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סאונדמישל

אפלפלדאהדןהסרפדשלביצירתויסרואבןהואונחרבשהיהעולםשלהזיכרוןאחדהחיפוש

השפהאמנםהיאהעברית •בספריושפרתבכמהערשהשהואבשימושהשארביןומתבטא

ובראשןילדותושפרתשלזכרןאתלחדשהמחברמנסהדרכהאךיצירתו'נכתבתשבההעיקרית

מעליםהללולדובריה.היידיששביןההורקההזיקהאתבספריוומבליטחרזואפלפלדהיידיש.

'מקררי'התראואםהמקורית.בגרסתוהיומיומיהיהודיההוויישלהמדוברתפניואתמחדש

יידיש,אחת,שפהלדובבאפלפלדלשהמיוחדתיכולתועלגםמצביעהואאותנטיות,עלמרמז

עברית.שנייה,שפהבאמצעות

האם''שפתמע-לשרן: 15מדי

חושניתשפההסרפדבעיניהיאאימא),שפתמילולית:(תדגוםמע-לשרן' 15'מהמכונההיידיש,

אתבהםמטביעההיאאפלפלד'שליצירתובכלאירופה:מזרחיהודישלבזיכרוןהנשזרת

לקוראצררךשאיןהשפהכלומד'לשרן','ארנדזעד'לשרבנו',בכינויגםמופיעההיידישחותמה.

היידיש,נזכרתהמובהקת.ה 11שההיחרדי,הגרףעםבר-זמניתהמתאחדתהשפהבשם,לה

גשרלהקיםאפלפלדמצליחובמזרחה,אירופהבמרכזהיהודיהזיכרוןרחםהסבים,שלשפתם

משמשתהעבריתהשפה •התערותומקרם 1ישראלמדינתלבין 1שורשיומקרראירופה,בין

ליידיש:הדיבורזכרתאתנותנתשהיאמשרםבדיתבעלתלסרפד

טעםיותרנכרןהגרמנית),לשפה(מאשדאחדצלילהיהולשפתהיידישדיברהסבתי

ויבשים.שזיפיםליפתןליניעלתמידהעלתהשכן 1אחד

ובמזרחה.אירופהבמרכזשחיויהודיםשלרביםדרדרתביןהחיוניתהזיקהאתמייצגתהיידיש

הארסטדר-הרנגדית,בברקרבינההעשריםהמאהבתחילתהעלילהמתרחשתט'מיון'בדומן

מוטרד 1המתבוללהזרםבעקבותהתנצרשאך 1היבנוקול 1הגיבורהגרמנית.רזרבותהקתולית

 ,שליחןלהלןחציסרסיםבכלרכןחזהנציסרסההדגהש • 100עמ' , 1999ירושליםחיים,סיפרו ,אפלפלדא'
אחרת.יצרידאםאלא
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אףעלוספונטנית,חיההיידישאתשימררהקופטים,מהרישמוצאם ,הרריו .הרריוזיכרוןבגלל

