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באוניברסיטתישראלעםלספרותבחוגפרופסורהואליפסקראביזב

הספרותשלרה"אקלרגיה""הרפולביקה"ובמיפויבחקרעוסקהואבד-אילן.

שירתיולד:לעמל ,) 1998למדן(יצחקאגדותספריו:ביןהחדשה.העברית

 .) 2000 (תרע"ט·תשל"דברוידסאברהם

באוניברסיטתעבריתלספרותהמחלקהוראשפרופסורהואשוורץיגאל

היהודיתוהתרבותהספרותלחקר"הקשרים"מרכזראשבנגב,בן-גוריון

דניםשלספררתיעודןמכאן,העתכתבשלהראשיהעודןוהישראלית,

 Aharonספדויצירתו.שלהמרכזייםהחוקריםומןאפלפלדמספרי
Appeljeld: From Individual Lament to Tribal Eternity ארדדאה

 . 2001בשנתבדנדייסאוניברסיטתשלהספדיםבהרצאת

תל-אביבבאוניברסיטתעבריתלספרותבחוגמרצההיאמילנראיריס

בסיפורתוזיכרוןזהותביוגרפיה,-עברקרעיספדההשראה.ספררתשלוחוקרת

 • 2003עודב,עםבהרצאתארדדאההשניהדור

בן-גוריוןבאוניברסיטתעבריתלספרותבמחלקהמרצההיאכספיזהבה

ארדלדאותעתיד 2005בראשיתלרין.חנוןשלהדרמהשלוחוקרתבנגב

'צופים,מחברסובייקט,לוין:חנוךשלהדרמטועולמו-בחושךהיושביםספדה

וכתר.בן-גוריוןאוניברסיטתבהרצאתקריטית""מסהבסדרה

באוניברסיטתעבריתלספרותבמחלקהבכידהמרצההיארוזןאילנה

אירופהמרכזיהודישלעממיתותרבותספררתשלוחוקרתבנגבבן-גוריון

בשופרתקענובאושוויץספדהובשואה.העולםמלחמרתשתיביןומזרחה

 • 2004רשם,ידבהרצאתארדדאההשואהעלמספריםקרפטור~סיוצאי-

באוניברסיטתעבריתלספרותבמחלקהבכידמרצההואבן-מרדכייצחק

ספררתפשע,ספררתאלוני,נסיםשלהדרמהוחוקרבנגבבן-גוריון

ג'נטלמןאנךליידיסספדוועממית.נתרבהספררתביןוזיקותהרפתקאות

שלהספדיםבהרצאתארדדאהאלונינסיםשלביצירתועיון-ליידיסאנד

 . 2004בן-גוריון,אוניברסיטת

לעבריתהתכניתאתומנהלעבריתלספרותמרצההואפינסקרשחר

הואאדברר.באןמישיגן,באוניברסיטתהמזרח-תיכוןללימודיבמחלקה

עםיחדעדןלאחרונהויידיש.עבריתספררתביןהגומליןקבשריעוסק

Sheila Jelen ספדאתHebrew, Gender and Modernity: Critical 
Responses to Dvora Baron 's Fiction . בהרצאתארדלדאותעתידהספד

 .-2005במדילנדאוניברסיטתשלהספדים
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באוניברסיטתהכלליתהספרותלתורתבחוגמרצההואמן tגלומיכאל

והמיניותהגוףובחקרהקאנוניזציהשלבפוליטיקהעוסקתל-אביב,
 The Politics of (ספרואורראהלאחרונההחדשה.העבריתבספרות

2003 Canonoicity ( קליפורניה.סטנפור,דאוניברסיטתבהוצאת

השואהספרותחוקרתהיאבתל-אביבהקיבוציםמסמינרדודאירינה

ואהרןלויפרימודיבור),(יחיאלק.צטניקכגון:ניצוליה,על-ידישנכתבה

אפלפל.ד

עבריתלספרותבמחלקהלמ"אתיזהעבודתכתיבתמסיימתבן-זקןדנה

היחסיםשביןהדינמיקההואמחקרהנושאבנגב.בן-גוריוןבאוניברסיטת

השניהדורבניסופריםשלביצירותיהםההגירהחווייתלביןהבינדוריים
ערב.מארצותלהגירה

בן-גוריוןבאוניברסיטתעבריתלספרותבמחלקהמרצההיאארבלמיכל

ספרה,עגנון.ביצירתובעיקרהחדשההעבריתהסיפורתבחקרעוסקתבנגב,

בסדרהאורלראותעתידעגנון,ש"יביצירותהאמנותתפיסתיצירה:מעשה

וכתר.בן-גוריוןאוניברסיטתשלמשותפתבהוצאהקריטית","מסה

במכוןהעבריתבספרותהבינייםימישירתחוקרתהיאיצחקימאשה

צרפת.בפריז,המזרחתרבויותלחקרהלאומי

במחלקהאפלפלדאהרןיצירתעלדוקטורעבודתכותבתגולדויכטמיכל
בנגב.בן-גוריוןבאוניברסיטתעבריתלספרות
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ועודעשריםבןהיהאפלפלדאהרן-שנהושתייםחמישיםלפני 7.11 .-52ב

בכתבילראשונהשמו,הופיע- ) 16.2.1932בנולד(הואחודשיםשישה

תנועתביטאוןב"במעלה",אש""סתיובשםלשירמתחתנדפסהואעת.

מוסינזון.יגאלשלאחיומוסינזון,משהערןשאותוהעודב,הנוער

בוסר,חלקםשירים,כחמישיםאפלפלדפרסםהבאותהשניםבשבע

אלב-הזמןשלהגדוליםהמשורריםשלהברורבחותמםעמדוחלקם

מבע.ועזירגשיתמבחינהמאודטעוניםכולם

עצמהשנהבאותהאפלפל.דשלהאחרוניםשיריופורסמו 1959בשנת

עמ'ט,ב"דעות",(שרטוט)סחור"("סחורהראשוניםסיפוריופורסמו

 .) 15-14עמ'יא-יב,טז,ב"גזית",אושר",שלו"יום 72-70

אסופותסיפורים,קבצינולבות,קצרים,רומניםעשרותאפלפלדפרסםמאז

בכלאפלפלדזכהבארץלשונות.לעשרותתורגמומהםרביםומחזה.מסות

וטובים,רביםבעינינחשב,הואבעולםהחשובים.הספרותייםהפרסים

העשרים.המאהשלהשכיחבמחציתהחשוביםמהסופריםלאחד

תורגמהלאזואןהספרותי,הממסדשלבהכרהכאמור,זכה,אפלפלד

דיו.ענףמחקרילמאמץ

חלקםביקורת.רשימותומאותמאמריםעשרותיצירתועלנכתבואמנם,

רביםכי,אפסמרשימות.ספרותיותוהבחנותפסיכולוגיותתובנותגדושי

"קונצפטים"שנישלבחותמםלאחרונה,עדעמדו,הללומהחיבורים

הסופר.שלהשניםורבההיקףעתירמפעלועלומגביליםמוגלבים

השבעיםשנותשלבביקורתבעיקרשהסתמןהראשון,ה"קונצפט"

השואה.עלמאופקיםסיפוריםהכותבסופרהואשאפלפלדהיהוהשמונים,

ממהפחותחשובבהםשנאמרשמההגלוי,עלהסמוירבשבהםסיפורים

גרסאות.בעשרותהמופיעיםניסוחיםוכיו"בנאמרשלא

והתשעים.השמוניםשנותשלבביקורתבעיקרהסתמןהשניה"קונצפט"

ה"קונצפט"ישראלי".ל"סופרבניגוד-יהודי""סופרהואאפלפלדעיקרו:

נשמעוהשטח.לפניועלתהצצהשלעיתיםסמויהבתוכחהלווה,הזה

בישראל,כאןשלנוהבעיותעלעלינו,כותבהואאיןמדועכגון:טרוניות

מתעלםבארץשנהחמישיםשחישסופרלהסביראפשרכיצדאועכשיו.

שאפלפלדרמזומהמקטרגיםחלקשגויה.טענהאגב-בהומהחייםממנה

הטענהזהבהקשרנשמעהאףלאחרונהציוני.איננו(בכלל/אפילו)

אדםכלכמושסופרוהיאמכולם,הזדוניתלומרואפשרהאבסורדית,

שלב"מקרה"(כלומר,שלוהאלבממשאלהיפטרמתילדעתצריךאחר

בצומחבחיוני,בחיים:ולעסוקובהשלכותיה)בשואהמעיסוקאפלפלד

ובעכשיו.בכאןומתפתח,
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שלליצירתושהוצמדוה"סטיגמות"גםלומרואפשר"הקונצפטים",

הממסדלדבריכרויההייתהשאוזנםהקוראים,מעיניהסתירואפלפל,ד

במהלןהסופרשלבכתיבתושחלוהדרמטיותההתפתחויותאתהספרותי,

כיוםגםעודבה:ופורייה.אינטנסיביתאומנותיתעבודהשלשניםעשרות

סיפוריםהכותבלסופרהעבריתהספרותמקוראיריבםבעיניאפלפלדנתפס

חמישיםלאחרגםהמסרב,יהודי",כ"סופרו/אוהשואהעלמאופקים

בארץ.החייםעללכתוביבשראל,שנה

ההסכמהב"חומתסדקיםנבקעיםהחלוהאחרונותבשניםזאת,ועם

בהעצמהמקורהזותופעהאפלפל.דשליצירתוסיבבשנבנתההביקורתית"

"העולה")שלמזו(בשונההמהגרשלהמבטבנקודתבאקדמיההענייןשל

לבגיטימציהבאלה,אלהקשוריםוהדבריםוכן,בכלל."האחר"ושלבפרט

הציוני-מודרניסטילנרטיבאלטרנטיבייםלנרטיביםיותרמסייבתציבורית

השליט.

הקריאהשלל"נורמליזציה"הובילההזוהספרותית-ציבוריתהתופעה

הכותביםשלפנינו,החוברתמןשעולהכפיכעת,אפלפל.דשלבמפעלו

כחוויותהעולםמלחמותשביןהיהודיובעולםבשואהפחותמתמקדים

ואוניברסליותאישיותלסוגיותופוניםאפלפלדשלבעולמומכוננות

ודיבור,מרחבואהבה,מיניותולאב,לאםהיחסואחרות,זהותיותר:

לזרמיםשלוהזיקהחשובים:נוספיםכיווניםונו'.בכתביוומוזיקהפשע

יאמראלה,כלסוציו-תרבותיים.והקשריםסגנוניותסוגיותאומנותיים,

מעוגניםשבוהעולםשלהמסויםמאופיולהתעלםלביהכותבים,לשבח

הסיפורים.

שליצירתובמחקרוהעשרההרחבהשלמגמהאפוא,מסמן,הזההקובץ

הסופרעוצמת.ותצבורתסתעףהזושהמגמהלקוותישאפלפל.דאהרן

לכן.ראוייםואנחנושלנוהספרותביקורתהדגול,

עולמועלומרגשמוצלחכנסבעקבותלעולםבאהזההמאמריםקובץ

אוניברסיטת , Magdalen Collegב-שנערןאפלפל,דאהרןשלויצירתו

וביצעויזמוהכנסאת . 6-9.4.2003התאריכיםביןאנגליה,קמברידג',

בראשותהקיימברידג'באוניברסיטתמודרנייםעבריתללימודיהמרכז

היהודיתוהתרבותהספרותלחקרהקשרים"ו"מרכזדומב,ריסהד"רשל

בנאמנותבמלאכה,סייעובראשותי.בן-גוריון,באוניברסיטתוהישראלית,

האדמינסטרטייבתהמנהלתזגו,ורויטלוגב'מרזנסקהמרתהרבהובחריצות

הקשרים"."מרכזשל

ריסהד"רוקבפדנותשכלבשוםערכושלפניכםוהעשירהמגווןהקובץאת

וד"ררוזןאילנהוד"רבאנגלית)החטיבהאתעצמהעל(שלקחהדומב

בן-זקן,דנהבעברית).החטיבהאתעצמםעל(שלקחומרדכיבןיצחק

הפרוייקט.אתולזרזלקדםידהלאלשהיהכלעשתההמערכת,מזכירת

כתרלהוצאתבן-גוריון,לאוניברסיטתקנדי-לי,לקרןלהודותהמקום,זה

הנדיבותהתרומותעלזה-רוטשילדאזמרגדבנימיןע"שקיסריה,ולקרן

תבורכו.הזאת.החוברתשללאורהוצאתהאתשאפשרו
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ליפםקןאבירב

אתאפלפלדמעלהראשון"בגוף"מסותהספראתהפותחת"עדות"במסה

שעיצבוהן-ממנהוהיקיצההמתבולליםשל"המורשתהבאה:הטענה

אתשראההשואה,לאחרעברישמספראירעכיצדכיהודים".יאותנו

הגאולהאתתלההיהדות,ואלהעבריותאלעצמובחיבורגאולתועיקר

שלהחינוכישהשיחההיסטורית,בהתבוללותכל-כןמפתיעבאופןהזו

היהודיהקיוםשלביותרוהדחויההמאוסהכצורהאותהשללדורובני

לכינוי"אסימילציה"הניטרליהמונחמתרגוםשמשתמעכפיהמודרני,

אפלפלדבחרמדועהשאלהנשאלתלכןמעבר"התבוללות"?רטיבי iה~ג'

קפקא,שלהתרבותיהגידוללביתדווקאמראשיתהיצירתואתלשייר

שהייתהאירופהבמרכזיהודיתתרבותיתאליטה-ואחריםשלוםברבר,

מןהיחלצותובמצוקתונואשבגודלוומרשיםעצוםבפרויקטשרויה

בוודאיאפלפלדשעבורהגרמנית,התרבותבמרחבהאסימילטוריתההוויה

שממנוזההרודף,תרבותשלהחייםמרחבבהיותהרלוונטיתאינהכבר

שיניו?בעורניצל

כדרמהלתארניתןהתרבותי""העצמיסימוןשלהזההמעשהאת

היהדותמדעישלבסיסטמטיזציהנעוצהשראשיתההיסטורית-תרבותית

) Wissenschaft des Judentums ( אירופהבמרכזגרמניתהדוברותבארצות

ברבר,שלמהצונץ,ליפמןיום-טובשלבמפעלםהי"ט,המאהבאמצע

העודבהעצםאלבק.וחנוןשטיינשניידרמוריץגסטר,משה~לי~ק,אהרן

חיבורולמשלכמואירופיות,בשפותנכתבוזהמפעלשלהפינהאבניכי

לששתהקומנטריוהמערך 2בישראל",''הדרשותצונץי"לשלהמונומנטלי

א'מאתהמדרש""ביתבסדרהעברייםשבכתבי-ידמדרשיםשלהכרכים

הרצוןעלגםמעידשהואכפיזו,אליטהשלנמעניהעלמעיד 3ילינק,

השכנה.בתרבותשתובןבשפהיהודיתעצמיתזהותעללדבר

ועדהי"טהמאהמאמצעהיהדות,מדעישלהזההסיסטמטיזציהבמפעל

עולמהאתלמפותשהחלחדשנרטיבמשוקעהעשרים,המאהתחילת

בגוףמסותאפלפלד'אהדן . 1

ירושליםהציונתי,הספרייהראשון,

 . 13עמ' , 1979

החיבורשלהראשונההמהדוהר . 2

ישראלחכמתל"איבנשחשבמילש

ארתהאלבק,'חשנביחרכיפויימהרס",

 ,Leopold Zunzהרגמנתי:פשכהארד

Die gottensdienstlichen Vortriige 

der Juden -historisch Entwickelt 

הנשייההמהדוהראת . 1832בנשת

 . 1892בנשתדבילנ'לארדהוציא

נעשהתש"רמנשתהערביהתרוגם

מחרשהורעדונערךז'ק,מ"אבירי

ראההמהררררתעלאלבק.חנךובירי

ליפמןירם-טרכאלבק:לשבמבואר

הוזזסללשרתןלארשיבהדשרתוצרנץ,

ירושליםיבאליק,מוסרההיסטותיר,

מקצהאלבקח' . 32-11עמ' , 1974

המקוםלשאלתבמבוארנכדבחלק

בייצובצרנץשלמפעלושתפס

היהדותיהאזרחותשלהלגיטימציה

כדרךהיהשמעהש-הרגמנתיבחהרב

הצגתלצדהיהידוהייחודבהלבטת

עםכלל)בדרך(המדעיהמשותף

"הקהילההאירופי:הנאורותפרויקט

לאהתעניניהשלא , rבלרבהיהדותי

נוכחהכמייסור'ולאהיחרדיבמעד

וחירותשמדעלרעת,מהרהער

מןליהנותאפשרראיינחרכדרכים

הנחרץ'הזיןושחסרבעשההחירות

אלום ) ...ו .צרמכלעליהלהגןכדי

אלאמצריהאינהממשיתהוכחה

עדרהידבםאתהחוקרהאמתיי,במעד

המזקוקתהאמתאתומויצאבםהיסדו

עליה.נשצטרברהחלועירמתמתוך

היהדותהגיעהזרפשוטהלאמת

אסרהפרוסיהמלךלה:בצרהרגמנתי

להיקראהיהדויםעלתקצ"ר)(נשבת

על ) 13(עמ'נוצריים.'"ב'שמרת

ורגמנתי,יהתידוהכפלוה,הנמענות

בפרקראהבישראלהדרשותשל

וממןההםיבמים-ישראל"חכמת

ערולשרם,שרגרםלשבספרוהזה"

עודב,עםב,תוחיה,מושרהפרקירדב:

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

בשישהאורראתהכתבי-יד,על-פי ;:'·

ביתילינק,אהרן(חדרים):כרכים
::t:: 
תדי"גלייפציג , iוחמו"להמדרש, =!
r--
;;c 
י=

שלמפורטמערךילינקהעמיד

בגרמנית.השוואההערות

 ;)ד( Tתדי" ;)ג(תרט"ו ;)ב-א(

C: מדרשלכל .)ו(תרל"ח ;)ה(תרל"ג .... 
r-1 
C: 
c::; 

כהרצאתהמטלוןרוניתאותיהפנתה

והאמנותהביקורתשביןהיחסעל

-12 (חיפהבאוניברסיטתבננס

מדבריוהמובאההיאמרתקת . 4 :;;:

שאליהגינצבורגק'ההיסטוריןושל ~
C: 

3 
r--
::t:: 
י=
!::. 
האסטרטגיה"ניתוח :) 13/4/2003 :::ו:;
n 
f; שלהמגןחומותמביןמחברשל

להיותהיהיכולבודדטקסט ~

עלדיברנואילואך .מאודמבטיח

מזוויתבחוץ''שםהמצויהמציאות

הייתהזאתהזאת,הפנימיתהראייה

פוזיטיביסטית.תמימותכמובן

מתוךסדקים,ישבטקסטיםואולם

משהומבצבץהצבענושעליוהסדק

"קולותהפרקמתוךצפוי".לא

גינצבורג,קולושלבספרוזרים"

החברההונחה,רטוריקההיסטוריה

ירושליםהישראלית,ההיסטורית

 . 85עמ' , 2003

ביחסכאןשהועלתהלטענה . 5

יהודיתזהותאלהכפולהלפנייה

ראהגרמניתאירופיתשייכותואל

למען"המאבקבפרקסימוכין

בעמים"טמיעהנגדאמנציפציה,

דבריםשלום,גרשוםשלבספרו

עובד'עםותחיה,מורשתפרקיבגו:

 . 101-103עמ' , 1975אביבתל

דו-שלביתהליךעלמדברשלום

"פזילהתחילההרגמניות:אלביחס

התפכחותכךואחרתרבותית"

תוךאלהנלהבתהקפיצהמן

הרגמנית.בתרבותהתבוללות

השלםהקנוןמןלאובמנווןהאבודיםמנתביה-משכיחתההיהדותשל

נתבישלהקרעיםמןדווקאחדשה.קרטוגרפיהגםשהואשלה,והאסוף

ברקמותו~פצעים~שסעיםהגלוי,לנתבמתחתהצפיםמעקבותי,ד

משם-האותנטיתהתודעהשותתתשמהםהקנון,שלכביכול,השלמות,

נעלמתתודעהלחשוףהרצוןהיהדות.מדעיאתלהולידהחוקרהרצוןהונע

התודעהמבנהאתהתואמתופזורים,קרועיםנתביםשלספרייההוליד

שללהיווצרותוסיבתיתנאיאפואאינוהתודעתיהמשבראותה.החוקרת

אימננטיחלקהואאלאואסופים,קרועיםנתביםשלהמחקריהפנומן

בשבריה,סומנה"השלמה"היהודיתהתרבותיתהזהותשלעתיקותהשלו.

משוחזרת.קדומהקערהשללזיגוגהמתחתהמפציעיםסדקיםכאותם

והאיחויהריפוימקוםאתהמסמן-הסדק-והשחזורהאיחויקואולם

שנותרמהעלהשבר,עלגםמז;כפרשהתרסקה,הטקסטואליתהזהותשל

מהועלהשבור,הכלישלא~ת 9סדהחלהשממנהגדולהכפיסהאחריו

פרגמנטיםשלורסיסים-רסיסיםזהיר-זהירהזוהפיסהאלשהצטרף

הטקסטיםבכלנשכח:לבאולםשנים.רבתטקסטואליתפילולוגיתבעבודה

שלהפעולהמרחבגדלכןיותר,גדולהסדקיםשמספרוככלסדקים,יש

החללגדלכןיותר,קטניםוהפרגמנטיםרחבשהסדקוככלהמשחזר,

 4 ...שלורוחואתבאובהמשחזריעלהשממנו

מןהמתעלםנסלבלבתיבשטףכאןשאוזכרואלה,ענקמפעלישללבבם

האופלמןפחדמסתתרמהם,אחדכלשלהמופלאהההרואיתהייחודיות

שראשיתופחדואירופית,יהודיתזהויות:שתיביןהנקרעתשבזהות

הסדקיםמביןהבוקעגאולה,בסיפורוהמשכוהזרהבישותלהיטמעברצון

 sומשוחזרים.ממופיםהנאספים,הטקסטיםקרעישלהאפלים

מולדבאינסטינקטסננהבשעתהמפעילבטבעאורגניזםנמווהנה,

האורגניזםהופעלכךלשרו,דהגנטיכושרומיטבואתהמאמץמרבאת

שחתרבשעהומרשימות,גדולותבתנועותאלהמשחזריםשלהתרבותי

האירופיתשהנאורותככלהסדק.שלהמחסלמתהומועצמואתלהציל

ידיעותיהבנוחאסימילטוריים'ופיתוייםחסלנותשלמגמותהפגינה

פגיעהמפניהיודאופויבתבשנאתהובעיקרהטכנולוגי,בשכלולההמדעיות,

יותרנמרצתתנועהישראל""חכמתשלנציגיהאצלהופגנהכןבאחידותה,

שכללההיאשבגינםאלההגנטיים,אפיוניהאתשחשפההישרדות,של

שלה.ההישרדותיכולותאת

~ןביטוילידיבאהיהדותמדעישלהגדוליםהשורדיםמןאחדכלאצל

פילולוגית-טקסטולוגיתבמיומנותהסדק.מןהינצלותסגולתשלאחר

שטיינשניידר,נובר,גסטר,-לסדקים""המומחיםשיחזרואובססיבית

ידונתבינידחיםספריםנתונים,פרגמנטיםמאלפי-ואחריםילינק

קדמוןעולםהציץוסדקיוקרעיושמביןמסךעצום,סיפוריעולםנדירים,

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

החסר.החללשחזורושלאדבן,שלמשבר,של

והניח"השלם"העצוםהיהודיהקנוןאתעקףהפרגמנטיםאיסוף

סדקיומתון"השלם"הולדתשלהזהמהנרטיבאי-שלמותו.את

צומחת-דובריושלהקולותכמספרבוהשונויותשמספר-שלו

המתבוללים""מורשתאפלפלדשטבעהזוהמוזרההאוקסימורוניןת

הסדוקים""הכליםסיפור"עדות".ממסתושהובאקצרמשפטבאותו

גםבברלין,וכמולצ'רנוביץ;מברליןאקלימית-תרבותיתבמסירההועבר

הקדומההזהותייצובשלנסתרבסיפורהתמדתוהתאפשרהבצ'רנוביץ,

עלשמירהשלוכצורההישרדות,שלכצורההקיימתהזהותאדבןנתון

סדקיהם.מתוןושיחזורםשברים

 ,.. :tנ:
::i · ,... 
ח
וב
rב
r-

מורשתכאלפעםעצמו,אתאפלפלדחיברההתבוללותשלעולמהאל

 6הביוגרפי,האנינולדשממנוחייםוכאורחמשפחתיכמוצאכלומרגנטית,

וסדן,שלוםנובר,ישראל;חכמתשלגיבוריהאלתרבותי,תוכןכאלופעם

אנוגנטיקהבמושגהנפשיים-רוחניים.אבותיוכעלהצביעשעליהם

השונותלחקרמייחסיםהמודרניתשבאקולוגיהמובןאותואלמתייחסים

) variance ( הגנטיהמידעמכללאורגניזמיםשלאוכלוסיותנתוןהקיימת

שלכסוגאפלפלדאצלנתפסאלהתרבותגיבורישלייחודםסביבתם.של

מבקשתהתרבותיתשהסביבהבשעההתרבותית,הזהותבמבנההיסדקות

שלמות.ושלעיןמראיתעללשמור

האסימילציהבתרבותהסדקשלהנרטיבחושףמובןבאיזההשאלהנשאלת

שלהספרותיעולמושלייחודואתהקובעתשונותשלסוגאותואת

הביוגרפי-יומניהסדרמןלהתעלםעלינועליה,להשיבכדיאפלפל.ד

בכתביואפילואליולהיצמדמתקשהשאפלפלדסדריצירותיו,של

ולהציבמכניות,כרונולוגיותתובנותמשקףבהיותוהאוטוביוגרפיים,

יבןיחסיםשלמחזורייםתרחישיםעלהבנויאקולוגי,תבניתי,סדרבמקומו

וקיטועים.רצפיםשלרפטטייבותוהתרחשויותמצבים,ביןיחסיםפרטים,

שהתבניתכזה,תרחישחושףהסדקסיפורשלהאקולוגי-תרבותיהסדר

לו.עיוורתהיומניתהדיאכרונית

ברזל,שהציעואלהכגוןהמקובלות,הביוגרפיותהחלוקותבמקום

הכרתיים,אקלימיםדפוסישלושהלהציעמבקשיםאנו Bושק,דשוורץ

להופיעחייביםשאינםבסיסיים,מנטלייםבמצביםהקשוריםמטפיסיים,

הסדק.סיפוראתשונהבאופןמספרמהםאחדכלואשרכרונולוגיבסדר

"אקליםמחזוריים;אקולוגיים-תרבותייםאקלימיםשלושההםאלה

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

עידןגיאולוגי,(עידןאקולוגיעידןשבוהאופןמןהתרבותבביקורתנגזר

שלהישרדותטיפוסיהמכתיביםסביבתיים,תנאיםמצייןאקלימי)

 1הערהראשון,בגוףמסות . 6

 . 10-9עמ' ,לעיל

בתוךכרכיבכאןהוגדרהמושג . 7

תרבות",של"אקולוגיהעלהשיח

חיסורהנחותאתהמאמצתגישה

המודרניהאקולוגיהשיחשל

למאמר .תרבותיהביקורתילשיח

אבירכראהזה,בנושאעקרוני

הרפובליקהעל"השיחליפסקר,

האקולוגיהעלוהשיחהספרותית

עתכתבמכאן: ,"הספרותשל

 ) 2003 (גהעברית,הספרותלחקר

 . 32-5עמ'

אפלפלריצירתאתמייןברזל . 8

התרחקותהאוקרבתהמידתעל-פי

מספריםברזל,הללהשואה:מנושא

 , 1981תל-אביביחדיו,בייחודם,

"רקוויאםשקר,רגשון ; 95-93עמ'

בן-יצחקשנהרג",היהודילעם

(עורכים),פרושואיריסמרדכי

כפורבין :) 6 (באר-שבעאשל

שלביצירתומחקרים-לעשן

 , 1997באר-שבעאפלפלר,אהרן

 . 57-15עמ'

 . 30-29מעמ'והמובאההמיוןכללי

בעריכהמסוימתהבהרהעברהמיון

בפרקהמאמרשלחוזרתבהדפסה

גרשוןשלבספרומצב""תמונות

-1980העבריתהסיפורת ,שקר

בכניסותאשנביםבהרבה :ה, 1880

וכתר'המאוחדהקיבוץצדדיות,

ראה ; 250-249,עמ' 1998תל-אביב

שם"שהרישוורץ'יגאלשלמאמרו

ביןהפריחה",אתלראשונהנשמתי

 , 2בהערה . 64-60עמ' ,לעשןבפור

תולדותאתשוורץמזכיר , 60עמ'

רמוז-דאוןגילהאצלהזוההבחנה

 .אזרחיוסידרה
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כמכדה","ביקודקאפקא,פדנץ . 9

ופרקיסיפורים(תרגם),קשתי'

ותל-אביבירושליםהתבוננות,

 . 126-124עמ' , 1975

תופעה,אפואמסומנתאקליםבמושגשונים.בהביטטיםשוניםזנים

המתוחמתכתקופה,אוכ"תור"אותהמצייניםתרבותשלשהיסטוריונים

הזהב",("תורדעות""אקליםשלבטיפולוגיהגםאךקלנדריותבשניםגם

במפעלהשתתפותמציינתוהיאהנאורות"),"פרויקטאוההשכלה""תור

אפואמניחתרבותאקליםתרבותי.במהלךחלקנטילתאוגדולרוחני

שאינוולפיעמדות,שלמסוימתוהיערכותתרבותייםפרויקטיםמנטליות,

מעיובולראותהסופרגםיכולמסוימת,לתקופהבהכרחכרונולוגיתקשור

בכרונולוגיהתלותלבאוהחוצהפנימהגיבוריואתמניידהואשלתוכודגם

כאלולגאולהלענישהמשינחהגיבוריואתאפלפלדמניידכךהיסטורית.

ביוגרפילסדרקשורשאינוובאופןמתחלפיםבסדריםאקלימיים,מצבים

לייצרהיאזהניודשלמטרתוחיצוניים.מאורעותשלהיסטורילסדראו

סיפוראתהמספריםתרבות,ואקלימיגיבוריםביןזיקותשלשוניםסוגים

היסודותאתתגובהשלשונותדברכיםוחושפיםשוניםבאופניםהסדק

עצמה.בסדקישנלבעההיהדותשלהגנטיים

הסדקשלהמנחמתהאפלה-השיכחהאקלים

המסורת"השמתשלבמצבסיפוריואתאפלפלדמתחילהזההניודמכוח

קלטשאותוביותרהחשובהיסודאוליזהובסוגריים".וההיסטוריה

לבשונומתבוללת""מורשתאותה-ישראלחכמתאנשישלמתרבותם

אתו;נשעה ) epoche (בסוגריים""הצבהשלהמעשההאוקסימורונית.

החוקרתהתודעהשלמסעהנפתחשממנהפעולהההיסטוריה,ידיעת

לביןההיסטוריהידיעתביןההבחנהנוצרתבכךההיסטורית.זהותהאת

העודבותשלהטכניהידעהיאההיסטוריהידיעתההיסטורי.הזיכרון

שלהנתיבמיפוילשםהמשנן,ובזיכרוןההיסטוריותבאסמכתותהשוכנות

"הנתוניםבאוצרהיזכרותשלפעילהצורההואההיסטוריהזיכרוןהעבר.

הסדקמןושאיבתםברגסון,שלכמושגוהתודעה",שלאמצעייםהלבתי

יצירתוכיההבחנהבוודאישייכתלכאןהשעיה.שלזומפעולהשנוצר

כמהעמדושעליהזיכרון",נעדרתאךזיכרונית"יצירההיאאפלפלדשל

שלזהסוגכל-כך.קולעכינוילההעניקשוורץי'ואשריצירתומחוקרי

שכחה,שלכפויהסיטואציהבתוךרקאפלפלדשללגיבוריומתגלהפעילות

"טמיון"הנולבהזהותם.אתלכונןמנסיםהםוהמפתההאפלשבחיקה

שלכזהמכווןמנגנוןעלכולהעומדתהמלך)אוצרותמרתף(כלומר

לנצרות,ההמרהשללטמיונההיהודייםהרוחנכסיהורדתשלמשכחה,

אותםלדלותיוכלכילגלותכדיזאתכלאמו,בעצתקארלמכריעשעליה

החוץמןהמציאותהפיכתהואהמכרההזה.הטמיון-הו;נ,כךהמןמחדש

שהורחבההסדקשלהמטפורההואגרב.אושרוולשהופכיםכפיפנימה

אירוניבאופןזאתשתיארכפיבחוץ,החייםאתהמחליףתת-קרקעילחלל

 9במכרה"."הביקורשלוהסיפוריבפרגמנטקפקאכל-כך

בחללמופגןוהאוצרבאדמהומוסתרתהפסולתנקברתשבמציאותבשעה
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והפסולתבפנים,האוצרנמצאהטמיון)(אוהמכרהשלבחללוחיצוני,

"היחשפות"הואתרבותי,זיכרוןשלסטרוטופיההואהמכרהבחוץ.נצברת

אושבווילניצההחת-קרקעיותהמלחעבריכמומחבואו.ממקוםהחומר

כדיעצמו,"תוכן"שהיאבפסולתפתחואתסותםהמכרהבזאלצבורג,

ידעשלכוריםהםאפלפלדשלגיבוריומבפנים.מחללועושרואתלגלות

אתשבנההארכיבאיהמידעאתכפסולתהפולטיםעצמם,סבדקיהיסטורי

היסטוריות,ידיעותנטוליהםשגיבוריואומרתזאתאין"גופם-היהודי".

שלבנייתומהםשנמנעהאלאדיאכרוני,פירוטשלאחרתאוזובמידה

המכרהאלשהוכנסוכוריםשלגורלכאותוהתנסותי,תודעתיזיכרון

עלאףהקרח""מכרההקרויהיבצירה-אפלפלדאומרסלבם,בכפייה.

המובילקרח"פרוזדוראלאאינו-ממששלמכרהזהבסיפורשאיןפי

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

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

כמו-בוצי;אוטוקטוניבאופןעצמןמתוןעצמןאתלהולידהשואפות

הקרח","מכרההסיפורשלהגדולהמרטירגםשהואהיהודיהגדולהאב

באש.עצמולהעלותשבחר
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לחומרנעשהמכוונת,בהשכחהאוכפוי,בשיכחוןשהוכחדהזיכרוניהידע

החומרנצפהשםהכרויהחללאלמסדקיהםשהמציץדפיםלקרעימשושב,

להיותיכולאינואלה,קרועיםדפיםשלתוכנםעלהדיווחלפיכןהקדמון.

כותבם:שלהזהותלגביאינפורמטיביעוד

דבוקיםכמההצהיבו-הוריקו,הדפיםשלי.הישןביומןמדפדףאני

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

ביידיש,בגרמנית,מיליםשלפסיפסהואוהיומןארצה,עלייתישנת

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

והמיליםלמשפטים,מיליםלחברהייתימסוגללאעודשנהבאותה

שדיברהשפותשכלארבע-עשרה,בןנערשללבומותזעקותמיניהיו

סתריםפינתלושימשוהיומןשפה,בלאנותרוהואלואבדובהן

חיים,סיפוראפלפלר,אהרן . 11עתה."זהשדבשומיליםאםשפתשלשאריותגיבבשבה

 . 99עמ' , 1999ירושליםכתר,

מהאלעצמה,שלהלשוןמכרהאלהתודעהפונההמציאותבשיכחת

פתיתיםשלהמטפורותהזכור.שבחומרוהקרעיםהסדקיםביןשמופיע

נעשותילדותחומרישלרכיםופרגמנטיםשותקים,קרעיםמרחפים,

השולט:הספרותילחומר

קודםבילנבוטהתחיל]הזיכרון ... \.לזכורשליהזיכרוןהתחילמתי

יור,דשלגנייד.בפרחיהמקושטהכפולהחלוןלידשלי,בחדדלכן,

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

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

סמיוטי,רישוםשלכצורההזיכרוןאתלהגדירנואשבניסיוןאפלפלד

ונשארולשוניים,לסימניםהפיכתםסףעלשנעצרונתוניםשלכאוסף

התוססהמאגרהםהאלההחומריםהיזכרות.חומרישלמאותתיםבגדר

בצורתםולחיותםלהישכחאפלפלדגיבורימבקשיםולתוכםשבסדק,והחי

כןהזיכרון,שלזובשאלהבעיסוקמרבהשאפלפלדככלהזו.הראשונית

העברית,בספרותביותרהמפורטאנציקלופדיסטי,לרישוםכתיבתונעשית

בגוףב"מסותאפלפלדהגדירזושכחהשלהגנטימוצאהאתהשכחה.של

תיארשבואופןבאותוהמאה,מפנהשלהיהודיתבהתבוללותראשון"

שלום:ג'אותה

התנגדות,מתוךפחד,מתוךשכחה-הזוההיסטוריתהשכחהוחותם

כמאההיהדותמציאותאתלבטאהניסיונותבכלטבוע-רצוןמתוך

כברזושכחהנעשתהרוזנצוייג,שלברורו]בדורותינו, ... (שעברה

חרשה."למציאות

ובאשתו,בשוחטהמספר"הגלגול",והמופלאיםהתמוהיםמסיפוריובאחד

מגולמתמרוחק,ביעראותםמבודדתהמתחסלתהיהודיתשהעירוניות

בתוךאותם,הסובבהיעריבטבעאסימילציהשלכמטמורפוזיסהשיכחה

ביוקרתהמפעפעתהיעריתהצמחייהטרם-ציוויליזציה.שלקדמוןאקלים

ולצדוהשוחט,שלעורוצבעאלוחודרתויושביו,הביתאלהטחבית

כמותםמקרקרתלבול,העופותשלעולמםאלאט-אטהאישהנשאבת

בצורתם.ומתגלגלת

הרצףקיטועשפתשהיאסמיוטיתשפהאלנסוגהאנושיהדיבור

אל(התכנסותוארטיקולציההתחביריהפסוקשלפרגמנטציההנרטיבי,

המילהשלהתוכן)אליציאהבמקוםוההתנגנותהנימההדיבור,חיתון

השיכחהמקרקרים.עופותשלקוליללהגהפיכתהכדיעדהבודדת,

זוהימדןבבת.לאקס-טריטוריהלסגתאפלפלדשללגיבוריומאפשרת

לאין-מרחבובנסיגהאין-שפה,שלבמרחבנוודיםהםשמשוחחיהשפה

רביםדפיםאפלפלדמקדיששלהנצחתואבו,דעדןמכונניםהםזהלשוני

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

תרבותשלהדיגלוסיבימצבהעלבנויאפלפלדשלהלשוניהאין-מרחב

מקוםוהונגריה.רומניהפולין,גרמניה,שביןליטית 9אואסימילטורית

והעניקצלאן,פאולאצל ) Sprachgitter (שפה""סורגהביטויאתשהוליד

עמוק,רגשייחסכלפיהמגלהשאפלפלדשפההיידיש,הדיגלוסיביתלשפה

זוהיוהיהודיות.האירופיותהזהויותשביןבסדקשרווחתזהותשלמעמד

ומסיעמרוביםבגעגועיםבהמתבונןשאפלפלד ,תי?'~י:נמפתה,אפשרות

השתתפותם,מעצםמשויכים,כשהםגםפעם,אחרפעםגיבוריו,אתאליה

וציונית.יהודיתזהותעלדווקאעומדשכולוהיסטורילמהלך

~6 



העונשיןמושבתשלבאקלימההגנוםוהישדדותהיחשפות

• 

נאשרמתרחשתחשיבתהשבסדקהמנחמתהאפלהמןההתעוררות

ההיסטוריהשלעיתיםרדופים,מצביםשלזוועהאלממנהמנזידהגיבור

שלזועמדהבשבילו.במיוחדאותםבודההסופרולעיתיםאותם,ייצרה

התוודעותובשורשיעמוקמסובנתוכפואטיקה,נמטפיסיקהאפלפל,ד

ענישהשל("המשפט"),שיפוטשלמחוזותשהעמידהסופרקפקא,ליצירת

מטפיסיותכאפשרויותהתענית")("אמןעינויושלהעונשין")("מושבת

"הזיכרוןואכןבהיסטוריה.תלויותשאינןקיוםשלתאורטיותונצורות

שלצורהלאותהביטויקפקאשלבשפתומצאאפלפלדשלהשוכח"

שהואשינחה,שלמאקליםשלו,ההאבסבורגימגן-העדןהאדםהשלכת

כהשהואהעונשין""מושבתאקליםאלשלו,בגן-עדניותמוחלטכה

שלו.בגיהינומיותקיצוני
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גיבוריועלמענישהאכזריותשלמבהילהמידהמפעילאפלפלדגםקפקא,נמו

האוסטרן-הקיסרותשלהטוביםאזרחיהאותםכלכל-כ,ךההאבסבורגיים

ב"המשפט",ק'יוסףנמוהטוב,המשפטיהסדרשלבצלוהחוסיםהונגרית

אוב"הגלגול",סמסאנגריגורהמשפחהשלהמבורכתבחסותהמאמינים

העונשין".ב"מושבתטיילכאותוהאימפריהברחביהמתיירים

חפותעלקפקאמעניש-הזונסלבתהלבתיהתמימותאת-אותה

(שממנוהזהלסדקומבעדהש?.,עה,שלמותהאתסודקהואלבתי-יודעת.

~גלההואגריגור)שלבחדרוהדלתסדקאוב"המשפט",הכולאיםפורצים

אולמותאל-הכוזבתשלמותםשלהמסריטיםהמחוזותאלגיבוריואת

ה~שדדה,הדין,מכונתאלאוהמשפחה,שביבתהארוןמאחוריאלהמשפט,

למוות.הנידוןשלעורועלהמשפטיהצואתשתחרוט

היום-יום,שלהשלםלרצףמחוץבהפתעה,המיוצרתמלאכותיתצורהזוהי

קיצונייםמציבםאלהתמיםהגלייתשלהשלםבנלילפתעהמופיעסדקנמו

באכזריותקפקאזאתשגוזרנפימגופו,הדין,סדריאתלומדהואשמתוכם

מראש?דינו][פסקהדבראתלושנודיעבזהישמועילמה"וניאדישה:

עלבמשדדההנחקקהחוקאתהנידוןלומדכןלו".ייוודעמבשרוהלא

שהתגלגלהחרקבגוףמשפחתושלבהתנכרותמתנסהסמסאגרגורעורו;

לאמנינולםקפקאגיבוריהופכיםכן 14בנפו.עווללאעלנאסרק'וי'בו

שבהםבמצביםולגוועיםלשורדיםתענית",ל"אמניהקיצוניים,המצבים

שגלולאחרקיומה,אפשרויותגבולקצהעדנמתחתהשוכחתתמימותם

המתנשאותבטירותרחוקים,אייםעלמענישה:היזכרותשלמחוזותאל

ובקרקסים.הזיזבתיבאולמותעירם,מעל

התמימיםאלהזוהכבושההטינהנובעתקפקא,אצלגםנמואפלפל,דאצל

היהודיהמתבוללהאבכלפיאדיפליתעוינותמאותהחפי-הידיעה

חדרובדלתהסדקתיאורראה . 14

קפקא,פדנץאצלגריגודשל

שוקן'התבוננות,ופרקיסיפורים

עמ'שם , 196 7ותל-אביב,ירושלים

ממנתבגופוהסדקיםוכן ; 6 7-66

התפוחיםומןאביושלהמקל

צופהסמסארגגורעליו.שהושלכו

והעולםסדקים,דדךהעולםעל

לתוכולחלחלכדיאותוסודק

 .למצבוומפוכחתחדשההכרה
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קפקאשלהיהודיםשנאתאת

ברוךראההאסימילטוריות.אל

בספרותעצמו"שנאתקורצווייל'

-החדשהספרותנוהיהודים",

'מע 74-61.
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הנהר,אדניאפלפל,,אהרן . 16

 , 1971תל-אביבהמאוחד,הקיבוץ

התמימים-הרשעיםמכלהגדולהתמים-הרשעשבע-חשיבות-עצמו,

חשובהמסהקורצוויילכתבשעליהאוטו-אנטישמיותובאותהשבכתביו,
 15כל-כך.

שלבעיצומורקנית ?iהיהודית-התיבישותונפגשאפלפלדשלגיבורו

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

מוזיקלייםמופלאים,נופיםבתוךגיבוריואתעליומשיטשאפלפלדהיהודי,

מגלה"המצוד",הסיפורשלהמופלאהבפתיחהלהיזכראםכמותם,מאין

אותומשיטהפולני,הדייגכש~ארון,החוקית,הנרדפתיהדותואתיאבק

ניצודיםשבוהמקוםאלנס,הואשממנההזירהאלאותווו?גלהבסירתו

הנהר.שפתעלנמלטיםיהודיםסכיןהטלתבאמצעות

היחידההאפשרותהואהעונשין"מושבת"עידןשלהקיצוניהמצב

שלוהנוקשהסצפ~דהאטוםאתלבקעשוכח"כ"מספרלאפלפלדשנותרה

החומראלהצצהתתאפשרהזההדרמתיבביקוערקכיבהנחההשיכחה,

כמצבהשואהאתאפלפלדשלהביוגרפיהזימנהמקפקא,להדבילהקדמון.

