
ארדוי אורה

 האשמה במעגל
והחרדה

אפלפלד אהרן סיפורי על
 בייחודם. מצסיינים אפלפלד סיפורי

 ברור כה צביון לו יש משלו סיפור
 בראש נייד. לזהותי שניתן עד משלו

האווירה. בו מתבלטת וראשונה

 בהנאה שחטא חטא על אף א?א ;אה,
בקסמיו"׳ אותי שבה •הנוף הטבע. מן

 בהשתאותי חש •השוחט מספר׳ ד.וא
לתפילה". אותי מזרז והיה ־.פסולה

 תמיד היא הסיפוריםאווירת
של הסבל אווירת

 אותה
אנשים

 הוא השוחט. בעיני פסוי"־. ההשתאות
אילן נאה •מה הא.מר: שכל יודע

 המוות אם בין המוות, אל הקרובים
 ניצלו אם בין בעקבותיהם, דולק
עברם. על אילו מסיל והוא סמנו

 המלחמה ימי הוא שזמנם בסיפורים
 לברוח. להמלם, מנסים הגיבורים רוב
 יכמו מסתתרים בורחים, נודדים, הם

שסו הנמלס יודע שבו זוועה בחלום
 אלה בסיפורים גם כך להיתפס, פו

 של סופם תקווה. לבורח שאין ברור
 נמנע. ובלחי הכרחי הוא הסיפורים

 את הסוף, את מצייר אינו אפלפלד
מצטיי היא כן, פי על ואף הרציחה׳

הקורא. לעיני רת

 הנזיר גם סבור כך חוטא. — זה״
ב לידה •כל אנדריקו. את המחנך
 הארציים החיים הנזיר. מלמד חטא",

מת כפרה תובע •העבר חטא. הם
 מות־קדושים, המות, ורק מדת",
 אפל־ מספר ואמנם, החטא. על מכפר

 מת •מסע" בסיפור שהשוחט פלד
עצמו סינף לא •הוא קדושים: מות

למרו־ עלה כשר כחלף זך בפיגוליהם׳
שנו הגיבור ואילו הזכות." של מיה
להתקומם תחילה שניסה בחיים, תר
 והשתדל נכנע כך ואחר הגויים נגד

 חוסא עצמו מרגיש אליהם, להסתגל
לז־יצח הייתי •דומה עצמו: על יאומר

מתאר אינו הרדיפה שבסיפורי כשם
הנר את הרודף משיג בו הרגע את
במלוא הרצח מתגלה זאת ובכל דף,

העוסקיםבסיפוריםגם כך אימתו,
 הוא אין השואה, שאחרי בתקופה

 השיאה את ומתאר זכרונות מעלה
זוועתי במלוא נפערת היא זאת ובכל

 אחר. שוחט הדם". מקריש ידיו שעל
ש זוכר •שוחט"׳ הסיפור גבור

 עוף של צוואריו על חלף המעביר
 מקיש, הוא מזה לנפש", גאולה מביא

 אדם אדם. של מותי על כנראה.
לנפשי. גאולה מביא מותו הנשחט,

 אימי את שמתאר למי דומה אפלפלד
סיפורו ע״י לא האטומית הפצצה

 כאדמה, שלו החלף את סומן השוחט
 פושט והוא נסיון לידי לבוא שלא

לרוצחים. יממתין זוארי

 הדמויות תאור ע״י אלא ראיה, עד של
שהו ומצולקות המעוותות האנושיות

 השרידים הצגת דווקא אחריה. תירה
הקטס־ משמעות מלוא את מבהירה

בחיים. אותם שהותירה טרופה
ש אלה גם אפלפלד, של גבוריו

הם — • בגיפם שלמים והם ניצלו
פגעה השואה השואה. נפגעי כולם
 היא מהן שאחת רבות בדרכים בהם

 חטאו אחד לכל החס* רגש הדבקת
הגיע .מסע" הסיפור גיבור שלו:
האב, השוחט; חברו בלי המסע לסוף

ארצה הגיע .מוכר-׳ •הקרוי בסיפור
ליובה, למנזר; בגו אתשהכני אחרי

 עם חסאה הקר", •בגובה גבורת
לעשית אותם הכריחה השואה גויים.

