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אפלפלדאהרןשליצירותיובמרכזעומדלאי-דיבורדיבורביןהמתח

לדבר,מבקשותהדמויות 2המרקדמים.בסיפוריובמיוחדבולטוהוא

מספרים.ולאמספריםוהמספריםלדבריכולותאינןמלדבר,נרתעות

נמנעמסביר;לאמנמק,לאמפרש,לאנאחד:ושותקמדברעצמוהטקסט

מניעים.כוונות,רגשות,לפרוסרקע,מלפרטנמנעבהקשר,מלהעמיד

האוטוביוגרפיובספררבראיונות 3ראשרן",בגרףב"מסרתעצמו,אפלפלד

והשתיקה.הדיבורכלפיוהמתוחהנפולליחסונדרשחוזרחיים","סיפור

ננערארצההגיעועםבשתיקההבחירהואתלדברהקושיאתמציגהוא

פואטי,בהקשררגםתרבותי-חברתיבהקשרפסיכולוגי,אישיבהקשר

הדיבורכלפיהיחסאלו,בעדריותנאמן.שפתרמציאתעלבמאבקנשלב

הואבעבר;נעוריםחוויתלתיאורמצומצםאינוממנוההימנעותוכלפי

עולמוניסודהמוצגיםקבועיםועקרונותערכיםומגלםההורהאלמרשלן

הסופר.שלהפואטי

ממשלאאלמנטאותרשלמרכזיותועלמציבעהאפלפלדשליצירותיויבקורת

עלמאמרואתמסייםשרררץיגאל"שתיקה".המנונההפואטיעבולמומוגדר

הואלדיבורשתיקהיבן"המתחהבאה:בהבחנהאחת"ועברנה"עבתהרומן

בסביסהעודמהעיקרוןעםאפלפלדשלהיסודתימתמצטלבתשבההנקודה

ממהפחותחשובתמידהואשנאמרמהאפלפלדאצלשלו.הסיפוראמנות

מתייחסשרררץשמולבע".ממהפחותמשמערתי-שמפורשרמהנאמר,שלא

תמידהואהשראהשלאחרהיהודיש"האדםומציידרבומןהדמויותלשתיקת

המקבשדירןאפלפלדעלסבפרהמייחדתרתוקלילי 4סביפרריר".אילםחבזקת

יבצירותיוהשתיקהשלגילוייהאתלצייןדהיינוהשתיקה",מרווחיאת"לדובב

שלאםניהדמויותשלתכונהאינההשתיקהלדרביה sמקררותיהם.עלולעמדו

מתייחסתהיאפואטי,כאלמנטה'ש'תיקה"עלדמרבתרתוקנאשרהטקסט.

שגםאלמנט-תחיברייםקשריםשלהדערםהיאהאחתתופעות:לשתי

עכשיו,עשן,אפלפלד,אהרן . 1

 . 55עמ' , 1962ירושלים

לקונצימתייחסהמאמר . 2

השישיםבשנותשפורסמוהסיפורים

עשןהשבעים:שנותתחילתעד

ירושלים ,שוקןהפורה,בגיא ; 1962

הארץ,עלכפור ; 1963אביבותל

כקומת ; 1965גןרמתמסדה,

 ; 1968אביבתלדגה,הקרקע,

תלהמאוחד,הקיבוץהנהר,אדני

 . 1971אביב

בגוףמסותאפלפלד,אהרן . 3

ירושליםהציונית,הספדיהראשון'

1979 . 

הקרפאטי:"הזמןשוורץ'יגאל . 4

בפרוזהואילמותתודעהדיבור,

נ"טמאזניםאפלפלד",אהרןשל

 . 12עמ'תשמ"ו, , 9

בלימה:עלביתרתוק,לילי . 5

אפלפלד,א.שלהסיפוראמנות

 • 79עמ' , 1989אביבתלחקר,

119 
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והכותונת''העורהלשון:שלקולה ~

r-'יצחקלשון",כדירותכתשיו'טמיון
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שלביצ'רתומחקרים-לעשן-י= ;::: 
הספריםהוצאתאפלפלר,אהרן :=-::
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בנגב,גוריוןבןאוניברסיטתשל ;::: 
 . 1997שבעבאר =:!

 . 83עמ'לעיל, 5הערה . 7

המתחלריכוךהס'מפטומיםאחר . 8

הס'פרבררךלאי-ריבודריבודבין

השיבו'הואהמאוחרותביצירות

פישלוברכהואמנם, .בסגנון

שלמסגנונההמעבראתמתארת

שמקורםפעריםשלקיומםהיאוהשנייה- 6בהרחבהעליועמדהפישלורבכה

לזרועותהקבועיםהפעריםנרגעיםאפלפל,דיצירתשלארכה"לכלאחד:

שביטתיותנמנעיםשהסיפוריםכךעלעומדתכאחרים,רתוק,השראה".ד

היא-היאהזרההימנעותלעמדתה,והזרועה.הסבלשלישירמייצוג

השתיקה.

דיבוריבןהמתחשלהשתיקה,שלמסריםבהיטבלזרןמקבשזהמאמר

עולמןאתרקלאמאפיינתאפלפלדשלהשתיקה""פואטיקתלאי-דיבור.

ונמנעתהאומרתזו,ייחודיתסיפרדרךהסיפר.דרךאתאףאלאהדמויותשל

אפילוואוליוהסתייגות,הרחקהשלמתחהיתר,יבןמגלמת,כאחד,מלומר

החשדומתחהדיבורמןההימנעותשלו.היעדלקהלהמחרביבןהקייםחש,ד

מאפייניהאתלהאירמקבשזהמאמר sהמרקדמים.סביפוריםבמיוחדחשופים

אלהבסיפוריםקריאהדרךבבסיסההעומדהחשדואתהשתיקהפואטיקתשל

המספריםשתיקתטעונהשבניהםר"קיטי";קר""איבבמתוכם:שבנייםועביקר

מורכבות.מטא-פואטיותמשמעויות

העולותלשתיקה,הסיבותכללרקעעלזוהנמקהשללהצגתהאפנהטברם

כלליות.הערותשלושאקדיםומהסיפורים,המסותמן

"העור-יחסיתהמוקרמתהיצירה

יצ'רהשללסגנונה- ,,והכותונת

"טמ'ון"-'חס'תהמאוחרת

פראטקט'מסגנוןכמעבר-

קישוראמצע'שלבולטומחסרון

סינטגמטיים,אופורמליים

לפתרונותהצפ"הא'כזובתוך

ה"מבורךלסגנוןפרדיגמט'ים,

המוב'לותקישורמילותבשפע

ההגיוניה'סוף'אלאגודלבצרעקב

 .) 224עמ'(פישלו,הלבת'-נמנע"

ניתןהמתחלמיתוןאפשר'הסבר

אפלפלרשלבהבחנותיולמצוא

צ'בורשלב'חסשחשש'נו'ברבר

כלפ'ו,הפוטנצ'אל'הקורא'ם

בנסיגהשתיקה,בקבשתדמורבאיןוסביפוריםשבמסותהיא,הראשונהההערהבהמשך.כךעלונעמוד
חלקהיאהסאלמרתאי-הדיבור.אלהדיבורמןבחירה,מתוךשלמה,פנימית

"הנסיון"עדות":במסהזאתמפרשאפלפלדמוכרע.ולאפוסקלאממאקב

אפשראילובפרטנזיה.מגוחךאלאשחרחסררקלאנראהלעצבלטבא,

אךכמובןזוחיתהיבותר.אותנוהולםזההיהפנימית,שתיקהלשתוק,היה

יבותר;הרדומיםברגעיםגםמאיתנוחירפהלאמשהולומרהנסיוןמשאלה.

מערבב"אלכךעלחוזרהוא 9גמגום".אלאהיהלאלומריבדינושעלהכלאךלעיל, 3הערהראשון,בוגףמסות . 9

לאורךהחוציםסטיכיים,גליםכשניהםלשתוקוהכורחלדרב"הכורחלטראגי": . 15-14עמ'

אמנותית,שטבכניקהענייןכמובן,זה,איןדורי.בנישלהיבטויאתולרוחב

התייחסותלכלמעלמשמעויבותר,הפגוםרלואהדיבור,המצוקה.מהותאלא

הרצוןואף-על-פי-כןזאת,ידענונוגה.והשלמהכאוסהכלדיבורלבאוזיקה.

