצורלכתוב,היכולתשלתוצאההיאלאהוב

לכתובכשהתחלתירקעליה,ידעתישלאכמוסהאהבההייתהזושלי.

כהגעהשנדמהמהבשלגםהתאפשרהזההמפנה .) 50(עמ'הדבר"נודע

היתר,ביןביטוי,לידיהבאהתופעהההשתוות";ל"מידתהסופרשל

בגרמניה,מעברבמחנהשנולדהצעירהאישהזואיונה:שלבמאפייניה

שהתגיירה.רוחניתשהיאנדמהולעתיםהרריתיהודייההיאבנשמתהאלב

שלהתכונותבהשמזוגותאפלפלדשלביצירתוהראשונההדמותזוהי

האומנותשלוהארוטיותהחיוניותהנכון":ב"מינוןהיהודייה-הגויההאישה

הקשישות.הגויותשלהאדיקותעםהצעירותהגויות

וארנסטמבוססת,אהבה"ב"פתאוםהמסתמנתההשתוות""מידתברם,

חייו.עשוייםשמהםהחומריםשלחלקיתאינטגרציהעלרקלכ,ןמודע

הסביםדוראלדרכהאתועושההוריהעםהשלמהאיונה,כמושלא

ימיו,בערובגםמסוגל,אינוארנסטארנסט,שלכתיבתובאמצעותשלה

קפקא,שלאביוכמוהצליחו,לאשהםמשוםכנראה,הוריו;אתלאהוב

שלואוסףריקהקליפהרקשאינומהכדברהיהדותאתאליולהעביר

משמעות.חסריפולחנים
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