חשובלאפלפלדכינראהאךהזה,הביקועאתשאפשרחיצוני-היסטורי

לבתיבמקומותרפטטיביכאקליםדביוני,סיפוריכמצבאותולייצריותר

הנאצית;העונשיןמושבתשלההיסטורייםלגבולותיהמחוץודווקאצפויים

הציוני","החוףמכךויותרהאיטלקי,החוףכמוישועהשלבמחוזות

הקיצוניותהאלימויותצורב.סולרילגיהינוםהאור"ב"מכוותשנעשים

מוטבאועונשין"."מושבותאלמכוונותכניסותהןאפלפלדגיבורישל

יכולתאתויחשוףהשכחהשלהעדןאתשיסדוקהמקוםאלהגליותלומר,

כשהואב"טמיון"קארלשעושהכמוהכחדתו,סףעלהמיןשלהשרידות

גויי.כפרבידינרדףשלקיצונילמצבעצמואתמביא

הסדקשלתוכואלבחזדה-ההתגלותעידן

הסדק.שלהגאולהסיפורהואהאינטרוספקציהשלהמיוחדהאקלים

החייםניסיוןעלבהסתכלותהיעדרועלמתלונןשאפלפלדהמקוםזהו

וחפוזמגומגםבבולמוסבפרטים,לטעמוגדושההעדותספרותהיהודי.

היעדר"כמעטאךהפרטים,שימורשלבאובססיההנתוניםניצוליםשל

נפשי,ממשאאפולוגטית,התפרקות,היאהעדותאינטרוספקציה".כל

שלבנייההיא-פנימהההבטה-שהאינטרוספקציהבעודמתעוקה,

אפלפלדאצלצץהאינטרוספקטיביהיסודעמו.נושאשהאניפנימיתוכן

שהסלבהסדקאלפנימההצצההיאהעונשין.למושבתבסמוךתמיד

כניסיוןעלינועברהטוען,הואהשואה,והתמימה.השלמהבפרסונהבקע

שעברהלאחרשבכפרהההרוסהבקפלהיושבתקאטרינה 17רליגיוזי. 1הערהראשון,כגוףמסות . 17

הרליגיוזית"התחושהוהמעונה.הנודדהיהודישלהייסוריםמסלולאת . 22עמילעיל,

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

מעשה-אקטיביערךהפסיביתהמדיטטיביתלעמדהאפלפלדמייחס

18 
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האקטיבי-אלהפסיביתמהריקותהיהודיאת"שהוציאההתחייבותשל

התבוננותשלביותרהפעילההצורההיאהמתבוננתהפעילות 19בנוח".

במדיטציותעסוקותביצירותיוהמרכזיותהדמויותומילויו.הסדקלתוך

השלמההתרבותיתהשפהאתמפרקותהןקאטרינה);(למשללשוניות

אתמבטלהמדיטטיביהלשוניהזמןומדיטטיביים.חושייםלסגמנטים

היהודייההיאניהסבורהלמשל,קאטרינהנמוהכרונולוגי-היסטוריהזמן

 20בעולם.האחרונה

אלאפלפלדעצמוחיברמדוע-הפתיחהשאלתאלבסיוםלחזוראם

ההתבוללותשאלתשבובעידןממנה"והיקיצההמתבולליםשל"המורשת

תרבותלאקליםחיבורזהונינשיב-דווקאישראליתשאלהלמשלאיננה

השכחהמאקליםסדקיו:שלהקיוםאופנימשלושתזהויותיואתשגוזר

התרבותייםהפרגמנטיםאלוהלינההקנוןעקיפתשלצורהשהיאשלו,

אסטרטגיותהמחייבותקיצוניותקטסטרופותשלהסודקהאקליםמןשלו;

ולבסוףהזהות,לקביעתביותרההכרחיאתהמגלותהישרדותיות,רוחניות

שונותתרבויותשביןהסדקשפתעלשבמיקומוהמדיטטיבי,האקליםמן

בובמקוםלשנוןשבחרהפוסקת,לבתימדיטציהעצמועלנופההוא

עצמה.מסדקיזהותשלכחומרשננדהבמהתסתפקלאלעולם

~ 
rייי1
~ 

rייי1שם. . 19

r 
ח
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קאטר'נה,אפלפלד,אהרן . 20

מאמר'וראה . 1996ירושלים ,כתר

שלואקסטאטיתמיסטית"חנ'כה

 ,) 1992 ( 1שתיים,אפסקדושה",

שלקיצונייםמצב'ם . 98-87עמ'

מטקס'חלקהםהקודשח'לול

והנובלהקדושים,שלהחנ'כה

הערתווראה .בהםמשופעת

בדתיותמקורםעלשקדג'של

שלובעולמוהפרבוסלאב'ת

"וקוויםבמאמרדוסטו'בסקי,

כפורביןשנהרג",היהודילעם

 . 51עמ'לעשן,

~9 
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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 ~
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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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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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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 !:::,
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 ,) 1991-1990 (יבגיליוןפורסמו ~

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

הצפוןאלמולדתהמעיראמיהתגלגלהכיצד .] ... [לבילההגענוסדיגרה"אל

אניפעםבכלבטרנוב.נולדאשרבעלהאחרשהלכהליסיפרואדע.לא

מצליחלאואניבמילים,חסכניםהישישיםהורי.שלמחייהםפירורשומע

אםהמקומיים,אחדאתושאלתיעוזאזרתיזאתובכלהחידה.אתלפתור

היה'מהעיניו:אתצמצםהאישאמי.ממשפחתמישהולפליטהנשאר

פגום".דביבורנתפסתיכמוהחרשתישמה'.

כתר,ליש,אפלפלד,אהדן . 1מייצגותי"ליש",הנולבהשלהראשוניםהפרקיםאחדמתוךאלה,שורות

 . 32עמ' , 1994ירושליםהעמדתההתשעים:בשנותאפלפלדאהרןשלביצירתוובולטמרכזימהלך

ומרכזיתדומיננטיתכנךמההנרטיבבחזיתאבודהאםאלהתשוקהשל

הניסיוןשעצםידוע,הלאהנעדר,האםשםיצירות.שלרחבהבחטיבה

מושאהאתמסמןפגום","דיבורבבחינתהואבמיליםולהגותואותולאתר

באםהמתגלמיםממשיים,בראשיתיים,וקיוםמרחבזאת:תשוקהשל

דמותה.נטענתשבהןהסמליותהמשמעויותשולבעלהקונקרטית,

בנסיבותשנקטעחיבוראלמכווניםהללוהרומנטייםהגעגועים

"ליש",לנולבהלכ,ךאיקיצוני.באופןמשבריותהיסטוריות-תרבותיות

שוורץיגאלשלאבחנותיותקפותאפלפל,דשלמיצירותיולרבותכמו

והיאהשבט",שלמצבועלה'אני'שלמצבושלהנפשית"ההשלכהדבבר

סיפורשהואפסינו-קיומי,שבראותושחוצהחיים"סיפורמספרת

במאההמודרנית-מתבוללת,המרכז-אירופית,היהדותכלשלהחיים

העומדותהמשפחותכמוהנולבה,שמתארתהשיירה 2האחרונות".השנים

אפואמייצגתאפלפל,דשלה"משפחתיים"והרומניםהנולבותבמרכז

בזמניםשתחילתובשברהנחציתזוהמודרנית,היהודיתההיסטוריהאת

בחורבןושיאופנימיים'סוציו-תרבותייםבתהליכיםהשואה,שלפני

אנפין;בזעירהיהודיתההיסטוריההיאהרי"המשפחהאירופה.יהדות

דעת,שבהיסחמתנכריםשבשגרה,מאמיניםמאמינים,שרידינמצא:בה

שלכניסוחולהכעיס",ומשומדיםלהנאהמשומדיםשמדעת,מתנכרים

 3עצמו.אפלפלד

ונצחהיחידקינתשוודץ,יגאל . 2

תמונת-אפלפלדאהרןהשבט,

ירושליםומאגנס,כתרעולם,

 . 42עמ' , 1996

מסות"עדות",אפלפלד,אהדן . 3

הציונית,הספדיהראשון,בגוף

 . 9עמ' , 1979ירושלים
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א:כרךמכאן,הראשון','השל•ש

כר•א•ון. 153עמ'

הספרות•ותהדמו•ותכ'ןהז•קה . 5

המחברשלהכ•וגרפ•תלרמות

סוג"הה•אאפלפלדשלכ'צ'רתו

מרכהעצמושאפלפלדמורכבת,

הואכדרך-כללאל•ה.לה•דרש

אתלהדג•ש,ואףלאשר,נוטה

מגלםמגיכור•ואחדשכלהעובדה

עצמו,אותוכעק'פ'ןאו'ש'רות

כאופןלעיתיםכ'אףומספר,

כ•ןראו,ח"ו.ס•פוראתסמו',

לע•ל, 4הערהגלוזמן,אצלהשאר,

 . 165עמ'

היסטורית-מציאותומובהק,מפורשבאופןאפוא,מסמןהנעדרהאםשם

שלהמאוחרותיצירותיוואולםהמשבר.בטרםשהתקיימהתרבותית

הפןאתמודגשבאופןמנביחותעמן,נמנית"ליש"שהנובלהאפלפל,ד

שלעלילותמעמידותשהןכךעל-ידיהזההקולקטיביהסיפורשלהפרטי

אתמשפחתו,אתעולמו:אתהמאדבילדעומדשבמרכזןואודבןפירוק

ילדיהםלביןהוריםביןהטראומטיתהפרידהשלמקומההוריו.ואתביתו

כילקבועשניתןעדאמורים,הדבריםשבוהיצירותבגוףדומיננטיכההוא

והתוכןכמהותהגדירשאפלפלד ,'"אבא''אמא'המייללהנטושהגור"נהמת

הפרוזהביצירותגםברורבאופןמהדהדת 4המוקדמת,השיריתיצירתושל

עלסיפורים-בעיקרמסוימתובמידההשאר,בין-שהןשלו,המאוחרות

מתרחשותשבוהסבוךהפסיכו-קיומיהמערךבתוךמכ,ךיתרהיתמות.

ומולבטמתייחדבמהלכן,אודביםההוריםושנישהביתהפירוק,עלילות

לבתיסימביוטילחיבורתשוקהשלאובייקטהיאזואםהאם.שלמקומה

גםוככזו,ולהיהרס.עיןלהרףלהתקייםהנידוןכזהלפחותאואפשרי,

אבודה.אםתמידהיאקיימת,עודנהכשהיא

במצבוומתמקדיםשביםאפלפלדשלהיתמותסיפוריאחרות,במילים

הכותבהאנישלאקסטנציהבבחינתשהיאספרותיתכדמות"האני"של

 sחייו.עלילתשבתשתיתהטראומטיהפסיכו-קיומיובשברהביוגרפי,והאני

עצמהאתמציעהמשרטטיםהללושהטקסטיםהשברשלהאנטומיה

ההשלכהמנגנוןשלובעיקרהשבט","מצבשלמחודשתלקריאהכמצע

מאפשרתהיאכלומר,שוודץ.מצביעשעליוהקולקטיביעלהפרטימן

מנכמות-העלאחדותשלהגנזיסאתהפרטיתהחוויהבאמצעותלאתר

אפלפל.דשלביצירתו

המאוחרותהיצירותמןהמתבררותהתובנותעללהצביעמבקשזהמאמר

הטראומהשלבגילומיהמתמקדהואהאמור.ההשלכהמנגנוןדבבר

שבינהובממשקאפלפל,דשלהמאוחרתביצירתוהאםאודבןשלהפרטית

מרכזיותלסוגיותביחסעצמואפלפלדשלואבחנותיופרשנותולבין

הנוגעותכאלהבעיקרואחריה,השואהלפניהמודרניתהיהודיתבהוויה

חוויותשלוהתכנותןרליגיוזיותלכמיהותיהודית,זהותשללפרולבמטיקה

באופןולמסורת.להיסטוריהואי-חיבורולחיבורמודרני,בעולםרליגיוזיות

הפנימיכרודבהאבודההאםאלהגעגועיםאתלקרואמציעהמאמרספציפי,

אלו.עקרוניותשאלותהואשעניינםמרכזייםטקסטיםשל

ישירותקשורההאםמןהיתמותשתמתהיא,זוקריאהשלהיסודהנחת

אמושלרציחתהעודבת-אפלפלדשלאותנטיתאוטוביוגרפיתלחוויה

הספרותיעולמולתוךהמעודבת-שמונהבןילדבהיותוהגרמניםבידי

מרכזיים,טקסטיםשלמרתף)קומתדיוקליתר(אוקרקע""קומתומהווה

באמצעותהשארביןעדות,הרחקתמתרחשתשבהןיצירותזהובכלל

ובהווה.בעברהיהודיהאדםשלבמצבווהגותלדיוןהמעבד
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פרידהשלטראומהעלעדותאותי":שילדהבשעהמתה"אמי

 6אפלפלד",שלהיגון"פואטיקתבמאמרהסוקולובנעמישהראתהכפי

מןהנובעתוהכאבהאודבןבחווייתרבהבמידהממוקדת"ליש"הנולבה

המסעשלהמוצאבנקודתקריטי,במיקוםההורים.מןהברוטליהנישול

תשתית:כחווייתהיתוםהילדשלדבידותומוצבתהנולבה,שמתארת

מציפיםהנעלםשמהאתלדעתותשוקההמתהאמואלגעגועיםנחשולי

געגועיםהאם.שלהולדתהעיראלמתקרבתכשהשיירהבעיקראותו,

מהיצירותברבותשהופיעוהאם,שלהאבודיםלמחוזותיהטמירים

פרידהצערשלקונקרטייםלתיאוריםכאןמעודביםיותר,המוקדמות

ואודבן.

למיצויומגיעהיתמות,חווייתשלופרטניקונקרטיעיצובשלזהמהלן

כנקודתזהברומןמוצגהפרידהכאבהחורף".דאל"מסעברומןהמלא

אותי.שילדהבשעהמתה"אמיהמתהדקת.החנקטבעתעלילתשלהמוצא

שהרומןהילד-המספר,מכריז sבגופי",נצפןכנראהשלההאחרוןהכאב

תשתיתלסיפורולייחסמאפשרובכןכסופר,לעתידובמפורשמתייחס

האבחנה 10געגועים"."חולהכיתוםמוצגזהילד 9אוטוביוגרפית.חווייתית

הואביטוייוושאתמסופרהסיפורשמתוכוהקיומיהמצבשהואזה,במצבו

פוסקתאמו",אלמתגעגע"הילדהשכנות:חכמתשלמטעמהמוצעתבוחן,

יודע"הילדהמאמצת.האםכןעלמגיבהנפטרה",הרי"אמוזקנה.שכנה

 11געגועיו".עללהתגבריכוללאהוא"אלבהזקנה,קובעתזאת",

לאכאביו:אתלהרגיעעשויהאינההאבודהלאםהתחליפיםשרשרת

שלהפתיחהבשורותממש(המופיעהטוב""חלבלושנתנההמינקת

האמוריםצעצוע,ודובכלבלבלאשכרה),אתתובעתכשהיאהרומן

האישהולא 12ומחבק,חםאםלגוףמנחמים,אנלוגיים,כאביזריםלתפקד

הממחיש(באופןהבודדהילדמתכרבלבגופהואשראביו,שנשאהשנייה

הארוטיהממדאתהשארוביןהאם,אלהתשוקהשלהפניםריבויאת

גםאבליחסית,רגיעהשלזמןפסקיאמנםמציעיםהללושלה).המובהק

הראשוניתהפרידהאתמשעתקיםכןועל-ידינוטשים,כלומרנעלמים,הם

כאביה.אתומשחזרים

ברומןמתגלמיםבהםרווישהטקסטהמרפאנטוליהגעגועיםשלסימניהם

מייצרים,הללושהחלומותמנשואקשהבכאבהאם,שלשובהעלבחלומות

בכותונתוהילדשעושהמוסברתלאולכאורהאלימהקריעהבמעשה

ובגעגועים 13האם),מותעלאלבותכריטואללהיקראשעשויה(קריעה

שכאמורהמאמצת,האםאלהילדשלהווייתובמרכזהעומדיםהנמשכים

המקוריהאובייקטמןמרתקיםלמעשהאלהגעגועיםהיא.אףנוטשת

אמנםהיאהרומןעלילתשמתארתהדרמההמכזיב.התחליףאלשלהם

משעתקתהיא(וככזובקופטיםנופשעיירתעלהסוגרתהמלחמהשלזו

 ::tנ:
;:-
i:כ 
s::: 

 .... t"פדאט'קתסדקדלדב,נעמ' . 6
'צחקבתוך:אפלפלר",שלה'גדן

(עדרכ'ם),פרושדא'ר'סבן-מררכ'

ב'צ'רתדמחקר'ם-לעשןכפור Jב'

במרע'מחקר'םאפלפלר,אהרןשל

שלהספר'םהוצאת , 6ה'הרדת

בארבנגב,גדר'דןבןאדנ'ברס'טת

 . 181-171עמ' , 1999שבע

החורף,אלמסעאפלפלר,.אהרן 7

 . 2000'רדשל'ם ,כתר

 . 5עמ'שם, . 8

 . 208עמ'שם, . 9

 . 7עמ'שם, . 10

 . 9-8עמ'שם, . 11

מעברשלאדב"קט'םבבח'נת . 12

) transitional objects (, כגון

מוכר,צעצועאדממורטתשמ'כה

מצב'עההפס'כולוג'תשהספרות

מטונ'מ"םר'ם Tאב'כעלעל'הם

לה'פררל'לרהמס"ע'םלאם,

שלנורמט'ב"םבמצב'םמאמו

והתפתחות.גר'לה

 7הערההחורף,אלמסע . 13

 . 9עמ'לע'ל,
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חיים,סיפוראפלפלר,אהרן . 15

 . 1999ירושלים ,כתר
iח
 . 19 , 13-12עמ'שם, . 16 ::!
M 
rי
s::: 
!i::נ 

i'ב 
י=

 . 12 , 11עמ'שם, . 17

משתמשתקריסטבהג'וליה . 18

הסמיוטית""הפוזיציהבצירוף=י

ופרה-פרה-ורלכילשלבכהגדרהrי הסמיוטיתהפוזיציה .אדיפלי cי=-

הסימבולית,לפוזיציהבניוגדעומדת

סררלפיכךומתארתהוורבלית,

לכלליםמשועבדשאיננוקיומי

הסדרלכלליהיינוולחוקים,

ראוהשפה.שמייצגתהחברתי

: Toril Moi, "lntroduction", in 

Toril Moi (ed.),The Kristeva 

. Reader, New-York 1986 pp 

 . 13-12מעמ'הציטוט . 1-22

עמ'לעיל, 15הערהחיים,סיפור . 19

החברתיהסדראתמגדירלאקאן . 20

הריארהאתהמערערהאבשמייצג

 Noו n-du-(האב"כ"שםאם-ילד

Pere (. שלה"לאו"גםהואהאבשם

עיקרשכן ,) non-du-Pere (האב

בסדרלקיוםלמעברבנוסףמהותו,

מייצר,שהואמילולי,סימבולי,

מכתיב,שהואהאיסוריםהוא

הארוטיהחיבורעלהאיסורובעיקר

המושגיםבמילוןראוהאם.עם

 Dylaוו Evans ,הלאקאנייניים:

r"ductory Dictionary זAn ln 

,·,. oj' Lac·anian Psyc·h"analys·i 

-Routledge, London & New 

. 119 . York, 1996, p 

"בשםבצירוףכאןשנעשההשימוש

העמדהכבחינתאפואהואהאם"

לעומתהאם""זמןשלדיכוטומית

ל"שםהאקוויוולנטיהאב","זמן

מאפייניועלהלאקאנייאניהאב"

 .הייחודיים

והיאהאש")רב"דצפתנופש"עירב"באדנהייםהמקביליםהסיפוריםאת

ההופכיםהאכסניה,אורחיהיהודיםשלגודלםאתהשאר,ביןמגוללת,

התארגנותשלפרשניתקריאהכמרבן(זוהינפשהעלהנסהפליטיםלחבורת

החווייתית,הרגשית,המקבילה,הדרמהואולםמתאר).שהדומןה"צבאית"

הנערהחורף.אלהמרכזי,המהותי,המסעהיא-היאהגעגועים,מחלתשלזר

מפורשביטוילכןנותןהחורף",אל"מסעשלכמספרהמתפקדהיתרם,

לתארובוחרשהואנכסף,ממקרםמתמשכתכגלותאםללאחייואתבתארו

היהנדמה"לרגעהקפוא:החורףשלהגמורהיפוכואתהמייצגותבמילים

 14 .].מ.אשלי[הדגשהחמה"מארץהוגליתילכאן.נתגלגלתישבטעותלי

הממשייםהשלגעדנותאלהילדהרגלהשממנההחמה""הארץזר,ארץ

הסימביוטי,המנחם,הזמןהאם:וזמןהאםמקרםהיאוהמטפוריים,

חרקיאלהילדשלכניסתושלפניארץובאחדות,גנרליותבשפע,המאופיין

ואדבון.הדסחרקיעולםגדל,שלתוכובעולםהחברתיהסדר

בדומןמתבדרהאםלזמןהמתמדתהתשוקהשלהאוטוביוגרפיהתוקף

בתרןעילאי,סימביוטיעונגדוריותחושניות,סצינרתו sחיים"."סיפור

ובחיקהבזרועותיה-השקופיםהפלגמי-ומחיצותגבולותחסדמדירם

שלהמוצאבנקודתנמסרותומנחמת,מרגיעהמלטפת,חובקת,אםשל

המתקרבת:הפרידהמןהחרדהבצבעידביעדב,אוליצבועות,כשהןהדומן,

הסצינרתשלמיקומן 16קרדח.בכיצעד,חלביבחזה,מתבצרעצבפוצע,פחד

הזיכרונותקרעינמסריםשעל-פירהכרונולוגיבעיקרוןמנומקהללו

קובעבעתבהאלבראשונות.חייםתמונותהןאלהשכןמשחזר,שהדומן

ההנאהשלאלהראשונותבתמונותדביוקהגדולהשברמרקדאתהמיקום

מייצגות.שהןגדולבפחדהנדרכיםוהמרגוע,

בחברתאחרוןקיץלניקודהילד"ערגן"שברסבתא",של"כפרההואהמקום

וכשהואנעיד.העסקיםאתלנהלנשאראבאאימא.עםאני"בכפראמר:

הנהר,אלהכדים,אליוצאאניאימאעםזד.לינדאההואפתאום,מופיע

מסנוורת,השקיפותלאט,זורמיםהמיםפרוט.נהרשלפלגאליותרנכרן

התיארדטירתההמשגותכל 17בקדקעית".בדנותטובעותהרגלייםוכפרת

בתרןמוקדמתילדותשלהבראשיתייםהשתייה"ל"מדארתהמיוחסות

רעדהרומנטיקהשלהמשגותיהלמן-ושפעזרימהשלסימביוטימעגל

לתיאורירלוונטיות _ 18קדיסטבהשלרה"סמירטי"הלאקאניאניל"ממשי"

משפחתואתלהובילהעידמןהבאשהאבהללו,החלומייםהקסם""רגעי

להדסם.מאייםרבכןמתוכםהילדאת"מרשה"לביתה

כשהואהסיפורבמתעלהמופיעאבאותרהאב,וזמןהאםזמןביןהפער

בןאתהלן.אסטורלנכרתתפסיקלא("אםובאיסוריםנצרריםחמוש

מולזהומציבומודגש,מולבט ,) l/19סיבהלביברכהלאחמשבןוילדחמש,

אינושדבדן-כלל"אבא,ושרנה:נדבלמסדרדיכוטומייםמצביםשניזה

עדהפעםכל-כןמפחידהיהמנסיעות,בשוברמתנותליומביאכועס
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אותיואמצהאותיחיבקהכאביאתשידעהאמאאלבבכיי,אתשהקפיא

באמצעותנוצרת,כןבתרן 20רנרדמתי".חיקהאלצנחתיואניליבה,אל

הכפרית,הסצינהתפאורתביןישירהאסוציאציההללו,הקסםרגעיתיאור

לכלהמופיעההפורה",//הגיאאלהתשוקההאבודה.האםלביןה~ליזירם,

שלעקביתתחושהומתוןשונים,בהקשריםאפלפלדשליצירתואורן

במשמעותכןעל-ידיהיאגםנטענתהנכסף,הטוב,המקוםמןוניכורגלות

שהדמויותהכפרי,והזמןהמקוםשנקטע.ראשוניחיבוראלגעגועיםשל

השארבין-הואממנו,ונעקרותהולכותשהןמרגישותהספרותיות

האם.זמןהאם,מקרם-

יחידיכמעטכזיכרוןחיים////סיפורשמביאוהמיםהכפרסצינתמתון

סצינהשלהאוטוביוגרפיתמשמערתהמתפענחתהמוקדמת,הילדותמן

הסיפורלמןיותר,המוקדמותמהיצירותברברתהחוזרתזההכמעט

לגלותהמרמזת(כותרת /211הארץעל//כפורמתוןהנמוכים""במקומרת

ליצירותרעד 22הפלארת,,,//תורדרךהחמה,,),//הארץמןהפרמננטיתהחורף

אלהבכל 24 • /1אהבתיאשר לכ,,, 23השחר"עמודשיעלה//עדהמאוחרות:

הזיכרונותרפרטוארשלההתחלותכהתחלתהמפתההפלגמימופיעים

אםהמים,לידושדרת,חורשותשלכפריבנוףכאחד:העלילתיהרצףושל

שלקסמיובתרן 26אפלרלית,,,ב"קרנכייהמכונסים 2sבזר,זהאחוזיםרכנה

מאיימתהללוהחושניותהסצינרתעללרשותם.העומדקצוב,שאול,זמן

הנטבחותהבהמותשלהיבבותבאמצעותהמתבשרתזרהמתקרבת,הפרידה

לשנות.אין-עצמההאםמסבירהכן-גורלןשאתבכפר,

לבנההאםביןדברשלבסופרהמפרידהמרותמיוצגאהבתי//אשר//כלברומן

הראשוניהחיבורהתקייםבתרנואשרהתורןשהיומיםאותםבאמצעות

אשרב//כלהנטושהילד(גםמחלתהבעתאמראלגעגועיומתוןביניהם.

מיבתרןזבמירנוומופיעהחוזרתהיאגעגועים)חולהיתרםהואאהבתי//

מגרפה.הניגריםשחוריםמיםהםשהפעםהזורמים,הנחל

 :=-ב

r-
 כ:iלע'ל, 15הערהח"ם,ס'פור . 20

s:z 
--i . 20-17עמי

;:: 

עלכפוראפלפלד,אהרן . 21

הסופר'םאגודתהוצאתהארץ'

 , 1965גןרמת"מסרחיי,הוצאת ,,ל

 . 89-86עמי

הפלאות,תוראפלפלד,אהרן . 22

תל-אב'בהמאוחד'הק'בוץ

1978 . 

ש'עלהער ,אפלפלדאהרן . 23

'רושל'םכתר,השחר,עמוד

1995 . 

אשרכלאפלפלר,אהרן . 24

 . 1999'רושל'םכתר,אהבת',

 . 12-8עמ'שם, . 25

הערההשחר,עמודש'עלהער . 26

 . 11עמ'לע'ל, 23

כזיכרוןהיינו,-הקשרבאותוהשונותביצירותהחוזרתהתשתיתחוויית

בהרבהמאוחרתזמןמנקודתברטרוספקטיבה,המסופררחוקילדות

עדרתבבחינתאפואהיא-האםמןהברוטליתולפרידהלחיסוללגירוש,

בראיונותגםומתאר,שבשאפלפלדלטראומהשוניםביטוייםהלובשת

המוקדםהארדבןטראומתחייו:שלהמכונןהפסיכר-קירמיכשברוכמסרת,

מתגעגעהואשאליהההוויהאביר).שליותר(ומאוחראמרשלוהברוטלי

הכפרית(שהתפאורהאבודעדןגןבבחינתומספקת,מוגנתאח,דמצדהיא,

היאומאוימת,זמניתבהיותהשני,ומצדככזר),לעיצובהכמרבןתורמת

המוקדמת,הידיעהשלפונקציההיאזרגיהנרמירתגיהנרמית.חוריהגםתמיד

תחושתאתהמכוננתוהיאהמתקרבת,הפרידהשלמודעת,הלאאםגם

המערטלות.בזרועותיהעדייןנתרןשהילדבעתגםהאם,שלהנעדרות
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אחתכדוגמהזה,לעג"(ודאו . 28

"בגובההס'פודאתרבות,מכ'

בג'אאפלפלד,אהדןבתוך:הקד",

'רושל'ם-תל-אב'בשוקן,הפורה,

קד'אתו . 153-135עמ' , 1963

כטקסטה'אזהס'פורשלהמקולבת

הדרךח'פוששענ"נופואט'ארס

דאוהשואה.עללכתובהדאו'ה

רתוק,ל'ל'אצללמשלבךעל

הס'פודאמנות-בל'מהעלב'ת

תל-אב'בחקר,אפלפלד,א.של

 . 9-3עמ' , 1989

"סיפורשלמספרואמוריםהדבריםשבההאמביוולנציהאתמסכםוכך

שלהאוטוביוגרפיהשלמספרהאחתובעונהבעתשהואחיים",

מעודבת(שלתוכוהרומןושלעצמו),אפלפלד(כלומראפלפלדאהרן

 :זו)אוטוביוגרפיה

דקכהבליני,עצבאיזההתכווץהזאת,הנסתרתבשמחהשרויאניובעוד

פרצתיבחזי.והתבצרפשטמשיםובאיןולאטבו,חשתישלאעדהיה

הייתיאניאלבבידיה,אותיעטפהמרומם,רוחבמצבשהייתהואמא,בבני,

ניידעתיואניבי,קדחהבנילהתנחם.וסירבתיופחדצערבחלביאחוז

אתאוטמתוהחשנהעומםהאורואילךמכאןבכפר,האחרוןהקיץזה

 2111החלונות.

אלוהיםעםמדבריםשבההשפה

שליצירתובמכלולביותררווחמוטיבכידועהיאלגרסאותיהאילמות

הקריאהלרוב.ו"מתבוננות"שותקותדבמויותהמאוכלסתאפלפל,ד

לכלהאינהרנטיתלפרובלמטיקהביטויבהרואהזושתיקהשלהמקולבת

יצירתובתשתיתשהםאירועיםהשואה,אירועיאתבמיליםלייצגניסיון

הישראליתהספרותיתלזירההצטרפועםואכן,אפלפל.דשלהכוללת

שיצירתולפרולבמטיקהמודעותאפלפלדהפגיןהשישים,שנותבראשית

נדבלובנךמייצרת,השואה)בטראומתהעוסקתהיצירהמכלול(נמו

הפגנהללאפרוזה,יצירותבעיקרהשואה,עלאזשנתבואחריםמיוצרים

אנשיםשלדבמויותהספרותיעולמואתבאכלסו 28וספק.היסוסשל

שדיבורםכאלהאו ,)"שיל"בסיפורהישישים(כגוןבמילים""חסכנים

אתלספרהשפהשלהידלאוזלתונשנהחוזרביטויאפלפלדנותן"פגום",

-"התבוננות"במושגיצירתואורךלכלעושהשהואלשימושאשרהשבר.
(בהיותבמיליםהסיפוראתלהגותהקושישלכביטויזאתגםלקרואאפשר

אסטרטגייתנשיעתוקגםנמומדוברות),למיליםתחליףההתבוננות

בשוטטוהמלחמה:בתקופתפליטילדבהיותובהשנקטההישרדות

אתאכלסואשרהחייםובבעליבצמחיםלהתבונןהילדאפלפלדנהגביער

הנעזבותהדבידות,אתאפואמסמנתהתבוננותמסתור.מצאשבההסביבה

אפלפלדלרוב,מתבוננותדמויותבהעמידוהנטוש.הילדשלוהקורבנות

ושוב.שובאותומספרכךועל-ידיזהטראומטימצבמשחזר

עםהמאויםהחיבורדיוקןאתהמשרטטיםהמאוחרים,היתמותסיפורי

מתברראלה:רווחיםמוטיביםשלנוספתקריאהמאפשרים-אבודהאם

עקיפה,עדותעודאילמותן,בעצםמוסרות,האילמותהדמויותנימהם

הכפויהלפרידההמתמשךהסירובועלהאםאודבןטראומתעלסמויה,

"הארץהחורף":אל"מסעברומןבמפורשנמעטנמסרתזועודבהממנה.

עצמו,שלוהגדרתועל-פיהינה,היתוםהילדמוגלהשממנההחמה"

ממלאתכשהשמחהוצוהליםגועיםפועים,רקמדברים,"לאשבומקום
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 ::t::לע•ל, 7הערההחורף,אלמסע . 29העידןהיותוהאם:זמןשלומרכזיחשובפןמגלםזהתיאור 29אותן".
r-

cנ . 13עמ'ואכן,המראות.לשוןשלזמנההחושית,התקשורתזמןהטרום-מילולי,
!1::: 

t בסירובוהשאר,ביןמתגלמת,הזהבזמןהיתוםהילדשלהעיקשתהאחיזה.... 
מיליםעלאילמות,עלסיפורהואשלוהגעגועיםמחלתסיפורלמילים:

המדברים,האנשיםקהילתאללהצטרףניסיונותיו 30בגרון"."הנתקעות . 5עמ'שם, . 30

גושפנקהומתןהאםזמןעלויתורלהיותעשויהסמלישפירושההצטרפות

פגום,שדיבורןאחרותדמויותגםוכןכישלון.נוחלממנה,לפרידהסופית

בזיכרוןנשארלאשמהםורחוקים"עלומים"ימיםאותםאלהנצמדות
לע•ל, 15הערהח"ם,ס•פור . 31  31אמא".שלמבטיהרקדיבור,"שום

 . 10עמ'

המיליםהואהחורף"אלב"מסעאפלפלדשמעמידהמדוברתלשפההתחליף

הואולפיכןלהגותמסוגלאיננוהיתוםשהילדהתפילהמילותהכתובות:

שהואהארוכיםוהמכתביםהכתב,עלהמרפא,הצדיקבמצוותאותן,מעלה

המכתביםגעגועיו.אתבהןלהלספרהמאמצת-הנוטשת,לאמוכותב

החסומות".ה"דרכיםבשלהאבודההאםאללהגיעעתידיםאינםהללו

אפלפל,דשליצירתובמכלולחוזרמוטיבהןשגםאלו,חסומותלדרכים

מזגמפגעידברן-כללהנובעבתנועהעיכובשלקונקרטיתמשמעות

שלהסמליתהמשמעותאתבוניםואלה-ושלגיםקורסופות-האוויר

אלבהאם.אלהמובילהדברןתמידימחסוםהיותודבראתהיינוהעיכוב,

שמהווההעדותבכתבביטויהכל,ככלותאחרימקלבת,הגעגועיםפרשת

אלאלסופר.שהיההילדשמייצרזה-החורף"אל"מסעהרומןעצם

הקרעאתלשקםמסוגלתהאמנותעל-פיההרומנטית,לתפיסהשבניגוד

האבודהעולםלאהשירה,בלשוןמחדשאותוולכונןהבראשיתיהעולםמן

לכללשחזרו.הידאוזלתאלאהכתיבה,באמצעותכאןומרננתמיוצגעצמו

אתלספרלנסותנמשכים,געגועיםעניינהשכלהכתיבה,מסוגלתהיותר

ברבותכמוהחורף",אלב"מסעעושהאמנםהיאוזאתהתשוקה.עצם

פואטיקהעלבהישענההשארביןאפלפל,דשלהאחרותמיצירותיו

אילמת.מאופקת,חרישית,חסכנית,

הפרטימההקשרהחורגנוסף,ברודבמיליםשללאודבנןנקשרתהאםדמות

תמות-עלאותןאלכלומרהלאומי-תרבותי,הציבורי,לרודבומתייחס

שלההשלכהמנגנוןבבסיסמצויהקישורהשבט".ב"מצבהעוסקות

הפסיכולוגי,במובןהאםשפתאודבןאתמחילהואהכלל:עלהאנימצב

בעידןהיהודי.לשבטוההשתייכותהיהודיתהאמונהאודבןעלהבראשיתי,

מאמינים'מ"שרידימורכבתאנפין"בזעירהיהודית"ההיסטוריהשבו

משומדיםשמדעת,מתנכריםדעת,שבהיסחמתנכריםשבשגרה,מאמינים • 
ממילאהיאהמסורתייםהחיבוריםפרימת 32להכעיס",ומשומדיםלהנאה 3הערהראשון,בגוףמסות . 32

ומייסרת.מרכזיתפרולבמטיקה . 9עמ'לע•ל,

אפלפלדשליצירותיואודותעלהענפהוהביקורתיתהמחקריתהכתיבה

לפיההסופר,שלהאידיאולוגיתעמדתואתמדגישהזובפרימהעוסקת
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ונידוןקיצוניבאופןהרסנימהלןהיאהיהודיתהזהותאתלנטושההכרעה

והמשומדיםהמתבולליםסיפורישלרובםרובשהרילכישלון.מראש

היהודיתהזהותעלילתבזו:זוהשזורותמקבילותעלילותשתימתארים

ועלילתממנה,להיפטרהניסיוןלמרותמרפהאיננהאןוהמודחקתהמודרת

מתעמתיםאפלפלדיצירותשלהמכריעברובהחורבן.לקראתהדהירה

מייצר.זהרעועענייניםשמצבהאמביוולנציהעםהמאמינים""שרידי

המייצגותלהםמטונימיותדבמויותאועצמם'בהםאוחזתקרובותלעיתים

למסורת,מחודשתלהשתייכותכמיההבאישיותם,ומושתקמודחקפן

בהקשרמקלבותאימהיותדמויותשננטשו.קולקטיביתולזהותלהיסטוריה

עלהמופקדותהגחלתשומרותשלהנשיהסטריאוטיפיהתפקידאתזה

בהוויהשמדוברשמאחראלאדכא.מקדמתהמשפחהלמסורתחיבור

זו:סטריאוטיפיתמעמדההאמהותמחולצותזהות,שלבמשבריהודית

המסורתאלזיקהיצירתמתפקדות,הןשבוהמתבוללהיהודיבעולם

ואסוריםדחוייםוקשריםזיקותהברחתשלחתרנימעשההיאהיהודית

היל.דשלוהתוכןהחוויותעולםאל

שהנריאטה,הישן""החטא . 33

"בעתברומןהמרכזיתהרמות

אצלבומכירהאחת"ובעונה

בתהאתלרפאהאמורהצדיק

הטקסטמןשמשתמעחטאהחולה,

זהלענייןקשורהחולי,מקורשהוא

שמהבאמצעותהזהותקביעתשל

היהשמההמנוחה"אמיהאם:של

 .] ... ]זהבמחוזנולדההיאצידל.

חולתרבות,שניםלפנינפטרההיא

לתתיכולתילאאניאלבגעגועים.

מקובלאינוהשםשמה.אתלבתי

ממנה.שיצחקופחדתיבווינה.

אפלפלד,אהרןצדקתי,"לאכלום

ירושליםכתר,אחת,ובעונהבעת

 . 27עמ' , 1985

כתר,קאטרינה,אפלפלד,אהרן . 34

 . 103עמ' , 1989ירושלים

מתקיים,יהודיתוהוויהמסורתאללהשתייכותהאםדמותביןהקישור

הזאת:בכמיהההעוסקיםהטקסטיםשלהגלויברודבוראשונה,בראש

לנטישתוהיהודילשבטזיקהביןההתלבטותבפרשתיסודמרכיבי

המשבראתהמתארותהעלילותנשיות.דבמויותקרובותלעיתיםמוכלים

זהותההיהדותחוקישעל-פיהעודבה,אתמלביטותהשבטיהפסיכו-קיומי

שמעניק(מהילדיהשלהיהודיתזהותםאתקובעתהאםשלהיהודית

שכחתביןמפורשתזיקהמייצרותהעלילות ;) 33האם"ל"שםחשיבותמשנה

ההיזכרותביןוקושרותהיהודית,ההוויהאלההשתייכותלשכחתהאם

דתית.למסורתמחודשתלהתקשרותבאם

שבאמצעותוהמוטיביםאחדגםהיאהדתיתהמסורתכגילוםהאםדמות

לכללהנוצריתוזוהיהודיתהדתיתההוויהאפלפלדשלביצירתונקשרות

אחרתאוזופורמליתדתיתזהותלאשעיקרהיודאו-נוצרית,הוויה

השורשיםלחיפוששהמסעכשםלמסורת.החווייתיתהזיקהעצםאלא

אלהתשוקהכןהאם,שלההולדתמחוזותאלמסעתמידהואהיהודיים

"קאטרינה",בנולבהביטוילידיבאהשהיאכפיבעיקרנוצרי,הדתיהמקור

הקדושההאםאלובכמיההמחדהביוגרפיתהאםאחרבחיפושמתגלמת

קאטרינהשלהמיסטיתלהתמזגותההמסעמובילדברשלבסופומאידן.

עצמהאתבתפיסתההמתגלמתהתמזגותיח,דגםאלהאימהותייצוגיבשני

אלהתשוקהאתקאטרינהמתארתוכן 34כישו.בנהואתהקדושהכאם

גווןבעלחסדאורטובה,אדמהאם,שפתאלכתשוקההדתיתהגאולה

יחד:גםגופניונועםמיסטי

 ] ... [נועםתחושתאיזולגופיהביאאמישפתעםוהפתאומיהגסהמגע
מאורהמנוחה,מאמיהטובה,האדמהמןדחקתימהעדידעתיעתהרק
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אותיגאלישר,ישר,זעק:לבי ] ... [הרחוקים.בימיםאותישעטףהחסד

 35בערלם.החוטאותכלאתשגאלתכמר
 . 28עמישם, . 35

היאהאםשפתהשפה.המילים,באמצעותהשאר,יבןמיוצגים,אלהכל

פעוטילדביןהמתבוננת,הסופגת,החושית,התקשורתשפתרקלא

התקשורתשפת-לושן"ה"מאמאגםאלאנתרן,הואשברולעולםלאמו

אדםביןהחיבוררשפתבא,הואשממנוהתרבותילמקרםהאדםבין

שפתביןהקישוראתגםמעמידחיים""סיפורשלהפותחהפרקלאלוהיו.

חווייתיתוקףבעלתמוצאכנקודתהאבודההדתיתהזהרתלשפתהאם

הרריהבביתהשבתשולחןלידתמידהמתעצבתהאםעלאוטוביוגרפי:

אלוהיםאללדברידעהש"לפניםלוהיהנדמהלפרקיםכיהסופר,אומר

אתשכחההיאהבנהאיאיזושמשרםאלאוסבתא,סבאכמרבשפתו,

לע'ל, 15הערהח"ם,ס'פור . 36פרטניתיאורמכ,ךיתרה ll.36שבתבערבארתהמדכדךהזההצערהשפה.

 . 16עמילהרריהבכפר,החופשהכדיתוךהיל,דאפלפלדשללהתוודעותומוקדש

לילתפילתכדיתוךבפרט:האלוהיםעםאינטימיולמפגשבכללהדתית

אלפניםלעמודעתידהואשהנההנרעשהילדחשהכנסתבביתשבת

אלוהים",עםמדבריםשבה"השפהבארון.השוכןהאלוהיםעםפנים

שבאמצעותהכלשרןאפואמתבררתשכחה,אךידעהשאמאהתפילהשפת

כדיתוךמפעימה.רליגיוזיתחוריההסופרשלהצעיריםבחייומתממשת

תמציתהםאליה(שהגעגועיםהמגוננתהאמהותביןהדוקקישורנוצרכך

אליה(שהתשוקהמיסטיתהרריהלביןהאם)ארדבןשלהפרטיתהטראומה

האם,שפתהיהודי):ב"שבט"רביםפרטיםשלהדרךארדבןאתמגלמת

עםמדבריםשבהלשפהאקוויוולנטיתנעשיתהמראות","לשרןהיאהלא

מיוחדת,בידיעההאםאתאפלפלדמחונןלמעשההמתגלה.האלוהים

המייצרותעתיקות""מיליםשלזמני,באופןאבודהאםגםאינטואיטיבית,

מיסטיים.רגעים
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רובשלהכמיההמושאכידוע,חינה,מיסטיגררןבעלתרליגיוזיתחוריה

בכךמחצבתן.כוראללחזורהמבקשותאפלפלדשלביצירתוהדמויות

שננטשה:הדתיתההוויהאלמחודשלחיבורהצורךביצירותמתגלם

ל"גילרייםצימאוןבעיקרהואלמיניהםהמתנכריםשלצימאונם

הבראשיתיהאם"ל"זמןהרלוונטייםהמושגיםכל 37ריטואליים".ספי

אמורים.הדבריםשבהןהרליגיוזיותהחוויותשללתיאורןמתאימים

במושגזהבהקשרנוקט ) Maslow (מסלואברהםהנודעהפסיכולוג

 38הדתרת.לכללטענתו,המשותפות, ) peak experiences (שיא""חוויות

בהןשישושפע,כרלירתאחדות,שלבתחושותמאופיינותאלוחוויות

ראשוני,סימביוטיחיבוראותרשמייצרהתחרשותעםהמשותףמןהרבה

שלבזרועותיההשקופים,המיםבתרךהמתקייםוגבולות,מחיצותנטרל

אףאיננהלחזורהמתנכריםמבקשיםשאליההיהדותמכ,ךיתרההאם.

