
יצחק•מאשה

ר,י.שמות . 1השואהעלשכתיבההיהמשוכנעהשואה.עלדיברשלאשניםהיו

זו.לתחושתונאמניםשותפיםמצאהואאסורה.אפשרית,בלתיהיא

הכתיבהכיוטענוחזרואחריםמלומדיםגםארורנוהפילוסוףגם

אהבה,פתאוםאפלפלר,אהרן . 2ערעור.'ללאזהאיסורקיבלהואאסורה.השואהעלהאמנותית

 . 92עמ' , 2003ירושליםכתר
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חיים,סיפוראפלפלר,אהרן . 3ובקשייהשפהבבעייתלדוןאפלפלדאהרןמרבה /31חיים"סיפורבספרו

 . 1999ירושליםכתר,הבאתיממיליםהחשד"אתאומר:הואדבריויתרביןהקומוניקציה.

בגמגוםהגמגום.אתמעדיףאניחש.דבימעורררהוטמיליםרצףמשם.

מןהמיליםאתלצרוףהמאמץאתהשקט,איואתהחיכוךאתשומעאני

רהוטיםחלקים,משפטיםפנימי.משהולןלהושיטהרצוןאתהסיגים,

 . 95עמ'שם, . 4פואטיקת 4ריקנות".עלהמחפהסדרשלבקירן,אישלהרגשהבימעוררים

נעההיאביצירתו;בולטיםהיותרהמאפייניםמןספק,ללאחינה,האלם

והמילההטהורהצלילעבראלגמגוםדרךמוחלטתדממהביןרצףפניעל

הכתובה.

החורף,אלמסעאפלפלר,אהרן . 5במרכזוחיים"."סיפורלאחרשנהאורראה /51החורףאל"מסעהרומן

 , 2000ירושליםבתר,אתהמספרהתבגרותו,בראשיתנערקורט,הואקרטי,שלדמותועומדת

הנולבהפתיחתעםאחת-עשרהכבןהואקרטיראשון.בגוףהעלילה

אביו)מותלאחרהנחוגהשנים-עשר,הולדתויוםמתואר 17(בפרק

בפרקמוזכרהשלושה-עשרהולדתו(יוםסיומהעםארבע-עשרהוכבן

פרקיובחמשתהפגישות).בביתלבקרבפניוממליץחונכו,כשרודולף, , 37

שנותעלמידעלנוומספקבזמןאחורהחוזרהמספרהרומןשלהראשונים

מידעוהאהובה.החורגתאמוחנהעלמאמו,יתמותועלהמוקדמות,ילדותו

הזיכרוןהגדרתאתלחלוטיןהתואםבאופןבמקרהושלא-מתנסחזה

שברירישיחות,קטעיזיכרונות,כהבזקיטיפיןטיפין-חיים"ב"סיפור

הפסקהאתראוזהלעניין . 6הסמיךהזרםמתוןנוטללחלוםדבומה"הזכרוןחלומות:ושרידיתחושות
סיפורלספרהמבואאתהפותחתאותםגונזבכ,ןמהשלפכיםולעתיםמסוימים'פרטיםהמאורעותשל

חיים.ובהמשכוה"אוטוביוגרף".•אפלפלדטועןאותם",מעלהמסוימתובשעה
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הילדים"אצלילד:שללזיכרונוהאופייניאתמגדירהואחיים""סיפורשל

