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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
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ממה,כעלכתובה,היאבוהמודוסמבחינתעצמה,עלמצהירההאחת

אחתכלשלבתשתיתהאולםכאוטוביוגרפיה.עצמהעלמכריזהוהאחרת

מכונניםאותוהפנימי,הזהותגרעיןאחרזההחיפושמתקייםמהיצירות

היאהמחברשלהזהותמכוננתהחוויהוההיעדר.היתמותהנטישה,חוויית

שאילצההשואה,טראומתטראומה:גרעיניבשניומקורהכפולה,כןאם

הנטישהוטראומתהיהודית,זהותוגבולותאתמחדשלכונןהיוצראת

הקיום.שורשיאתוחתכההאישיתהזהותגבולותאתשערערהוהיתמות,

סביבהמתלכדמשותףמקורבמאמרשאטעןכפיהטראומה,גרעינילשני

האם.דמות

עודא'ן"עכש•ושקד,גרשון . 6

רוצח•ם",רקבעולםקורבנות

זמורה-ב•תן,ועכש•ו,כאןאזספרות

 . 151-143עמ' , 1993תל-אב•ב

שב•קשה"א•דאהגור,בת•ה . 7

 23/7 /הארץ,ס'פור",לה•ות

1993 . 

נחלק"העולם'צחק','ד'ד'ה . 8

 , 77ע'תוןולערל•ם",לנ'מול'ם

 . 50עמי ,) 1993 ( 164-163

והט•מ•ון","המטמונ'םנץ'אב' . 9

 . 6/8/1993הארץ,

שללתגובתםשגםמובן . 10

שלנכ•שלונםחלק'שה"אחר•ם"

בזהות.זהותלהמ•רשמנס•םמ'

בתנא•םגםכ'להנ•ח,'שאולם

נ•תרההמרהמעשה'תקבלשנהם

ברגע'הסב•בה, ,,,-לעסובלנות

נעלשלסופוקר'ט"םמנחן

לה•דחקהחדשההפורמל•תהזהות

כפ•הקודמת,זהותואלחזרה

שלהה•סטור•ההוכ•חהשכנר

היהודי.העם

לזהות:ביחסהמודרניתהחשיבהבבסיסעומדותיסודשאלותשתי

דבראומראשנתוןדברהואה"עצמי")(אוה"אני"האםהראשונה,

אואינדיבידואלייםבמושגיםהזהותאתלהביןישהאםוהשנייה,מובנה?

ידידיהגור,דבתיה 6שק,דגרשון(למשל,המקבריםביןחברתיים-תרבותיים?

דטרמיניסטית"טמיון",על-פישהזהות,הסכמהקיימת ) 9כץואבי 8יצחק

מצטרפיםואיןנולדים,השבטיותלתוךלוויתור.אולבחירהניתנתואיננה

משוםלאיפה,עולהאינומהשבטלהימלטהמאמץנוטשים.לחילופיךאו

קיימתאינההזושהאפשרותמשוםאלאהנכונה,המילוטדרךנבחרהשלא

אתלנטוששמנסהמיקיומית.דינמיקהולאאישית,חירותלאאיןכלל.

שיידחקסופו-בזהותזהותולהמירהגנטיתלמורשתולהתכחשהשבט,

כלשהו.סראנושיקיוםשללאפשרותמחוץ

אתובודקזהות,כמגדירילראותםשמקולבשוניםבפרמטריםבוחראפלפלד

אתלשנותכדיהגיבוריםמשתמשיםבהןהאסטרטגיותבאמצעותתקפותם

מגדיריבהדרגהמעצמםהגיבוריםמשיליםהרדוקציה,דרךעלכך,זהותם.