 אחרי גם חייהם את העוברים מעשים
ב נשאר •חטאי חלפה. עצמה שהיא

הנבורים. אחד אומר כבש.•". גלוי חי,

 שבתו לעצמה מדמה •שהיתר. קיטי׳
מאג שגזונר. קיטי היא", אלוהים של

 לצלוב, קרובה כה והיתד. נוצריות דות
 מיטב לפי קדושים. מות מתה היא אף

 קיטי, ספרי־הקדושים. של המסורת
 ה־ הנוצריה היא היהודיה. הילדה

 הסיפור. מן משתמע במנזר. אמתית
מוע האמתיים. הנוצרים הם היהודים

 לנצרות; הקרובים רעיונות כאן לים
 האדם על הרובץ הקדמון החטא

 המטהרים וחיסורים הסגפנות סלידתו,
 המכפר המוות החסא, מן האדם את

עליי.
 שהגויים. ספק אין אלה, כל לאור

 כלל. נוצרים אינם נוצרים, הקרויים
 את אהלפלד מתאר סרה באירוניה

 כביכול. נוצרי. סקס החוגג המנזר
 בזמן יבי קדיש׳ איזה של יום־מותו

ה״ל- הנוצרית מחובתו מתעלם היא
 אותם ימיסרת רודפת החטא הרגשת

 גם אלא שעשו, מעשים על רק לא
 החיים, צמאון החיים, קיומם. עצם על

 בעיני להם, נחשבת בחייס, ההאחזות
לחטא. עצמם׳

 חיסאת שהיא סבורה הקטנה קיסי
 המפעמים בכוחות־החיים חשה כשהיא

 המנסה במדריקו, הדין והוא בה.
 גבור לחיים. תאיותו מפני לברוח
 חסא ע׳ רק לא מתוודה •מסע"
הוגרתיאפרסקיב אחרי בנחייתו שחטא

 איידה •אמנם מספר: הוא מנסרית.
 עלילה שהיתה תקרית ערב באיתו

 נשים שתי השמחה. את השבית1*
 בין מקלס בבקשן למנזר התפרצו
 כששני חיש• הוצ״י הו החומות,

השער." אל אותן מושכים יזייים
>

 צמחי־ מגיל שלו. בעניינים עיסה הוא
המל יייילה. פורחת יהצמחיה ייר־׳א
'אין למנזר. חחז״ח מבי׳-ח חמה

(6 בעפוד )המשך
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 דווקא למלחמה. המגזר בין גיגור
 ה־ הסגזר. משגשג המלחמה בשנות

 כמעין זה ששגשוג מרגיש קירא
 המגזר שהצמחיה, ניזון, הוא סמא
 מן יוגקים — הגויי העולם וכל

ר י בסים מובלט זה ניגודהטומאה.
 יהודי אב על בי מסופר ויפה".
 והיא גויים ידי על נחטפה שבתו
 שני עם יחד החוטפים אחרי רודף

 הדאגדרמים אחד גויים. ז׳אנדרמים
שלחתי בתי -את היהודי: לאב מספר

 איכר הגיא"׳ אה להציף איים -השפע
שהדבר אף נדמה, ישיב המספר, ;

 מבע* בלתי ששפע בפירוש, נאמר לא
 יגוויותיהם דמם על יגדל ניזון זה

יהודים. של
העוזרת לדנקותך ששפע לקורא, ברור מקים׳ מכל

בו •מביניהם, התהומי הניגיד יהסבע,
 באשר, אפלפלד. של ביצירתי לס ;
 בוא על שמח כולו היקום למשל׳ ;
 היהידים אין קשה, חורף אחי־י הקיץ •

 קי כקיץ הם. נם לשמיח יכילים
 ,"כמה הנמלטים. את לתפוס יותר
 המספר אימי־ העשב" את לחיש טוב

