
מילגראירים

הצפוןאלמולדתהמעיראמיהתגלגלהכיצד .] ... [לבילההגענוסדיגרה"אל

אניפעםבכלבטרנוב.נולדאשרבעלהאחרשהלכהליסיפרואדע.לא

מצליחלאואניבמילים,חסכניםהישישיםהורי.שלמחייהםפירורשומע

אםהמקומיים,אחדאתושאלתיעוזאזרתיזאתובכלהחידה.אתלפתור

היה'מהעיניו:אתצמצםהאישאמי.ממשפחתמישהולפליטהנשאר

פגום".דביבורנתפסתיכמוהחרשתישמה'.

כתר,ליש,אפלפלד,אהדן . 1מייצגותי"ליש",הנולבהשלהראשוניםהפרקיםאחדמתוךאלה,שורות

 . 32עמ' , 1994ירושליםהעמדתההתשעים:בשנותאפלפלדאהרןשלביצירתוובולטמרכזימהלך

ומרכזיתדומיננטיתכנךמההנרטיבבחזיתאבודהאםאלהתשוקהשל

הניסיוןשעצםידוע,הלאהנעדר,האםשםיצירות.שלרחבהבחטיבה

מושאהאתמסמןפגום","דיבורבבחינתהואבמיליםולהגותואותולאתר

באםהמתגלמיםממשיים,בראשיתיים,וקיוםמרחבזאת:תשוקהשל

דמותה.נטענתשבהןהסמליותהמשמעויותשולבעלהקונקרטית,

בנסיבותשנקטעחיבוראלמכווניםהללוהרומנטייםהגעגועים

"ליש",לנולבהלכ,ךאיקיצוני.באופןמשבריותהיסטוריות-תרבותיות

שוורץיגאלשלאבחנותיותקפותאפלפל,דשלמיצירותיולרבותכמו

והיאהשבט",שלמצבועלה'אני'שלמצבושלהנפשית"ההשלכהדבבר

סיפורשהואפסינו-קיומי,שבראותושחוצהחיים"סיפורמספרת

במאההמודרנית-מתבוללת,המרכז-אירופית,היהדותכלשלהחיים

העומדותהמשפחותכמוהנולבה,שמתארתהשיירה 2האחרונות".השנים

אפואמייצגתאפלפל,דשלה"משפחתיים"והרומניםהנולבותבמרכז

בזמניםשתחילתובשברהנחציתזוהמודרנית,היהודיתההיסטוריהאת

בחורבןושיאופנימיים'סוציו-תרבותייםבתהליכיםהשואה,שלפני

אנפין;בזעירהיהודיתההיסטוריההיאהרי"המשפחהאירופה.יהדות

דעת,שבהיסחמתנכריםשבשגרה,מאמיניםמאמינים,שרידינמצא:בה

שלכניסוחולהכעיס",ומשומדיםלהנאהמשומדיםשמדעת,מתנכרים

 3עצמו.אפלפלד

ונצחהיחידקינתשוודץ,יגאל . 2

תמונת-אפלפלדאהרןהשבט,

ירושליםומאגנס,כתרעולם,

 . 42עמ' , 1996

מסות"עדות",אפלפלד,אהדן . 3

הציונית,הספדיהראשון,בגוף

 . 9עמ' , 1979ירושלים
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וראו , 165-150עמ' , 2000מא'
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א:כרךמכאן,הראשון','השל•ש

כר•א•ון. 153עמ'

הספרות•ותהדמו•ותכ'ןהז•קה . 5

המחברשלהכ•וגרפ•תלרמות

סוג"הה•אאפלפלדשלכ'צ'רתו

מרכהעצמושאפלפלדמורכבת,

הואכדרך-כללאל•ה.לה•דרש

אתלהדג•ש,ואףלאשר,נוטה

מגלםמגיכור•ואחדשכלהעובדה

עצמו,אותוכעק'פ'ןאו'ש'רות

כאופןלעיתיםכ'אףומספר,

כ•ןראו,ח"ו.ס•פוראתסמו',

לע•ל, 4הערהגלוזמן,אצלהשאר,

 . 165עמ'

היסטורית-מציאותומובהק,מפורשבאופןאפוא,מסמןהנעדרהאםשם

שלהמאוחרותיצירותיוואולםהמשבר.בטרםשהתקיימהתרבותית

הפןאתמודגשבאופןמנביחותעמן,נמנית"ליש"שהנובלהאפלפל,ד

שלעלילותמעמידותשהןכךעל-ידיהזההקולקטיביהסיפורשלהפרטי

אתמשפחתו,אתעולמו:אתהמאדבילדעומדשבמרכזןואודבןפירוק

ילדיהםלביןהוריםביןהטראומטיתהפרידהשלמקומההוריו.ואתביתו

כילקבועשניתןעדאמורים,הדבריםשבוהיצירותבגוףדומיננטיכההוא

והתוכןכמהותהגדירשאפלפלד ,'"אבא''אמא'המייללהנטושהגור"נהמת

הפרוזהביצירותגםברורבאופןמהדהדת 4המוקדמת,השיריתיצירתושל

עלסיפורים-בעיקרמסוימתובמידההשאר,בין-שהןשלו,המאוחרות

מתרחשותשבוהסבוךהפסיכו-קיומיהמערךבתוךמכ,ךיתרהיתמות.

ומולבטמתייחדבמהלכן,אודביםההוריםושנישהביתהפירוק,עלילות

לבתיסימביוטילחיבורתשוקהשלאובייקטהיאזואםהאם.שלמקומה

גםוככזו,ולהיהרס.עיןלהרףלהתקייםהנידוןכזהלפחותאואפשרי,

אבודה.אםתמידהיאקיימת,עודנהכשהיא

במצבוומתמקדיםשביםאפלפלדשלהיתמותסיפוריאחרות,במילים

הכותבהאנישלאקסטנציהבבחינתשהיאספרותיתכדמות"האני"של

 sחייו.עלילתשבתשתיתהטראומטיהפסיכו-קיומיובשברהביוגרפי,והאני

עצמהאתמציעהמשרטטיםהללושהטקסטיםהשברשלהאנטומיה

ההשלכהמנגנוןשלובעיקרהשבט","מצבשלמחודשתלקריאהכמצע

מאפשרתהיאכלומר,שוודץ.מצביעשעליוהקולקטיביעלהפרטימן

מנכמות-העלאחדותשלהגנזיסאתהפרטיתהחוויהבאמצעותלאתר

אפלפל.דשלביצירתו

המאוחרותהיצירותמןהמתבררותהתובנותעללהצביעמבקשזהמאמר

הטראומהשלבגילומיהמתמקדהואהאמור.ההשלכהמנגנוןדבבר

שבינהובממשקאפלפל,דשלהמאוחרתביצירתוהאםאודבןשלהפרטית

מרכזיותלסוגיותביחסעצמואפלפלדשלואבחנותיופרשנותולבין

הנוגעותכאלהבעיקרואחריה,השואהלפניהמודרניתהיהודיתבהוויה

חוויותשלוהתכנותןרליגיוזיותלכמיהותיהודית,זהותשללפרולבמטיקה

באופןולמסורת.להיסטוריהואי-חיבורולחיבורמודרני,בעולםרליגיוזיות

הפנימיכרודבהאבודההאםאלהגעגועיםאתלקרואמציעהמאמרספציפי,

אלו.עקרוניותשאלותהואשעניינםמרכזייםטקסטיםשל

ישירותקשורההאםמןהיתמותשתמתהיא,זוקריאהשלהיסודהנחת

אמושלרציחתהעודבת-אפלפלדשלאותנטיתאוטוביוגרפיתלחוויה

הספרותיעולמולתוךהמעודבת-שמונהבןילדבהיותוהגרמניםבידי

מרכזיים,טקסטיםשלמרתף)קומתדיוקליתר(אוקרקע""קומתומהווה

באמצעותהשארביןעדות,הרחקתמתרחשתשבהןיצירותזהובכלל

ובהווה.בעברהיהודיהאדםשלבמצבווהגותלדיוןהמעבד
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פרידהשלטראומהעלעדותאותי":שילדהבשעהמתה"אמי

