
פיגםקןשחר

א.

נראהראשוןבמבטלתחנה.מתחנהדרכואתמשרןברכבת.נוסעאדם

מתברריותרמאוחרמיוח.דבאופןמקוםלשוםלהגיעמנסהאינושהוא

הואלמעשה,בקפידה.ומתוכנןמוגדרמסלולדווקאלויששאולי

אותןודרךמקומותלאותםרבותשניםכבראופןבאותודביוקנוסע

תחנות.

ארון,קוהזה:הקועלשאומרים,כמואני,המלחמהתוםמאז

מקומיות,רכבותשלקוהקר,הצפוןוערמנאפוליהמשתרענפתל,

עינינגרמתחלפיםוהנופיםהעונותוכרכרות.מוניותחשמליות,

ברזל,מסילתאפלפלד,אהדן . 1תעתועים.~כבמחזה

 . 5עמ' , 1991ירושליםכתר,

בשנתלאורשיצאהברזל""מסילתאפלפלדאהרןשלהנולבהנפתחתכן

1991 . 

ועדהשבעיםשנותראשיתמאזמפרסםשאפלפלדוברומניםבנולבות

לנושאמנושאתזזיתימעברלאוגםבמקום,דריכהאוהתאבנותאיןהיום

כדיתוךיסודחוויותעלועיקשתמרשימהחזרהבהםישלעולם.ומעולם

הןהעיצוב,בצורותהןחדשות,זוויותשלוגילויפיתוחשינוי,העמקה,

טריטוריהלעצמובנהאפלפלדוההגותי.הפואטיהעלילתי,הענייןבמוקדי

אובטריטוריהאחרמרכזיגורםמאירהואיצירהובכלומובחנת,ברורה

חדשה.מזוויתעצמוגורםאותואתאפילו

אחדכפרקכפרגמנט,להיתפסיכולהברזל""מסילתהנולבהזו,מסיבה

ממכלולכחלקאותולבחוןשראוירוקם,שאפלפלדהסיפוריהרצףמתון

מכיווןכשלעצמה,הנולבהלבחינתערןגםישדב-בדב,אולםיצירתו.

שלמוכרותותמותיסודשחוויותומשוםמובניםבכמהדופןיוצאתשהיא

ברצוניזהבמאמרובחסכנותו.בעצמתונדירביטויבהמקלבותאפלפלד
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מודלברזל""מסילתבנולבהאפלפלדמעצבשבהםהאופניםעללעמוד

והגותיותקיומיותשאלותגםבחזרתהמעלהחיים","סיפורשלנרטיבי

המודרני.היהודיהאדםשלמצברעל

נתפסיםהנדודיםשבומסעסיפורשלבמתכונתכתובהברזל""מסילת

ראשוןבגרףסיפורזהרליבת.כתחליףמשמשתוהרכבתחיים,כצורת

מתנהליםהבוגריםחייושכלאדםזיגלבארם,ארוויןהגיבורמפיהנמסר

שנהכלנפתחהמסעאוסטריה.ברחביקצרותובחניותברכבותבנסיעות

השנייה,העולםמלחמתבתוםהמספרשוחררשבובמקוםהאיבבבתחילת

דבייקנותעצמםעלחוזריםוגינוניושחרקיוקבועכריטואלומתנהל

אובססיבית:

המכוניםאלהמרוץלסוסינרתמתימאזשנהארבעיםמלאוהיום

היאאולבית.יותרנכוןעוגלה,שנה,בתהיאשלי]המסילה ... [קטרים

מסילהזוהיהחורף.בסוףלקצהומגיעהמתעגלתבאביב,מתחילה

ושתיים.'עשריםדקישלגביאךתחנות,אינסוףשל

: 
R 
וב
;:.. 
הקולקטיביהשיירהמסע . 3י=
tייr
t::: מכורתכמובנובלותמופיע"
r-"תלהמאוחד,(הקיבוץהאור