 להיסיף ממהר אך -מציד", בסיפיר

 הם רבות(, כר. מיצירות לגו המוכר
לגדוד. וממשיכים קצת נחים

שבי ולנוף לטבע זרים שהם כשם
 לאנשים גם זרים הם כך עוברים׳ הם

שו שלהם הערכים סולם שמסביבם.
ה של הערכים מסולם לחלוטין נה

 הכרזתי את מסביר ואפלפלד העירה"׳
 העירה כתו את שלח הנוי הגוי; של

 גם מציע הוא לשלומה. חרד ואינו
לדאוג. ולחדול ממנו ללמוד ליהודי

 היהו־ לחרדתך
אותר •ליכד. הס

 במש־ היהודי של דבקותו שילל".
 אווילים לגוי נראית בילדיו׳ פחת־,

איגד שהיהודי סבור הוא מוטעה.
הוא לזרום" לחיים -תן לחיות. יידע
 הגויים בחיים. מעירה הגוי לי. ••עץ

 הקטנית עיניהם -מתוך לחיית. יודעים
 עוורת" שמחת־חייס איזו מבצבצת

ואילו סיפור. באיתו אפלפלד אופר
 הח^ זרם את לעציר מנכה היהודי
אבידה. מלחמה ונלחם לי מתנגד

מצויים, אלה ורעיונות מוטיבים -מישהי
 הוא בריתם. בן• איני

 חוזר אחרות כמלים
ה זרחה, ש-השמש

 הטבע עליהם".
לסבלם. אדיש

ואומר אפלפלד
הוא שחט". והשוחט פרחה שטה

 כאמור
 חידושו
 ,אמירה

כך, לו.

בהם ולא בספרותנו
בדרך היא אפלפלד

החידוש.

 דומה שאין ובסגנון המבנה
: פרידה אפלפלד מתאר למשל,

רגע יבעומדה חפציה ארזה .מריההח־ חזרה.ידע

הוא
 נראתה המבריקות במגירות נשקפת

ראשה הסבה היא כשעורה. שלא רזה
האח־ההיסטורי* מאורעות

 בעיניו הוא השואה נסיין אירעו.
המר נסיין על מודרנית חזרה מעין
-מצוד". "במדבר"׳ בסיפורים בי.

מעין מפתח הוא הדרומית"׳בשכל

1

ההיס את הרואה היסטוריוזופיה,
 החוזרת כהיססיריה היהודית טוריה

 ונשנה חוזר היהיד• הסבל עצמה על
ודור. דור בכל

 להמחשת בסמלים משתמש אפלפלד
 סמל לי משמשת השיירה השקפותיו.

 להמלט שאין גורל היהודי, לגורל
 מנסה -השיירה" הסיפור )גבור ממני.

 השיירה ונכשל(. — ממנה להמלט
 לעצמם מיצאים אינם אנשיה נודדת.
 ז בפונדק נעצרים הם מנוחה.

 יהידי מוזג אותו היא בי זשהמוזג

 ש־ האחידה בתנועה הבחינה יקיטי
 מתאר הוא יכך בנחושת". פתע רחשה

 אותי והשאירה חלפה "הריח נוף:
 הגימא גבעולי בין היבש׳ וי*ר1כ<

 •כול כי עד הנבוכים, הגבוהים,
למרחקים." פנימיותם את ־שסוע

 איריגנלית ציורית ראייה לפניני
 למליא בסיפורים זכתה שלא ביותר
 ענינו שעיקר מפני הביטוי, חופש

 הגורלית באווירה הוא אפלפלד של
 טראגית עובדה דיבר. כבר שעליה

 יכיל אינו זה שכושר־ביטוי היא
 למסגרו־ מחוץ אל דרך לי לפרוץ
 געשה בזאת השיאה. סיפורי של תיהם
 הקורא אך לגיבוריו. דומה האמן

יצ בוריו, כגי שלא שאפלפלד• מקווה
חד דרכים ילפרוץ להשתחרר ליח

לכשרונו. שות
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