 6אפלפלד",שלהיגון"פואטיקתבמאמרהסוקולובנעמישהראתהכפי

מןהנובעתוהכאבהאודבןבחווייתרבהבמידהממוקדת"ליש"הנולבה

המסעשלהמוצאבנקודתקריטי,במיקוםההורים.מןהברוטליהנישול

תשתית:כחווייתהיתוםהילדשלדבידותומוצבתהנולבה,שמתארת

מציפיםהנעלםשמהאתלדעתותשוקההמתהאמואלגעגועיםנחשולי

געגועיםהאם.שלהולדתהעיראלמתקרבתכשהשיירהבעיקראותו,

מהיצירותברבותשהופיעוהאם,שלהאבודיםלמחוזותיהטמירים

פרידהצערשלקונקרטייםלתיאוריםכאןמעודביםיותר,המוקדמות

ואודבן.

למיצויומגיעהיתמות,חווייתשלופרטניקונקרטיעיצובשלזהמהלן

כנקודתזהברומןמוצגהפרידהכאבהחורף".דאל"מסעברומןהמלא

אותי.שילדהבשעהמתה"אמיהמתהדקת.החנקטבעתעלילתשלהמוצא

שהרומןהילד-המספר,מכריז sבגופי",נצפןכנראהשלההאחרוןהכאב

תשתיתלסיפורולייחסמאפשרובכןכסופר,לעתידובמפורשמתייחס

האבחנה 10געגועים"."חולהכיתוםמוצגזהילד 9אוטוביוגרפית.חווייתית

הואביטוייוושאתמסופרהסיפורשמתוכוהקיומיהמצבשהואזה,במצבו

פוסקתאמו",אלמתגעגע"הילדהשכנות:חכמתשלמטעמהמוצעתבוחן,

יודע"הילדהמאמצת.האםכןעלמגיבהנפטרה",הרי"אמוזקנה.שכנה

 11געגועיו".עללהתגבריכוללאהוא"אלבהזקנה,קובעתזאת",

לאכאביו:אתלהרגיעעשויהאינההאבודהלאםהתחליפיםשרשרת

שלהפתיחהבשורותממש(המופיעהטוב""חלבלושנתנההמינקת

האמוריםצעצוע,ודובכלבלבלאשכרה),אתתובעתכשהיאהרומן

האישהולא 12ומחבק,חםאםלגוףמנחמים,אנלוגיים,כאביזריםלתפקד

הממחיש(באופןהבודדהילדמתכרבלבגופהואשראביו,שנשאהשנייה

הארוטיהממדאתהשארוביןהאם,אלהתשוקהשלהפניםריבויאת

גםאבליחסית,רגיעהשלזמןפסקיאמנםמציעיםהללושלה).המובהק

הראשוניתהפרידהאתמשעתקיםכןועל-ידינוטשים,כלומרנעלמים,הם

כאביה.אתומשחזרים

ברומןמתגלמיםבהםרווישהטקסטהמרפאנטוליהגעגועיםשלסימניהם

מייצרים,הללושהחלומותמנשואקשהבכאבהאם,שלשובהעלבחלומות

בכותונתוהילדשעושהמוסברתלאולכאורהאלימהקריעהבמעשה

ובגעגועים 13האם),מותעלאלבותכריטואללהיקראשעשויה(קריעה

שכאמורהמאמצת,האםאלהילדשלהווייתובמרכזהעומדיםהנמשכים

המקוריהאובייקטמןמרתקיםלמעשהאלהגעגועיםהיא.אףנוטשת

אמנםהיאהרומןעלילתשמתארתהדרמההמכזיב.התחליףאלשלהם

משעתקתהיא(וככזובקופטיםנופשעיירתעלהסוגרתהמלחמהשלזו

 ::tנ:
;:-
i:כ 
s::: 

 .... t"פדאט'קתסדקדלדב,נעמ' . 6
'צחקבתוך:אפלפלר",שלה'גדן

(עדרכ'ם),פרושדא'ר'סבן-מררכ'

ב'צ'רתדמחקר'ם-לעשןכפור Jב'

במרע'מחקר'םאפלפלר,אהרןשל

שלהספר'םהוצאת , 6ה'הרדת

בארבנגב,גדר'דןבןאדנ'ברס'טת

 . 181-171עמ' , 1999שבע

החורף,אלמסעאפלפלר,.אהרן 7

 . 2000'רדשל'ם ,כתר

 . 5עמ'שם, . 8

 . 208עמ'שם, . 9

 . 7עמ'שם, . 10

 . 9-8עמ'שם, . 11

מעברשלאדב"קט'םבבח'נת . 12

) transitional objects (, כגון

מוכר,צעצועאדממורטתשמ'כה

מצב'עההפס'כולוג'תשהספרות

מטונ'מ"םר'ם Tאב'כעלעל'הם

לה'פררל'לרהמס"ע'םלאם,

שלנורמט'ב"םבמצב'םמאמו

והתפתחות.גר'לה

 7הערההחורף,אלמסע . 13

 . 9עמ'לע'ל,
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חיים,סיפוראפלפלר,אהרן . 15

 . 1999ירושלים ,כתר
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 . 12 , 11עמ'שם, . 17

משתמשתקריסטבהג'וליה . 18

הסמיוטית""הפוזיציהבצירוף=י

ופרה-פרה-ורלכילשלבכהגדרהrי הסמיוטיתהפוזיציה .אדיפלי cי=-

הסימבולית,לפוזיציהבניוגדעומדת

סררלפיכךומתארתהוורבלית,

לכלליםמשועבדשאיננוקיומי

הסדרלכלליהיינוולחוקים,

ראוהשפה.שמייצגתהחברתי

: Toril Moi, "lntroduction", in 

Toril Moi (ed.),The Kristeva 

. Reader, New-York 1986 pp 

 . 13-12מעמ'הציטוט . 1-22

עמ'לעיל, 15הערהחיים,סיפור . 19

החברתיהסדראתמגדירלאקאן . 20

הריארהאתהמערערהאבשמייצג

 Noו n-du-(האב"כ"שםאם-ילד

Pere (. שלה"לאו"גםהואהאבשם

עיקרשכן ,) non-du-Pere (האב

בסדרלקיוםלמעברבנוסףמהותו,

מייצר,שהואמילולי,סימבולי,

מכתיב,שהואהאיסוריםהוא

הארוטיהחיבורעלהאיסורובעיקר

המושגיםבמילוןראוהאם.עם

 Dylaוו Evans ,הלאקאנייניים:

r"ductory Dictionary זAn ln 

,·,. oj' Lac·anian Psyc·h"analys·i 

-Routledge, London & New 

. 119 . York, 1996, p 

"בשםבצירוףכאןשנעשההשימוש

העמדהכבחינתאפואהואהאם"