לקראתחתירההמדרבנתכזראלאממסדית,אורתודוקסיתיהדותפעם

עבודתשלמסוימתפרקטיקהממזגתשהיאכךעל-ידישיא""חוויות

עצמואפלפלרזאתשמנסח.כפי 37

הערהראשון,בגוףמסותב"ערות",

 . 16-15לע'ל,עמ' 3

38 . , Abraham Maslow, Religions 

,,. Values and Peak Experience 

. 1964 , Penguin Books 
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או'"דבקות'שלום,גדשם . 41 ~

מסויםחייםאודחעםדביקות)מתוןותפילה"צדיק"אל(חבירהאלוהים

הטבע).אלוקירבההלינות(פשטות

אלוהים'עםאינטימית'התקשרות ;;
i= 

ומעשה)",(הלכההחסידותבראשית

תל-עובר,עםבגו,רבדיםבתוך

 . 350-325עמ' , 1975אביב

 . 339עמ'שם, . 42

כימעירשאפלפלראישים . 43

למיסטיקהבאמצעותםהתוודע

העדהראשון,בגוףמסותהיהודית,

 . 16עמ'לעיל, 3

 41העדהבגו,רבדיםשלום, . 44

 . 331עמ'לעיל,

 . 326עמ'שם, . 45

בריתמוסהכרוךהשפעמושג . 46

שכיחשלו,ובאימננציההאלוהי

אפלפלרשנוקטבטרמינולוגיה

למשלכךהספרותית.ביצירתו

יודר"בחוץהעין":"כאישוןבנולבה

הבריאה,וכל ....וסמיךלבןשלג

יכולבהתבוננות.שרויהכביכול,

אתולספוגהחלוןלידלעמודאתה

אפלפלר,(אהדןהאיטית"השפיעה

המאוחר,הקיבוץהעין,כאישון

 .) 11עמ' , 197 3תל-אביב

ורבתבמיוחדבולטתדוגמה . 47

סצינתהיאוהבהקשרמשמעות

עמודשיעלה"ערבדומןהסיום

בלנקהמכריזהשבההשחר",

תחנתאלהמובלתהאדוקה,

האחרגעגועיהמושאעלהמשטרה,

שלהמהוללתהגבינהעוגתוהיחיד:

שיעלה(ערילדותהשלהקפהבית

 .) 188עמ'השחר,עמוד

מושאהמהווההחסידית,היהדותשלהעקרוניתמהותהכמובןזוהי

השביםהמתנכריםשלבמפורש)מוצהרתמידלאני(אםספציפיכמיהה

אחת",ובעונה"בעתבדומןהנדיאטההשאר,ביןובהם,למקורותיהם,

המספרהילדקורט 40"טמיון",בנולבהקאדל 39בדזל",ב"מסילתאדווין

הקופטיםהשחר".עמודשיעלה"עדבדומןובלנקההחורף",אלב"מסע

החסידיתהיהדותשלההולדתומחוזאמוושלאפלפלדשלהמולדתארץ-

נושאעמושהמגעהצדיקהמתנכרים.שביםשאליוהגיאוגדפיהאתרהוא-

השיבה.מסעותדובשלהקונקרטיהיעדהואמרפאשלהבטחה

שלאיחודלאאםמשמעה,זודבקותהחסידות.מעיקריכידועהיאדבקות

אפשריאיננוניטועןשלוםשגרשם(איחודבוראועםהאדםשלממש

שפירושהאלעםלאיחודביותרהקרובה"המדרגהלפחותאזיכלל)ביהדות

יצירתמחיצות,"שנידתבבחינתוהיא 41להדשות",יכולהיהדותשלמיסטי

במקוםהרמוניהוהשבתומבוד,דנפרדנדמהאשדבכלאורגנית''שלמות

המיסטיקהמהותאתשלוםגדשםשלניסוחו 42שבקיומינו".והפגםהשבר

המחברתטרמינולוגיהנוקטים 43בובד,מדטיןשלניסוחיוגםנמוהחסידית,

חתירהלביןבראשיתיקיוםמצבאללשיבהרומנטיותתשוקותבין

שלמותשבקיום,ופגםשבדבמקוםהרמוניהמיסטית:דתיתלחוויה

אלהכלמחיצות.במקוםגבולותהעדרודבידות,פירודבמקוםאורגנית

ואפוףעטוףהילדשבההסימביוטיתלחוויההןרלוונטייםתיאוריםהם

לביןהנבראביןהפרדה"אישלהדתיהחוויתילמצבוהןהאם,שלבגופה

(היינו-בעודבתהאלוהיתבאמיננציהההנדהבזנותהמתאפשרת 44הבודא",

האלוהיםעםאינטימיותהתקשרויותשל"אוסףבכל);האלשלהימצאותו

שלוםנוקטשבהההגדרהאחת,ובעונהבעתהוא,עילאי"אושרהגודמות

שלהחוזרתלסצינהההולםוהתיאור 45החסידיתהמיסטיתלחוויהביחס

כמובן).באם,האלוהים(בהחלפתהשקופיםהמים

כל-כןהדומיננטיתהמיסטי,הגווןבעלתהרליגיוזיתהחוויהאלהכמיהה

לזהותביחסוהתלבטותאמביוולנציהוהמבטאתאפלפלדשלביצירתו

לתקןולתשוקההאםאללגעגועיםדנהבמידהאפואאקוויוולנטיתיהודית,

טקסטיםלתוךמעודביםאלהגעגועיםממנה.שבניתוקוהשברהפגםאת

המשתוקקתהיהודיתבנפשועוסקיםהעדותאתלנאורההמדחיקים

האם,לשפתצימאוןהשאר,ביןמבטאת,זוהשתוקקות 46האלוהי.לשפע

שלגיבוריושלהחלבמאכלילתאוותההסברטמוןבנןאוליהאם.לחלב

וריחבשמנתתותיםגבינה,עוגותחמאה,אוהביכנולםדובם-אפלפלד

בנדילא 47שבקדפטים.הכפריהמקוםעםבתודעתםשנקשרטרי,חלב

"בעתגיבורתנ"ץ,הנדיאטהאתהמרפאהצדיקבחצראפלפלדמפגיש

החולהולבתהלההמציעהתינוק,שבזרועותיהאישהעםאחת",ובעונה
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 .... :tאתמצפינהאחר-כךומיידהאישה,עלעונה"חבל",היהודיים.היניקה
כשהיאהנריאטהאתומותירההנקה,שלבתנועהבחיקההבוכהתינוקה

והמזינה,המגינההספונטנית,האימהותלנוכחוקנאהתדהמהאחוזת
העתיקההשפהאלבשיבההואשהמרפאאפואמתברר 48עיניה.שרואות 33העדהאחת,ובעונהבעת . 48

 . 18עמ'לעיל,"שפתאלאשאיננהללומדן),מצווהשהצדיקהעבריותהתפילה(אותיות

אימהי.חלב" +

הפרטיתהחוויהביןהואאףקושר"התבוננות"במושגהתכוףהשימוש

מרבהאפלפלדהמתפורר.השבטשלהמצוקהלמצבאבודהינקותשל

כדיותוךלפנישלו,לילדותוהנוגעבכלהתבוננותבמושגלנקוטכאמור

ביצירתוהילדיםשלהווייתםאתגםבאמצעותולתארוכןהשואה,

לראותאיןולפיכךבחסידות,מוסדיסודכידועהיאהתבוננותהדביונית.

מילוליהטרוםהמראותלשוןלעידןאופייניתתקשורתצורתרקבה

חוויהאלהחתירהשלפןעודאלאנטוש,ילדשלהישרדותואסטרטגיית

הכרחימהלךהיאהחסידית,המחשבהעל-פיהתבוננות,מיסטית.דתית

לרעיוןישירבקשרקשורההיאהאלוהים.עםהנכסףלאיחודדברך

היסוד"חשיפתזוהיהזה:האיחודאתהמאפשרתהאלוהיתהאימננציה

'התפשטות"ביןאליאוד,רחל . 49 היאהקונטמפלטיבית,המתבוננת,התודעה 49ההוויה".גילוייבכלהאלוהי
'התפשטותלביןהגשמיות' אלההתחברותואתהחומרשלהרוחניתהפנימיותתפיסתאתשמחוללת

בתוך:בגשמיות'",גםהאהבה ההתבוננותמושגבאמצעותכולה.המציאותשלהאחדותיהרוחניהיסוד ד
! 

ועדהצדיק(עודך)אסףדודהתקרבותשלמיסטי,נפשהלךשלממדהמוקדמתהילדותזמןמקלב

הדתיתולחוויההאםלזמןוהגעגועיםולבוראה,לבריאהאינטימית
וחברתייםהיסטורייםהיבטים-

ללימודגםרלוונטיתההתבוננותמכ,ךיתרהלאח.דוהופכיםמתמזגים
שז"דזלמןמרכזהחסידות,בחקר

 , 2001ירושלים ,ישראללתולדות
"כאישוןכגוןשונות,ביצירותהחוזרתפרשהוהתפילה,הקודשאותיות

מעמ'הציטוט . 494-463עמ'

בהקשרוגםהחורף".אלו"מסעאחת"ובעונה"בעת"קאטרינה",העין", . 470

ברודבופירודשבירהשבטרםעולםאלהחזרהתשוקתביןמחברתהיאזה

שלכתסמיןבפרט,החסידותואלבכלל,השבטאלהכמיההלביןהאישי

מבקשתשבתשתיתה,הקלבייםלרעיונותבהמשךקולקטיבי.זהותמשבר

שהריהקודש.אותיותאלהמתבוננתהתודעהאתולמקדלכווןהחסידות

האלוהידביבורהאמונההואגילוייהכלעלהיהודיתלמיסטיקההבסיס

הגנוז,האורהואהלא-התורהבאותיותהכתוב,הטקסטבתוךהטמון

התבוננות soעצמה.השכינהאוראלאשאיננוהאותיותשלהפנימיאורן 41העדהבגו,דבריםשלום, . 50
חינהמהן,ובוקעהזורחהאלוהיבאורכלומרהאותיות,שלהרוחניביסוד . 335-334עמ'לעיל,

מתארתהרומנטיתהבובריאניתשהגישהלמהדברךהכרחימהלךאפוא • 
זוכוכדיאניתלתפיסהביטוי . 51  sוהאלוהותוהטבעעםמיסטימיזוגעבר,אלחיבורפנימית,כקוהרנטיות

לספרוכמבואהשאר,כיןמצוי, השבירה.ובטרםהמשברשבטרםההוויהאלכלומר-
ירושליםשוקן,א,חלקהגנוז,אוד

ראשונהגרסהאפלפלדמציע"עדות",בפרקראשון",בגוף"מסותבפתח , 45-14עמ' , 1946ותל-אביב
 . 26-25עמ'וכעיקר

למיפויהקואורדינטותאתבמולבעהמשרטטתמקוצרת,לאוטוביוגרפיה
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הקשרעלזהבהקשרמצביעהואהספרותית.יצירתובתוךחייועלילת

וקיוםיהודיתמחשבהשלצורותלביןהפגועהרגשיעולמוביןההדוק

שלגדולותחטיבותעוסקותושבהןבבגרותוהתוודעאליהןאשריהודי

יבןזהבמאמרשהוצעההקלבהאותהאתב"עדות"עורןאפלפלדיצירתו.

אודבןשלהפרטיתהטראומהלביןוהחסידותהקלבהשלהמושגיםעולם

המתבוללהיהודישלהנהייהאתהרגשנוקפקאשאצל"נשםויתמות:

שתאמתרליגיוזיתשפהבמיסטיקהמצאנוהנסתרים,נבכיוואלעצמואל

שנפוצו,הרענוחות'השבירה',השגותינו:ואתניסיוננואתמכליותר

ממששלקירבהתיקונם.אתהתובעיםהניצוצותהמתגרים,תזמונים

האימפקטאןמא,דסובייקטיביהיהכמובן,התרגום,זו.לשפהחשנו

לחוויההתשוקהנימעידאפלפלךאחרות,במילים s2ימים."לאורןהיה

במחוזותלדבוקלהתקשר,פנימילצורןביטוימבחינתו,אכן,היאמיסטית

ילדות.מראותלהחיותיקרים,

שלאפשרויותעל"הרהורים . 53

בתוך:בימינו",יהודיתמיסטיקה

 . 71-14עמ'בגו,דבריםשלום,

 . 80מעמ'הציטוט

ונצחהיחידקינת ,שוורץיגאל . 54

 . 180עמ'לעיל, 2הערההשבט,

מעריךבימינו"יהודיתמיסטיקהשלאפשרותעל"הרהוריםבמאמרו

שלמצביםמתוןבעברצמחהיהודיתשמיסטיקהשאףשלום,גרשם

מושהיתכתגובהלהניב,לפינןעשויהאירופהיהודיושואתקיצוני,משבר

הבסיסיהאמונהשאודבןהריחדשה,יהודיתמיסטיתהתעוררותומאוחרת,

שהן")ונמותהאותיותבאותןהתורה("אותהמשמייםהתורהבקלבת

שגםכןעלמצביעשוורץיגאל 53הזאת.האפשרותאתגדולבספקמעמיד

בימינו",יהודיתמיסטיקהשל"אפשרותשלכזאתלתפיסהשותףאפלפלד

התשוקהשליצירתו,כללאורןהאירונית,בהעמדהביטוילידיבאוהדבר

העמדה 54פתרון.כנטולתהרליגיוזיתהמצוקהובהצגתהנאיבית,הרליגיוזית
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שלהרחבהאפודתהשלסבון"בריחהמהולהצמר"ריחאלהמתגעגע

יתמותודבבר 55משנר",בנועםהקטנהישותואת"הקיפהאשרזואמו,עמ'לעיל, 40הערהטמיון, . 55

מזיכרונותויתמותברוטליבאופןשנגדעמקשריתמותונמשכת,ההולכת . 149

איננההרליגיוזיתלחוויההתשוקההזה.והיחידהאחדהקשרשלממשיים

החורבןמשוםהספרותית,ביצירהלאאפילומסופקת,להיותיכולה

במחוזותלדבוקלהתקשר,אפשרותכלחשבוןמכללשהוציאהקולוסאלי

"ההלםב"עדות":אפלפלדשלובניסוחופנימית.קוהרנטיותלחוותיקרים,

אתלחוללנדירפיםהתודעהוכלימדי,עמוקהפצעמדי,עזהיהכנראה

 56המטמורפוזה". 3הערהראשון,בגוףמסות . 56

 . 17עמ'לעיל,

46 



כספיזהבה

• 

טריטוריאליתמשבצתבאותהמטפלות 2ו"טמיון","קאטרינה",יהנולבות

גבולותיואתלבחוןמבקשותהנובלותשתיאפלפלד:שלהגדולה"ב"מפה

מהלךשלופוזיטיבנגטיבבבחינתוהןיהודית,זהותהקרויהמרחבשל

לקולקטיבבהשתייכותשמקורוזהות,גרעיןאחרמתחקותהןאח.ד

זהותםלגבולותמעבראלמסעשעורכיםגיבוריםבאמצעותהיהודי,

בוחרותבהןהכושלותהאסטרטגיותאתזואחרבזובוחןאפלפלדהנתונה.

דקונסטרוקציהשלמהלךבאמצעותכךזהותן.אתלשנותבמטרההדמויות

החברתיות,מקליפותיההנתונההזהותאתאפלפלדמפרקואלימינציה,

מכונןראשוניגרעיןאותואלוחותרוהתרבותיות,הלשוניותהגאוגרפיות,

באמצעותמדויקבאופןמתנסחתמטרתולפירוק.עודניתןשאינוזהות,

הענייןאתלקלף"יש"קאטרינה":בנולבהאיז'ו,בפישםשהואהמילים

 3הגרעין".אתולחשוףהרבותמקליפותיו

קארלובראשםגיבורים,קבוצתבאמצעותזאתעושה"טמיון"הנולבה

החוצהמתוכולפרוץומנסיםהיהודיהקולקטיבאלהמשתייכיםהיבנו,

הנולבהגיבורשלהוצאתודת.המרתבאמצעותהזהותהחלפתעל-ידי

לאפלפלדמאפשרתהיהודית,ההשתייכותלגבולותמחוץאל"טמיון"

אווזיה.בהםשחלההזהותגבולותדביקתשלמדעי,כמעטניסוי,לערוך

הגבולותשלמחודשגילוידרךרקלהתאפשרעשויהזוזהותהכרת

להגדרהניתניםואלהבאירופה,היהודיתההיסטוריהבמרוצתשהיטשטשו

שימשהמבחוץהתבוננותשלזוטכניקהחצייתם.עםרקמחדשולהצבה

אותושלהשנימצדותופעהאותהנבחנהבהב"קאטרינה",כבראפלפלדאת

אללהצטרףוגובריםהולכיםוברצוןבכוחשמנסהגויה,אישהגבול:קו

הזהות.יוצריהיהודייםהמאפייניםאימוץעל-ידיהיהודיהקולקטיב

כתר,קאטדינה,אפלפלד,.אהדן 1

ירושלים. 1989

כתר,טמיון,אפלפלד,אהדן . 2

ירושלים. 1993

עמ' ,לעיל 1העדהקאטדינה, . 3

53 . 

אהבתי,אשדכלאפלפלד,אהדן . 4

 . 2000ירושליםכתר,

חיים,סיפוראפלפלד,אהרן . 5

 . 2000ירושליםכתר,אופן:באותוהדדיתמתפקדות 5חיים"ו"סיפור 4אהבתי"אשר"כלהיצירות

lf7 



r-יי
וב
r-יי
-:ן

::t: 
י=
י=
וב
r-יי

ח
c; 
;::: 
 ::ו

3 
~ 
::t: 
י=
 s:;י=
~ 

ממה,כעלכתובה,היאבוהמודוסמבחינתעצמה,עלמצהירההאחת

אחתכלשלבתשתיתהאולםכאוטוביוגרפיה.עצמהעלמכריזהוהאחרת

מכונניםאותוהפנימי,הזהותגרעיןאחרזההחיפושמתקייםמהיצירות

היאהמחברשלהזהותמכוננתהחוויהוההיעדר.היתמותהנטישה,חוויית

שאילצההשואה,טראומתטראומה:גרעיניבשניומקורהכפולה,כןאם

הנטישהוטראומתהיהודית,זהותוגבולותאתמחדשלכונןהיוצראת
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12 . Otto Rank, The lncest 

Theme in Literature and 

Legend, The John Hopkins 

, University Press, Baltimore 

. 30-50 . 1992, pp 

יהודייהלאלאםההיוולדות . 13
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שלכ-האחרוןהשלבאלאולם ח

C: אינוקארל-מחדש""השילוב
;=: 
C: נוסףחיזוקניתןככךלהגיע.מצליח
כלרואהאינואפלפלדכילעובדה-":i=י
זהות.לשינויאפשרות :tנ: C: 

היוצרשלזויומרהגםאולם . 15י=
jכi 

יורדתנרצה,אם(אוכלהכותעולה ~

הנולבה.שלכסיומהלטמיון)

לעיל, 1הערהקאטרינה, . 16

 . 73עמ'

 . 95עמ'שם, . 17

 . 114עמ'שם, . 18

 . 96עמ'שם, . 19

החדשה:בבריתהמתוארמזהההפוךהמהלךאתלעשותשאמורהחדש",

קאטרינה,שלבנהבנימין,לנוצרי;והפךיהודינולדמאריה,שלבנהישו,

חדשה",ל"דתוהתקווהנרצח,בנימיןאולםחדש.יהודיויכונןנוצרינולד

הרלגיוזיתהכמיההעלותענההאמונהשלאותנטיתלהתחדשותשתביא

כפידביוקנגדעת,-עצמו)ולמחבראפלפלדשללגיבוריו(המשותפת

ב"טמיון".לבהבותעולהשהיא

ליהודייה.קאטרינהאתהופךאינוגםיהודי","ילדלהיותשנועדבנימין,

היאהנקםבמעשהיהודית.תגובהאינהבנהלרצחהאכזריתתגובתה

על-פיומונחהנצחיהואהביולוגיתהמשפחהאלהטבעיהקשרכימוכיחה

עצמתםמתגלהלמעשההאדם.שלביותרהעמוקיםהאינסטינקטים

שהםבכךנעוץכוחםהרצח).בסצינתרק(ולאכולההנולבהלאורך

היאאליומקוםלכלובנשמתהבגופהאותםנושאתוהיאבתוכה,מצויים

הטבעי,עולמהאלשיבתהשלביותרהמלאהביטוימפלט.איןהולכת.

ומורשתה.הביולוגיתהאםאלהרגשיתבשיבההואאבותיה,נחלתאל

חשהוהיאהנפשי,חוסנהואתהאםשללבהאומץאתזוכרתהיאכעת

 ] ... [אמיאתבתוכיחשתי"לראשונהעצמה.ממנהלחלקהפכושאלה
הביעםהאילמותבשיחותיהאחד".כגוףחציצה,לבאעמה,צעדתיעתה

לאהובידעתי"לאהאם:כלפיהחדשהרגשגילויעלמספרתהיאהמתה
 11.11בתוכי,היא'עכשיואותה?'אוהבתאת'"ועכשיואותה".

מוחלטבאופןזהה"קאטרינה"בנולבההמתוארמהמהלךהנובעתהמסקנה

שאפלפלדמשום-זהותכלהזהות,"טמיון":מהנולבההעולהלמסקנה

ניתנתאינה-היאבאשרזהותעלהיהודיתההלכהשלההגדרהאתמחיל

לאחרוגנטיקה.ביולוגיהשלפונקציהשהיאמשוםלשינוי,אולהמרה

קאטרינה,גםבכךמכירהשלההפרטיתדולורוזה"ב"ויאההייסוריםמסע

מתוךבקלבהאלאממנו,מנוסשאיןככורחרקלאזוהכרהעםומשלימה

משנהזהואיןבמותו,גםכזהויהיהכשנול,דשהיהמההואהאדםרצון.

רוחנידברושוםאניורתכיםבת"רוחניתממקורו:להרחיקניסהכמהעד

למקוםהאדםשלשיבתו 16ואבי"·אמילידאותייניחוכשאמותלי,זראינו

משהואלאלאהחיים,אורחאללאואףהדתאלשיבהאינהבאממנו

הבורא"אותנוברא"כךמיסטי:כמעטהעין,מןסמוישבטי,גנטי,קדום,

 19קטארינה.שלחברתהסיגיאומרת

הזהותאתהמכונניםלרכיביםבאשראפלפלדשלשעמדתובעוד

וברורה,מגובשתלעיל,שראינוכפיהסובייקט,שלהקולקטיבית

ביצירותיובעיקרונחשףיותרמולבעהאישיתזהותושלהמכונןהמקור

בטראומהעסקורביםהביקורת:בתחומיגםניכרתזועודבההמאוחרות.

ביצירתוזהותמכוננתתשתיתכחווייתבשואה,שמקורההקולקטיבית,

וחבוייםפנימייםשמקורותיובפצעגםנגעומעטיםרקאולםאפלפל,דשל

ו"סיפוראהבתי"אשר"כלהאם.מותובמיוחדההורים,מןהפרידה-יותר
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בחוויותהלבתשומתאתממקדים ) 2000 (שנהבאותהשפורסמוחיים",

מהנתקכתוצאהחריףזהותישברשיצרווההיעדר,הנטישההיתמות,

שבמרכזההמצומצמת,הגרעיניתמהמשפחהוהטראומתיהפתאומי

קשורההאדם,שלהראשוני"הנרקיסיזםשלהארכאית"הפרישההאם.

וה"זיכרוןבאם,שמקורםובהזנהבחמימותהפיזי,במגעקריסטבהלדעת

ואתהמצוקהקריאותכלאתבעתיד"שמכונןהואהזההפרה-סימבולי"

חסרשלמקורוזההקיומי.ההיעדרכתמציתהוריתדמותאחרהחיפוש

בהיעדריותרעודחריףזהחסר 20 .].כ.זשלי.[התרגוםלמלאו"ניתןשלא

הואהעבר,אליחסועלאפלפלדמשנשאל 21ל"מכאן",בריאיוןמילדות.אם

כיגלוזמןמציעכאשרמשתנים".דבריםוישקבועיםדברים"ישכיאומר

בהמשךבפשטות."נכון"אפלפלדעונהקבוע",הואלמשל,לאם,"היחס

"הואלשרו.דלושאפשרהואהוריואהבתחוםכיאומרהואהריאיון

כמעט 22הזה",היוםעצםעדהוריאתמרגישאניהזה.היוםעצםעדאתי

אמה.עלקאטרינהשלבמילותיה

i: 
rייי1
r:: 
n 
ם

=י

המחבר,שלרשמיתאוטוביוגרפיהכעלעצמועלמצהירחיים""סיפור

דביון.היותואתובמוצהרבמכווןלהדגישטורחאהבתי"אשר"כלואילו

חושףהדביוניאהבתי"אשרב"כלדווקאלדעתי,זו,כוונותהצהרתלמרות

ההשלכותואתמילדות,אםבהיעדרהקיוםאופיאתדרמתיתדברןאפלפלד

שיכולמהכלשלו.הזהותתחושתעלזהביוגרפישברשלהטווחארוכות

מעודבההכרחיתוכתולדהחסר,היהכיל,דלעצמיותותוקףלהעניקהיה

שלתחושהאחרחיפושהחייםכללאורןומתקייםממשיךזו,קיומית

ספריו,גיבוריהןהיה,שאפלפלדהיל,דהןזו,מבטמנקודתיציבה.זהות

כבולים-חיים"ו"סיפוראהבתי"אשר"כלהספריםשלמחברםוהן

שווה.במידהזהלחיפוש

אהבתי"אשר"כלעלילתכיהספרבראשהמפורשתהאזהרהלמרות

קשרכללהןואיןהיוצרשלדמיונופריכולן-בספרהנזכרותוהדמויות

שנישללאורהוצאתםסמיכותממשיים,לאנשיםאומציאותלאירועי

העומקבחוויותהריממשבאירועיםלאאם-מסוימתוחפיפההספרים

תשתיתלפענוחלצמוחשעשויההתרומהעלמצביעותשבתשתיתם-

כצמ.דאותםשמקייםההכפלהמנגנוןמדביקתהטקסטיםשנישלהעומק

להעדיףבהכרחישהאםכמו:שאלותמעלההספריםשניביןהקייםהדמיון

לשםהיוצרהדמיוןפניעלהמדויקתוהביוגרפיתההיסטוריתהאמתאת

הדביוןמידתהאםוהבנתה?המחברשלהזהותיתהעומקתבניתזיהוי

האוטוביוגרפייםהחומריםלמידתמשקלשוותאינההאוטוביוגרפיהבתוך

הדביון?בתוך

מספרכז'אנר,באוטוביוגרפיהשעוסק ) James Olney ( 23אולניג'יימס

קורסיםשניבמקבילקייםכאשרהחלהזהבנושאהתעניינותוכי

מודרניים.יוצריםעלוקורסבאוטוביוגרפיות,שעסקקורסבאוניברסיטה:

20 . Julia Kristeva, Dc.,irc 

in Language, Columbia 

University Press, New-York 

. 281-282 . 1996, pp 

מאמואפלפלדשלהפד'דהאמנם

יותרמבוגרבהיותוהתרחשה

קריסטבה,עוסקתבומהשלב

הטראומתיים,האירועיםאולם

התרחשה,היאשבמסגרתם

שישהטווחארוכתוההשפעה

יכולההילר,עלמהאםלקרע

דבר'שלהרלבנטיותעללהצב'ע

זה.בהקשרגםקריסטבה

עכש'ו"עדגלוזמן,מיכאל . 21

הראשון":השל'שאתכתבת'

מכאן,אפלפלד,אהרןעםר'איון

 . 155עמ' ,) 2000 (א

 . 164עמ'שם, . 22

James Olney (ed.), .23 

Autohio1;raphy and tlie 

Cultural Monzent: E.,.,ay., 

Theoretic·al and Critic·al, 

Princeton University Press, 

New-Jersy 1980, p. 9. 

51 



r
וב
r
 ""::ו

::t:: 
C: 

י=
וב
r-
ח
C: 
;=. 
C: 
3 
i:=י 

ונצחהיחידקינתשוודץ,יגאל . 24 ~

תמונת-אפלפלדאהדןהשבט: ~

עמ' , 1996ירושלים ,כתרעולם, ~

37-35 . 

אמנותיצירותלמעשההיוהאוטוביוגרפיותשהיצירותגילהלהפתעתו

כמעשהשהוצגולמרותאוטוביוגרפיות,למעשההיווהדביוניותדבר,לכל

"וידוי"טולסטוי,שלטקסטיםשניכדוגמהמביאארלנידביוני.אמנות

לטענתושהתגלואיליץ",איבןשל"מרתוהדביוניתוהנולבההאוטוביוגרפי

היחסאתגםרואהאניכךעצמה.חוריהארתהשלמטפורייםכנציגים

אהבתי".אשר"כללביןחיים""סיפורשבין

 . 37עמ'שם, . 25

26 . n.i נPoul John Eakin, Fic·tir 

in Autobiography: Studie.i 

, in the Art "f Se/f lnvention 

, Princeton University Press 

. 1988 New-Jersey 

27 . Roy Pascal, Design and 

, Truth in Autobiography 

d University Press ו·Harva , 

. 1960 Cambridge 

טועןברובדג'רוםהפסיכולוג . 28

לאכללפסיכולוגיתמבחינהכי

עצמם","החייםכמומושגקיים

שלחייוסיפוראתלספרולכן

פרשניתפעולהתמידהואמישהו

היזכרות.שלסלקטיביוביצוע

 Jerome Bruner, "life asראו

, Narrative", S"c·ial Re.iearch 

. 11-32 . 54: 1, ( 1987), pp 

לעיל, 5הערהחיים,סיפור . 29

 . 5עמ'

הנולבההגדרתנגד 24שרררץיגאליוצאהפלאות""תוראלבהתייחסו

במודוסכתובהספרכיהיא,טענתואמנותית.כאוטוביוגרפיהבטעות

דבויים,הדמויותכלשמרתדברי,גיבורמפיאוטוביוגרפימדבהשל

שרבמעידהריעצמוראפלפלדדלים,האמיתייםהאוטוביוגרפייםהפרטים

הדברים,אתלפרשזאתעםניתןהממשיים.זיכרונותיודלותעלושרב

זיכרוןקייםלאכאשראחר.באופןגםאהבתי"אשרל"כלביחסלפחות

הממשייםבפרטיםאי-הדיוקעצמו,אפלפלדשטועןכפירב,אמיתי

עלדבירןשקרוימהשליותרגבוההמהימנותעלדווקאלהצביעעשוי

לחתורניסיוןמחליףבפרטיםלדייקהניסיוןאתאוטוביוגרפיה.פני

מעברהפנימיהעולםבעומקהצרוביםחווייתייםתשתיתגרעינילעבר

(מתוךאפלפלדמפימביאששרררץהדבריםהביוגרפית.לפורמליסטיקה

"כלזר:עמדהדווקאלחזקעשוייםשניידו)לשמואלבתשמ"בשנתןריאיון

אחרפיסהלשחזרילדות.שלרקונסטרוקציהלעשרתמנסהאניהשנים

בעצםזהרעצמי.בתרךארכיארלרגיתעבודהזר ] ... [חלליםלמלאפיסה.

לביןהיסטוריתאמתלכנרתשניתןמהביןההדבלזהר 25יצירתי"·פררצס

הפנימי,הפצעמקרםנמצאהמוקדמת,בילדותשם,ארכיארלרגית.אמת

יכולהמחבראיןבכ,ךהכרוךהמכאובשלמרותביותר,העמוקההחפירה

בשבריה.לחפורלהפסיק

הדבלאיןאפלפל,דשלכלשרנוהיצירתי","הפררצסמבחינתלכ,ךמעבר

החייםלאירועיזיקתהשאכןדביונית,יצירהלביןאוטוביוגרפיהביןמהותי

האמתכי 26טרען,אקיזג'וןפוליותר.מצומצמתהיוצרשלהממשיים

גילוישלמורכבבתהליךמתפתחתוכןאלאקבועהאינההאוטוביוגרפית

אוטוביוגרפינרטיבכלשלבמרכזושעומדהעצמיעצמי.ויצירתעצמי

שלעיקרהכיטועןפאסקלדריגםפיקטיבי.קרנסטררקטבהכרחהוא

ממשירת,ולעודבותהיסטוריתלאמתבנאמנותהאינואוטוביוגרפיה

ב"סיפרר 21מרבהק.יצירתיאקטשהםשבה,והאמתהעומקבמבנהאלא

"סיפור"במושגהשימושזר.עמדהשמאשריםרביםרכיביםישנםחיים"

כטקסטלבעדיותהאתהיצירהמןמפקיע-הספרבכותרת-מלכתחילה

גם 2sמציארת.שלמדויקכייצוגתוקפהואתעצמם""החייםאתהמתאר

תכופותלעיתיםדריםוהדמיון"הזיכרוןכילספרבמבראאפלפלדשלעזרתו

איןכימלמדת 29ביניהם",התחרוכמרעלומותשניםבאותןאחת.בכפיפה

יתראהבתי".אשרמ"כליותרכמהימןחיים""סיפוראתבהכרחלהעדיף

(תקופהוהעלומיםהרחוקיםהילדותזיכרונותדווקאכיעדותוכן,על
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 ,..,י=-ש"משנותבעודלהפליא,עדבהיריםאהבתי")אשר"כלהספרמוקדשלה
י=
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יכולה 30רצופות",שניםששהיולאכאילומאדמעטזוכראניהמלחמה . 6עמ'שם, . 30

יותר."הזכורה"החוויהאלהדביוניתהיצירהשלקרבתהעללהעיד
ו::כ

~ 

תקופהלאורןהיוצרשלחייואירועיאתמציגחיים"ש"סיפורלמרות

צרבמקטערקבוחראהבתי"אשר"כלואילושנים,כיולבשלהיסטורית

רביםאלמנטיםחושפיםהילדות),(שנותגיבורושלהחייםפרשתמתון

בבית,השתיקההיצירות:שתיביןהזיקהאתעצמםהטקסטיםנתון

מולוהסבתההסבהאם,שלדבמותםהנקשרהכפרהאב,שלמסעותיו

בשתיהילדיםדמויותקפה.ובתיקאפלותבניינים,שמעדיףהעירוניהאב

כילמשל,עצמם,עלמעידיםהילדים(שניבתכונותיהןדומותהיצירות

שילובאלוהים:ואלהיהודיםאלוביחסןמשתעממים)לאפעםאףהם

ועו.דודחייהמשיכהשל

שהואהאם,אלהילדשלהקשראופיהספריםלשנימשותףבעיקר

לאםהתחליףודמותהאם,דמותארוטי.וכמעטחושניבמובהק,אדיפלי

ב"כלבהרחבהמתוארתאליהןשהזיקה-הרוחניתהנערה-החסרה

באחדדווקאבמיוח,דחושפניתתמונהלכדימתמזגותאהבתי",אשר

בעתבשבתמתרחשתהסצינהחיים"."סיפורשלהראשוניםהעמודים

הכנסת:מביתהשיבהעםוהסבתה,הסבאצלבכפרהמשפחהביקור

עומדתלבנים,בבגדיםלבושהאימאאתראיתיואניהבית,אל"קרבנו

הפעם.טעיתילאאלי.ולבואלהמריאעומדתהיאכיליהיהנדמהבפתח.

רצהצעירה,רוחניתנערהאלאאימא,זוהייתהלאכמואחת,בתנועה

נתוןיחדהיינורגעבזרועותיה.הייתיואנישניות,עברולאלקראתנו.

הפזורותבשערותיההיפההאםמתוארתהבאהבפסקה 31הגבוה".העשב . 19עמ'שם, . 31

שלה.הארוכההפופליןובשמלת

המתאריםדבפיםאהבתי"אשרב"כלגםמצויהדחוסהחושניותאותה

כאשרבכפר,והאםהילדשלהמשותפתחופשתםאתהספרבראשית

כמוהירוק,הנוףבתוךגדתועלנחיםאובאגם,עירומיםשוחיםשניהם

הסיטואציהגיבוריהמקראי,מהסיפורלהדבילאולםהקדמון.העדןבגן

בנהאתהאםמאכילהבתפוחובמקוםוהיל,דהאםאלאוחווה,אדםאינם

לבתישנותרההאם,אלהזיקהכימקרהזהאין 32בשוקול.דמצופהנתלווה 4הערהאהבתי,אשרכל . 32
בהםמצביםבאותםאהבתי"אשר"כלהספרבמרביתמתוארתפתורה, . 11עמ'לעיל,

הפרוידיאנישהמודלכפילבן,האםביןלהפרידבכוחוואיןנעדר,האב

ממנה.בריאההיפרדותלשםמחייב • 
ב"סיפוראפלפלדמתארבמסגרתוובקור,בבוץעונשיןמסעשלבסיומו

//לבילההאם:תמונתגםמידעולהעליו,לשמורהאבמאמציאתחיים//

לינדמהורגעמעילו,בבטנתאותןומנגברגליואתידיאתמעסההוא ,לעיל 5הערהחיים,סיפור . 3 3

המסיימותהמילים 33אהבתי,,.כןשכלאימא,גםאלאעמי,אבארקשלא . 86עמ'
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"הדביוני"הספרשלהנותרתמילותהןהאםאלומתייחסותהתיאוראת

האמתאתהמשקפתהמעמקיםמראת-אהבתי"אשר"כלכביכול,

האותנטית.החווייתית

 . 50עמ'שם, . 34

בהןדוגמאותמספרלהלן . 35

שלהנטישהחווייתמשועתקת

שנימתארהילד-המספרהאם:

הקשוריםטראומתייםאירועים

עםמפגשהבעתהאםבנטישת

שובחתמהםבאחדותיקים.מכדים

הציבוריבגןספסלעלהאםאותו

בביתעבודתהתחילתעם ;)(עמ'

ננטשהואבסטדוז'יגץ,הספר

(עמ'הרוחניתהלינהשלבידיה

ובגידתההאםהיעדרות ;) 29-28

הגברלאגרריי'התקשרותהעם

ואילך); 57(עמ'בחייההחדש

האם,תחליף-הלינהנטישת

הרגשיותזיקותיואתהתיקאליה

 ;) 69-68(עמ'הירצחהעם-

נישואיהעםמאמוהסופיתפרידתו

והמעבדהתנצרותה,לאגרריי,

 ;) 92(עמ'בצ'רגוביץאביולחזקת

מחלהלאחרבמגזרהאםשלמותה

גםמתוארתברקע .) 189(עמ'קשה

קבועהכבלתיהאבשלנוכחותו

יציבות.וחסרת

לעיל, 5העדהחיים,סיפור . 36

 . 93עמ'

אהרןשל"דרכו ,הולצמןאבנר . 3 7

יצחק ',"ןשע'הקובץאלאפלפלד

(עורכים),פרושואיריסמרדכיבן

ביצירתומחקריםלעשן:כפורבין

באד-שבעאפלפלד,אהרןשל

 . 97-83עמ' , 1997

לעיל, 5העדהחיים,סיפור . 38

 . 135עמ'

היושכרוכותמאודמוקדמותתחושותעלאפלפלדמצביעחיים"ב"סיפור

תמידונילעולםאותותיטושלאניוהטבחתההאםהרגעתהנטישה.בפחד

אפלפלדנותבהאםשלמותהעלחרדתו.אתהעצימהרקיח,דיישארו

 ] ... [המלחמהבראשיתנרצחה"אמאמאוד:קצרהפסקהחיים"ב"סיפור
שמחשאניאימתכלתחייתה.-ממותהיותראלבעמוק,בימשוקעמותה

שלהוהצעירותצעירההיא ] ... [אלילגשתכעומדת ] ... [נגלותפניהנעצבאו

מהאם,הפרידהאתאפלפלדמשההאהבתי"אשרב"נל 34תמיד".חדשה

 35הספר.דפימרביתלאורןושובשובאותהמשנפלשהואתוך

נתוןהתהפכו.וחייוהמלחמהפרצהאמושלהירצחהלאחרקצרזמן

ליתוםואהבה,חוםעטוףשהיההשבע,בןהילדהפןספוריםשבועות

ו"מנאןמאביו,גםהופרדוהוארביםימיםחלפולאנטוש.גטולילדמאמו,

מוקדשאהבתי"אשר"כל 36וההסתגרות".הדבידותהיתמות,החלוואילן

מרחביתמטפורהמשמשהיתומיםביתאלה.תחושותשללחקירתןנולו

בנןולהעמקהלקונקרטיזציהבספרזונההיתמותהמחבר.תודעתשל

גדלוהסיפור,מספרהיל,דהורישניביתמות.נגועההוריםדורשנבר

הילד-המספרגםהספרשלהסיוםבמשפטימוכנסשאליוהיתומים,בבית

עצמו.

נתב , 1959ועדך-952משנים,שבעשלשבתקופהכןעלמצביע 37הולצמן

הולנתבתכיפותבהםמופיעהאוטוביוגרפישהנושאשירים,-60נאפלפלד

שנרצחההאםזיכרוןכואבת,פרידהיתמות,אלבות,שלאזכוריםוגוברת:

חיים"ב"סיפורמסתייגעצמואפלפלדשנקטעה.הרחוקההילדותוזיכרון

עםמהן.אותוגאלהשהפרוזהסנטימנטליותיבבותבהםורואהמהשירים,

למדי,גדולהשיריםבאסופתמדוברנימהעודבהלהתעלםניתןלאזאת,

בוסראחרתאוכזובמידהאכןבהיותהקצרה.לאתקופהנמשןשנכתבה

באופןחושפתהיאנילענייננו,יתרוןזאתבכללהישאמנותית,מבחינה

מאוחריםשבשליבםהיוצר,שלוהרגשיהתודעתיעולמואתיותרגלוי

הפנימייםהמכאובגרעיניהסוואתתוךלביטוים,עקיפותדרכיםמצאיותר

מחפשהואושניםשננטשחייםבעלשליבבותאלה"היוביותר:העמוקים

 38אתם".היכןאבא,אבאאמא,אמאהביתה.דרנואת

תרבותיתמשמעותנישהניחהלאקניאני,הנרטיבעלתיגרקראהקריסטבה

הממדניהייתה,טענתההאם.עםהראשונייםהיחסיםדיכוימחייבת

נתוןחתרנותשלתמידיכמקורמשמשאימהיגוףאותושמחוללהלשוני

מוביליםהפואטיתבשפההפואטית.השפהבאמצעותהסימבוליתהשפה

שלהחיצוניהגילוילמעשהוהיאהסמנטי,ואי-הסיוםהמשמעויותריבוי
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אפלפל,דשלשהכתיבהלהסיקניתןמכאן 39השפה.בתוךהאימהיהגוף

והנצחיתהעמוקההפנימיתלזיקהביטויהיאגםהפואטית,בשפהעיסוקו

האם.אל

i: Judith Butler, "The Body .39 
ויייי1

י= Politics of Julia Kristeva", 
n 
~ Ethics·, Politics and Dif.ference 

in Julia Kristeva 's Writings, 

Kelly Oliver (ed.), New-York 

& London 1993, pp. 164-

178. 

• 
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בכךהתייחדהוהאלף,המאהלסוףסמוךעדאפלפל,דאהרןשלכתיבתו

"מרכזהאמצע,תקופתהשואה.של~~"אחרי"~"לפני"ורקאךשעסקה

האמירהמצד-חיים"י"סיפורפרסוםעדמיצירתונעדרההכודב",

המחנות.עולםאלהמפורשתההתייחסותמצד l/2הקרחו"מכרההביוגרפית

באההנרמז~תיבצירתו.נעדרת-נרמזתמהותאושחור""חורבגדרהיואלה

מורגשתנוכחותההשואה"אתידעוש"לאביצירותשגםבכ,ךביטוילידי

המאפיינתוהאכזריותהשנאהעוצמתבשלשבהן,והפסימיותהקדרותבשל

היהודיםשלהמנוכריחסםובשלליהודים,הנוצריתהסביבהשליחסהאת

לאןמראשידועכברמשלכאח.דהנוצריתולסביבתםהיהודיתלמורשתם

אלו"אחורה""פנימה"השואהאתאפלפלדכתבכאילוהדברים;מובילים

אסוןהרילנוצריםיהודיםביןהמפגשיםלרובלשואה.הקודםהזמןתוך

 3לטוות.מיטיבותומוסכמותיההנולבהשסוגתכפירע,לקץומובילים

 l/5"קאטרינהבנולבותוכך 4השחר",עמודשיעלה"עדבספרוהדברכך

דיוננו.במרכזתעמודשקריאתן 6ו"טמיון",

נוצרי,ובעליהודיהאישהביןיבחסיםמדוברהשחר"שב"עמודבעודואולם,

הנולבותשבשתיהריבביתם,דהמועסקתנוצריתאומנתשלמשניתודבמות

ובעיקרויהודים,רוחנית,כפריתנוצרית,אישהביןביחסיםמדוברהאחרות

כטבחיתכמטפלת,כמשרתת,מועסקתהיאשבמשפחותיהםיהודים,גברים

באיםאלהיהודיםוביניהם.בינהסבוכיםקשריםנוצריםכךואגב sוכדומה,

הראשונההיהודיתהמשפחהמןבנימיןכמומסורתיות,יהודיותממסגרות

הביהפסנתרניתכמויהדותן,לשורשימנוכרותממשפחותאוב"קאטרינה",

וכמוהראשונה,המשפחהרצחלאחרקאטרינהעוברתשאליהטראואר,

לדמותאשרב"טמיון".עצמו,קארלובעיקרהיבנו,קארלשלמשפחתו

(אלהומסורתיותהשורשיותהבשלאח,דמצד-המשרתתו/אוהאומנת

יכולההיא ) 9צחוךברוךהמידעןשללבשונופרבוסלבים"חרדים"הם

העולםמןונעלמיםההולכיםוהמסורתייםהשורשייםליהודיםלהתחבר

הגדרתםמעצםאדוקיםנוצרייםמחוגיםבאההיאשני,מצדהאמנציפטורי.