ירושלים(כתר,"ליש" ,) 1983אביב

כמודניםקצריםוסיפורים ) 1994

"המצוד,,"השיידה"י"הגירוש",

בקבציםהכלוליםו"העופות",

ירושלים •(שוקןהפורה·"כגיא

 ) 1965 (הארץ"על"כפור ,) 1963

המאוחד,(הקיבוץהנהר"ו"ארני

 .) 1968אביבתל

כתר,קאטדינה,אפלפלד,אהדן . 4

 . 1989ירושלים

מושגהואכדונוטופהמושג . 5

אותוהמשמשבאחטיןמיכאלשל

ביןהפנימייםהקשריםלתיאור

שבווהאופןומרחב,זמןיחסי

אמנותיביטוילידיבאיםהם

 Mikhail M ..ספרותביצירת

Bakhtin, "Fonns ofTime and 

Chronotope in the Novel," The 

Dialogic lmagination, Caryl 

Emerson and Michael Holquist 

trans.), Univerisity of Texas ( 

. 1994 Press, Austin Texas 

שיירהשלמסעמתוארבהןאפלפלדשלאחרותרבותמיצירותלהדביל

יתרה 3אחת.דמותשלפרטימסעמתארתברזל""מסילתקולקטיבית,

 ,) 4לפניושנכתב"קאטרינה"שלזה(כמוברזל""מסילתשלהטקסטמכ,ן

בכתיבתוחידושזהומרובה.בחסכנותדמותשלשלםחייםמעגלפורס

ספרותייםפתרונותלמצואאותרשחייבחידושאלה,בשניםאפלפלדשל

הפתרוןברזל""מסילתשלבמקרהפשוטות.לאקומפוזיציוניותלבעיות

לכנרתושניתןבסגנוןכתובההנולבההסיפור.מסירתזרןהואהבולט

שהסתייםלאחרהגיבורמפיהנמסררטרוספקטיבי"מנוכר"וידויבשם

מסעאותושלהתחנותאתפורסהטקסטכזה,באופןהאחרון.המסע

רגעיםאלבזיכרונולצלוללמספרמאפשרתהסיפרצררתאןאחרון,

שנותאלוגםדברכו,מתנהלהואשבהןהשנהארבעיםבמהלןחשובים

המלחמה.שלפניילדותו

למסעהמוטיבציהמהילשאלותשונותתשובותניתנותהנולבהבמהלן

אףולעתיםשונותהנמקותישנןמשמעותו?ומהימסתיים,הואכיצדזה,

מקבילותעלילותמעיןויוצרותבזרזרהמתחרותהנמקותלמסע,סותרות

היאהאחתהעלילה sמסע;שלשוניםכרונרטרפייםדגמיםעלהמבוססות

שרצחנאכטיגלהנאציאתלחפשהגיבוריוצאשבהונקם,ריגולמסעשל

מותם.אתולנקרםבולהתנקשכדיהרריואת

הודישלהרוצחנאכטיגל,שלעקבותיואחדלהתחקותמנסהאני

ארכי-רוצחיםנמושה,רוצחרבד,שלבסופוהיה,הואיודע,]אני ... [

עדעודאשקוטשלאבי,נשבעתיאניאלבמפריע,באיןבאןחיים

הימיםובאחדידיבהישגמצויהלהכיהמחשבה, .אותואמצאאשד
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ומקווההמבחןאלמתכוןואניאותי,מרגתשהזוהמחשבהבו,אפגע

בו.•לעמוד

אםשהריוסופי,מוגדריעדבעלקווי-לינארימסעהואהנקמהמסע

לותהיהולאהמסע,שלסופוזהיהיהבמשימהארוויויעמודוכאשר

הנקמה,מסעתיאורכדישתוךאלאבו.להמשיךסיבהכללכאורהעוד

מסעבשםלכנותושניתןנוסףמסעשלבעיצומונמצאשארוויןמתברר

נוסעסוכןמעיןהואשארוויןמתבררהאירועיםמסירתכדיתוך"עסקי".

יבניהםיהודיים,וספריםשוניםיודאיקהפריטישלומכירהקבנייההעוסק

ובעיירותבכפריםמוצאהואשאותםוביידישבעבריתנדיריםספרים

באוסטריה:נידחות

 ::ו=י
ו-לעיל, 1העדהברזל,מסילת . 6

~ 
 8 . 37-36עמ'

 ...וב

יורעאינושאישהחמרהשכיותאתקונהאניהמשונה.פרנסתיזוהי

הזההסוראתדבר.יודעילאנשיםאותןומוכרערכןאתכאןלהעריך

לכתתנאלץאניהירידיםמחמת ) ... [מנעוליםשבעהעלשומראני

עלכשמחהשמחהאיןמשתלם,זהאךרחוקים,למקומותרגליאת

 . 46עמ'שם, . 7עתיק.'חפץמציאת

יהודיםקומץביןקשראישכעיןמשמשהמספרנוסף:ממדישזולמשימה

את"הנאמנים".המספרבפיהנקראיםבמקום,ונאחזיםבחייםשנשארו

ל"נאמנים"מעיברהואמוצאשארוויוהיודאיקהחפצישארואתהספרים

הרבהמלחמה,לפניאביושלידידושהיההזקןהקומוניסטשטארקכמו

ויודעיםהספריםאתאוספיםאלההאמי.דהיהודיהסוחרומאקסזימל

מסעשלכרונוטופידגםיוצרתהספריםאיסוףמשימתאותם.להעריך

שארוויןשהממוןרקלאלעולם.מסתייםאינושלמעשהמחזורימעגלי

גםבמסע,להמשיךלומאפשרומכירהקנייהשלזופעילותכדיתוךצובר

סוף.להשאיוסיזיפיתפעולהטבעומעצםהואהספריםאיסוף

שמעידכפימהותית,סתירהישהללוהמסעעלילותשתישביןכמובן

ליני"לפרקיםהספרים;איסוףבמשימתשלולדבקותביחסהמספר

עיקראתלעיתיםשוכחאניזודבקותמשוםזו.דבקותעלמייסרני
שם. . s 8הרוצח".מטרתי:

סותריםדגמיםויוצרותזואתזוהמבטלותאלהמשימותלהביוישכיצד

מסע?של

מתמסרשארוויןהמשימותמןאחתלכללהתייחסהיהניתןלכאורה

אומץרקלאדורשהנקמהאקטממש.הרואיחייםמפעלכאלאליהן

קשים.בתנאיםמידעאיסוףשלמאומצתפעילותגםאלאותושייהלב

החמדהשכיותושימוראיסוףלמעןבשקידהפועלארוויןדומה,באופן

להגדירהיהאפשרבאירופה.היהודיהעםשלהרוח""אוצרותאתהמייצגות

החייםאתלשקםכאחדוסימלימעשיכמאמץהללוהמשימותשתיאת

79 



בדדך"הנקמהשב'ד,אל'עזד . 9 =:
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לע'ל, 1העדהברזל,מסילת . 10 ::;

 . 97עמ'

