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הלשון?המצאתאלמלאנשמות,ביןתקשורתאמצעי

 lפךוסטמרסל

א.

גדוליםניסיונותעברוהםדביבור.מתקשיםאפלפלדשלגיבוריורוב

לשמשהאמורההשפה,לניסיונותיהם.הולמותמיליםלמצואלהםוקשה

שישהמעטגםכןועלעבורם,מכשולהיאולהבנה,לתקשורתאמצעי

 2"עשן",הראשוןסיפוריוקובץגיבורילמשל,הם,כאלהנאלם.לומרלהם

בנולבההפסטילבאורחי 3והכותונת","העורהנולבהגיבוריוגרוזמן,בטי

 sהחורף",אל"מסעברומןהמגמגםהילדקרטי 4נופש",עיר"באדנהיים

נוספים.ורבים 6לילה",ועודב"לילההצ'לניתפאולה

המלחמה;לפניבהןשניתןהאמוןואתמשמעותןאתאידבוהמיליםרקלא

לאניסיונותאותםהגיבוריםעםוחלקשםהיהשלאשמיהתחושה

לאלדב,הולכיםהם"תמידלהתבטא.מהםמונעתהיאאףדבר,יבין

ליישלפעמיםהיתר.לביןבינםחוצץסודואיזההבריותעםמעורבים

כןבו".צורןעודלהםאיןועכשיודיבורבאיהתאמנושחודשיםרושם

עברושכמוהומיאת 711שלנןהעיר"בשוליהקצרהסיפורגיבורמאפיין

אותהולחיותהאימהאללהתחברהפחד-מכליותראלבהשואה.את

מספרמתארמילים",עודהיו"ולאהנפשות.אתהמשתקהואמחדש

לאחררבותשניםבעלהגרוזמןעםבטישלפגישתהאתוהכותונת""העור

האירהאביבשאורצרבחדרוהיאהוא"רקביניהם,הפרידהשהמלחמה

עברועלאדםשואליםאין ] ... ['ואתה?'לומר:חיתה"יכולה sכתליו";את

 9תהום".כרויהתחתיךכיתדעאםיועילמה ] ... [

כלחרף-בהבוחריםאפלפלדמגיבורישרביםהשתיקהכינראהאולם

לשתוק.והכורחלהתבטאהצורןביןשבוייםוהםחונקת,-עוצמתה

1 . , Marcel Proust 

emberance of T/1ings וRen 

, The Captive ווו,Past, volume 

. trans.C.K.S.Montcrieff, T ( 

Kilmartin, and A.Mayor 

, London: Chatto & Windus ( 

. 260 . 1981 ), p 

סטור,אכתוב'שלבספרומצוטט

פורתאסתרונפש,מוס'קה

תל-בע"מ,אח'אסף(תרגמה),

 . 7 6עמ'אב'ב,

עבש,,,עשן,אפלפלד,אהרן . 2

כךעשן).(להלן 1961'רושל'ם

הדרךמורתה'אהשת'קהלמשל

(עמ'"שלושה"הס'פורג'ביי'ל

(עמ'קר""אב'בג'בור ;) 13-7

שהד'בורלשוואמחכה ) 58-49

"בוטה"בס'פורבוטהאל'ו;'שוב

אלוקופאתהולכת ) 76-61(עמ'

שת'קתה,תוך

והכותונת,העוראפלפלד,אהרן . 3

 . 1971תל-אב'בעובד,עם

ע'יבאדנה"םאפלפלד'אהרן . 4

תל-אב'בהמאוחד,הק'בוץנופש,

1975 , 

החורף,אלמסעאפלפל,,אהרן . 5

 . 2000'רושל'םכתר,

ל'לה,ועודל'להאפלפלד,אהרן . 6

 . 2001'רושל'םכתר,

הע'ר"בשול'אפלפלד,אהרן ' 7

סת'י , 1החדשה,קשתשלנו",

מעמ'הצ'טוט . 42-28עמ' , 2002

36 . 

 ,לע'ל 3הערההכותונת,העור . 8

 . 18עמ'

 . 23עמ'שם, . 9
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למשלראוהמילולית,השפה

הקרח,מכרהאפלפל,,אהרן . 10 ~

ia 187-186,עמ' 1997תכר,ירלשרים . 
ו:ר

המילוליתהשפהמשברעל . 11ו:
r"י 

;!E התשעהמאהמסוףוהתפתחותו

בעקבותלשיאועדעשרה ~
התשיקהעלהגדולה,הקטסטרופה !:!י=

f;. לגבולותמערבהנמצאותוהמחיקה
י=
rי
::ייו
r
s 

1967. 

