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.השואה (על סיפורי
של אהרן אפלפלד}

מאת
• שלום ?ןרמר
או!רן אפלפלד פירםם י עד ? *תה י חמישה
נרנים של סיפורים קצרים (עשן, 1962;
בגיזן ד.פורד.4 1963 ; מור על הארץ, 1965 ;
; אמי ההר; 1971), בקומת הקרקע, 1968
רומאן אחד (העור י ומכותונת, 1971), שגי
ברניס של נונילות ארוכות (כאישון העין,
�ושעות, 1975) — וכן ניד 1971; שנים 
פגחר מכל סיפוריו '(במאה עדים, אחד של.
1975), אנעם רוב. הנרכיפי שלו דקים הם,
אנל נסך הכל זהו יבול גדול למספד שעדיין

דא הגיע לגיל החמ*שיפ.'
גהל הכרכיביחאלר. תיאר וסיפר את הגודל '
; וגפ אס הוא עוסק מיהודי בתקופת השואה

כולנו
באותו
מעמד

בזמנים שלפניה ואחדיר. — הגושא שנהם
הוא השואה, וכל החוטים מוליכים אליד. או
ממנה. דומני שהגיעה השעה לעשות איזה
�הכול, לשאול לא רק מה סיכם וייחודם סך
של הסיפורים האלה בכללם, אלא י גס מה
מקומם בםפרותו של העם היהודי, נלומר
לצחון אותם מתוך פרספקטיבות היסטוריות
לאומיות. כחינד. כזאת ודאי זרד, היא לביקורת
העברית של ימינו, שאת רוב תורתה למדה
�אמריקאי, אבל �קריטיציזם האנגלו מן הניו
לפי מיטב הנדתי או תחושתי, היא מהותית

ליוצר מסוגו של אפלפלד.
עם צעדיו הראשונים בראשית שנות ה-
ששים, כשיצאו הנדנים הראשונים, היינו
מתמקחים עמו, ובדרכם של מבקרים מומחים
� היינו מנתחים את סיפוריו כמכשירים כירור
גייס דקים. ואז נמובן הייגו מצביעים על י
פגמים, שאינם חסרים בסיפוריו, נגון חוסר
; דמויות מטושטשות עלילה נרורה ומתפתחת
'קמעה, עומדות ונלתי מתפתחות; ובעיקר
חזרות על מוטיבים מםויימים מתוך שימוש
; ועוד מיטאפורית עמומה נמקצת � בלשון  '
ועוד. אנל משנערמו הנדנים שלו על ייחודם
העקבי, אין אתה נפטר מן החכרה, כי יצירתו
מענר או מעל לטענות האלה, . הסיפורית היא '
'ני יש ניצירתו נוסף על הערנים האמנותיים
�לאומיים, המחייניס אותך שכה, אילו ערכים
לקנל אותה נמות שהיא, על מעלותיה ו*

חסדוגותיה.
נצדק נתנצרה עתה ההכרה, שאפלפלד
הוא בחזקת נכס קיים נספרותנו. יש איזו
עוצמה ננושא האחד שנחר לו, נהתרנזותו
נו נלנד, בתתקדשותו לו בלבד — נושא
� השואה. נשמעו טענות בביקורת נגד ה
רוג םיפוריו, ובעצם את בל סיפוריו על נושא"ממותימאטיות'' שלו, הניצד מספר בונה את

אחד ז זלא עוד אלא יש גם אחידות מםויימת
עד נדי חדגוניות נגישה ובתפיסה, אפילו
בסגנון ובלשון. ולא עוד אלא הוא ממצה
את נושאו עד הסוף באמצעות המוטיבים
שקבע לו (בירור המוטיבים האלה עניין הוא
בפני עצמו, ולא ניכנס באן לבירורם). והנה
מתברר עכשיו, לדעת — כי ההתרכזות הזאת

עיקר כוחו.
היכולת להתמודד מבחינה אמנותית ולמשך
כל הפעילות הספרותית עם המאורע החמור
והמכריע בתולדות העם — היא לא רק