הואהזכררןאצלםלחלוטין.שרנהמשהראלאבזכררןנטמעוהשמותלא

כרונולוגי,זכררןלאומתבהר.השניםעםמתחדשהואמתרוקן.שאינומאגר

 7כן".לומרמותראםומשתנה,שופעאלא

הארבעיםשנותבראשיתמתרחשתהחורף",אל"מסעבנולבההעלילה,

קמהיהודיםבהמרתסוחרישלקבוצההקופטים.בהרישםנטרלבכפר

הפעולהובעקבותהמקוםבתושביהמתעלליםגרמניםקציניםוהורגת

ההרים.לעברקולקטייבתלבריחהמתארגנתהכפראוכלוסיית

הארבעים,שנות(ראשיתוהמרחבהזמןשלהמדויקתהמסגרתלמרות

לכותרתלצייתהעשויהוכר')יהודיםמולגרמניםהקופטים,בהריכפר

אלגוריה,מעיןשלתחושהמראשיתוכברירצדהטקסטהשראה","ספררת

מוגדרת.מציאותשללגבולותיהמחוץוגידיםעררהקורמתהתרחשותשל

עדמוקצניםקיומייםמצביםמעצביםהםאםגםהריאליסטיים,חומריו

הנורמטייבותלציפיותינונעניםהםבאשרבסביבתםלנרונוח-אימה

בהרריהיסודערכיהמשדרתמיתיתלתבנית-עלכיסויאלאאינם-

יח.דגםוהיהודיתהאנושית

(דאו,שקדרגשוןלרככךקדם . 8

העברית,פרדתבסיאחדגל ,למשל

 .) 32-29עמ' , 1985ירושליםכתר,

עדייןמבחיןאיברשקדואולם

אלאכלל-היסטורית,בראייה

שהוא"ככלכיבצדק,שלאקובע,

יצירתוההפשטה,אתמדגיש

לרקה".

לדבריםמרמזעצמוהסרפד . 9

שלנר"העיר"בשוליבסיפוראלה

שלהראשוןבגיליוןשהתפרסם

בסיפור .) 2002(סתיוהחדשהקתש

שראהניצולהמספר,מביעזה

פרימרעלדעתואתועייף,מבורג

אתמעלהלוי"פרימרואומר:לוי

הגטולהורה.אותרוהופךהעבר

היולא ,לנרמגלההואוהמחנה,

דפוסיאלאארעיים,כליאהמתקני

פינה"מכלאלינוהנשקפיםחיים

 .שליההדגשה .) 32(עמ'

הריאליסטית-ממחויבותםאפלפלדסיפוריאתשחררשרררץיגאל

הכותרתתחתהקורסתהמשקל,כדבתהמימטיתהמטלהומןהיסטורית

-15.6.2001בב"מעריב"שפרסםבמאמר sהשראה"."ספררתאפשריתהלבתי

אתמעתיקכשהואהדברים,שלאחרתראייהלאותהאשנבשרררץפותח

פשטניבאורחהמתחבטשק,דשלהסגנוניותההבחנותמןהכודבמרכז

האמתבתוקףמשמערתידירןאללאימפרסיוניזם,סרריאליזםביןמשהר

טוען:הואדבריויתרביןהיצירה.של

האמתלתוקףבדרמהמעוגן,בוראשאפלפלדהעולםשלהאמתתוקף

האקסמפלרםכוחעל-הלג'נדדיהמופתסיפורשלאוהמעשייהשל

שלהקיומילמצבםכמראהלשמששלההפוטנציהעלהיצירה,של

בגרףעליוכותבשהואאפלפלד,שלהספרותיהעולםהקוראים.

היסטוריבהקשרנבראולאהיהשלארקלאעבר,ובלשוןראשון

לפחותלטעון,מתיימרלאגםשחראאלא ].י.משלי[הדגשהמסרים,

כזה.•היסטוריהקשרמשקףשהואלגמרי,לא

"מסעהנולבהשלהאמתתוקףאתלדבוקאנסהאלהדבריםברוח

רעלבתשתיתההמצויההמיתיתהתבניתעלולעמודהחורף"אל

משמעריותיה.
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תגדירוהרומןשלאחתקריאההמספר.הואהואהנערקרטיכאמור,

עורריןללאנוכחהואכמספר-גיבור.אחרתקריאהואילוכמספר-ע,ד

ראשון.ובגוףהמתבוננותעיניוזרןנמסרשנמסר,כלהרומן;פרקיבכל

חומריעלהבנויההחיצונית,העלילהאתהמניעהכוחאינוהואואולם

מאוכלוסייתחלקבהיותוחלקבהנוטלהואההיסטוריים.המציאות

עםבאכסניה.עבודתועקבהבריחההוגילגרעיןמקורבובהיותוהכפר

עלולאפנימימאבקעלהמבוססנוסף,אחר,סיפורהואשלוסיפורוזאת,

לעלילהבמקבילעוצמתוצוברהמתפתחזה,ובסיפורחיצוניים.אירועים

מספר-גיבור.היכרקרטיובעקבותיה,החיצונית
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הסיפוראמנותמסרבתאחרים,רביםכבמקריםזו,שמבחינהנראה