Friedrich Nietzsche, The Will .12 

George Steiner, Language 

and Silence, Atheneum, N.Y. ;a 
r"י 

 :ו;

י=
!::. 

to Power (trans. W. Kaufmann ;ו: 
ו:ר

and R.J. Hollingdale), ~ 

Weidenfeld & Nicolson, ~ 
• 427-428 . London 1967. pp 

סטור,אבחונישלבספררמצוטט

 . 163עמ,ונפש,מרסיקה

13 . , Arthur Schopenhauer 

The World as Will and 

. Representation (trans. E.F.J 

Payne), Dover, New York 

. 260-262 . 1966, Vol. 1, pp 

כמושגאשתמשזהבמאמר . 14

"דתי"במושגולא"רליגיוזי"

שלהישיריםדבריובעקבות

להשתמשהמקפידאפלפלד

עבורוהמסמל"רליגיוזי"במושג

האישיוהיחסהדגשהחוויה,את

בערדהטדנסנדנטי,אלהיחידשל

אתעבורומסמל"דתי"שהמושג

מסותלמשל,דאוהמוסדית.הדת

הציונית,הספדיהראשון,בגרף

 , 27-22 , 17עמ' , 1979ירושלים

74-70 . 

 Alexבהרחבה:כךעלדאו . 15

: Aronson, Mu.,ic and the Novel 

A Study in Twentieth-Century 

, Fic·tion, Roman and Littlefield 

. 1980 Totowa, New Jersey 

העין,כאישוןאפלפל,,.אהדן 16

 . 1973תל-אביבהמאוחד,הקיבוץ

הפלאות,תרדאפלפלד,אהדן . 17

תל-אביבהמאוחד,הקיבוץ

1978 . 

כתר,קאטדינה,אפלפלד,אהדן . 18

הכוחות",בכללהדיברהוישמסוכנתהיאשחורה,למרהדבומה"השתיקה,

ושקעוהמחנהמןשהשתחררוחבריואתהקרח""מכרהברומןהוניגמזהיר

לועונהיבותר",הנכוןהדיבורהיאשהשתיקהחושבדווקא"אניבשתיקה.

ומוטבסרקדיבוריהםעכשיועדשלנוהדיבוריםשכל"משוםיאמי,חברו

ונרצההיבתהנחזורשאםפחדנוזאתובכל ] ... [עליהםמחילהשנקבש

 10צוואר".עדאותנומילאהזהוהפחדכאבנים,אילמיםנעמודמילהלומר

עםלדבריוכלושבעזרתהמילים,ללאשפהאחרת,לשפהנזקקיםהםלכן

להם.שאדבואלהועםאותם,המקיפיםאלהעםעצמם,

המוזיקה.ייבעזרתהזההאלםאתלדובבהסופרמנסהפעםלאואמנם,

ב.

היאמשפה:ויותרמשפהפחותהנההמוזיקההמילולית,השפהלעומת

במעמקינוגעתהיאכימשפהיותרמפורשת;איננהכימשפהפחות

המיליםבושה,חסרתהיאמילוליתתקשורתכלהמוזיקה,"לעומתהנפש.

וארתור 12ניטשה.כתבהאישיות",אתומבטלותמתאכזרותמדלדלות,

הנפש,שפתהיאאחרת,אמנותמכליותרהמוזיקה,כיטעןשופנהאואר

ביןהנפשתנודותאתותואמתעצמו,הפנימיהרצוןאתמבטאתהיאשכן

גיבוריאתביותרההולמתהשפהאוליהיאהמוזיקה 13לסיפוקה.השאיפה

ועוקףלשוןעוקףראשוניחיבורלהםמאפשרתשהיאמשוםאפלפלד

 14הרליגיוזי.עולמםאלגםוממנוביותר,הפנימיהעולםאלהיגיון

המחציתסופרישלהמסורתאתאפלפלדממשיךהמוזיקהאלבפנותו

תומסג'ויס,ג'יימספרוסט,מרסלכמוהעשרים,המאהשלהראשונה

עולםלבטאבנסותםאלה,סופריםואחרים.ווייטפטריקהסה,חרמןמאן,

ובחיפושםהתערער,אותוהמשקפתהמילוליתובשפהבהיגיוןשאמונו

הפרט,שלהפנימיובחללבזמןהגוברעניינםאתשיתארביטויכליאחר

היהודיםשגיבוריואפלפל,דד sמגוןן.שימושבהועשוהמוזיקהאתגילו

תורםמאיד,ךרליגיוזיתבמצוקהחייםוהםמח,דהשואהניסיוןאתחוו

ביטוי.ככליבמוזיקהלשימושייחודיתתרומהביצירותיו

מקצועיים:מוזיקאיםהםאפלפלדשליבצירותיולבדבמעטותדמויות
נגניהפלאות",דדב"תורהכנרדנציג 16העיז","כאישוןבנולבההצ'לניתפאולינה