אורחאידית,שפהיהודיים,מקצועותיהודית,ותרבותהשכלהכמוזהות

מאמציהם,כללמרותאולם,ועו.דיהודייםופולחניםנישואיםיהודי,חיים

אורחשתרבות,היאהמסקנההיהודית.מזהותםלהיגאלמצליחיםהםאין

הזהות.אתהקובעיםהאמיתייםהפרמטריםאינםדתאושפהחיים,

מאו,דמינימליסטיהוא"טמיון",על-פימתבררכךיהודית","זהותהמרחב

מיהואיהודיההלכתית:בהגדרהכמולמחיקה.ניתןלבתיזאת,עםאך

מבחינתביולוגית-גנטיתהיאהיהדותאלהשייכותיהודייה.לאםשנולד

סוציולוגית.מבחינהואתנית-שבטיתהמוצא,

נכשלות,זהותםלשינויהגיבוריםנוקטיםבהןהאסטרטגיותכלאםלכן,

יהודייה";לאםש"נולדומשוםרקחמתםועלאפםעליהודיםנותריםוהם

לוגית,מבחינההרי-למוטטושאיןהיחידהתקפותמבחןאכןזהואם

שלזהותהאתלשנותהיאהצלחהלנחולשעשויההיחידההאסטרטגיה

עמדוכברב"טמיון".וגלוריהקארליחסישלהסמויההמשמעותזוהאם.

המבוגרתהגויה,בגלוריהקארלשלשבהתאהבותוהאדיפליההיבטעל

המשמרתכשגלוריה,הרחם,אללחזורניסיוןבכךראושנים.-14בממנו

-48 
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אם.תחליףלקארלמשמשתהאם,שלחייהואורחותמנוהגיהחלק

טקסלאחרדווקאגלוריה,אלקארלשלשהתקרבותוגםהסיקומכאן

שאותםהיהודיים,השורשיםאלמחדשלחזורניסיוןמשמעהההמרה,

אותנטית,יהדותאחרבחיפושהקופטיםהריאלהמסעהאם.מייצגת

ההתקשרותהפונה:טענתיזו.תפישהחיזקרקהנולבה,שלהשניבחלק

וגםקארל,שלאמולהיותהייתהיכולהאכןגילהשמבחינתלגלוריה,

נגדלמרדדווקאביטויהיא-אםתחליף-כאומנתבפועללושימשה

היהודייההאםנגדובעיקרהיהדות,אתהמייצגתהמקורית,המשפחה

הביולוגיתלאםתחליףלמצואתת-הכרתיניסיוןזהוהזהות.קובעת

עלפרוידשהציעעריות,גילוישלהמודליםעלגויה.ייבאםהיהודייה

שלישימודל 12רנקאוטוהוסיףו"המלט",המלך""אדיפוסהמחזותבסיס

שלהמתקדמיםהדגמיםנאחדקרלוס":"דוןשילדשלמחזהועל-פי

חלופיתשוקהכאובייקטהחורגתהאםבומשמשתבתרבות,עריותגילוי

היאבחייםהאבשלנוכחותוורקהאמיתית,האםשלבמקומההבןשל

ה"חורגת"האםגלוריה,עםהארוטייםהיחסיםאיחדותם.אתשמונעת

עצמואת"להוליד"קארלמנסהובאמצעותםאינצסט,יחסיאכןהם

המרחב 13ניהודי).אותוהרובוהולדתמקום(באותוכגויהפעםמחדש,

מעולמוקארלמבודדשבולימינלי,מרחבלכןהואהקופטיםהרישל

 14לזהות.מזהותהמעברשלבאתלממשתת-הכרתיבאופןמנסההקודם,

"דתמעיןשללהולדתההמחברשלהיטיבהמוחשתהרלגיוזיתהכמיהה

בחלקוריקות"נ"קונפיגורציותשנחשפותוהנצרות,היהדותמתוךחדשה"

ו sזו.תפישהעםאחדבקנהעולההספר,שלהמסיים

 Eשלזיקתהעלמצביענץאבי . 11
 gהזרה""האישהלדמותגלוריה
 gמשלהיהחלהעבריתבספרות

~ 
הארוטיתשהבחירה ,-19ההמאה

פליטישל"המרדאתמשקפתבה

השבטבמוסרותהמדרשבית

דמותהבעיצוברואההואהיהודי".