הזמן:רובהתבטאושבהשפהגרמנית,הדוברתבסביבהלהתבוללרצונם

בבתנכרתהכמרבפיהםהגרמניתשפתם.גםאלאמשתניםפניהםרקלא-פלאוראה

זוהיכיברורולקולהשפתיים.אתומדובבתערלהבמקצת,לההדרמהאחת,רשפהאחת

 2הלב.רחשיאתמביעיםהםבהורקשלהםלשונם

זאת,לומראפשראםהיא,הגרמניתהיידיש.לביןהגרמניתביןהקרבהאתכאןלהזכירראוי

שואלתהיידישמאס.הנהרגררתעלהעשיריתבמאהנולדהשזרהיותהיידיששלהאם''שפת

גםהשתחררההיהודיות,השפותככלאבל • Hochdeutschמה·התחביריותתשתיותיהכלאת

העבריתנזכרתיהודיתזהרתלעצמהועיצבההגרמנית,האם''שפתשלהאפרטדרפסרתמןהיידיש

אחדות.אירופיותשפרתעםהמגעמכרוחעצמהוהעשירהוהארמית,

הראשונהבמחציתאירופהבמרכזנידחיםאזוריםאפלפלדמתארהקצריםמסיפוריוברבים

פונדקאיםישראל,ארץשליחיסוחרים,נפגשיםהללוהנידחיםבמקומרתהעשרים.המאהשל

יהודיסרחועלמספרהארץ'על'כפרדהסיפור .היידישנזכרתמשותפתשפההמוצאיםוחיילים

 ,במקצועושדכן ,אחדיהודיפוגשהואשםלפונדק.ומגיעמשתוללתשלגלסופתהנקלע

'מאמע-לשרן',היידישאיהביטויאתלעבריתשתרגםהסרפדכותבכך 3שח'.הואאמךש'בלשרן

החייםתנאיאתהסרפד,מתארקצרסיפרונאותר .ולשרןאםשלהצירוףנזכרתרבהוכרתהספוג

הקפואות:בעוברתרנרדדיםמביתםהדחקהנמצאיםהסוחריםשלהקשים

יהדלמאכליהודית,למלההטורפיםהגעגועיםאתבהםכילהלאהכלאתהמכלההזמן

 4חם.לתנור ,די

כפימילים,באוצרמודגשתהשפהשלחושניותהליידיש.כאןכוונתה'יהודית'שמילהכדרר

ישליידיששזיפים.לפתןשלטעםהיהסבתושלשליידישמצייןהסרפדכאשדלעיל,שהזכרתי

חושניותהטעים.מאכלמאכילתלהנאהדרמהממנהוההנאה ,אותרלחרששאפשרטעםאפוא

אלהושלרשתחם,ותברריהודימאכלעםאחתבנשימההזכרתהמתוךכאןערלההשפהשל

מכאןלבית.הסוחריםשלגעגועיהםאתמבטאים-החםוהתבררהיהודיהמאכלהיידיש,-

 .נפשמשאתשחראיהודיביתמייצגתשהיידיש

שברחהשפה

שממנהעצמיתשנאההיאלז.ונחההסיבהפעמיםשברחה.לשפההיידישהופכתלפרקיםאך

 • 28עמ' , 1993ירושליםטמיון,אפלפל,דא' 2

 • 87עמ' , 1965אביבתלהארץ,עלכפרדהארץ',על'כפרדאפלפל,דא' 3

 • 88עמ' ,)םש(אפלפלד 4
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המגורשתחסידיתקהילההמחברמציג'הגירוש'בסיפוררבים.מתבולליםיהודיםסרבלים

עלבשורשיהםשכפרויהודיםשחקניםשלבלהקההמגורשיםנתלקיםלנדודיהםבדרךמכפרה.

בהצגותיהם:אחיהםעלללעוגמנת

במפורש,ראינוהיה,משלנר •פניועלערותהבתהליצנית,והמסכהאמרהמגורשים''אתם

היהונראהאתם'מ'זאפצעהביתה.ישובשלאולעצמוהקרמדיאנטיםלראששנשבעאלא

 5הכאב.עדלומודעהשםכי

רעולהצצהעליה,שהתחנךהמסורתעםיחדהצעירהשחקןשלנפשרלנבכישנדחקההיידיש
מסמלתגםאלאתקשורת,כאמצעירקלאמשמשתהשפהקהילתו.בבניפוגשהואכאשר