שלישייתד sב"קאטרינה",הפסנתרניתחנינופש",עירב"באדנהייםהפסטילב

לילה".ועוד"לילהברומןהצ'לניתופאולה /191ב"לישהכליזמרים

"מסילתבנולבהאוורידהואכזהכמאזינים.למוזיקהנזקקיםהגיבוריםרוב

הברזלמסילותלאורךעמודוהרתוברהמסמאהלושלשהמוזיקה 20ברזל",

הנגניםשלישייתעלהכופים"ליש"שלהעגלוניםהםכאלהאירופה.של

נופש",עיר"באדנהייםשלהפסטילבאורחיאולבילות,רוחםאתלרומם
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שינגןמנדלבאוםהמוזיקליהגאוןשלהנעולהדלתומאחוריהמתחננים

מותהאלההולכת 21האור",ב"מכוותהביתאםקלרה,גםהיאכזולהם.

חייושלנו",העירב"שוליהקצרהסיפורוגיבורשלה,הטרנזיסטורעם

העולם.מפניומגןסםלוהמשמשתהמוזיקהשלקביומהמותנים

ולרוח.לגוףמרפאהיאהמוזיקהאפלפלדשלבסיפוריוהדיבורלממעיטי

הנפש.נימיכלאתמזעזעתשהיאוישומרוממת,מענגתהיאלעיתים

אלמנהרהחופרתוהיאוישהמענה,הזיכרוןאתמשתקתהיאלפעמים

יהאאולםהשבט.זיכרוןאלמסילהסוללתבעתובההאישיהזיכרון

אוחיויבת-מיקחביצירותלהופיעמרבההמוזיקה-שיהאתפקידה

מאיהעולהלמצוקה-יותרונכוןהתפילה,שפתנוספת,לשפה-שלילית

היכולתמאיהנובעתלמצוקההמוזיקהיבןהזוהזיקהאתלהתפלל.היכולת

מצבהאתהמתארהעין",ב"כאישוןהמספרהנערלהגדירהיטיבלהתפלל

סרהאלחסדלנו.מחוצההיהכברחייםשהיה"כלמשפחתו:שלהרוחני

בהרחבה.אדוןזובזיקה 22למוסיקה".קשיםכיסופיםרקמעלינו.

 IR n . 1989ירושלים
 .-,כתרליש,אפלפלד,אהדו . 19

 . 1 994ירושלים
~ 

 :=נ
!::: 

 n ,ברזלמסילתאפלפלד,אהדו . 20
1כ

 . 1991ירושליםכתר,

הארד,מכורתאפלפל,,אהדו . 21

תל-אביבהמאוחד'הקיבוץ

1983 . 

לעיל, 16העדה , Jהעי Jכאישר . 22

 . 32עמ'

ובהםאפלפל,דשלמיצירתועוליםמוזיקהשלעיקרייםסוגיםשלושה

לתרבותהחיבוראתהמציינתהקלסיתהמוזיקהאתבונן:ביניהםוביחסים

המאחדתעם,ושירישירהגםהכוללתהיהודיתהעממיתהמוזיהקאירופה;