 . 98עמ'שם, . 11

 . 107עמ'שם, . 12

הרטרוספקטיביתהטיפווצורתהעלילהשעיצובאלא 9בשואה,שנקטעו

שהןלמסע,הללוההנמקותששתימכיווןזאתזו.תפיסהמאפשרותאינן

למספר,שברוראלאזואתזוומבטלותסותרותרקלאאותו,המניעהדלק

מראש.ידועשכישלונןלקוראים,גםובעקיפין

שאחרימכיווןרקלאלהצליחיכולהאיננההספריםאיסוףשלהמשימה

איןהמבוצריםבחדריוומסתגרהולןומאקסנפטריםזימלוהרבששטארק

עצמוהואלארווין.לגמריחיצוניתשהיאמכיווןאלאאותה,שימשיךמי

ומתווןכסוחרמשמשהואהמילה.שלהעמוקבמובןבית"ו"חסרמנותק

חפציםעםמשמעותימשהולעשותהאפשרותאוהידעאתלואיןאן

להצליח,יכולהואיננהמצליחהאינההנקמהמשימתגםאלה.וספרים

המאופקהתיאורדבר.שלבסופומתבצעתנאכטיגלשלשהריגתולמרות

דברןלקרבנואורבהנוקםמכול.יותרכןעלמעידההרגמעשהביצועשל

אתומגששבאיטיותהמתנהלכושלזקןלפניומתגלהבוקרעםביתו.אל

מלהיותרחוקהואאןנאכטיגל,זהוכימתבררהמכולת.חנותאלדרכו

ורוצח:המתעללהנאציהקצין

צרח,מרים,פעםלבשהזהשהאישלתארהיהקשהרגעבאותו

וברורבעליבותו,כולוכבושהיההוא ] ... [באנשיםוירההתעלל

ממועקתו."'תחלצולאמחמאהששוםהיה

לוהזכירהאלמלאהתכנית,מימושעלמוותרהיהכמעטארוויןלמעשה,

הנאצי:עברואתהזקןשלהידתנועת

יותרהזו,התנועהאבלבו,פוגעהייתיאםספקהזוהתנועהאלמלא

פקודיואלנאכטיגלשלהחברייחסואתליהזכירהשאמר,מהמכל

עשהקצרזמןותוךבוגר,וכאחכאבבהםטיפל]הוא ... [הצעירים

הוצאתיהמזוודה,אתפתחתיואניהתרחקהוא .כמוהואכזרייםאותם

 11 •גבואלהיישראותווכיוונתיהאקדחאת

כמאוחרגםמתבררלדחייהניתןכלבתיהמעשהנתפסשבוהרגעאותוכן

הנקמהולכןכלשהו,שיקוםאותיקוןבנקמהשיהיהמכדימאוחרמדי,

טעם:וחסרתטפלהנראית

שחורות,בלהבותשנתערבבוצהובותלהבותהתפתלועינילנגד

חייםלייהיוואםותמו'נשרפוזהבמקוםחייכילי'היהוברור

אתראיתיוצלולנמשךסיוטבכלוכמומאושרים.יהיולאאחרים

עשיתייופי,ולאמסירותלאהיולאשבמעשיוידעתיהאפלהים

באיחור."ותמידבסרבול,כורח,מתוךהכל

לפניו,שהתרחשמהכלעלגםמשליןהזההכישלוןמסוימתבמידה
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מעוצבבנולבהשהזמןלכךהסיבהגםזרהמשימות.למילויהציפיתכולל

ומכאןפעולה,שלזמןולאהיזכרותשלזמןזהרמנותק.פנימיכזמן

שלחלוםתוךאלמושלךהקוראכאילוהאי-ראליות,תחושתנובעת

מסירתשלוהמנוכרהמאוחרהרטרוספקטיביהאופיבגללזר.אחר,מישהו

תבניותשתייוצרותרקלאהמשנהעלילותששתימתבררהעלילה,

מן"לצאתלגיבורהמאפשרותדרכיםפותחותגםאלאמסע,שלשרנות

פתחשלומהותואופירעלנרקבותשאלותמעלותבעתרבההמסילה"

זה.מילוט

3 
-rי=
fl 
8 
-,וב

הנקמה:שלמהותהרעלאופייהעלרבותשאלות"הריגול"עלילתמעלהכך

ביןמדבילרמהגבולותיה?אתלהציבישהיכןהגיונה,על-פיפועליםאם

האםהספרים:וגאולתהמסחרשאלתערלהגםכךהרוצח?לביןהנרקם

אתלגאולשיכולזההואמילגאולה?אופציהמהורההספריםשלשימורם

המסחרלבין"שימרר"שלזרפעילותביןהיחסמהרמה?ולשםהספרים,

לפניהיהודיתהקומוניסטיתוהפעילותגיסא,מחדהזעיר-בורגניהיהודי

פתחישלמשמערתםמהיגיסא?מאידךושרידיההשנייההעולםמלחמת

בתודעתהעתכלהמרחפת"ירושלים"שלהאופציהרקעעלאלהמילוט

הדמויות?

מקבריםהתחבטו 1991בשנתבישראללראשונההנולבההתפרסמהכאשר

כישלוןברזל"ב"מסילתשראומבקריםהיו 13מעלה.שהיאבשאלותשונים

אתממציםאינםוהעלילתייםהסיפוריםשהמבניםטענושהםמכיורן

שעיצובהטעןלמשל,הרלצמן,אבנררהאידאירת.הסמליותהמשמעויות

ולתלותלנסותהקוראאתמעודדבספרהמסעתבניתשלוהסכמטיהחשוף

ממשיתאחיזהמוצאותאינןהללואךשרנותסמליותמשמעריותבה

אידיאית".כפייה"כתונתלנולבהקראצרקרמןאמיר 14המסרפר.בעולם

בעולמההנקםתשוקתתופסתשארתההמרכזי"המקוםעםלוהיהקשה

לוהפריעההירדיאקהוחפציהספריםאיסוףמשימתרגםהזמרת",של

ו sהסיפרר.שלהכללילמהלכןתמאטית""כגיבנתלןונראתה

זאתעשרהנולבהשלבשבחהשהפליגוהמבקריםמןכמהזאת,לערמת

אישורבהראוולכןאחדעלילתיקרעלארתהשהעמידומשרםדווקא

המפתיעהצדעלכתבמרקדגבריאלאחרת.ארכזראידאולוגיתלעמדה

שלפנימהתקופההרואייםיהודיםקומוניסטיםשלדמויותעיצובשל

ביןולקישורהנקמהלרגשאישורבנובלהראהשקדגרשון 16המלחמה.

אפלפלד:ביצירתוהלאומיתהרליגיוזיתלחוריההנקמה

ברזל",["מסילתהאחרונותביצירותיוהאלימותנחוויתדווקא

הסברשוםיש ].פ.שהשחר"עמודשיעלה"ער"ליש","טמיון",

ממהבמעמקיההשונהשלו,הרליגיוזיתהעולםלהשקפתמעניין

השקפתשלרוחנימצעיצראפלפלר ] ... [החיצוניבמשטחשמתגלה

תגונות'הםאתלהשוותמענ"ן . 13

מנקר'םשלהשונותלתגובות

כמוונא'רופה,נארצות-הנר'ת

נ'לרוזן,ג'ונתןקז'ן,אלפרד

עםזקרזווסק''ופולמארקס

כשנתלאנגל'תהנולבהשלתרגומה

1998 • Aharon Applefeld, Tl1e 

Iron Track,·, Jeffrey M. Green 

, trans.), Schocken Books ( 

1998 New-York ההתקבלות

נ'שראלהנובלהשלהשונה

האופנ'םאתמדג'מהוכעולם

אתומנ'נ'םקורא'םשנהםהשונ'ם

כארצות-אפלפלד.של'צ'רות'ו

אפלפלרנקראונא'רופההנר'ת

הנ,ן-המודרנ'זםשלכהקשר

שלאחרהפוסט-קפקא'לאומ'

כחלקוכןהשנ"ה,העולםמלחמת

ספרותשלהכוללתהקטגור'המן

עד"ןנ'שראלמודרנ'ת.'הוד'ת

כאלנע'קראפלפלדאלמת"חס'ם

מנס'םכאשרוגםשואה","סופר

פואט"םנהקשר'םאותולמקם

'ש'ותררחנ'םוא'דאולוג"ם

המ'קום.מןת nא'-נשלתחושה

כנושאאפלפלדשלרנר'ואתראו

וזמן'גלמ'כאלעםנר'א'וןזה

השל'שאתכתבת'עכש'ו"עד

עמ' ,) 2000 (אמכאן,הראשון",

150 . 