נראההשואהאחראמנותייבטוישכלאלאעודולאיותר,עזהיהלזמרם

שחווההקושיאתמציגאפלפלדראשון"בגרףב"מסותלעיל,כנאמר

בהקשרבמלחמה,שערבמהעללספרובמיוחדלדרב,כנערארצהכשהגיע

חוויותיבןהמיידימיתריזהירותחוסרשלמידהכמובןישאוטויבוגרפי-פואטי.

עקרונותליבןכיוצר,נוחרלהתגשבותהנוגעותסופר,שלאוטויבוגרפיות

אפלפלדשלהמסאיותההתייחסויותואולםיצירותיו.שליסודותמותפואטיים

אוטויבוגרפיתתשתיתכחווייתשהשתיקההיסו,דהנחתאתכוללותעצמו

בו.הגלומהכתמהרגםהטקסטשלעיצויבתכתכונהגםהשתיקהאתמכוננת

היבוגרפימןמסויםמעברמאירהוב"קיטי"קר"ב"איבבכאןהמוצעתהקריאה

המשוער.לקהלוהמחרביבןהיחסשעניינומעברלפואטי,
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 . 44עמ'שם, . 10 10דממה".משנהעמוהיבאאמירהשלבסיון
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עלהתגברותעלמעידהולפרסוםלכתיבהשהפניהלהניח,היהניתןלכאורה

ואולםהסותרות.המשאלותיבןהדיבורלטובתהכרעהעלמוקדם,משבראותו

אםכיהרצונותהתנגשותשללפתרונהכעדותלאהכתיבהאתמציגאפלפלד

לשתוק"הרצוןכגילומה:גםדרב,שלוסבופוהתנגשות,אותהשלכפונקציה

לגשרניסהשנים,באיחורשבאהאמנותי,היבטויורקהועמקו,לדרבוהרצון

 . 4 7עמ'שם, . 11אלה".ייקשיםרצונותשניפניעל

אותוומציגחוזראפלפלדכ"רצון",אי-הדיבורשלתיאורועםבדבדב

מופיעאי-הדיבורכפויה.כסאלמותאםכיכבחירהלאסותרבאופן

גמגום,שלבמטונימיותמיוצגהואכנכות:יכולת,כחוסרכפגם,בסיפורים

אתלסלקהניסיוןשלבהקשרומובאוהואדביבור,מנטליליקויאילמות,

הסותריםהתיאוריםשניביןהמרחקואולםהליקוי.עללהתגברהמכשול,

קודםשתוארההאמביוולנציהלהניח.היהשאפשרכפיגדולאינולכאורה

יחסהואלדבר,אי-היכולתכלפיהפגם,כלפיהיחסכאן:גםמתקיימת

עמו,גדולההזדהותגםמופיעההמוםעלוהכאבהצערעםיחדכפול;

מטבעאותהשלהשניהצדשלו.רגשיואישורהלימותועםערכיתהסכמה

צמודהדיבורעלהמאבקהדיבור.כלפיוהמתוחהאמביוולנטיהיחסהוא

הסלב,כסיפורהדיבורמןוגםופירושכהסברהדיבורמןגםממנו:לרתיעה

 12ה"ווידוי".טעוןהמאודבכינוימכנהשאפלפלדמה

ולאקבוצתיכקושימוצגלדברשהקושיהיא,השנייההכלליתההערה

אישיות,חוויותהןבמסותמתארשאפלפלדשהחוויותלמרותאינדייבדואלי.

מקבראפלפלדייצוגי.מעמדלהןלהעניקובכןריבםלבשוןלתארןבוחרהוא

"לשוןלהוקוראבעדויותיהם,בהמשתמשיםשהניצוליםהרביםלשוןאת

לפעמיםבתיאוריו,בהנוקטעצמוהואואולם 13ממוארית".משונה,רבים

מתאראפלפלד"עדות"במסהלדוגמה,ממש.מוזרההרביםלבשוןהבחירה

ושלקפקאביצירותהראשונההקריאהשלהמיוחדת,האישית,החוויהאת

רבים:לבשוןמובאכולווהתיאורלו,סיפקואלושיצירותהפואטיהפתרון

עמנוהיההואכיהתחושה,מאיתנוהירפתהלא"המשפט"דבפינגענו"אן

שצוטטהב~מרה .) 15עמ'(מסות,אנחנו"אמרהשורהכלגלגולנו.בכל

החוציםסטיכיים,גליםכשניהםלשתוקוהכורחלדבר"הכורח-לעיל

הרביםלשוןעלמוסיףאפלפלד _ /141דוריבנישלהביטויאתולרוחבלאורן

מודע,לבאאםגםעצמו,אתקושרהואובכןדורי","בניהטעוןהביטויאת

שמיר,משהשלדורי"בני"עםהמניפסטבתפיסה,וזרבזמןקודםלמניפסט

שונהאפלפלדשלשהפואטיקהברורו sקולקטיביסטית.פואטיקההמייצג

רביםלבשוןלדברהקושיהצגתזאת,עםשמיר.משהשלמזומעיקרה

שלהפסיכולוגיהמתחוםהנמקותיואתוהןאי-הדיבוראתהןמפקיעה

היסטורי.בהקשראותםומעמידההפרט

שלהמקוריתהמשמעות . 12

חטאגילוי-"וידוי"המושג

שעכרהסכלגילויאתמטעינה-

הדברכךאשם.כתחושותהקורכן

האחרון""המחסהכסיפוריםגם

הפורה)(כגיאהקר"ו"כגוכה

על(כפורהרים"כ"צלוכסיפור

הארץ).

כוגףמסות ,"היקרות"הפרודות . 13

 . 95עמ'ראשון,

 3הערהראשון,כגוףמסות . 14

 . 44עמ'לעיל,

דורי",כני"עםשמיר,משה . 15

שמירומשהטנאישלמהכתוך:

מוסדג,הרעיםילקוט(עורכים),

עמ·תשנ"כ,ירושליםביאליק,

216-211 . 
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מציעשאפלפלדהשונותסביבותמעייניםאנושנאשרהיא,השלישיתההערה

הסיבותעלעודמיםאנוונאשרצעיר,ננערעצמושלולסאלמותבמסות

בתופעהנתקליםאנויבצירות,המספרוסאלמותהדמויותלסאלמותהעמוקות

השתיקה,-תופעהאותההיקעבויות.ריבוי , overdeterminationנינהשפרויד

ההסרביםשריבויעדושונות,מגוונותכל-כןבצורותמנומקת-הסאלמותאו

הדירבםריבויעצמה.השתיקהעםונשאריםחוזריםואנחנו-ונסוגערפליוצר

באילמותה.הסאלמותאתמותיר

 3הערהראשון,בגוףמסות . 16

 . 36עמ' ,לעיל

יצירהב . 4 3מ'ע ,שם . 17

"סיפורהמאוחרת,האוטוביוגרפית

לשתיקהזההסברחוזרחיים','

כטענהוגםאישיתכחוויהגם

אחר:מצרמוכללת.אסתטית

ומוקףבשרותהייתי"כשנתיים

 •בגופישנחרתומראותישיערות.

אניצעדיםכמהכלהיוםוגם

ליעולההריבודומקשיב.עומר

לאבמלחמהפלא:ולא •בקושי

ואומר:חוזרכמואסוןכל .ריבדו

 .לומרמהאיןהרי .לומרישמה

וביערות,במחנהבגטו,שהיהמי

לאבמלחמהמגופו.שתיקהיודע

חילוקימחדדיםלאמתווכחים,

לקשבחממההיאהמלחמהדעות.

הצימאוןללחם,הרעבולשתיקה.

אתעושיםהמוותמןהפחדלמים,

שללאמיתולמיותרות.המילים

ובמחנהבגטו .בהןצורךאיןדבר,

דיברו,מדעתםשיצאואגשיםדק

אגשיםלשכנע.וניסוהסבירו

שלבכוחן"אין .דיברו"לאשפויים

קטסטרופותמוללהתייצבהמילים

וחישעלובות,דלות,הןגדולות;

 ,אפלפלד(אהרן ,.פותמזדיימהר

 , 1999ירושליםכתר,חיים,סיפור

 .) 96 , 95עמ'

עמ'שם,לטראגי",מערב"אל . 18

47 . 