תפילהוניגוניבאו;שממנוהאינטימיהעולםאלאותםומחברתהשריםבין

נוסף,סוגלעצמם;שמעברמהאלנסתרבאופןהגיבוריםאתהמחברים

המתבולל.ליהודימשיכהמקורהמשמשתכנסייתיתמוזיקההוארביעי,

מביטוייהשאחדלבב,המתנגנתזוהפנימית,המוזיקההואהחמישיהסוג

שדביבור.המלודיההוא

היהודית,למוזיקההקלסיתהמוזיקהביןהשבראתיבצירתוחושףאפלפלד

כפיתויהקלסיתהמוזיקהאתלהציגמרבההואביניהן.מחברבעתובה

שלאאובמודע-ומחפשאבותיובאמונתהמורדהמתבולל,ליהודי

כךובתוךהעבר,ולתפילותהיהודיתלמוזיקהמודרניתחליף-במודע

גםגיבוריו,עבורהקלסיתהמוזיקהשלהרליגיוזיתהמשמעותאתמגלה

לכך.מודעיםהםאיןאם

מודגשהעין","כאישוןכגוןאפלפל,דשלהמוקדמותשביצירותיוובעוד

ביצירותיוהקלסית,למוזיקההיהודיתהמוזיקהביןוהשברהקונפליקט

החיבוראתהסופרמדגישלילה",ועודב"לילהובמיוחדיותר,המאוחרות

המלחמה.לאחרהמתאפשרביניהם,הפיוסואתשלהםהפנימי

ג.

וחצימתבולליםיהודים-הגיבוריםבעינינחשבתהקלסיתהמוזיקה

למשל,הם,כאלהאירופה.תרבותאלהכניסהכתעודת-מתבוללים
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י=
r-
 :tנ:
r-23 . אפלפלדשלדנד'וגםדאו  !;:ו

ואב'","קדטסכמאמרזהכנושאי=

אחרתארץרשם,קונאנא''אנוש ~
iב
 . 32עמ' ,) 2003('נואר-פברואר 14י=
1""1 
והווהנעכרכמקורופורסםהמאמר::ייו
;-
s 4 , 2002בודפשט . 

לע'ל, 17הערההפלאות,תור . 24 3 r-
 . 25עמ' :tנ:
י=
ונעונהנעתאפלפלר,אהרן . 25 .::!
 :tנ:

ן:ך , 1993'רושל'םבתר,אחת,

r-
ן:ך

r-.... 

לע'ל, 16הערה , Jהע'כא'שון . 26

 . 22-23עמ'

ה'הוד'השבטמושגעל . 27

נו'להשתמשמרבהשאפלפלד

ונצחה'ח'דק'נתשוורץ''גאלראו

תמונת-אפלפלדאהרןהשבט:

'רושל'םומאגנם,כתרעולם,

1996 . 

לע'ל, 16הערה , Jהע'כא'שון . 28

 . 114עמ'

 4הערהנופש,ע'רנאדנה"ם . 29

 . 76עמ'לע'ל,

הפנסיוןמנהלתפראכטגב'אונופש",עירב"באדנהייםהפסטילבאורחי

הקלסיתהמוזיקההשנייה,העולםמלחמתערבלילה".ועודב"לילה

המשפחתימהטקסחלקוהיאוהתרבותיותהתרבותאתעבורםמסמלת

לנגןמאלצוהפלאות""תורגיבורשלאביו 23שלהם.החברתיתומהפעילות

ולבדבלמוזיקה,תשוקהכללבושאיןלמרותשלו,ההולדתיוםבמסיבת

ובעונה"בעתבנולבההלגה 24בכינור.מנגןבבנםלהתגאותהוריושיוכלו

ב"קאטרינה"הפסנתרניתוהביהעין",ב"כאישוןהצ'לניתפאולינה 2sאחת",

אלהמתבוללתהיהודיתהחברהשלהמורכביםהיחסיםאתמדגימות

מפנידווקאאולםהרוחני.אחרבחיפושאליהפונותהןהקלסית.המוזיקה

מטרההופכתוכשהמוזיקהעצמן.אתמענותהןערכהאתמבינותשהן

משתלט,מתמשכתרצוןשביעותלאיכביטויוהפרפקציוניזםלעצמה,

דברשלובסופוהאחרות,ממשמעויותיההמוזיקליתהחוויהמתרוקנת

ומשתקת.הנפשאתמערערת

שאידבהיהודיתמשפחהשלכושלניסיוןמדגימההעין""כאישוןהנולבה

נכשל,כשהניסיוןהתפילה.מניגונירוחניותלשאובלאמונההקשראת

המשפחהשבניהפסח,סדרלילתוךאלכתחליף.הקלסיתהמוזיקהנבחנת

הקלסית,המוזיקהחודרתשנחרב",ארמון"כבתוךודוממיםזריםבויושיבם

עמה:מביאהפראג,הגדולהמהעירהצ'לניתפאולינה,הדודהשבת

לילהאותואבדו.שנאמניועתיקלכוהןסבאהיהדומהפסחבערב

אלנסוגסבאבחדר.ישבנוסגוריםמהצ'לו.פאולינההרפתהלא

ענוג."כסםהמוסיקהאתגמענוואנועלייתו
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 1י,י,