ר'קות","תחנותהולצמן,,אבנר 14

 . 25/10/1991הארץ,

כפ"ה"כתונתצוקרמן,אמ'ר . 15

 . 10/1/1992רכר,א'דא'ת",

מס'לת"על ,מוקדגנר'אל . 16

 57עכש'ו,אפלפלד",לאהרןברזל

 . 58-57עמ' ,) 1991 (
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לעם"רקוויאםשקר, Jגרשר . 17

המעדיפהאקטיביסטיתציוניתהיא ] ... [ציוניתוהיאשבמידהעולם

קרבנות."עליהודיםרוצחים
העבריתהסיפורתשנהרג",היהודי =:

i: ... 
י=

'מע 273-268.

עצמנו"הערכתאורז,יוסף . 18

'מע 40. ,(1991) 

המאוחדהקיבוץה, , 1980-1880

 , 1998וירושליםתל-אביבוכתר, ג:!

i:= 
 ;:;ו

י=
ם
E::: 
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ם

 121סרמאזניים,עמודים",כמאה ~
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i:= ,., 
המכנתיהמורכבותכגללדווקא . 19 ~
r-
לרמרטעותזרתהארהתמטית,י= . 
(כמרברזל""מסילתשלנוכלה §:

t איזאפלפלר),שליצירתולכלל
ואידאולוגיות,הוגתיותהתשמעויות !::ן

f שוורץ.יגאלשצייושכפיאלא
אידאולוגיסופראיננואפלפלד

מיצירתולהפיקשאי-אפשרכמרכז

פילוסופיתפוליטית,דוקטרינה

וחד-משמעית.ברורהדתיתאר

תמירכספריומוצגותהאידאות

מורכבתאישיתפריזמהדרך

סיפוריוככל .רב-משמעיוכאורח

מכנייםמנגנוניםמופעלים

החוזריםמשוכלליםוסגנוניים

להפיקהאפשרותאתומנטרלים

יגאלראוחד-משמעיים.לקחים

השבט:ונצחהיחידקינתשוורץ,

עולם,תמרנת-אפלפלדאהדן

 . 57עמ' , 1996ירושליםכתר,

לעיל, 1הערהברזל,מסילת . 20

 . 10עמ'

 • 8עמ'שם, . 21

הערההשבט,ונצחהיחידקינת . 22

 . 103-102עמ'לעיל, 19

הנולבהמתוןמתבררשלדעתומשוםגדול,הישגבנולבהראהאורןיוסף

"לעומתהספרים.איסוףהיאולקומוניזםלנקמהשהאלטרנטיבה

אט-אטהנצבריםהערכיםאתמייצגיםהספריםהקומוניסטית,המהפכנות

בסיוםשנרמזתלנקמההעורףהפנייתדדן.קיצוריולבאדוראחרדור

אלירושלים,אלפעמיואתישיםארוויןשגםהדעתאלמקרבתהנולבה,
ד sבישראל".הבית

אמירהאיזושהיחיפשוהשולליםוגםהמחייביםשגםהואשברורמה

החמצה,כאןשהייתההיאטענתיוחד-משמעית.ברורהאידאולוגית

עלליצוראפשרותשאיןבעודבהדווקאהואהנולבהשלשכוחהמשום

לכישלוןנדוןכזהניסיוןכלמסקנית.סמליתאואידיאולוגיתסכמהפיה

מערכותמיצירתו)גדולבחלקגם(כמוזובנולבהבונהשאפלפלדמכיוון

 19לזו.זובסתירהשעומדותשונותוסמליותעלילתיות

הממשיהגילוםהםהספריםואיסוףשהנקמההמסע,דגמישניגםכן

ארוויןשלהפנימיהמסעשלהמטולטלתלתנועתמקביליםשלהם,

עצמיגילוישלמסעזהוכאח.דומעגליקווישהואמסעזיגלבאום,

מחדש,פעםכלהזיכרוןואתהעבראתלחוותהדמותשלניסיוןשהוא

המוותאתהגיבורראהבוהמקוםבוירלבבן,ונגמרמתחילהמסעשכן

אללתחייה.וקמוחיימתוזהארור"במקוםממנו:וניצלעיניומול

שבעתאלא 20אותנו".נטשווכאןהגרמניםאותנוהובילוזונידחתתחנה

הזיכרונותומןהעברמןלברוחנואשניסיוןגםהואזהמסעאחתובעונה

המעיקים:

]בשום ... [טיפהמאבדשאינוסודנודהואזכדוני .אסוניהואזיכרוני

בלאהפולטתאדירהשימורמכונתהואזיכרוניתכחידו.לאמכשיר

זכדוני:אתיכהוהדרכיםכיהייתיסבורלפניםומדאות.שניםהדף

התעצם."דקלהודות,חייבאניהשנים,עםזכדוניטעיתי.

