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ספרות כסימפטום או פרשנות כסימפטום? 

דורית למברגר  

 יוחאי אופנהיימר וקציעה עלון, אמנות הסימפטום: קריאות ביצירותיו של אהרון אפלפלד, 

תל אביב: גמא, 2014, 230 עמ'

בריאיון שנערך עמו בשנת 2012 תיאר אהרן אפלפלד את מטרתו כסופר: 'סופר רציני 

הוא ספר שמתאר  טוב  ]...[ ספר  לא מעתיק את המציאות אלא מנסה להיכנס אליה 

נתח מהחיים, שמבטא את האופי של האדם, יצרים, שקט ואי־שקט'.1 אפלפלד ציין 

המבט  את  שממקדים  קריטריונים  לשיפוט,  ראליסטיים־פסיכולוגיים  קריטריונים 

פיגורטיווית  שפה  כמו  קריטריונים  הזכיר  ולא  יחיד,  אדם  של  היום־יום  במצוקות 

'מסות בגוף ראשון' כתב אפלפלד כי תיאור  ורעיונות קיומיים. בספרו הארס־פואטי 

שהציע  נוסף  מפתח  הספרות'.2  של  ביותר  הגדולה  המעשית  'המצווה  הוא  היחיד 

לפרשנות יצירתו מסביר את פוריות כתיבתו בכך שחוויות השואה יצרו ְקִריעּות נפשית 

ולעצב  לבחון  צורך מתמיד  נותר  וכך  לחוויה מחדש,  רק  לתיקון אלא  ניתנת  שאינה 

קריעֹות זו מזוויות שונות. צירוף המפתחות הללו מזמין קריאה ביצירת אפלפלד מתוך 

התחקות אחר הסימפטומים ששבים ומעוררים טראומות, לאו דווקא כאלה שנובעות 

ישירות מהשואה. 

ספרם של יוחאי אופנהיימר וקציעה עלון מתמודד עם אתגר פרשני זה באופן ייחודי   

ומרשים. הסתייעותם בתאוריות של ביקורת תרבות מעשירה את הטקסט של אפלפלד 

ובסופו של דבר מציגה אותו כנושא אמירות אוניוורסליות על מצב האדם המודרני, 

בעקבות השואה אך גם בנפרד ממנה. הספר כולל שישה פרקים, שלושה מהם כתב 

קווי פרשנות:  שני  בין  ברור  בהבדל  להבחין  וניתן  עלון,  כתבה  ושלושה  אופנהיימר 

אופנהיימר מברר תהליכים, ועלון מציבה מושג כדומיננטה מארגנת שסביבה מאורגנת 

היצירה.

זמן ירושלים, 31 באוגוסט 2012.  1

א' אפלפלד, מסות בגוף ראשון, ירושלים תשל"ט, עמ' 90.  2
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בהקדמה לספר נטען שאפלפלד 'הוא היוצר המוניסטי ביותר בספרות הישראלית',   

מוצא  כנקודת  מאומצת  ובפועל  אירופה,  מרכז  ליהדות  מוקדשת  כולה  שיצירתו 

העמדה שניסח יגאל שוורץ, שהשואה משמשת ביצירת אפלפלד כ'מסגרת התייחסות 

חור  כעין  המתפקדת  קיומית  היעדר  תחושת  של  בעיצובה  רבת־עוצמה'  וכמטפורה 

כינון  של  נתיבים  כוללת  אפלפלד  של  יצירתו  כי  הראה  שוורץ  בעוד  אולם  שחור. 

קונסטרוקטיווי של זהות יהודית וציונית, אופנהיימר ועלון מציירים דרך אחרת, שהם 

מוטיבים  של  לאין־קץ  רב־שכבתית  הערמה  'זוהי  הפוכה:  דקונסטרוקצייה  מכנים 

הפוכים ומתן אפשרות לקריאות מנוגדות. ניתן לציין כאן, כמאפיין בולט, את חוסר 

והזדהות.  מוצקה  אידיאולוגית  עמדה  לבסס  הדמויות,  את  לייצב  הקורא  של  יכולתו 

זהו מהלך של ייהוד הנצרות וניצור היהדות' )עמ' 141(. קריאה זו היא מפתח להבנת 

של  בספריו  ומנוגדים,  שונים  בכיוונים  השואה,  חוויות  של  ונשנה  החוזר  העיבוד 

אפלפלד. זוהי קריאה מאתגרת, שמציבה את השואה כאירוע בעל מאפיינים היכולים 

לחזור על עצמם לפחות במידה מסוימת בהקשרים אחרים ובזמנים אחרים. כך למשל 

לרוצח(  שהופך  )קרבן  אלימות  של  מאפיינים  אתני,  דיכוי  התבוללות,  כמו  תופעות 

ואנטישמיות על בסיס דתי )האשמה בצליבת ישו( חזרו על עצמן לאורך ההיסטוריה 

לפני השואה ואחריה. 