ניוון,שלבמצבאולםעונג.שלאשליהאיזואלעליהםוסוגרתההולכת
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תזעזעלאשלושהצעקהיודעהואאךשלך".הריקותמחנקאתלשאת

בנפש,נמשךסכסוךמשיירותאופוצעותאומלבלבותרק"מיליםדבר.
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מוזיקהשלתפקידה 57הזוועות".עלמדבריםלאהאנשיםמחלה.או . 23עמ'לעיל, 19העדהליש, . 57

מתחושתולמנועהשחורההמרהמתוךהאנשיםאתלהוציאזויהודית

השיירהאלהגיעולאהנגניםעליהם.להשתלטוהכפירההמשמעותחוסר

השיירהאתלחברנועדההמוזיקהבמצוותו.אליהצידפםהצדיקכך;סתם

העגלונים,על-ידיהנגניםעלנכפיתהיאהזמןשדובמכיווןאולםלרוחניות.

כיהשיירהמןבורחיםהנגנים .השומעיםאתלדומםמצליחהאינההיא

תוךרוחניות,מהםלשאובבכוחומנסיםאותםמעניםהגסיםהעגלונים

כמהותמובהרתזןביצירההמוזיקה ssאדם.כבנימקיומםמתעלמיםשהם  . 183עמ'שם, . 58

שם.שם, . 59

איכותזולמוזיקהאחריה.ממנהשנותרמהואתהמלחמהערבהיהודית

ובעיקרהאמונהאשאתלהפיחעליהמודע:אידיאולוגיותפקידטקסית

במלחמה,שעבדוהניסיונותלאחדאולם 53החבדים.שודרתאתללכד

אותםתחברהיא 54הסוציאליזם;לחיקדובםאתתחזירלאזושידה

הסוציאליסטיםהיהודיםשלהעלומה"ה"דאשית ssשאדב.ולעבדםלביתם

ואכן,רליגיוזיים.סממניםנושאתאפלפל,דגיבורייתדשלכמוזו,ביצירה

רליגיוזית:איכותאדוויןמזההזוחילוניתעממיתבשידהגם

הקטנההבמהאתהקיפובידיהםדולקיםנדותפליטים,המוני

לאטולאטוכהעצמההלכההשידהחוזר.בפזמון[לדולמן]לווענו

ושיריםעמליםושידיעםשידישדודולמן]הוא ] ...וכתפילהנשמעה

דממהחיתהההופעהלאחד ] ...ועתיקות.תפילותהלבעלשהעלו

שליחאיזהכמוהתרגשות,מתמלאותפניוהיושרכשהיה ] ...ורבה

קדום."ציבור

ה.

אותה.סותרתשהכפייהרוחנית

לסייעמתקשהשהמוזיקהנופש",עיר"באדנהייםואורחינגניכמושלא

עבודהמוזיקהמבחוץ,ומאוימיםמיהדותםמד~קניםשהםמפנילהם

והרוחני-רליגיוזי.הדגשילעולמםאותנטיתשפההיאב"ליש"הנגנים

מעריצותומשוחרריםהרליגיוזייםלשורשיהםמחובריםכשהנגנים

בורחים,כשהםולהמתיקו.הסלבאתלעצבמצליחיםהםהעגלונים,

 59משמדתו",אתעוזבלא"אדםבתפקידם:מעלושהםהעגלוניםמתלוננים

מחוברתהאמנותכיהסופדאומדבאמצעותםכינדאהמאשימים.הם

גםלרוחנימקוםוישקשות,בשעותגםתפקידלהישחיים.לכללחיים,

הקיום.שלביותרוהחומריותהנמוכותדברגות
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ו.

הכליםשלהרליגיוזיתפקידםהבשיללילה"ועוד"לילהביצירה

שקיפותביתרומתגלההבמהבמרכזהמוזיקהמופיעהכאןהמוזיקליים.