אפלפל,דשליצירתובכללהמסעלסיפוריאופייניתהזוהמטוטלתתנועת

המרכזיותהדמויותבהםמסעסיפוריישנםשוורץ:יגאלאותםשתיארכפי

המרכזיותהדמויותשבהםמסעוסיפורימזה,ליעדןפעםאףמגיעותאינן

מכאןמזה.אליולהתקשראולזהותומצליחותאינןאןליעדןמגיעות

המרכז"נקודתאתלמצואנואשניסיוןיששבהסיבובית-מעגליתמגמה

ולתמידאחתלהשתחרררצוןיששבהליניאריתמגמהומכאןהאבודה",

הואלנולבהומורכבותעומקשלממדשמוסיףמה 22הזה.הניסיוןמן

למשלכןהמלחמה.לפניעודהתרחשארוויןשלבחייושהשברהגילוי

מוכראומעבירהואושלהםבמסעותיו,ארוויןפוגששאותם"הנאמנים//
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המספרשלמשפחתושלכבבואותמתגליםהחפצים,ואתהספריםאת

המלחמה:לפני

שאבאהחשאייםהחוגיםבקרבנלחשתמילהחיתה'נאמנים'המילה

שהאישומשמעואומר,אבאהיהנאמן''הואבהם.מעורההיה

כילהימיוואתמנעוריוקומוניסטהיהאבי ] ... [מנעוריוקומוניסט

בבית.היהולאכמעטרחוקות.ובנסיעותושביתותאספותבארגון

פרציםכרוחמופיעהיהאבאבכוס.עינהנתנהמרירותמרובאמי

מאושרים."היולאניחרחייהםונעלם.
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לעיל, 1הערהברזל,מסילת . 23

 . 17עמ'

ביןתמידיתשהיטלטלכמיארוויןהילדאתהמציגההאדיפליתהתבנית

אתמאירהוהאהובה,המרירהאמולביןהביתמןהנעדרהעולםמתקןאיבו

היושחייוהסברהאתהדעתעלהמעלהקשה,באורהמספרשלילדותו

להווייתהמספרקשורכךוביןכךשביןאלאמלכתחילה.שיקוםטעונים

ברכבתלתחנהמתחנההדוהרארוויןממנה.להשתחרריכולואינוזוחיים

מחפש.שהואהדברמפניבורח

ב.

הבולטתהתבניתלוודאי,קרובהיא,בפרט,וברכבתבכלל,המסעתבנית

ליליהשארביןשהראוכפי 24אפלפל.דשלביצירתוביותרוהרווחת

נתוניםאפלפלדשלמגיבוריוגדולחלקאזרחי,וסדרהשוורץיגאלרתוק,

יוצאיםהנוסעיםמןחלקשונות.מטרותישאלהלמסעותגדול.במסע

סמכותאללרגלעוליםאחריםהיהודית,זהותםאתלגלותכדילמסע

המעמידלמסעיוצאיםואחריםלנפשם,מזורלמצואכדיכלשהירוחנית

ברזל"ב"מסילתהחידושזומבחינה 2sוכיהודים.אדםכבניבניסיוןאותם

שהמסעבכךאלאהמסע,שלהמשולשתאוהכפולהבמטרהרקאינו

אתומלביטלעצמוהמודעקיוםלאופןעצמה,בפנילתכליתכאןנהפך

עצמו:

היבשתישליאבלומחסנים,חנויותמרווחים,בתיםישלאנשים

כליהסופנואיןכמו .הזובחזרהמשונהתוחלתאיזויש ] ... [כולה

אלמלא .חוריןבןאותיעשוהרכבותמתמדת.התחדשותמיןאלא

הטובובמקרהפקידותי,גולםביתי,חרקהזה,בעולםהייתימההן

עלנישאומידהרכבתעלעולהאני ] ... [הכפריםבאחדחנותבעל

הרוח."כנפי

מןברבותמופיעברבבתהמסע . 24

השארביןאפלפלר,שלהנולבות

המאוחר,(הקיבוץעין"ב"כאישון

עירב"כארנהיים, ,) 1973אביבתל

אביבתלהמאוחד,(הקיבוץנופש"

(הקיבוץהפלאות·וב"תור ) 1975

 .) 1978אביבתלהמאוחד,

הדמויות"נבלעות"אלה,ביצירות

אושלה,בקצבנכבשותברבבת,

בה.ונעלמותחייהןאתמסיימות

כלימה:עלביתרתוק,לילי . 25

חקר,אפלפלר'שלהסיפוראמנות

 ; 136-119עמ' , 1989תל-אביב

היהודי"המסעואזרחיסידרה

וחזרה",-לירושליםמבוקובינה

פרושואיריסבן-מרדכייצחק

ועשן,כפורבין(עורבים),

 ; 107-99עמ' , 1997באר-שבע,

לעיל, 19העדה , 1996שוורץ,

 . 103-97עמ'המודרנית.היהודיתבספרותמרכזימעמדישברכבתהנסיעהלתבנית

לחלוטיןשונהמשמעותנושאותהעשריםהמאהבסוףשרכבותכמובן

שהובילוהרכבותהמאה.בראשיתשנשאומזוהיהודי)בהקשר(לפחות

כלוקוסשימשוגםלשנייהאחתמעיירההשלישיתבמחלקההיהודיםאת

8:5 
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לעיל, 1הערהברזל,מסילת . 26

 . 6-5עמ'

ויפת"שםאברמוביץ,'ש"י . 27

מוכרמנדליכתכי,כלבעגלה"

עמ' , 1957תל-אביבדביר,ספרים,

"טוביהעליכם,שלום ; 405-399

ו"סיפורימנדל""מנחםהחולב','

שלום-פזזווערקלע 15 ','רכבת
י=
פולקספאנדשלום-עליכםעליכם, §
 ו:::

3 
iב. 
~ 
 s::iי=
::>1 
וייי1

י=
i':: 
E= 

י"ל ; 1927ניו-י~רקאויסגאבע,

י"לכתכיכלמסע','"ציוריפרץ,

 . 1947תל-אביברביד,פרץ,

ברכבתהמסעשלהמוטיבעל

ראו:התקופהשלהיהודיתבספרות

, Dan Miron, Traveler Di.,gui.,·ed 

Shocken Books, New-York ם
1973; David Roskies, Again,·t the j:! 

י=

Ezrahi, Booking Pas.,age, 

University of California Press, 

Apocalypse, Harvard University 

Press, Cambridge 1984; Sidra § 
;-. 
 :::ו

!: 
; Berkeley 2000. 