לעומתהאם""זמןשלדיכוטומית

ל"שםהאקוויוולנטיהאב","זמן

מאפייניועלהלאקאנייאניהאב"

 .הייחודיים

והיאהאש")רב"דצפתנופש"עירב"באדנהייםהמקביליםהסיפוריםאת

ההופכיםהאכסניה,אורחיהיהודיםשלגודלםאתהשאר,ביןמגוללת,

התארגנותשלפרשניתקריאהכמרבן(זוהינפשהעלהנסהפליטיםלחבורת

החווייתית,הרגשית,המקבילה,הדרמהואולםמתאר).שהדומןה"צבאית"

הנערהחורף.אלהמרכזי,המהותי,המסעהיא-היאהגעגועים,מחלתשלזר

מפורשביטוילכןנותןהחורף",אל"מסעשלכמספרהמתפקדהיתרם,

לתארובוחרשהואנכסף,ממקרםמתמשכתכגלותאםללאחייואתבתארו

היהנדמה"לרגעהקפוא:החורףשלהגמורהיפוכואתהמייצגותבמילים

 14 .].מ.אשלי[הדגשהחמה"מארץהוגליתילכאן.נתגלגלתישבטעותלי

הממשייםהשלגעדנותאלהילדהרגלהשממנההחמה""הארץזר,ארץ

הסימביוטי,המנחם,הזמןהאם:וזמןהאםמקרםהיאוהמטפוריים,

חרקיאלהילדשלכניסתושלפניארץובאחדות,גנרליותבשפע,המאופיין

ואדבון.הדסחרקיעולםגדל,שלתוכובעולםהחברתיהסדר

בדומןמתבדרהאםלזמןהמתמדתהתשוקהשלהאוטוביוגרפיהתוקף

בתרןעילאי,סימביוטיעונגדוריותחושניות,סצינרתו sחיים"."סיפור

ובחיקהבזרועותיה-השקופיםהפלגמי-ומחיצותגבולותחסדמדירם

שלהמוצאבנקודתנמסרותומנחמת,מרגיעהמלטפת,חובקת,אםשל

המתקרבת:הפרידהמןהחרדהבצבעידביעדב,אוליצבועות,כשהןהדומן,

הסצינרתשלמיקומן 16קרדח.בכיצעד,חלביבחזה,מתבצרעצבפוצע,פחד

הזיכרונותקרעינמסריםשעל-פירהכרונולוגיבעיקרוןמנומקהללו

קובעבעתבהאלבראשונות.חייםתמונותהןאלהשכןמשחזר,שהדומן

ההנאהשלאלהראשונותבתמונותדביוקהגדולהשברמרקדאתהמיקום

מייצגות.שהןגדולבפחדהנדרכיםוהמרגוע,

בחברתאחרוןקיץלניקודהילד"ערגן"שברסבתא",של"כפרההואהמקום

וכשהואנעיד.העסקיםאתלנהלנשאראבאאימא.עםאני"בכפראמר:

הנהר,אלהכדים,אליוצאאניאימאעםזד.לינדאההואפתאום,מופיע

מסנוורת,השקיפותלאט,זורמיםהמיםפרוט.נהרשלפלגאליותרנכרן

התיארדטירתההמשגותכל 17בקדקעית".בדנותטובעותהרגלייםוכפרת

בתרןמוקדמתילדותשלהבראשיתייםהשתייה"ל"מדארתהמיוחסות

רעדהרומנטיקהשלהמשגותיהלמן-ושפעזרימהשלסימביוטימעגל

לתיאורירלוונטיות _ 18קדיסטבהשלרה"סמירטי"הלאקאניאניל"ממשי"

משפחתואתלהובילהעידמןהבאשהאבהללו,החלומייםהקסם""רגעי

להדסם.מאייםרבכןמתוכםהילדאת"מרשה"לביתה

כשהואהסיפורבמתעלהמופיעאבאותרהאב,וזמןהאםזמןביןהפער

בןאתהלן.אסטורלנכרתתפסיקלא("אםובאיסוריםנצרריםחמוש

מולזהומציבומודגש,מולבט ,) l/19סיבהלביברכהלאחמשבןוילדחמש,

אינושדבדן-כלל"אבא,ושרנה:נדבלמסדרדיכוטומייםמצביםשניזה

עדהפעםכל-כןמפחידהיהמנסיעות,בשוברמתנותליומביאכועס
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אותיואמצהאותיחיבקהכאביאתשידעהאמאאלבבכיי,אתשהקפיא

באמצעותנוצרת,כןבתרן 20רנרדמתי".חיקהאלצנחתיואניליבה,אל

הכפרית,הסצינהתפאורתביןישירהאסוציאציההללו,הקסםרגעיתיאור

לכלהמופיעההפורה",//הגיאאלהתשוקההאבודה.האםלביןה~ליזירם,

שלעקביתתחושהומתוןשונים,בהקשריםאפלפלדשליצירתואורן

במשמעותכןעל-ידיהיאגםנטענתהנכסף,הטוב,המקוםמןוניכורגלות

שהדמויותהכפרי,והזמןהמקוםשנקטע.ראשוניחיבוראלגעגועיםשל

השארבין-הואממנו,ונעקרותהולכותשהןמרגישותהספרותיות

האם.זמןהאם,מקרם-

יחידיכמעטכזיכרוןחיים////סיפורשמביאוהמיםהכפרסצינתמתון

סצינהשלהאוטוביוגרפיתמשמערתהמתפענחתהמוקדמת,הילדותמן

הסיפורלמןיותר,המוקדמותמהיצירותברברתהחוזרתזההכמעט

לגלותהמרמזת(כותרת /211הארץעל//כפורמתוןהנמוכים""במקומרת

ליצירותרעד 22הפלארת,,,//תורדרךהחמה,,),//הארץמןהפרמננטיתהחורף

אלהבכל 24 • /1אהבתיאשר לכ,,, 23השחר"עמודשיעלה//עדהמאוחרות:

הזיכרונותרפרטוארשלההתחלותכהתחלתהמפתההפלגמימופיעים

אםהמים,לידושדרת,חורשותשלכפריבנוףכאחד:העלילתיהרצףושל

שלקסמיובתרן 26אפלרלית,,,ב"קרנכייהמכונסים 2sבזר,זהאחוזיםרכנה

מאיימתהללוהחושניותהסצינרתעללרשותם.העומדקצוב,שאול,זמן

הנטבחותהבהמותשלהיבבותבאמצעותהמתבשרתזרהמתקרבת,הפרידה

לשנות.אין-עצמההאםמסבירהכן-גורלןשאתבכפר,

לבנההאםביןדברשלבסופרהמפרידהמרותמיוצגאהבתי//אשר//כלברומן

הראשוניהחיבורהתקייםבתרנואשרהתורןשהיומיםאותםבאמצעות

אשרב//כלהנטושהילד(גםמחלתהבעתאמראלגעגועיומתוןביניהם.