ומעלהיהודית,ולאמונהלמסורתהמעריבת,לתרבותהמשותפותבזיקותיה

אפלפלדשלהמוקדמותביצירותיוהגיבורים.שלהשואהלניסיון-הכל

לבתיתחליףרקהיתההמוזיקהנופש"עירו"באדנהייםהעין""כאישון

וסערהנסתתמושתפילותיושבטשלהרוחניתולריקותלמצוקהמספק

אחריעתה,כיההכרההבשילהלילה"ועודב"לילהמבחוץ.עליומתרגשת

למוזיקההקלסיתהמוזיקהביןהשברלאיחויהתנאיםנוצרוהמלחמה,

היהודית.
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עדייןהיווהשישיםהחמישיםשבשנותניצוליםגריםהירושלמיבפנסיון

אמנםאלימות.ואףרודנותכעס,פעםלאבועוליםבית.וחסריתלושים

הפנימייםהענייניםעלאןומתווכחים,נואמיםבעיקרבו,מדבריםגם

שותקים.-ביותר

 6הערהלילה,ועודלילה . 60

 • 89עמ'לעיל,

 . 130עמ'שם, . 61

לונותנתוגםהגעגועיםשלהנוראהמחנקאתשפותחתהיאהמוזיקה

מדברת,אינהבצליליה,הפנסיוןאתהעוטפתהצ'לנית,פאולהמשמעות.

לאפניה"אןבשואה,נספתהמשפחתהכל 60ישנה".היאמנגנתו"כשאינה

להבנתהשהיאנדמה]לפעמים ... [בכלישקועותהן ] ... [כאבהאתמסגירות

פאולה 61ולאחיותיה".להוריהמתחברתהיאושםמשלהזעירמנזרבחדרה

"כשפאולהבאן.שלבמוזיקההדייריםשלוערביהםימיהםאתמלווה

וחוזריםמצמצומםיוצאיםחייכימרגיש"אניהרומן,גיבוראומרמנגנת",

אניאלי,נגליםכשהם ] ... [נולדתישבוהביתועםהוריעםומתקשרים

 62אליהם".אחזורהיוםובבואארעיתהיאהזהבעולםדבידותיכייודע
 . 89עמ'שם, . 62

מוזיקהעלהדידןלהלןדאו . 63 63נוצרית.כנסייתיתכמוזיקהבאןצליליאתחוויםאינםהפנסיוןאורחי

כנסייתית.אתמייצגיםכןותוךשאדב,הביתלזיכרונותאותםמחזיריםאלהצלילים

אירופה.שלובתרבותהבמוזיקההעמוקהמעורבותם

למוזיקההקלסיתהמוזיקהיבןומפתיעבולטחיבוראפלפלדיוצרזויבצירה

המשךמעיןהםהעתיקים,התפילהוניגוניהיידיים,העםכששיריהיהודית,

באן.שלהצ'לולצליליטבעי

משמעותו?ומהזהאיחוימתאפשרכיצד

ומתנגדתהמערביתובמוזיקהבאמנותתומכתפראכט,גב'הפנסיון,בעלת

למסורתהקשורהזובמיוחדשהוא,סוגמכליהודיתלאמנותנמרצות

בההפסולכלואתאירופהמזרחאתתגרורשלדעתהיהודייםולטקסים

ביןבטבעיותנעיםהשואה,ניצוליהפנסיון,מדיירירביםאולםלירושלים.

נעדרתפראכטוכשגברתהתפילה.ולניגוניהעםלשיריהקלסיתהמוזיקה
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 . 15עמ'שם, . 65

 . 198עמ'שם, . 66

תפילהובניגוניידייםעםשבירינמלאוהפנסיוןהפיות,נפתחיםהמקום,מן

הקלסית.המוזיקהלצדשנשכחו

התפילהמילותאתבתשובה.יחזרולאואףמצורתשומריאינםהדיירים

בביתבינקותם,התפילהמנגינותאתשמערהיותרלכלמכירים,אינםהם

יותרהרבה-אלהלמנגינותדווקאיותר,מאוחררבותשניםעתה,סבא.