הביקורתאתהמשמשותהתיאורטיותלהגדרותלצייתאפלפלדשל

ובעונהבעתומספר-גיבורמספר-עדלשמשעשויקרטיהספרותית;סו

לכאורה,לפחותפרדוקסלי,שבאורחהמספרהואהואקרטיואכן,אחת.

עודבהכדב-פה,היותולמרותוברהיטותבנאמנותזהתפקידממלא

לומר,רציתי"טוב,הראשון:הפרקשלהראשונהבסצינהלנוהמסתברת

משולששצירוףדומהשפתי".ייאתונשכתיבגרונינחסמההמילהאן

התבניתגרעיןאתבתוכומכיל-יחדגםומגמגםילדמספר,-זהייחודי

להלן.נתעכבועליוהמיתית,

הסיפורהיא-היאהגמגוםשעלילתברורמוקדםמשלבכברמקום,מכל

מתארגניםשסביבוהזרזהיאהרומן,אתהמניעהפנימיהכוחהאחר,

העלילהדברן-כללמכניםשאנומהאתהבוניםהריאליסטיים,החומרים

התבגרות,שלסיפורהיתר,ביןהיכר,בגמגוםהמאקבזו,מבחינההחיצונית.

חניכה.כרומןהרומןאתלתפוסאולישמאפשרמה

ידה"קוצרדבברבהנמקותדיאיןזה,דינמימרכיבשלמרכזיותומשום

שהיא 13השפות,מלחמתאו 12הגדולה",הקטסטרופהאתלבטאהשפהשל

כדיאחתלאהעידעצמושהואכפיאפלפל,דשלבביוגרפיהמוכרמרכיב

לחלוטיןנכוניםאלושטיעוניםספקשלצלבעיניאיןקיומו.אתלהצדיק

די.בהםאיןואולםתמי.דועומדתתקפהשלהםהרלוונטיותומידת

המשפטיםמןכברכאמור,מגיח,קרטישלהמרכזיכמאפייןהגמגום

המאלציםנוספים,מאפייניםועוליםצציםעמויחדהרומן.שלהראשונים

המרחפתהמיתיתהעלתבניתאתהקריאהלתהליךלגייסקשובקורא

עצמושהטקסטלפניהרבהוזאתרבנו,משהשלדבמותוהנולבהמעל

הרומן.שלהאחרוןבשלישבגלויזוהקלבהעורן

שלשיצירתולומר,המקוםזה , 10

בהכרחמצייתתאינהגדולאמן

ההגדרהולצורכיהחשיכהלנורמות

התרבותית.סביבתהשלהעצמית

לציפיותכללמודעתהיאאין

הודותאלא,הממוסדת.הביקורת

פותחתהיאהמתמרדתלחדשנותה

אחרת.לחשיבהאשנבים

 5הערההחורף,אלמסע . 11

 . 5עמ'לעיל,

"בפניםגולדויכט,מיכלראו . 12

הבלתיחיינורוחשיםבחשיבה

לספרות,מוסףהארץ,מובנים",

20.2.2002 . 

סיפור ,למשלראוזהלעניין . 13

 . 23 , 19פרקיםחיים,

המיניקתהבאים:הרכיביםוהולכיםמתברריםהראשוניםהפרקיםמןכבר
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שלדמותהבתואהובה,צעידהיפה,-החורגתהאםבז);שמות(דאו