מיבתרןזבמירנוומופיעהחוזרתהיאגעגועים)חולהיתרםהואאהבתי//

מגרפה.הניגריםשחוריםמיםהםשהפעםהזורמים,הנחל

 :=-ב

r-
 כ:iלע'ל, 15הערהח"ם,ס'פור . 20

s:z 
--i . 20-17עמי

;:: 

עלכפוראפלפלד,אהרן . 21

הסופר'םאגודתהוצאתהארץ'

 , 1965גןרמת"מסרחיי,הוצאת ,,ל

 . 89-86עמי

הפלאות,תוראפלפלד,אהרן . 22

תל-אב'בהמאוחד'הק'בוץ

1978 . 

ש'עלהער ,אפלפלדאהרן . 23

'רושל'םכתר,השחר,עמוד

1995 . 

אשרכלאפלפלר,אהרן . 24

 . 1999'רושל'םכתר,אהבת',

 . 12-8עמ'שם, . 25

הערההשחר,עמודש'עלהער . 26

 . 11עמ'לע'ל, 23

כזיכרוןהיינו,-הקשרבאותוהשונותביצירותהחוזרתהתשתיתחוויית

בהרבהמאוחרתזמןמנקודתברטרוספקטיבה,המסופררחוקילדות

עדרתבבחינתאפואהיא-האםמןהברוטליתולפרידהלחיסוללגירוש,

בראיונותגםומתאר,שבשאפלפלדלטראומהשוניםביטוייםהלובשת

המוקדםהארדבןטראומתחייו:שלהמכונןהפסיכר-קירמיכשברוכמסרת,

מתגעגעהואשאליהההוויהאביר).שליותר(ומאוחראמרשלוהברוטלי

הכפרית(שהתפאורהאבודעדןגןבבחינתומספקת,מוגנתאח,דמצדהיא,

היאומאוימת,זמניתבהיותהשני,ומצדככזר),לעיצובהכמרבןתורמת

המוקדמת,הידיעהשלפונקציההיאזרגיהנרמירתגיהנרמית.חוריהגםתמיד

תחושתאתהמכוננתוהיאהמתקרבת,הפרידהשלמודעת,הלאאםגם

המערטלות.בזרועותיהעדייןנתרןשהילדבעתגםהאם,שלהנעדרות
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אחתכדוגמהזה,לעג"(ודאו . 28

"בגובההס'פודאתרבות,מכ'

בג'אאפלפלד,אהדןבתוך:הקד",

'רושל'ם-תל-אב'בשוקן,הפורה,

קד'אתו . 153-135עמ' , 1963

כטקסטה'אזהס'פורשלהמקולבת

הדרךח'פוששענ"נופואט'ארס

דאוהשואה.עללכתובהדאו'ה

רתוק,ל'ל'אצללמשלבךעל

הס'פודאמנות-בל'מהעלב'ת

תל-אב'בחקר,אפלפלד,א.של

 . 9-3עמ' , 1989

"סיפורשלמספרואמוריםהדבריםשבההאמביוולנציהאתמסכםוכך

שלהאוטוביוגרפיהשלמספרהאחתובעונהבעתשהואחיים",

מעודבת(שלתוכוהרומןושלעצמו),אפלפלד(כלומראפלפלדאהרן

 :זו)אוטוביוגרפיה

דקכהבליני,עצבאיזההתכווץהזאת,הנסתרתבשמחהשרויאניובעוד

פרצתיבחזי.והתבצרפשטמשיםובאיןולאטבו,חשתישלאעדהיה

הייתיאניאלבבידיה,אותיעטפהמרומם,רוחבמצבשהייתהואמא,בבני,

ניידעתיואניבי,קדחהבנילהתנחם.וסירבתיופחדצערבחלביאחוז

אתאוטמתוהחשנהעומםהאורואילךמכאןבכפר,האחרוןהקיץזה

 2111החלונות.

אלוהיםעםמדבריםשבההשפה

שליצירתובמכלולביותררווחמוטיבכידועהיאלגרסאותיהאילמות

הקריאהלרוב.ו"מתבוננות"שותקותדבמויותהמאוכלסתאפלפל,ד

לכלהאינהרנטיתלפרובלמטיקהביטויבהרואהזושתיקהשלהמקולבת

יצירתובתשתיתשהםאירועיםהשואה,אירועיאתבמיליםלייצגניסיון

הישראליתהספרותיתלזירההצטרפועםואכן,אפלפל.דשלהכוללת

שיצירתולפרולבמטיקהמודעותאפלפלדהפגיןהשישים,שנותבראשית

נדבלובנךמייצרת,השואה)בטראומתהעוסקתהיצירהמכלול(נמו

הפגנהללאפרוזה,יצירותבעיקרהשואה,עלאזשנתבואחריםמיוצרים

אנשיםשלדבמויותהספרותיעולמואתבאכלסו 28וספק.היסוסשל

שדיבורםכאלהאו ,)"שיל"בסיפורהישישים(כגוןבמילים""חסכנים

אתלספרהשפהשלהידלאוזלתונשנהחוזרביטויאפלפלדנותן"פגום",

-"התבוננות"במושגיצירתואורךלכלעושהשהואלשימושאשרהשבר.
(בהיותבמיליםהסיפוראתלהגותהקושישלכביטויזאתגםלקרואאפשר

אסטרטגייתנשיעתוקגםנמומדוברות),למיליםתחליףההתבוננות

בשוטטוהמלחמה:בתקופתפליטילדבהיותובהשנקטההישרדות

אתאכלסואשרהחייםובבעליבצמחיםלהתבונןהילדאפלפלדנהגביער

הנעזבותהדבידות,אתאפואמסמנתהתבוננותמסתור.מצאשבההסביבה

אפלפלדלרוב,מתבוננותדמויותבהעמידוהנטוש.הילדשלוהקורבנות

ושוב.שובאותומספרכךועל-ידיזהטראומטימצבמשחזר

עםהמאויםהחיבורדיוקןאתהמשרטטיםהמאוחרים,היתמותסיפורי

מתברראלה:רווחיםמוטיביםשלנוספתקריאהמאפשרים-אבודהאם

עקיפה,עדותעודאילמותן,בעצםמוסרות,האילמותהדמויותנימהם

הכפויהלפרידההמתמשךהסירובועלהאםאודבןטראומתעלסמויה,

"הארץהחורף":אל"מסעברומןבמפורשנמעטנמסרתזועודבהממנה.