"עלהרגהשאחתמגחהונמשכת", . 20

 . 37עמ'שם,

 • 38עמ'שם, . 21

לאימרכזיותסיבותנמהמעלהונמשכת"מנחהאחתהרגשה"עלהמסה

נעוצהאחתסיבותמעדנתשערבו.אתלספרהפליטיםהנעריםשליכולתם

מערבוכל-כןלהשגהניתןלבתיאיום,כןכלנראה"הכלההיסטורי:בהקשר

הניצוליםלטראגי".מערב"אלבמסהגםומתפרשחוזרזההסרב 16לעצמנו".

שניסהשמיעדסיבר,ולבתימועצםכהנראהשאירעשמהניווןלשתוקיבכרו

הנסיוןמןרחוקיםכל-כןהיווהמחנות"הגיטאותרבאי:עצמועביניהיהלספר

אירעדרבשללאמיתומהידעתמידלאעבצמושהתנסהמישאףהאנושי,
 11 .,,ובאירעלו,

תבונית,שבפהתבוני,באופןלהסיברוחומרקלוחשבון,דיןלתתאי-אפשר

מהאתהדעתעלמתקלבתלבשוןלייצגתבונה,לכלמערבשהםוסלבזוועות

הנעריםלודמיםלכןהדעת.עלשיתקלבשאסורהדעת,עלשיתקלבייתכןשלא

מעמידהונמשכת"מנחהאחתהרגשה//עלהמסהאלבלהחריש.הניצולים

לאזובהחרשהכמובן,"היה,לשתיקה:היחידההסרבזהשאיןכןעלאותנו

היהרצוןהמורגלת.השפהאלטראומטייםמראותשבתרגוםאי-היכולתרק

מקוםהנפש.שלקברקעיתההמריםהזנרונותאתעמוקלהצפיןלשכוח,כאן

יבדנועלהאשרעדהרצוןהיהחזקכהלהשיגם.תוכלשל,ןלאואףזרשעין

ר sלספך".איןלדרב,איןאפשרי.הלבתיאתלעשות

לפסיכולוגי;ההיסטורייבןכןאםקושרתלאי-הדיבורומרכזיתשנייהסיבה

מפניעצמועללהגןלשכוח,להדחיק,האניאתדוחפיםהמחרידיםהמאורעות

 19מנ'ל/עזהיהלשכוח//הרצוןהודחקו;וזוועותיוהערבסלבותהאימה.זיכרונות

 20נפלאה':/ש'ינחהחיתהאומר,שאפלפלדנפיוהשכחה,

דרבשלסבופוחייבוהסלבזיכרוןשלוההדחקהההשכחהההסתרה,ואולם

הפליטהילדהיהודית.לזהותהתכחשותחייבולחולשתו;הקורבןשלשנאה

הנפלאה////השינחהשלמחירהשהיה.מהלכללערבו,לעצמו,להתנכרהיהחייב

איזוכריםשלאמהעלשהריאילמות,וגםעצמיתשנאהגםנפול:אפואהיה
 21פטרית,,.//מושבת-עונשיןמעיןאלימה,,,/ש'ינחת-דעתזוחיתהלספר.אפשר

החדש,הערביהנתבחריתתדרךעוקרת,זופרטיתעונשיןשמושבתנראה

הישנה.הזהותאת

שלשסבופוהריהעונשין,,,//מושבתקפקאשללסיפורוהאנלוגיהאתנמשיךאם
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העונשין,במושבתהנאשמיםעצמם:החייםאתעוקרתההשכחהמכונתדרב

אפלפלדואכן,מוות.עדמחדשנכתיבםהחירתה,מכונתשללשלטונההנתונים

שלכהלםמחדש,לידהשלבמובניםהדעתמ'lקכחתההשתחררותאתמתאר

שלהנוראהשבממהלךשאדבכללעצמךלהשיבותשוקהצימאון"תדהמה,

עלומיםמרחקיםלאלהלראשונהתפסנועתהרקדומהוההתנכרות.השיכחה

שאסרוסמויים,אוייבםיבדיהיינוכלואיםהשניםכלאכילועצמנו.אתהגלינו

בנתיבאנושרוייםיקיצהאותהמאזעצמנו.שלהסדוותעםהמגעאתעלינו

 zzלעצמנו".עצמנוהחזרתשלהקסמים

במסותאפלפל,דמוסיףאלמות {iלהללווהמומיותהעמוקותהסיבותשתיעל

האשםתחושתהיאהנוספותהסיבותאחתאחרות.רבותסיבותוסביפורים,

יבכרוהאנשיםפניו.עלזהרצוןנהפךהמלחמהאחרי"מידהניצולים:של

המעידשגםעדסיבר,לבתיכךכלמעוצם,כל-כךנראהשאירעכללשתוק.

כלכיאיש,לבבספקהשאירולאהמרותהעודבותכדביין.עביניונראהעצמו

האשמהשגםעולההסיפוריםמן 23מצחו".עלחרוץכתב-אשמהשניצלאחד

למשלכך 24הנטישה.סביפוריבולטוהדרבכאחת,מאלימותההאשמהוגם

"לבשוןאלאנטישתועלדרבלומריכולאינוהננטשהגיבור"השיירה"סביפור

לדבל,לנוטש,מיליםאיןהחוף"יד"עלסביפורואילו zsהכואבה",האלמות

התירוץעלכהשעבהלחזוררקיכולוהואלגיטל,הנטישהדרבאתבהןלומר

 26צרפתית".לודמים"במנזריםהריק:

לטבעשהפךהישרדותיבכורחמעוגןנוסףהיסטורי-פסיכולוגיהסבר

היהודית,זהותוסודאתלהסגירשלאכדידביבורלמעטחייבהפליטשני:

חיים":ב"סיפורמתפרשלשתיקהזההסברלשתוק.לנרדףעדיףובכלל

במקוםשתיקה.ראשון:וככללזהותי,אתלהסתירנאלצתי"במלחמה

שאינניהאנשיםכשראוהמלחמה,אחרוהתבוננות.קשבפיתחתיהדיבור

כך zהייתי".דלמחצהאילםואכןאילם,שאניהיובטוחיםמפי,הגהמוציא

שהאיסורעדגדולכהלהסתוותהצורך"ההשתנות"בסיפורבסיפורים;גם

פנים.כלפיאףאלאחוץכלפירקלאתקףהיהודיםבשפתהשימושעל

ו"מערבהאיסוראתשוכחבשכרותו,לדבוהגבר,כאשרנבהלתהאישהלכן

היסו,דמןהאםשפתאתאפואלעקורישלהשתנותכדימלשוננו".מילים

זהעםזהדיברומעט"מהנעלמת:בכללשהשפהלכךמביאהזוועקירה

 zsמילים".לבינולדוכאילו

אלמות: {iלנוסףהסברכן,אםעולה,הזהותאתלהסוותהצורךמן

הפליטאתמותירהואודבנה,עקירתההאם,בשפתמדיבורההימנעות

הואאדםאםשפת"לבאלאילם:אותוהופכתמילים,וללאשפהללא

אחרארצהבעלותוכנערשכתבהיומןואמנם, 29אפלפל.דאומרמום"בעל

בעבריתביידיש,בגרמנית,מיליםשלכ"פסיפסידועלמתוארהמלחמה,

ארבע-עשרה,בןנערשללבומותזעקותהיו"והמיליםברוחנית";ואפילו

הטראומהושוב, 30שפה".לבאנותרוהואלואדבובהןשדיברהשפותשכל

מקבילהואי-הדיבורהדיבורכלפי

הזיכרוןבלפילאמביוולנציה

 Rהאמביוולנציה . 39עמ'שם, . 22
rיר
r-
 .., :=וי::
.F! 