חיים,סיפוראפלפלר,אהרן , 1

 , 1999ירושלים ,כתר

הקרח,מכרהאפלפלר,אהרן . 2

 . 1997ירושליםכתר,

וצורות,תכניסאוכמני,עזריאל . 3

 , 1957תל-אביבפועלים,ספרית

גולרברג,לאה ; 208-200עמ'

בצורתעיונים-הסיפוראמנות

ספריתובתולדותיו,הקצרהסיפור

 . 1963מרחביהפועלים,

עמודשיעלהעדאפלפלד,אהרן . 4

 . 1995ירושליםכתר,השחר,

כתר,קאטרינה,אפלפל,,אהרן . 5

 . 1989ירושלים

כתר,טמיון,אפלפלד,אהרן . 6

 . 1993ירושלים

קירצל'הנוצריתהאומנתדמות . 7

ופועלתמאופ"נתזו,ביצירה

האומנתמדמויותשונהבצורה

כאןהנדונותהיצירותבשתי

אחרות,רלוונטיותוביצירות

דמותשלייחודיתואריאציהוהיא

 .אפלפלדביצירתהאומנת

מונחלמצואשקשהמסתבר . 8

מכלוללתיאורמדיוקעכשוויעברי

זו,דמותשלומאפייניהתפקידיה

ובתנאיםבמקום,בזמן,המעוגנת

עולםהמייצגיםוחברתייםכלכליים

יהודיםביןגומליןקשרישלשלס
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השואה.שלפני

חמץ","מכירתצחור,ברוך . 9

 ...שהיהמעשהרוזן,אילנהבתוך:

יהודישלהעממיתהסיפורת-

לחקרהמכוןתל-אביב,קרפטורוס,

תל-אביבבאוניברסיטתהתפוצות

 . 212-211עמ'נספח, , 1999

לעיל, 5הערהקאטרינה, . 10

באירופההנוצריתסביבתםלבין =1

=-= r:: 
ם
 ...,ן:יך
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C: 
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 . 76עמ' ~

r:: Daniel G. Hoffrnan et .11 
 ::tנ:

al., "Folklore in Literature: i: 
a Syrnposiurn", Journal of c; 

,) 1959 ( 70 American Folklore 

. 1-24 . pp 

12 . , Bruce A. Rosenberg 

: F"lklore and Literature 

: Rival Sihling.1· (Knoxville 

, University ofTennessee Press 

. ) 1991 

13 . Arnold Band, "Folklore 

and Literature", in: Frank 

Talrnage (ed.), Studies in 

1 . Jewi.,·h Folklore: Proceeding 

' a Regi"nal C"nferenc·e oj /" 

tlie As·s"ciati"n for Jewish 

1 . Studie.1· Held at the Spertu 

 C()//ege "/ Judaic·a, Chic·agc,ג

, May 1-3, 1977 (Carnbridge 

Massachusetts: Association 

,) 1980 , Jewish Studies ו·fo 

. 33-43 . pp 

"הערותבר-יצחק,חיה . 14

לאיציקוספרות''פולקלורלמסה

לחקררפים-חוליותמאנגער",

לספרותוזיקותיהיידישספרות

-363עמ' ,) 2002 ( 7העברית

"פולקלורמאנגער,איציק ; 361

 . 370-365עמ'שם,וספרות",

פורסמהמאנגעראיציקשלהמסה

 . 1939בשנתלראשונה

היחידקינתשוורץ,יגאל . 15

אפלפלר:אהרן-השבטונצח

 , 1996ירושליםכתר,עולם,תמונת

 . 181עמ'

נוצריתהיאאחדמצדהולדתה.למןיהודיםשנאתיונקתוהיאישו,נבני

למעיןהופכתשהיאעדיהודיםקברבחיההיאשנימצדאןשורשית,

מלידה.יהודייהלאולעולםאותנטיתנוצרייהאינהנברכלאיים:יצור

 ] ... [אצליהשתבשמשהונימריחים"הרותניםקאטרינה:שלובמילותיה
יידישמדברתיהודי,ביבתשפחההייתייותר:ברורמעמדיהיהודיםאצל

נטועההיותהבשל 10מפניה".לחזהווישומנהגיםבהליכותמצויהנאה,

תוךהכרחייםניגודיםביןנעהדמותהבו-זמנית,חייםסביבותבשתי

חיוניותהאמהיותה,באמצעותהעולמותביןולגשרלפשרמנסהשהיא

גםנמועבורה,מנשואכדבזהנטלהמקריםברובנימסתברוחמלתה.

שדבמותההטרגיותטמונהבנןאולישלה.החייםסביבותשתיעבור

עומדת.היאשבמרכזהובסיפורת

היינומשולבת,קריאהשלהתרומהאתמדגישיםותרבותספרותחוקרי

הספרותזווית-ולענייננותופעות,שלללמידהאחדות,מזוויותקריאה

למקומושהוקדשבסימפוזיוןהעממית.והתרבותהספרותשלוזוהנתונה

 , Journal of American Folkloreהעתבנתבבספרותהפולקלורשל
ובספרותאליזבטניתבספרותפולקלוריותתופעותלזיהוידבריםיוחדו

מחקרמכליהשואבתפולקלוריסטיתולפואטיקההזמן,בתאמריקנית

לבדותבקריאתנרטולוגייםעקרונותמיישםרוזנברגנדרסהספרות.יישל

שירהבקריאתעממייםאפייםחוקיםשלתקפותםאתובוחןגיסא,מחד

והקישורהשיתוףמרחבעלעומדבאבדארנולד 12גיסא.מאידןעכשווית

בר-יצחקחיהואילו 13החסידית.הסיפורתבחקרוהפולקלורהספרותבין

עומדשעליהםהיצירהשדותשנישלההדדיתהיניקהאתמחדשמאירה

 14וספרות"."פולקלורבמאמרומאנגעראיציק

האומנת/דמותשלמשולבת,נוספת,קריאהלהלןאציגאלהדבריםברוח

הונגריהיוצאישלמזיכרונותיהםוהןאפלפלדמיצירתהןהעולההמשרתת

ותיאוריםסיפוריםשמעתימפיהםאוקראינה).מערב(כיוםוקרפטורוס

זאת,עםלצייןישגדלו.שבהןהיהודיותבמשפחותומקומהזודמותעל

אםעצמה,שלההמיקודמןמוצגתהדמותהספרותיותשביצירותבעודני

ב"טמיון",נמוהמזדמןאוהמולבעואם"קאטרינה"בנולבהנמוהמפורש

רקונותרתמאתנו,נמנעזהמיקודובזיכרונההעממיתשבתרבותהרי

והשואה.השניםממרחקעליההמספריםטיפוחיה,ילדישלהמבטנקודת

אפלפל.דשביצירתכזווחצויהמורכבתכהאינהלהםהזכורההדמות

"שומרתעצמם,היהודיםמןיותריהודייהלמעיןהפיכתהזאת,עםיחד

מודגשת 15אפלפל,דיצירתעלבספרושוורץיגאלשלכהגדרתוהגחלת"

היידישהנתונה,לזובניגודהעממית,בספרותועו,דזאתבזיכרונם.גם

המשפחהביןהכרחינגשרמתפקדתוהיאמד~וחת,רקולאמדוברת

הספרותביןהמשלבתקריאתי,בקרבה.החיההנוצריתלאומנתהיהודית

האומנת/המשרתתדמותשלדיוקןליצורתנסההעממית,וזוהנתונה

ומערנותהתגלויותיהעלאותהולבחוןאירופית,המזרחהיהודיתבתרבות
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וליחסיםאלהבמחוזותוהנוצריםהיהודיםשללעולמםכאשנביחסיה,

השואה.ערבביניהם

 ::-י:
;-. 
i: 

~ 
בתהיאקאטדינהאפלפל.דביצירתזודמותשללבחינתהתחילהנפנה

עמלניתאמ;:ןוכאפן,עצלןאביהביניהם.מסוכסכיםשהודיהרוחניתאיכרים

הביתאתעוזבתהיאוקרבה.חוםבביתהמוצאתאינהוהיאורגזנית

בתחנתהרובציםביתחסדישיכוריםלחברתתחילהנקלעתבצעירותה,

 16זמנית,ולוהגאולה,מןמשהובהןשישבהיקרויותמכן,ולאחדהרכבת

אומותםעםלעזבםנאלצתשהיאאחדיםיהודיםלבתיםמתגלגלתהיא

יהודיסאמי,עםמהזמןמלבההיאהשארביןהבית.בעלישלרציחתם

בגופה.החפץורתכיבדיוןבידישנרצחבנימין,בן,להנולדוממנושינוד,

ומבתרתבנהרוצחאתורוצחתאינסטינקטמתוךכמומגיבהקאטדינה

"רוצחת".בנולבהמכונההיאכןעלגופתו.את

היאיהודייה;לאולעולםנוצרייהאינהכבדקאטדינהחייהשלזהבשלב

צעידהוכתוב;קרואיודעתלאויודעתנבערתעירונית;ולאנפדיתאינה

ואשתאומנתבה;שלקתהעודמחלתבשלודוחהמעוותתוזקנהמפתה

משרתתשהיאבבתיםודיניםכשדותעלמקפידהאכזרית;ורוצחתחיק

דמותהיאקאטדינהב"טמיון".גלודיהזאתשעושהכפילאאךבהם,

תרבויות,שתישביןהגבולעלהמתקיימתלימינלית,סיפית,דמותכלאיים,

כלעלמאיימיםשאפיוניהדמותלזו;אולזוחזרהאוכניסהאישורללא

חיתהאלמלאמעלותיה.אתמלביטיםובו-זמניתהתרבויותמשתיאחת

קוראיםשלהחומלתבהנדתםלאאםגם-וכהנדתהכהגדרתהרוצחת

בכהדורוצחכלפיבהתנהגותהזכותנקודותלמצואהמסוגליםזמננו,בני

שמציבהדמותכלומד,ו sסמלי","טיפוסושכמותהאותהמכניםהיינו-

מקלביםהםולכןמסוימים,בענייניםהחברהשלמאלהנעליםסטנדרטים

יעקברבישלדמותוהיאכזויותר.טדיוויאלייםבעניינים"סטיותיה"את

אומדוקו,מיוצאיפלגשלוגיבורםבמחלוקתשנויעממימרפא 19ואזנה,

ומחמידההמקפידהגור,חסידימנשותזילבדשטיין,חנההמכונההאישה

אמונהמתוךגדרותפורצתגםלעתיםאךרבים,בתחומיםמשכנותיהיותר

 20באמת.החשוביםהדבריםלגביוהבנותיהדרכהבצדקת

עולמהאלנדידההצצהמאפשרת"קאטדינה"שהנולבההיותזאת,עםיחד

הלשוניהמטעןודדךמפנימיותה,אותוחווהשהיאכפיקאטדינהשל

אתלמעשהעבדהקאטדינהכילטעוןברצוניאמונה,היאשעליווהסמלי

רוחנית,נפדיתמשהיאיותרמשלהמזןל"יהודייה"והפכההסף,אוהגבול,

בהתייחסויותיהנתמכתזוטענהסמלי"."טיפוסאכןהיאזוושמבחינה

(במובןמעריצהשהיאהיהודיהתרבותלעולםקאטדינהשלהמדוכות

שלמזהדיולהדחיקוהיטיבלאהמדעישהמינוחקדושים,הערצתשל

זדאינויהודיזבד"שוםכגון:אמידותדדךפופולריות)דמויותהערצת

בקרבאלאמנוחהאיןולילעשות"מהכשדות",דבינימצויה"אנילי",

קאטרינהשל"גאולתה"על . 16

ליפסקר,אבירבראוהביבים""דרך

שלואקסטטיתמיסטית"חניכה

הלגנדרירלןעהעל'קדושה',

אהרןשלקאטרינההנובלהשל

 ,) 1992 ( 1שתייםאפסאפלפלד",

 . 98-87עמ'

הקוראיםשלהכרתםואולם . 17

להכרתביחסבחשיבותהפחותה

ו"קאטרינה"הדמותקאטדינה

פחותההיאאופןבאותוהיצירה.

השחר",ב"עמודלבלנקחביחסגם

שמןעלבסרטולואיזלתלמהאו

או ,) 1990וירליסקוט(בבימוי

ירוקות"עגבניותבסרטלרות

אבנטג'ון(בבימוימטוגנות"

נשייםפולחןסרטיושאד ,) 1991

הממוקמיםזמננו,בניאמריקניים

הזריםושנאתשנחשלותוב"דרום"

לאלחבמחותןקרובותשלווהנשים

הקופטים.הכפרייםשל

18 . , Don Handelman 

Charisma, Liminality, and " 

. Symbolic Types", in: E 

. Cohen, M. Lisaak, and U 

Almagor (eds.), Con,parative 

, cial Dynan,ic,· (Boulder (נS 

, Colorado: Westerview Press 

. 346-359 . 1985, pp 

מיצריםללאבילו,יורם . 19

ואזנח,יעקברבישלומותוחייו-

תשנ"ד.מאגנסירושלים,

ובודותמשכילותאלאור,תמר . 20

חרדיות,נשיםשלמעולמן-

 . 1996עובדעםתל-אביב,
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עמ'לעיל, 5הערהקאטרינה, . 21

בהתאמה. 74-1 46 , 44 , 41

לשםזהבמונחאליאוררחלשל

שלהשלילייחסה"הוכחת"

האישה:אלהמסורתיתהיהדות

שאיןיפה'"עלמהאליאור,רחל

כרתבלשון,נשים-עיניים'לה

:ii=: 22 . ,שימושהאתלדוגמה,ראו .... 
C: 
E:: 
ו

 ,.. ....י=
C: 
E:: 

= r-
יואלדורבתוך:היהודתי",ובתרבות ....
R C: ,מזורויורםלייבוביץ'מאיהאריאל

האשהאשה?שענשירבוך(עורכים), ~

R 
2 

ימינו,וערמהתנ"ך-ביהדות

 , 1999אביבתלאחרונות,יריעות

נפקדות',"'נוכחות ; 56-37עמ'

להשאיןיפהו'עלמהרומם''טבע

והיעדרןנוכחותןלשאלתעיניים':

כרתהקודש,בלשוןנשיםשל

הישראלית",ובמציאותהיהודית

התשמע(עורכת),עצמוןיעלבתוך:

בתרבותנשיםשלייצוגיםקולי?

והוצאתלידרןמכוןהישראלית,

ירושלים-תלהמאוחר,הקיבוץ

 . 46-45עמ'תשס"א,אביב

 . 31עמ'קאטרינה,נא;איובא . 23

בחראבבאקנו,שבתלה,סוטה . 24

 . 34עמ'קאטרינה,ועוד;י

לעיל, 5העדהקאטדינה, . 25

 . 62עמ'

קאטרינה,א;קלתהילים . 26

 . 75עמ'

עמ'לעיל, 6הערהטמיון, . 27

65 , 72 . 

שלילהשלביטויזהובמקורו . 28

הציוויעל-פימרחקושמירת

כיתתעננוותעבתשקצנו"שקץ

הנוגעכר)ז(דבריםהוא"חרם

ה"שיקצה"זרה.עבודהלאיסור

(ביידיש)ה"שיקסע"או(בעברית)

ל"שקוץ"הנקביתהמקבילההיא

מיהןשפירושול"שייגץ",או

נוהגשאינומיוהןיהודישאינו

הכוונהכלל(בדרךמיהודיכצפוי

ילדיםשלפרועהלהתנהגות

זהביטויהפךהזמןעםונערים).

מישללמדיונייטרליכולללכינוי

 .יהודיםשאינם

חנישלמפיהלמשלאלה,דבריםשלחוזריםבהדהודיםוגםהיהודים",

היהמיאת,אלמלאשלי,התנ"ןאתשלי,הרב"אתלקאטרינה:טראואר

שעליוהתוכןועולםדבריהבנימתמכ,ןיתרה 21שבועות".היוםכייודע

והפנימההיהודיתהמסורתאתספגהקאטרינהכיניכראותם,מבססתהיא

שלה.האותנטית l/22הלשוןשלהתהודה"תיבתזוחיתהכאילואותה,

 23הלקח"וזההפסוקזהלקח,ואלוהיםנתן"אלוהיםקביעתהלגביכן

במיתותנספו"כולםבסיכוםכןורזה,שלבעלהבנימיןרצחלאחר

מקורותעםהכרותהמשקפותבאמירותוכןהזוג,בנישנילגבי l/24משוכות

הזההעולםכיהיודעכאדםבשקט,מלאכתואת"עשהכמו:יהודיים,

בספרקוראיםאנויה,קראתידו"ממעמקים l/25פרוזזוראךהוא

 26הספרים".

שקאטרינהומעמקיםגבהיםלאותםמגיעהאינה"טמיון",בנולבהגלוריה,

וזוכהקאטרינהמתגלגלתשאליהםהקצוותמןרחוקההיאאליהם;מגיעה

הגיעהבטרםעברהעללנוידועמאודמעטבהרבה.מועטתלחשיפה

עםגםבה.רדתההגדולהשאחותהלמעטהיבנו,קארלשלהוריולבית

לקניותיציאותיהלמעטמורכבים,יחסיםלגלוריהאיןהנוצריתסביבתה

ואינהקאטרינהכמוולשתיינותרחובלחיימדרדרתאינההיאולשליחויות.

לעשות"אפשר"מהכגוןאמירותלמעטיהודית,שפהלעצמהמסגלת

קארל,שלהדתהמרתעלבשומעהיהודית","בנימהמבטאתהיאשאותן

ומבחינת 21בגינתם.פגעוברוזובהכפרייםכילבומדתהנולבה,סיוםולקראת

אולםהנולבה,מתחילתהיבנומשפחתבביתנזכראמנםשמה-נוכחותה

אינהשלההמבטנקודתולרובלאמצעהסמוךבהמופיעהעצמההיא

לחוויותיולדבריו,ומגיבחוזרהדלהיותהמעברכשלעצמו,לביטויזוכה

קארל.שלהסבוןולעולמו

יהודיים,וחייםערכיםעםשלהוההזדהותהזהותובמידתהצגתהדברן

בתרבות /281"שיקסעהמכונההאומנת/המשרתתלדמותגלוריהדומה

האיגודראשלשעברחיפה,ותושבמונקץ'יוצאעמי,יוסףהעממית.

בביתששירתהה"שיקסע"עלסיפרהקופטית,רוסיהיוצאישלהעולמי

לישנא:בהאיהוריו

משיקסעלמדתיאנישליבחייםהראשונותהעבריותהמיליםאת

במטבח.עובדותוגםמטפלותגםהיובי.טיפלההיאאוקראינית.

[יידיש:פאסקנעןשיקסעאאויןקעןרעבעןדייןוויפתגם,היה

אתחייתהכל-כךהיאלפסוק!,יכולהשיקסעגםשלכם,הרבכמו

שהגיעוסיפרואצלנולפסוק.כןגםיכלהשהיא[היהודיים!החיים

סבתאאז .הגבירשלהבןעםלחתןההוריםאותןשהביאובנות

היה?זהמהיודעתאתאויסזאלצן.למבחנים,אותןמעמידהחיתה

היוהראשונה,בקומהגרנואנחנו 1 ... 1היואז .הבשראתלהכשיר

אתהשלחהסבתא .והכללהמליחושםלמרתףקומהלרדתצריכים
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השיקסעאזוכשחזרו,המיוערת].הכלהאת[לבחוןהשיקסעאת

כלום.מבינהלאה"גויית"ביידיש,אמרה

::1:: 
;-. 
E 

~ 
הלכהסוףכלכשסוףשבערב,מספרתמידאניאותי,שגידלהזאת

למזוזה.אותילקחהאותי,רחצהאותי,לקחהאזאותי,להשכיב

לייענען,שמעקריאתקרשן,מזוזהאויפוואשן,לי:אמרהוביידיש

לנשקלהתרחץ,[יידיש:שלאפןגייןפישן,קרשן,מאמעטאטע

להשתין,ואמא,אבאאתלנשקשמע","קריאתלקרואהמזוזה,

קיבלומשכורת,קיבלומהחווה.חיואתנו.חיוהםלישון].ללכת

רובם .שלנוהחייםשלאינטגרליחלקהיווהםהפרודוקטיםאת

ביסטדוצעקה,היאאזבעיניה,חןמצאלאמשהואםיידיש.דיברו

הקללות,אתידעו .משייגעץגרועיותרשאנישייגעץ'אוויגערער

שלהאמא .הכלהכשרות,כלליאתהמנהגים,אתהתפילות,את

המחקר"פרויקטארכיון . 29אמי."אתגידלההיאאותי,שגידלההשיקסע

ומונקץ'",קרפטורוסיהדותשל

שםעלהתפוצותלחקרהמרכז

באוניברסיטתגולדשטיין-גודן

 . 5מס'פריטעמי,תיקתל-אביב,

מסורתמשמרישלוהאסוציאטיביהספונטנילדיבורהאופייניזה,בקטע

כחלקומתרפקסנטימנטליבאופןה"שיקסע"מתוארתבעל-פה,עממית

שנראהושופטת,מבצעתרשותמעיוהיהודית;המשפחהשלאינטגרלי

ולעתיםימיה,רובחייתהשבוהיהודיהעולםאתלחלוטיןהטמיעהכי

ואתהיידיששפתאתלעצמהמסגלתהיאלפניה.ואמותיהאבותיהגם

עורגותשאליוהחסידי,היהודיהחייםואורחהמצוותשמירתעלהקפדנות

עודנראהלאכיעדאפלפל,דשלביצירותיוהתלושותהדמויותמןרבות

יכולהאינהאפילוהיאמשלה.עולםלהלהיותצפויאויש,אוהיה,כי

 30נוצרים",להוריםנולדתישאניששכחתיימים"היוכקאטרינה,לומר,
לעיל, 5העדהקאטדינה, . 30

 . 44עמ'אפיוניםלהמעניקשהמספראוזאת,זכרהפעםאיכינראהשלאהיות

ל"שיקסע"היהודית.המשפחהבביתושירותהלחייהשמעברכלשהם

משלהעולםאיןבתים,אותםיוצאישלדבבריהםהמתוארתהעממית,

העולמות.שניביןהמשיקיםלקטעיםאוהםלעולמםמעבר

אתשמרחיקיםמיישהאתנוגרפי,אוהעממיהתיאורבמסגרתגםואולם

והכל-יהודי.האידילימעיצובהוחורגיםה"שיקסע"שלהתיאוראופק

כמוהאומנת,שללזוומטונימיותסמוכותדמויותלבחוןראויזהלענייו

מיישאחרות.מזדמנותשירותודמויות /311שבתשלה"גויהאוה"גוי"

פחותהיהודיםבבתישנמצאהשבת",שלה"גויהשלמוכנותהאתשזוכרים

ברגעבהםממשיתולפגיעהיהודיםנגדדםלעלילתלהתגייסמה"שיקסע",

נמש,צפורהמפיהבאיםהדבריםמןשעולהכפימאוימים,חשיםשהם

חיפה:ותושבתמונקץ'יוצאתהיאאף

אמאהבית.מןפתאוםנעלמהשלושבתוילדהפסחלפניהיהזה

ושחטוהילדהאתגנבושהיהודיםקולותבקולילצעוקהתחילהשלה

שלהם.למצותנוצריםשללדםזקוקיםשהםדם,עלילתממשאותה,

שבתשלגוי ,כ"ץיעקב . 31

והיסודהכלכלי-חברתיהרקע-

בשבתותנוברילהעסקתההלני

שז"דזלמןמרכזישראל,ובחגי

 . 1983ירושלים ,ישראללתולדות

שלההיסטורי-סוציולוגיספדו

בהיבטיםעוסקשאינוכמעטכ"ץ

עםויחסיהזודמותשלתרבותיים

שלהנקביתבדמותאומעסיקיה,

שבת",שלה"גוי
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גברים,גםשםהיויבואו,הםשעכשיוחשבנווממשרעשההחצרכל

בסוףהילדה.אתלחפשהלכוכולםדאגנו.לנו.וירביצושיבואו

לטיילהלכהקטנה.ילדהחיתההיאושלמה.בריאההילדהנמצאה

[מןממנהמנעלאזהאלבושלמה.בריאהאותהומצאובדרךותעתה

המצותאתלקבלהתנור,אתאצלנולהדליקלבוא,להמשיךהאם]

ופעםטוביםהיופעםבילטדלי,היחס,היהזהבשבת.החלותואת

בדעתם."שעלהמהלפיההפך,

 . 33מס'פריטנמש,

תיקומונקץ'",קרפטורוסיהדות
ו-
!R 
C: 
י=
 ::וי::
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גלריותיהדישלבהווייתםושגוריםידועיםומצבדמותמתארתהמספרת

שלוההיסטוריתהתרבותיתלמשמעותמודעותדבבריהניכרתרבות.

היהר"זהדם",עלילת"ממשכגרןבביטוייםהדבריםאמוריםבעיקרסיפורה.

אינטגרליחלקאיננהזהתיאורבמרכזהעומדתהדמותבילטרלי".היחס,

ונוכחותתפקידבעלתהיאאלאעמי;יוסףשתיארכזרהיהודי,הביתממשק

הדמותשלהעממייםהנוצרייםשורשיהכןמשרםאולייותר.מצומצמים

פועליםמשהםיותרמרחשיבאופןמולדתיהודיםלשנאתארתהמנחים

ולשםכיצדכןמשרםוהיודעתיהודים,בבתיםקבעדרךהחיהדמותעל

בפסח.מצרתמכיניםמה

כדיבהפכפכותהיששלעיל,שבת"שלה"גריהשלואופיהדמותהמבחינת

וחזקהגדולה"היתהסיגיקאטרינה.שללכלאחברתהסיגי,אתלהזכיר

שהםחבל'אבלאומרת,היתההיהודים',אתאוהבת'אניסתירות.ומלאה

זרדמותלערמת /33.11ירתראותםאוהבתהייתייהודיםהיולאאילויהודים.לעיל, 5הערהקאטרינה, . 33

לשנאתהנוטיםישב"טמירן",הברשתביתבעלתריקטרריהכגרןודרמותיה, . 96עמ'

לאורחותוקרבתםביהודיםתלותםעםבדבדביותרוגלריהקבועהיהודים

זה,לענייןשרתים.הםשממנהלבארויורקיםשרתיםהיומשלחייהם,

הבאים:הדבריםאתממרואיינישנייםסיפרו

חיפה:תושבמרנקץ',יוצאליטמן,פרץ

שלהמחקר"פרויקטארכיון . 34

תיקומונקץ'",קרפטורוסיהדות

 • 9מס'פריטליטמן,

וצפורהגרוסדבורהשלדבריהן . 35

שנערךקבוצתיכמפגשתוערונמש

עלהמחקר"פרוייקטכמסגרת

חלקיםואשרקרפטורוס"יהדות

מעשהכספריונותחוהובאוממנו

ל"אינטרקציהשיוחדכפרקשהיה,

רב-קוליתכהתמודדותקבוצתית

 . 96-61עמ'העכר",עם

ליטמן,פראושלי,לסבתאאמרהפעםהעוזרתיידיש.ידעוהגויים

חלהנאכלאנחנובגלות?נהיהואנחנוחופשייםתהיואתםמתי

אתתפסוהםככהשבת?שלגוייםותהיושחורלחםתאכלוואתם

 34 •בנוקינאווהםזה

חיפה:תושבתמרנקץ',יוצאתגרוס,דבררה

[היא] .ה~'~_ךג;:'דהלהשקראושלנושבתשלהגויהאתזוכרתאני

היהודים.אצלעובדתחיתההיאבשבתקבצנית.זקנה,אישהחיתה

ובערבלאשעציםמוסיפהמהשולחן,הפמוטיםאתמורידהחיתה

חלהפרוסתתמידלהנותניםהיו .הפדיוןאתלאסוףבאהחיתה

נמש,[ציפורהאתמהגטו,אותנוכשגירשוכשיצאנו,כסף.וגם

התושביםכלהרחובצדימשניעמדוזוכרת?לעילנs]שצוטטה
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ראיתיהזההקהלובתוךכפיים.ומחאושנשארו,הגוייםממונקץ',

יהיהעכשיווצעקה,כפייםמחאהעמדה,שהיאאיךהז'ברצ'קה,את

לי.כאבנוראזהאותנו.עוזביםסוףסוףהיהודיםלגור,איפהלי

מתהפשוטשהיאשמעתיכךאחרהאלה.מהיהודיםהריחיההיא

הז'ברצ'קהאיפהשאלתיהשחרור,אחריהביתה,כשחזרתימרעב.

איךלה,חיתהשמחהאיזואבלמאוד.מהרמתהשהיאליואמרו

כפיים."מחאההיא

עיסוקהעלמעידששמהשהז'ברצ'קה,הריבת-בית,היאשה"עוזרת"בעוד

ה"עוזרת"שלמזההןיותרעודנמוךסטטוסבעלתדמותהיא 37י,דכפושטת

שלעיל,הדם""עלילתבסיפורשתוארהשבת"שלה"גויהשלמזההן

חדורתכהמסתבר,הז'ברצ'קה,איכרה.ו/אוביתעקרתלהיותיכלהואשר

עדלעת,מעתמשרתתהיאשבבתיהםליהודיםומושרשתמולדתשנאה

היאכיעליהלומרניתןלפרנסתה.דאגתהעלגוברתלאידםשמחתהכי

היהודיםשוגיםשבההמידהבאותהחייהשלהמציאותבתפיסתשוגה

מחייהם.אינטגרלי""חלקלהיותיכוליםושכמותההיאכילחשובשטועים

יהודיםהלאהעירתושבישללאידוהשמחהלמחנותהגירושתמונתרק

אלה,דמויותכילהםמתחוורעתהעיניהם.אתפוקחתבגירושהצופים

בשללהמתכסותקאטרינה,שללכלאשותפותיהאתהדעתעלהמעלות

המתבצעיהודיםהשמדתשלגלכלבעקבותיהודיםשלועדייםבגדים

וקרובותשייכותעצמןרואותאינןכללמאסרה,תקופתסיוםלקראת

במונחיםמצבןואתעצמןאתתופסותהןאדרבה,היהודים.שללעולמם

ומכאןלסיימו.תוכלהיהודיםשלמוחלטתהכחדהשרקושיעבו,דניצולשל

הנולבה.בסיוםהכלאמןשחרורןאתהאופפתהימיםאחריתתחושת

בעולם,הקיימיםולעונשיםלחטאיםלעוולות,הסיבההיהודיםהיומשל

וענישה.אכיפהמסגרותלקייםצורךעודאיןממנוומשנעלמו

 ::t::שלהמחקר"פרויקטארכיון . 36
i-

 :iדבריומונקץ",'קרפטורוסיהדות
 ~פריטנמש,בתיקגרוסדבורה

 . 31מסי

שפותשלצירוףהואזהכינוי . 37

כמובאזור'ששימשואחדות

למרכיבאשרוצ'כית.הונגרית

בהונרגיתפירושוזו,שבמילה "כ'!"

"פושטוכוונתו ) zseb ("כיס"

 ,'/די

גםכילציין,מענייןזאתעם . 38

השני","הצדאתהמציגבמחקר

בעיניהיהודיםדימויאתדהיינו

עולהומפיהם,האזורבנינוצרים

הטיפוסיהיהודישלדומהתמונה

חכםרמאי,בדתו,אדוקבאדם

שמיטיבהבדרךלאאךפיקח,או

עםיחדהכללית.סביבתועם

מבחיניםלעתיםאלה,דברים

אותןהזוכריםהיהודיםבתיאוריכמובאאלה,דמויותשלדבריהןמתוך

הדמויותלכללביחסההכרחיותוהחד-צדדיותהסובייקטיביותעל-

שלהשתלטותםדבברטענהעולה _ 38אלהדבבריםהמובאיםוהקולות

מאותםגםלמשל,עולה,כךמחייתם.מקורותועלהנוצריםעלהיהודים

שבהם ,) 1985 ( 11שואה 11לנצמןקלודשלבסרטודוקו-דרמטייםקטעים

עלשבידובענףמשרטטחסרות,שיניושרובברישול,לבושכפרינראה

שהיהודיםבאופןיהודיםבוהיוכשעודהכפרמבנהאתשלרגליוהעפר

מסביב,כביכול,הביתבעליהנוצרים,ואילובמרכזווחנויותיהםובתיהם

כפיל"גלות"הגוייםשלכמיהתםשורשזהוהיהודים.ובשירותבשוליים,

שהגוייםבעודכ"בעלי-הבית",דהיינוהיהודים,אותהחוויםשלטענתם

 39במולדתם.גוליםכמעיןחשיםעצמם

םידוהי ןיב םיירצונה םינעדימה

םיער םידוהי ןיב וא 'ללככ

םידוהיה ןיבל ,"םירחא םירפכמ//

הז ןיינעל רתוי . םיבוטה ,''םהלש"

Eva V. Huseby-Darvas, ואר:

"Reוnembering our Jews 

- The Complexity ot' Yillage 

Relations ווi North Hungaו·y", 

Jewi.,/1 F olklc,re a11d Et/1ncנlcנgy 

Review, vol. 13 (1991), 

pp. 5-7; Yeו·onika G61·6g

Karady, "Ethnic Stereotypes 

and Folklore: The Jew in 

Hungarian Oral Literature", 

Essay., i11 Ho11c,r ,,.f· Lauri 

Ho11ko on hi., 60'1' Birt/1'/ay, 6'1' 

Marc·h 1992 (Helsinki: Studia 

Fennica, 1992), pp. 114-125. 

ירמאמ ואר הז ןיינעל ,39 

Ilana Rosen, "Exile and 

Homeland in the Narratives 

and Consciousness ot' 

lsraelis of Carpatho-Russian 

Origins,"(Shvut - Studie., in 

Russia11 and Ea.,t Eurcנpea11 

Jewish Hi.,tory a11d Culture םיחתמה ,תושרופמ לש תונוש תודימב ,םירבדה ןמ ועמתשה הכ דע

 ) forthcoming ( 12 .ביןוהאישייםהאנושייםהיחסיםבבסיסהעומדיםוהמעמדייםהדתיים

 6נ
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הקבוצותמשתיהדמויותביןהמיניבמתחנדוןעתההקבוצות.שתיבני

הנולבות.בשתיובמקומו

קירצל,נעניתשבהןוהטבעיות

הנוצריה,האומנת;המשדתת

הנוצרי'בעל-הביתלאדולף,

אשתובלנקה,שלבהיעדרה

עמודשיעלהעדברומןהיהודיה,

השחר.

אדונים"בין ,הורוביץאלימלך . 41

היהודיתבחברהלמשרתות

לראשיתימי-הבינייםביןהאירופתי

ישראלבתוך:החדשה",העת

(עורכים),גפניוישעיהובוטל

מיניות-ואיסוריםארוסיךארוס,

זלמןמרכזבהיסטוריה,ומשפחה

ירושליםישראל,לחולדותשז"ר

עםיצוין . 211-193עמ'תשנ"ח,

עוסקהודוביץשלמאמרוכיזאת,

ובמתחיםיהודיםביןביחסים

ומעמדייםמינייםהמשפחת'ים,

וראואלה.ביחסיםהמובלעים

דודשלספרואתגםזהלעניין

עובד,עםוהיהודים,ארוסביאל,

לעניינים,שנגיעתו 1994אביבתל

יוחד.עקיפהזהבמאמרהנדונים

יהודיםעםמיניבמגעבאותאפלפלדביצירתהנוצריותהמשרתות

מרותביחסימדוברהמקריםבכללאואולםמשרתות.הןשבהןבמשפחות

מיניותלקאטרינהוכלכלית.מעמדיתמבחינההדבריםשתוארוכפיוניצול,

אישהואחר-כןנערהובמסגרתםובמקומה,זמנהברוחהמעוגנתמוחצנת

נישאהלאעודכלשסביבהלגבריםוטורפתטרףמהווהומסוגהממעמדה

משהיאיותרמיניתמנוצלתקאטרינהכילומרקשהלנזירה.הפכהאו

גבריםעל-ידימיניתמנוצלתשהיאאומתובנתת,אוזקוקה,אורוצה,

כילומר,ניתןלחילופיו 40יהודים.לאגבריםעל-ידימאשריותריהודים

בהרבהזרועיםותולדותיההיאהיואזייהודיםלגבריםנמשכהאלמלא

זומעצימותוהנוצריותהיצריותקאטרינה,שלבמקרהפורענויות.פחות

גבריםעםבעיקרגברים,עםמפגשיהשלהקטסטרופליותואתזואת

למיתוןתורמיםבעיקר,יהודיותנשים,עםמפגשיהזאת,לעומתיהודים.

יחדגםוהתנטוטיהארוטיהקוטבמןולהחזרתהשלהוהסכנהההרסיצר

מה.לזמןולויותר,יציבחייםלאורח

בתכילדה-נערההיבנומשפחתלביתהגיעה"טמיון",בנולבהגלוריה,

הקפואות.ברכיהבצבצושמתחתיהקצרהבשמלונתלבושהעשרהשמונה

בוטיפולהובמסגרתמופקדתהיאשעליולילדמתקרבתהיאמהרהעד

בארבעממנומבוגרתולאגילובתהיתהכאילו"להתיילד"מסוגלתהיא

זהוגילינפשיבמצבנעולהנותרתגלוריהרבות,מבחינותשנה.עשרה

לחייוהשלושיםשנותבאמצעמצויקארלכאשרשנה,שלושיםמקץגם

קארלשנים.מזההתבססשבוהנוצריבממסדמאקביםשלובעיצומם

ולניכורלדבידותכמענהגלוריהעםאינטימייםביחסיםמפלטמוצאמצדו

אלמשלהתנעבעלתארוטיתמשיכהבשלמאשריותרעליו,הסוגרים

ספקחצויה,בנפשאליהלמשיכתונעניתגלוריהואילוכאישה.גלוריה

המיניתסקרנותהבשלספקשהיה,הילדלרצוןלהיענותמכוונותהבשל

שללתכתיביםהיענותהבשלספקקיימת,בלתילאאןהמצומצמת

סוציולוגיתמסגרתוהמהוויםמכבר,זהשהטמיעהומשרתתאדוןיחסי

לעיל.שראינוכפיהשנייםשללעולמםותרבותית

והתייחסותאזכוראיןלעיל,צוטטומתיאוריהשמבחרהעממית,בתרבות

אםאולםשבביתם.הנוצריותלמשרתותיהודיםגבריםביןמינילמתח

למשרתותאדוניםביןביחסיםהדןהורוביץ,אלימלךדבריעלנסתמן

נוכל 41החדשה,העתובראשיתבימי-הבינייםבאירופההיהודיתבחברה

אוהמספריםזאת,עםלהתקיים.שלאיכלולאכאלהיחסיםכילהסיק

חסידייםמחוגיםשבאומפניאםזאת,הזכירולאנפגשתישעמםהמידענים

(למרותנאסרועליהםהדיבורהןהיחסיםהןשבהםביותר,אדוקים

שהעדיפומפניאםאלה),לחוגיםעודמשתייראינומהםאיששבהווה
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לאאישיתשהםמפניואםשהושמדו,קהילותיהםשלמכודבדיוקןלתאר

 42נטרף.שעולמםלפנימיניתלהתבגרהספיקושלאהיותבתופעהנתקלו

ה"יינגל"ביןלנוצרית,היהודיביןהיחסיםלפיכך,אלה,מספריםאצל

סיבהאוליזוהמינית.וההתנסותהבגרותמשוכתאתעברולאל"שיקסע",

הרצוןולשביעותוסנטימנטליים,כתמימיםאלהיחסיםשללתיאורנוספת

מאז.שהזקינוהילדיםבתיאורידבברהנוגעיםלכלהמיוחסת

דמויותביןמינימתחשלקיומודבבראי-הידיעהאוהתמימותלכ,ךבניגוד

אתהמקרבתאפלפל,דשלביצירתויכירנהלאמקומההקבוצות,משתי

יהודיים,ילדיםשלבתיווכםהיהדותאלהנוצרייההאומנת/המשרתת

היהכךשלה.וגופהנפשהבתיווךבגרותואלהיהודיהילדאתומביאה

אלה,לכלקץושמההשואהבאהאלמלאלע,דלהיותהיהצפויוכך

ליחסיםשנלווהוהשנאהאי-האמוןמטעןאפלפל,דלטענתואלמלא,

שהביאעדוהצטבר,שהלךמטעןהכולל,והמעמדיהדתיבהקשרםאלה

הילדיםבשואהלפיהםהמספרות,אחתשלדבריהעלבפרפרזהלהריסתם.

המעצבתאפלפל,דשלשביצירתוהרי 43לזקנים,והמבוגריםלמבוגריםהפכו

הילדיםהתהוותה,ובבוקרהשואהערבאירופיהמזרחהיהודיהעולםאת

שלהחומלתוידהימיהםדבמיומתיםלבימהעלחייםזקנים,נולדים

אותה.אואותם,מלהושיעתקצרהאומנת

::1:: 
;:-. 

 :.r"ילדותבפרקישינוי,לשם . 42
 ~אדמהשלום,ש'שלבספרובגולה"
עםמנודה,פרקי-שמיםושמי

ד,פרקיםתש"ט,אביבתלעובד,

יחסימתוארים ,) 16 , 10(עמ'יח

הקטןטיפוחיהבןעםה"שיקסע"

ומודעתמפורשתארוטיתבנימה

לעצמה.

פלודיו-ז'א) '!(ז'וז'אנהדברי . 43

-לצדהאחותרוזן,אילנהבספדי:

ניצולותשלחייהןסיפוראלמסע

הספדיםהוצאתמהונרגיה,שואה

בנגב,בן-גוריוןאוניברסיטתשל

 . 143-142עמ' , 2003שבעבאד
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• 

בן-מרדכייצחק

מעשימתואריםשלו,המאוחרותבנולבותויביחודאפלפל,דשליבצירותיו

ומטפורית,סמליתמשמערתלושישביצירותיו,זההיבטמעטים.לאפשע

יבטוילידיהבאהזרשלו,המשמעותמקצתלו.הראויבהיקףעדייןנדרןלא

ולהציג.אנסההשחר",עמודשיעלה"עדבנולבה

 2אפלפל.דשלאחרותיבצירותפשעלמעשיאחדותדבוגמאותאפתח

 3רצח.מתרחשב"טמירן"רגםרצחמעשישנימתרחשים"ליש"בנולבה
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רבורההפרדהאיןבסיפוריויבצירות.שכיחיםהםאףומבריחיםהברחות

הזקן"עשן",הקובץמתוןהקרקע","קבומתבסיפורלמבריחים.סוחריםיבן

הםהזקןדודםאתרוצחים:גםהםוהאחייניםמבריחיםהםאחייניוושני

הסיפורגיבורמבריח.הואהאלמוות,בןבארטפרס,גםקר.דבםרוצחים

חלקית.רשימהרקוזרמבריח.הואאףג'ררג'"סנט"באיי

במיוחד,גדולההשחר",עמודשיעלה"עדבנולבהוהאלימות,הפשעיםמסכת

היהודים.שללמצבםמטפורהמשמשתוהיאמטפורית,משמערתלהיש

מעיןלהיותיכולהפשעהנולבה,גיבורתלבנקה,שלבמקרהכמרלעתים,

עבורה.אפשרילבתיבהשהקיוםבמציאותלגאולה,דרךפתרון,

הרמויותשלהםטריאוטיפיות

אדרלף,הגריולבעלהלאיבהללבנקה,ובעיקרבנולבה,המרכזיותלדמויות

למעשיהנרגעבכלחשיבותלהםשישסטריארטיפיים,מאפייניםישנם

שיכורנבער,רוח,גסגרף,בעלכאדםמתוארהאנטישמיאדרלףהפשע.

השבועיתהתפילהודתית:לארמיתהיאאדרלףשלהאנטישמיותואלים.

הםוהשתכרות,אכילהשעיקרואחריה,המשפחתיוהמפגשבכנסייה

(הרריו,המורחבתמשפחתושלבעולמהרגםבעולמוחשוביםמרכיבים

שיעלהעדאפלפלד,אהדן . 1

 . 1995ירולשיםכתר,השחר,עמוד

שיעלה"עדעלוהערכותלפרשנות

אודן'יוסףדאוהשחר"עמוד

האחרון','היהודיהנצרעל"המאבק

 ; 72-68עמ' , 1996 , 50גל·נתיב,

ורב-דורית','לאומית"טרגדיה

 ; 80-84עמ' , 1996 , 52גל'נתיב,

נוסח"פיגוראליותברזל'הלל

 , 212גל' , 77עיתוןאפלפלד','

גלבוע,מנוחה ; 41-34עמ' , 1997

 ,) 5 (עכרךמאזנים,אולדף','"רצח

"נשיםזהבי,אלכס ; 48עמ' , 1996

האין-מוצא",מצבכמסמלות

עמ'תשנ"ו,יג,כרךדימוי,

כיזאת"איןשקד,גרשון ; 46-44

ספרים,-הארץצררתונו','רבות

 . 7עמ' , 15.11.1995

הבדלתילאהמובאותבדוגמאות . 2

לאכןכמוולא-יהודים.יהודיםבין

שנעשופשעמעשיביןהבדלתי

אחריה.שנעשולאלההשואהלפני

ומשמעויותיהםאלההבדלים

האתיהצד .נפרדלעיוןראויים

אפלפלד,בסיפוריהדמויותשל

ראויאחריה,והןהשואהלפניהן

מקיף.לעיון

בתפיסתודמיוןתמטידמיון . 3

אתקושריםהמחברשלהעולם

שיעלהל"עד ) 1993 ("טמיון"
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העלילות,למשלכךהשחר".עמודו:ר רקעעלמתרחשותהנובלות,בשתי ~ =
rר
s::i המוניות,דתוהמרותההתבוללות
!כ

הראשיותהדמויותובשתיהן ~ .... 
י=
האבודהדהותןאתמחפשות ;:;

העיקריהשוניגויים.הםובני-זוגן .... .... ,-
בתיאורהואהנובלותשתיבין r-

גיבורשלהפנימיעולמושלהנרחב =-- ;:-=: 
;::: 
מועטההתייחסותלעומת"טמיון"י=

גיבורתשלהפנימילעולמהיותר ~ ;:; 
r-השחר".עמודשיעלה"עד י=

העדההשחר,עמודשיעלהעד . 4 ~ .... 
 . 84עמ'לעיל, 1 =

ניגודיתהעמדההשוואה:לשם . 5 = r-
י=

יהודישלמובהקתסטדיאוטיפית
~ 
s::i 

"יעקבבפזמוןמצויהגוילעומת ;::: 
(כלביאליקח"נמאתועשו"י= = C: תשכ"ו,דביר,ביאליק,ח"נשירי r-

שתיביאליקאצל .) Tדצו-דצעמ'

בדומההגוי,מוקצנות.הדמויות

ומכהאליםשינוד,לאדולף,

בניגודהיהודי,ואילואשתו;את

שיעלה"עדבנובלהליהודים

אמונהבעלהואהשחר",עמוד

שחלהשינויוטהורה.זכהשלמה,

עמודשיעלהב"עדבסטדיאוטיפ

אפלפלד,על-פימבטא,השחר"

היהודיהקיוםשלהבעייתיותאת

 .המודרניבעידן

Crime William L. ואד .6 

Marshall and William L. 