הואכאשרכאבעדמתרגש ,היהודילמוצאולהתכחששמנסההצעירדובריה:שליהדותםאת

נולד.שבההעיירהשלשמהאתשומע

הסיפורלגיבורקררהכךמשפתם.להיפרדנאלציםהיהודיםאפלפלדשלאחריםבסיפורים

שנה 30לאחרמשםשבהוא •לסיבירונשלחהרוסילצבאבכוחשגריסלקאצאנסק','העלייה

ומשתוקקהשוקבכיכרמסתובבהוא •אותרדוחיםכולםשלו:בעיירתולזרשהפךלדעתונוכח

בסופר 6עמי'.לשרןאתלשמוע-הדוכניםאצל'עמדתיאמר:שפתשלצליליהאתשרבלשמוע

 7בלשוני'.הדוברמישהולמצוא'שמחתיכמוהר:לשעברחיילפוגשהואדברשל

האם.רלדמרתלילדותהמחוברתה'מאמע·לשרן'שלהרגשיבמטעןהקוראנתקלושרבשרב

פר~סטיאניתכעוגייההיידישהקודש,כשפתהיידיש

שהנחילהיהודיתהמסורתגחלתעלשומר ,גרטפריד ,הסיפורגיבורהדומיה''ממרוםבסיפור

גרטפרידאךאגם.אלהפרנהגבעהעלהעומדקטןמקדשידיעלמסומלתזרנחלה •אבירלו

לשרןצפונותאתלפענחכדייידישדוברעירורבזקןונעזרעברירת,אותיותלקוראמצליחאינו

ביניהם:המפגשאתהסופרמתאררכךהקודש.

כלשרןהפירושיםמתוקיםמההפסוקים.אתמרשךהואהאטומותעיניושלהחושךמתוך

 8דבר.זוכרהיהלאהניגוןלולאהזיכרון,אתברמעוררהניגרןאמר.

למוזיקההיידישביןהקשר •הזיכרוןאתבגרטפרידמעוררשניגונההיידישהיאאמר''לשרן

שפתירעלבילדותו,גרטפרידששינןהפירוש,כבקסםערלההניגון,שלבחסדומקרי:אינו

עץהעשויהעבריהאלף·ביתאתמזכירהשפהלמתיקותהרמזמזאת,יתרההעירור.הזקןשל

 • 62עמ' , 1965אביבתלהאץר,עלכפרד , 1הגיררש 1אפלפדל,א' 5

 • 112עמ' ' 1968אביבתלהקרקע,בקדמתלקאצאנסק','העלהיאפלפלד'א' 6

 • 127עמ' ,)םש(אפלפלד 7

 • 93עמ' ' 1974גןרמתהארץ'עלכפרדהדומיה','ממורםאפלפל,דא' 8
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 .כאחדהקרוששפתומאותיותהדבשממתיקותנהנההמשנןהילדבדבש:נמרחויותירשארת
החרשיםאלהמדברתשפההיאהידיישהדיהמוזיקלית,הנימהאתהשפהשללטעמהנוסיףאם

ארתהאתמזכירההזאתהחרשיםהנאתומסתוריים.דקיקיםצינורותידיעלאליהםומתחברת

שרבהמתנגנתרינ~יילהמלחיןשלהמוזיקליתהתיבהואתהצעידפדוסטונךו;?לשלמולןעוגיית

לעולםחדשהחייםדוחאפואמשיביםנשכחניגוןארשזיפיםלפתןסודאן.שלבזיכרונוושרב

ומלואו.

שנחשבהלשפהתקדיםללאכברדלחלוקמשמעההיידיש,בעזרתהיהודיתהמסורתהנחלת

בבדבדהקודש.להקנייתמפתחהיאהיידישאפלפלדשלזהבסיפורוגס.לזר'גוןבשניםעשרות

מצטרפתהאם,שפת 1מ~מע·לשרןדיאחדות,במיליםהעברית.שללרמתהעדהשפהמתעלה

בתפקידהמתחלקתהיארתאההכול-יכולה,בבדידותהדבזמןזההניצבתהאבותשפתאל

הקדוש.