 .שוודץיגאלשמתארוהשבחה

"עמדת-היסודאתמציגשוודץ

האיש•-לעבדוביחסהסופדשל

כ"עמדהוהשבטי"משפחתי

שביטויהחריפה,אמכיוואלנטית

הכרחביןנצחימאבקהואהמובהק

לביןולהשכיחלשכוחרצוןאו

ולהזכיר".לזכוררצוןאוהכרח

נשמתישם"שהדישוודץ,(יגאל

אהדן-הפדיחהאתלראשונה

יצחקבתרך:חברון"ספררתאפלפלד:

(עורכים),פרושואיריסמרדכיבן

ביצירתומחקריםלעשן:כפורבין

שבע:באדאלשאפלפלד,אהדןשל

 ',וכדךהיהדות,במדעימחקרים

בןאונירבסיטתשלהספדיםהוצאת

 .) 64עמ' , 1997בנגבוגריון

בוגףמסותלטדאגי','מעדב"אל . 23

 . 43עמ'ראשון,

רעולהחוזרתהחלשנטישת . 24

מתואריםהראשונים;בסיפורים

לנטושהאיסוראותו,לנטושהרצון

אותו,לנטושלאההבטחהאותו,

שלורצונו •נטישתועלהאשמה

להינטש,שלאורצונולהינטש

וכעסושננטשעליאושובדיחתו,

כסיפוריםלמשלדאוהנטישה.על

יד"עלקד","אביב"שלרשה",

בקובץהקרקע"ו"בקומתהחוף"

"בגובה"מרבד',' ','עסמ" •עשן

בקובץו"מוכד""השיירה"הקד','

בקובץ"ההשתנות"הפודה,בגיא

שלזותמהעלהקרקע.בקומת

דאואפלפלדביצירותנטישה

בסיפורתחדשגל •שקדגרשוןאצל

מדחינההפועלים,ספתירהערבתי,

 . 152-151עמ' , 1981

לעלי, 2העהדהקקרע,בקומת . 25

 • 72עמ'

 . 45עמ'לעיל, 2העדהעשן, . 26

כתרחיים,סיפור ,אפלפלדאהדן . 2 7

מהד"חיש.ובן: 111-112עמ' , 1999

ואםדביבור,למעטמוטבכילמדתי
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"ה'מ'םבתשובה";לקצרנשאל'ם : .... 
 1'י=

אות'א'לצוהא'כר'םואצלב'ער ~ 
r-גדלתיאילוולהקש'ב.לשתוק
ii 

עכבותמפתחהייתילאבב'ת' .... 
 :::ו!

 3 , 93עמ'(שם,מניח"אניד'בור,
 .) 111-י=
;=:. 

לע'ל, 2הערההפורה,בגיא . 28  ::tכ:

 .:=; . 59עמ'rר
לע'ל, 17הערהחיים,סיפור . 29 ~

 . 99עמ'

שם.שם, . 30

שם.שם, . 31

 3הערה ,ראשוןבגוףמסות . 3 2

 . 15-14עמ'לע'ל,

לע'ל, 17הערהחיים,סיפור . 33

 . 98עמ'

 . 103עמ'שם, . 34

 . 104עמ'שם, . 35

נוספתהסתייגות . 145עמ'שם, . 36

הקודםהדודשלהאסתטיקהמן

"הספרות,הייצוג:לדרךנוגעת

הנגינההיאה'א,אמתספרותאם

אוצרתהספרותלנו.שאבדההדתית

שלהמרכיביםכלאתבתוכה

הנגינהההפנמה,הרצינות,האמונה:

שלהכמוס'םהתכנ'םעםוהמגע

רחוקהמהלומרצורךאיןהנפש.

הריאליזםמןזותפ'סהה'תה

בע'תוןאזשפרחהסוצ'אליסטי

שלוב"האורלוג'ן"המשמר""על

 .) 10עמ'(שם,ונסקי"של

 3הערה ,ראשוןבגוףמסות . 3 7

 . 47עמ'לע'ל,

 . 17עמ'שם, . 38

שפה"באיןשלמה:לקבוצההמשותפתהיסטוריתטראומההיאהאישית

הילדיםרובעתבאותהמהם.לפחדשאיןמדבריםופחדולבבולכאוסהכל

ההסברכאןגם 31המילים".אתהלביעואורםבקולדיברוגמגמו,סביבי

"בשמשבסיפורהמוקדמים:בסיפוריםהמיוצגעלחוזרהמאוחר,המפורש,

נדודים,שמרובמשוםלדבריכוליםאינםהפליטיםלדוגמה,הדרומית",

הספריםואדבוהביתאדבהמקור,אדבהמקום,שלהנצחיתההחלפהבשל

מיליםשלפגוםלבילרקונותרהשפה,אדבהועמואדבהזיכרוןהקדושים;

ממש.שלדיבורמאפשרשאיננו

נוספות,בהנמקותמנומקלכתוב,כקושיהאמנותי,במובנולדברהקושי

בתחילתשחשהצורךעלמדבראפלפלד"עדות"במסהתרבותיות.

חווייתלתיאורמודרניסטי,לגמרי,חדשמודוסלמצואהספרותיתדרכו

 32דבר".יאמרלאונעימה,חדשותמיליםלבאכיהבנו"לימיםהניצולים:

למשלכךהדיבור.הגבלתעלהיתר,ביןמצווה,החדשהאסתטיוהמודוס

אנטיכאקטונתפסברתיעהמתואררגשותעלדיבורכלחיים"ב"סיפור

החש,דועלהשתיקהעל"דיברתיממנו:להיזהרשישיקושפחאסתטי,

עליתרדיבורלדבר.אוהבאיננירגשותעלההסבר.עלהעודבההעדפתעל

והרידוד.הדשדושאלהסנטימנטלי,המבוךאלתמידאותנויובילהרגשות

מכנהאפלפלדלכךבהתאם 33מגובש".רגשהואמעשהמתוךהעולהרגש

החוזרשננטש,חייםבעלשל"יבבותשיריו,אתכתיבתו,ראשיתאת

היאנוספתאסתטיתרתיעה 34מייגעת".מונוטוניותבאיזויבבותיועל

עדייןהשולטהספרותילטעםהמיוחסיםומעודפותמפתוסהרתיעה

גבוהותבמיליםסביביהאנשיםדיברוהימים"באותםהחמישים:בשנות

אהבתיומנופחות,גבוהותמיליםילדותימאזשנאתיאניובססמאות.

"מאזוכן: 35וצלילים".ריחותהמעלותושקטותקטנותמיליםלעומתן

אוהבואניאהבתיגדולות.מיליםולאפאתוסלאאהבתילאומעולם

מעבר"אלהמסה 36מילים".נעדרתשהיאההתבוננותשלמעלתהלהתבונן.

לחבורההיסטוריהקושי-אחרמסדרספרותיקושימעלהלטראגי"

בתקשרהסיבה,לבילאהאמנות,ועו,ד"זאתהמערב:ספרותאלבכתיבה

 37קורבנותיה".היינושאנוהאירופית,התרבותשלהספירהאלבתודעתנו

כאב,שלקשיםזיכרונותלספראפשראיכיעולה"הלהקה"הסיפורמן

אותנומעמיד"היום"הסיפורזאת;לשמועהמעונייןקהלשאיןמשום

יכולהאינההרמינהלייצג:המיליםשלביכולתןהעקרוניהאמוןחוסרעל

באושוויץהיהש"אדםמשוםבאושוויץ,שאהבההאיששםאתלהזכיר

הואאיןהוא,עיוורהוא,אילםזהשיופיאלאנדיר,יופיבאיזהנפגעוגופו

 38הבאנאליה".עצםזוהריעצמועלוכשמעידעצמו,עללהעידיכול

מותכותכיצדמתארתחיים","סיפורהמאוחרת,האוטוביוגרפיתהיצירה

והעדפהאישיותייסודמבנהשני,טבעלכלללiךאלמותהסיבותכל

רהוטמיליםרצףמשם.הבאתיממיליםהחשד"אתבסיסית:ערכית

החיכוךאתשומעאניבגמגוםהגמגום,אתמעדיףאניחש.דבימעורר
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הרצוןאתהסיגים,מןהמיליםאתלצרוףהמאמץאתהאי-שקט,ואת

הדגשהבימעודדיםרהוטים,חלקים,משפטיםפנימי.משהולךלהושיט

לכללמגיעיםהדבריםריקנות".עלהמחפהסדרשלאי-ניקיון,של

פליטחבראותואתמצייןאפלפלדוהגמגום;השתיקהשלאידאליזציה

נסעלומעלההקדמון",החטאטמוןבמילים"כאילוהמיליםמןשנמנע

אימתוכלידע,לאש"לדבדהמועדון"שבחברי"המופלאשלתמימותואת

 39מילים".כמהמלקטובקושימגמגםמסמיק,היהאליושפנו

s::i 
i'ר 
r--
:::-=: ,... 
M r-

לעיל, 17הערהחיים,סיפור . 39

 . 177,159,95עמ'