I � תעודת הזהות של אסלפלד, אלא גם כתב
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הסמיכות שלו. הוא ראה נשואה לא רק
גושא חשוב ומרכזי בתיי העם, אלא מעמד,
באותו מובן שהמסורת מייחסת למלה הזאת,
מעמד המחייב או המעצב את העם לאורך
ימים, שהוא בעין מפנה גורלי בחייו, שנל
ההיסטוריה שלו צריכה להתכוון אליו. ה-
� משקעים העמוקים שנשארו נלינם של פליטי
השואה ושל היהודים ברחבי עולם, ששנלו
בשואה את הוריהם וקרוביהם, דיצסרפו כדי
� תודעה קולקטיבית לאומית, שלא תימחק ל
עולם. נל היהודים, נין שסנלו מן השואה
במישרים ובין שלא סבלו, שותפים לאותו
מעמד. אפלפלד התמודד על הנושא הזה
לא רק משום שחש את השואה על עצמו
ובשרו (ילד קטן היה בימי השואה), אלא
מפני שבחר בו כתפקיד ובייעור. זו י היתד.
�אחריות החלטה של אמן בוגר, שחש רגש
כבדה כלפי העם היהודי, כלפי ההיסטוריה
שלו. יהודים רבים בורחים מן השואה, לא רק
ממנה עצמה, כלומר מתיאור זוועותיה (ספרים
וסרטים העוסקים בשואה אינם מושכים קהל
רב), אלא מנל האספקטים האחרים הנדונים
בה. ובפרט הישראלים הצעירים, שנוח להם
נשיכתה הזאת. נא אפלפלד להזניר לנו
נסיפוריו התנופים, שאין חטא גדול מזה.
לברוח ולשכוח את השואה, משמע להתעלם
מיסודו וממבחנו של העם היהודי להרגו ולכל

הדורות.
בוודאי נוסף על כד גם אספקס אמנותי
:י הוא ראה בשואה כר נרחב אינדיבידואלי
להעלאת כמוםי האדם בכללו. דווקא כשואה,
בקאטאקליזם שפקד את העם היהודי, ניתן
לבחון את נפש האדם על צפונותיה ונטתריה,

לחשוף את הפינות החבויות שבו.
� עס שהוא רואה את השואה בממדיה וב
! עוצמתה במעמד מיוחד בחיי העם, לא נתפס
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לפאתוס אישי או לאומי, לא מגביה את
הטון, אלא העלה אותה בבלים ובאמצעיפ
העומדים לרשותו של מספר מודדגיםט. הוא

לא רק דינר על היהודים בשואה (ועיסוקו י
ביחידים בלבד) בקול דממה דקה, אלא גם
�אמן. הוא סילסל אותר. בציפורן של פייסן

סייס את האימה שכה מצד אחד מתוך 1
� �מאזגת, ומצד אחר נ סרםסקטינה מרחיקה
לשון מסוננת מאוד, מעודנת, עד כדי סלסול.
בסיפוריו לא תמצא לא קינה ולא קטרוג,
אלא תיאור כלשון מיטאסורית. ועם זה הוא
לא ניתק ממנה נהרף עין, גם אם הרהינ את
מושגה והעמיק את תפיסתה, עד שהיא
� �מה מנטלת עצמה נמאורע היסטורי נמידת
י נגמל פוליטי מםויים. ענרו שנים והנא לא
ממנה ולא ייגמל לעולם. ודווקא משוס ה-
פרספקטיבה הזאת ומשום הפיוס הזה היא
נחרתת עמוק בנשמתני. אין היא מזעזעת
גסשגו וגעגנת בה. יאותנו לרגע או לשעה, אלא מסתננת לתוך
וראה זד. עניין, אפלפלד שכתב את רונ
סיפוריו בשנות השישים והשבעים, לא סמך
�פי �על ואד. לתקומת המדינה. אף בלל את ̂ה
�כך, הוא נמנע ששתי הפרשות קרובות בל
מלקרב אותן בסיפוריו לא מנהיגת המבט
� הבולל ולא מבחינת העיצונ ה , ההיסטורי
אמנותי. תזות התקומה אינה מעניינו, אלא
חזות האובדן בלבד. מדוע ז — קשה לענות
על בך. הנימוקים המשוערים עשויים להיות
רבים ושונים. שב!א חשש שפאתוס התקומה
שהסון יעיב על• אימת השואה; שמא חשש '
הגבוה •ישבור או יקלקל את הצביון האמנותי
של הסיפור! ושמא ראה בתקומת המדינה
אירו$ בפי*ור היסטורי אחד ושונה מאותה
תהום עמוקה בה התחוללה השואה, ג?

(פוף מטור 7נ)
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