Clark, "The Legal Definition 

of and Criminals", in: Marvin 

E. Wolfgang, Leonard Savitz, 

Norman Johnston (eds.), 

T/1e Soc·iology of Crime and 

Delinquency, John Wiley & 

Sons, New-York, 1962, pp. 

15-21. 

רמאיםנואפים,שיכורים,מלאהיה"השבטמשפחותיהם):ובניאחיו

הגוי.שלהמוכרהסטריאוטיפאתתואמיםאלהכל 4ומטומטמים".

ההולםלניווןאותומסיטאפלפלדשנןיותר,מורכבהיהודיהסטריאוטיפ

ואביהלבנקהאצל sהעשרים.המאהראשיתשלהמודרניתהתקופהאת

בכשדונות,ברוכתעדינה,נערההיאבלנקההאינטלקטואלי;הצדמודגש

בינולתיודופןניוצאהיהודישלהסטריאוטיפאתתואמיםאלהומאפיינים

רביםיהודיםשללהצלחתםהדגםבנךישהאינטלקטואליים.ובהישגיו

והעשרים.התשע-עשרהבמאותוהמדעיםהרוחבתחומי

שלהחדשהסטריאוטיפעל-פילפחות-המודרניהיהודילכ,ךבמקביל

מספוררביםיהודיםממנה.להיפטרורוצהיהדותואתמתעב-אפלפלד

ולאומית.רוחניתמבחינהמרוקניםהםמכךוכתוצאהדתם,אתממירים

שלהםהעצמיתהשנאהשדרה.עמודחסריחסרי-זהות,נוירוטיים,הם

לראותישזהרקעעלכלפיהם.האנטישמיםגדולישלשנאתםעלעולה

בעייתאתפתרהלאהדתהמרתאךשהתנצרה,יהודייההיאלבנקה:את

שלה).הזהותחוסרבעייתאתמוטב(אושלההזהות

סטריאוטיפייםמאפייניםרקעעלמתרחשיםבנולבההשוניםהפשעמעשי

הפשעמעשיזאת,עםבעטיים.הנוצרותהנסיבותשלתוצאהוהםאלה,

המצטיינת,המחוננת,היהודיתהנערההסטריאוטיפ:אתשובריםלבנקהשל

אלימהלפושעתהופכתואידיאולוגית,חברתיתלמעורבותנטייהלהשיש

התלייה.עמודאללהגיעשסופה

מייצגיםוהםסטריאוטיפיים,הםלבנקהשלהבסיסייםשמאפייניההעודבה

רחבהמשמעותבפרטולפשעיהבכלללמעשיהמעניקהגדול,יהודיציבור

לבנקהכאילומייצג,מקרהשלההפרטיבמקרהלראותניתןכןעלוכוללת.

יהודי. ) everyman (אדם""כלמעיןהיא

בנובלההפשעיםמהות

פניםלושישפשע,במושגעיוןמצריךבנולבההמתואריםבפשעיםדיון

מעשהלתקופה.ומתקופהלתרבותמתרבותמשתנהומשמעותורבות

אדםלפינ,ךאחר.במקוםמותרלהיותיכוללפשע,נחשבאחדשבמקום

בתרבותאואחרבזמןאחר,במקוםיכול,לפושענחשבמסויםשבמקום

מבחינהזאת,עםגיבור.אפילוולפעמיםהגוןאזרחלהיחשבאחרת,

להפרנדיבהםשישכמחדלאוכפעולהמוגדרפשעקונסטיטוציונית

נגדוומתקייםהחוק,עלשעוברמיאפואהואפושעהמדינה.חוקיאת

נהוגהפשעמעשיאת 6להיענש.עלולהואממנושכתוצאהשיפוטיהליך

 ) mala in se (במהותורעשהואמעשהסוגים:לשניבסיסי,באופןלחלק,

 .) mala prohibita (החוקעל-פיאסורהואאךבמהותורעשאינוומעשה
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נורמותשלהפרהמהשני.דברך-כללחמורהראשוןהסוגמוסריתמבחינה

החוק.על-ידיבמפורשנאסרהדברכןאםאלאפשעבגדראינהמוסר

פשעיםהם-בלנקהשעשתהחמוריםמעשיםאותם-וגבינותרצח

במהותם.כרעיםהמוגדרים

;;... 
 ::ו
 ,..וב
ו
 .... .... :נ:5
~ 

אלאליגליסטיכענייןדווקאלאוראייתוהיאהפשעתופעתשלאחרפן

זו,ראייהעל-פיבחברה.ההתנהגותלנורמותהאדםשלמיחסוכחלק

הןאלהנורמותההתנהגות.נורמותשלההפרהמאופניאחדהואהפשע

ומהמותרמהרע,ומהטובמהלחברההמכתיביםלבתי-כתובים,כללים

משוקעיםאלהכלליםרצוי.אינוומהרצוימהלא-נכון,ומהנכוןמהאסור,

רבים.חברתייםובמוסדותבמשפחהדבת,במסורת,במנהגים,

הקרימינולוגיתהספרותביםטיפהשהןשלעיל,ההבחנותרקעעל

הפשעיםלאינוונטרלהתייחסניתןבפשע,העוסקתוהליגליסטית

בנולבה.

מכההואקשה.ואלימותוגוףבעלהואאדולףאדולף.שלפשעיוותחילה

אוטעותכלעל ] ... [רחמים.ידעלא"אדולףרבה:באכזריותלבנקהאת

כמוסיבה,לבאגםאותהמכההיהלעתיםאלבמשלמת,חיתהשינחה

העדההשחר,עמודש'עלהעד . 7הוא-במיוחדשחמורומהלבנקה,אתאונסגםהואבהמה".דשמכים

 . 105עמ'לע'ל, 1רחמים.וללאבעקביותואנושיתנפשיתמבחינהאותהורומסכותש

ועליופושעשהואספקאיןבת-זמננומבטמנקודתפושע?הואאדולףהאם

באוסטרו-הונגריההדברכןלאהנראהככלאךפשעיו.עלהזיזאתלתת

בזמנואדולף,הנולבה.עלילתמתרחשתשבההעשרים,המאהבראשית

אותה.אונסכשהואלאוגםאשתואתבהכותוחוקמפראינוובמקומו,

דעתעליעלהלאמסופק,שנראהדברכלשהו,חוקמפרהואאםוגם

באשרכן,אםרלוונטי,אינוהחוקאותו.המפראתולהענישלאכפואיש

בהתאםנוהגאדולףכן,עליתרוקבהילתו.בביתואדולףשללהתנהלותו

שבההעממיתבחברההמקולבותהעולםולהשקפותההתנהגותלנורמות

לסורועליהוכזיזכדתאשתוהיאלבנקהקהילתובניבעינישהריחיהוא

קשההעודבהגוןנוצריהואאדולףקהילתובניבעיניכן,עליתרלמרותו.

שונההיאשהתנצרה.עלובהיהודיההכולבסךהיאולבנקהלפרנסתו,

ולטעמולרוחואינםלעולםומעשיההגונות,נוצריותמנשיםבאישיותה

לחמותה:לבנקהשביןבשיחההיטבניכריםהדבריםבעלה.של

פצעיה.אתבלנקהחשפהאותי",מכה"אדולף

מרובדכמוחמותה,שלשפתיהעלכווץחיוךפשטזהמשפטלשמע

 .בכךמהשלבעוולההיה

אחדים.רחמיםניסתהשבבטני",העובדעלחדדה"אני

החיוךאחתבבתסדמזה",מתיםלאקצת.מכההגוןבעל"כל

שפתיה.מעל
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מה.משוםאמרהלזה",רגילהלא"אני

ומידבית,בעכורתהיהמרובדמשלאמרה,להתרגל",חייבת"את

מגונהמירההואהפינוקבנותיהם.אתמפנקים"היהודיםהוסיפה,

 '."וללהתמכרואסור

אומריםאוהב,בעלהואמכה"בעלאדולף:שלאמואומרתובהמשך

גםהואאותה,מפרנסרקלאהבעלמתפקרת.מכותלבאאישהאצלנו.

מקולב,כנוהגאפואנתפסתלבנקהכלפיאדולףשלאלימותועליה".שומר

וייחשלשייחנךאמצעיבהיותובמיוחד'רצויאפילוהואלבנקהשלובמקרה

שכוחהראויהלאישהגוףורפתמפונקתמיהודיהאותהויהפוךלבנקהאת

האנטישמיותגםכילצייןראוילהיות"."צריכהאישהשכלכפיבמותניה,

העולםוהשקפותההתנהגותנורמותאתהולמתאדולףשלהקיצונית

קהילתו.בנישל

עםלשתותלומדתהיאתחילהפשעיהלמנייןכמבואללבנקה.ומאדולף

שלשכרותםלדב.לשתותמתרגלתהיאאחר-כךהגויים.כמנהגאדולף,

בהקשרמשמעותלהישאךקרימינליתתופעהאינהשאמנםיהודים,

בנולבהלמשל,כ,ךאפלפל.דשלביצירותיומוכרמוטיבהיאהקרימינלי,

שלבנקההאבותבביתלהימורים.ומכוריםמשתכריםכולםאש""רצפת

ערךיקריתכשיטיםמהזקניםגונבתהיאלגנוב.מתחילההיאבועודבת

ביותר:הברוטליהפשעאתמבצעתהיאזמןכעבורובשיטתיות.בקביעות

החוק.ומידימהביתבנהעםונמלטתבגרזןאדולףבעלהאתרוצחתהיא

חיתהומנוסתהאדולף,אתלרצוחלביגםבנהעםלברוחיכלה(לבנקה

שלהאחרוןבשלבהיסוס).ללאאותורוצחתהיאאךיותר.קלהודאי

לשוטריםעצמהאתמסגירההיאלבסוףכנסיות.באשמעלההיאמנוסתה

בתלייה.מוותהואלההצפויוהעונש

במהותם.כרעיםמוגדריםהםהחוקומבחינתחמורים,לבנקהשלפשעיה

כסףגונבתהיאובשיטתיותרוחבקורסתם.גבינותאינןגבינותיהאפילו

שלהכותרת""גולתשהואהרצח,ישע.חסרימזקניםיקריםערךוחפצי

מושגשהיאהפלילית","הכוונהרוח.קבורהואגםנעשהבכלל,פשעמעשי

זה.ברצחלחלוטיןברורהפשע,מעשישלחומרתםקבביעתמרכזי

אישה.מבצעתהללוהחמוריםהפשעמעשישאתלכךלבלשיםראוי

ופושעותגבר.ולאהפשעמבצעיבחזיתאישהדווקאמציבאפלפלדמשמע,

פחותהפשעיהןוחומרתפושעים,מאשרנפוצהפחותהרבהתופעההן

שלמספרןגםגברים.על-ידיהמבוצעיםפשעיםשלמזוהמקריםברוב

במאהלהורגשהוצאוהנשיםמספרוכןהגרבים,משלבהרבהקטןהאסירות

למרותהאישה,כילומרניתןמכלילבאופןפשעיהן.עלכעונשהעשרים

לאלימהנחשבתובתדמיתה,במעמדההעשריםבמאהשחלוריבםשינויים

רצחוכמהכמהאחתועלאישה,יבדיהנעשיםפשעיםהגבר.מןפחות
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ומעורריםיותרדרמטייםהםכןרעלצפריה,פחותתופעהאפואהםבגרזן,

 9גבר.יבדישמנרצעיםפשעיםמאשריותררבהלבתשומת

לבנקה,שלסבתהלמשל,נוספים.לצרףאפשרכהעדשהוזכרולפשעים

לסדרמפריעה-בעירהאחרונההיהודייהשהיא-בשערהמוכיחה

על-ידינאנסתהחרק,מידיבמנוסתהרלבנקה,כן.עלונשפטתהציבורי

הכפריים.אחד

אחרים,פשעיםאליהםמתוספיםפליליים.בעיקרםהםשלעילהפשעים

ובהקשריםלמשניים,הופכיםהפלילייםהפשעיםאליהםשבהשוואה

יותר.הרבהאפוארחבהבנולבההפשעמהרתלזוטרים.אפילומסוימים

הנולבה:אתמאכלסיםכאלהפשעיםסרגישלרשה

שהוא-עםהשמדת-הג'נרסיידהואמכולםוהשטניהגדולהפשעא.

הנלוותשהמשמעויותשראה,למונחבניגודהשראה.שלהמפלצתיהמרכיב

 10עם.השמדתשלפשעמשמערהג'נרסיידוחורבן,נוראאסרןהןאליו

ג'נרסיידכיקובע , 1951בשנתהאר"םבעצרתשנקבעהבינלאומי,החרק

הוא-דתיארגזעיאתני,לארמי,קיבוץשלחלקיתארמלאההשמדה-

לארמילקיבוץהשתייכותםבגללבני-אדםרצחאפואהואג'נרסיידפשע.

ולמעשיהם.לאישיותםקשרללאמסרים,

לפשעיםמשמערתבמתןמרכזיתפקידבשואההיהודיםמיליונילרצח

מתרחשלבנקהשלסיפורהבנולבה.הלא-פלילייםלפשעיםרגםהפליליים

בןהקוראאחת,לאשנאמרכפיאלבהראשונה,העולםמלחמתלפניאמנם

לשואה,אותןלקשורמלביאפלפלדשליצירותיואתלקרואיכולאינוזמננו

המלודרמטיהאופיברקע,השראהללאבר.הכרוךולכללג'נרסיידמשמע

משמערתה.שללהשטתהוגורםבמיוחדבולטהיההנולבהשל

~ 
י=
וב עשפל תוסחי'תהה לע תרוק'ב .9 
rיt 

העפות ~ לאכ רק'עב ו'תוכלשהלו

:= Loraine לצא ,לשמל ,ואר ת'רבג
rי

R. Gelsthorpe, Sexism and 

the Female Offender, Gower, 

Aldershot, 1989; Lydia Voigt, 

William E. Thornton, Leo 

Bamile, Jerrol Seaman, 

Criminology and Justice, 

McGraw-Hill, New-York, 

1994. 

הוא ) genocide (ג'נוס"ר . 10

רפאלשטבע'חס'תחרשמונח

השואהלנוכח 1943בשנתלמק'ן

) genos , שבט;גזע,ביוונ'תcide , 

 Raphaelוראוהר'גה).לבט'נ'ת

Lemkin, Axis Rule: Laws 

of Occupation, Analysis of 

Government, Proposals for 

Redress, Camegie Endowment 

, for International peace 

. 1944 , Washington 

אדרלף.שלהאלימהדבמותוספק,ללאבנולבה,נרמזיםרהג'נרסיידהשראה

קוראהיטלרלאחריהודישסופרהעודבה,במשמעותלטעותקשה

אתמזכירדיבורוחיתוןמכן,יתרהאדרלף.בשםאנטישמילאוסטרי

אדרלףביןלאחדאחדשליחסשקייםכמרבן,הדבר,פירושאיןהיטלר.

שלהמשמעויותלעיצובתורםשהשםספקאיןאןההוא.לאדרלףזה

בעתלבנקהבידיכנסיותשלהסדרתיתההצתהגםלכןתורמתהנולבה.

אירוני,הדהודשזהראלארהג'נרסיי,דהשראהמהדהדיםבהגםמנוסתה.

בשנתהדבולח"ב"לילכנסתבתימאותשרפתשלהפרכהראיתמרנתמעין

 .השחר"עמודשיעלה"עדעלילתשלזמנהלאחרשנהכשלרשים , 1938
הקהילהובחייחייהבנסיבותוהןובמעשיהבלבנקההןאפואלהתבונןיש

עם.השמדתשלהפשעלאורבעירההיהודית

היהודיםשליחסםהיאחמורלפשענחשבתהסיפורשבהווייתתופעהב.
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מתעביםבנולבההמתואריםהיהודיםכאמור,ולדתם.ללאומיותםלעמם,

עמוקלאומי,פשעזהובהמוניהם.מתנצריםהםעמם.ואתיהדותםאת

ומשלםטרגי,כגיבורכאןנתפסהיהודיהעםפלילי.אינואםגםוטרגי,

התרבותיבמרחבהיהודיתהמציאותזואפלפל,דעל-פיכדב.מחירעליה
האוסטרו-הונגרי.

הערההשחר,עמודשיעלהעד . 12

 . 105עמ'לע'ל, 1

הממשמעתבמערכתחשובכרכיבהואאףמשמשהג'נוסיי,דבצדזה,פשע

ובאירוניה.בסימטריהזהמולזהבמולבעמוצביםושניהםהנולבה,של

היהודיהעםכיאחרים,ייבמקומותאפלפלדדברילאוריאמר,זהבהקשר

לפיכ,ךאותו.השמידושהגרמניםלפניהרבהעצמואתלהשמידהחל

כתופעהלאהשחר"עמודשיעלה"עדבנובלהמתוארתההתנצרות

וחברתיתלאומיתכתופעהאלאואישיותפרטיותמסיבותשנעשתה

תמונתמעיןהיאאףהיהודייםוהלאוםהדתשלהעצמיתההשמדההמונית.

הלאומיהפשעוהיאביהודים,הגרמניםשעשוהג'נוסיידשלמהופכתראי

לבנקה.שלהפליליים,הפרטיים,לפשעיהרקעהמשמשהטרגי

לבנקה,שלוהלא-מוסרייםהשגוייםמעשיההואהשלישיהפשעסוגג.

עלמתחרטתאינהלבנקהככאלה.מחשיבהשלבנקההמעשיםדיוק:וליתר

עלהגבינות,עלמתחרטתאינההיאלרגע.לאאפילוהפליליים,מעשיה

שמבחינהאחרים,דבריםמעסיקיםלבנקהאתהרצח.עללאוגםההצתות,

לראותלהוגורמיםנפשהאתמייסריםהםאךפשעיםבגדראינםפלילית

עצמהאתמאשימההיאביותר.חמוריםפשעיםשפשעהכמיעצמהאת

כדבריה:אדולף.עםובנישואיההדתבהמרתאמה,בנטישתאביה,בזניחת

אתזנחתימכןולאחרמהביתוברחתיאימימותאתלראותרציתי"לא

שמעשיהמשוכנעתלבנקה 12מיתה".וחייבתפושעתאניבבית-אבות.אבי

פשעיהאתכדב.לעונשראויהושהיאמחילהעליהםשאיןפשעיםהםאלה

עצמידימויבעללאדםשכןזה.רקעעלגםלראותאפואישהפליליים

החמוריםהפשעיםוממילאפשע.למעשילהידרדריותרקלפושעשל

המוסריים.פשעיהמאשרבעיניהפחותהחשיבותםשביצעה

פשעסיפוראיננההנובלה

לסוגתלשייכהקשהשבנולבה,הרביםהפשעומעשיהאלימותלמרות

אתהמפרפושעביןהואהמרכזיהקונפליקטלרובשבההפשע,סיפורי

לתפוסהחוק,אתלאכוףהסדר,עללשמורשתפקידןהרשויותלביןהחוק

כלדברך-כללעושההפושעפשע,בסיפורילדין.ולהעמידםהפושעיםאת

מהפושעלמנועכדיהכולעושיםשאלהבעודהחוק,מאנשילחמוקמאמץ

מעיןקונפליקטאותו.וללכודעקבותיועללעלותולחלופיןעבירות,לעבור

ממש.שלמעמדלושאיןדומהאךהנולבהבשולירקקייםזה

שהחיפושבכךניכרהיעדרםבנולבה.קיימיםאינםכמעטהחוקאנשי
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הנחושיםחוקאנשיבאמצעותולאמודעותבאמצעותנעשהלבנקהאחר

לוכדביןממשימתחבנולבהאיןהכנסיות.ומבעירתהרוצחתאתלתפוס

מקריבאופןזאתוגםעצמה.אתמסגירהאלאנתפסתאינהלבנקהלנלכד;

והפיזית.הנפשיתותשישותהבראשותהמשוםבעיקרומזדמן,

אינההסיפורמגמתשכןמקרי.איננובנולבההחוקרשויותשלהיעדרן

למצבםהקשורותכלליותתופעותלהציגאלאשנלכדפושעעללספר

בקיסרותהיהודיהעםבנישלהמעורערוהלאומיהקיומיהנפשי,

מציאותמייצגיםרבותמשנהודמויותהוריהלבנקה,האוסטרו-הונגרית.

הנוראהאסוןעבראלבעקביותהדוהרתזוומסוכסכת,מעורערתיהודית

אינםבנולבההפלילייםהפשעיםכןעלרבות.לאשניםכעבורלההמצפה

רגילה;פושעתאיננהלבנקהלבנקה.שלגורלהאתחורציםשהםאףהעיקר,

ותוצאותיהם.לאדולףנישואיהבגללבמקרהפושעתשהיאלומרניתן

אפילוואוליזלצבורג,שלבאוניברסיטהלומדתאוליהיתהכן,אילמלא

מזהירה.מתמטיקאיתונעשיתוינה,של

מתחייבתתוצאההואמקרי;איננובנולבההקרימינליההיבטזאת,עם

לפשעיהלבנקה.שלוהקיומיהאנושימצבהושלהיהודיתהמציאותשל

מקרייםהםשכןאמביוולנטי,מעמדוגםומטפוריתסמליתמשמעות

חשובים.פחותוגםבנובלהחשוביםהםמקריים;אינםבזמןובו

קוונן:היאהפושעתשלבנקהבכןגםביטוילידיבאההאמביוולנטיות

הפושעמשמע,חיה.היאשבההמציאותקוונןובעיקראדולףשלקוונן

פושע.הואוהקורבןקוונןהוא

מעולמהמוחלטניתוקשלבמצבנישואיהלאחרעצמהמוצאתלבנקה

ופרימיטייבסגורבעולםשחיהמוכה,לאישההופכתהיאמהרהעדהקודם.

הרוחניתמצוקתהאןקשה,הפיזיתמצוקתהואלימות.שכרותשל

אותרבותבשוםשורשיםלהואיןמתרוקןהרוחניעולמהיותר.קשה

היאאןלהאמין,רוצההיאלמקורות.קשרמחפשתהיאביאושהאמונה.

 . 81עמ'שם, . 13היא 13להתפלל",יודעתשהייתי"הלוואילאמונה:להגיעמסוגלתאינה

לראשונהפרדסםברבדשל.ספרר 14אומרת.

אלהובשנים ,-1908בבגרמנית

הנולבה.עלילתמתרחשתממש שלהבעל-שם-טובלסיפורילבנקהמתוודעתלשעברחברהבאמצעות

שלאמונתם"ספרהואנוברשלשספרומשוכנעתהיא 14בובר.מרטין

נוצרייהנזירה-לחברתהעזרואלהשסיפוריםיודעתהיאו sהיהודים".

זהאבותיה.שלעולםעםמחדשלהתחבר-מומריםלהוריםבת
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Martin Buber, Die Legende 

des Baa! Schem, Rutten und 

Loening, Frankfurt, 1908. 

הדעה ,רחשה דומע הלעיש דע .15 

 . 113עמ'לעיל, 1בסיפוריקוראתלבנקהלה.שחסרמהדביוקצריכה,שהיאמהדביוק

 . 144עמ'שם, . 16כןכדיעדרבהריקנותהמגיעה.היאאיןלאמונהאןהבעל-שם-טוב

 16ממני"·נסתלקהשבקרביהנשמהכימרגישה"אנילחברתה:אומרתשהיא

לפניהרבהמתהלבנקהמטפוריתמבחינהשהרימילה.לכלמתכוונתוהיא

בתלייה.להורגשתוצא
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הערההשחר,עמודשיעלה.עד 19

 . 142עמ'לעיל, 1

אחרת.משמעותלווישאחדותמסיבותנובעלבנקחשלמפשעיהאחדכל

השותהיהודיציבור(ובוודאישתייןיהודיאןפשע,איננההשכרות

הישרמדדןכסוטהנתפסאפלפלד)אצללפעמיםכמתוארומשתכר,

שיהודיהקביעהשותה.אינויהודישהדיעמוקה.לבעיהוכסימפטום

אפלפל.דשלמיצירותיווכמהבכמהחוזרתולהשתכרלשתותאמודאינו

אש"וב"דצפתהשתיין,דרהיהודילסאמיזאתאומדתהגויהקאטדינה

היהודים~נו.אתה,"יהודיהיהודי:שטאדקל~נוקשישהרוחניתאומדת

אלוהיםצלםאתסותרתהשתייהשותים.ואינםקלפיםמשחקיםאינם
ר sבאדם".

היאהשתייהמצוקתה.שגוברתככלוגוברתהולכתלבנקהשלהשתייה

באותהשתייהבעקבותלפשע.דרכהתחילתזוכיודומהעבודה,מפלט

במרוצתאןנפש,בייסודיומלווהמקריתהיאהראשונההגניבההגבינות.

שיבואו,לצדותהתכוננותמעיןוהןקבעונעשותמשתכללותהגבינותהזמן

דעשמשהובחושיהמדגישההיאכאילותבוא.שבואמאדולףלמנוסה

בנפשהמקנניםכאילואוטו.הקטןולבנהלעצמהלדאוגועליהיקדח

חשויבםאוטושל"חייווכדבריה:הרצח.גםואולימאדולףההימלטות

 19הדיבדות".מעשרתיותר

מאותהפתטיוגםטרגיהואופתטי.טרגיאחתובעונהבעתהואהרצח

איןשללבנקהבמציאותאוניםחוסרשלאליםאקטהואכיעצמה:סיבה

מקדחהואאדולףאדולף.דקלאהיאלבנקהשלהבעיהכימוצא;ממנה

לבנקהציבור.מייצגיםשניהםזאתועםפרטי.מקדההיאלבנקהגםפרטי.

ייצוגימקדההםוקורותיהוטרגי,סבוןשמצבוהיהודימהעםחלקהיא

זה.מצבשל

לגאולההררן

מאשדיותרהדנההםדברכיםנדודיהאןנמלטת,לבנקההרצחלאחד

אירופה,במרכזהמתבוללתהיהדותשלמהריקנותלעבודמנסההיאבדיחה.

למקומותמוויז'ניץ,הצדיקאלהבעל-שם-טוב,שללמחוזותיוהמזרח,אל

הקשוריםאמונה,מלאיטהוריםיהודיםבהםדואההיאדוחהשבעיני

שםגאולתה.תבואמקווה,היאשם,ולאבותיהם.למורשתםבנשמתם

אתתמצאשםמחוברת.חיתהלאמעולםשאליולמשהולהתחברתוכל

זהותה.

יהודיתאוטופיהמעיןהזוי,עולםהואדוחהבעינידואהשלבנקהמה

קייםזהשעולםמשוםהןתגיע.לאלעולםהיאשאליהורליגיוזיתחמה

ממנהשמנעהסיבהשאותהמשום-בעיקרואולי-והןדבמיונה,דק

ליהודיםלהתחברממנהשתמנעהיאהבעל-שם-טובלאגדותלהתחבר

שמספרתהתודהלסיפורימתחברתאינהגםהיאשבמזרח.המאמינים
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 . 186עמ'שם, . 22

 . 176עמ'שם, . 20כאיבה,לבנקה, 20מילה".כלו"גומעיםלהםמקשיביםהגןוילדיורזההגננת

אינםוכברממקורותיהםשהתרחקודורותאותםהאבודים,לדורותשייכת

"תיארהלצדיק:הדרןאתרואההיארוחהבעיניאליהם.לשוביכולים

ישהקדמישבחלקהומוארתארוכהכמנהרהלוויז'ניץהדרןאתלעצמה

 . 182עמ'שם, . 21תגיע.לאאליואן 21ומיטהרים",טולביםששםרחצה,מקווה

נואשת,כפייתיתגחמההואהכנסיות,הצתתלבנקה,שלהאחרוןהפשע

חשוביסודחיתהשהכנסייהומשפחתו,אדולףכנגדתגמולפעולתמעין

אתהמירהעצמהשהיאכןעלמחאהגםהיאהכנסיותשרפתבעולמם.

הסמליברודבואולםממנה.גדולהמציאותכנגדתוחלתחסרתמחאהדתה,

אתרוחהבעיניכאמור,רואה,לבנקהנוספת.סיבההכנסיותלשרפתיש

ובמקוםולהיטהר.לטבולצריךאליולהגיעשכדימוויז'ניץ,לצדיקהדרן

הדרןהיאהכנסיותשרפתבאש.עצמהאתמטהרתהיאבמיםלהיטהר

ואמה,אביהכלפיהמוסרייםמפשעיהעצמהאתלטהרשלההנואשת

"בעשייהכיבטוחהלבנקהכן.עלולכפרהדתמהמרתעצמהאתלטהר

דרכהאפואהיאהכנסיותשרפת 22חסומה".שתיתהדרךלעצמהפילסההזו

בעיברה.הבאהמצווהמעיןאפשרית.הלבתילגאולהלהגיעהנואשת

בפסיכולוגיהלעסוקהרבהבשלארגסטוןהצרפתיוהמבקרהפילוסוף

עוסקהוא /231האששל"הפסיכואנליזהבספרווארכיטיפים.אימז'יםשל

לשינויודוגמהביטויהיא"האשלדבריו,מסמלת.שהיאמהובכלבאש

מעברלזירוזלשינוי,תשוקהמבטאתהאש ] ... [התפתחות.אופתאומי

כמושאח_ךי.השלבאחר,לשלבומעברסיומםלידיהחייםלהבאתהזמן,

האשהסמלי,הטרנספורמטייבלכוחהבנוסףבשלאר,על-פימחדש".לידה
 24ולהיטהר.לטהרויכולתכוחגםמסמלת

בשלאר,כדברירוצה,כנסיות,באששמעלההנרדפת,הנואשת,לבנקה

מחדש.לידהכמועבורהשתהיהלגאולה,כמהההיאשאח_ךי.השלבאת

מסמלתמיטהרת,היאשבאמצעותההאשהכנסיות,אתהשורפתהאש

כחיה,נרדפתכשהיאהדרן,בסוףלכ,ןבמקבילאןהזאת.האפשרותאת

תגיע.לאלעולםשלגאולהיודעתהיאסיכוי.להשאיןיודעתלבנקה

 2sגאולתה.יהיההתלייה,עמודעלהמוות,רקשכנראה

Gaston Bachelard, La .23 

Psychanalyse du Feu, 

Gallimard, Paris, 1949, p. 35. 

באימאז'יםועיסוקוכשלארעל . 24

J onathan Culler, F raming ואר

the Sign, University of 

Oklahoma Press, Norman and 

London, 1988, pp. 96-106. 

האחרונהבקתשהזהבהקשר . 25

j 

l 

 .ביותראירוניתהיאנקהלבשל

נרדפתהיאשברהנואשבמצב

הכלת•-הגאולהלנובחבחיה,

לאהקרוב,המרותועונשאפשרתי

במשהו,להתנחםאלאלהנותר

אךקטן-ערךענייןהואשלכאורה

העבר.מןחמימותלמעטזכרבריש

בספר:האחרוןבמשפטכדבריה

אליומתגעגעתשאנידרביש"אם

גבינהוערגתקפהספלזהעכשיו

הכל,זה'פינתי'].קפהושלשלהם

 .) 188(עמ'יותר"לא
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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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י=

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
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 . 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 (

81 



 ...י=
 ,.,rר
י=

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:!
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המכנתיהמורכבותכגללדווקא . 19 ~
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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'

85 



 ....י=
rר
rייי1

= 
 ....י=
i= .... 
= 
~ 
i:z 
 ;;ו

rייי1 =

~ 
 Rי=
 =ו::כ
3 
i:ב. 
~ 

 Rי=
 . 143עמ'שם, . 38 ~

י=
i:: 
f 
ם
j:! 
י=

R 
ו::כ
;.. 
= 
 ..., :::rייי1

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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גלוזמןמיכאל

ספרואתארבע-עשרה.בןכשהוא 1946בשנתלארץעלהאפלפלדאהרן

מרגעאפוא,חלפו,שנהכשש-עשרה 1.1962בשנתפרסם"עשן",הראשון,

שלו.הראשוןהסיפוריםקובץשלפרסומוועדארצהאפלפלדשלעלייתו

שלמגובשתכפואטיקהאפלפלדשלהפואטיקההסתמנהב"עשן"כבר

זהמאופקסגנוןאל 2כתיבתו.שלההיכרמסימנילאחדשהפכהאיפוק,

מאוחרתיאראותםשירים,כתבבהןשניםמספרלאחראפלפלדהגיע

אבנרטועןזהרקעעל 3תיים".בעלשלכ"יבבהרבהבהסתייגותיותר

קדמווקשה.ארוךהתגבשותתהליךשל"סיכומוהוא"עשן"כיהולצמן

ובז'אנריםבנושאיםוגישושיםניסוייםשלשניםכעשר'עשן'להופעת

אתקולו,אתאפלפלדאהרןמצאסופןלקראתורקשונים,ספרותיים

אורךלכלהספרותיתבעיתונותפזוריםאלוניסיונותייעודו.ואתעולמו

מסעשלסיכוםהואאפלפלדשלהראשוןספרוזה,במובן so".4ה-שנות

הזה,החיפושבמהלך"הנכון".הקולאחרמעקשיםועתירמורכבחיפוש

הספרותיותהאופציותמןרבותאפלפלדדחהוטעייה,ניסוישלדברכים

עלשנראהאימפרסיוניסטיבסגנוןובחרבפניו,שעמדווהאידאולוגיות

אניזהבמאמרכתביו.שלהטעוןההיסטורילנושאמתאיםלבתיפניו

זובחירהשלוהאידאולוגיותהסגנוניותההשתמעויותעללעמודמבקש

רבים,מבקריםכברעמדושעליואפלפל,דשלהאימפרסיוניזםאפלפל.דשל

העבריתבספרותמוקדמיםאימפרסיוניסטייםמופעיםשלבהקשרהןיינתן

האימפרסיוניסטית,הציורמסורתשלבהקשריםהןהמאה,ראשיתשל

העיסוקאתחדשבאורמאירים-והסדרההכתם-העיקרייםשמושגיה

ובטראומה.בזיכרוןאפלפלדשל

מרכוס,י'עשן,אפלפלד, . 1

 . 1969ירושלים

שלסגנונואתתיארמירוןדן . 2

המצטייןככזה " Jכ"עשאפלפלד

אפלפלדואתראוותנות",כ"חוסד

ומאופק","מנועכמספרתיאר

אהדןשל"סיפוריומירון'דןדאו

 . 25.5.62הארץ,אפלפלד",

עכשיו"עדאפלפלד,אהדן . 3

הראשון",השלישאתכתבתי

 . 15 3עמ' ,) 2000 (א ,מכאן

אהדןשל"דרכוהולצמןאבנר . 4

יצחק ,"'ןשע'הקובץאלאפלפלד

(עורכים),פרושואיריסכן-מרדכי

כפורכין :) 6 (כאד-שבעאשל

שלכיצירתומחקרים-לעשן

 , 1997כאד-שבעאפלפלד,אהדן

 . 84עמ'

בעייתיותרקעעללנתוןישלאימפרסיוניזםאפלפלדשלהפנייהאת

והשישים.החמישיםשנותשלהישראליתבתרבותהשואהעלהכתיבה

אפלפלדנאלץהשואהעללכתובאותוהובילותיירשנסיבותכסופר

אףולעתיםמורכביםתרבותייםציווייםשלשורהעםלהתמודד
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ההווה:עבודתאופיר,עדי . 5 = = בעתישראליתתרבותעלמסות = ...
ו

תל-איבב,המאוחד,הקיבוץהזאת, :::1::
ן:ך

 . 31עמ' , 2001 ~

f::: 6 . חרושתצוקרמן,משה

i9 :ואידיאולוגיהמיתוסיםהישראליות

f= תל-רסלינג,מסוכסכת,כחברה
 כ!!

i:79עמ' , 2001אביב, .ב . 
זאתניסחממאמריובאחד . 7 =י=
r-יי
שנותשל"הישובכך:אפלפלדי=

גיאידיאולוישובהיההארבעים ~
אסוןלשבץידעשלאמרקסיסטי, ב::
ו:כ

גביעלשניםחייו.בתבניתזה ~

ניצוליאתמאשימיםהיושניםם
נפשםעלעמדושלאהשואה

זוחיתהלטבח.כצאןוהובלו

והתנשאות,בורותשלתערובת

הנוער'בתנועותאחיזהשמצאה

באסיפותעיון'בימיבהכשרות,

אהרןראולא".והיכןהקיבוצים

ידיעותביניים","חשבוןאפלפלד,

 . 5/9/1994אחרונות,

בין-"אצ"גלינדבאום,שלום . 8

 6נתיבלהתעלמות",השתאות

תשנ"ב.חשדן-כסלו, ,) 23 (

חיים,סיפוראפלפלד,אהרן . 9

 . 144עמ' , 1999ירושליםכתר,

שלתרבותרביםבמובניםשהייתההחדשה,הלאומיתהתרבותסותרים.

אודבןשלאנונימיים"לנציגיםהשואהקרבנותאתלהפוךנטתההדחקה,

נדיתוךהשואהאתלזכורבניסיוןזותרבותעסקהלפינן sקולקטייב".

מחפצן,עוין,יחסהולידזהשוללזיכרוןהגלותי.העבדשלושלילהמחיקה

 6הניצולים.כלפיהאשמותודווי

כלפיהאידאולוגיתלעוינותרבותפעמיםבנתיבתושהתייחסאפלפל,ד

ובהנחיותבהודאותוהשישיםהחמישיםשנותאודןלכלנתקלהניצולים,ד

אחדאוליהשואה.עללכתובכיצד-עצהלבשוןחלקןציווילבשוןחלקן-

אודיהמשודדעםאפלפלדשלהמפגשהואזהבהקשרהמענייניםהרגעים

נקינה 1951ב-פרסומועםשתוארהנהר","רחובותהספדמחרבגדינדבג,ציב

למשל,קדיב,אברהםהיהודי.העםגודלעליבותרוהמרשימההעצמתית

והדודלדודחייבתחיתההעברית"שהשידהנספרהנהר""רחובותאתתיאר

אפלפל,ד sנאילמים".היינושלבעדיוהספדזההבאים,לדודותחייבהיה

הנהר""רחובותמשידיהתפעללאסלב",של"פואטיקהאחדבחיפוששעסק

כן:אצ"געםהמפגשאתתיארהואומזויפים.רטורייםלושנראו

א"צהמשורראליואותיהזמין'עשן',הראשוןספריכשיצא

תמה:שכןשונה,מראהבעללאישכנראהציפההואגרינברג.

אפלפלד?''אתה

לעשות.''מה

חשוב''לא

ומההמלחמהבזמןעשיתימההודי'היומיאני'מאיןשאללאהוא

חשתי:מיד .ספריעלשבחמילותכמהלוהיו .עכשיועושהאני

לתוארולעגכבושה''אמירהכתיבתיאתכינההואמסויג.שבח

מאופק',זה'מההמבקרים.אותההכתירושבומאופקת''כתיבה

מהלךאיןואםבהרחבה,ואמוראמורלומר,מהלךיש'אםלעג.

שתוק.''לומר,

התנגדאצ"גהצעיד.הסופדשלמהאיפוקהסתייגשאצ"גמפתיעזהאין

לעגהואהעשריםבשנותכבדמינימליסטית:לפואטיקהומעולםמאז

לשלילתאולםהצד.עולמםבתיאורהמסתפקיםהצמצום"ל"משודדי

אתתפסהואשנןפוליטית,משמעותגםאצ"געבודהייתההמינימליזם

גינויזה,במובןהלאומי.עלהאישיהעדפתשלכתוצאהוהצמצוםהאיפוק

השואהאתחווהשלאאצ"ג,מצמרר:ממדמקלבאפלפלדשלהאיפוק

לוומסבירהשואה,פליטהצעיד,הסופדשלסגנונואתשוללבשדו,על

לעצמולהרשותיכולאינושלנונמו"עםהשואה:עללכתובישכיצד

ישראלאלוהיאלדודותמחובריםאנוהדגש.ודקויותתיאורשעשועי

אבותיהם,היומיהם,מיששכחובניםדקלינוק.עלינוומשםתודתוואל

התעייהלתעות.אסורמכלהנוראההשואהאחדיזדים.בשדותתועים

שורציםרפאיםאילואירופה,תרבותמהידאינולאכלוםחטא.היא
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יטרפבןבובתבובימביםונכתובאותםנחקהועכשיובמרתפיה.

 10אלמרני".פלונישלהען (תה

התבוננותארתה-בהתבוננותאפלפלדשלהענייןעלמידעומדאצ"ג

מגנההואאולם-האימפרסיוניסטיהפרויקטשללברלבבהעומדת

לא-יהודית.זרה,כאירופית,ארתהותופסזרבפואטיקההבחירהאת

שלכסוגבאימפרסיוניזםשלוהענייןאתמנסחזאת,לערמתאפלפל,ד

ולאפאתרסלאאהבתילא"מעולםהאצ"גי:הכתיבהלמודוסהתנגדות

שלמעלתה .ןבובתהלבהואיבאויתבהאגדולות.מלים

אליןזרדםהנוףושלהחפציםשלהשקטמלים.נעדרתשהיאההתבוננות

דבר".ייעליךלכפרתלבא

אפלפלדשלבהתנגדותואחדפןרקלמעשההייתהאצ"ג,שלזרשלילה

שבמסגרתדרמההזמן.בתהעבריתבספרותהשראהשלהייצוגלאופני

פואטייםמודליםשניאפלפלדדחההנכוןהקולאחרהחיפושים

החמישיםשנותשלהישראליתבתרבותלקנוניזציהשזכרואידאולוגיים

אנטי-ספררתישהיההכמו-תיעודיהז'אנרהואהראשוןהמודלוהשישים.

שאמרצטניק,ק'בידיבבהירותנוסחהלדביוןהזרהעורףהפנייתבמובהק.

ספררת.דבריהכותבכסרפדעצמירואה"אינניאייכמן:במשפטבעדותו

כתבישלשמעמדםלמרות 12ארשרריץ".הפלאנטהמתוןהקי (ןךכזר

אייכמןבמשפטדבריובמחלוקת,שנריהספרותיבקנוןצטניקק'

הדביונישלדחייהמחייביםהטרגדיהממדילפיהרווחתתפיסהביטאו

לעדות,המחריבותבשםכמרבןנעשתההדביוןדחייתהספרותי.ושל

מוגלבהעדותשלהמודוסכיחשאפלפלדאולם 13לאמת.להיסטוריה,

כן:זאתניסחהואמטרותיו.אתלשרתיכוללאזהמודוסרכיומגביל,

פאראדרקסאליובאופןהיחלצות,פורקן,עדרתהםספרי-העדות"רוב

 14השכחה".שלאחראופן

מפורטתיאורלעתיםוכללרטוריתמבחינהמועצםהיההשניהמודל

דוגמהרגשית.במניפולציהרביםבמרנניםשגלבתיאורהזרועות,שלביותר

אדירכ"ביטרישתואדראצ"ג,שלשידירמהרריםכזאתמועצמתלרטוריקה

ד sבישראל".והגאולההקוממיותולכיסופיישראלולתפארתישראללשואת

ומוקצן.רטורילשיחמובהקתדוגמהמהרריםצטניקק'שלספריוגם

שאפלפלדולשתיקהלאיפוקמוחלטבניגודעמדהזרמוקצנתרטוריקה

ונלעג.מארסבעינינונראההשראהאחריאמנותיביטוי"כלנס:עלהעלה

אמירהבסירןכלכלימה.נעטפהלאפייןארלציידמפינושיצאהמלהכל

-1962בכברשפורסמה"עשן"עלברשימה 16דממה".מישנהעמוהביא

בתרבותהשראהשלקודמיםייצוגיםנגדיוצאאפלפלדכימירוןדןאמר

דקהפירטיתהתבוננותשלרןארדכאןשפרןהכל"עלהצעירה:הישראלית

במיוחדמתלבטתזרעודבהזיכוך.בהישאןמתיקותבהשאיןוזהירה,

דרקאשכן'עשן',בסיפוריהשראההווייתשלמקרמהעלהדעתמשניתנת

R 
rיר
::t:: 

rייההדגשה . 145-144עמ'שם, . 10

 !eשלי.
!§. 

 ,לעיל 9העדהחיים,סיפור . 11

 . 145עמ'

אחרת","פלאנטהצטניק,ק' . 12

עדותפרקיהשואה:בתוך:מצוטט

יד(עודך),גולןשמאיוספרות,

אביב,תלפועלים,וספרייתושם

 . 177עמ' , 1976

נוסחההבריונישלזודחייה . 13

והשישים,החמישיםבשנותאמנם

שנותעדפגלאתוקפהאולם

הביקורתהתנגדותהשמונים.