מייצרת-שבמיליםהקדמון""החטאתפיסת-הזוהרליגיוזיתהעמדה

במילים,לדעההשימושדהיינו-הקלקולכאשדסתירה.שלפואטיקה

החשדהדיבור,שלהיסודיתכמהותונתפס-השקדהזיוףהריק,הדיבור

כיצדלדבר?לאהובלאהדברפירושמהעקרוני.להיותהופךהדיבורכלפי

מבקשתכחלקנתפסהדיבורהדיבור?אלבסיסישלילייחסלהביןניתן

ואתהוחוויתשדאיתבמהאחדיםלשתףעצמ,ךאתלבטאכדדךהחיים,

עםקשרליצורפירושולדברומבקש;ומדגישרוצהשאתהבמהיודע,

הואבמיליםהאמוןאודבןבו.חותמךאתולהטביעבעולםלפעולהזולת,

הםהכתוב,הדיבורשהמילים,בסופדמדוברוכאשדבאנושי;האמוןאודבן

תוךהתרבותבתוךהפועלתסתירה,שלפואטיקהנוצרתוייעודו,אמנותו

פעילותהוכלפיתרבותאותהכלפיהעקרוניהחשדעלמתמדתהצבעה

הנמקות-לאי-דיבורההנמקותמגווןכלהזוהסתירהאתעצמה.שלה

ולסלק.לפתוריכולאינו-ותרבותיותפסיכולוגיותהיסטוריות,

שביקורתאלמות ryלהסיבותריבויאלאחתסיבהעודלהוסיףמקבשתאני

ובמסותבהם,נרמזתאלאסביפוריומפורשתאינההיאבה.דנהלאאפלפלד

שאפלפלדסיבההכחשה,תוךאפילוולפעמיםבהסתייגותנזכרתהיא

זומושתקתסיבהשלעניינהכאח.דאותהלומדולאאותהלומדבוחר

סיפוראתלספרלדבר,השואה,קודכןהפליט,היהודישלהקושיהוא

שהכותבקוראוהשישים;החמישיםשנותשלהישראלילקוראסלבותיו

חולשהשלכךכלקיצוניתלהוויהעוינותוואפילוהתנגדותואתמשעד

אלבנמעניו.עללשתיקההאחריותאתמטילאינולעולםאפלפלדוסלב.

שבהתמודדותהגדולהקושיעלומעידותחוזרותבמסותהפזורותההעדות

"עלהמסהשלבתחילתההמשוער.הקוראשלהשומע,שלהתנגדותועם

הניצולים,הנעריםכיצדאפלפלדמתארונמשכת"מנחהאחתהדגשה

להשתכחשנים,לישון"לישון,מבקשיםוהקיבוצים",החוותביןה"פזודים

לתשוקהנתןשלא"מישהועומדהזוהמשאלהכנגדאלבמחדש".ולהיוולד

מהמאשימה.מתכתשלדעצלילהיהולשאלותיושאלהואלסחוף.זו

דיבור,מאפשרותאינןהשאלותניצלתם".אתםוכיצדבאמת.שםאירע

שלשאלותאלוהיוהועילו.לאמבחוץשבאו"השאלותמענה:סיפור,

העולםאלכללנצמדושלאהזה,העולםמןשאלותתהומית,אי-הבנה
 3הערה ,ראשוןבגוףמסות . 40 40באנו".ממנו

 . 36-35עמ'לעיל,
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האור,מכורתאפלפלר,אהרן . 43

 , 1983אביבתלהמאוחד,הקיבוץ

 . 116עמ'

מכונניםהניצוליםמסה,באותהמתארשאפלפלדהעונשין,מושבתאת

שלזדונותיואתחולשת-דעת,בדובלעצמו,אימץ"הקודבןלעצמם:

בעיננוכחשבכיהודי,כדמהאושיהודי,כללעצמו.אותםוייחסהרשע

 42ולעקוך","לשכוחהדורשתזו,פנימיתהאשמה 41ומזיק".מכוערחלוש,

כזדדקלאהנתפסהציוני,המרחבידיעלספקללאמחוזקתלשתוק,ולכן

מעליושדוחהכצנזורלשמוע,רוצהשאינוכמיאלאלהבין,יכולשאינו

הסלבזיכרוןעלשאוסרכמימעיקרו;אותוופוסלהפליטשלסיפורואת

הנעריםכיצדמתוארהאוד""מכרותבנולבהזהותו.אתלכוכןהקודבןשל

אותולרתוםחיובי,ללקחלהפכוכדידקשעבדוהסלבאתלזכורכתענים

ודבדךלולהתכחשזבדשלסבופוולכןהחדשים,הלאומייםהערכיםלעגלת

כעדיםמעשים.מאיתנוותובעיםחוזרים"בחווהחפותם:אתלהוכיחזו

במסה 43דעת".נקייעמל,אוהביחרוצים,שיהיוהדיןמןהשואהאתשחוו

ואין-האוניםהסלבסיפורדחייתאתבחדותאפלפלדמציגיבניים""חשבון

ישובהיההארבעיםשנותשלהישובנשכח,"ואלהציוני:היישובידיעל

עלשכיםחייו.בתבניתזהאסוןלשבץידעשלאמרקסיסטי,אידאולוגי

והולבונפשםעלעמדושלאעלהשואהניצוליאתמאשימיםהיושכים

אחיזהשמצאהוהתנשאות,בודותשלתערובתזוחיתהלטבח.כצאן

עםלא.והיכןהקיבוציםבאסיפותעיון,בימיבהכשרות,הנועד,בתנועות

גםלאל,תודההסתלקה,-וההתפכחותהאידאולוגיהשלהסתלקותה

לשכותהפליטאתדוחפתלאומיתלחולשהההתנגדותזו".שוואאשמת

האפולוגטיהצירוףנוצר"כךהמבוקשים:לערכיםולתרגמוסיפורואת

הפגישהשלהחיויבתהחוויהתיאור 44האמת".כסתלפהוכךוגבורה,שואה . 5.9.1994אחרונות,יריעות . 44

הניגודדבדךמלביטחיים",ב"סיפודהכיפורים,יוםבמלחמתהחייליםעם

לכןקודםדנותלאשכיםסיפורואתלספרשביקששהפליטהעוינותאת

מתנשאותאולפכים,שהיוכמואידאולוגיות,היולא"השאלותבה:כתקל

 45אמפטיה".מעטלאועםענייןשללגופואלאלהכעיס,לעיל, 17הערהחיים,סיפור . 45

 . 152עמ'

 . 7עמ'שם, . 46

עלולשתיקהלהשכחההראשוניתהאחריותאתמטילאינואפלפלדושוב,

זומבחינהבנפשנו.מבוצרתהשכחהחיתהכבדארצה"כשהגענוהחוץ:

פורייה.קרקעכאןמצאההשכחהאיטליה.שלהמשכהמעיןהארץהייתה

הפקודהאךזו,להתבצרותהועילהשכיםאותןשלהאידיאולוגיתודאי,

 46החוץ".מןבאהלאלהתבצר

שככפההאםשפתאודבןכאמוד,היא,לאילמותהסיבותאחתזאת,ועם

בכוח.השפהעליךככפתההנועדובחוות"בקיבוציםמבחוץ:דנהבמידה

דברן,הייתילאמעולםהוקע.ולעיתיםהוחרםננזף,אמובשפתשדיברמי

חשתיבי,השפהדבעוך"עתה,וכן:בי".נלבעמפישיצאהמעטגםאלב

אלאבהקיץדקלאכסםיבשחלחלצעדהיהזהשנית.עלימתהאמיכי

מגמגמים,הכלפליטים,שלשיירותעםנודדהייתיבשינהבשינה.גם

מדבריםהדרכיםשבצידיוהכלביםהפדותהסוסים,החיים,בעליודק

איןשפהו"באיןאודבת,השפההיוצרות".התהפכוכמורהוטה,בשפה
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 47חררגת".אםאלא
 . 103 , 102 , 101עמ'שם, . 47

!R 
i'ר ,... 
;ןן:

r-
F! 