מובהקת;ארוטיתנטייהניכרתמתיאוריהשבחלקהמקראית,פרעהבת

המסתיימתהמודהשלהוגנותהלאההלקאותנוכחהאלימהההתפרצות

הורגשבההמקראיתלסצינהמקבילהאחד,מצדוהמהווה,ברצח

קרטי,שלחברוהפה,כדבכשמעוןהוא,(גםהמצריהאישאתמשה

הגרמניםהקציניםלרצחמטריםרמזשניומצדנפשו),עללברוחנאלץ

תושביכללבדיחתהמוליךרצחהם,אףהלשוןכדביהבהמות,סוחריבידי

ארבעהבפרקלראשונההמופיעהמופת,אישהכינויגםלהדים.הכפר

בידיך"שמתיאשדהמופתים"כלאתבהזכירוזהבכיווןפועלעשר,

עלבולטוייחודו ,)ז(שמותפרעהבפניהמופתיםאתאונא),ד(שמות

"בעל-הרווחהחסידיבכינויהשימושמןהמוחלטתההימנעותרקע

הגיסים".

זהבנירוןלהזכירהראוימן , 14

הנזכרהנסתרהצדיקקרל'את

 ,"ם"ח"סיפורשלהעשיריבפרק

מנתעלרומניקציןהורגהואאף

שחשובומהמישראל'נפשלהציל

אלם.חרשהואקרלבמיוחד,

לעיל, 5הערההחורף,אלמסע . 15

 . 123עמ'

השנייהבפגישתוהמופתאישדבבריבמפורשנזכררבנומשהכן,ואמנם

העלתבניתשלהמדחףקיומהאתמאשדהואדבבריו .) 42(פרקהנערעם

אתבהרחבהומנסחהעלילהשלהתפתחותהעםאטאטונבניתההולכת

אתהאלבמדברים"אנשים :ו 5בפרקחנהשלהאינטואיטיביתהבחנתה

 14אומד:הואוכךומלה".מלהכלחוצב

משמיםלנושהביאהוא,כמוך,פהכבדהיההנביאיםאבירבנומשה

כבדיהודיכלפה.כבדהיהכולה,התורהואתהדברותעשרתאת

שישמעלהאלאחלילהמוםזהאיןהנביאים.מאבישמץבוישפה,

קלהידאלחיםלךייתןהזאתהמעלהעלתשמוראםעליה.לשמור

פה.שבעלתורהויששבכתבתורהשישבני,לדעת,עליךלכתיבה.

אתהדיבורים.אישאינךשבכתב.התורהאלמחוברתהיהאתה

 1sחיות.תינקומהןהאותיותאלתתחבר

החותמתזוהיא-חיות-המופתאיששלדבבריוהאחתהמפתחמילת

המפתחמילתהיא(נביאהנבואיביסודמצויהחיותמקודהקטע.את

עדייןהטהורוהחווה,הקולטהתמים,קרטי,שלדבמותוהטמוןהשנייה)

אכןהמספרקרטימום.בעלהיותוומחמתילדהיותומחמתבאבחנותיו

היותומחמתדקלאואולםחנה,שלכדבריהומילה,מילהכלחוצב

והפשוטה,הישירההפשרות,חסרתדאייתועקבבעיקראלאמגמגם,

להתקשטלומאפשרתשאינהשבו,הילדדאייתדברים,שללבבםהנוגעת

עדך.חסרותבמילים

התבגרותולתהליךהדנהמבחינותהמקבילקרטי,שלהבראתותהליך

הנוסךהואגיסא,מאידךהחיצוניתהעלילהשלולהתקדמותהגיסאמחד

נעהואהדומן.פניעלהמשוךאופטימיותשלחוטמשהומפתיעבאורח

תבנית-העל;שלהתוואיםשניאתהמעמידיםמקביליםקוויםשניפניעל

שניאתהדרך.בקצהנפגשיםציפייהלכלשבניגודמקביליםקוויםשני
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מרכיבים:ארבעהבעלתסכימהבאמצעותלפשטניתןהתוואים

המוצאנקודת-

הכלים-

וההתנסויותהמעידות-

הפתרון-

הפסיכולוגית:הטרמינולוגיהמןהשאולובניסוח

ונטישהיתמותחס,ןשלנתרןמצב-

הטיפולאמצעי-

נסיגותאףבהשישהתיקוןעבודת-

התובנהעםשבאהההחלמה-
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הגמגום.הנכרת,החס,ך-החולשהנקודתכן,אםהיא,המוצאנקודת

נפשיותשהשלכותיוודלביליקריהואהגדרתו,מעצםשהגמגום,ומשרם

אח,דמצדהפיזיהחוסןכפול:הואהדרןשבקצההפתרוןגםרפיסירלרגירת,

הצדמןהנפשלעולםמילוליביטויהנותנתהיפה,התמה,הכתיבהמול

עין,למראיתלפחותאינטואיטיבית,מתקשרהפיזיהכרחאלמנטהאחד.