"עייןשלהמופרזתל"ליטרטיות"

היארגוסמןדודשלאהבה"ערך:

נתפסובולאופןמעניינתדוגמה

צורנתיואקספרימנטליותבדיוניות

בטקסטיםרצויותלאבתבונות

למשלראובשואה.העוסקים

ספרואתהולצמןאבנרשלהגינוי

"נושאהולצמן,אבנרגרוסמן,של

הישראלית",בסיפורתהשואה

 ,) 1996 ( 10בספרות,למחקררפים

 . 158-131עמ'

 . 83עמ'שם, . 14

השופטיםוערתמנימוקי . 15

לאצ"ג,ביאליקפרסאתשהעניקה

אוריבספרחברחנןציטטאותם

לובמלאתתערוכהרגינברג:צבי

הלאומי,הספריםביתשמונים,

 . 158עמ' , 1977ירושלים,

בגוףמסותאפלפל,,אהרן . 16

ירושליםהציונית,הספרייהראשון,

 . 44עמ'תשל"ט,
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עתה,עדהעבריתבסיפורתלנושניתנונמהעדזו,הוויהשלבתיאוריה

כפשוטה".פורנוגרפיהשללממדיםעדהגסותהגיעה
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18 E . ,156עמ•שם . 
ם

באופןהסתייגהואהללו.האופציותשתיאתרקלאדחהאפלפלדזאתעם

מתיוגעצמואתלהרחיקוניסהשואהספרותשלהקטגוריהמעצםעמוק

עללכרוניקהסנטימנטליים,שואהלזנרונותנקשרתשואה"ספרותזה:

 11.11האושךפוסלאינאוזהניחבמבנייני.בנוסחהשואה

הנתפסת-שואהספרותשלהקטגוריהמןזועמוקההסתייגותרקעעל

להביןיש-ובזיכרוןבכרוניקההתמקדותהמעצםכלא-ספרותיתבעיניו

ספרותישהואסגנוןאימפרסיוניסטי,בסגנוןאפלפלדשלהבחירהאת

אפלפלדאתחיברהאימפרסיוניסטיתבעמדההבחירהבמובהק.ואמנותי

מיפעםלאצייןבריאיונותהעברית.בספרותמשהושנוחהמסורתאל

אלה-ועגנוןנדנדפוגל,"גנסין,עליו:שהשפיעוהעברייםהסופריםהם

הראשונים,שניבאמצעותר sהעברית".הספרותאלשליהחיבוריםהם

זיקתואתאפלפלדניסח(כמבקר),נדנדבאמצעותאףואוליופוגל,גנסין

תיאוריםלהציעלואפשרשפיתחהאימפרסיוניסטיהסגנוןלאימפרסיוניזם;

אולםהמלחמה,במהלךננערחוויותיושלומסוגנניםמאופקיםספרותיים

בשולי-האימפרסיוניסטיתהפואטיקהמתוקף-התמקדואלהתיאורים

הגדולים.ההיסטורייםהאירועים

2 

עלהביקורתעמדהאפלפלדשלהראשוניםסיפוריושלהופעתםעם

כךעלשעמדהמבקרההאבסבורגי.לאימפרסיוניזםיצירתושלהזיקה

המרכז-אירופית,לתרבותרגישויותיובגללאוליביותר,הרבהבהרחבה

בסיפורינישקדטעןהשבעיםשנותבראשיתנברשק.דגרשוןהיה

שהתבססהטובהאימפרסיוניסטיתנתיבהדרךלנו"נתגלתה"עשן"

(ריבויציוריתלשוןוהפאתטי,הבאנאליאתהמערבתיפקודיסגנוןעל

סגנוניותקונטורותשלוטשטושהנוףאלהסטותפיגוראטיביים)צירופים

קבעהואאותן.ועידןאבחנותיואתשקדפיתחיותרמאוחר 19ומבניות".בסיפורתחדשגלשקד,גרשון . 19

מחמישיםיותרנוצרהאפלפלדשלהאימפרסיוניסטיתשנתיבתומאחרניתל-אביב,פועלים,ספריתהעברית,

טרנספורמציההיותרלכלהיא"יצירתונילומרניתןהמאה,סוףאחרישנה . 156עמ' , 1974

 20ההבסבורגי".ה'אימפרסיוניזם'שלמורכבתהעבריתהסיפורתשקד,גרשון . 20

המאוחד,הקיבוץה, , 1980-1880

להביןניתןכיצדמספק.ולבתימאודכללינותרשקדשלהדיוןזאתעם . 231עמ' , 1998תל-אביב

מופעיולאחרהמאהכמחציתהאימפרסיוניזםאלאפלפלדשלהפנייהאת

לומאפשרהאימפרסיוניזםדווקאמדועהעברית?בספרותהראשונים

מבצעהואטרנספורמציהואיזוהטראומה?אלהעבר,אלמבטלהישיר

שלחוויותלתיאוררלוונטילסגנוןלהפוךשיוכלכךבאימפרסיוניזם,

שאלותעלתשובההשנייה?העולםמלחמתבמהלךונרדפותפליטות

אפלפל,דשלבפואטיקהמרכזיותסוגיותעלאורלשפוךעשויהאלה
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הפרוזהמסורתבתוךמיקומוסוגייתעלואףשלוהאידאולוגיהעל

העברית.

וחידודהחושיתהקליטהשלעצומההרחבהמטבאהאימפרסיוניזםכידוע,

תפיסתבתודהמייצרתהחושיתהקליטההדגשתההדגשה.כושרשל

אםכימצבלאמתהווה,אםכיהווה,אינה"המציאותלפיהחדשה,מציאות

הכורךסגנוןאלאהתבוננות,שלסוגדקאינוהאימפרסיוניזםאן 21תהלין".

הצטיידהופעתועםכיטועןהאוזרנוספות:אסתטיותבחידותשלשודה

חושניורגיש,עצבניואנין,אלגאנטי'אדיסטוקדאטי',כ"סגנוןהאימפרסיוניזם

אישיותבחוויותמתגדרועדינים,נדיריםנושאיםאחדלהוטואפיקודי,

ועציבםחושיםשלובתחושותיהםופרישות,דבידותשלחוויותמובהקות,

 . 247-246עמ'שם, . 22הטהורההצורהאתמייצגים"הווינאיםכימוסיףהאוזר 22ביותך".מעודנים

תרבותההחוויות.לזדםהתנגדותכלעלהמוותרהאימפרסיוניזם,שלביותר

והתפקידפעיליםולאומייםפוליטייםחייםהעדרזו,עירשלוהיגעההעתיקה

המשוויםאוליהםהיהודים,בייחודהזדים,הספרותבתחוםשמילאו

 23המוזד".והסובטיליהפאסייבאפיואתהווינאילאימפרסיוניזם
 . 264עמ'שם, . 23

5:::: 
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ורגיש"עצבניואנין,"אלגאנטיסגנוןכיצדהיאמידהמתבקשתהשאלה

יכולופרישות"דבידותשלחוויותמובהקות,"אישיותבחוויותהמתמקד

וגדרושלמהיבשתשטלטלוהיסטורייםאירועיםשללתיאורלשמש

ממדלכאודהבהשישזו,שפואטיקהנדמהזוועה.שלתהומותאלאותה

מקשהשהיאמשוםלאפלפלדזדהלהיותאמורההייתהמובהק,~פוליטי

והפוליטייםההיסטורייםהגודמיםעםהתמודדות-מונעתאףואולי-על

שלו.והנדדפ~תהפליטותחוויתאתשעיצבו

התבוננותבאפלפלדלדיוןלהקדיםמבקשאניאלה,שאלותעללענותכדי

הושפעובפריז,בווינהארוכותשניםשישבפוגל,דודשלביצירתוקצרה

סגנוןקדונפל,דחנהשהראתהכפיויצר,ההאבסבודגיהאימפרסיוניזםמן

שמתפוגל, 24לאקספדסיוניזם.אימפרסיוניזםביןהתפרקועלהניצבעבדי

המתהווה,העבריתהתרבותשלבשולייםיצר , 1944בשנתבאושוויץ

שלחוויותאותןאתמשקפתיצירתופנימית;גלותשלעמדהלשמדוהקפיד

האופיינייםמעודנים,ועצביםחושיםורגישות,עצבנותודבידות,פרישות

התבוננותטדאקל.וגיאודגהופמנסטאלפרןהוגרכגוןלאימפרסיוניסטים

עשויהאליו,זיקתואתהדגיששאפלפלדיוצרפוגל,שלבאימפרסיוניזם

תוךאימפרסיוניסטיבסגנוןאפלפלדמשתמשבהםהאופניםאתלהבהיר

פוגלכתבלהדגים,מבקשאניממנההים","נוכחהנולבהאתשכתובו.כדי

בריביירהובאדטגינאשלחופשתםאתמתאדתהנולבה .-1932בבפריז

לאודןהזוגמבניאחדכלשעובדהנפשבתהליכיועוסקתהאיטלקית,

הקשרבהתפרקות-ובסיוםאסורות,ארוטיותבהתנסויותהחופשה,

בפואטיקהפוגלשעושהלשימושמאלפתדוגמההואהבאהקטעהזוגי.

האימפרסיוניסטית:

ה'סטור'ההאוזר,ארנולר . 21

והאמנות,הספרותשלחברת'ת

הק'בוץ(תרגם),"ב'ןאברהםב,

 . 242עמ' ,תל-אב'ב,המאוחר,

Chana Kronfeld, On .24 

the Margin., of Moderni.im, 

University ofCalifornia Press, 

Berkeley 1996. 
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מעיפיםכחוככים,רגעועמדומביתםיצאובמקצת,פגהיוםכשחום

סירותהיוזרועותהיםבמרחביהרחוב.לאודךואיל,ךאילךעין

צלויים.דגיםריחאי-משםנדףבלאט.עליהןיורדוהערבהדייגים

לאורךהתהלכולאיטם 1 ... 1באוויר.היהכבושכאחדוקרובזרמשהו

אלובהגיעםצעדיהם,מעמםהמרובץוהאבקכמעט,הריקהרחוב

עבותנביחותמתוכושנזרקויבגןהחבויההאחרונהחוילהאליקצהו

הערבעםממוזגלימינםהיםהיהכברסמוי,כלבשלצרודותוקצת

נתרוססומרגיעדקמשקסירותיהם.עלבםנבלעווהדייגיםלאחד,

אשרמסוים,מקוםמשוםתלושנמצאתובבת-אחתלרגלייםמתחת

 25 •לךומחוצהבך

 . 44עמ'שם, . 26

קצרההליכהמינימלית:התרחשותזהקצרקטעמתארעלילתיתמבחינה

מצליחהשאינהחושיתקליטהמדגישהתיאורהחוף.עלובארטגינאשל

ברורלאשמקורוריחמתוארבתחילהדברים:שלמקורםאחרלהתחקות

נראהאינושמקורוקולמתוארבהמשךצלויים";דגיםריחנדף"אי-משם-

עבותנביחותמתוכושנזרקובגן,"החבויהוילהלידעובריםובארטגינא-

השמייםשלהתמזגותמתרחשתובהדרגהסמוי";כלבשלצרודותוקצת

כןהדייגים.ואתהסירותאתהמעלימההתמזגותהשקיעה,בעתוהים

החיץומיטשטשמתאר,קווינטולכהה,מונו-כדרמטילכתםהנוףהופך

בתוכומגלםואףמטריםבנוף,המתמקדזה,קטעאולםלפנים.חוץיבן

ארוטיתדרמהשהיאהנולבהשלהעלילתיתהדרמהאתסינקדוכיבאופן

מרצונהשוכבתספקנאנסתספקגינאהחופשהבמהלןכזכור,ונפשית.

ממיתתענוגוגורםאיום''משהוחווההיאצ'יצ'י;ששמואיטלקיגברעם

שמאאו"מבחוץ"עליהנכפההזההדבראםמכןלאחרותוהה 26כאחד",

חשףהאירועכיתחושתהלגילוי.ומצפהבתוכההחבוימשהוזההיה

בסיוםלעזובלההגורמתהיאמסופקיםהלבתימאווייהאתגםבפניה

קווישלהטשטושהנפש.כתמונתאפואמתגלההנוףתמונתבארט.את

כיהתחושהלשמיים,היםביןלהדבילהיכולתחוסרהנוף,שלהמתאר

גינאשלהיכולתלחוסרמקביליםאלהכל-נראהולבתיעלוםהמקור

ביןאחר,שללתשוקתותשוקתהביןאחר,שללרצונורצונהביןלהדביל

לחוץ.הפנים

האימפרסיוניסטית:הפואטיקהאתלאפייןנוחההזדמנותמספקהים""נוכח

שלהפנימייםבחייםהתמקדותחושית;בקליטההתמקדותכאןרואיםאנו

הנוף;אלהפנימייםוהתהליכיםהנפשייםהמצביםשלהתקההדמויות;

ביןלהבחיןהאפשרותעצםושלהמבטשלפרולבמטיזיציהמכול,וחשוב

ההיסטורימהמצבהפנימיותהחוויותשלהניתוקנובעגםמכאןלחוץ.פנים

שלהמתבוללתויהדותםהנולבהשלהקוסמופוליטיתהאווירהוהפוליטי.

המקוםשאלתאתלחלוטיןמטשטשפוגלולכןמרקע,יותרלאהםגיבוריה

תלושיםוהםידועלאובארטגינאמצוייםבובריביירההכפרשםוהזמן.

קונקרטית.פוליטיתאוהיסטוריתהוויהמכל
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הדרןאתמאירהים"ב"נוכחפוגלשלהמובהקהאימפרסיוניסטיהתיאור

"עשן".בקובץאימפרסיוניסטיתבפואטיקהשימושעושהאפלפלדבה

ברובם,נעריםניצולים-פליטים,שלקבוצהמתארקר""אביבהסיפור

מציעהסיפורבמהלןנגמרה.המלחמהכיימיםכמהשלבאיחורהמגלים

הבא:התיאוראתהמספר

 ::'ו!

rר
::t: ,... 
e 
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שעמדוכשםבשלוותםעומדיםוהםהכפרים,אתרואיםהיינומרחוק

בלילות,אותםרואיםלפעמיםשהיינוכשםהמלחמה,ימותבכל

מתוכםעוליםהרועיםוצפצוףהכלביםונביחותהפרותגעיית

אוהםשמחיםאםלדעתיכולתולא .כךכללנוהמוכרקצבבאותו

וביוםהאפירו,הקשגגותדבר.נשתנהלאלגביהםרומהעצובים.

סמיך."הבלמתוכםמיתמרהיההשמש,בעלותעולה,

לאימפרסיוניזםהזיקהניכרתאפלפל,דשלרביםבטקסטיםכמוכאן,

תשומתובהתקתהמורחבים,הנוףבתיאוריההתבוננות,בהבלטת

דוגמהאולם .הפנימייםהתהליכיםאלהחיצונייםמהאירועיםהלב

הפואטיקהאתאפלפלדבתכשמבוהאופןאתממחישהגםזו

האפלפלדיהמטבעללומרשישהראשוןהדבראוליהאימפרסיוניסטית.

ניטרלימבטלאזהו .) racialized ("מוגזע"הזהשהמבטהואשלעילקבטע

המסמניםכפריםעליהודימבטאלאבנוףהמתמקדאוניברסליסובייקטש

מישהושלמבחוץ,מבטפוליטי,מרחבעלפוליטימבטזהועוין.גויימרחב

המוגזע,המבטבמנוסה.מתמדת,בתנועהלהיותאותומאלציםשהחיים

האימפרסיוניסטיההתבוננותאקטאתהופךהשוליים,מןמבטשהוא

 2sהפוליטי.נתוןהנטועלאקט

כזכור,שלו.מה~היסטוריותהאימפרסיוניזםאתאפלפלדעוקרזהבמובן

חיים-ב'סוגריים'"חייםלייצורהאימפרסיוניסטיהמבטמנוצלפוגלאצל

פרישהאוכניסהואומריםההרגליים,הקבועים,החייםמןהנתלשים

הזמןפסקהווייתאלהמעברפוגלאצל 29פסק-זמן".במעיןאחרת,להוויה

חברתיהקשרמכללכאורההמנותקתנפשיתבהוויהלהתמקדותמוביל

 30כ~פוליטי.פניועלנראהפוגלשלהאימפרסיוניזםזהבמובןלאומי.או

קיומילמצבהזמןפסקאוה"סוגריים"הופכיםזאת,לעומתאפלפל,דאצל

עמ' ,לעיל 1הערה ,עשן . 2 7

51-50 . 

הציורשלהמבטגם . 28

להיותעשויהאימפרסיוניסטי

שלציורושמוכיחכפימוגזע,

נראיתבו ,) 1863 ("אוליפיה"מאנה

מבטהמישירהערומהלבנהאישה

מאחורי .הצופהאוהצייראל

מופיעההערומההלבנההאישה

שחורה,משרתתשלרמותה

תרבותיים,כשולייםבציורהנוכחת

באמצעותומעמדיים.אתניים

כרקעהשחורההמשרתתהצבת

הפרספקטיבהאתהציורמדגיש

שלו'האירופו-צגטריתהלבנה,

באמצעותהמומחשתפרספקטיבה

שלהמבטלבנים:מבטיםשגי

שלוהמבטאולימפיהעלמאנה

אפלפלדמאנה.אלאולימפיה

שהואהמבטהפוך:מהלךעושה

מןמבטמלכתחילההואמציב

רדוף.מיעוטשלמבטהשוליים,

אתפוגל"איבדפרי,מנחם . 29

כבות'",ל'תחגותדבראחריתפוגל:

לעיל, 25הערהכבות,תחנותוהקשרו-שמקורוקיומימצבפוסט-טראומטי,אוטראומטיקבוע,

 . 332עמ'נפש,בתהליכימתמקדפוגל,כמואפלפל,דפוליטיים.ובראשונהבראש-

הים','"נוכחשלשוגהלקריאה . 30לייצוגנרתמיםאלהאולםחושית,ובקליטהבפרגמנטציהבהתבוננות,
הפוליטיקהאתדווקאהמדגישהבעקבותיה.שבאווהכאוסהשברהמלחמה,חוויות

הטקסט,שלהאוריינטליסטית

ההיסטוריהממדוהחדרתהאימפרסיוניסטיהמבטשלהפוליטיזציה

המורשתאתאפלפלדמשכתבבוהיחידהאופןאינםהתמונהאל

רבים;ראשוןבגוףלכתובבוחרהואמסיפוריוברביםהאימפרסיוניסטית.

בתודעתהאימפרסיוניסטיתלהתמקדותגמורבניגודהעומדתזו,בחירה

ונוסעות,נוסעיםגרה,חגהראו

תל-אביבמשודרת,אוניברסיטה

 . 207-183עמ' , 2002
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קד",ב"איבבהאימפרסיוניסטי.המטבשלהתשתיתאתמנתצתהיחי,ד

בכפריהמיבטהכולה,הניצוליםקבוצתשלכביכולהיאההתבוננותלמשל,

אפלפלדזאתהסיברראשון"בגוף"מסותשלוהמסותסבפרהשלווים.הגויים

הואבכך 31היחיד".שלבנפשולהתמצותיכלולאשלנוהסלב"מרחביכך:

שלוהמעודנתהאריסטוקרטיתמההוויההאימפרסיוניסטיהמבטאתעוקד

הזהותשלבהקשראותוונוטעהאוזר,שלבניסוחיולהשתמשאםהיחי,ד

לעמדהביחסשלולאמביוולנטיותפתרוןמוצאגםהואבכךהקולקטיבית.

ופוגל.כגבסיךאימפרסיוניסטייםיוצריםשלהמתבוללת

עבורושסללכמיסדןדבאתאפלפלדתיארראשון"בגוףב"מסותכזכור,

השדודהביתדגשאתבךש"הפיחכמיהיהדות,אלהביתה,הדרךאת

כפיאולם, 32ביותך".הנסתריםמחבואיךאלכקבסםאותךוגדרוהנשכח

משנההספרותאלשהביאוופוגלכגבסיךמהוללים"סופדיםמציין,שהוא

כיסופיפועמיםחזונםשבסתרכיווןסדן,בעינינחשבולאחדשה,אסתטית

סדןעםשלוהעצומהההזדהותלמרות 33עבדית".נכתבואםגםטמיעה,

גבסיךשלהדחייהאתמקלבלאאפלפלדשלו,ההיסטוריתהתפיסהועם

האימפרסיוניסטית,הפואטיקהאתלשכתבבוחרהואכפשוטה.ופוגל

ובכךהקולקטיבית,היהודיתהזהותשלבמרחבאותההממקםשכתוב

הפואטיקהאתולהחזירהאימפרסיוניסטי,המבטאתלייהדמצליחהוא

השבט.אלוהמתבוללתהתלושההאימפרסיוניסטית

אקטכינדאהקד","אביבמתוךשצוטטהקטעאתלבבתשומתנבחןאם

באובייקטלכאודההיאשההתבוננותלמרותביותר.מורכבההתבוננות

הרביםולשוןדואים""היינוהזמןציוןשלההדגליות-כפרים-ספציפי

מכ,ךיותרלמדומיינת.אףואולילמוכללתההתבוננותאתהופכות"כפרים"

לדאותמאפשרתלאהחשכהכאשדלבילה,הכפריםעלמסתכליםהניצולים

כלבים.ונביחותפדותגעייתקולות:זה"דואים"שהםמהכןועלזבד,

במקומותכמוכאן,גםסינסתזי.שומע,מבטמייצרתלבילהההתבוננות

שהמספרהאדישותהמבט:שלפדולבמטיזציהאפלפלדעושהנוספים,רבים

היא-עצובים"אוהםשמחיםאםלדעתיכולת"לא-לכפריםמייחס

הרגשיתבאי-הבהירותעוסקכולוהסיפורשכןהשלכתיתרביםבמובנים

עצובים.אושמחיםהםאםיודעיםאינםאשדהנערים,של

3 

לנסחשהרבהאפלפלד,המבט?שללפדולבמטיזציהאפלפלדנמשךמדוע

פעמיםהמבטלשאלתנדרשובדיאיונות,במסותהאסתטיתמשנתואת

נטועיםבמבטשלולענייןהעניקשאפלפלדההסבריםמןחלקרבות.

להתבונןנהגקטןכילדכימסבירהואלמשל,כ,ךביוגרפיות.בחוויות

במהלךאותוהצילהרבים,במקומותהסבירזו,תכונהובאנשים.בחפצים

מבעודסכנותלזהותלואפשרהההתבוננותשיכולתמשוםהמלחמה,
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מנחמותאיכויותישלהתבוננותכיאפלפלדהוסיףחיים"ב"סיפררמרע.ד

עלהרחמיםומןהצערמןבמקצתארתךמתירה"ההתבוננותומרפאות:

אפואמודעאפלפלד 34פרחת".הכאביותרמתבונןשאתהוככלעצמ,ן

המתבונןשלאמצעיהואההתבוננותאקטשברלאופןהמבט,שללכוחו

נתרן.הואברהכאוטיבעולםסדרלהשליט

במבט.דבירןנפתחראשון",בגרף"מסרתאפלפל,דשלהמסותספרגם

תוארמבאלאאדברבכרוניקה"לאנאמר:הראשונהבפסקה

דחייתכלומרהכרוניקה,דחיית 35רן".חומרכבתרןבנרשלשרובמאורעות

שלבאימוץאפלפלדאצלכרוכהשבר,המדומההסדרעלההיסטוריהדיווח

ביןהיחסיםאתמטשטששהניסוחלראותחשובזאת,עםמתבוננת.עמדה

אפלפלדמדברחיים"מ"סיפררשבציטוטלמרותההתבוננות.למושאהמיבט

פרחת",הכאביותרמתבונןשאתה"ככלאקטיביים;במונחיםהמבטעל

פסיביים:במונחיםההתבוננותאתמתארהואהמסותספרבפתיחת

אותר.ומעצביםהדובראתלשיםהמאורעות,כמרהמראות,
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 16הערהראשון,בגוףמסות . 35

 • 9עמ'לע•ל,

רואהמההאפלפלדי:למבטביחסמפתחשאלתמציביםאלהניסוחים

ומעניקהכאוסאתהמייצבמבטנסעלמעלהאפלפלדלכאורההמתבונן?

האפלפלדיהמבטבר-בזמן,אולם,המתפורר.העולםעלשליטהלמתבונן

ראשון"בגרףב"מסרת .ןורוויעשלבמונחיםפעםאחרפעםמתנסח

היהגלוםהארוכותהמלחמהבשנותעלינושעבר"כלאפלפלד:טוען

אלקשרשרםלושאיןומעיק,מסתוריגרף :רוויעוקתושבנר
של•.ההדגשה . 35עמ'שם, . 36הזכררנרתאתעמוק"להצפיןכרצוןמתוארלהדחקההדחף ll.36התרדעה

 'ולשאלףאורזןיעשמקרםהנפש.שלבקרקעיתההמרים
3םגישהללכןת

7.
של•.ההדגשה . 36עמ'שם, . 37דווקאאלאההתבוננותיכולתשלאהדברנראה 11

מדגישהעיוורון,לחווייתהמלחמה.שלהאמיתיתהמורשתהואהעיוורון

ובאמצעותהבעקבותיהשכןלכתמרחיקותסגנוניותהשלכותהיואפלפל,ד

חדשה:פואטיקהנוצרה

אלההיוהילדים.הביאוכן,לומדמותראםהחדשה,הצורהאת

להםעיצבוובמנזריםביערותהמלחמהששנותניצולים,ילדים

היטיבואומדאנילשיר.שהיטיבוכאלהביניהםהיוומבע.פנים

שרידישלעירבובלרוב,םיכורחתולוקאלההיוכיאף

אצלםנערבהכלהמנזר.מןעוגבושייריהיהודיהביתמןנעימות

ילדים'שדקתומוסתומיענאלוהיוחדשה.נעימהאיזוכדי

של•.ההדגשה . 48עמ'שם, . 38 38אותן,לברואיכלובעיוורונם

העירורהממדאתשרבמדגישסומרת""נעימותהסינסתזיהביטוי

הנודדים"הילדיםמוסיף:אפלפלדבהמשךהסלב.שלהחדשהבפואטיקה

מהאלאבקולםהיהלאהסלב.שלהפואטיקהאתירדעיןבאיןעיצבו

 . 49עמ'שם, . 39 39העיררררן".הסלב,בהם:שהיה
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שם"שהדישוודץ,יגאל . 41

הפדיחה:אתלראשונהנשמתי

וזכדון",ספרות-אפלפלדאהדן

פרושואיריסבן-מרדכייצחק

בין :) 6 (באד-שבעאשל(עורכים),

ביצירתומחקרים-לעשןכפרד

באד-שבעאפלפלד,אהדןשל

 . 60עמ' , 1997

 . 51עמ'לעיל, 1העדהעשן, . 42

כישרבנמסדהסיפורבהמשך

דמופניו .מאחורינוהלך"הושל

העיגוליםאתדאינואנו .אבירלפני

הואבעיניו,מתערבליםהכהים

לאבהתבוננות,שדריכנראההיה

 .) 55(עמ'לו"מראיםמהידענו

מתממשיםהסיפורשבסיוםכמובן

ה"מכשף"אצלבסצינההמראות

דיוקליתדאו-הילדיםחוזיםבה

התייתמוכי-לראשונהמבינים

בעולם.לבדםונותרו

לאחררקהתחילההראייהניאפלפלדטועןראשון"בגוףב"מסותואכן,

באיטליה:שומםחוףעלהשוכניםהפליטיםאלההצטרפותעםהמלחמה,

לראשונהעתה,רקושותקים.המדורהלידשעותיושביםהיינו"לבילה

בשנותדבר,שללאמיתוניראינו.אומראניעלינו.עברמהוניאר

ושלאלצורךבריצהבטשטוש,בעשייה,היינועסוקיםולאחריההמלחמה

אם 40עצמך".שלהאויבהייתאתהניעצמך.עםלהישארלארקלצורך.

ובייחודהילדותמחווייתנחלקהראייהאתאפלפלדתיארבריאיונות

שנוצרתמהאפשרותנחלקהראייהאתמתארהואכאןהמלחמה,מחוויית

אפלפל,דשלדבבריוהסתירהעללהצביעאינהנוונתיהמלחמה.רחאל

לביןהווהבזמןנאקטההתבוננותביןביצירתוהמתקייםהמתחעלאלא

התבוננותביןניגודזהולמעשהלאחור.רטרוספקטיביכמבטההתבוננות

התבוננות-נאקט-של-לביןהמתוארהאובייקטאתבמרכזהמעמידה

המתבונן.אתבמרכזהמעמידאקטדמיון,

ביןהמתחיםעללגשרהאפשרותאתלאפלפלדסיפקהאימפרסיוניזם

אולםאפלפלדשלהפואטיקהבמרכזעומדתתמידהראייהלראייה.עיוורון

מבטחושףהישרדות,שלנאקטהמוצגההתבוננות,אקטרבותפעמים

בתורםההופכיםמהבהבים,אובייקטיםעםהמתמודדמטשטש,מטושטש,

אךלנגישהטראומטיהעברהופךכךקיימים-לא-קיימים.צבע,לכתמי

כישלונו.ועלחלקיותועלהמצביעחזרתישחזורמעשהשלמושאלמחצה,

האימפרסיוניסטיתהפואטיקהביןהקשראתחושףהעברשלההבהוב

עמדאפלפלדביצירתוזיכרוןספרותעלמקיףבמאמרהזיכרון.לשאלת

מחוק;זיכרוןעםמתמודדתאפלפלדשלשיצירתוכךעלשוורץיגאל

 41זינרון".נעדרתאךזנרונית,נ"יצירהיצירתואתהגדירעצמואפלפלד

אפלפלדביצירתהאימפרסיוניסטיהמבטנילטעוןמבקשאניזהבהקשר

האימפרסיוניסטי,ההבהובהזיכרון:לבעייתהסגנוניהקורלאטהוא

אלהכללדמיון,הזיכרוןביןלחיצוני,הפנימיביןהטשטושהמקור,היעדר

אלאבולהתבונןניתןלאשנברעולםאותואתליצורלאפלפלדמאפשרים

פנימה.המופנהמבטבאמצעות

מתוקףהאימפרסיוניסטי,המבטשלהמשכוהיאפנימהההתבוננות

סובייקטביןלחוץ,פניםביןהאימפרסיוניסטיתהפואטיקהשלהטשטוש

בוהניתנתולמשמעותקר""אביבאללשובמבקשאניוכאןלאובייקט.

היינו"מרחוקבמיליםהנפתחהקטעאתפירשתינברפנימה.להתבוננות

לאחרמידהמבט.שלפרולבמטיזציההעושהנקטעהכפרים"אתרואים

"הושלכך:נאמרבכפרים,בהתבוננותנולההעוסקתהפסקה,סיום

אלבאליו,ניגשלאאיש .תוננובתהבשרויוהיהמאתנוהתרחק

ורואהבעדולעצורואיןומפליגהולךאלאלנו,שייראינוניבמפורשראינו

פנימההתבוננותההתבוננות,שלהאחרצדהזהו 42רואים".לאשאנואת

מאפשרתזוהתבוננותאולםמהסביבה,וניתוקלהווהעיוורוןהמייצרת

המטבסוגישניביןהסיפוראתמניעאפלפלדהמתים.עולםעםמגע
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דקלאלהביןישאימפרסיוניסטיתבפואטיקהאפלפלדשלהבחירהאת

אידאולוגי.כמהלןגםאלאהזיכרון,לבעייתסגנוניתמקבילהלייצרכדדן

לצאתלאפלפלדאפשרכן,כלהפסיביהאירופי,האימפרסיוניזם

האידיאליםנגדוגםהפלמ"חדודספרותשלהמקומיותנגדגםבו-זמנית

אפשרההאימפרסיוניסטיתהפואטיקהמכ,ןיתירהשלו.האקטיביסטיים

ממדבהשישהעבריתבספרותאירופיתלמסורתלהתחברלאפלפלד

המנותקתסיפורתיצרודבדנו,אחדכלפוגל,הןגנסיןהןמובהק:~-ציוני

לשתףסידנוובכןהעבריתהספרותשלהלאומייםההקשריםמןלחלוטין

הסירובמןמשהוהזמן.בתהספרותשלהאידאולוגייםהצרכיםעםפעולה

השואהעלהכתיבהרקעעלהאפלפלדית:העמדהבבסיסגםעומדהזה

ובכןהציונותלצורכיהשואהאתשניכסהכתיבההחמישים,בשנות

אפלפלדשלסיפוריובולטיםמהניצולים,החורבןחווייתאתהלאימה

הבהוביהעלהאימפרסיוניסטיתהפואטיקהזהבמובןסרבניים.כטקסטים

פואטיקהזוהיחד-ממדי.באופןהשואהאתלמשמעסירובהיאוכתמיה

אולםעיניו;ודואותשדאומהעלולתהותלאחודלהיבטלמחברהמאפשרת

הםבאי-נגישותם,ובהבהובם,מלא,באופןנגישיםאינםוהחורבןהשבר

החד-משמעית.והעדותהנדודהלקחשללתחוםמחוץאלמוצאיםגם

הקיוםשלנוסףבהיבטלעסוקלאפלפלדפשר-האימפרסיוניזםאולם

יצירתושבמכלולספקאיןלחזרה.טראומהיבןהיחסיםוהואהשואהלאחד

דמויות,נושאים,שליחסיתקבועמגווןעלהחזרהבולטתאפלפלדשל

בשלדקלאלאפלפלדחשובהאימפרסיוניזםהיהזהבמובןומקומות.

מןכאןלסדרה.אולחזרהבוהמוענקהמקוםבשלאלאהמבטמרכזיות

לציידשהחלמונה,קלודו sssב-פיתחהסדרהרעיוןאתכילהזכירהראוי

ערימותעלמבטים"חמישה-עשרכגוןציודיםבסדרות.מוטיבאותואת

ניתןכיצדהדגישובוראן,הקתדרלהשלהסדרתייםהציורייםאוהשחת"

בעולםהמתמדת.בהשתנותוהנדהמתוןפעםאחדפעםאובייקטלתאר

מושגסיפקהטראומה,שלבסימנהתמידהעומדעולםהשואה,שלאחד

הקיוםלהמחשתחדשותאפשרויותהאימפרסיוניסטים,שפיתחוהסדרה

עלזהבהקשרלחשובמעניין . 43אתממחישהכמובפוטנציהאינסופיתשהיאהסדרה 43הפוסט-טדאומטי.

קופפדמן,שלהמופשטיםציודיוכמעיןמשמשתהיאבכןהטראומה.שלמהעולםלחרוגהאפשרותהיעדר

המחיקהעלהעיקשתשחזרתםהניצולים.שלהשבורבעולםהזמןשלאובייקטיביקודלאט
לחווייתכהתייחסותנתפסה

השואה.
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דודאירינה

דיבוריחיאלנשא , 1961ביוני-7באיינמן,משפטשל 68מספרבישיבה

בערךשם"הייתיאמר:העדיםלדונןכשעלהאושוויץ.עלעדותואת

הולךשבר-רגעכלהארץ.נדורעלכאן,שהואנפישםהזמןאיןשנתיים.

להםהיולאשמות.היולאזופלנטהולתושביאחר.זמןגלגלעלשם

 ] ... [אחריםטבעחוקילפינשמו ] ... [הם ] ... [ילדיםלהםהיוולאהורים
מסתכליםהםאותם,רואהאני ] ... [קצטניקהמספרהיהשלהםהשם

ניסההזיזביתאב י." ...התורלידאותםראיתיאניאותם,רואהאניבי,

כךאחרוהתעלף.העדיםמדונןירדממקומו,קםדיבורהעדות,אתלנוון

חולים.בביתואושפזהתמוטטדיבורהישיבה.נפסקה

העדותזואיינמןמשפטבמהלךהמשפטבביתשנישאוהעדויותמכל

הישראלי.הציבורשלהקולקטיביתבתודעהנשכחלבתינרגעשנצרבה

בביתדברואתלשאתצטניקלק'שניתנהבהזדמנותדווקאהרימדוע?

קרבנותאותםלכלהתחייבותואתלממשיכולהיהבומקוםהמשפט,

התעלף.צטניקק'קרס:שלוהטקסטשכיספו,

במרחבובקריסתהבקריסתה,דווקאלדעתיטמוןזועדותשלנוחה

מהאתמנוליותרחושפתצטניקק'שלהטקסטקריסתהמשפטי.

לשונימצבהואהדיפרנד .) Differend (ה"דיפרנד"מכנהשליוטאר

"השתיקה",ביטוי.לכללמגיעאינובר-ביטוילהיותשצריךמשהושבו

שמבטאעניין"איננהבשפה,השואהלייצוגיבהתייחסוליוטאראומר

מןמבקשליוטאר 2הגוי".לבתינשארשמשהוסימןהיאאלאאווירה,

ביטוילתתנדיהזההטראומתילאירועועקבותרמזיםלהמציאהאמנים

בתוךמנילההשואהעלשהעדותטועןאגמכן(גם"דיפרנד".לאותו

טראומתיתעדותלבבםנושאיםהניצולים"לקונה":עצמהשלהליבה

לדעתלכן,לעצמם.אפילוביטוילהלתתמסוגליםהםשאיןעדכל-כך

מעבודתחלקעלמבוססהמאמר •

עםהתמודדות"דרכ'הדוקטורט

 'א(השואהבספרותהטראומה

 ,")'ולפ'צטנ'ק,ק'אפלפלד,

פרופ'שלבהדרכתושכתבת'

העבד'תהאונ'בדס'טהמ'דון,דן

 . 2000ב'רושל'ם,

ה'ועץעדו'ות:ד'נוד,'ח'אל . 1

אודלףנגדלממשלההמשפט'

במשדדההסברהמרכז ,א"כמן

 , 1963'דושל'םהממשלה,ראש

 . 1123-1122עמ'

J. F. Lyotard,, Tlze Dif.ferend: .2 

Phrases inDi.ipute, G. Yan Den 

Abbeele (trans.), University of 

Minnesota Press, Minneapolis 

1988, pp. 56-57. 

Giorgio Agamben, Remnants .3 

of Ausc·lzwitz, Zone Books, 

New-York 1999, 
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מרבדלוי"פרימומאמריראולוי rי"י
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עמ' , 2003 , 25אלפיים,מהאש",

154-133 . 

לאותהוהקשבההתייחסותמחייבתניצולשללעדותהתייחסותאגמכן,

לקונה.

6 . Primo Levi, "On Obscure 

Writing", Other Peop/e 's 

Trades·, Michael Joseph 

Rosenthal (trans.), London 

. 157-163 . 1989, pp 

בספרובושהשתמשמושג . 7

באריעמנואלהמחזורתי","הטלבה

וכתר,המאוחדהקיבוץ(תרגם),

 . 50עמ' , 1987ירושלים

 . 187עמ'לעיל, 6הערה . 8

שאיןבעצמתה,חריגהשלילית,רגשיתחוויההמעורראירועהיאטראומה

לתתאפשראיך 4חייו.סיפורבתוךאותהולהטמיעלשלבדרךלסובייקט

ההולם?הייצוגאתלקונה,לאותהביטוי,להשאיןקיצוניתחוויהלאותה

רציונלי,מושגיםעולםבתוךהטראומהאתלהבנותניסיוןשלדברךהאם

והתבוננותחשיפתהתוךהטראומה,בגרעיןלנגיעהחתירהשלדברךאו

האינסופיים?עומקיהלתוך

בהלגעתהחתירהלביןהתהוםחוויתאתלהמשיגהניסיוןשביןהמתחעל

דברייאתאדגיםזה.במאמרלדוןמבקשתאניהפואטיתהשפהבאמצעות

זהשוניםאלהיוצריםאפלפל.דואהרןלויפרימויוצרים:שניבאמצעות

לוי-הטראומהנחוותהשבובגילראשית,מהותיים.ענייניםבכמהמזה

שלההתנסותבמרחבשנית,מתבגר;וכנערכילדואפלפלדבוגרכאיש

למרותאירופה.ברחביואפלפלדבאושוויץלוי-הטראומתיתהחוויה

ולחלץשלהםהפואטיתההתמודדותבאופנילהתבונןמבקשתאניזאת,

פרימוכיהיאטענתיהחוויה.שלפואטיעיבודשלשוניםכיווניםמתוכם

שלרגשימעיבודונמנערציונליבאופןהטראומהאתלהמשיגחותרלוי

לגעתמנסהשאפלפלדבעודבטראומה,הטמוניםהאי-רציונלייםהיסודות

שלה.וקוגניטיבישכלתנימעיבודונמנעורגשי,אותנטיבאופןבטראומה

 Sןוופרימואצלהטראומהעיבור

אתהמאחדה"נאורות",שלהמשמעותורביהמרכזייםהמאפייניםאחד

בכוחההאמונההואהחברתית,האידאולוגיהואתהמדעאתהתבונה,

לויעבורמהווההתחנ,ךשעליהה"נאורות"ברוחהשפה,השפה.של

נוצרשבאמצעותוהכליהיאהשפההמציאות.שלמדויקלתיאורכלי

"עלבמאמרוכאוס.שלבמקוםגםסדרלהטילשבכוחוידע,ומועבר

לכתובפניםלשתימשתמעתשאינהתביעהלויהציג 6עמומה"כתיבה

שאבודבייקנותבבהירותהצורךמקוראתהאפשר.ככלשקופהבשפה

במאזנייםמילהכלנשקלהבכתיבתוואכן,ככימאי.שלומהניסיוןלוי

בוטחולאברגישותהמציאותאתבוחןהכימאימעדבה.שלמדויקות

שלהאומנות"היאלוי,אמר"כימיה",שווה".ד"כמעטשהואבמשהואפילו

 ) distinguishing (והאבחנה ) weighing (השקילה ,) separating (ההפרדה

מתוךאירועיםהמתאראדםעבורשימושיותמיומנויותגםהןואלה

לתאר,ביותרהוודאיהאמצעיעבורוהייתהמדעיתדייקנות sהמציאות".

הואהספרותית.הכתיבהשלבתחוםגםבמציאותתופעותולחשוףלהבין

בשפה.עמימותכלתיעב

הקישוראתביטללויהלב.מןשבאהזורקאינהאותנטיתכתיבהלוי,עבור
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. 1 

' 1 

"הלב"גישתמהלב.שבאהוכתיבהאותנטיתכתיבהשביןהקונבנציונאלי

שההיגיוןכאיברהלב,לפיהמוטעית,קדם-הנחהעלמבוססתלטענתו,

"קפריזית,היאלדעתו,הלב,שפתיותר.נאצלהואאותו,שמנחהזהאינו

שפתז'ארגון,ניב,היאהיותרלכלבכלל.שפהאינהזויציבה.ולאמזוהמת

 . 158עמ'שם, . 9נכתביםהדבריםשלפעמיםלויהודהזאתעם 9פרטית".המצאהאוגנבים

שבוכהלמיבעיניומשולהכותבואזשמחה,אוכאבמתח,שחרורלצורן

שלהמקוםהואמובן,הלבתישלהמרחבהואלויעבורהמדברבמדבר.

קול.לאוגםצלילשאינומובחן,לבתירעשהיאהיבבהה"טרום-שפה".

הנשמעיםטקסטיםעלהמורעףהשבחכדבריו,עליו,נמאסזומסיבה

 . 160עמ'שם, . 10עדיפהמבחינתו 10חיה".שלכ"יבבהאולביטוי"ניתןהלבתישלכ"גבול

ביצירתומתגלגלתהמדברמטפורתהחיה.יבבתפניעלהאנושיתהמילה

בהמשך.שאראהכפי-השונותלסוגותיה

!:"" 
i= 
ו-

i== 
::.'== 

המובחנת,השפהאלהטראומהאתלהביאהייתהלוישלהחייםמשימת

עלה"מדבר".מןאותהלחלץובכןהסימבולי,הסדרשלבממדאותהלייצג

מבוללבת:אלבואצילה,טרגיתהיאשלושהשירהברורכילויאמרצלאן

וחרדהתדהמהמשליטהאחרוןשהמלמולעדלדףמדףגוברתהזו"החשיכה

 . 162עמ'שם, . 11בסגנוןלויבידינעשיתהכאוסעלהסדרכפיית 11מת".אדםשלמלמולכמו

איןבהוצפופה,מהודקתכתיבהלי"אימצתיתבוני"."איפוקלהלןשאכנה

מדויקותלאמהתבטאויותולהימנעמילהכללשקולההרגללעודפים.מקום

דבריםלהעלותהמדעית.למעדבהמשיכהבאותהדרישה,באותהמקורם

שלשמץוללאוהקפדנותהדייקנותבמירבאותםלתארהזיכרון,מתון

שאנימהבכלקיימתהזוועההזוועה,אתלהדגישצורןאיןוגיבוב.עומס

בסרטלויעצמועלהעירכך . 12האח,דבכתיבתו:מרכזייםמאפייניםשנילויהדגישאלהדבבריו 12מספר".

ואכןחסר.משהובכתיבתושאיןוהשני,מיותר;משהובכתיבתושאין

"נראהאמר:הואקארודילרובוטומותולפנילוישנתןהאחרוןבריאיון

שלי,הספריםלמיותר.ההכרחיביןמחושבאיזוןלהיותחייבבסיפורכילי

 13מיותר".דברשוםמכיליםאינםבהם,גאהאניכןועל

המנסההמדעית,השיטהעלהאמוןמדעןשלבאוריינותמצטייןלויפרימו

בספרוהמדעית.המחשבתיתהמסגרתבאמצעותומשמעותסדרלחלץ

העומדהעולםעלידעהמייצגתזו,אוריינותמשתקפת 14אדם?""הזהו

עםסופיולבתימתמידניסוייעימותתוךוספקנילוגישיטתילמבחן

המציאות.