הגוייםשלשפתם 1היידיש

הזיכרוןשלהגחלתעלשומריםהללוכאשדהגוייםשלשפתםגםלהיותיכולההיידיש

היהודים.לבעליהובנפשבלבשמתחברתהרוז.וניתהמשרתתלקאטדינה,קררהכך •היהודי

את .אותררמלהבנימיןלוקוראת 1יהודישאבירתינוק,יולדתהיאגדרםבפרנרצחיםשהםלאחד

כך:עלשמחהרקאטדינהביידישבנימיןאומדהראשונהמילתו

בשפתםידברבניכיהמחשבהאותי.משמחהגילוישפתר.תהיהיידישלי,ברורעכשיו

 9חדשה.תקורהבלבימפיחהכמר 1ימיןרבבורזהשל

היהדותאתהמבטאתהיידישהשפהעם'אימא'המילהטבעיבאופןמתחברותהתינוקשלבפיר

ארתה.לגאולואףלהצילהאישיתכמשימהוראההיא,באשדקאטדינה,כאשדכולה,

'אף·אדם'שלשפתרכשראה:

 Dans laבספדrו~ך~לןזק,לשטבעההמונחפיעל'אף·אדם',שללשפתוהיידישהופכתכשראה

10 ,/angue de personne צלאן:פולשלשידרבעקבות.Die Niemandsrose אפלפלדשלביצירתו

השפה 1יותרמוריקאר 1יותרבהמדבריםהםשאיןהשפהבעיקראךהנמלטים,שלשפתםהיא

נח.לדברעצמםעלאוסריםשהם

המראהאתדקלאמאמץהגיבוריחד:גםורוחניפיזיבאופןהשינוימצטייד'הבדיחה',בסיפור

שהאיכריםמשרםכביכולניצלהואלשרבם.ואתחייהםאודחאתגםאלאהגויים,שלהחיצוני

 • 81עמ' , 1989ירושליםקאסדינה,אפלפל,דא' 9

10 1993 R. Ertel, Dans /a langue de personne, Paris 
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ערב 11העצים'.לידהסתירכנשזרתלידורבצהש'יהדרתרמרגישחראאךמהם.כאחדאותראימצו

