
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, 

101 



י=
ן:ך=י
י=
י=
ן:ך

;;i,: 
פ
E= 
n 4 . . J. Laplanche, & J.B 
 :tנ:
R 

Pontalis. The Language of ::>1 
? 

Psychoanalysis, D. N. Smith 

 ) r& trans.), W. W. Nortonי"י
י=
 Company, New-York R 1973 .י=
i== 
ו-

2 
=י
ו:ב

י=
פ
ו-

:!: 
R 
י=

rי"י=י

י=
§! 
 :tנ:

י=
M 
n 
י=
rייו
י=
ו:ב

rי"י=י

f:: 
a 
rי"י

 :tנ:
ן:ך

פרימושלביצירתונרחבלדיון . 5 rי"י
ן:ך

מרבדלוי"פרימומאמריראולוי rי"י
ו-

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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"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
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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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לימים,השבר.אתלאחותהטקסטשלבכוחוהיהקטלרגעהעתי.דאל

באקטלויונזכרשבוהניצולים","השוקעיםספרואתכותבהואכאשר

השורות[זיכרוןערכםהיה"רבזה:זיכרוןשלהמוסףובערןההיזכרות

העבר,עםקשרולקשורלחזורליאיפשרוהםושם.אזר"ד]דנטה,של
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לשובדרך ] ... [קצרחייםמרווחליהעניקוהם ] ... [לפעולשכליחדללא
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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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'רושל'םוכתר,מאגנסהשבט,

1996 . 

ח"ם,ס'פוראפלפלד,אהדן . 29

-168עמ' , 1999'דושל'ם ,כתר

169 . 

בגוףמסותאפלפלד,אהדן . 30

'דושל'םהציונ'ת,'הספרייהראשון

 . 48עמ' , 1979

31 . . Susan, Rubin Suleiman 

: 2002). "The 1.5 Generation ( 

Thinking About Child 

," Survivors and the Holocaust 

. Americ·an lmago 59:3, pp 

. 277-295 

הרציונליסט,לוי, 2sגבולות".להאין /השממה:היא"ממלכתיכואבת

העולם,אתפוזיטיביסטיבאופןלהביןהניסיוןהיהלחייוהעיקרישהמניע

ייצוגהמשמשמדבראותובו,נלחםשכההמדבר,היאממלכתוכימצהיר

גבולות.להשאיןלשממהוצורה,תוכןנעדרתלמהות

חווייתשלהשפעתהעםמהתמודדותלוינמנעהשואהלאחרכינראה

הרציונליביןהפרדהמתוךחייואתחיהואוכיהלא-מודע,עלהטראומה

נראהפניועל 26לכאוס.הסדרביןלטרום-מושגי,המושגיביןלאי-רציונלי,

להתמודדללויאפשרהסיפורשלדברךהטראומהעלשהכתיבהאולי,

נושאכמאמץלכאורהשנראתהומבוקרת,מושכלתבצורההחוויהעם

חיצוניתמעטפתזוהייתהלמעשהאלב, . Working throughשלפירות

רציונליות.הלאהרגשיותהעוצמותאתלהכילהצליחהשלאושברירית,

אלה,עזיםבחומריםלשלוטהדחףמתוךנבעלספרהאובססיביהצורך

ברגשותהנראה,כפילגעת,מלביזאת,ומשמעות;סדרעליהםולהטיל

עדמרוקןלוינותרהתבונהללאלתבונה.מתחתחבוייםשהיוהעמוקים,

הרציונלי,ההגנהמנגנוןמשנתרופףאלבהזמן,כלשםהיה"המדבר"כאב.

הזהרופיסהגבולות.וללאמרחביובמלואלוילפנינפרשהוא

אילם.נותר

אפלפלדאהדןאצלהטדאומהעיבוד

לש.בריאיוןאפלפלדאמרזיכרון"נעדרתאךזכרונית,היאשלי"היצירה

זיכרוןבאמצעותשלוהאוטוביוגרפיתהחוויהאתמייצגאפלפלד 27שפרה.

עלהנשעןזיכרוןעל-ידיולאלהן,הנלווהוהרגשהבסיסיותהתחושות

לו,נגישאינוהטראומהשלהזיכרוןכימודהשאפלפלדאף 28עודבות.