עצמו,שלוהגדרתועל-פיהינה,היתוםהילדמוגלהשממנההחמה"

ממלאתכשהשמחהוצוהליםגועיםפועים,רקמדברים,"לאשבומקום
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 ::t::לע•ל, 7הערההחורף,אלמסע . 29העידןהיותוהאם:זמןשלומרכזיחשובפןמגלםזהתיאור 29אותן".
r-

cנ . 13עמ'ואכן,המראות.לשוןשלזמנההחושית,התקשורתזמןהטרום-מילולי,
!1::: 

t בסירובוהשאר,ביןמתגלמת,הזהבזמןהיתוםהילדשלהעיקשתהאחיזה.... 
מיליםעלאילמות,עלסיפורהואשלוהגעגועיםמחלתסיפורלמילים:

המדברים,האנשיםקהילתאללהצטרףניסיונותיו 30בגרון"."הנתקעות . 5עמ'שם, . 30

גושפנקהומתןהאםזמןעלויתורלהיותעשויהסמלישפירושההצטרפות

פגום,שדיבורןאחרותדמויותגםוכןכישלון.נוחלממנה,לפרידהסופית

בזיכרוןנשארלאשמהםורחוקים"עלומים"ימיםאותםאלהנצמדות
לע•ל, 15הערהח"ם,ס•פור . 31  31אמא".שלמבטיהרקדיבור,"שום

 . 10עמ'

המיליםהואהחורף"אלב"מסעאפלפלדשמעמידהמדוברתלשפההתחליף

הואולפיכןלהגותמסוגלאיננוהיתוםשהילדהתפילהמילותהכתובות:

שהואהארוכיםוהמכתביםהכתב,עלהמרפא,הצדיקבמצוותאותן,מעלה

המכתביםגעגועיו.אתבהןלהלספרהמאמצת-הנוטשת,לאמוכותב

החסומות".ה"דרכיםבשלהאבודההאםאללהגיעעתידיםאינםהללו

אפלפל,דשליצירתובמכלולחוזרמוטיבהןשגםאלו,חסומותלדרכים

מזגמפגעידברן-כללהנובעבתנועהעיכובשלקונקרטיתמשמעות

שלהסמליתהמשמעותאתבוניםואלה-ושלגיםקורסופות-האוויר

אלבהאם.אלהמובילהדברןתמידימחסוםהיותודבראתהיינוהעיכוב,

שמהווההעדותבכתבביטויהכל,ככלותאחרימקלבת,הגעגועיםפרשת

אלאלסופר.שהיההילדשמייצרזה-החורף"אל"מסעהרומןעצם

הקרעאתלשקםמסוגלתהאמנותעל-פיההרומנטית,לתפיסהשבניגוד

האבודהעולםלאהשירה,בלשוןמחדשאותוולכונןהבראשיתיהעולםמן

לכללשחזרו.הידאוזלתאלאהכתיבה,באמצעותכאןומרננתמיוצגעצמו

אתלספרלנסותנמשכים,געגועיםעניינהשכלהכתיבה,מסוגלתהיותר

ברבותכמוהחורף",אלב"מסעעושהאמנםהיאוזאתהתשוקה.עצם

פואטיקהעלבהישענההשארביןאפלפל,דשלהאחרותמיצירותיו

אילמת.מאופקת,חרישית,חסכנית,

הפרטימההקשרהחורגנוסף,ברודבמיליםשללאודבנןנקשרתהאםדמות

תמות-עלאותןאלכלומרהלאומי-תרבותי,הציבורי,לרודבומתייחס

שלההשלכהמנגנוןבבסיסמצויהקישורהשבט".ב"מצבהעוסקות

הפסיכולוגי,במובןהאםשפתאודבןאתמחילהואהכלל:עלהאנימצב

בעידןהיהודי.לשבטוההשתייכותהיהודיתהאמונהאודבןעלהבראשיתי,

מאמינים'מ"שרידימורכבתאנפין"בזעירהיהודית"ההיסטוריהשבו

משומדיםשמדעת,מתנכריםדעת,שבהיסחמתנכריםשבשגרה,מאמינים • 
ממילאהיאהמסורתייםהחיבוריםפרימת 32להכעיס",ומשומדיםלהנאה 3הערהראשון,בגוףמסות . 32

ומייסרת.מרכזיתפרולבמטיקה . 9עמ'לע•ל,

אפלפלדשליצירותיואודותעלהענפהוהביקורתיתהמחקריתהכתיבה

לפיההסופר,שלהאידיאולוגיתעמדתואתמדגישהזובפרימהעוסקת
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ונידוןקיצוניבאופןהרסנימהלןהיאהיהודיתהזהותאתלנטושההכרעה

והמשומדיםהמתבולליםסיפורישלרובםרובשהרילכישלון.מראש

היהודיתהזהותעלילתבזו:זוהשזורותמקבילותעלילותשתימתארים

ועלילתממנה,להיפטרהניסיוןלמרותמרפהאיננהאןוהמודחקתהמודרת

מתעמתיםאפלפלדיצירותשלהמכריעברובהחורבן.לקראתהדהירה

מייצר.זהרעועענייניםשמצבהאמביוולנציהעםהמאמינים""שרידי

המייצגותלהםמטונימיותדבמויותאועצמם'בהםאוחזתקרובותלעיתים

למסורת,מחודשתלהשתייכותכמיההבאישיותם,ומושתקמודחקפן

בהקשרמקלבותאימהיותדמויותשננטשו.קולקטיביתולזהותלהיסטוריה

עלהמופקדותהגחלתשומרותשלהנשיהסטריאוטיפיהתפקידאתזה

בהוויהשמדוברשמאחראלאדכא.מקדמתהמשפחהלמסורתחיבור

זו:סטריאוטיפיתמעמדההאמהותמחולצותזהות,שלבמשבריהודית

המסורתאלזיקהיצירתמתפקדות,הןשבוהמתבוללהיהודיבעולם

ואסוריםדחוייםוקשריםזיקותהברחתשלחתרנימעשההיאהיהודית

היל.דשלוהתוכןהחוויותעולםאל

שהנריאטה,הישן""החטא . 33

"בעתברומןהמרכזיתהרמות

אצלבומכירהאחת"ובעונה

בתהאתלרפאהאמורהצדיק

הטקסטמןשמשתמעחטאהחולה,

זהלענייןקשורהחולי,מקורשהוא

שמהבאמצעותהזהותקביעתשל

היהשמההמנוחה"אמיהאם:של

 .] ... ]זהבמחוזנולדההיאצידל.

חולתרבות,שניםלפנינפטרההיא

לתתיכולתילאאניאלבגעגועים.

מקובלאינוהשםשמה.אתלבתי

ממנה.שיצחקופחדתיבווינה.