28 . , Michael Andre Bernstein 

:·, Forgone Conclu,·ion 

, Again.,1 Apocalyptic History 

, University ofCalifornia Press 

. -69 1 6 . Berkeley 1 994, pp 

29 . -Jonathan Rosen, "Whistle 

Stops," The New York Times , 

. 15/2/1998 

במהלךנכתבוהסיפורים . 30

עברוחלקם , 1911-1902השנים

הסיפורים .מאוחרושכתובעיבור

לראשונהאחתכיחידההתפרסמו

1יפרן"כתביםבשם 1911בשנת

של(כתביםק~מיווטי1ידשער"

שיצאהבמהדורהרקסוכן-נוסע).

שלום-עליכםשלמותולאחרלאור

בשםהסיפוריםהופיעו 1916בשנת

("סיפוריגעשיכטעס"ן ttיזנב 2"א

ושלביהולדתםעלרכבת").

אתראוהסיפוריםשלפרסומם

למהדורהמירוןרןשלהקרמתו

רכבת""סיפורישלהעברית

סיפורישלום-עליכם,בתרגומו:

סוףשלועבריתיידישבסיפורתהיהודיוהלשוניהסמיוטילמרחבהקלסי

 21העשדים.המאהוראשיתהתשע-עשרההמאה

כאשד , Forgone Conclusionsבספדובדנסטייןמייקלשצייןכפי

שהואמהשלמובהקאלמנטישנוהרכבתבתבניתמשתמשאפלפלד

יכוליםאינםאפלפלדשלשקוראיובדודשהדי , 11backshadowing11מכנה

קדמהשלכסמלהמאהבראשיתנדאה,אושהיה,שמההעודבהמןלהתעלם

 2sומוות.סלבשללסמלהשנייההעולםמלחמתבעקבותהפןותקווה,

"אניאוחורין"בןאותיעשו"הרכבותכמומשפטמשמיעאדוויןכאשד

שהםמידיודעיםהקוראיםהדוח",כנפיעלנישאומידהרכבתעלעולה

 29מד.ופרדוקסאירונייםהיפוכיםשלסודיאליסטיעולםנתוןנמצאים

"סיפורישלואפלהפרודיתהפוכה,גרסהברזל"ב"מסילתלדאותניתןואכן

שלהראשוןהעשורמןשלום-עליכםשלגעשיכטעס)ן t:!(א!יזנברכבת"

בדחנידדכןאתהעושותברכבותמתרחשיםאלהסיפורים 30 •-20ההמאה

השלישיתהמחלקהלקרונותבהמוניהםעוליםהיהודיםכאשדרוסיה

על-גביסיפוריםמפיקותאלהדב-גוניותיהודיותדמויותויורדים.

סיפוריהםאתורושםלשיחתםהמקשיבהמספרשלותפקידוסיפורים,

אשדבמזרח-אירופה,היהודייםהחייםשלהמלאותאתלתעדהוא

שלשפה,שלמדהיםבגודשמלאיםהםהקשיםוהתנאיםהעונילמרות

אלב"פנייהעצמואתמציגשלום-עליכםשלהמספרסיפורים.ושלמלל

הסיפוריםהיאשסחורתוכיהודיכ"סוכן-נוסע",הספדשבפתחהקורא"

בפנקסו:דושםשהוא

וועג.איןאיךביןי~ראיןחרשיםעלףכמעט .ר:יזנרער ~ביןאיך

און,קל~ס,רריטע-מערסטנטיילסאוןב~ן.אין-מיינסטןצום

וו~רעםשטעטלעך;אוןשטעטיירישעאיבער-געוויינלעך,ווי

 ] ... [ט~ןצווו~סנישטאיךה~בוווינען,ניטט~רןיירןווור~רט,

אויסזיצן~פטמ~לאונטערוועגנסקומט-אריסר:יזנרער,~לסמיד,

נעםכ~טשוו~סער,ק~לטאיןה~נטקייןט~ןצונישטטעג,ג~נצע

איך .ז~ךגל:יכע ~אדיףגעפ~לןאיךבין .וו~נט~ןק~פזיןשל~ג

אוןבל:ישטיפט, ~מיטכוךריינעם ~געקויפטאומיסטנעמידה~ב

אין~ןזיןהעראיךוו~ס~לצרינג,אוןי~ןזיןזעאיךוו~ס~לצרינג,

 31 •~י:יןכוךאיןמידצו~י:יןר~סטר~גאוןאיךנעםוועג,

מצויאניבשנהחורשיםעשראחרכמעטבנסיעות.רגילארםאני

וכפיהשלישית,במחלקה-הרובפיועלברכבת,-בעיקר .בררך

הישיבהשאסורהבמקומותשכןיהודיות;ועיירותעריםבין-שנהוג

בררךקורהנוסע,בתורלי, ] ... [לעשותמהליאיןהיהודים,על

אצבע,מזיזלאשלמים,ימיםבטליושבשאניקרובות,לעיתים

קניתיהגון.רעיוןברעתיצץובכן,בקיר.הראשאתהטח-ממש
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שאנירבדוכלדואה,שאנירבדוכלועפרון'נקיפנקסבכוונהלי

שלי."הפנקסתוךאלומכניסלוקחהריניבדדך,שומע

רביםבמובניםהואאפלפל,דשלבנולבההנוסעהסוכןזיגלבאום,ארווין

במחציתרכבת","סיפורישלהסוכן-נוסעשלוהגרוטסקיהאפלגלגולו

גדושה(לעתיםהגדושההמלאותלעומת .-3320ההמאהשלהשנייה

מסעהיאברזל""מסילתב"סיפורי-רכבת",סיפוריםושלמללשלמדי)

"נאמנים"אותםארווין,פוגשאותםהבודדיםהיהודיםלשוני.ריקנתון

מבהיקשאורםכמגדלוריםמצטייריםיהודים,וסוחריםרבניםקומוניסטים,

תוךאלונופליםאחד-אחדכביםהםהמסעשבמהלןאלאהאפלה,לבב

המספראתשעוטפתהדממהדממה.ושלשתיקהשלחושן,שלעולם

המקיףוהסיפוריהלשונילגודשחדבניגודעומדתהאחרותהדמויותואת

רכבת"."סיפורישלהנוסעהסוכןאת

שלהנוסעהסוכןלביןזיגלבאוםארוויןביןהחדהניגודשבצדאלא

"סיפורישללזהברזל""מסילתשלהחווייתיהעולםוביןעליכם,שלום

שמשרטטהמסעשגםמגלהמדוקדקעיוןגדולה.קרבהגםמתגלהרכבת"

באזור"מסע-מכנהמירוןשדןמההוארכבת"ב"סיפורישלום-עליכם

להתרחקשלום-עליכםביקשרכבת"שב"סיפוריטועןמירוןהדמדומים".