הנוראים,הימיםוכשמגיעיםעבורם.עמוקהמשמערת-למיליםמאשר

יותראלימדבר"באןכיבטענהבחדריהםלהישארמעדיפיםחלקםבערד

תפילה.ליבתהמוזיקהאולםאתהופכיםאחרים 64,1נדרי//'כלמאשר

מעדיפיםהםבגרונם,שיסלסלוחזניםלהםמחפשיםאינםהאחרונים

העצמותמתוןנחצבתשתפילתווהעירורהזקןהרבשלהשבורקולראת

הטרנסנדנטלי.אלפתחלהםפותחתרמשםפנימיותם,עםאותםומחברת

רחוק"אתההרומן,גיבוראומרבר",משולםהרבשלהתפילה"אחר

כמרוברכה,הכסאעליושבנשאראתההרקיע.אלומחוברמעיסוקיך

 65השנים".כלעליךעברמהלןנודע

האמוןאתאידבוהשראה,אתשעברואלה,אנשיםכייודעהזקןהרבגם

הואשהניגוןיודעהואער.דלהםירעילולאהתפילהמילותרגםבמילים,

אתלבבלנטוע"וישוהרוח,הנפשאלנסתרת,אםגםיותר,ישירהדרך

 66בעררררנם".עושיםשהםמהיעשוכברוהםהניגונים

תפיסתעלאפלפלדרבדיוראו . 67

היהודייםהחייםאתסדןרבמורהו

הגדולה":"הררך"השבירהאחרי

היהודייםהחייםשלהראשית

לאסוףאלאלנואיןועתההתשבשה

 .לאחותםולנסותהרסיסיםאת

הגדולותהיהודיותהתנועות

האחרונות:השניםמאתייםשל

ההשכלההמתנגדות,החסידות,

לחיותבכוחןאיןשובוהתחייה,

חייםמהןלהרכיבוישבנפרד,

אפלפלד,אהרןחדשים."יהודיים

 , 1999ירושליםכתר,חיים,סיפור

 . 105עמ'

עבורמייצגיםבאןצליליהנגינה:סרגיביןחריףניגודכאןקייםלכאורה,

החילוניותאת-היידייםהעםשיריהנוצרית;אירופהתרבותאתהשומעים

האמרנהעולםאת-הזקןהרבשלהתפילהוניגוניהיהודי,והסוציאליזם

מהםאחדשכלמפניאולילפיוס,פראכטבפנסיוןבאיםאלהניגודיםהיהודי.

סותררלעיתיםמנוגדלעיתיםהיהודיים,בחייםתפקידהמלחמהלפנימילא

בפנימיותםלגעתרוציםכשהניצוליםהמלחמה,ואחרייהודי.תפקידאן-

כמרהמוזיקהביטויישלרשת-מחשיבותםאידבוהחברתייםוהשיוכים

כבריחהפעםששימשוהחילוניים,העםושיריהקלסיתהמוזיקהמתאחדים.

והתפילההיהדות.אללהגיעעזרכליעתההםהתבוללות,וכדרךהיהדותמן

הקלסית,המוזיקהמןומרוחקתעצמהבתרןמסוגרתשחיתההיהודית,

 67הנפש.פניםאללהגיעכדיעתהבהנעזרתכמר

ז.

המתבולל,ליהודימשיכהמקררהמשמשתכנסייתית,מוזיקההרביעי,הסוג

המוזיקהסרגישלרשתכדוגמתאפלפלדשלביצירתולהופיעמרבהאינה

מקהילתומנותקדברן-כללאפלפלדשלהמתבוללהגיבורהקודמים.

חרשיואתומפתהיותרלונגישהפעמוניהצליליעלוהכנסייהומטקסיה,

הכנסייהעםיחסיראולםוהדתי.האסתטיאתיחדירכורכתהיאשבהדברן

רדו-משמעיים.מורכבים
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השארביןלהתנצר,לפתותומנסה /681"טמיוןביצירהקארלשלהכומר

לזנותנדידתואתממירקארלבפועלאולםקלסית.מוזיקהבאמצעות

מעוררתהדתהמרתשלהפעולהודווקאבעירייה.נחשקתבמשרה

כל"עלגיבורמעידלעומתו,מורשתו.אלחזרתותהליךאתבאחת

אחריכרונההיתההיהודייםממקורותיההמנותקתאמוני /691הפשעים

הכנסייתית"המוסיקהמכריזה:היתהגדולההתלהבותוברגעיהכנסייה

דוגמהאולםאחד".קונצרטאפילולהחמיץואסוראלוהיתמוסיקההיא

אצללמשלשראינונפידמויותיו,לרובאפלפל.דאצלדופןיוצאתזו

מאשרתהנוצריתהמוזיקהלילה",ועודב"לילההפנסיוןאורחימרבית

ניכורמתוןאותהחוויםוהםאירופה,לתרבותהשתייכותםאשלייתאת

הנוצריות.משמעויותיהאל

ביצירותיוקבעדרךרוחנימזוןלומשמשתהכנסייתיתשהמוזיקהמי

כזוהכנסייה.שלברכיהעלשגדלמידברן-כלל,הוא,אפלפלדשל

במנזרשגודלהיהודיהצעירהלילה",ועוד"לילהברומןקריסטינההיא

אלאותימושכים"הגעגועיםלשם.אותהיחזירוהמנזרניגוניאלוהגעגועים

יהודיתתפילהלהתפללידעתי"אילומתוודה,היאתפילותיו",ואלהמנזר

בנולבהמופיעהנוספתדוגמהד oגעגועי".אתמשננתהתפילהאוליהיתה

פסנתרניתהבי,שמנגנתהנוצריתהקלסיתהמוזיקהאשרבעוד"קאטרינה".