בהתייחסוחייו,עלדוקומנטרי

 Karel William (כתיבתולסגנון

הטלוויזיהרשתעבורנביים],

3 France (. 

בירימאיטלקיתתורגםהקטע . 13

 Roberto Diמתוךשטרןיעקב

," Caro, "La fatica di scrivere 

. 26/4/1987 , L'E,presso 

יצחק ,אדם?הזהולוי,פרימו . 14

תל-אביבעובד,עם(תרגם),גרטי

1989 . 

מעדבה,מעיןבאושוויץראהכןמדען.שלבעינייםלויהתבונןבאושוויץגם

וכןאדם?""הזהובשםקראלספרלחץ.בתנאיהאנושיהמיןנבחןשבה

במובןהיה,שהמחנהלכןהלבתשומתאתלהסב"ברצוננובו:כתבהוא

סוגרותתילגדרותאםרב-ממדים.וסוציולוגיביולוגיניסוימעיןמסוים,

שונות,שפותדוברישונים,לאומיםבניהגילים,כלבניבני-אדםאלפיעל

קבועים,קיוםתנאיעליהםכופיםאםשונים;ומנהגיםשונהתרבותבעלי
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אתלהםמספקיםואיןקפדני,משטרגםעליהםכופיםנפש,לכלשווים

ביותרקפדנייםמעדבהתנאייוצריםשכךהריהבסיסיים,החייםצורכי

האדם-חיהאצלנרכשתואיזוטבעיתהתנהגותאיזומהםלהסיקשאפשר

ו sחייו".עלנואשותהנאבק

והמינימליסטיות.המדויקותבהתנסחויותיוניכרתלוישלהמדעיתלשונו

ופדנטית,מדווחת,מאופקת,לשוןהואמכתיבתוגדולחלקשמאפייןמה

המכריעהסלקציהאקטבתיאורלמשל,המציאות.כימותעלהמושתתת

אנשיו,מאתייםעלצריףגומריםדקותארבעשלוש"בתוךכתב:הואבחייו

המיונים, 16יושביו".אלףעשרשניםעלהמחנהכלאתשעותכמהובתוך

המדעית,התרבותמשיחחלקהםלסוגיהם,והמיפוייםהכמותייםהדיווחים

שחזורה.ועםהטראומתית,החוויהעםבמפגשכמדעןללוישעזרה

הפואטית.השפהאתגםלוימפעילוהמודדתהשוקלתהמדעיתהשפהלצד

מןקצתהםומיתולוגיות,מקראיותאלוזיותמטפוריים,אנלוגייםמבנים

ומאפשרהכאוטיתהמציאותאתלוימבנהשבאמצעותוהפואטיהלקסיקון

למשללוינשעןאדם?""הזהוביצירההטראומה.עםלהתמודדלעצמו

אףדנטה.דומאתהאלוהית""הקומדיהמתוך"התופת"השאולסיפורעל

טומןבאושוויץהשהייהתיאורבאלימות,לויעלנכפהלשאולהמסעכי

חצייתשעניינולשאול,הירידהשלהמיתיהסיפורגרעיניאותםאתבחובו

גםאלבהאנושי.הקיוםגבולותשלודביקהוהמוותהחייםשביןהגבול

שלו:העולםתמונתשלהעיקריהדפוסאתלויזונחלאהפואטיתבשפה

יוליסס"של"המזמורבאמצעותזאתלהדגיםמבקשתאניהתבוני.הדפוס

לחבריולהביאכדיהבורמתוךלויפרימויוצאזהבפרקאדם?"."הזהומתוך

לדקלםבוחרלויז'אן.הואלמשימהחברודל.מרקהכפייה,עודביהאחרים,

מנסהלוידנטה.מאתהאלוהית""הקומדיהמתוךנוקאנטואתבאוזניו

תוךכזיההטקאיוליסס.שלהמזמורשלבשורותיוךכזיהל

ו sהברבריות.עלהתרבותשלניצחוןבשורתעבורולהיותהופך הולךלי'"פד'מו'גנדודף,צב' . 18

בדאנטה",ונזכרמדק,להב'א

לושאפשריוליסס,שלהרוחעוזאתיוליססעלהסיפורמתוךחילץלוי . 57-47עמ' ,) 1994 ( 11חדד'ם,

מוותרשלאכמיהאדם,שלמרכזיותוואתדברכו,המכשוליםעללהתגבר

יוליססשלו.התבוניתהיכולתעלביותרהגדולותהמצוקהבשעותגם

דווקאבאדםהחבויותהנפשלתעצומותמיתימודלבובהיזכרותמהווה

אל"ראו,תבוני:כיצוראותוהמאפיינותחייתיות,הלאהתכונותבזכות

לרדוףאםכי /יערכחייתולחיותנוצרתםלא /הביטומחצבכםצור

נשגבלרגעלהיותהופךזובשורהההיזכרותרגע 19ודעת".בינהיקר,קעד,עמ'לע,ל, 17העדה . 19

אנישגםנדמההעולמים!"ריבוןעצמו:שכחתכדיעדלוי,עבורומרגש . 120-118שודדת

לרגעשדי.כקולשופר,כתרועת-הראשונהבפעםהדבריםאתשומע

יוצרתטבעה,פישעלהטראומה,שלהחוויה 20אני".והיכןאנימישכחתי . 123עמ'לע,ל, 14העדה . 20

כאשרתיקון,שללרגעכאן"זוכה"האדם,שלחייובסיפורמהותישבר

למרחבאותוהקושרהצלה,עוגןלויעבורמהווהדנטהשלהטקסט
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ההווהדרךמהעברהטקסטואליהשיחבתוךאותוומעגןהאנושיהתרבותי

לימים,השבר.אתלאחותהטקסטשלבכוחוהיהקטלרגעהעתי.דאל

באקטלויונזכרשבוהניצולים","השוקעיםספרואתכותבהואכאשר

השורות[זיכרוןערכםהיה"רבזה:זיכרוןשלהמוסףובערןההיזכרות

העבר,עםקשרולקשורלחזורליאיפשרוהםושם.אזר"ד]דנטה,של

השעהלחץאףשעלשכנערני,הםזהותי.אתלבצרוכןמהשכחהלהצילו

לשובדרך ] ... [קצרחייםמרווחליהעניקוהם ] ... [לפעולשכליחדללא

 21עצמי"·אתולמצוא

~ 
F.: 
ו-
;:: 
::1:: 

בזיכרונולהעלותמצליחהואאיןבשכחה,לוישלהטיטניבמאבקאלב

אלוובדאשהשורותאותןיוליסס.עללסיפורהנוגעהטקסטכלאת

חיבתאתרכזאללויכקוראת.שליהקשבאתשעוררוהן 'ורכזנ

לאהספינה,עברהשבוהמרחביהמסלולאתלאטלאמאכוס;לבנוהאב

וחישרב"גילנוהרגשית:ההתפרצותאתולאכוכביו,עלהלילהתיאוראת

קעה,עמ'לע'ל, 17הערה . 22רגשיתהרהשןההפורגאטוריום.הרלהםמשנגלה 22לבכי",הפן

 . 136שורהלחלוטיןנשמטהולבכילגילהנוגעתביותר

מזיכרונו.

מעלה-והבכיהשמחה-יוליססשלרגשותיואודותהשורהתחכש

לוי,באישיותו.אחריםלממדיםהנוגעפןלוי,אצלאחרפןהדעתעל

והסדרהחוקלכפייתהתגייסותתחושתעםחייוכלנותרוהמדען,האיש

 'הכופההשפנהתעונתלביטוימלתתונמנעהתופעות,על
לטראומהלכאוס,לתהום,ביחסהרגשעצמותאתלבטאשביקשההתנועה

המדבר,במדבר".כ"בכייהאצלונתפשהלרגשותפורקןנתינתולמוות.

טרום-שפה,שלהמקוםמובן,הלבתישלהמרחבלויעבורהיהכאמור,

קול.ולאצליללאשאינומובחןלבתירעשעבורוהייתהוהיבבה

 24"אלמנאן".בשירגםשובועולהצצהחרדהשלכמרחבהמדברמטפורת

התפרקותאתההתנתבות,חוסראתהמדבר,מפניהפחדאתמסמנתהיא

חודשיםכמהבכאוס.והשקיעההאי-רציונליהיסודהשתלטותאתהשפה,

שבוהחד-דבשתי","הגמלהשיראתלויפרסםבנפשו,ידששלחלפני

בכתיבתו.גבולותלולשיםטרחכהושהואעליואייםשכההמדברהתפרץ

בהצהרהמסתייםהשירממלכתו.הואשהמדברהגמל,הואהשירנושא

והנ'צול,ם'השוקע'םלו,'פר'מו . 21

(תרגמה),שוסטרמן-פרובאנומר'ם

עמ' , 1991תל-אב'בעובד,עם

107 . 

שאתומשווייץ,לקוראלוי.שלבשירתולמצואניתןזהאחרלפןעקבות

מביןשאיננימנטאלייםלתהליכיםשייכתשירים"כתיבתכיהסבירהתכתב,

הםהשיריםהשאר.כלאתמדכאשליהרציונאליהצדעליהם.שליטהליואין

ברור.להיותקשההתאמצתיככותב,לנתח.מתקשהשאנירגששלחפירות

 M. Anissimov, Prin10 Levi . 23 23לעצמנו".ידועלאשלנוהעומקיודע.איניהתבונהמאחורימסתתרמה

- Tragedy of an Optimist ,בכתבןהשיריםכמחלה.שירהלכתובשלןהצורןאתלויתיארהקשרבאותן

 Steve Cox (trans.), Theאצלו.קייםשהיהאחרלעולםצוהרופתחןייאוששלבנימה
Overlook Press, New-York 

1999, p. 320. 

Primo Levi, C(J/le<·ted .24 

Poems·0 R. Feldman & B. 

Swann (trans.), Faber and 

Faber, London and Boston 

1992, p.24. 
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 . 24/10/75משא,אפלפלד",

ונצחה'ח'דק'נת'גאל,שוודץ, . 28

'רושל'םוכתר,מאגנסהשבט,

1996 . 

ח"ם,ס'פוראפלפלד,אהדן . 29

-168עמ' , 1999'דושל'ם ,כתר
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אפלפלדשלהשפהוניגון.גמגוםקטגורית,אי-מובחנותהואשעניינה

1 

הלקונהושלליוטאר,מחפששאותםהטראומהשלכעקבותכמוה

הרדוקציוניתברמההטראומהאתלייצגחותרתהיאאגמכן.מדברשעליה

אפלפלדאיןזאת,עםלשתיקה.הדיבורשביןהביטוישלהאפשריתביותר

השבורהעולםשלמחדשהבנייהשלהכיווןהשני,הכיווןעלגםמוותר

בשפהלהשתמריכולטראומהעלהטקסטעבורו,הטראומה.של

ולפדותהתוהואללהתקרביכולההפואטיתהשפהרקכיהפואטית

אתהמחשכיםמןיפדה"מיכדבריו:אוהטראומה,ייסוריאתמתוכו

ויעניקהאפילהמתוךיוציאם]מי ... [הייסוריםואתהכאביםאתהפחדים,

הזההגדולהגושאתיקחמי ] ... [האומנותלאאםוכבו,דחוםמעטלהם

פח,דשלפרודהכלויציבלפרודות,אותוויפוררזוועהכלבפיהמכונה

קטנותפרודותלאאםהאדםכבודמהוהנכון.מקומהעלועילויסלב
 soאלו".ויקרות . 99-98,עמ'לע'ל 28הערה . 50
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שלמערכתויוצרמוגן,למרחבהטראומהאתמרחיקהפואטיהטקסט

להגןגםאלבמכול,האיוםאתלהעלותליוצרהמאפשרתובקרותאיזונים

בתוכה.להילבעמלביהנוראההחוויהאתולהכיללשמורמפניה:עליו

הנכוןהמרחקעלהמפקחהאסתטי,הרוחקליצירתאחראיהפואטיהטקסט

היצירהפסיכולוגי,בטיפולאובפולחניםבטקסים,כמוהממשית.מהחוויה

ביותר,המאיימיםהדבריםאתהשטחפניעללהעלותמאפשרתהאמנותית

המפלצת,ומדוזהפרסאוססביפורכמושבו,מוגןממרחבבהםלהתבונןאלב

ניצל.לאספקלריה,מבעדבהשהביטמיאלבלאבן,הפךבהשהביטמי

 workingשלכלשהועיבודאפלפלדשלביצירתונעשהאםהזה,במובן

through , שלהעלאתהאתהמאפשרתהפואטית,השפהמתוךנעשההוא

האיפוק.מנגנוןבאמצעותהכלתה,ואתייצוגהאתהאימה,

שלהייצוגלהבנייתהופנהלוישלהאיפוקמנגנוןשלהמאמץשעיקרבעוד

הצדאלאפלפלדשלהמאמץהופנההסימבולי,הסדרשלבכיווןהטראומה,

השפה.גבולותבתוךפעולהעלשמירהתוךהפואטית,השפהשלהמפרק

המציאותאתולמדודלשקוללושאפשרמנגנוןהואהאיפוקלוי,עבור

וארגוןשליטהלואפשרהאיפוקמנגנוןומבוקר.מרוסןרציונלי,באופן

המיתית.והשפההמדעית,השפהלושנתנואסתטירוחקאותומתוך

הכאוטי.העולםבתוךושליטהסדרשלתחושהלחושלואפשרהאיפוק

ביותרהרחוקלמקוםהאמוציונליהאיפוקאתלקחלעומתו,אפלפלד

זה,במובןהטראומה.בגרעיןלגעתכדיוזאת,השפה,בתחוםהאפשרי

אתלואפשרגםאלאהגנה,כמנגנוןרקלאאפלפלדאתשימשהאיפוק

לצדדיהקשבבאמצעותמסמליה,השפהפירוקשלהרדוקציוניהמהלך

הטראומהאתלשמרבחראפלפלדוהניגון.המקצבהקול,הצליל,הגשמיים:

החוויה.שללממשיותאחר,סגנוןמכליותרקרובבשפה,
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בן-זקןדנה

1 

· 1 

1 

הקמרון","קשתאפלפלר,אהרן . 1שביןהמקיבליםהקוויםעלאפלפלדאהרןמציבעגדול"היום"עודבספרו

 . 581עמ' , 1964 ,] 8 [ב'האומה,כיעולהמדבריואפלפל.דמאירהציירבנו,שלזולביןהאמנותיתעשייתו

פשוטיופישאיזהחייםבפינותמתמדתב"התבוננותנעוצהההקלבהמהות

גדול,היוםעודאפלפלד,אהרן . 2מתוכןהעולההפשוטויבופיחייםפינותבאותןאדוןדבברי 2מתוכן".עולה

 . 124עמ' , 2001ירושליםכתר,בארבעהודיבוראילמותלביןהמרחבביןהזיקהשלבחינתהבאמצעות

כפיהקרקע","בקומתאפלפלד:אהרןשלהארץ-ישראלייםמסיפוריו

מרכוס,י'עשן,אפלפלד,.אהרן 3"אכסניה""וגינה", 3"עשן",הסיפוריםקובץשלהשנייהבמהדורהשהופיע

 ,] 1962]עכשיו, 1968ירושלים 4הנהר"."אדניהקובץמתוךשלושתםבארטפוס",ו"הסוחר

"בקומתהסיפור . 203-191עמ'

אילמותביןהמתחהנדוניםבסיפוריםכילטעון,מבקשתאניזהבמאמר

לביןואילמותדיבורביןהזיקהבחינתמרחבית.כסוגייהמעוצבדיבורלבין

מבקשותבוהמוצפןשעלהפנימי-הסגור,במרחבדווקאכימגלה,המרחב

החייםמקורותטמוניםהחיים,מעגלאללשובכדילשתוקהדמויות

הניגונית.והלשוןהדיבורעל-ידיהמסומניםמקורותביותר,החיוניים

האילמות,שלתחומיההינםזאת,לעומתהחיצוניים-הפתוחים,המרחבים

מדומה.כשיבההחייםמעגלאלהדמויותשלשיבתןאתהחושפת

בקובץגםאורדאההקרקע"

 'הקרקע""בקומתהסיפורים

 . 1968תל-אביב

הנהר,אדניאפלפלד,אהרן . 4

תל-אביבהמאוחד,הקיבוץ

1971 . 

המרחבעיצובבסוגייתצורןגבריאלוניסחשתבעועקרונותמושגים

תיאוריה"לקראתצורן,גבריאל . 5בהבחנותיובעיקראתמקד 5 •הדיוןבתשתיתעומדיםהספרותיבטקסט

הספרותבסיפור",המרחבשלהמרחב.שלהטופוגרפייםהארגוןלמישוריבאשר
 . 30-24עמ' , 1981 , 31-30

קבבציונכללשלאלסיפורהלבתשומתאתלהסבהראוימןמוצאכנקודת

ואילמותדיבורביןהזיקהאתלהאירבכוחוישאךאפלפל,דשלהסיפוריים

אורשראההקמרון""קשתלסיפורכוונתיהבנתה.אתולחדדהמרחבלבין

 ., 964שבנת"האומה"בכתב-העת
לעיל, 1הערהאפלפלד,אהרן . 6שישהשלסיפורםאתמגוללתזויצירה 6

 . 592-581עמ'נסיךשלארמונובמרתףהשנייההעולםמלחמתבזמןשנכלאויהודים

i i i 
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וזיגפרי,דארוויןמאנפר,דהקבוצה,מבנישלושהשלהביוגרפיהאנונימי.

אחרת,זהותשלאימוצהועלהיהודיתמזהותםניתוקםעלמצביעה

סוחריעדבקנים,"יהודיםהיולמשל,מאנפר,דשלאבותיואבותאירופית.

 sנוצרית".אשה"נשאעצמוןמאנפרדלגויהנישאהיהודיאביובהמות".ד

בחיפושיהםהרחיקוהקודמתשבמאהאומרים"ישארווין,שלאבותיו

הימיםשברבותיצחק,ר'המשפחה,מבניאחדנשארשםלארץ-ישראל",

המשפחהמבניאחדזאת,לעומתבה".לדברמרביםשאין"לאגדההפך

דורות,מדורינאורהמשפחהזושהיתהומופתים,"באותותלהראותניסה

ש"כתבואבותיוממורשתהתנתקזהוזיגפריד? 9והשכלה".דעתשואפי

השלושהעםיחדרומנים.לכתובובחר 1011קודשובענייניהקודשבלשון

שבמהלךהמספר,וכןיהודים-מסורתיים,ייסוחריםשניבמרתףכלואים

מהקבוצה.כחלקנחשףהסיפור

 . 581עמ'שם, . 12

הוניגשלמרתפולעיצובוהשוו . 13

הקרח,מכרהאפלפלד,שלבספרו

 . 1997ירושלים ,כתר

לעיל, 1הערההקמרון,קשת . 14

 . 581עמ'

 . 585עמ'שם, . 15

 . 584עמ'שם, . 16

 . 582עמ'שם, . 17

 . 585עמ'שם, . 18

 . 587עמ'שם, . 19

מסות"ערות",אפלפלר,אהרן . 20

הציונית,הספדיהראשון,בגוף

 . 15עמ' , 1979ירושלים

 . 10-9עמ'שם, . 21

מצדמובהק:דיאלקטיכמרחבהמרתףמעוצבהקמרון""קשתבסיפור

המרתףחיים.בושנרקמיםמקוםהיכרשניומצדמאייןתחוםזהואחד

אתממלאהשאפלהחשוךכמקוםתיאורועל-ידימאייןכתחוםמעוצב

אולם 12האופל.שלתחומואלשעברוכמייושביותיאורובאמצעותחללו

הלשוןשגרתאתהמאייןכתחוםהמרתףשלעיצובויותרמענייןלדיוננו

בחייםהפועלות,הנפשותשלהקודמיםבחייהןשמקורהזוהקודמת,

לבשוןהדיבורראשית, 13טרום-מלחמה.שלבתקופההחוץ-מרתפיים

המספר:שלהבאיםדבריולמשל,מעידים,כךעלמתוכנו.מרוקן"אני"

ואם ] ... [כךאומריםאיןשובאתה,אני,הראש.אתהסבמישהו"חמישה.

מתערעריםבמרתףושנית,לאסם".לאורווה,הואמתכווןהריאומרמישהו

סברלמשל,מאנפר,דהקודמת.הלשוןשגרתשלהרציונלייםהיסודותאף

הואאףגויה,אמוטעות."אלאאינההיהודיםקבוצתעםיחדכליאתוכי

לא"הנימוקבמרתףאך 14מתכוונים".אליולאהרינוצרית.אשהנשא

"במרתףאחרות,במיליםהמספר.טועןו sלשון",איןנימוקיםולבינברא

 16שותקים".הםמתושהמילים"ומאחרהישן.האוצרמןהמילים"גוועו

"מסרבשהואמשוםהישנההלשוןבשגרתלהיאחזמנסהאמנםמאנפרד

שם:היותועודבתמודגשתבזמןבואך 17המרתף",שלבקיומולהודות

הלשוןבשגרתמאנפרדשלהיאחזותוו sכאן".כפותוהואלמעלה"ישותו

מתגלהעצמוומאנפרדכאנכרוניסטית,במרתףאפואנחשפתהישנה

כתבהישנההלשוןבשגרתהדיבוראופצייתעל 19למצבו.וכעיוורכתמים

גםמאיתנוהירפהלאמשהולומר"הנסיוןכי"עדות",במסהאפלפלד

גמגום.אלאהיהלאלומרבידינושעלהכלאךביותר:הרדומיםברגעים

 20הזיוף".וממילאהישן.האוצרמןמיליםיותר,חמור

נחשףהמרתףהישנה?הלשוןשגרתאתלאייןשבכוחובמרתף,בומוצפןמה

ילדותןמראותאלקצרים,לרגעיםולוהדמויות,מתחברותשבוכמרחב

הנפשבקרקעיתשהוצפנוזהותמרכיביאותםכלאלהמקורית,זהותןואל

הטרום-מרתפייםהחייםמןהזיכרונותשלמקומםאת 21בהם.דוברולא
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נמוגוהימים"עםאחרים:מימיםוקולותמראותשבריריבמרתףתופסים

כאילואלינוהשביםכמראות-ילדותאחריםמימדיםקילבושכןהזכרונות

שלילא-לומריכולאינןכיאףאןמנותקיםאותם,חיינואנחנולא

לזהותולחילופיןאוהמרתף,שללקיומוכאמורהמתכחשמאנפר,דהם".

סוחריעדבקנים,יהודיםסבו.אחוזתאתזוכר"עדייןהואאפילוהיהודית,

כאילוניעורו,עתהורקאלהמראותעימונשאהשניםכל ] ... [בהמות

עולהמבזיק"כניצוץזיגפרידשלבתודעתו 22בשנים".מאותהיורדומים

שתילידערו,ךשולחןלידאי-פעםאותהששמעתאגדהממרחקים,קול

כזהותאירופיותםנחשפתהללווהקולותהמראותלנוכח 23כסף".מנורות

שבהקלוב,אלהולן ] ... [חליפהלבוש ] ... [בשדרהפוסע"אתהשאולה:

שלמסדיההתערערות 24תדמית".זושחיתהיודעים]כאן ... [הקונצרטמן

אותהשלודאותההתערערותאתלמעשהמסמנתהישנההלשוןשגרת

אינםהמרתףמןועוליםשצפיםחומריםאותםכמו-כן,מדומה.זהות

חסרותלפיכןעליהם.דיברולאאירופהשיהודיזהותמרכיביאותםאלא

נפשן.במרתפיהמוצפןאתלבטאיוכלושבההלשוןאתהדמויות

r-
i: 
rייי1
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G: 

חייםבושרוחשיםכמקוםהקמרון"ב"קשתהמרתףנחשףבו-בזמן

סוחריםשניגםכלואיםבמרתףחדשה.לשוןשלניצניהבוונובטים

אותםלמקורותיהם,הםאףנזקקיםהסגורב~ניםיהודים-מסורתיים.

קצבניגון.קולובוקע"עולההמרתףמןיהדותם.יונקתשמהםמקורות

נשתבשואפילו ] ... [אותםשטפהעזותאיזו ] ... [בסוחריםניעוררדום

אוחגשלניגוןלומר]אין ... [חבויהיההשניםכלנפגם.לאהניגוןהמילים,

 2sלבהונות".עדמוכראח,דניגוןכדינלבלוהניגוניםסעודות.שלוששלניגון

ומרומםמקורותיהםאלהאחריםהמרתףיושביאתגםמחברהניגוןקול

הדביק.העפרמתוןמורםאתהגםהקצב.עזמהחשאתה"לפתעאותם.

 26העוגן".המשוט,שזהוחשאתההסוחרים.שלניגונם ] ... [ועודניגוןעוד

הםשהריהסוחרים,שללניגונםרגע"נאזיןהמספר:מוסיףאחרובמקום

עגומהחגיגיותאיזוהחול.ניגונינדמוהפושטת.המצוקהאתלרסןיודעים

המרוממתרליגיוזית,חדשה,לשוןשלכניצניהנחשףהניגון . 2ד 11אותןמכנפת

במסה 28בחובה.טומנתשהשתיקההכאוסאתלרגע,ולוו~פרה,האדםאת

ונעימה,חדשותמיליםלבאכיהבנולימים"רקכיאפלפל,דטוען"עדות"

הלשוןאתלאפייןאפלפלדלטענתשאמורההנעימה, 29דבר".יאמרלא

המרתפי.המרחבמןהקמרון"ב"קשתבוקעתהחדשה,

שגרתאתמחדשבוראתזאת,לעומתהמרתף,מןהדמויותשליציאתן

למשל,ארווין,הניגון.לשוןאתמאיינתהיאמאידןאןהישנההלשון

 30אותנו".הציל"הנסיךכיוטועןהישןהמיליםבאוצרמחודששימושעושה

שנישלהמעשיתומתפילתם 31סופר","להיותרצונועלמספרזיגפריד
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נחשפתיציאתםאןכליאתם.עםנותקושממנוהחייםמעגלאלשבים
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המרחבמןיוצאיםלדודםשבניגודהצעירים,אחייניושניהקרקעבקומת

הדו.דעל-ידיהמנוהליםהמסחרעסקילצורןהרחובאלהסגורהפנימי
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הפנימייםהמדחניםמןהיוצאותהדמויותמתוארותהארץ-ישראליים
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הדמויותאתאמנםהמנתקכתחוםמעוצבזאת,לעומתהפנימי-הסגור,

ומאפשרהחייםמעגלאלאותןהמשיבהוא-הואלמעשהאךהחוץמן

זהותן.מרכיביועלעברןעלדיבורןאת

חושפותהללוהפנימייםבמרחביםאפלפלדשלוהתמקדותוהתבוננותו

העולההיופיאתמאירותבו-זמניתאךבתוכםשאצורהעצוםהכאבאת

אל /791השיבה"שירתאתהסופר,שלהניגוןלשוןאתובוראותמתוכם

נפשו.מרתפי

r-
i: 

 Mעמ'לע'ל, 3הערהעשן, . 74
C 

200 . !:: 

 . 203עמ'.שם, 75

לע'ל, 4הנהר.הערהארב' . 76

 • 29עמ'

 . 3 7עמ'שם, . 7 7

 . 49עמ'.שם, 78

שאולהש'בה""ש'דתהצ'רוף . 79

סדן,דבמורו,עלאפלפלדמדבר'

מכדעתהשפעההשפ'עהשמשנתו

אהרןראו: .'צ'רתוועלהסופרעל

בגוףמסות"המודה",אפלפלד,

 . 66עמ'ראשון,

• i 

J 
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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 



את"להחר'שפ'שלר,ברכה . 6 ....
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והכותונת''העורהלשון:שלקולה ~

r-'יצחקלשון",כדירותכתשיו'טמיון
i:i .... (עורכים),פרושואיר'סבן-מדרכי
s:::: 

כפורב'ן :) 6 (שבעבאראשל 3 
שלביצ'רתומחקרים-לעשן-י= ;::: 
הספריםהוצאתאפלפלר,אהרן :=-::
;:.., 

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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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
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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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אינהאםשפתלהיות"שהבטיחההחדשה,האחרת,והשפהמדבר",אדם

 47חררגת".אםאלא
 . 103 , 102 , 101עמ'שם, . 47
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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

R 
rיר
r--

=-= .... 
.F! 

 . 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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יצחק•מאשה

ר,י.שמות . 1השואהעלשכתיבההיהמשוכנעהשואה.עלדיברשלאשניםהיו

זו.לתחושתונאמניםשותפיםמצאהואאסורה.אפשרית,בלתיהיא

הכתיבהכיוטענוחזרואחריםמלומדיםגםארורנוהפילוסוףגם

אהבה,פתאוםאפלפלר,אהרן . 2ערעור.'ללאזהאיסורקיבלהואאסורה.השואהעלהאמנותית

 . 92עמ' , 2003ירושליםכתר
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• 

חיים,סיפוראפלפלר,אהרן . 3ובקשייהשפהבבעייתלדוןאפלפלדאהרןמרבה /31חיים"סיפורבספרו

 . 1999ירושליםכתר,הבאתיממיליםהחשד"אתאומר:הואדבריויתרביןהקומוניקציה.

בגמגוםהגמגום.אתמעדיףאניחש.דבימעורררהוטמיליםרצףמשם.

מןהמיליםאתלצרוףהמאמץאתהשקט,איואתהחיכוךאתשומעאני

רהוטיםחלקים,משפטיםפנימי.משהולןלהושיטהרצוןאתהסיגים,

 . 95עמ'שם, . 4פואטיקת 4ריקנות".עלהמחפהסדרשלבקירן,אישלהרגשהבימעוררים

נעההיאביצירתו;בולטיםהיותרהמאפייניםמןספק,ללאחינה,האלם

והמילההטהורהצלילעבראלגמגוםדרךמוחלטתדממהביןרצףפניעל

הכתובה.

החורף,אלמסעאפלפלר,אהרן . 5במרכזוחיים"."סיפורלאחרשנהאורראה /51החורףאל"מסעהרומן

 , 2000ירושליםבתר,אתהמספרהתבגרותו,בראשיתנערקורט,הואקרטי,שלדמותועומדת

הנולבהפתיחתעםאחת-עשרהכבןהואקרטיראשון.בגוףהעלילה

אביו)מותלאחרהנחוגהשנים-עשר,הולדתויוםמתואר 17(בפרק

בפרקמוזכרהשלושה-עשרהולדתו(יוםסיומהעםארבע-עשרהוכבן

פרקיובחמשתהפגישות).בביתלבקרבפניוממליץחונכו,כשרודולף, , 37

שנותעלמידעלנוומספקבזמןאחורהחוזרהמספרהרומןשלהראשונים

מידעוהאהובה.החורגתאמוחנהעלמאמו,יתמותועלהמוקדמות,ילדותו

הזיכרוןהגדרתאתלחלוטיןהתואםבאופןבמקרהושלא-מתנסחזה

שברירישיחות,קטעיזיכרונות,כהבזקיטיפיןטיפין-חיים"ב"סיפור

הפסקהאתראוזהלעניין . 6הסמיךהזרםמתוןנוטללחלוםדבומה"הזכרוןחלומות:ושרידיתחושות
סיפורלספרהמבואאתהפותחתאותםגונזבכ,ןמהשלפכיםולעתיםמסוימים'פרטיםהמאורעותשל

חיים.ובהמשכוה"אוטוביוגרף".•אפלפלדטועןאותם",מעלהמסוימתובשעה

ן

! 133 



rי
rר
r1י 
ו-

ן:ך

 ::ו

7 s . ,85עמ'שם . 

rי

~ 
 ::tי::

f 
~ 
 !:::ן
!§. 
: 
R 
ןכ

= 
 ::tי::
rי

 ::ו
 :::ו
;= 
-:ו

הילדים"אצלילד:שללזיכרונוהאופייניאתמגדירהואחיים""סיפורשל

הואהזכררןאצלםלחלוטין.שרנהמשהראלאבזכררןנטמעוהשמותלא

כרונולוגי,זכררןלאומתבהר.השניםעםמתחדשהואמתרוקן.שאינומאגר

 7כן".לומרמותראםומשתנה,שופעאלא

הארבעיםשנותבראשיתמתרחשתהחורף",אל"מסעבנולבההעלילה,

קמהיהודיםבהמרתסוחרישלקבוצההקופטים.בהרישםנטרלבכפר

הפעולהובעקבותהמקוםבתושביהמתעלליםגרמניםקציניםוהורגת

ההרים.לעברקולקטייבתלבריחהמתארגנתהכפראוכלוסיית

הארבעים,שנות(ראשיתוהמרחבהזמןשלהמדויקתהמסגרתלמרות

לכותרתלצייתהעשויהוכר')יהודיםמולגרמניםהקופטים,בהריכפר

אלגוריה,מעיןשלתחושהמראשיתוכברירצדהטקסטהשראה","ספררת

מוגדרת.מציאותשללגבולותיהמחוץוגידיםעררהקורמתהתרחשותשל

עדמוקצניםקיומייםמצביםמעצביםהםאםגםהריאליסטיים,חומריו

הנורמטייבותלציפיותינונעניםהםבאשרבסביבתםלנרונוח-אימה

בהרריהיסודערכיהמשדרתמיתיתלתבנית-עלכיסויאלאאינם-

יח.דגםוהיהודיתהאנושית

(דאו,שקדרגשוןלרככךקדם . 8

העברית,פרדתבסיאחדגל ,למשל

 .) 32-29עמ' , 1985ירושליםכתר,

עדייןמבחיןאיברשקדואולם

אלאכלל-היסטורית,בראייה

שהוא"ככלכיבצדק,שלאקובע,

יצירתוההפשטה,אתמדגיש

לרקה".

לדבריםמרמזעצמוהסרפד . 9

שלנר"העיר"בשוליבסיפוראלה

שלהראשוןבגיליוןשהתפרסם

בסיפור .) 2002(סתיוהחדשהקתש

שראהניצולהמספר,מביעזה

פרימרעלדעתואתועייף,מבורג

אתמעלהלוי"פרימרואומר:לוי

הגטולהורה.אותרוהופךהעבר

היולא ,לנרמגלההואוהמחנה,

דפוסיאלאארעיים,כליאהמתקני

פינה"מכלאלינוהנשקפיםחיים

 .שליההדגשה .) 32(עמ'

הריאליסטית-ממחויבותםאפלפלדסיפוריאתשחררשרררץיגאל

הכותרתתחתהקורסתהמשקל,כדבתהמימטיתהמטלהומןהיסטורית

-15.6.2001בב"מעריב"שפרסםבמאמר sהשראה"."ספררתאפשריתהלבתי

אתמעתיקכשהואהדברים,שלאחרתראייהלאותהאשנבשרררץפותח

פשטניבאורחהמתחבטשק,דשלהסגנוניותההבחנותמןהכודבמרכז

האמתבתוקףמשמערתידירןאללאימפרסיוניזם,סרריאליזםביןמשהר

טוען:הואדבריויתרביןהיצירה.של

האמתלתוקףבדרמהמעוגן,בוראשאפלפלדהעולםשלהאמתתוקף

האקסמפלרםכוחעל-הלג'נדדיהמופתסיפורשלאוהמעשייהשל

שלהקיומילמצבםכמראהלשמששלההפוטנציהעלהיצירה,של

בגרףעליוכותבשהואאפלפלד,שלהספרותיהעולםהקוראים.

היסטוריבהקשרנבראולאהיהשלארקלאעבר,ובלשוןראשון

לפחותלטעון,מתיימרלאגםשחראאלא ].י.משלי[הדגשהמסרים,

כזה.•היסטוריהקשרמשקףשהואלגמרי,לא

"מסעהנולבהשלהאמתתוקףאתלדבוקאנסהאלהדבריםברוח

רעלבתשתיתההמצויההמיתיתהתבניתעלולעמודהחורף"אל

משמעריותיה.
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תגדירוהרומןשלאחתקריאההמספר.הואהואהנערקרטיכאמור,

עורריןללאנוכחהואכמספר-גיבור.אחרתקריאהואילוכמספר-ע,ד

ראשון.ובגוףהמתבוננותעיניוזרןנמסרשנמסר,כלהרומן;פרקיבכל

חומריעלהבנויההחיצונית,העלילהאתהמניעהכוחאינוהואואולם

מאוכלוסייתחלקבהיותוחלקבהנוטלהואההיסטוריים.המציאות

עםבאכסניה.עבודתועקבהבריחההוגילגרעיןמקורבובהיותוהכפר

עלולאפנימימאבקעלהמבוססנוסף,אחר,סיפורהואשלוסיפורוזאת,

לעלילהבמקבילעוצמתוצוברהמתפתחזה,ובסיפורחיצוניים.אירועים

מספר-גיבור.היכרקרטיובעקבותיה,החיצונית
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הסיפוראמנותמסרבתאחרים,רביםכבמקריםזו,שמבחינהנראה

הביקורתאתהמשמשותהתיאורטיותלהגדרותלצייתאפלפלדשל

ובעונהבעתומספר-גיבורמספר-עדלשמשעשויקרטיהספרותית;סו

לכאורה,לפחותפרדוקסלי,שבאורחהמספרהואהואקרטיואכן,אחת.

עודבהכדב-פה,היותולמרותוברהיטותבנאמנותזהתפקידממלא

לומר,רציתי"טוב,הראשון:הפרקשלהראשונהבסצינהלנוהמסתברת

משולששצירוףדומהשפתי".ייאתונשכתיבגרונינחסמההמילהאן

התבניתגרעיןאתבתוכומכיל-יחדגםומגמגםילדמספר,-זהייחודי

להלן.נתעכבועליוהמיתית,

הסיפורהיא-היאהגמגוםשעלילתברורמוקדםמשלבכברמקום,מכל

מתארגניםשסביבוהזרזהיאהרומן,אתהמניעהפנימיהכוחהאחר,

העלילהדברן-כללמכניםשאנומהאתהבוניםהריאליסטיים,החומרים

התבגרות,שלסיפורהיתר,ביןהיכר,בגמגוםהמאקבזו,מבחינההחיצונית.

חניכה.כרומןהרומןאתלתפוסאולישמאפשרמה

ידה"קוצרדבברבהנמקותדיאיןזה,דינמימרכיבשלמרכזיותומשום

שהיא 13השפות,מלחמתאו 12הגדולה",הקטסטרופהאתלבטאהשפהשל

כדיאחתלאהעידעצמושהואכפיאפלפל,דשלבביוגרפיהמוכרמרכיב

לחלוטיןנכוניםאלושטיעוניםספקשלצלבעיניאיןקיומו.אתלהצדיק

די.בהםאיןואולםתמי.דועומדתתקפהשלהםהרלוונטיותומידת

המשפטיםמןכברכאמור,מגיח,קרטישלהמרכזיכמאפייןהגמגום

המאלציםנוספים,מאפייניםועוליםצציםעמויחדהרומן.שלהראשונים

המרחפתהמיתיתהעלתבניתאתהקריאהלתהליךלגייסקשובקורא

עצמושהטקסטלפניהרבהוזאתרבנו,משהשלדבמותוהנולבהמעל

הרומן.שלהאחרוןבשלישבגלויזוהקלבהעורן

שלשיצירתולומר,המקוםזה , 10

בהכרחמצייתתאינהגדולאמן

ההגדרהולצורכיהחשיכהלנורמות

התרבותית.סביבתהשלהעצמית

לציפיותכללמודעתהיאאין

הודותאלא,הממוסדת.הביקורת

פותחתהיאהמתמרדתלחדשנותה

אחרת.לחשיבהאשנבים

 5הערההחורף,אלמסע . 11

 . 5עמ'לעיל,

"בפניםגולדויכט,מיכלראו . 12

הבלתיחיינורוחשיםבחשיבה

לספרות,מוסףהארץ,מובנים",

20.2.2002 . 

סיפור ,למשלראוזהלעניין . 13

 . 23 , 19פרקיםחיים,

המיניקתהבאים:הרכיביםוהולכיםמתברריםהראשוניםהפרקיםמןכבר
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שלדמותהבתואהובה,צעידהיפה,-החורגתהאםבז);שמות(דאו

מובהקת;ארוטיתנטייהניכרתמתיאוריהשבחלקהמקראית,פרעהבת

המסתיימתהמודהשלהוגנותהלאההלקאותנוכחהאלימהההתפרצות

הורגשבההמקראיתלסצינהמקבילהאחד,מצדוהמהווה,ברצח

קרטי,שלחברוהפה,כדבכשמעוןהוא,(גםהמצריהאישאתמשה

הגרמניםהקציניםלרצחמטריםרמזשניומצדנפשו),עללברוחנאלץ

תושביכללבדיחתהמוליךרצחהם,אףהלשוןכדביהבהמות,סוחריבידי

ארבעהבפרקלראשונההמופיעהמופת,אישהכינויגםלהדים.הכפר

בידיך"שמתיאשדהמופתים"כלאתבהזכירוזהבכיווןפועלעשר,

עלבולטוייחודו ,)ז(שמותפרעהבפניהמופתיםאתאונא),ד(שמות

"בעל-הרווחהחסידיבכינויהשימושמןהמוחלטתההימנעותרקע

הגיסים".

זהבנירוןלהזכירהראוימן , 14

הנזכרהנסתרהצדיקקרל'את

 ,"ם"ח"סיפורשלהעשיריבפרק

מנתעלרומניקציןהורגהואאף

שחשובומהמישראל'נפשלהציל

אלם.חרשהואקרלבמיוחד,

לעיל, 5הערההחורף,אלמסע . 15

 . 123עמ'

השנייהבפגישתוהמופתאישדבבריבמפורשנזכררבנומשהכן,ואמנם

העלתבניתשלהמדחףקיומהאתמאשדהואדבבריו .) 42(פרקהנערעם

אתבהרחבהומנסחהעלילהשלהתפתחותהעםאטאטונבניתההולכת

אתהאלבמדברים"אנשים :ו 5בפרקחנהשלהאינטואיטיביתהבחנתה

 14אומד:הואוכךומלה".מלהכלחוצב

משמיםלנושהביאהוא,כמוך,פהכבדהיההנביאיםאבירבנומשה

כבדיהודיכלפה.כבדהיהכולה,התורהואתהדברותעשרתאת

שישמעלהאלאחלילהמוםזהאיןהנביאים.מאבישמץבוישפה,

קלהידאלחיםלךייתןהזאתהמעלהעלתשמוראםעליה.לשמור

פה.שבעלתורהויששבכתבתורהשישבני,לדעת,עליךלכתיבה.

אתהדיבורים.אישאינךשבכתב.התורהאלמחוברתהיהאתה

 1sחיות.תינקומהןהאותיותאלתתחבר

החותמתזוהיא-חיות-המופתאיששלדבבריוהאחתהמפתחמילת

המפתחמילתהיא(נביאהנבואיביסודמצויהחיותמקודהקטע.את

עדייןהטהורוהחווה,הקולטהתמים,קרטי,שלדבמותוהטמוןהשנייה)

אכןהמספרקרטימום.בעלהיותוומחמתילדהיותומחמתבאבחנותיו

היותומחמתדקלאואולםחנה,שלכדבריהומילה,מילהכלחוצב

והפשוטה,הישירההפשרות,חסרתדאייתועקבבעיקראלאמגמגם,

להתקשטלומאפשרתשאינהשבו,הילדדאייתדברים,שללבבםהנוגעת

עדך.חסרותבמילים

התבגרותולתהליךהדנהמבחינותהמקבילקרטי,שלהבראתותהליך

הנוסךהואגיסא,מאידךהחיצוניתהעלילהשלולהתקדמותהגיסאמחד

נעהואהדומן.פניעלהמשוךאופטימיותשלחוטמשהומפתיעבאורח

תבנית-העל;שלהתוואיםשניאתהמעמידיםמקביליםקוויםשניפניעל

שניאתהדרך.בקצהנפגשיםציפייהלכלשבניגודמקביליםקוויםשני
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מרכיבים:ארבעהבעלתסכימהבאמצעותלפשטניתןהתוואים

המוצאנקודת-

הכלים-

וההתנסויותהמעידות-

הפתרון-

הפסיכולוגית:הטרמינולוגיהמןהשאולובניסוח

ונטישהיתמותחס,ןשלנתרןמצב-

הטיפולאמצעי-

נסיגותאףבהשישהתיקוןעבודת-

התובנהעםשבאהההחלמה-
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הגמגום.הנכרת,החס,ך-החולשהנקודתכן,אםהיא,המוצאנקודת

נפשיותשהשלכותיוודלביליקריהואהגדרתו,מעצםשהגמגום,ומשרם

אח,דמצדהפיזיהחוסןכפול:הואהדרןשבקצההפתרוןגםרפיסירלרגירת,

הצדמןהנפשלעולםמילוליביטויהנותנתהיפה,התמה,הכתיבהמול

עין,למראיתלפחותאינטואיטיבית,מתקשרהפיזיהכרחאלמנטהאחד.