אלאבשתיקה,בחירהכאמור,איננו,אפלפלדשליבצירותיואי-הדיבור

שותק;אינואפלפלדואמנםלאי-דיבור.דיבורביןפוסקלבתימאבק

רגםלדיבוראילמותביןהמאבקשלהתוצאהגםהםסיפוריומספר.הוא

לקוראים.מחברביןקודםשתוארהמתחברוניכרמאבק,אותרשלגילומו

והפליטים,הנרדפיםשללעולמםלהיכנסהקוראאתמזמיניםהסיפורים

אי-ההבנהמפנימתגונניםהקורא,מפנימסתגריםגםאחתובערנהבעתאן

ההסתגרותואתמפניההחששאתמייצגיםארתה,מנכיחיםהמשוערת,

לקוראים,מחברביןהמתחשלגילומואת 48מייצרת.שהיאהאילמת

אניהמספר,רסאלמרתהדמויותסאלמרתשלשוניםלגילוייםקשריוואת

מטעניםעמםהנושאיםסיפוריםבשניקריאהבאמצעותלהדגיםמקבשת

"עשן"הקובץמןקר""אביבהסיפורבמיוחד:מורכביםמטא-פראטיים

הפורה"."בגיאהקובץמן"קיטי"והסיפור

אפילובאמת.מדברתאינההדמויותמןאחתאףקר","אביבבסיפור

למשל,-לשאלותמענהאיןמלא.דיבורבגדראינןצייטלשלתאנירתיה

שיחה.אינהוהשיחה 49דבר","שרםהיא:התשובהרואים?""מהלשאלה

הואהאחדבמיוח.דמשמעותיתהחבורהמןשנייםשלשתיקתםואולם

לדבר;יכולשאינומזכירהואאורחה,אגבהסיפור,באמצעהמספר.הנער

מייד"כיהמלחמה:תרםאחרהבונקרמןהחבורהיצאהכאשרנתאלםהוא

ולאקולי,אתוהאליםצינהנחשולביפגעהבונקרמיכטהאתמשהסרנו

מבקשהמספרהילדהגויה,שלבחדרהנעלםבדלכאשך soלדבך".יכולתי

מילה:לומריכולאינוהואאלבלהרשיע,יכולשהדיבורלונראהלדבר.

שאילולי,היהנדמהיכולתי.ולאמשהרלומררציתיהדיבור.חזרלא"אלי

 51ליעץ".יודעהייתיהדיבוראליחוזרהיה

אףאילמת:הסיפרדרךגםשהרימשמערת,טעונהאילםבמספרהבחירה

מסביר,אינו-המצוטטיםדבבריהןהדמויות,ולאהמספרלא-אחד

למשל,כן,בהקשר.המתרחשאתשםאינורקע,נותןאינומנמק,אינו

שהגיעועדלבניהאירעמההחבורה,התלקטהכיצדמושגלקוראאין

דברשלבסופרעלהמהמושגלואיןרגםלמשפחותיהם,אירערמהלבונקר

סגורהלחבורהכביכולהמסופרפנימי,סיפורשלהיאהתחרשהבגורלם.

פרטיםמוסראינושהמספרנראהוקישורים.להסבריםזקוקהשאינה

שישלהוסיף,שצריךפרטיםשישלוברורלאשבכללמשרםמסיברראינו

שלעולמהתוךאלהקוראים,אותנו,מכניסכביכולהמספרלהסביר.מה

ומרבניםמוכריםזהעולםשלשפרטיו-ילדכמר-מניחאלבהחבורה,

עבורנו.ולפרשםלמלאםצררןואיןלנר

שרררץיגאלקבעזהבהקשר . 48

אפלפלרשלש"תגרבת-הנגד

שניעלהציוני,לברר-ההיתוך

שרכיםכשלביםמשתקפתצדדיה,

 .) 63עמ' , 1997(שרררץיצירתו"של

ש"סיפרריכךעלעומדשקדרגשון

דה-ארטרמטיזציההםאפלפלד

המצפה ,הנמעןציפיותשל

מפישמחת-גאולהלתרועות

עמ'(שקד'הפליטה"שארית

257 (. 

 . 49עמ'לעיל, 2הערהעשן, . 49

 . 55עמ'שם, . 50

לדיבורהציפייהשם.שם, . 51

יכולהשאינההילד,מפיהגואל

גםמופיעהכמרבן,להתממש

הקר":"הגרנהבסיפור

לבהאתפותחתליונהחיתה"אילו

שרבניאתמטהרהחםהשטףהיה

והגאולהשותקתהיאאלכהמגדל"

באה:לא

(בגיאהופיעה"לאהגואלת"המלה

 .) 67עמ'הפרדה,

הסיפור,שללעולמוהכנסתנודרךהסיפור,סיפורדרךדבר,שלבסופר
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זרותנו:אתבפנינומציבלהיכנס,באמתנותןלאחיץ,מעמידגםהמספר

שיתךממנומצפיםאנוהקשראיזההנמקה,איזוהסבר,איזהפרטים,אילו

קובעתשינמק,להסברמשהו,שתפתורלאינפורמציההציפייהעצםלנו?

זהבהקשרזרותנו.תחושתעםבחוץנותריםואנוכזריםמראשאותנו

שומעיםאיננואפלפלדשלסיפוריואתקוראיםאנוכאשרכילזכור,כדאי

איננהצייטלהריהמספר.שלשפתואתהדמויות,שלשפתןאתפעםאף

לאאנחנושלההיידישואתיידיש;אםכיהנעריםעםעבריתמדברת

עבריתספרותכקוראיאמנםלעברית.המחברשלבתרגומואלאשומעים

הפלמ"חדורסופריואולםואילן.ההשכלהמספרותהזהלתרגוםהורגלנו

דמויותיהם.דבריאתתרגמולא-אפלפלדמלדב-השישיםשנותוסופרי

מעמידההשפה,;:,אלמותאתמנביחהאפלפלדשלבסיפוריוהתרגוםחזרת

הקוראים.לביןהדמויותביןואי-שמיעהזרותשלנוסףחיץ

 . 51עמ'שם, . 52

 . 55עמ'שם, . 53

המוותאלהפנימיתההתבוננות . 54

השוחט"מסע":בסיפורגםחוזרת

מתבונןולהישחטלהינטשהעומר

שלו:מותואל

בהתבוננותשרויהיה"השוחט

עולמותאלומפליגהולךקפואה,

גם .) 12עמ'הפורה,(בגיאאחרים"

ה"התבוננותהרים""צלבסיפור

שבערביםמשה,שלהצמדתה"

המרכזנקורתאתחיפש"כאילו

בחולילהבחנהנקשרתהאבודה",

נגוע"מהחולה:הואבוהקשה

 .) 32עמ'הארץ,על(כפורגופו"

 . 41עמ'לעיל, 2הערהעשן, . 55

בסיפורגםחוזררומהניסוח . 56

היתום?ראהעוד"מה/'הגירוש":

(כפורלו"שהראומהראהודאי

 .) 63עמ'הארץ,על

מאתנוהתרחק"הושלהושל:שלשתיקתוהיאזהבסיפורנוספתשתיקה

אינוכיבמפורשראינואלבאליו,ניגשלאאישבהתבוננות.שרויוהיה

לאשאנומהאתורואהבעדולעצורואיןומפליגהולןאלאלנו,שייר

אביו:לפניהושלפנימתדמיםהחבורה,אתנטששבדללאחר s2רואים".

הראייה 53לו".שמראיםמהידענולאבהתבוננות,שרויכנראההיה"הוא

אביו,לפניהושלפנידומיםבכדילאפנימה.פונהלהיאמרניתנתשאינה

נותרלו""מראיםשלמיסטיהכמעטוהניסוח-לושמראיםמהשהרי

אתהחבורהלבניהמכשףמראהגםכןהלואהמתים.פניאתהוא-סתום

 54החשכה.שלוהאטומיםהאפליםהעמוקים,ברדביההמתיםקרוביהםפני

החייםשלשוןמשוםלמסור,אפשראילומר,אפשראיהזוהראייהאת

המוות.אתלמסוריכולהאינה

בקובץהואאףהחוף",יד"עלבסיפורגםעולהזהומרכזיאחרוןעניין

היהאילורחוק,אדםאף"שהריהילדה:גיטלעלאומרהמספר"עשן".

היואילוארצה.אפייםונופלקורסהיהזו,עדהשלסיפורהושומעבא

להשיבלההיהוכיל,ן"הראומהספרי"גיטל,לה:ואומריםלגיטלבאים

המוזר,הפסיבי,הביטויחוזרראשית,כאן:נאמריםדבריםשני 5511דבר.