בסימפטום.  בדיון  יש  דוגמה מרכזית  מנוגדת?  קריאה  תופעה  ניתן לקרוא  כיצד   

סוגיית הטראומה בכתבי אפלפלד כבר נדונה במחקר, וייחודו של הדיון הנוכחי בכך 

של  ונשנה  חוזר  עיצוב  או  העבר  אזכור  לצורך  בו  מתפקד  האפלפלדי  שהסימפטום 

שמנסות  ראייה  זוויות  של  לשורה  מוצמד  וגם  שונים,  ובאירועים  בדמויות  העבר 

לחלץ את הדמויות ביחידותן. יחידּות זו מסתמנת כדקונסטרוקצייה הפוכה ליצירתו 

על  השואה  השלכות  של  ואחרות  כאלה  לפנים  יצירותיו  רוב  הקדשת  אפלפלד.  של 

של  לפרשנות  נענות  היצירות  שלפיה  הפרשנות  את  מצדיקה  אירופה  מרכז  יהדות 

ועיבוד  חזרה  היזכרות,  של  כתהליכים  לקריאה  וניתנות  הטראומה  הדחקת  תוצאות 

שלה. עם זאת אופנהיימר מציע כאן מבט נוסף ושונה על הסימפטום כביטוי להזדהות 

ועם העולם היהודי של מרכז אירופה. גם מושג הגוף  )בעיקר עם האב(  עם ההורים 

דומיננטי ביותר בכל יצירותיו של אפלפלד וכן בתודעתו כיוצר, ואופנהיימר מראה 

המושגים  לאור  הניתוח  למרות  מנוגד.  ולעתים  פנים  רב  באופן  מתפקד  הגוף  כיצד 

הללו, הם אינם כופים על הקריאה פרשנות מסוימת, משום שסימפטום או גוף – כפי 

שמיטיב אופנהיימר להראות בהשוותו שימוש במושגים אלה אצל כותבים שונים – 

עשויים לבוא לידי ביטוי באופנים שונים ואף סותרים, למשל כביטוי להפעלת כפייה 

או כביטוי להתנגדות לה. 

כמו  עלון,  שנוקטת  פרשניים  מושגים  שבו  נוסף,  פרשנות  אופק  מוצע  במקביל   
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עקבה שחורה, דיכוי אתני־דתי ופעולות דיבור שבורות, מציעים מבט פרשני שהופך 

בעצמו לסימפטום, משום שהם שבים ומציבים את יצירת אפלפלד כמשועבדת למושג 

כזה או אחר, כאילו המושג הוא תוצר הכרחי שמתבקש מעלילת הסיפור. למשל בדיון 

זה ]של לוינס[ בצורה  'ברצוני להשתמש במושג  במושג עקבה שחורה טוענת עלון: 

מהופכת ולהתייחס לעקבה לא כאותנטית ואלוהית אלא כדכאנית, משבשת ומנצלת 

אדם  שמטיל  עקבה  שזוהי  כיון  המדוכא.  בסובייקט  מום  המטיל  באופן  הפנימיות  מן 

99(. לטענתה  מדכא או מנגנון דורסני ורומס, בחרתי לכנותה "עקבה שחורה"' )עמ' 

'הפרספקטיבה של דיכוי אתני־דתי בולטת ביצירותיו של אפלפלד' )עמ' 98( ומצדיקה 

הפעלה של מנגנון ביקורתי כמו המושג עקבה שחורה. בהמשך היא מראה אפשריּות של 

קריאה כזו, אולם אין זה מונע מהקוראים לשוב ולתהות אם ניתן לבטל את הרלוונטיות 

ביטויי  לצד  יש  אפלפלד  של  בספריו  שהרי  למושג,3  לוינס  שנתן  המשמעות  של 

ושל ערבות הדדית, שניתן להבינם על בסיס  גם אין־ספור ביטויים של חמלה   דיכוי 

האתיקה הלוינסית שצומחת )גם( ממושג העקבה. עלון מסיקה מסקנה חד־משמעית 

למדי: 'דומה כי כל המוטיבים של חיקוי, חזרה, אלימות ונרקיסיזם אשר הרכיבו את 

 המציאות היהודית המרכז־אירופית, נקשרים למושג "העקבה השחורה", המבטא באופן 

מובהק ]...[ את הפרוזה האפלפלדית' )עמ' 107(. 