והיפוךואריאציהגלוריהשל

באישההבחירהזו.הימהשל

לדבריו,מבטאת,ב"טמיון"גויה

המסורתית,מזוהפוכהתנועה

המעגלתוךאלחזרה-היינו

הזיקהשלקיומהלדעתי' .היהודי

בספרותהזרה""האשהלחימת

 .עמדתיאתדווקאמחזקתהעברית,

מבטאתגלוריהאלההתחברות

לכטלהבאבמיוחדחריףאקט

היהודיתהזהותאתלחלוטין

חדשה,בזהותולהמירההמקורית

מזה.משמעותימרדואין

12 . Otto Rank, The lncest 

Theme in Literature and 

Legend, The John Hopkins 

, University Press, Baltimore 

. 30-50 . 1992, pp 

יהודייהלאלאםההיוולדות . 13

מוטיבהיאחדשהזהותלכונןכדינברנמצאהקוויםאתלחצותוחבריוקארלשלהנושלהניסיון

קאטרינהנוקטתבהןהאסטרטגיותהנגדי.בניווןאךב"קטארינה",

נוקטיםבהןלאסטרטגיותמאודדומותהיהדותאללהצטרףבניסיון

היאמנסהעצמם,מעללהשילמנסיםשאלהמהכלב"טמיון".הגיבורים

להפוךניסיונההואהיהודיהעםאלההצטרפותמהלךשלשיאולאמץ.

"היוולדות"על-ידייהודיללאלהפוךמנסהשקארלנשםיהודייה.לאם

לידתעל-ידיליהודייהלהפוךקאטרינהמנסהכךיהודייה,לאלאםמחדש

נותנתיהודייה,מיילדתבעזרתיהודי,לאבילדיולדתהיאיהודי"."ילד

אותושימולנדייהודי,מוהלאלאותוומביאה(בנימין),יהודישםלו

אלה,מניסיונותיהמסתייגיםנאחדויהודיםגוייםהיהודים.אצלכנהוג

מום.בוומטילבריאתינוקלוקח"אדםתינוקה:אתלמולמרצונהובעיקר

מאליו,כמובןשנתפשאקט 16הנפשע".מעשהואתנכנהאיךנאמר,איך

נתפש-בגוףהזהותהטבעת-יהודיילדלגבייחדגםוהכרחיטבעי

גםכךב"טמיון"נמוהזר.הילדלגבינפשע,כמעשהכפגימה,מום,כהטלת

בקנהמ"בראשית"וללידהזהותלשינויהאישיהמהלךעולהב"קאטרינה",

יהודישאינואחר,אלוהיםשבמרכזהחדשה","דתליצירתהכמיההעםאחד

הננסיותמתוךשהוצאהיקום,אלוהיקוסמי,אלוהיםאלאנוצרי,ואינו

"המשיחלהיותנועדקאטרינה,שלבנהבנימין,הטבע.אלהכנסתומבתי

לברואשניסתהבספרותגםשקיים

החדשהיהודישלדמותואת

היהודישלכניגודוישראלבארץ

הפלמ"ח.בספרותששיאההגלותי,

גלוזמן,מיכאלמצייןזהבהקשר

שגילמוספרותיותדמויותכי

החדשהעברישלהאתוסאת

ככריהודיותלאכדמויותעוצבו

לואידוריוסףכמויוצריםאצל

הרוסיהעלםכך .סמילנסקיומשה

"חווג'הסמילנסקישלבסיפורו

ראויהודייה.לאלאםבןהואנזר"

של"האסתטיקהגלוזמן,מיכאל

ועודדנדהחנההמרוטש",הגוף

מחקריםסדן:(עורכים),מנדה-לוי

אוניברסיטת , 5העברית,בספרות

 . 349עמ'תשס"ב,תל-אביב,

תואםקארלשעושההמהלך .ו 4

 A .שמציגהשלביםמסלולאת

י, 9



,.. Van Gennep זהותלרכיתשכדרך
 ..,וב

-:ן Theכספרומחדש"ול"לידהחדשה

 :t: Rites "f Pa,·.,·age, Routledge Cנ:

 ..,וב and Kegan Poul, London 1960 .י=
שלכ-האחרוןהשלבאלאולם ח

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

היוצרשלזויומרהגםאולם . 15י=
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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. 
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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
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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
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