שהכתיבהבערדהקולקטיבית,המצוקהעםוממילאהחיצוניתהעלילהעם

הנפש.במצוקתהמטפלהכליהיא

מדמויותבשתייםהילדשלבעיניוהמגולםהכפול,הפתרוןאלדבדןואכן,

מצדהכללאתהמניעהכרחשהואהאכסניה,איש(דרדרלףבדומןהמשנה

מעידותקיימותהשני)הצדמןביחידים,המטפלהמופתואישאח,ד

כניסיונות.דלגירזיבמינוחלהגדירןאולישניתןוסטירת,

בשלביהמוצגהררדלבי,לחסןכתחליףהדומןבראשיתהנתפסהפיזי,הכרח

ארהמרדה)(רצחנסלחתלבתילאלימותכגרדםהעלילהשלהראשונים

הדומןסוףלקראתהכדורגלן).(חלוםמשמערתוחסדילדותיכאידיאל

מכנהרהמופתשאישגרדםלשדו,דכדיהכרחילגרדםהופךזהשכוחנדאה

הקיום.המשךסודהואהואאלאתחליףבבחינתושאינוחיות","מקוד

איןשרבקרטישלהתורפהלנקודתלמרות.לכליה,נידוניםהכרחחסדי

אלאבר,שאיןלמהמקרםממלאיאינםוכוחוחרסנושכןמשמערת,אפוא

מהם.נחרתעצמודאהכהשעדלאותםחייםמקוד

על-ידינשלחשאליוהפגישות,בביתקרטישל"מעידתו"רעוד:זאת

הקדושה",ל"קדשההתמימהאהבתוהפיזית,להתבגרותוכאישורדרדרלף

ובאהדהדבממהמתקלבמעיניו,שינההמדידעצמובעיניהנוראחטאו

בתמימותו,המספרשמעידכפיאלא,לבדבזרולאהמופת.אישעל-ידי

הפגישות,לביתשהלכתיעלבילנזוףעומדשהואליהיהשנדמה"ברגע

שם.שם, . 16 16 ." ...רכר'רבנו"משהואמד:אליפנה
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 . 187עמ'שם, . 18

פיעלבהמשך:המתוקנתמעידהלמעיןכןגםעדיםאנוהכתיבהבמישור

ומעתיקלמתחילים""גרמניתהספרמתוןקרטילומדחנה,שלהוראותיה

תיוודעהנכונההדרןהנכונה.בשפהלאאלבנכונהפעולהמבצעהואממנו.

ומתוןעבריותאותיותואולםלהעתיק,ישאכןהמופת:אישעל-ידילו

התפילה.סידור

עין,למראיתהם,המטרהאלהמוליכיםהטיפול,אמצעיאוהכלים,

איששלממטופליומעטלאשלרוגזםאתשמעוררמהחסרי-פשר,

המופת,אישאורודולףהמדריכים'לשנינאמןבציותכרוכיםהםהמופת.