אפלפלד,אהרןצדקתי,"לאכלום

ירושליםכתר,אחת,ובעונהבעת

 . 27עמ' , 1985

כתר,קאטרינה,אפלפלד,אהרן . 34

 . 103עמ' , 1989ירושלים

מתקיים,יהודיתוהוויהמסורתאללהשתייכותהאםדמותביןהקישור

הזאת:בכמיהההעוסקיםהטקסטיםשלהגלויברודבוראשונה,בראש

לנטישתוהיהודילשבטזיקהביןההתלבטותבפרשתיסודמרכיבי

המשבראתהמתארותהעלילותנשיות.דבמויותקרובותלעיתיםמוכלים

זהותההיהדותחוקישעל-פיהעודבה,אתמלביטותהשבטיהפסיכו-קיומי

שמעניק(מהילדיהשלהיהודיתזהותםאתקובעתהאםשלהיהודית

שכחתביןמפורשתזיקהמייצרותהעלילות ;) 33האם"ל"שםחשיבותמשנה

ההיזכרותביןוקושרותהיהודית,ההוויהאלההשתייכותלשכחתהאם

דתית.למסורתמחודשתלהתקשרותבאם

שבאמצעותוהמוטיביםאחדגםהיאהדתיתהמסורתכגילוםהאםדמות

לכללהנוצריתוזוהיהודיתהדתיתההוויהאפלפלדשלביצירתונקשרות

אחרתאוזופורמליתדתיתזהותלאשעיקרהיודאו-נוצרית,הוויה

השורשיםלחיפוששהמסעכשםלמסורת.החווייתיתהזיקהעצםאלא

אלהתשוקהכןהאם,שלההולדתמחוזותאלמסעתמידהואהיהודיים

"קאטרינה",בנולבהביטוילידיבאהשהיאכפיבעיקרנוצרי,הדתיהמקור

הקדושההאםאלובכמיההמחדהביוגרפיתהאםאחרבחיפושמתגלמת

קאטרינהשלהמיסטיתלהתמזגותההמסעמובילדברשלבסופומאידן.

עצמהאתבתפיסתההמתגלמתהתמזגותיח,דגםאלהאימהותייצוגיבשני

אלהתשוקהאתקאטרינהמתארתוכן 34כישו.בנהואתהקדושהכאם

גווןבעלחסדאורטובה,אדמהאם,שפתאלכתשוקההדתיתהגאולה

יחד:גםגופניונועםמיסטי

 ] ... [נועםתחושתאיזולגופיהביאאמישפתעםוהפתאומיהגסהמגע
מאורהמנוחה,מאמיהטובה,האדמהמןדחקתימהעדידעתיעתהרק
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אותיגאלישר,ישר,זעק:לבי ] ... [הרחוקים.בימיםאותישעטףהחסד

 35בערלם.החוטאותכלאתשגאלתכמר
 . 28עמישם, . 35

היאהאםשפתהשפה.המילים,באמצעותהשאר,יבןמיוצגים,אלהכל

פעוטילדביןהמתבוננת,הסופגת,החושית,התקשורתשפתרקלא

התקשורתשפת-לושן"ה"מאמאגםאלאנתרן,הואשברולעולםלאמו

אדםביןהחיבוררשפתבא,הואשממנוהתרבותילמקרםהאדםבין

שפתביןהקישוראתגםמעמידחיים""סיפורשלהפותחהפרקלאלוהיו.

חווייתיתוקףבעלתמוצאכנקודתהאבודההדתיתהזהרתלשפתהאם

הרריהבביתהשבתשולחןלידתמידהמתעצבתהאםעלאוטוביוגרפי:

אלוהיםאללדברידעהש"לפניםלוהיהנדמהלפרקיםכיהסופר,אומר

אתשכחההיאהבנהאיאיזושמשרםאלאוסבתא,סבאכמרבשפתו,

לע'ל, 15הערהח"ם,ס'פור . 36פרטניתיאורמכ,ךיתרה ll.36שבתבערבארתהמדכדךהזההצערהשפה.

 . 16עמילהרריהבכפר,החופשהכדיתוךהיל,דאפלפלדשללהתוודעותומוקדש

לילתפילתכדיתוךבפרט:האלוהיםעםאינטימיולמפגשבכללהדתית

אלפניםלעמודעתידהואשהנההנרעשהילדחשהכנסתבביתשבת

אלוהים",עםמדבריםשבה"השפהבארון.השוכןהאלוהיםעםפנים

שבאמצעותהכלשרןאפואמתבררתשכחה,אךידעהשאמאהתפילהשפת

כדיתוךמפעימה.רליגיוזיתחוריההסופרשלהצעיריםבחייומתממשת

תמציתהםאליה(שהגעגועיםהמגוננתהאמהותביןהדוקקישורנוצרכך

אליה(שהתשוקהמיסטיתהרריהלביןהאם)ארדבןשלהפרטיתהטראומה

האם,שפתהיהודי):ב"שבט"רביםפרטיםשלהדרךארדבןאתמגלמת

עםמדבריםשבהלשפהאקוויוולנטיתנעשיתהמראות","לשרןהיאהלא

מיוחדת,בידיעההאםאתאפלפלדמחונןלמעשההמתגלה.האלוהים

המייצרותעתיקות""מיליםשלזמני,באופןאבודהאםגםאינטואיטיבית,

מיסטיים.רגעים
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רובשלהכמיההמושאכידוע,חינה,מיסטיגררןבעלתרליגיוזיתחוריה

בכךמחצבתן.כוראללחזורהמבקשותאפלפלדשלביצירתוהדמויות

שננטשה:הדתיתההוויהאלמחודשלחיבורהצורךביצירותמתגלם

ל"גילרייםצימאוןבעיקרהואלמיניהםהמתנכריםשלצימאונם

הבראשיתיהאם"ל"זמןהרלוונטייםהמושגיםכל 37ריטואליים".ספי

אמורים.הדבריםשבהןהרליגיוזיותהחוויותשללתיאורןמתאימים

במושגזהבהקשרנוקט ) Maslow (מסלואברהםהנודעהפסיכולוג

 38הדתרת.לכללטענתו,המשותפות, ) peak experiences (שיא""חוויות

בהןשישושפע,כרלירתאחדות,שלבתחושותמאופיינותאלוחוויות

ראשוני,סימביוטיחיבוראותרשמייצרהתחרשותעםהמשותףמןהרבה

שלבזרועותיההשקופים,המיםבתרךהמתקייםוגבולות,מחיצותנטרל

אףאיננהלחזורהמתנכריםמבקשיםשאליההיהדותמכ,ךיתרההאם.