זקן:מלמדשלשרביטותחתהחרמשאתהמשנניםילדיםקולדתשרבלשמועמשתדמםחראאחד

בלתיתזכורתעבור.בימיםכמרבהמשך,הטי~טשליידיש,בתרגוםמכןולאחרבעברית,קררם

אךעתיקת-יזמין.תפילהכמרהגיבורשלללבדנרגעתמעבור,חיהרדירתהשפותשלזרצפריה

לפגרתמסרגלאיננוחרא 1השחרעלזתעםבשדרתהנמלטיםיהודיםכשלרשהנתקלחראכאשר

אמר:בשפתאליהם

היהודיםולשרןהגדייםלשרןשלזרהתערובתלשרנו ] ••.הגדיים.[כלשרןאמר-שלכם

 12יחרדירת.מליםמעטולמדריהודייםבבתיםששרתוכגדייםהממזג.האיחויבלא

אףאוקראיני.לאיכראותרחשבוהנמלטיםשהיהודיםמשרםאמרמשפתשנושלכמיחשהאיש

איכרלחידתשהפךמשרםכליהשלבתהליךנמצאתכשלעצמהשפתרפיזית,חישחראפיעל

שקולםשנדמהחלשנחקולםצלילששודר,לפליטיםבאשרממגר.נגזלהריהדרתראוקראיני

אט:אטכביםרשפתם

חלילהכלנח.יחדשהקרובשרקלחרשהכהניעורה.שירה[."]איזוהלילהגברועם

 13נמזגה.הראשוןהאדרובהנץהשראתאךחמערסליםפנימייםכקולדתהשירהזרמה

 •השראתהמרגיעפנימיקולהיאהשירהלמוזיקה:השפהביןהזיקהערלהזהמקטעגם

שפחשלשרידיםהשראה:אחרי

בסיפורהיידיש?שלקיומהעלהמעידיםאחדיםשרידיםלמצואאפשרעדייןהחורבןאחריהאם

לישטשיק,מולדתו,כפרילידבאישהמספרפוגשבישראל,פלוניתבעירהמתרחש'פגישה',

ילדותועולםאתהמספרשלבזיכרונולהעלותיכולהחייתהמקריתפגישהאירופה.שנמרכז

להזכירכדיהנחרצותהמיליםאתמוצאיםאינםמעיירתםהיחידיםהשורדיםשניאך •שנכחד

עברם:את

היינו 1אבותינולשרןאלינושבחחיתהאילולבם.משתקרתהמלים •נותרועדיםשנירק

תירסיפה,עלתההתבואהאומרים:חיינו 1השיחושאברתינרבשפהזהעםזהמשיחיםרואי

המרחיביםספריםנביאסחררה,נניא 1הנהראתנחצהנקורבאומריםחיינולעניים.יחיה

פורחתשהיאכפילישטשיק,אתמצייריםחיינו 1לשרבנואלינושנחאילו ] •.. [הדעת.את

 14אחרת.בלשוןמדבריםכנראגראבלידם.ידםבלננו

 • 7עמ' , 1974גןרמתהארץ,עלכפור'הבריחה',אפלפל,דא' 11

 • 15 ; 8עמ' ,)םש(אפלפלד 12

 • 13עמ' ,) 11הערהולעילאפלפלד 13

 • 127עמ' , 1974גןרמתהארץ,עלכפור'פגישה',אפלפל,ןא' 14
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בעקבותשננעלוהזיכרוןשערילפתיחתהדרושכמפתחמוצגתהיידיש,אבותינו',/לשרן

אךלעד.שנעלםעולםלהעלותהיהאפשרהמספר,אומר'לשוננו,,לנרהייתהאםהמלחמה.

בלשוןמדבריםכבראנו'אבלחד-משמעי:במשפטמסתיימתרה~סקההוכחדה,היידישגם

אחרת'.

מראשצפרימרותשלבימוי

זה,במשפט 1אילם.שהואואומריםאחדיהודיאלאנשארשלאסובריםשבפרלין'בפלונצק

ניקולהצרפתייההסוציולוגיתפותחתמלישטשיק,שנותרוהיחידיםהעדיםשניאתהמזכיר

היאדבריהובהמשךלונצק. eמהאחרוניםהיהודיםאתלמצואמנתעלשערכהמחקרלאפייר

ששפתמשרםגםואוליןאותרלשמועכדיאיששםנותרשלאהיא,לאילמותו'הסיבהאומרת:

 15 .'?מתהשפהכיוםהיאאמר

מלחמתאחריאביבבתלהמתרחש'הלהקה',בשםאלגוריבסיפורהוצגהשפהשלמרתה

הפיזיתלהידרדרותהעדהגוססתהשפהאתמגלמתביידישתאטרוןלהקת 16השנייה.העולם

לשכוחרוצהיידיש,דוברבמחזההקהלנטוש.כנסתביתשלהיאהתפאורהכאחד.והרוחנית

אתמסמליםככולםרובםרגל:קטועיארעירוריםהשחקניםקומדיות.רקודורשהחורבןאת

האחרוניםבכוחותיהםנאבקיםהשורדיםהדובריםכאשרמדובריה,שנקטעהשפהשלהשקיעה

ביידישרואה(הבמאי),הרג'יסררפיניע,הנרצחת.בשפהחיוניותשלקורטובלהפיחמנתעל

התאטרוןשלאלילכמיןמכהןהואובנפש.בלבלהעצמולהקדישחייבשהשחקןקדושהשפה

עלדהיינוהאלוהים,מצרותעלתשמוראםרקקדושההלהקהורחום.קנאכאלומתנהגהיידיש

המציאות:אתיותרתואםאינולהקתושלשהמשחקלכךמודעהרג'יסררפיניע.שלפקודותיו

אפואלשחקהשחקניםעלהבמה.עללהעלותשאפשרהיחידההאמתהיאהיידיששקיעת

הםאיפורןללאפארןתלבושותללאשהם:כמרתהקהלבפניעצמםולחשוףאותנטיותיצירות

השכוחים.לאבותיהםזהיםהבמהעלמופיעים

כנחלה?לשמשמסוגלתעדייןילדיהושכולתיתומההיידישהאם

המוזיקהדרךלהרטיטשורשיהממשיכיםכליל,כמעטנרצחההמדוברתשהיידישפיעלאף

בארטפרס','הסוחרבסיפורנרונקההביתסוכנתמצליחההשפה,שלזרחיוניותבזכותוהשירה.