לאחר הקריאה נותרת תחושה שקל למדי לסווג את אפלפלד כסופר שהוא למעשה   

של  בהקשר  משמעות  ייצוב  בשום  צורך  או  רצון  ללא  פוסט־מודרני,  תרבות  מבקר 

שייחוס  דומה  אך  הטראומה.  ולמרות  הטראומה  עם  זהות  כינון  של  או  העבר  הבנת 

דבריו של  לאור  והן  היצירות  מורכבות  לאור  הן  ולפחות שנוי במחלוקת,  בעייתי  זה 

אפלפלד בראיונות לאורך השנים. למשל ניתן להצביע על התפתחות מובהקת לאורך 
היצירות כפי שמוצע בספרו של שוורץ שיצא לאחרונה.4

אופנהיימר ועלון מציעים שורה של מונחים תאורטיים כתשתית לקריאה ביצירתו   

של אפלפלד, ובכך הם מרחיבים ומעשירים אותה במבטים פרשניים שחלקם חדשים. 

בדיון הפותח ומסיים את הספר קושר אופנהיימר בין השדה הסמנטי של יצירת הספרות 

לבין השדה הפסיכולוגי בניסוח היפה שהסימפטום 'מצטט את עקבותיה' של הטראומה 

)עמ' 23(. הצגת 'תפקידו של הסימפטום כמייצר הזדהות־בדיעבד עם מושאים אבודים' 

מייצרת רצף מעניין בין תקופות היצירה של אפלפלד, בין התקופה המוקדמת, שבה 

המאוחרת,  לתקופה  לשואה,  שקדמה  הקונקרטית  המציאות  לבדיון  בחזרות  התמקד 

שבה עבר לתיאור תרבותי כולל של יהדות מרכז אירופה ומזרחה. מעבר לכך תיאור 

נדידה,  בריחה,  מסע,  תנועה,  של  בעיצומה  תמיד  כ'נתונות  אפלפלד  של  דמויותיו 

ע' לוינס, הומניזם של האדם האחר, תרגמה ס' בוסתן, ירושלים תשס"ד, עמ' 78–82.  3

י' שוורץ, אמנות הסיפור של אהרן אפלפלד, אור־יהודה, תשס"ד.  4
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עקירה, הגירה, חיפוש מקום או תעיה' )עמ' 199(, בחיפוש מתמיד אחר מקום, ממחיש 

את הדומיננטיות של הסימפטום בתודעת הדמויות. 

של  למשטור  נענית  שאינה  ליצירה  מובהקת  דוגמה  היא  אפלפלד  של  יצירתו   

מבוסס  היצירות  כל  בין  המשפחתי'  ה'דמיון  שלכאורה  אף  מסוימת,  פרשנית  קריאה 

על חוויית השואה. זאת משום שהעיבוד החוזר ונשנה מעלה שאלה רטורית שהיטיב 

'כיצד  אפלפלד:  מספרי  אחד  כל  בקריאת  מרחפת  ושכמו  ויטגנשטיין,  לודוויג  לנסח 

במסותיו  העיד  אפלפלד  הכאב?'.5  מבע  לבין  הכאב  בין  להידחק  לרצות  בכלל  אוכל 

וביצירותיו הספרותיות על הצורך שאינו יכול לבוא לעולם על סיפוקו – לתת לכאב 

ולהבנת  הכאב  חוויית  לליבון  תורמת  הפוכה  דקונסטרוקצייה  האם  מילים.  ולזיכרון 

היחיד ביחידותו? ודאי שכן, ובכך סגולתו של הספר. 

ל' ויטגנשטיין, חקירות פילוסופיות, תרגמה ע' אולמן־מרגלית, ירושלים תשנ"ה, סע' 245.  5
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