לקראתחתירההמדרבנתכזראלאממסדית,אורתודוקסיתיהדותפעם

עבודתשלמסוימתפרקטיקהממזגתשהיאכךעל-ידישיא""חוויות

עצמואפלפלרזאתשמנסח.כפי 37

הערהראשון,בגוףמסותב"ערות",

 . 16-15לע'ל,עמ' 3

38 . , Abraham Maslow, Religions 

,,. Values and Peak Experience 

. 1964 , Penguin Books 
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או'"דבקות'שלום,גדשם . 41 ~

מסויםחייםאודחעםדביקות)מתוןותפילה"צדיק"אל(חבירהאלוהים

הטבע).אלוקירבההלינות(פשטות

אלוהים'עםאינטימית'התקשרות ;;
i= 

ומעשה)",(הלכההחסידותבראשית

תל-עובר,עםבגו,רבדיםבתוך

 . 350-325עמ' , 1975אביב

 . 339עמ'שם, . 42

כימעירשאפלפלראישים . 43

למיסטיקהבאמצעותםהתוודע

העדהראשון,בגוףמסותהיהודית,

 . 16עמ'לעיל, 3

 41העדהבגו,רבדיםשלום, . 44

 . 331עמ'לעיל,

 . 326עמ'שם, . 45

בריתמוסהכרוךהשפעמושג . 46

שכיחשלו,ובאימננציההאלוהי

אפלפלרשנוקטבטרמינולוגיה

למשלכךהספרותית.ביצירתו

יודר"בחוץהעין":"כאישוןבנולבה

הבריאה,וכל ....וסמיךלבןשלג

יכולבהתבוננות.שרויהכביכול,

אתולספוגהחלוןלידלעמודאתה

אפלפלר,(אהדןהאיטית"השפיעה

המאוחר,הקיבוץהעין,כאישון

 .) 11עמ' , 197 3תל-אביב

ורבתבמיוחדבולטתדוגמה . 47

סצינתהיאוהבהקשרמשמעות

עמודשיעלה"ערבדומןהסיום

בלנקהמכריזהשבההשחר",

תחנתאלהמובלתהאדוקה,

האחרגעגועיהמושאעלהמשטרה,

שלהמהוללתהגבינהעוגתוהיחיד:

שיעלה(ערילדותהשלהקפהבית

 .) 188עמ'השחר,עמוד

מושאהמהווההחסידית,היהדותשלהעקרוניתמהותהכמובןזוהי

השביםהמתנכריםשלבמפורש)מוצהרתמידלאני(אםספציפיכמיהה

אחת",ובעונה"בעתבדומןהנדיאטההשאר,ביןובהם,למקורותיהם,

המספרהילדקורט 40"טמיון",בנולבהקאדל 39בדזל",ב"מסילתאדווין

הקופטיםהשחר".עמודשיעלה"עדבדומןובלנקההחורף",אלב"מסע

החסידיתהיהדותשלההולדתומחוזאמוושלאפלפלדשלהמולדתארץ-

נושאעמושהמגעהצדיקהמתנכרים.שביםשאליוהגיאוגדפיהאתרהוא-

השיבה.מסעותדובשלהקונקרטיהיעדהואמרפאשלהבטחה

שלאיחודלאאםמשמעה,זודבקותהחסידות.מעיקריכידועהיאדבקות

אפשריאיננוניטועןשלוםשגרשם(איחודבוראועםהאדםשלממש

שפירושהאלעםלאיחודביותרהקרובה"המדרגהלפחותאזיכלל)ביהדות

יצירתמחיצות,"שנידתבבחינתוהיא 41להדשות",יכולהיהדותשלמיסטי

במקוםהרמוניהוהשבתומבוד,דנפרדנדמהאשדבכלאורגנית''שלמות

המיסטיקהמהותאתשלוםגדשםשלניסוחו 42שבקיומינו".והפגםהשבר

המחברתטרמינולוגיהנוקטים 43בובד,מדטיןשלניסוחיוגםנמוהחסידית,

חתירהלביןבראשיתיקיוםמצבאללשיבהרומנטיותתשוקותבין

שלמותשבקיום,ופגםשבדבמקוםהרמוניהמיסטית:דתיתלחוויה

אלהכלמחיצות.במקוםגבולותהעדרודבידות,פירודבמקוםאורגנית

ואפוףעטוףהילדשבההסימביוטיתלחוויההןרלוונטייםתיאוריםהם

לביןהנבראביןהפרדה"אישלהדתיהחוויתילמצבוהןהאם,שלבגופה

(היינו-בעודבתהאלוהיתבאמיננציהההנדהבזנותהמתאפשרת 44הבודא",

האלוהיםעםאינטימיותהתקשרויותשל"אוסףבכל);האלשלהימצאותו

שלוםנוקטשבהההגדרהאחת,ובעונהבעתהוא,עילאי"אושרהגודמות

שלהחוזרתלסצינהההולםוהתיאור 45החסידיתהמיסטיתלחוויהביחס

כמובן).באם,האלוהים(בהחלפתהשקופיםהמים

כל-כןהדומיננטיתהמיסטי,הגווןבעלתהרליגיוזיתהחוויהאלהכמיהה

לזהותביחסוהתלבטותאמביוולנציהוהמבטאתאפלפלדשלביצירתו

לתקןולתשוקההאםאללגעגועיםדנהבמידהאפואאקוויוולנטיתיהודית,

טקסטיםלתוךמעודביםאלהגעגועיםממנה.שבניתוקוהשברהפגםאת

המשתוקקתהיהודיתבנפשועוסקיםהעדותאתלנאורההמדחיקים

האם,לשפתצימאוןהשאר,ביןמבטאת,זוהשתוקקות 46האלוהי.לשפע

שלגיבוריושלהחלבמאכלילתאוותההסברטמוןבנןאוליהאם.לחלב

וריחבשמנתתותיםגבינה,עוגותחמאה,אוהביכנולםדובם-אפלפלד

בנדילא 47שבקדפטים.הכפריהמקוםעםבתודעתםשנקשרטרי,חלב

"בעתגיבורתנ"ץ,הנדיאטהאתהמרפאהצדיקבחצראפלפלדמפגיש

החולהולבתהלההמציעהתינוק,שבזרועותיהאישהעםאחת",ובעונה
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 :=-::הנריאטהכךעלמשיבהלכאן",שבאנולפנישתינו"אנחנוחלב.ספל
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cכממקורותשתייהשלמשמעותהמוצעתהחלבלספלשמעניקבאופן
 :::ו!

 .... :tאתמצפינהאחר-כךומיידהאישה,עלעונה"חבל",היהודיים.היניקה
כשהיאהנריאטהאתומותירההנקה,שלבתנועהבחיקההבוכהתינוקה

והמזינה,המגינההספונטנית,האימהותלנוכחוקנאהתדהמהאחוזת
העתיקההשפהאלבשיבההואשהמרפאאפואמתברר 48עיניה.שרואות 33העדהאחת,ובעונהבעת . 48

 . 18עמ'לעיל,"שפתאלאשאיננהללומדן),מצווהשהצדיקהעבריותהתפילה(אותיות

אימהי.חלב" +

הפרטיתהחוויהביןהואאףקושר"התבוננות"במושגהתכוףהשימוש

מרבהאפלפלדהמתפורר.השבטשלהמצוקהלמצבאבודהינקותשל

כדיותוךלפנישלו,לילדותוהנוגעבכלהתבוננותבמושגלנקוטכאמור

ביצירתוהילדיםשלהווייתםאתגםבאמצעותולתארוכןהשואה,

לראותאיןולפיכךבחסידות,מוסדיסודכידועהיאהתבוננותהדביונית.