אותרמדמהשהסרפדהמדוכא,הסוחרבארטפרס,הביתבבעלחייםשמחתקצרןלזמןולולהפיח,

פולנייהיהודיההיאפנימית.שלווהשופעתבררנקהלרןבניגוד 17נכססים'.ששורשיו'לעץ

15 9 . N. Lapierre, Le silence de la memoire, Paris 1989, p 

 • 1971אביבתלהנהר,אדני , 1הלהקה 1אפלפלד, 1א 16

 • 47 1עמ , 1971ירושליםןהנהראדני , 1באדספוס'הסוחרןאפלפלדא' 17
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דיברהומכרעדת.כבדהחיתה'היאבתחילה:ארתהלשנאולבאדטפרסשגדםמהיידיש,המדברת

יהודי , Ostjudenב-מזלזלהווינאיבארטפרס 18בעיניו'.להמאיהסכדיזןבעובדההיהרדייידיש.

אולםהמערב-אירופית.התרבותשלהליטושואתהעדינותאתלעצמםקברשלאאירופה,מזרח

מןשמץבהיההלארינה,ילידתברארט,גברתהקודמת,הסוכנתשלהמדוברתמעלותיהאףעל

מעידיםבאדטפרסשללכיתרחנכנסהמיוםלבררנקה.שישהיידישקי~ט,מןהיהודית,החיוניות

ערלהמהדימויכבצק'.החזקותבידיהבילוש'הביתתכונותיה:עלהחדשההסוכנתשלמעשיה

שבת.לערבהחלהאתהלשהלאישהבדרמההביתאתל'שה'בדרנקההשפה:שלחושניותה

בארטפרס:עלנעימותמשדהבררנקההסיפורבהמשךשניהם.בילושיםהיחרדיוהביתהחלה

בעיירהענישוחטהיהאביהמהם.נפרדהלאכאילוהרריה,אלפשוטיחסהיהלבררנקה

היא •ושואליושבהיהבארטפרס ] ."[בלבה.פיורדשאיןעליההעידדיבורה ] ".[קטנה.

ביידיש.מספרתחיתהוחרקה.באדמאותהיונקתחיתהעתהגםכאילובפשטותסיפרה

חיתהלשרבה.לערמתכלחןבררנקהשלבפהימתחרזתחיתה 1עליומארסהשחיתהזררשפה

היובררנקה,בלאלבדנשארוכשהיהוצבועה.מלאכותיתנשמעתשלוהרינאיתהגרמנית

 19 •יתנפץהרוחבריגעשאםשקוףזכוכיתכבלוןמצטיידיםחייו

גם 1כלומרוחרקה',באדמאותהה'יונקתזרגםהיא •בלבדהמזינההאםאתמגלמתאינהבררנקה

השורשאת 1הילדאתוהןהאםאתהןמגלמתהיאמוצאה.אתשוכחתאינההיאבכיתרכשהיא

לבארטפרסמהלזמןעוזרתהיארכךהחררה,לתוךהיידישבזברתנושאתהיאעבדהאת •הנצרואת

המתנוון.