הידועההיציבההארכיטיפיתהעיירה-מקאסרילבקהידועלהעולהככל

שקיומםדמויותמוצאיםאנורכבת"ב"סיפוריואכן,כתביו.משאר

יהלומים,סוחריהדעת;עלעולהאינוכדוגמתהבעיירהאוקבאסרילבקה

עצמהאתאידבהשבתםהוריםבושת,בתישלרשתבעלרמאים,קלפנים

 37בתלייה.להורגהוצאהמהפכןשבנוואבלדעת

"תפאורה"שלישירהמשךמהוותאינןהרכבותרכבת"ב"סיפורימכך,יתרה

הגיבוריםאתהמוציאזר,חיצוני,עולםתמידמגלמותהןלהפ,ךעיירתית.

 3 . 1989אנ'נתלרנ'ר,רככת,
C 

-rן- 15א:'דנכשלום-עליכם, . 31
~ 

םiכוןווערקלע 15געש'כטעס,

-=:שלום-עליכם , 26שלום-עליכם,
ניו-'~רקנע, 1tאו'סגנר 1tפ~לקספ

 . 7עמ' , 1927

רככת,סיפורישלום-על'כם, . 32

תל-אניברביד,(תרגם)מ'רוןרן

 . 7עמ' , 1989

33 . Jonathan Rosen , הערה

לע'ל. 29

לעיל, 1הערהברזל,מסילת . 34

 . 14עמ'

קומוניקציהשלכאפשרותהשפההופכתברזל""מסילתשבנולבהלומרניתן

אתהמלחמה.מקרבנותלאחתבפרט,היהודיתוהשפהבכלל,מילולית

המספרמתאריידיש,הייתהאמהששפתארווין,שללשעבראהובתולבה,

הזקןהקומוניסטשטארקעלמעידהוא 34מפיו".נכרתהששפתוכ"אדם

 35השנים".כלבהןשהשתמשהמיליםמלשונו"נמחוהאחרונותשבשנים

לשוני.ותיקוןשיקוםניסיוןגםהואארוויןשלהמסעמסוים,במובן

בילדותו,אידבשאותההאםשלהגרמניתלשפהרקלאמתגעגעארווין

במהלןלמ.דלאפעםאףשאותןולארמיתליידישלעברית,גםאלא

היהודיותהשפותאתלאטואוסףגםהואהספריםואיסוףקנייתמסע

עיסוקיאןמצומצמות,והארמיתהעבריתבשפה"ידיעותיהאבודות.

 , 47עמ'שם, . 36ביחסכמוכאן,גםאן 36ללמוד"·אותיהכריחוהשניםבמרוצתהמשונים

הלבתיבמתחשרויארוויןהמאוחרים,והשיקוםהתיקוןניסיונותלכל

דיבוב.לביןשיתוקשביןפתור

 . 55עמ'שם, . 35

נאיזור"מסעמ'רון,רן . 37

המדומה:הרופאהדמדומים",

הקלאסי,תהיהודיתכסיפורתעיונים

 , 1995תל-אנ'נהמאוחר,הקיבוץ

 . 117-115עמ'
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לעיל, 1הערהברזל,מסילת . 39

 . 101-100עמ'

 . 7-6עמ'שם, . 40

מסמלתהטיפוכזירתהרכבתבקרוןהבחירההאינטימי.עולמםמתחומי

רכבת"ב"סיפורידבר,שללאמתוהעיירה.סיפורתשלהאינטימיותקץאת

לפניולהשיחשומעלהומבקשתמניכורהסולבתשלמהחברהמתוארת

בתוךומפוקפקתמדומהאינטימיותליצורמבקשתהיאולכןלבהאת

יושבהקרוןובתוךאור,ואינוחושךשאינובעולםדוהרתהרכבתהקרון.

משורשיומנותקאדםשלוהניכורהשיממוןמעקתהבורחהסוכן-נוסע

ו"יודעכמנוסהעצמואתמציגהמספרהמחודד.והעיפרוןהנקיהפנקסאל

לביןדיבורןשביןהניגודיםאתלהביןמסוגלאינוהואלמעשהאךעולם"

היאהנוסעהסוכןשלדמותולפניו.המשיחותהדמויותשלהווייתן

ש"סיפוריהסיבהוזוהוודאויות,אדבןשלבעידןהסופרשלבבואתו

במסריםתקינה,לבתיבתקשורתדו-משמעיים,בקשריםעוסקיםרכבת"

בשעהזהאלזהלהגיעכביכולהמנסיםובאנשיםפניםלשתיהמשתמעים

 38באפלה.מגששיםלמעשהשהם

דווקאהואהדממהואתהריקאתשמדגישמהברזל",ב"מסילתגם

תקינההלאהתקשורתעללכסותמצליחהשאינההלהגניתהפטפטנות

אותםעםהדיאלוגיםזהבהקשרבולטיםהדו-משמעיים.והמסרים

פוגשהואשאותםהמספרשלוהצלליםהכפיליםלמסע,מתחרים

ברכבת:

אליניגשפתע,שנפרץהשנתיהמעגלעלותוההיושבאניבעוד

בוודאי'אתהבלשוננו:ואמדארוך,חורףבמעיללבושנמוך,איש

 ] ... [בושמחתיולאממתחרי,אחדשהואמידדאיתיאותי.'זוכרלא

אותי,הקדמתתמידהצלחתי.לאאךממ,ךללמודרציתיהשנים'כל

אניאכחיש,לאלישראל.ולהרגהמקוםאתלעזובהחלטתיועכשיו

ברכבותלגמדי,התדלדלוכאןהפרנסהמקורותבלית-בדידה.מהגר

ונחשפה.עליבותוהלכהלרבדשהמשיךככל ] ... [כלפיעוינותיש

מעודדיםדבריךעולמות.תרעישואלפיךאתלבוםלצעוק,רציתי

הקודחבכעסהדגישכנראההואאדם.ולאריקכליאתהחלחלה.בי

 39הצידה.זזמילהלומדובליבי

יבןהפערשבלגםנוצרתברזל"וב"מסילתרכבת"ב"סיפוריהמרההאירוניה

שבוהאופןלביןפיזית,כחוויהברכבתהנסיעהאתהמספרחווהבוהאופן

שלום-עליכם,שלהנוסעהסוכןהןארווין,הןאותה.וממשיגמביןהוא

להם.מזמנתשהרכבתהקטנותהגופניותלהנאותומתמכריםנצמדים

הופכותהביתיתוהריבההטרייההלחמנייההקוניאק,הקפה,הסיגריה,

הרכבתואתלכאורהנעימהיותרהרבהלחוויהברכבתהנסיעהאת

כוסבעדדולרחמישהלשלםמוכן"אניטוען:ארוויןבית.לכמעטעצמה

קוניאק"כוסיתאו,שלי",הדכאוןאתמעכבזהלי.שתוגשבתנאיקפה,

שינייםכאבכלאחרהקלהחשואנימזכרוני,שעהאותימנתקתלמשל,
 40חריף".
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("האישהרכבתסיפוריבמחזורביותרהמזעזעבסיפורדווקאדומה,באופן

ההבנהחוסרביותרוהאכזריהחדבאופןנחשףשבומבואנוס-איירס"),

ברכבת"נסיעהבהכרזה:שלום-עליכםשלהנוסעהסוכןפותחשלו,

לחברהנקלעשאתהולבדבאחרים,שסבוריםכפימדכד,ךדבראיננה

מתבררלאהסיפורשלסופו(שעדמבואנוס-איירסהאיש 41טובה".

למזוגמצווהבנשים),אובאתרוגיםסוחרהואהאםלחלוטיןלמספר

לוולהציתוקינוחיםמלוחיםדגיםלולהגישקוניאק,כוסיותלמספר

אותםשמרעיףהאדםמןכמוהאלההמנעמיםמןנהנההמספרסיגר.

זוהיברזל"ב"מסילתוגםרכבת"ב"סיפורישגםאלאמרובה.הנאהעליו

אדבןואתהניכוראתהשקר,אתדווקאביתר-שאתהמדגישההנאה

המוכרת.האינטימיות

a 
 ... ::ו
 י:!
ם
וב

-rלעיל, 32העדהרכבת,סיפורי . 41

 . 55עמ'

התמותמגיעותרכבת"ב"סיפוריוגםברזל"ב"מסילתגםדברשלבסופו

עלהפסיכולוגיותבהבחנותולאאידאולוגיתהכללהבאיזולאלמיצוין

ברכבתוהטרגי-קומיהאירוניהשימושבאמצעותאלאהדמויות,שלטיבן

באזורדרכהאתמשרכתהדוהרתהרכבתהיצירות,בשתיקיומי.כסמל

החברתית,היהודיתההוויהשלהמתארקווימיטשטשיםשבודמדומים

והלשונית.התרבותית

יצירתולכללפרדיגמטיותהןארוויןשלודמותוברזל""מסילתזומבחינה

מקומואתמוצאשאינוהמודרניהיהודידמותהואארוויןאפלפל.דשל

האבודה,הדתיתהיהדותההתבוללות,הקומוניזם,בחיקלאוגםכנוקם,

זאת,עםרחוקה.כאופציהאלאכממשותלאהמוזכרתב"ירושלים"או

עיקרוןהואוהפיצולהריבויאלה.מכלמורכבתאישיותושלהעומקתבנית

טמונהדעתי,לעניותוכאן,אפלפל,דשלביצירתוחשובוהגותיפואטי

חלקושלברזל""מסילתהנולבהשלההגותית-אידאיתההשתמעותגם

אפלפל.דשלמיצירתוגדול

היהודיתובהיסטוריההיהודישבקיוםוהפיצולהריבויאתלאפייןכדי

שלבמטפורהשונותבהזדמנויותעצמואפלפלדהשתמש ,-20הבמאה

מה"כלנמצאובהיוצר,שאפלפלדוענפהמדומיינתמשפחהזוהיהמשפחה.

ומשומדים,מתנכרים]מאמינים ... [האחרונותהשניםמאהבמרוצתשנפוץ

עניפהשהמשפחהככלובונדיסטים.ציוניםוקומוניסטים,אנארכיסטים

ראשון,בגוףמסותאפלפלד, . 42מאפייןלאחרונה,עמושנערכוהראיונותבאחד 42יותר".רבהפיצוליותר
 , 1979'רושל'םהצ'וכ'ת,הספר"הושמונהשפותארבע"שמביאכמיהיהודיהמהגרשלדמותואתאפלפלד

 . 9עמ'רביםדבריםמביאורבנים,קומוניסטיםדתיים,ולאדתייםאבותנופים,

השל'שאתכתבתיעכשיועד . 43 43לעיתים".וסותרים
עמ'לעיל, 13העדההראשון,

 . 151לייצגאלאהפיצול,בתוךמונוליטיתאחדותליצורמנסהאינואפלפלד

ביצירתוהמפליאיםהמרתקיםהדבריםאחדהריבוי.ואתהסתירותאת

המבטהפנייתזרןדווקאמגלההואוהפיצולהריבוישאתהואאפלפלד
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שכתבכפיבשואה.ונשכחשאדבמהאלפנימה",הדוהרת"הרכבתאל

שלו:הידועותהמסותבאחתאפלפלד

 42הערהראשון,כגוףמסות . 44

 . 40עמ'לעיל,

והמבטפנימה,מבטואתלהפנותליוצראתגרחיתההשואהחווית

פנימה.הרכבתדוהרתוכך ] ... [צפוייםבלתיעולמותגילהפנימה

שהיאוככלהשנים.ואתהפניםאתבדרכהואוספתדוהרתהיא

השנים.עמקיערמוכרמוכר.הכלמש:הפלאאיןונוסעתמפנימה

זהשבנתיבבפתע,באינטרוספקציה,שוקדעשייתושמטבעוהכותב

שבוזושבטו,שלהנפשפזוריאתגםאלאמגלהעצמואתרקלא

 44בשכחה.ואברוונדחקו
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