סוגזהושהוא.עודבתיזיכרוןמכליותרורוטטחיהזההזיכרוןזאתבכל

הזיכרוןהואהזהובמובןהגופנית,ברמהונחווההחיבבשרשהוטבעזיכרון

אלאבודה,איננימיכרוני.לאאלבבגופיבצפנה"המלחמהיבותר:האותנטי

האימה 29בעיוורוני"·שספגתיומחשבותתחושותגופיעומקמתוךמעלה

"אצלמגופו:נפרדלבתילחלקוהפכההגוף,בתאיהוצפנהאפלפלדאצל

אפילהשנספגהעצמה,האימהרקקונקרטי.דברשוםנותרלאהילדים

בידיהיהלאקונקרטית,הייתהשלאכיווןכינוי.ללאאימההגוף,תאיבכל

 30וכרגליים".כידייםמיישותם,חלקהייתההיאאותה.להשכיחהילדים

שלהראשוניםבימיםכבראמו,אתאידבכאשרשמונהבןהיהאפלפלד

ארבע-עשרה,שבגילעדאירופהברחביהתגלגלואילךמכאןהמלחמה.

ליוותההמתמשכתהטראומהאיטליה.מנפולי,ארצהעלה , 1946בשנת

תוםעםלבגרות.ומנערותלנערותמילדותהמעברבשלביאפלפלדאת

מכללבלדב 11 %(יהודיםילדיםמאודמעטבחייםנותרוהמלחמה

נעריבטאכיצד 31זהותם.ואתחייהםאתעיצבההמלחמההניצולים).

בשניםאותושאפפוהמוותואתהכאוסאתהטראומה,אתאפלפלדכמו
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רבותהדיבור.אתלהרחיבצררןאיןאפלפלדשלהמאופקסגנונועל

משרתאפלפלדשלהאיפוקלוי,לפרימרבניגודאלבכן.עלונכתבנאמר

להמשגתלאתורמיםאפלפלדשמפעילהאיפוקמנגנוניהפרכה.מטרה

הטראומהזיכרוןלייצוגאלאוהגיוני,משמערתיבמרחבומיקומההטראומה

באמצעותשנחווהכזיכרוןטררם-קטגרריאלית,לשוניתהתארגנותברמת

סרגהואזהלשוניייצוגהקוגניציה.באמצעותולאוהרגשהתחרשות

זהזיכרוןבמיוח.דקשיםבמצביםשנחווהלזיכרוןרטוריאחסוןשל

המרבהשפה,באמצעותהמושתקותהחוויותאתחיכנהלמנסה

הטראומהזיכרוןשלהנוכחותמורגשתכן 32לבדב.חושיתתניןקאי

לזיהויהניתנתכחוריהנתפשתאינההיאאןואינטנסיבי,דחוסבאופן

החדבאופןמשמרהמנטלי,לזיכרוןבניגודהגופני,הזיכרוןקטגרריאלי.