האחדומשמעת,סדרהרגלימכתיביםשניהםאח.דדברשללאמיתושהם

העתקתשלבהקשרוהשניוניקיוןסדרפיזיים,אימוניםשלבהקשר

כופיםשניהםהתפילה.לשעותהכפופהביומו,יוםמדימסודרת,פסוקים

להקשותאיןונשמע"."נעשההכלליישוםאתדברכו,אישאישקרטי,על

לבצעישהגיון,בהםאיןשממילאהדבריםלפשרלשאולאיןקושיות,

האור.יגיחההבנה,ההקלה,תבואהביצועומתון

הרומן,שלסיומולקראתהמופתאיששלמותועםפלא,באורחואכן,

אח,דמצדמתרבים,להריםהבריחהלקראתוהאימוניםשההכנותוככל

שלדיבורוהולןאחר,מצדהפסוקיםהעתקתעםשלבבהשמחהוגדלה

אלאתפארתיתהיהדביבורשלאהיהסבורהמופת"אישומשתפר:קרטי

מוכןהואשכזהובתוראומר,דרהואגמגומי",נעלםכאילוזברתיבכתיבה,

עצמירואה"אנימקומו.אתשמצאכמיהשיירהעםלזרןלצאתומזומן

ההולךסיירראשון,תמיד ] ... [הפסגותעלעולהרוח,משביעלדואה
 18המחנה".לפני

נקודתשלבסימןעומדהדעות,לכלפתוחסיוםהרומן,עלילתסיום

מושגלנושאידוקשה,ארוןמסעהחורף,אלהמסעשלחדשהיציאה

זוסיומיתמוצאנקודתזאת,עםבו.ישרדווהאחריםרודולףקרטי,אם

יצאשאליובמדבר,שנהארבעיםבןמסעאחר,למסעבבירורמתקשרת

רבתאמונההואאףשהצריךמסעאחרת;שיירהשלבראשהרבנומשה

אפואדומההאחר.הצדמןכמותומאיןעמידותוכושראחדמצדתוקף

מאיבשמץבושישלגבר,מילדהופךלו,ויכולבגמגומוהנאבקשקרטי,

ההר,ראשאלמעפילהואנגאל.הואזה,ובמובןמחליםהואהנביאים.

המדבר.אתלחצותומזומןמוכןהוא

הקולקטיבי,במישורכפולה:לפרשנותפתוחזהמסעשגםמאליו,מובן

האישימסעו-האישיובמישוראח,דמצדהחיצוניתהעלילהאתהמניע

האחר.הצדמןקרטישלהפנימי
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האוניברסליהממדמןהניזונהזו,מורכבתקיומיתמשמעותעםיחד

ממדשלו,התנועהצירישניעלהרומן,מעורררבנו,משהשלשדבמותו

אמנותשללתפיסתההקשורכאח,דוכללימאודפרטיתוקףבעלנוסף

הכתיבה.
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ולכן .והזיכרוןהשימורלצורכיהכרחיככלינתפסתהכתיבהאמנות

