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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

:::t: 
ן:יין

rי
ן:יין

rי

השלישאתכתבתיעכשיו"עד . 17 :
י=
 . 163עמ'לעיל, 3העדההראשון", ~
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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
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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

9-4 
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הדרןאתמאירהים"ב"נוכחפוגלשלהמובהקהאימפרסיוניסטיהתיאור

"עשן".בקובץאימפרסיוניסטיתבפואטיקהשימושעושהאפלפלדבה

ברובם,נעריםניצולים-פליטים,שלקבוצהמתארקר""אביבהסיפור

מציעהסיפורבמהלןנגמרה.המלחמהכיימיםכמהשלבאיחורהמגלים

הבא:התיאוראתהמספר
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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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 . 122עמ'
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 • 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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