הטראומתיתבחוריההקשורותוהכאב,הכעסהאימה,תחושותאתביותר

"לאחיים","סיפורבספרראפלפלדכותבהמלחמה","בזמן 33האדבן.של

האישכמהעדלמדתהפניםמןוהידיים.הפניםאלאהמיליםדיברו

להבנה.עזרולאהמיליםלן.להתנכלעומדארלןלעזוררוצהשלידן

אותנומחזירהרעבהנכונה.האינפורמציהאתלןשהביאוהםהחרשים

 34הדיברר".שלפניהדיבוראלהאינסטינקטים.אל

מההתוהו,עלסדרהשפהבאמצעותלכפרתשניסהלוילפרימרבניגוד

מכלבילהתפרקהרגרסיביתהמגמההואאפלפלדשליצירתובמרכזשעומד

בספרראפלפלדאומר"ספררת"התוהו.שלהגרעיןלבאלולחדורהשפה

להיבאכשאיפהאלאז'ררנאליסטיבמרבןלאבוער"הורההיאחיים","סיפור

האותנטיהחומרעםהרוטטעגמה 35מתמדת".לנוכחותהזמניםאת

האמצעיהואהגרףזיכרון .ףוגהןורכיזבאמצעותביטוילידיבא

אלהסו,דאלהטראומה,גרעיןאלהאפשרככלקרובלהתקרבשמאפשר

שאחזבאלםמחדשלגעתמקבשאפלפלדבר.ולגעת-לא-לגעתהמרות,

גלומהשתיקהבאותהכיהבנתיהעירורים"בחרשיהטראומה:נוכחבר

 36הנכרן".הדיבוראלייחזוראוליארתה,להחיותאצליחראםשלי,הנפש

נרגעיםאיןהזה?הבוערהתוכןאתממלליםאיןהיאהגדולהשאלתר

בשפהמאפייניםלשלושהלהתייחסרוצהאניהזר?הרוחשתבאפלה

האחראיהגרף,זיכרוןאתלדעתישמשמריםלאפלפל,דהייחודיתהפואטית

הגמגוםיסודהמוזיקלי,היסודהטראומה:בגרעיןשלולנגיעה-לא-נגיעה

הערטילאית.והמוחשיות

B. A. Van Der Kolk .32 

& 0. Van Der Hart, "The 

lntrusive Past: The Flexibility 

of Memory and the Engraving 

of Trauma", C. Caruth (ed), 

Trauma, Baltimore and 

London 1995, pp. 158-182. 

A. Young, "Bodily Memory .33 

and Traumatic Memory", P. 

Antze, & M. Lambek (eds), 

Tense Past, Routledge, New

York and London 1996, pp. 

89-102. 

,ליעל הדעה 27 ,הדפש 'ש .34 

'מע 96.

 . 114עמ'שם, . 35

 . 97עמ'שם, . 36

אפלפלדשלהפואטיתבשפההמוזיקליהיסוד

באמצעותלחפשעליווהיהוקשרת,עיוורותבתחושותנרגעאפלפלד

בראליזם.הסתפקלאהואזאת.לבטאכדיאחרתדרךהפואטיתהשפה
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"הנצחהשקד,גרשון ; 8/1/1984

בלתיחוויהשלהומניסטית

 11הזיכרון,בשבילהומנית",

 . 5-4עמ' ,) 1996 (

בתחבולות"עיוןדודאי,רינה . 45

נרטיביבטקסטועידוןאיפוקשל

אוניברסיטתמאסטר,עבודתטעון",
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 37פיח",רקישציפורים.עודאיןסתיו.עוד"איןלמשלכמומשפטים

אותנוגררוהנמוכיםהחולותהימים.יעוללועודמהידעלא"אישאו

האמצעיםאחדהאפלפלדית.לשפהאחרממדמעניקים 38למקום",ממקום

"לא :ילקיזומרישכמכהפשההיהאפלפלדבהםשהסתייע

אלהמוסיקה,אלהלכתיהתרככי.מטענהמצדבמילההשתמשתיתמיד

משקיעאניוהקטע.המשפטשלגםאלאהמילהשלרקלאהוויבראציה,

הניגוןעולהאפלפלדאצל 39מנגינה".לאיזוהקטעאתלעצבכדימאמץ

הדממהומתוןהרזה,התחבירמתוןוהצמצום,הפשטותמתוןהפנימי

לפסוק.פסוקשבין

אפלפלדשלהפואטיתבשפההגמגוםיסוד

גדולחסידאיננואפלפלדבגמגום.מתגלםבשפההגוףזיכרוןשלהייצוג

חסיד"אינניהטראומה.שלכיסויבבחינתהןעבורומיליםהמילים.של

יכוליםאנחנובזרימההגמגום.שלחסידאניהשוטפת,המילהשלגדול

לביןהרגששביןהחיכוךאתמאפשרהגמגוםאלבמסודרים,להיותאולי

אפלפלדשלהתשובההואהגמגום 40אותי"·שמענייןמהוזההמחשבה,

 41אהבתי",אשר"כללמשלהאחרונים,בספריולשתיקה.אמירהשביןלמתח

כדבותדמויותויותריותרמופיעות 43אהבה",ו"פתאום 42החורף"אל"מסע

הטראומה.עםזופואטיתהתמודדותבפועלהמנכיחותפה

הערטילאיתהמוחשיותיסוד

השילהכתיבתו 44והצטלל.אפלפלדשלסגנונוהלןהשניםבמהלן

מסמליםמעורטלתנעשתהוהלשוןמיותרת,קישוטיותכלעצמהמעל

הדמויותשלהפיזיהקיוםהפשוט.היבטויאתמקבשאפלפלדומאליגוריות.