קרושהדבריםנאמרלאהזוועות.את"הראו"לגיטל,שלקוונן,האומר

כביכולקראהגיטל 56אותו.להשהראואלאהסלב,אתחוותהשהיאלה,

אותו,קברהאואותו,ושמרהחייהועלגופהעלשנכתבהזוועהכתבאת

הואלתרגום:ניתןאינוהזה,הסיפורהזה,שהכתבנאמרשנית,בזיכרונה.

ביןהחיץדף.עלבמילים,שובלהיכתביכולאינוהואלהיאמר,יכולאינו

בתוכם,מותםאתהנושאיםהניצולים,למעבר;ניתןאינולחייםהמתים

מתקיימתבכללחיתהואםהחיים.לאלואותולהעביריכוליםאינם

אתלהגידבאמתלספר,באמתהגבול,אתלעבורכזודמיוניתאפשרות

איןמשאה.תחתומתמוטטקורסהיההרחוק,האדםהשומע,הזוועה,

סיפוריאתלשמועשנשלחהסופר,הקר""בגובהשבסיפוראפואתימה

קורבסגולותש"ניחןמשוםדווקאשלוסיפורואתלהםולצרףהניצולים
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ללאלספר,לדבר,המספרשלהקושיעלמצביעקר""אביבהסיפורלכאורה,

מוגלבות,והבנתושידיעותיויל,דמספרידיעלמסופרהסיפורלקורא.קשר

המתרחש.אתעבורולבארמנסהאינוולכןהקוראשללזרותומודעשאינו

הנפשית;לאילמותומטונימיתהמספרשלהפיזיתאילמותומזאת,יתרה

מאפשרתאינההבונקר,מןהיציאהעםהמתפרצתהמושהית,הטראומה

מהאתולהסבירלפרשלזכור;רוצהואינויכולשאינומהאתלהזכירלו

לגאול,המיליםשלבכוחןשישהתחושהלמרותוהסבר.פירושלושאין

מסויםבמובןזאת,ועםדבר.לתקןיכולותואינןלהיאמריכולותאינןהן

לדיבור,הקוראשלציפייתוכנגדבהתרסה,כמעטמועמ,דאי-הדיבור

החבורההתלקטה(כיצדעודבתילרקעלציפייהמעברלהנמקה.להסבר,

כמעטהקורא,וכדומה)כן,לפנימשפחותיהםולבנילהםאירעמהלבונקר,

ויבאריספרשהמספרהציפייהליעדה.מכוונתלפעולהמצפהבהכרח,

יכוליםהחבורהבניאיןמדוענוספות:ובתהיותנוספותבציפיותמלווה

דואגיםאינםמדועחלפה?לחייהםשהסכנהנגמרה,שהמלחמהלשמוח

אינםמדועקרוביהם,אתלמצואמבקשיםאינםמדועהבונקר,לתיקון

התפוררותדבר,שלבסופוברור?יעדבעלתפעולהתכניתעלמחליטים

יצרמדועתוהההקוראאי-נוחות;מעוררותבניהשלוהפסיביותהחבורה

דועךקשות,כהבנסיבותחייהםעללהגןהחבורהבניאתשדחףהקיום,

אלוציפיותהחיים.שלכביכול,ניצחונם,עםהמאבק,סיוםעםומתפוגג

מתחתהמגיחיםהנרדפיםמןשמצפהמיהקורא.אלומוחזרותמועצמות

לשלגיםמתחתהנחשפיםהמלחמהכליכמותקנהללאפגומיםלאדמה,

להביןיכולאינו-לפעולהחיים,לכוחותחיים,למשאלתהמתמוססים,

לאלוהמוותסיפוראתלספרהמבקשהמספר,זאתבשלסיפורם.את

שלמעולמםהבונקר,מןהיציאהדווקאבמקרהולאאילם;בהכרחהחיים,

אותו.שמאלימהזוהיאהחיים,שללעולמםכמתיםהנחשביםאלו

נאמרלאלמנזר.שנמסרהילדהשלקורותיהאתמתאר"קיטי"הסיפור

מספרידיעלאמנםמסופרהסיפורנסיבות.ובאילולשםהגיעהכיצדלנו

וזיכרונהקיטי,שללתודעתהעצמולהגבילבוחרהואלרובאלביודע,כל

ברודבשקעהואדבר.להעלותיכלהלאהזכרון"מןכליל:נמחקקיטישל

 . 45עמ'שם, . 59הנטישהמהלםהאם-זיכרונהנמחקמדועלנונמסרלא 59ביותר".האפל

כך.עלגםשותקהטקסטלזאת.קודםעודלה"ש"הראוהזוועותבשלאו

ועיקריצרפתיתהמנזר,שפתאתלומדתקיטישפה:לבימודנפתחהסיפור

בשפה,מהדברלומרהיכולתהדיבור,השפה,שלימודנראהלמתחילים.דת

בדבדבשהרימספרת.שפהשאותההסיפורשללהבנתובטבורםקשורים

"לגבורבמאמץההברותגמגומיעםבדבדבוהנטיות,המיליםשינוןעם

6השפה",מכשוליעל
 . 43עמ'שם, . 60שפתשלביסודההעומדהסיפוראתמפענחתקיטי 0
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היולהאמרהלאשמאריה"מהבציורים:הקירעלמסופרהסיפורהמנזר.

אדםדמותלקיטינגליתהמצויריםהמלאכיםמבין 61לה".משיחיםהקירות

התמרנהשלהמוסתרהחלק"מןאדםואותרממנה,פושטיםדםשזרזיפי

 62כראב".אלאצעירולאזקןלאאליה,בא

 . 52עמ'שם, . 63

 . 46ע'שם, . 64

 . 4 7עמ'שם, . 65

דומיםמהלכים . 48עמ'שם, . 66

גם"באכן".בסיפורמתקיימים

למנזרשנמסרילדעלמסופרכאן

אתבעמימותזוכרהמספרכפעוט.

זיכרוןואחותו,הוריואתמיניקתו,

באיןכאןגם .לעקורמבקששהמנזר

מתקשההילדמילים;איןזיכרון

"האילם,"האילם":ומכונהבדיבור

ביקשוההברותכיאף-כוניתיכך

גם .) 73עמ'הארץ,על(כפורמוצא"

דרךמשפחתואתמשחזרהילדכאן

האב,דמויותשלהנוצרייםהייצוגים

הנזירהבעורהקדוש,והבןהאם

הפנייהכאןגם .עליומגנהמאריה

כמענההקדושההמשפחהלייצוגי

הממשיתהמשפחהאלגעגועיםל

כאשר .בשברמסתיימתוהאבודה

פלסיואתמקרישםהבישוףבמצוות

אינוהנערמרשותו,אותםומפקיעים

מסתייםוהסיפוררבד,לומריכול

(שם,לצעוק"יכולתי"לאבמילים:

 .) 80עמ'

מפענחתהיאכאשרהקיר,עלהמסופרהסיפוראתקוראהקיטיכאשר

להיותהופךהואתוכר.אלעצמהאתקוראההיאאותר,ומפרשתאותר

ורואהבעצמהמתבוננתקיטילעצמה.מספרתשהיאשלה,זהותהסיפור

שהאללהסיקרקלהונותראמה,היאמאריההררים;ללאילדהשהיא

אלבהמנזר",סףעלארתה"שהניחרילדהשהיאלהנאמראיבה.הוא

 63היא".אלחיםשלבתרכילעצמהמדמהחיתההקדושותהתמונות"ליד

בפירושהתומכיםמודחקים,נוספים,שנתוניםהיא,הטרגיתהאירוניה

עתידהוכמותריהודייה,היאגםהאלוהיםשלבנרכמרשהריקיטי:של

הפסיון.שלבסופריסודית,סיפורשלבסופרלהיצלבהיאגם

עלהתמונותשלסיפורןאתקיטישלקריאתהההתאמותלמרותואולם

קריאההיאהזה,הסיפורלתוךעצמהאתקריאתהדהיינוהמנזר,קיר

מספרתשהיאהמשובשהסיפורהמוטעה,הפירוש . misreadingמשובשת,

"ישרתהיאשקיטימסופרבשפה.הליקוישלהשניצידואלאאינולעצמה,

נחשףמגיחהדיבורוכאשרהשפה,אתללמודמתקשההיא 64אילמת";

בהפרץלפריחה,מנביטהכמעברלפתע,המפנה.רעמובא"הקיץהמרם:

מיליםשללבושועטהשגאהגועשת,ציוריותשלשטףזההיההדיבור.