מופיעיםאפלפלדשלהמאוחרותמיצירותיוניכרבחלקבכדילא

מיטיבהזמןשחולףשככלדומהורבאליים.ביטויודרכישפהקשיי

בעיצובוהטמונהובעוצמההמסירהשלהמוחלטבערךלהכירהסופר

בדבריוהמופת,אישמזכירבכדילא .הזיכרוןשלוהמזוכךהטהור

מולשבכתבהתורהואתאחדמצדהדברותעשרתאתרבנו,משהעל

יהדיבורנגזרשממנודב"רהשורש .השניהצדמןשבעל-פההתורה

דווקא,שבכתבהתורהשלבתשתיתהעומדקרטי,שלקשיומקור

הדיברות.בעשרתמתנסחיםועיקריהחיים"אלחים"דברישכולה

שכןאדרת,בשינויגברתאותהאלאאינןהדיבורואמנותהכתיבהאמנות

הסימנים.בעולםהנתמכתהתקשורתיתהפעילותעומדתשתיהןבבסיס

האחתלגביהואשנכוןומההמילים,הןהאומנויותשתישלהגלםחומרי

ההגייה,שלהמינימליתבתבניתהמגמגםשלמלחמתוהאחרת.לגביתקף

משהיטיבתיקונהעלבאההנאמרת,המילהאתיוצריםשצירופיהההברה,

שצירופיההאות,היאהלואהכתיבה,שלהמינימליתהתבניתעללהשתלט

רקבמומו:נעוץקרטישלכוחוזהבנידוןגםהכתובה.המילהאתיוצרים

חייבונמצאאנרגיה,"בזבוז"לעצמולהתיריכולאינוקשה,שדיבורומי

ברצונואםחנה.שלכניסוחההמילים"את"לחצובומילה,מילהכללשקול

מילים.ומהכברתסרקמפטפוטילהימנעחייבהואולהתקיים,להמשיך

שברצונוהנערקרטייודעלמסע,צאתועםהרומן,סוףלקראתואמנם,

פה,כדבמגמגם,סופרהאותיות;מצרףהמילים,אמןהיינוסופר,להיות

הקטיעות.מןהשתיקה,מןחושששאיננומהיגדיו,חלקהיאשהדממה

הילד-המספר-המגמגם,קרטי,שלסיפורוהואהלואהרומן,שלהמקצב

השתיקה,שבודיבורבסלע,והחצובהמהססשקול,דיבורשלכמקצבהיכר

-68להנחלקיםעמודים 212המסר:מןחלקמהוויםוההפסקהמרווח

כולןהבנויותבעמו,דפסקאותכארבעלפרק,עמודיםכשלושהפרקים,

עלעולהאורכםאיןשדברן-כללברובם,פשוטיםקצרים,ממשפטים

שלהסיפוראמנותאתמייצגשהואדומניזומבחינהומחצה.שורה

בכללה.אפלפלד

היטיב"מכאן"העתכתבשלהראשוןבגיליוןשנתפרסםבריאיוןואכן,
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במקרהלאכנראה-נזקקכשהואהדברים,אתלהגדירעצמוהסופר

אומר:הואוכךשבעל-פה.והתורהשבכתבהתורהביןלהבחנה-

~ 
p 
!§. 
!':i 19 . עכשיו"עדגלוזמן,מיכאל
 =ו:כ

וורבאלית.מארהיאהיהודית,ההוויהכמוהעברית,הספרות

על tellingה-אתתמידמעדיפההיאפרשנית.מסבירנית.היא

הדרשנותמןשצמחאמנותיאנטייסודשזהוחושבאני . showingה-

מלאהמקראהמקרא.עםהדרשעשהמהראההיהודי.הפלפולומן

מינימליסטיהואלפיסקה.פיסקהוביןלמשפטמשפטביןשקט

חשבמההזה.השקטאתנמלאבואואומרהדרשאבלשקט.ומלא

שתיקהעלכולושבנויסיפורלוקחיםשרה?חשבהמהאבינו,אברהם

 19לתוכו.מהומהומכניסים

 .ו 5 7עמ' , 2000מאיא,

הראשון",השלישאתנתבתי

מכאן' ,אפלפלדאהרןעםריאיון ::!;

י=
 ::ו
;= 
 "":ו

לעיל, 2הערהאהבה,פתאום . 20

 . 94עמ'

היאהמקראי.הסגנוןמןבהישאפלפלדשלהסיפורשאמנותדומה

עמדתשלהדומיננטיותעל , non ditזעקתהצמצום,סודעלמושתתת

קרטישלדמותובןדברים,מכבירואינומילותיו"את"החוצבהמספר

מתנגנותאךאח,דמצדוקטועותחסכוניותהריתמיותהיחידותהמתבגר.

סיפורואתממלאיםאחריםועודאלהמאפייניםהאחר.הצדמןלהפליא

שלבתשתיתההטמוןמהומהונעדרמינימליסטינשגב,שקטבאותו

אתהמפרנסאוניברסלי",ל"תוקףאותהוהמוליךהמקראית,הסיפורת

ובעונהבעתהריאליסטיתממחויבותואותוומפקיעההיסטוריההקשר

אחת.

אפלפל,דשלהאחרוןספרושלהמבוגרגיבורושארנסט,מקרהזהאין

עלמשמיעמחלה,ובייסוריכתיבהבייסוריהמתייסראהבה","פתאום

ארס-פואטית:צוואהמעיןדוויערש

ולאעובדותעובדות,ממלמל:אותושמעההאחרוניםבימים

שלהפרוזההעיקר.אתמטשטשרקפרטיםשלגודשתיאורים.

כותב."'לכלמופתלהיותחייבתהתנ"ך

ללאראויהזושאלההנער?קרטישלהמבוגרגלגולוהואארנסטהאמנם

נפר.דלדיוןספק
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