שהדגמתיכפינתפשת,האפלפלדיתהמוחשיותזאת,עםיחדלכול.קודם

אותהמכנהשאניפרדוקסיתכמוחשיות 45האור","מכורתעלבעבודתיזאת

ליצור,מצליחשהואאינטנסייבת,תחושהאותהזוהיערטילאית.מוחשיות

הופכתהיאשלההמתארקוויסילוקבשלאןמוחשי,גופני,שמקורה

רבה.בעצמההנחוויתהדחוסה,התחושהרקונותרתלערטילאית

הגופניהדיבוד

באופןהחוויהבייצוגמשתתפיםלעילשנדונוהמאפייניםשלושת

האותנטילגרעיןהאפשרככלקרובהשפה,שמאפשרתביותרהראשוני

הפואטיתהשפהשלוהפיתוחמהעיבודחלקהואזהייצוגהטראומה.של

אפלפל.דשלהייחודית

ללכודמצליחהפואטיתהשפהעלקריסטבהשלהתאורטישהדיוןדומה

עלדביונהאפלפל.דאצלהפואטיתהשפהשלתפקידהאתהיטבולהסביר
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 ~ J. Kristeva. Rev"luti,,11 i11 . 46אלפניגוהרובידהאתלהשיבקריסטבהמנסה 46הפואטיתהשפה
i: 

 Poetic Language, M. Wallerקריסטבההפואטית.השפהבתחוםלדעתהמצויהגופניהדיבורהשיח.תוך
ו-

 ==trans.), Columbia Press, New ( i-ביכרמהבשפה.סימבולייםומרכיביםסמיוטייםמרכיביםביןמבחינה
~ 

. 1984 York שלוהניגוןהמקצבהצליל,השפה:שלהפיזיהחומרהואיטוימסה

באופןהשולטהמבנההואילובמיסה ביכרמהשבעודהמילים'
47 . ,. J. Kristeva, New Mllladie באזורהפואטיתהשפהפועלתקריסטבהעל-פי 47המשמעות.נוצרתשבו

of 1l1e S{)u/, R, Guberman "לשפהישהשימושית,מהשפהלהדבילהשימושית.השפהשלה"לימינלי
trans.), Columbia University ( שהשפההסימבוליהסדרעללערעריכולההיא 48כפול:כוחהפואטית

. press, New-York 1995, pp ,הממשיהעולםיבצבץשממנוסדקולפעורקיבעה) real (, שלהעולם

אלאוהטירוף,אלהקוויםחצייתשלהמחיראתלשלםמלביהתוהו,
. 31-33 

הכאוטיהעולםאתמחדשלהבנותגםבכוחהיששנימצדאלבהזיוף.
 .לע'ל 44הערהקר'סטבה, . 48

חדשה.משמעותמתוכווליצור

בשפהאפלפלדמשתמששבוהאופןאתלהסביריכולקריסטבהשלהמודל

המוחשיותעל-אפלפלדשלהפואטיתשהשפהסבורהאניהפואטית.

הלקונהאתלייצגמאפשרת-שבהוהגמגוםהניגוןהערטילאית,

מצליחהפואטיתהשפהבאמצעותהשפה.בתוךמטביעהשהטראומה

למעמקיה,ולחדורהשואהשלנגישההלבתיהתופעהאתלבטאאפלפלד

בה.ולהילבעלתוכהלהישאבמלבי

בתחוםשניתןביותרהרחוקלמקוםהאמוציונליהאיפוקאתלקחאפלפלד

בחירההיאהגוףבזיכרוןהבחירההטראומה.בגרעיןלגעתכדיוזאתהשפה,

הייאוש.ושלהאימהשלמהלא-מודעמהאי-נשלטות,משהולשמר

הובילאפלפלדטרום-מושגי.סגנוןבאמצעותבשפהנטבעהגוףזיכרון

דחוס,רגשעםדברשלבסופונשאראלבההמשגה,גבולעדהדבריםאת

 49כלשהי.לקטגוריזציהלהיענותהמסרבתממוקדתלבתיתחושהועם 43הערהאהבה,פתאום . 49

לע'ל. בשפהאפלפלדהמירלויפרימושלהממוקדיםהרציונלייםהמושגיםאת

1 · 

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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