כיתומההיידיש,השפהאתמגלמתעצמההיאחיים,כמקררבדרנקהשלהופעתהאףעלאך

המרות.סףעלהעומדלאדםניתנתהרוחניתונחלתהעקריםנותריםשורשיהילדים.ונטרלת

ליידישהאורה

'לילהברומן 201אמיתית.מתיםבתחייתלזברתנרכלביידישדקרבד.נעעםאבר,מהיידיש,'בלא

חדשיםחייםבוחרתבהלהפיחשישגיבורה •הסיפורשלהראשיתהגיבורההיאהיידישלילה'ועדר

שברהשישים,שברתשלירושלמיבפנסיוןמתרחשהסיפורספרדים.וימיהגוססתשהיאמשרם

מטרתםהיידיש.רבתרברתבשפההדבקיםנכרן,יותראריידישיסטים,אמניםכמהמתגוררים

 •היחרדילעםהגאולהכשפתהיידישאתלהחיותויחידה:אחתהיא

ידחק.לאחירםאבל 1מתייודעאינילתחייה.לקרםעתידה 1לךמבטיחאני 1שפתנו

האנשיםיחזורהימים[."]באחדנצחי.קירםלהישנשמה,כמרשפה,לחנק.גנרליש

 • 45עמ' ,)םש{אפלפלד 18

 • 46עמ' , 1971ירושליםהנחו,אדניבארספרס',ה'סוחראפלפלד,א' 19

 • 55עמ' , 2001ירשוליםלילה,רערדלילהאפלפל,דא' 20
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שלהתעוררותכיארתה,לאהובבה,לדברבה,להגרת][צריך] ... [בה.וידבקואליה

תחייההיאודאית,תחייההיאיידיששלתחייתהמעלה.שללהתעוררותמביאהמטה
 21הכרחית.

עלהיהודיתהמסורתעםהיידיששלהקשרעלהמצהיריםאחדיםמרטיביםמופיעיםזהבקטע

ולכןובא,הקרבלמרתוהמודעמהאמנים,אחדיחזקאל,הואלעילבציטוטהמדבררבדיה.כל

השפההיבשות.העצמותחזרןאתהחוזההמקראיהנביאכמרהשפהתחייתעללהתנבאמתחיל

השקפתפיעללעולםהמתקיימתרוחניתישרתנחשבתשהיאמשרםלנשמהבדבריומושווית

התעוררותשלחוריהולחרותבהלדבוקעשויאדםרוחנית:כהתעלותגםמוצגתהיידיש .חז"ל

נבואית:רוחבאותהממשיךיחזקאלעליונה.רוחנית

לשפה:מחוברשהיהמהכללתחייהיקרםמכןלאחרומידהשפהלתחייהתקרםתחילה

האמרנה.וכמרבןוהסמטאות,הרחובותוהחגים,השבתותוהריחות,הצבעיםהצלילים,

 22חיים.איןמתיםבתחייתאמונהבלי

~~להלע,~מ;תה' ר~ז:~'כהבמקרא:יחזקאלבספרהמתוארלזהדרמהתהליךכאןלראותאפשר

ן~.סנ:ריע;רע,לי?םדוקנ:רי ?iד ר~~ן::זע,לנ:וי~ידיםע,לי?םן~.סנ:רי:יסם: ryררוtז ם?~ אי~;:~ י~~ח~ה
 .) 6-5לז(יחזקאל llה י~~·יכ;:רידע.r;ום:יסם ryררוtז ם?~

הרוחולבסוףהמוחשייםהמרכיביםמופיעיםקודםבהדרגה:מתרחשתהמתיםתחיית

חזרנולפילחיות,מתחילשסביבהליידישקררהדרמהתהליךהגרפים.אתהמחייההיאהאלוהית

המקבילהשהיאהאמרנהידיעלהמונעבאירופה,שנספההיהודיהעולם,כלזמננובןיחזקאלשל

האלוהית.לרוחהאנושית

שלהספרןהואגולונחמןביידיש.הספרגאולתגםמתרחשתהאדם,לגאולתבמקביל

י?ם' ti~ל:א~רעז,ניגחמו'גחמוישעיהו:בספרלכתובבנקלמתחבר'נחמן'השם .הפנסיון
רומזהספרןשלששמרלומראפשר .למטמוןרומז'זהב',כלומר'גולו',השםואילו ,) 1מ(ישעיה