רקמוצא.המחפשותכלראות,כציפוריםבהמפרפרותשהיוצרפתיות,

וההטעמההשטףהקול,שרקציוץ,כהברותהחוץ,אלהוטלומאמץאחרי

שלאכביכולבארהןמילים.לאלולקרואיכולתלאמשמעות.להןהעניקו

קיטי 65לעין".נראההליקויהיהעתהבה.דיברהישרתהכלהדיבור.ממרכז

ארתה,מביןאינוהמנזרולכןשלה,פנימיתלשפההמנזרשפתאתהופכת

לעיתיםנראוקרשברת"מההמנזר:אתמבינהאינההיאגםזאתלדעתולבי

לאדיבורממנהלהעלותאןועצב.ותרעהתנועהדק,גרףקיטי.שלעיניה

ידעהלאשכמרתםצירופיםלהבבראהעצמה,אלדיברההילדהיכולת.

חסריאלה,מעיןקישוריםמעלותהעלומה,התשוקהההזיה,רקהשפה.

 66לחלרטין".משמערת

לקוראיםקשהויותריותרכןקיטי,סביבמתהדקתהמרדףשטבעתככל

הגרמנים .עמוהזדהותהואתהנוצרילסיפורשלההפירושאתלשאת

המשרתתרפפי,לנסוענאלצתמאריההמנזר,סביבחוניםהנסרגים

ארתהלהסגירומאיימתיהדותהברשתאתבקיטימטיחההכפר,מן

להתחבאקיטיעלמצררההלבקרתקאטרינההנזירהכאשרלגרמנים.

ואשמתמיניותהאשמתלשיטתה:המאורעותאתקיטימפרשתבמרתף,

מיטהרותהפורץ,הגרףבשערהמגולמתאחתלאשמהההופכותיהדותה,

אמנם"כילקאטרינהואומרתטרנספיגררציהבמרתףעוברתקיטייביסוריה.
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יגיהעזלסבולחייביםאלוהיםשבכיכתוב,הקודששבכתביהיאיוזעת
 . 57עמ'שם, . 67דקבהקיטיאןזר,באמונהלהתיימרלהשאללה,ערכההנזירה 67.11אררם

כקדושההולכתהיאארתה,לקחתבאיםוכאשרובפרשנותה;באמונתה

מההגזר.מאחוריאלהצריםהשביליםזרןהולבה"היאלהיצלב:הנכונה

אנשים.אלההיולאעתהבמרחיבם.כרחיפההמעמ,דלהנראהמופלא

כמשתאהרגעעמדההידיתוכשכשמעהזרועותיה.אתחקבומלאכים

 68הגילרי"·לפלא
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 . 58עמ'שם, . 68

מעוררתהדמויותשלחולשתןקר","אביבבסיפורגםכמר"קיטי",בסיפור

רקלאומעניהמסגיריהשלזבתםקיטישלדקבותהאי-נוחרת.בקורא

קיטי,אתלטלטלמבקשהקוראלברבסתרמקוממת.אףאלאמזעזעת

העולםשלאכזריותועללהעמידהמטעותה,מתמימותה,ארתהלעורר

הוארבכןהקורא,שחררההקושיאתמכניתהטקסטדבקה.היאשדבתו

אחר,לסיפורקיטישלהאוניםחוסראתלתרגםשלוהצורןאתמאיר

גםזרבסיפורהקריאהקרשיאתמגלם"קיטי"ואולם,לו.קשהפחות

שלההכרחיתהקריאהטעותאתמציגעצמוהזבויהעולםנוספת:זברן

שפתר.שאיכהבשפהלולאסיפורהקוראזר

אנלוגיהבסיפורמעמידשאפלפלזכאןנטעןלאכילהדגישמבקשתאני

טעותלביןקיטישלהקריאהטעותביןמודעת,לאארמודעתשלמה,

אתלעצמולפרשהמכסה"מכאן",הישראליהקוראשלההכרחיתהקריאה

המרחקזרכם.שלוזהותואתלעצמוולכסח"משם"אלושלסיפוריהם

קיטי,שלמצבהלביןהשישיםשכרתשלהעברייםהקוראיםקבוצתבין

זרןוזהרתסיפורלעצמהלבכותהמכסההזיכרון,מחוקתהבודדה,הילדה

הואבהן,מתבוננתשהיאהתמוכותוזרןמשככת,שהיאהחדשההברית

קר","אביבבסיפורגםכמר"קיטי",שבסיפורנראהזאתעםעצרם.מרחק

אללשמוע.באי-היכולתאףאלאלדברבאי-היכולתרקלאעסוקאפלפלז

השמיעהכזברתגםניצבתוהמחברהמספריםהדמויות,שלהגמגוםמול

רעלהתנגדותועלרקלדברהקושיאתלהעמידאפשראיהקוראים.של

ההסבראתלצמצםמאפשראיכרלשתיקההסיבותריבויהמאזין;שלזרותו

מפכיהחרדהשלמשקלהאתלהקטיןגםאפשראיואולםאח.זלעיקרון

ממשוואת-עליההכעסואת-הקוראשלמראשהצפויהאי-ההקשבה

ההאלמרת.

השישים.שכרתשלזהאיכנוימינושלהצפוי,המשוער,הישראליהקורא

ההיסטוריהאתלקרואוהצורןהקררבן,חולשתאתלהרחיקהדחיפות

בעברמאשריותרהיוםמתערבביםלארמי,לקחכסיפורההשמדהשל

שלמשמערתםגםהשתנה,שהקוראוכירוןאחרים.וצרכיםערכיםעם

קר""אביבכמרבסיפוריםהקריאהזאת,עםיחדהשתנתה.הסיפורים

היהלאשהואלכןהזמןבןהישראליהקוראאתגםמחזיריםר"קיטי"

להבין.באמתירכללאפעםשאףשם,
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לאשמהמעבר ,אמריז'אן . 69

אחרת,פרזהעובר,עםולכפרה,

אניבתל(תרגם),כיראויונתן

 . 196עמ' , 2000

אתעברשלאשמיבאפשרותלחלוטיןנפרמאייר)(הנסאמריז'אן

מודרנית:תופתבאותהשהתרחשמהאתלהביןאי-פעםיוכלהשואה

אף-על-פי-כןהיהודים,לכלהתייחסותנקודתהיאשהשואה"אף-על-פי

ההיאהפורענותאתברוחנולשוותיכוליםקורבנותיה,שהיינואנחנו,רק

ימנעלאאישהאחרים,ואילוותתרחש.תשובשאוליונמושהתרחשהנמו

היהשעלולבגורלולחקורלדרושהםרשאיםרגשית,עמנולהזדהותמהם

שלליחסיזנוהרוחנייםמאמציהםהם.גורלםלהיותמחרועלולאתמול,

ונאמרחיש-מהרנשתתקעמםובשיחהספקני,כבודאלבמצידנו,כבוד

תדברותמידתתאמצו,שלאנמהאלבדברו,טובים,אנשיםדברו,בלבנו:

 69צבעים".עלשמדבריםעיווריםנמו

הצבעים""עיוורלקוראבהתנגדותואףבאי-אמוןהטעוניםאמרי,דברי

שלדבריואינםשם,שאירעמהשל"הצבע"אתלעצמולפרשהמנסה

בעצמו;משתתקאלאהקוראאתלהשתיקמנסהאינואפלפלדאפלפלד.

מפורשיםגילוייםכלפיאלאשם,היהשלאמיכלכלפימופנהאינווהחשד

בסיפוריוהקריאהכיום,גםזאת,ועםהניצולים.חולשתכלפיביקורתשל

ניוהפליט,הנרדףשלנמנעהלבתיאי-הדיבוראתרקלאומנביחהחוזרת

עליו,מוטלתעדייןהזר.המאזיןשלנמנעתהלבתיאי-ההבנהאתגםאם

ולדובבולפרש,לטעותולשער,לטעותהחובההזר,המאזיןעלהקורא,על

שלו.ללשונולהיאמר,ניתןשלאמהאתנאמר,שלאמהאת

~ 
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