שהכתיבהבערדהקולקטיבית,המצוקהעםוממילאהחיצוניתהעלילהעם

הנפש.במצוקתהמטפלהכליהיא

מדמויותבשתייםהילדשלבעיניוהמגולםהכפול,הפתרוןאלדבדןואכן,

מצדהכללאתהמניעהכרחשהואהאכסניה,איש(דרדרלףבדומןהמשנה

מעידותקיימותהשני)הצדמןביחידים,המטפלהמופתואישאח,ד

כניסיונות.דלגירזיבמינוחלהגדירןאולישניתןוסטירת,

בשלביהמוצגהררדלבי,לחסןכתחליףהדומןבראשיתהנתפסהפיזי,הכרח

ארהמרדה)(רצחנסלחתלבתילאלימותכגרדםהעלילהשלהראשונים

הדומןסוףלקראתהכדורגלן).(חלוםמשמערתוחסדילדותיכאידיאל

מכנהרהמופתשאישגרדםלשדו,דכדיהכרחילגרדםהופךזהשכוחנדאה

הקיום.המשךסודהואהואאלאתחליףבבחינתושאינוחיות","מקוד

איןשרבקרטישלהתורפהלנקודתלמרות.לכליה,נידוניםהכרחחסדי

אלאבר,שאיןלמהמקרםממלאיאינםוכוחוחרסנושכןמשמערת,אפוא

מהם.נחרתעצמודאהכהשעדלאותםחייםמקוד

על-ידינשלחשאליוהפגישות,בביתקרטישל"מעידתו"רעוד:זאת

הקדושה",ל"קדשההתמימהאהבתוהפיזית,להתבגרותוכאישורדרדרלף

ובאהדהדבממהמתקלבמעיניו,שינההמדידעצמובעיניהנוראחטאו

בתמימותו,המספרשמעידכפיאלא,לבדבזרולאהמופת.אישעל-ידי

הפגישות,לביתשהלכתיעלבילנזוףעומדשהואליהיהשנדמה"ברגע

שם.שם, . 16 16 ." ...רכר'רבנו"משהואמד:אליפנה
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 . 204עמ'שם, . 17

 . 187עמ'שם, . 18

פיעלבהמשך:המתוקנתמעידהלמעיןכןגםעדיםאנוהכתיבהבמישור

ומעתיקלמתחילים""גרמניתהספרמתוןקרטילומדחנה,שלהוראותיה

תיוודעהנכונההדרןהנכונה.בשפהלאאלבנכונהפעולהמבצעהואממנו.

ומתוןעבריותאותיותואולםלהעתיק,ישאכןהמופת:אישעל-ידילו

התפילה.סידור

עין,למראיתהם,המטרהאלהמוליכיםהטיפול,אמצעיאוהכלים,

איששלממטופליומעטלאשלרוגזםאתשמעוררמהחסרי-פשר,

המופת,אישאורודולףהמדריכים'לשנינאמןבציותכרוכיםהםהמופת.

האחדומשמעת,סדרהרגלימכתיביםשניהםאח.דדברשללאמיתושהם

העתקתשלבהקשרוהשניוניקיוןסדרפיזיים,אימוניםשלבהקשר

כופיםשניהםהתפילה.לשעותהכפופהביומו,יוםמדימסודרת,פסוקים

להקשותאיןונשמע"."נעשההכלליישוםאתדברכו,אישאישקרטי,על

לבצעישהגיון,בהםאיןשממילאהדבריםלפשרלשאולאיןקושיות,

האור.יגיחההבנה,ההקלה,תבואהביצועומתון

הרומן,שלסיומולקראתהמופתאיששלמותועםפלא,באורחואכן,

אח,דמצדמתרבים,להריםהבריחהלקראתוהאימוניםשההכנותוככל

שלדיבורוהולןאחר,מצדהפסוקיםהעתקתעםשלבבהשמחהוגדלה

אלאתפארתיתהיהדביבורשלאהיהסבורהמופת"אישומשתפר:קרטי

מוכןהואשכזהובתוראומר,דרהואגמגומי",נעלםכאילוזברתיבכתיבה,

עצמירואה"אנימקומו.אתשמצאכמיהשיירהעםלזרןלצאתומזומן

ההולךסיירראשון,תמיד ] ... [הפסגותעלעולהרוח,משביעלדואה
 18המחנה".לפני

נקודתשלבסימןעומדהדעות,לכלפתוחסיוםהרומן,עלילתסיום

מושגלנושאידוקשה,ארוןמסעהחורף,אלהמסעשלחדשהיציאה

זוסיומיתמוצאנקודתזאת,עםבו.ישרדווהאחריםרודולףקרטי,אם

יצאשאליובמדבר,שנהארבעיםבןמסעאחר,למסעבבירורמתקשרת

רבתאמונההואאףשהצריךמסעאחרת;שיירהשלבראשהרבנומשה

אפואדומההאחר.הצדמןכמותומאיןעמידותוכושראחדמצדתוקף

מאיבשמץבושישלגבר,מילדהופךלו,ויכולבגמגומוהנאבקשקרטי,

ההר,ראשאלמעפילהואנגאל.הואזה,ובמובןמחליםהואהנביאים.

המדבר.אתלחצותומזומןמוכןהוא

הקולקטיבי,במישורכפולה:לפרשנותפתוחזהמסעשגםמאליו,מובן

האישימסעו-האישיובמישוראח,דמצדהחיצוניתהעלילהאתהמניע

האחר.הצדמןקרטישלהפנימי
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האוניברסליהממדמןהניזונהזו,מורכבתקיומיתמשמעותעםיחד

ממדשלו,התנועהצירישניעלהרומן,מעורררבנו,משהשלשדבמותו

אמנותשללתפיסתההקשורכאח,דוכללימאודפרטיתוקףבעלנוסף

הכתיבה.
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ולכן .והזיכרוןהשימורלצורכיהכרחיככלינתפסתהכתיבהאמנות

מופיעיםאפלפלדשלהמאוחרותמיצירותיוניכרבחלקבכדילא

מיטיבהזמןשחולףשככלדומהורבאליים.ביטויודרכישפהקשיי

בעיצובוהטמונהובעוצמההמסירהשלהמוחלטבערךלהכירהסופר

בדבריוהמופת,אישמזכירבכדילא .הזיכרוןשלוהמזוכךהטהור

מולשבכתבהתורהואתאחדמצדהדברותעשרתאתרבנו,משהעל

יהדיבורנגזרשממנודב"רהשורש .השניהצדמןשבעל-פההתורה

דווקא,שבכתבהתורהשלבתשתיתהעומדקרטי,שלקשיומקור

הדיברות.בעשרתמתנסחיםועיקריהחיים"אלחים"דברישכולה

שכןאדרת,בשינויגברתאותהאלאאינןהדיבורואמנותהכתיבהאמנות

הסימנים.בעולםהנתמכתהתקשורתיתהפעילותעומדתשתיהןבבסיס

האחתלגביהואשנכוןומההמילים,הןהאומנויותשתישלהגלםחומרי

ההגייה,שלהמינימליתבתבניתהמגמגםשלמלחמתוהאחרת.לגביתקף

משהיטיבתיקונהעלבאההנאמרת,המילהאתיוצריםשצירופיהההברה,

שצירופיההאות,היאהלואהכתיבה,שלהמינימליתהתבניתעללהשתלט

רקבמומו:נעוץקרטישלכוחוזהבנידוןגםהכתובה.המילהאתיוצרים

חייבונמצאאנרגיה,"בזבוז"לעצמולהתיריכולאינוקשה,שדיבורומי

ברצונואםחנה.שלכניסוחההמילים"את"לחצובומילה,מילהכללשקול

מילים.ומהכברתסרקמפטפוטילהימנעחייבהואולהתקיים,להמשיך

שברצונוהנערקרטייודעלמסע,צאתועםהרומן,סוףלקראתואמנם,

פה,כדבמגמגם,סופרהאותיות;מצרףהמילים,אמןהיינוסופר,להיות

הקטיעות.מןהשתיקה,מןחושששאיננומהיגדיו,חלקהיאשהדממה

הילד-המספר-המגמגם,קרטי,שלסיפורוהואהלואהרומן,שלהמקצב

השתיקה,שבודיבורבסלע,והחצובהמהססשקול,דיבורשלכמקצבהיכר

-68להנחלקיםעמודים 212המסר:מןחלקמהוויםוההפסקהמרווח

כולןהבנויותבעמו,דפסקאותכארבעלפרק,עמודיםכשלושהפרקים,

עלעולהאורכםאיןשדברן-כללברובם,פשוטיםקצרים,ממשפטים

שלהסיפוראמנותאתמייצגשהואדומניזומבחינהומחצה.שורה

בכללה.אפלפלד

היטיב"מכאן"העתכתבשלהראשוןבגיליוןשנתפרסםבריאיוןואכן,
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במקרהלאכנראה-נזקקכשהואהדברים,אתלהגדירעצמוהסופר

אומר:הואוכךשבעל-פה.והתורהשבכתבהתורהביןלהבחנה-

~ 
p 
!§. 
!':i 19 . עכשיו"עדגלוזמן,מיכאל
 =ו:כ

וורבאלית.מארהיאהיהודית,ההוויהכמוהעברית,הספרות

על tellingה-אתתמידמעדיפההיאפרשנית.מסבירנית.היא

הדרשנותמןשצמחאמנותיאנטייסודשזהוחושבאני . showingה-

מלאהמקראהמקרא.עםהדרשעשהמהראההיהודי.הפלפולומן

מינימליסטיהואלפיסקה.פיסקהוביןלמשפטמשפטביןשקט

חשבמההזה.השקטאתנמלאבואואומרהדרשאבלשקט.ומלא

שתיקהעלכולושבנויסיפורלוקחיםשרה?חשבהמהאבינו,אברהם

 19לתוכו.מהומהומכניסים

 .ו 5 7עמ' , 2000מאיא,

הראשון",השלישאתנתבתי

מכאן' ,אפלפלדאהרןעםריאיון ::!;

י=
 ::ו
;= 
 "":ו

לעיל, 2הערהאהבה,פתאום . 20

 . 94עמ'

היאהמקראי.הסגנוןמןבהישאפלפלדשלהסיפורשאמנותדומה

עמדתשלהדומיננטיותעל , non ditזעקתהצמצום,סודעלמושתתת

קרטישלדמותובןדברים,מכבירואינומילותיו"את"החוצבהמספר

מתנגנותאךאח,דמצדוקטועותחסכוניותהריתמיותהיחידותהמתבגר.

סיפורואתממלאיםאחריםועודאלהמאפייניםהאחר.הצדמןלהפליא

שלבתשתיתההטמוןמהומהונעדרמינימליסטינשגב,שקטבאותו

אתהמפרנסאוניברסלי",ל"תוקףאותהוהמוליךהמקראית,הסיפורת

ובעונהבעתהריאליסטיתממחויבותואותוומפקיעההיסטוריההקשר

אחת.

אפלפל,דשלהאחרוןספרושלהמבוגרגיבורושארנסט,מקרהזהאין

עלמשמיעמחלה,ובייסוריכתיבהבייסוריהמתייסראהבה","פתאום

ארס-פואטית:צוואהמעיןדוויערש

ולאעובדותעובדות,ממלמל:אותושמעההאחרוניםבימים

שלהפרוזההעיקר.אתמטשטשרקפרטיםשלגודשתיאורים.

כותב."'לכלמופתלהיותחייבתהתנ"ך

ללאראויהזושאלההנער?קרטישלהמבוגרגלגולוהואארנסטהאמנם

נפר.דלדיוןספק
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גולדויכטמיכל

לשמשהיהשיכוללמהבמינהיחידהדוגמההמוסיקהאיןהאם

הלשון?המצאתאלמלאנשמות,ביןתקשורתאמצעי

 lפךוסטמרסל

א.

גדוליםניסיונותעברוהםדביבור.מתקשיםאפלפלדשלגיבוריורוב

לשמשהאמורההשפה,לניסיונותיהם.הולמותמיליםלמצואלהםוקשה

שישהמעטגםכןועלעבורם,מכשולהיאולהבנה,לתקשורתאמצעי

 2"עשן",הראשוןסיפוריוקובץגיבורילמשל,הם,כאלהנאלם.לומרלהם

בנולבההפסטילבאורחי 3והכותונת","העורהנולבהגיבוריוגרוזמן,בטי

 sהחורף",אל"מסעברומןהמגמגםהילדקרטי 4נופש",עיר"באדנהיים

נוספים.ורבים 6לילה",ועודב"לילההצ'לניתפאולה

המלחמה;לפניבהןשניתןהאמוןואתמשמעותןאתאידבוהמיליםרקלא

לאניסיונותאותםהגיבוריםעםוחלקשםהיהשלאשמיהתחושה

לאלדב,הולכיםהם"תמידלהתבטא.מהםמונעתהיאאףדבר,יבין

ליישלפעמיםהיתר.לביןבינםחוצץסודואיזההבריותעםמעורבים

כןבו".צורןעודלהםאיןועכשיודיבורבאיהתאמנושחודשיםרושם

עברושכמוהומיאת 711שלנןהעיר"בשוליהקצרהסיפורגיבורמאפיין

אותהולחיותהאימהאללהתחברהפחד-מכליותראלבהשואה.את

מספרמתארמילים",עודהיו"ולאהנפשות.אתהמשתקהואמחדש

לאחררבותשניםבעלהגרוזמןעםבטישלפגישתהאתוהכותונת""העור

האירהאביבשאורצרבחדרוהיאהוא"רקביניהם,הפרידהשהמלחמה

עברועלאדםשואליםאין ] ... ['ואתה?'לומר:חיתה"יכולה sכתליו";את

 9תהום".כרויהתחתיךכיתדעאםיועילמה ] ... [

כלחרף-בהבוחריםאפלפלדמגיבורישרביםהשתיקהכינראהאולם

לשתוק.והכורחלהתבטאהצורןביןשבוייםוהםחונקת,-עוצמתה

1 . , Marcel Proust 

emberance of T/1ings וRen 

, The Captive ווו,Past, volume 

. trans.C.K.S.Montcrieff, T ( 

Kilmartin, and A.Mayor 

, London: Chatto & Windus ( 

. 260 . 1981 ), p 

סטור,אכתוב'שלבספרומצוטט

פורתאסתרונפש,מוס'קה

תל-בע"מ,אח'אסף(תרגמה),

 . 7 6עמ'אב'ב,

עבש,,,עשן,אפלפלד,אהרן . 2

כךעשן).(להלן 1961'רושל'ם

הדרךמורתה'אהשת'קהלמשל

(עמ'"שלושה"הס'פורג'ביי'ל

(עמ'קר""אב'בג'בור ;) 13-7

שהד'בורלשוואמחכה ) 58-49

"בוטה"בס'פורבוטהאל'ו;'שוב

אלוקופאתהולכת ) 76-61(עמ'

שת'קתה,תוך

והכותונת,העוראפלפלד,אהרן . 3

 . 1971תל-אב'בעובד,עם

ע'יבאדנה"םאפלפלד'אהרן . 4

תל-אב'בהמאוחד,הק'בוץנופש,

1975 , 

החורף,אלמסעאפלפל,,אהרן . 5

 . 2000'רושל'םכתר,

ל'לה,ועודל'להאפלפלד,אהרן . 6

 . 2001'רושל'םכתר,

הע'ר"בשול'אפלפלד,אהרן ' 7

סת'י , 1החדשה,קשתשלנו",

מעמ'הצ'טוט . 42-28עמ' , 2002

36 . 

 ,לע'ל 3הערההכותונת,העור . 8

 . 18עמ'

 . 23עמ'שם, . 9

141 



למשלראוהמילולית,השפה

הקרח,מכרהאפלפל,,אהרן . 10 ~

ia 187-186,עמ' 1997תכר,ירלשרים . 
ו:ר

המילוליתהשפהמשברעל . 11ו:
r"י 

;!E התשעהמאהמסוףוהתפתחותו

בעקבותלשיאועדעשרה ~
התשיקהעלהגדולה,הקטסטרופה !:!י=

f;. לגבולותמערבהנמצאותוהמחיקה
י=
rי
::ייו
r
s 

1967. 

Friedrich Nietzsche, The Will .12 

George Steiner, Language 

and Silence, Atheneum, N.Y. ;a 
r"י 

 :ו;

י=
!::. 

to Power (trans. W. Kaufmann ;ו: 
ו:ר

and R.J. Hollingdale), ~ 

Weidenfeld & Nicolson, ~ 
• 427-428 . London 1967. pp 

סטור,אבחונישלבספררמצוטט

 . 163עמ,ונפש,מרסיקה

13 . , Arthur Schopenhauer 

The World as Will and 

. Representation (trans. E.F.J 

Payne), Dover, New York 

. 260-262 . 1966, Vol. 1, pp 

כמושגאשתמשזהבמאמר . 14

"דתי"במושגולא"רליגיוזי"

שלהישיריםדבריובעקבות

להשתמשהמקפידאפלפלד

עבורוהמסמל"רליגיוזי"במושג

האישיוהיחסהדגשהחוויה,את

בערדהטדנסנדנטי,אלהיחידשל

אתעבורומסמל"דתי"שהמושג

מסותלמשל,דאוהמוסדית.הדת

הציונית,הספדיהראשון,בגרף

 , 27-22 , 17עמ' , 1979ירושלים

74-70 . 

 Alexבהרחבה:כךעלדאו . 15

: Aronson, Mu.,ic and the Novel 

A Study in Twentieth-Century 

, Fic·tion, Roman and Littlefield 

. 1980 Totowa, New Jersey 

העין,כאישוןאפלפל,,.אהדן 16

 . 1973תל-אביבהמאוחד,הקיבוץ

הפלאות,תרדאפלפלד,אהדן . 17

תל-אביבהמאוחד,הקיבוץ

1978 . 

כתר,קאטדינה,אפלפלד,אהדן . 18

הכוחות",בכללהדיברהוישמסוכנתהיאשחורה,למרהדבומה"השתיקה,

ושקעוהמחנהמןשהשתחררוחבריואתהקרח""מכרהברומןהוניגמזהיר

לועונהיבותר",הנכוןהדיבורהיאשהשתיקהחושבדווקא"אניבשתיקה.

ומוטבסרקדיבוריהםעכשיועדשלנוהדיבוריםשכל"משוםיאמי,חברו

ונרצההיבתהנחזורשאםפחדנוזאתובכל ] ... [עליהםמחילהשנקבש

 10צוואר".עדאותנומילאהזהוהפחדכאבנים,אילמיםנעמודמילהלומר

עםלדבריוכלושבעזרתהמילים,ללאשפהאחרת,לשפהנזקקיםהםלכן

להם.שאדבואלהועםאותם,המקיפיםאלהעםעצמם,

המוזיקה.ייבעזרתהזההאלםאתלדובבהסופרמנסהפעםלאואמנם,

ב.

היאמשפה:ויותרמשפהפחותהנההמוזיקההמילולית,השפהלעומת

במעמקינוגעתהיאכימשפהיותרמפורשת;איננהכימשפהפחות

המיליםבושה,חסרתהיאמילוליתתקשורתכלהמוזיקה,"לעומתהנפש.

וארתור 12ניטשה.כתבהאישיות",אתומבטלותמתאכזרותמדלדלות,

הנפש,שפתהיאאחרת,אמנותמכליותרהמוזיקה,כיטעןשופנהאואר

ביןהנפשתנודותאתותואמתעצמו,הפנימיהרצוןאתמבטאתהיאשכן

גיבוריאתביותרההולמתהשפהאוליהיאהמוזיקה 13לסיפוקה.השאיפה

ועוקףלשוןעוקףראשוניחיבורלהםמאפשרתשהיאמשוםאפלפלד

 14הרליגיוזי.עולמםאלגםוממנוביותר,הפנימיהעולםאלהיגיון

המחציתסופרישלהמסורתאתאפלפלדממשיךהמוזיקהאלבפנותו

תומסג'ויס,ג'יימספרוסט,מרסלכמוהעשרים,המאהשלהראשונה

עולםלבטאבנסותםאלה,סופריםואחרים.ווייטפטריקהסה,חרמןמאן,

ובחיפושםהתערער,אותוהמשקפתהמילוליתובשפהבהיגיוןשאמונו

הפרט,שלהפנימיובחללבזמןהגוברעניינםאתשיתארביטויכליאחר

היהודיםשגיבוריואפלפל,דד sמגוןן.שימושבהועשוהמוזיקהאתגילו

תורםמאיד,ךרליגיוזיתבמצוקהחייםוהםמח,דהשואהניסיוןאתחוו

ביטוי.ככליבמוזיקהלשימושייחודיתתרומהביצירותיו

מקצועיים:מוזיקאיםהםאפלפלדשליבצירותיולבדבמעטותדמויות
נגניהפלאות",דדב"תורהכנרדנציג 16העיז","כאישוןבנולבההצ'לניתפאולינה

שלישייתד sב"קאטרינה",הפסנתרניתחנינופש",עירב"באדנהייםהפסטילב

לילה".ועוד"לילהברומןהצ'לניתופאולה /191ב"לישהכליזמרים

"מסילתבנולבהאוורידהואכזהכמאזינים.למוזיקהנזקקיםהגיבוריםרוב

הברזלמסילותלאורךעמודוהרתוברהמסמאהלושלשהמוזיקה 20ברזל",

הנגניםשלישייתעלהכופים"ליש"שלהעגלוניםהםכאלהאירופה.של

נופש",עיר"באדנהייםשלהפסטילבאורחיאולבילות,רוחםאתלרומם

1lf2 



שינגןמנדלבאוםהמוזיקליהגאוןשלהנעולהדלתומאחוריהמתחננים

מותהאלההולכת 21האור",ב"מכוותהביתאםקלרה,גםהיאכזולהם.

חייושלנו",העירב"שוליהקצרהסיפורוגיבורשלה,הטרנזיסטורעם

העולם.מפניומגןסםלוהמשמשתהמוזיקהשלקביומהמותנים

ולרוח.לגוףמרפאהיאהמוזיקהאפלפלדשלבסיפוריוהדיבורלממעיטי

הנפש.נימיכלאתמזעזעתשהיאוישומרוממת,מענגתהיאלעיתים

אלמנהרהחופרתוהיאוישהמענה,הזיכרוןאתמשתקתהיאלפעמים

יהאאולםהשבט.זיכרוןאלמסילהסוללתבעתובההאישיהזיכרון

אוחיויבת-מיקחביצירותלהופיעמרבההמוזיקה-שיהאתפקידה

מאיהעולהלמצוקה-יותרונכוןהתפילה,שפתנוספת,לשפה-שלילית

היכולתמאיהנובעתלמצוקההמוזיקהיבןהזוהזיקהאתלהתפלל.היכולת

מצבהאתהמתארהעין",ב"כאישוןהמספרהנערלהגדירהיטיבלהתפלל

סרהאלחסדלנו.מחוצההיהכברחייםשהיה"כלמשפחתו:שלהרוחני

בהרחבה.אדוןזובזיקה 22למוסיקה".קשיםכיסופיםרקמעלינו.

 IR n . 1989ירושלים
 .-,כתרליש,אפלפלד,אהדו . 19

 . 1 994ירושלים
~ 

 :=נ
!::: 

 n ,ברזלמסילתאפלפלד,אהדו . 20
1כ

 . 1991ירושליםכתר,

הארד,מכורתאפלפל,,אהדו . 21

תל-אביבהמאוחד'הקיבוץ

1983 . 

לעיל, 16העדה , Jהעי Jכאישר . 22

 . 32עמ'

ובהםאפלפל,דשלמיצירתועוליםמוזיקהשלעיקרייםסוגיםשלושה

לתרבותהחיבוראתהמציינתהקלסיתהמוזיקהאתבונן:ביניהםוביחסים

המאחדתעם,ושירישירהגםהכוללתהיהודיתהעממיתהמוזיהקאירופה;

תפילהוניגוניבאו;שממנוהאינטימיהעולםאלאותםומחברתהשריםבין

נוסף,סוגלעצמם;שמעברמהאלנסתרבאופןהגיבוריםאתהמחברים

המתבולל.ליהודימשיכהמקורהמשמשתכנסייתיתמוזיקההוארביעי,

מביטוייהשאחדלבב,המתנגנתזוהפנימית,המוזיקההואהחמישיהסוג

שדביבור.המלודיההוא

היהודית,למוזיקההקלסיתהמוזיקהביןהשבראתיבצירתוחושףאפלפלד

כפיתויהקלסיתהמוזיקהאתלהציגמרבההואביניהן.מחברבעתובה

שלאאובמודע-ומחפשאבותיובאמונתהמורדהמתבולל,ליהודי

כךובתוךהעבר,ולתפילותהיהודיתלמוזיקהמודרניתחליף-במודע

גםגיבוריו,עבורהקלסיתהמוזיקהשלהרליגיוזיתהמשמעותאתמגלה

לכך.מודעיםהםאיןאם

מודגשהעין","כאישוןכגוןאפלפל,דשלהמוקדמותשביצירותיוובעוד

ביצירותיוהקלסית,למוזיקההיהודיתהמוזיקהביןוהשברהקונפליקט

החיבוראתהסופרמדגישלילה",ועודב"לילהובמיוחדיותר,המאוחרות

המלחמה.לאחרהמתאפשרביניהם,הפיוסואתשלהםהפנימי

ג.

וחצימתבולליםיהודים-הגיבוריםבעינינחשבתהקלסיתהמוזיקה

למשל,הם,כאלהאירופה.תרבותאלהכניסהכתעודת-מתבוללים
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י=
r-
 :tנ:
r-23 . אפלפלדשלדנד'וגםדאו  !;:ו

ואב'","קדטסכמאמרזהכנושאי=

אחרתארץרשם,קונאנא''אנוש ~
iב
 . 32עמ' ,) 2003('נואר-פברואר 14י=
1""1 
והווהנעכרכמקורופורסםהמאמר::ייו
;-
s 4 , 2002בודפשט . 

לע'ל, 17הערההפלאות,תור . 24 3 r-
 . 25עמ' :tנ:
י=
ונעונהנעתאפלפלר,אהרן . 25 .::!
 :tנ:

ן:ך , 1993'רושל'םבתר,אחת,

r-
ן:ך

r-.... 

לע'ל, 16הערה , Jהע'כא'שון . 26

 . 22-23עמ'

ה'הוד'השבטמושגעל . 27

נו'להשתמשמרבהשאפלפלד

ונצחה'ח'דק'נתשוורץ''גאלראו

תמונת-אפלפלדאהרןהשבט:

'רושל'םומאגנם,כתרעולם,

1996 . 

לע'ל, 16הערה , Jהע'כא'שון . 28

 . 114עמ'

 4הערהנופש,ע'רנאדנה"ם . 29

 . 76עמ'לע'ל,

הפנסיוןמנהלתפראכטגב'אונופש",עירב"באדנהייםהפסטילבאורחי

הקלסיתהמוזיקההשנייה,העולםמלחמתערבלילה".ועודב"לילה

המשפחתימהטקסחלקוהיאוהתרבותיותהתרבותאתעבורםמסמלת

לנגןמאלצוהפלאות""תורגיבורשלאביו 23שלהם.החברתיתומהפעילות

ולבדבלמוזיקה,תשוקהכללבושאיןלמרותשלו,ההולדתיוםבמסיבת

ובעונה"בעתבנולבההלגה 24בכינור.מנגןבבנםלהתגאותהוריושיוכלו

ב"קאטרינה"הפסנתרניתוהביהעין",ב"כאישוןהצ'לניתפאולינה 2sאחת",

אלהמתבוללתהיהודיתהחברהשלהמורכביםהיחסיםאתמדגימות

מפנידווקאאולםהרוחני.אחרבחיפושאליהפונותהןהקלסית.המוזיקה

מטרההופכתוכשהמוזיקהעצמן.אתמענותהןערכהאתמבינותשהן

משתלט,מתמשכתרצוןשביעותלאיכביטויוהפרפקציוניזםלעצמה,

דברשלובסופוהאחרות,ממשמעויותיההמוזיקליתהחוויהמתרוקנת

ומשתקת.הנפשאתמערערת

שאידבהיהודיתמשפחהשלכושלניסיוןמדגימההעין""כאישוןהנולבה

נכשל,כשהניסיוןהתפילה.מניגונירוחניותלשאובלאמונההקשראת

המשפחהשבניהפסח,סדרלילתוךאלכתחליף.הקלסיתהמוזיקהנבחנת

הקלסית,המוזיקהחודרתשנחרב",ארמון"כבתוךודוממיםזריםבויושיבם

עמה:מביאהפראג,הגדולהמהעירהצ'לניתפאולינה,הדודהשבת

לילהאותואבדו.שנאמניועתיקלכוהןסבאהיהדומהפסחבערב

אלנסוגסבאבחדר.ישבנוסגוריםמהצ'לו.פאולינההרפתהלא

ענוג."כסםהמוסיקהאתגמענוואנועלייתו

כימרגישהואשכןזרה",כתשלכ"כוהנתדודתובתאתמכתירהמספר

השבטשלומהותונשמתומתוךבאהאינהמנגנתשהיאהקלסיתהמוזיקה

לתרבותוחברוהשבטמןשפרשואלהאתמייצגתפאולינה 27היהודי.
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לזעוקמותרשבותפילהבית"מעיןדברשלבסופווהופךומשתתקהולך
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פנימי.לעולםוחיבורעמוקהמחויבותהופכת
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עשוייםהאלההאכזרייםזאת"בכלניהמדמיםהאסיריםאצלאיומה
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היחידהמוחשיהמגעהיאניאכזרית,למלכודתהופכתבמחנהפינה
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הזוהסתירהאתשחיואפלפל,דשלגיבוריו 39להורג.אנשיםמוצאיםשבה

ההתנסויותשתיהחופשיים.בחייהםגםממנהימלטולא 40השואה,בימי
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יחדלמוזיקההמקשיבאוגוסט,הרכבת,מלצראתמתארוכשהואלרצח,
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מוזיקהשלשעתיים"שעה 48קלסית:במוזיקהעצמומשכרהואשפיותו
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תלותהאתמזכ'רהבט"פרקוררר

מכרותבנולבההב'תאםקלרה,של
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המיליםומןלכאביו,מביניםשאינםהאנשיםמןעליוומגנהאותועוטפת

שמקיףהחללאתגםאלאאותירקלאממלאה"המוזיקהלו.שמכאיבות
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"לומרגיש.הוארליגיוזית,מהותישזולדממהים".כבחוף"צלולהמלאה,
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 52בתכלית"פנימי"חודש-בספטמברבמיוחדנמשךהואשאליוהיםשל
 . 34עמ'שם, . 52

והוא-שיישמעאחרצלילכלהעברי.הלוחעל-פיהנפשחשבוןימי-
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השיירהאתלחברנועדההמוזיקהבמצוותו.אליהצידפםהצדיקכך;סתם

העגלונים,על-ידיהנגניםעלנכפיתהיאהזמןשדובמכיווןאולםלרוחניות.

כיהשיירהמןבורחיםהנגנים .השומעיםאתלדומםמצליחהאינההיא

תוךרוחניות,מהםלשאובבכוחומנסיםאותםמעניםהגסיםהעגלונים

כמהותמובהרתזןביצירההמוזיקה ssאדם.כבנימקיומםמתעלמיםשהם  . 183עמ'שם, . 58

שם.שם, . 59

איכותזולמוזיקהאחריה.ממנהשנותרמהואתהמלחמהערבהיהודית

ובעיקרהאמונהאשאתלהפיחעליהמודע:אידיאולוגיותפקידטקסית

במלחמה,שעבדוהניסיונותלאחדאולם 53החבדים.שודרתאתללכד

אותםתחברהיא 54הסוציאליזם;לחיקדובםאתתחזירלאזושידה

הסוציאליסטיםהיהודיםשלהעלומה"ה"דאשית ssשאדב.ולעבדםלביתם

ואכן,רליגיוזיים.סממניםנושאתאפלפל,דגיבורייתדשלכמוזו,ביצירה

רליגיוזית:איכותאדוויןמזההזוחילוניתעממיתבשידהגם

הקטנההבמהאתהקיפובידיהםדולקיםנדותפליטים,המוני

לאטולאטוכהעצמההלכההשידהחוזר.בפזמון[לדולמן]לווענו

ושיריםעמליםושידיעםשידישדודולמן]הוא ] ...וכתפילהנשמעה

דממהחיתהההופעהלאחד ] ...ועתיקות.תפילותהלבעלשהעלו

שליחאיזהכמוהתרגשות,מתמלאותפניוהיושרכשהיה ] ...ורבה

קדום."ציבור

ה.

אותה.סותרתשהכפייהרוחנית

לסייעמתקשהשהמוזיקהנופש",עיר"באדנהייםואורחינגניכמושלא

עבודהמוזיקהמבחוץ,ומאוימיםמיהדותםמד~קניםשהםמפנילהם

והרוחני-רליגיוזי.הדגשילעולמםאותנטיתשפההיאב"ליש"הנגנים

מעריצותומשוחרריםהרליגיוזייםלשורשיהםמחובריםכשהנגנים

בורחים,כשהםולהמתיקו.הסלבאתלעצבמצליחיםהםהעגלונים,

 59משמדתו",אתעוזבלא"אדםבתפקידם:מעלושהםהעגלוניםמתלוננים

מחוברתהאמנותכיהסופדאומדבאמצעותםכינדאהמאשימים.הם

גםלרוחנימקוםוישקשות,בשעותגםתפקידלהישחיים.לכללחיים,

הקיום.שלביותרוהחומריותהנמוכותדברגות
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ו.

הכליםשלהרליגיוזיתפקידםהבשיללילה"ועוד"לילהביצירה

שקיפותביתרומתגלההבמהבמרכזהמוזיקהמופיעהכאןהמוזיקליים.

ומעלהיהודית,ולאמונהלמסורתהמעריבת,לתרבותהמשותפותבזיקותיה

אפלפלדשלהמוקדמותביצירותיוהגיבורים.שלהשואהלניסיון-הכל

לבתיתחליףרקהיתההמוזיקהנופש"עירו"באדנהייםהעין""כאישון

וסערהנסתתמושתפילותיושבטשלהרוחניתולריקותלמצוקהמספק

אחריעתה,כיההכרההבשילהלילה"ועודב"לילהמבחוץ.עליומתרגשת

למוזיקההקלסיתהמוזיקהביןהשברלאיחויהתנאיםנוצרוהמלחמה,

היהודית.
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עדייןהיווהשישיםהחמישיםשבשנותניצוליםגריםהירושלמיבפנסיון

אמנםאלימות.ואףרודנותכעס,פעםלאבועוליםבית.וחסריתלושים

הפנימייםהענייניםעלאןומתווכחים,נואמיםבעיקרבו,מדבריםגם

שותקים.-ביותר

 6הערהלילה,ועודלילה . 60

 • 89עמ'לעיל,

 . 130עמ'שם, . 61

לונותנתוגםהגעגועיםשלהנוראהמחנקאתשפותחתהיאהמוזיקה

מדברת,אינהבצליליה,הפנסיוןאתהעוטפתהצ'לנית,פאולהמשמעות.

לאפניה"אןבשואה,נספתהמשפחתהכל 60ישנה".היאמנגנתו"כשאינה

להבנתהשהיאנדמה]לפעמים ... [בכלישקועותהן ] ... [כאבהאתמסגירות

פאולה 61ולאחיותיה".להוריהמתחברתהיאושםמשלהזעירמנזרבחדרה

"כשפאולהבאן.שלבמוזיקההדייריםשלוערביהםימיהםאתמלווה

וחוזריםמצמצומםיוצאיםחייכימרגיש"אניהרומן,גיבוראומרמנגנת",

אניאלי,נגליםכשהם ] ... [נולדתישבוהביתועםהוריעםומתקשרים

 62אליהם".אחזורהיוםובבואארעיתהיאהזהבעולםדבידותיכייודע
 . 89עמ'שם, . 62

מוזיקהעלהדידןלהלןדאו . 63 63נוצרית.כנסייתיתכמוזיקהבאןצליליאתחוויםאינםהפנסיוןאורחי

כנסייתית.אתמייצגיםכןותוךשאדב,הביתלזיכרונותאותםמחזיריםאלהצלילים

אירופה.שלובתרבותהבמוזיקההעמוקהמעורבותם

למוזיקההקלסיתהמוזיקהיבןומפתיעבולטחיבוראפלפלדיוצרזויבצירה

המשךמעיןהםהעתיקים,התפילהוניגוניהיידיים,העםכששיריהיהודית,

באן.שלהצ'לולצליליטבעי

משמעותו?ומהזהאיחוימתאפשרכיצד

ומתנגדתהמערביתובמוזיקהבאמנותתומכתפראכט,גב'הפנסיון,בעלת

למסורתהקשורהזובמיוחדשהוא,סוגמכליהודיתלאמנותנמרצות

בההפסולכלואתאירופהמזרחאתתגרורשלדעתהיהודייםולטקסים

ביןבטבעיותנעיםהשואה,ניצוליהפנסיון,מדיירירביםאולםלירושלים.

נעדרתפראכטוכשגברתהתפילה.ולניגוניהעםלשיריהקלסיתהמוזיקה
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 . 198עמ'שם, . 66

תפילהובניגוניידייםעםשבירינמלאוהפנסיוןהפיות,נפתחיםהמקום,מן

הקלסית.המוזיקהלצדשנשכחו

התפילהמילותאתבתשובה.יחזרולאואףמצורתשומריאינםהדיירים

בביתבינקותם,התפילהמנגינותאתשמערהיותרלכלמכירים,אינםהם

יותרהרבה-אלהלמנגינותדווקאיותר,מאוחררבותשניםעתה,סבא.

הנוראים,הימיםוכשמגיעיםעבורם.עמוקהמשמערת-למיליםמאשר

יותראלימדבר"באןכיבטענהבחדריהםלהישארמעדיפיםחלקםבערד

תפילה.ליבתהמוזיקהאולםאתהופכיםאחרים 64,1נדרי//'כלמאשר

מעדיפיםהםבגרונם,שיסלסלוחזניםלהםמחפשיםאינםהאחרונים

העצמותמתוןנחצבתשתפילתווהעירורהזקןהרבשלהשבורקולראת

הטרנסנדנטלי.אלפתחלהםפותחתרמשםפנימיותם,עםאותםומחברת

רחוק"אתההרומן,גיבוראומרבר",משולםהרבשלהתפילה"אחר

כמרוברכה,הכסאעליושבנשאראתההרקיע.אלומחוברמעיסוקיך

 65השנים".כלעליךעברמהלןנודע

האמוןאתאידבוהשראה,אתשעברואלה,אנשיםכייודעהזקןהרבגם

הואשהניגוןיודעהואער.דלהםירעילולאהתפילהמילותרגםבמילים,

אתלבבלנטוע"וישוהרוח,הנפשאלנסתרת,אםגםיותר,ישירהדרך

 66בעררררנם".עושיםשהםמהיעשוכברוהםהניגונים

תפיסתעלאפלפלדרבדיוראו . 67

היהודייםהחייםאתסדןרבמורהו

הגדולה":"הררך"השבירהאחרי

היהודייםהחייםשלהראשית

לאסוףאלאלנואיןועתההתשבשה

 .לאחותםולנסותהרסיסיםאת

הגדולותהיהודיותהתנועות

האחרונות:השניםמאתייםשל

ההשכלההמתנגדות,החסידות,

לחיותבכוחןאיןשובוהתחייה,

חייםמהןלהרכיבוישבנפרד,

אפלפלד,אהרןחדשים."יהודיים

 , 1999ירושליםכתר,חיים,סיפור

 . 105עמ'

עבורמייצגיםבאןצליליהנגינה:סרגיביןחריףניגודכאןקייםלכאורה,

החילוניותאת-היידייםהעםשיריהנוצרית;אירופהתרבותאתהשומעים

האמרנהעולםאת-הזקןהרבשלהתפילהוניגוניהיהודי,והסוציאליזם

מהםאחדשכלמפניאולילפיוס,פראכטבפנסיוןבאיםאלהניגודיםהיהודי.

סותררלעיתיםמנוגדלעיתיםהיהודיים,בחייםתפקידהמלחמהלפנימילא

בפנימיותםלגעתרוציםכשהניצוליםהמלחמה,ואחרייהודי.תפקידאן-

כמרהמוזיקהביטויישלרשת-מחשיבותםאידבוהחברתייםוהשיוכים

כבריחהפעםששימשוהחילוניים,העםושיריהקלסיתהמוזיקהמתאחדים.

והתפילההיהדות.אללהגיעעזרכליעתההםהתבוללות,וכדרךהיהדותמן

הקלסית,המוזיקהמןומרוחקתעצמהבתרןמסוגרתשחיתההיהודית,

 67הנפש.פניםאללהגיעכדיעתהבהנעזרתכמר

ז.

המתבולל,ליהודימשיכהמקררהמשמשתכנסייתית,מוזיקההרביעי,הסוג

המוזיקהסרגישלרשתכדוגמתאפלפלדשלביצירתולהופיעמרבהאינה

מקהילתומנותקדברן-כללאפלפלדשלהמתבוללהגיבורהקודמים.

חרשיואתומפתהיותרלונגישהפעמוניהצליליעלוהכנסייהומטקסיה,

הכנסייהעםיחסיראולםוהדתי.האסתטיאתיחדירכורכתהיאשבהדברן

רדו-משמעיים.מורכבים
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השארביןלהתנצר,לפתותומנסה /681"טמיוןביצירהקארלשלהכומר

לזנותנדידתואתממירקארלבפועלאולםקלסית.מוזיקהבאמצעות

מעוררתהדתהמרתשלהפעולהודווקאבעירייה.נחשקתבמשרה

כל"עלגיבורמעידלעומתו,מורשתו.אלחזרתותהליךאתבאחת

אחריכרונההיתההיהודייםממקורותיההמנותקתאמוני /691הפשעים

הכנסייתית"המוסיקהמכריזה:היתהגדולההתלהבותוברגעיהכנסייה

דוגמהאולםאחד".קונצרטאפילולהחמיץואסוראלוהיתמוסיקההיא

אצללמשלשראינונפידמויותיו,לרובאפלפל.דאצלדופןיוצאתזו

מאשרתהנוצריתהמוזיקהלילה",ועודב"לילההפנסיוןאורחימרבית

ניכורמתוןאותהחוויםוהםאירופה,לתרבותהשתייכותםאשלייתאת

הנוצריות.משמעויותיהאל

ביצירותיוקבעדרךרוחנימזוןלומשמשתהכנסייתיתשהמוזיקהמי

כזוהכנסייה.שלברכיהעלשגדלמידברן-כלל,הוא,אפלפלדשל

במנזרשגודלהיהודיהצעירהלילה",ועוד"לילהברומןקריסטינההיא

אלאותימושכים"הגעגועיםלשם.אותהיחזירוהמנזרניגוניאלוהגעגועים

יהודיתתפילהלהתפללידעתי"אילומתוודה,היאתפילותיו",ואלהמנזר

בנולבהמופיעהנוספתדוגמהד oגעגועי".אתמשננתהתפילהאוליהיתה

פסנתרניתהבי,שמנגנתהנוצריתהקלסיתהמוזיקהאשרבעוד"קאטרינה".

משרתתקאטרינהאתאותה,ומכלהמחלהאמונתה,אתשאידבהיהודייה

דומה"פעמיםומרגיעה:מרוממתזומוזיקהמאמינה,נוצרייהשהיאביתה,

מתמוגגת.ידהיאהמלאכים,"מרחפיםשבהלכנסייההביתעלי

 ~כתר,טמיון,אפלפלד,אהדן . 68

 .-, . 1993ירושלים
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i'ר 
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כל"על ,אפלפלדאהדן . 69

 29.5.1987-8רבד,הפשעים",

 Forובאנגליתבהמשכים)(פרדסם

Every Sin, Jeffrey M. Green 

trans.), Vintage, International ( 

Random House, New York 

. 1989 

 6העדהלילה,ועודלילה . 70

 . 129עמ'לעיל,

לעיל, 18העדהקאטדינה, . 71

 . 46עמ'

ח.

יותראולימבהירהלבב,המתנגנתזוהפנימית,המוזיקה-החמישיהסוג

המטולטלות,הדמויותשלבעולמןהמוזיקהשלמשמעותהאתמנול

הפנימיתהמוזיקהאפלפלד;שלהתפילהוחסרותהמיליםאילמות

הרליגיוזיתהחוויהראשיתואלשאדבהביתאלנסתרתמסילהמשמשת

הגיבורשלדבמיונוהעולההפנימיתהמוזיקהלמשלכןעמו.שאדבה

לעיל, 3העדהוהנותנת,העוד . 72לניגוניהד-הפנימיתוהמוזיקה 72והנותונת","העורשלהראשוןבפרק

 . 12-7עמ' 73העין""כאישוןגיבוראתלבילותהרודףשדמעיןההופכת-התפילה

לעיל, 16העדההעין,כאישון . 73התפילה.אללהתחבריכולשאינו
 . 14 , 9-8עמ'

שנהדמויותאותןאללהפנותמבקשתאניהלבתשומתעיקראתאולם

לקולן,ומלודיהריתמיתבשפהמדברותשהןעדהמוזיקה,אתהפנימו

הרליגיוזית.חווייתןראשיתאלומתחברותחוזרותאוהמחוברותדמויות

מתמסרתכשטרודהנופש".עיר"באדנהייםבנולבהטרודהלמשל,היא,כזו

שבותפולניותומיליםאמונה,שלבעולםהקשוריםילדותהלזיכרונות

אלההיולאכאילולקולה."מלודיהבעלה:מרתיןתמהבזיכרונה,ועולות

רוצה,אלוהים"אםאומרת:והיאפניה",אתהמחייהניגוןאלאזיכרונות

151 



 4הערהנופש,עירבאדנהיים . 74 ~

 . 46עמ'לעיל, ~

 . 52עמ'.שם,r 75י=
::t: 
r
 !:;:ו

לעיל, 16הערההעין,כאישון . 76

 . 48עמ'ו=

!!:! 
f;. 
 ,..י=
:>1 
i'-= 
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'מע 45-42.

מתנגדהקומוניסט,גוטסמן . 78

מלמריהודית,לאמונהחריף

ונשמעתעולההנעריםשירת

"שירתאתהעיווריםנעריואת 3
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r... מגרונוכשמתפרצותשחהואמה

קדושה"היא"השירההמילים:

 .) 44עמ'(שם,

ביצירותהפנימיתהנגינהאת . 79
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