אתמקשרשרבישעיהולנביאהרמזביידיש.ספריו,שהואבמטמונוהיהודיהעםאתלנחםישכי

בפרט.ולנבואהבכללהקדושיםלמקוררתהיידיש

עמוסיםבחדרוהמדפיםשכלמשרםבמינה:מיוחדתהיאגולונחמןשמתכנןהחדשההספרייה

ירכלכךבחדריהם.מדפיםלתלותהדייריםמןאחדלכלמציעהואמקרם,בהםנותרולאבספרים

ביידישאחדספרהמציל'כלהיא:גולושלז;וסמתר .הספרותיהאוצרבאחסוןלהשתתףאחדכל

הכתובעליומעלהאדםמבניאחתנפשהמקיים'כלמשקלעל 23ומלואו',עולםהצילכאילו

 .)ה ,ד(סנהדריןמלא'עולםקייםכאילו

122עמ ,)םש(אפלפלד 21 1 • 

122עמ ,) 20הערה<לעילאפלפלד 22 1 • 

 • 67עמ' ,) 20הערה<לעילאפלפלד 23
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 24ביידיש/.ספריםמארורוכלהספרים:אתמגלםהואאלגורית:זמרתהואעצמוגולונחמן

אתואהבתבמקצת:שרנהבנוסךאך ,) 5ר(דבריםהשמעתפילתמתוךהפסוקאתמזכירהניסוח

 .מארזךבכלהספרים
/ברקיעהוא 1לעולמושהלךיידישחובבשלהספרייהאתבירושהמקבלהספרןכאשר

השביעי':

עללאשמדרלאהניצוליםוהבניםהאבות,אתרצחו[."]הגרמניםנשמה.הואספר'כל

אניאחרים.ספריםאחרת,שפהלהםאימצוהרצחאחרימידספריהם.עלולאשפתם

נשמותיהם.עלחוסרבגיהינום.אותנויכוהאלההספריםאתנציללאאםלכם,אומר

כאחדונראהלילהנאותרומעלהמשכמרהיהגדלו'נחמןמשלד.היכלהיהאחד לכ]ל".[

ערדגולונחמןשלקדמתוגבההדאז ] ".[העם.לקידושנפשראתלמסורמרנןהמהפכנים,

אתלנרוהשאירובמלחמהנפלוהאבות .מבשרנובשרהםהאלההספריםקרא:והואיותר

 25מהם'.להתעלםנרכללאאנחנוהקטנים,הילדים

התחייההעם.שלהיתומיםהילדיםלהיותוהופכיםוגיידםעררקורמיםעצמםהספריםרהבה

 ,הילד-הברייה-לביןהספר-החפץביןאיחרדכאןחלהספרים.גאולתנזכרתאפואמתקיימת
/העולםהיזרע:ובפתגםאחתבמסורתהמתמזגיםהיהדותשלהמרכיביםשניהםוילדספרכאילו

 .)בעמוקיטשבת, ,(בבלירבן/ביתשלתינוקותהבלעלערמו

רזם.בשרכזמרתהיידישמתראות ,אפלפלדאהרןשליצירתוכלשלאורךמתבררלסינרם,

היהודיתהמסדרתשלהטנדרחבלאתהשרביםלדורותמסמלתהיא'מזtמע·לשרן/ביבריהנזכרת

אתהבימהעללשחקייאושםמתוךמנסיםבההדבקיםאחרוניהשראהאחריכשראה.שנקטע

מזtמע·לשרן//דינוטלתהיידיש,ולתרבותלשפההמוקדשתהגדולהבא;דהאולםהשפה.שרידי

להיגאל.היחרדיהעםיכולובזברתהדרכהאבותינו:שפתשלמקרמהאת

עקבותיהםאתמותיריםאלהכלביידיש:השירה 1הניגוןהדקלום, 1הציורהכתיבה,הקריאה,

אינהעםשלשפתרכמהעדלהעריךאפשראזרק •שפתרעםיחדלתחייההקםהעםשלבזיכררנר

מעצםלתחייההקםל;.נניקס,מדרמההיאכךגואלת.שפהמשיחית,שפהאלאלהיותיכולה

קמיםשהמתיםכמריחזקאל:לחזרןאותגרמחזירהזרמילהשלהכפולהמשמערתה •מעצמותיו

ומהמסורתמהמקוררתהמתחדשיםכוחותיהאתיונקתהיידישגםכךעצמם,בנוחרתלתחייה

העתיקה.היהודית

 • 100עמ' ,) 20הערהלעיל Jאפלפלד 24

 • 141עמ' ,) 20הערהלעיל Jאפלפלד 25
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