מילוליהטרוםהמראותלשוןלעידןאופייניתתקשורתצורתרקבה

חוויהאלהחתירהשלפןעודאלאנטוש,ילדשלהישרדותואסטרטגיית

הכרחימהלךהיאהחסידית,המחשבהעל-פיהתבוננות,מיסטית.דתית

לרעיוןישירבקשרקשורההיאהאלוהים.עםהנכסףלאיחודדברך

היסוד"חשיפתזוהיהזה:האיחודאתהמאפשרתהאלוהיתהאימננציה

'התפשטות"ביןאליאוד,רחל . 49 היאהקונטמפלטיבית,המתבוננת,התודעה 49ההוויה".גילוייבכלהאלוהי
'התפשטותלביןהגשמיות' אלההתחברותואתהחומרשלהרוחניתהפנימיותתפיסתאתשמחוללת

בתוך:בגשמיות'",גםהאהבה ההתבוננותמושגבאמצעותכולה.המציאותשלהאחדותיהרוחניהיסוד ד
! 

ועדהצדיק(עודך)אסףדודהתקרבותשלמיסטי,נפשהלךשלממדהמוקדמתהילדותזמןמקלב

הדתיתולחוויההאםלזמןוהגעגועיםולבוראה,לבריאהאינטימית
וחברתייםהיסטורייםהיבטים-

ללימודגםרלוונטיתההתבוננותמכ,ךיתרהלאח.דוהופכיםמתמזגים
שז"דזלמןמרכזהחסידות,בחקר

 , 2001ירושלים ,ישראללתולדות
"כאישוןכגוןשונות,ביצירותהחוזרתפרשהוהתפילה,הקודשאותיות

מעמ'הציטוט . 494-463עמ'

בהקשרוגםהחורף".אלו"מסעאחת"ובעונה"בעת"קאטרינה",העין", . 470

ברודבופירודשבירהשבטרםעולםאלהחזרהתשוקתביןמחברתהיאזה

שלכתסמיןבפרט,החסידותואלבכלל,השבטאלהכמיההלביןהאישי

מבקשתשבתשתיתה,הקלבייםלרעיונותבהמשךקולקטיבי.זהותמשבר

שהריהקודש.אותיותאלהמתבוננתהתודעהאתולמקדלכווןהחסידות

האלוהידביבורהאמונההואגילוייהכלעלהיהודיתלמיסטיקההבסיס

הגנוז,האורהואהלא-התורהבאותיותהכתוב,הטקסטבתוךהטמון

התבוננות soעצמה.השכינהאוראלאשאיננוהאותיותשלהפנימיאורן 41העדהבגו,דבריםשלום, . 50
חינהמהן,ובוקעהזורחהאלוהיבאורכלומרהאותיות,שלהרוחניביסוד . 335-334עמ'לעיל,

מתארתהרומנטיתהבובריאניתשהגישהלמהדברךהכרחימהלךאפוא • 
זוכוכדיאניתלתפיסהביטוי . 51  sוהאלוהותוהטבעעםמיסטימיזוגעבר,אלחיבורפנימית,כקוהרנטיות

לספרוכמבואהשאר,כיןמצוי, השבירה.ובטרםהמשברשבטרםההוויהאלכלומר-
ירושליםשוקן,א,חלקהגנוז,אוד

ראשונהגרסהאפלפלדמציע"עדות",בפרקראשון",בגוף"מסותבפתח , 45-14עמ' , 1946ותל-אביב
 . 26-25עמ'וכעיקר

למיפויהקואורדינטותאתבמולבעהמשרטטתמקוצרת,לאוטוביוגרפיה
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הקשרעלזהבהקשרמצביעהואהספרותית.יצירתובתוךחייועלילת

וקיוםיהודיתמחשבהשלצורותלביןהפגועהרגשיעולמוביןההדוק

שלגדולותחטיבותעוסקותושבהןבבגרותוהתוודעאליהןאשריהודי

יבןזהבמאמרשהוצעההקלבהאותהאתב"עדות"עורןאפלפלדיצירתו.

אודבןשלהפרטיתהטראומהלביןוהחסידותהקלבהשלהמושגיםעולם

המתבוללהיהודישלהנהייהאתהרגשנוקפקאשאצל"נשםויתמות:

שתאמתרליגיוזיתשפהבמיסטיקהמצאנוהנסתרים,נבכיוואלעצמואל

שנפוצו,הרענוחות'השבירה',השגותינו:ואתניסיוננואתמכליותר

ממששלקירבהתיקונם.אתהתובעיםהניצוצותהמתגרים,תזמונים

האימפקטאןמא,דסובייקטיביהיהכמובן,התרגום,זו.לשפהחשנו

לחוויההתשוקהנימעידאפלפלךאחרות,במילים s2ימים."לאורןהיה

במחוזותלדבוקלהתקשר,פנימילצורןביטוימבחינתו,אכן,היאמיסטית

ילדות.מראותלהחיותיקרים,

שלאפשרויותעל"הרהורים . 53

בתוך:בימינו",יהודיתמיסטיקה

 . 71-14עמ'בגו,דבריםשלום,

 . 80מעמ'הציטוט

ונצחהיחידקינת ,שוורץיגאל . 54

 . 180עמ'לעיל, 2הערההשבט,

מעריךבימינו"יהודיתמיסטיקהשלאפשרותעל"הרהוריםבמאמרו

שלמצביםמתוןבעברצמחהיהודיתשמיסטיקהשאףשלום,גרשם

מושהיתכתגובהלהניב,לפינןעשויהאירופהיהודיושואתקיצוני,משבר

הבסיסיהאמונהשאודבןהריחדשה,יהודיתמיסטיתהתעוררותומאוחרת,

שהן")ונמותהאותיותבאותןהתורה("אותהמשמייםהתורהבקלבת

שגםכןעלמצביעשוורץיגאל 53הזאת.האפשרותאתגדולבספקמעמיד

בימינו",יהודיתמיסטיקהשל"אפשרותשלכזאתלתפיסהשותףאפלפלד

התשוקהשליצירתו,כללאורןהאירונית,בהעמדהביטוילידיבאוהדבר

העמדה 54פתרון.כנטולתהרליגיוזיתהמצוקהובהצגתהנאיבית,הרליגיוזית

כהערהרקלאונשניתהחוזרתהיתמותתמתמתוןמתבררתזואירונית

נאיבית,דברןהעולםאתלחוותהמודרניהאדםשלאפשרותחוסרעל

המבוגר,האדםשלהכאובה,המפוקחת,התובנהעלכעדותגםאלא

שלהרחבהאפודתהשלסבון"בריחהמהולהצמר"ריחאלהמתגעגע

יתמותודבבר 55משנר",בנועםהקטנהישותואת"הקיפהאשרזואמו,עמ'לעיל, 40הערהטמיון, . 55

מזיכרונותויתמותברוטליבאופןשנגדעמקשריתמותונמשכת,ההולכת . 149

איננההרליגיוזיתלחוויההתשוקההזה.והיחידהאחדהקשרשלממשיים

החורבןמשוםהספרותית,ביצירהלאאפילומסופקת,להיותיכולה

במחוזותלדבוקלהתקשר,אפשרותכלחשבוןמכללשהוציאהקולוסאלי

"ההלםב"עדות":אפלפלדשלובניסוחופנימית.קוהרנטיותלחוותיקרים,

אתלחוללנדירפיםהתודעהוכלימדי,עמוקהפצעמדי,עזהיהכנראה

 56המטמורפוזה". 3הערהראשון,בגוףמסות . 56

 . 17עמ'לעיל,
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