משרתתקאטרינהאתאותה,ומכלהמחלהאמונתה,אתשאידבהיהודייה

דומה"פעמיםומרגיעה:מרוממתזומוזיקהמאמינה,נוצרייהשהיאביתה,

מתמוגגת.ידהיאהמלאכים,"מרחפיםשבהלכנסייההביתעלי

 ~כתר,טמיון,אפלפלד,אהדן . 68

 .-, . 1993ירושלים
-< ;=:. 
!:: 
i'ר 
5כ

כל"על ,אפלפלדאהדן . 69

 29.5.1987-8רבד,הפשעים",

 Forובאנגליתבהמשכים)(פרדסם

Every Sin, Jeffrey M. Green 

trans.), Vintage, International ( 

Random House, New York 

. 1989 

 6העדהלילה,ועודלילה . 70

 . 129עמ'לעיל,

לעיל, 18העדהקאטדינה, . 71

 . 46עמ'

ח.

יותראולימבהירהלבב,המתנגנתזוהפנימית,המוזיקה-החמישיהסוג

המטולטלות,הדמויותשלבעולמןהמוזיקהשלמשמעותהאתמנול

הפנימיתהמוזיקהאפלפלד;שלהתפילהוחסרותהמיליםאילמות

הרליגיוזיתהחוויהראשיתואלשאדבהביתאלנסתרתמסילהמשמשת

הגיבורשלדבמיונוהעולההפנימיתהמוזיקהלמשלכןעמו.שאדבה

לעיל, 3העדהוהנותנת,העוד . 72לניגוניהד-הפנימיתוהמוזיקה 72והנותונת","העורשלהראשוןבפרק

 . 12-7עמ' 73העין""כאישוןגיבוראתלבילותהרודףשדמעיןההופכת-התפילה

לעיל, 16העדההעין,כאישון . 73התפילה.אללהתחבריכולשאינו
 . 14 , 9-8עמ'

שנהדמויותאותןאללהפנותמבקשתאניהלבתשומתעיקראתאולם

לקולן,ומלודיהריתמיתבשפהמדברותשהןעדהמוזיקה,אתהפנימו

הרליגיוזית.חווייתןראשיתאלומתחברותחוזרותאוהמחוברותדמויות

מתמסרתכשטרודהנופש".עיר"באדנהייםבנולבהטרודהלמשל,היא,כזו

שבותפולניותומיליםאמונה,שלבעולםהקשוריםילדותהלזיכרונות

אלההיולאכאילולקולה."מלודיהבעלה:מרתיןתמהבזיכרונה,ועולות

רוצה,אלוהים"אםאומרת:והיאפניה",אתהמחייהניגוןאלאזיכרונות
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 ,לעיל 6 7הערהחיים,סיפור . 7 7

'מע 45-42.

מתנגדהקומוניסט,גוטסמן . 78

מלמריהודית,לאמונהחריף

ונשמעתעולההנעריםשירת

"שירתאתהעיווריםנעריואת 3

r."לכוונתוכניגודאולםהאדם
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מצוקתאלבזיקהלהופיעכןאםמרבהאפלפלדשלביצירתוהמוזיקה
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הרצינות,האמונה:שלהמרכיביםכלאתבתוכהאוצרתהספרות

 86הנפש.שלהכמוסיםהתכניםעםוהמגעהנגינה.ההפנמה,

בצעירותוכיליסיפר"הואאפלפלד:מספרעגנון,שלו,הדרךמורהעל

נגינתמהםלמשוךכדיהקודשמספריבאחדלעייןבוקרכלהשתדל

כפולישהיוועגנוןביאליקמנדלי,הספרותיים,אבותיוועל 87וקדושה".

חיברה-והצבאהנוערעלייתשללעבריתבניגוד-שלהםוהעבריתלשון

חיתהשלהם"העבריתאומר:הואהקודמים,חייוניסיונותאלאותו

מןאלישנתגלגלהשכוחהנגינתאיזוואלשזכרתינופים ] ... [אלמחוברת

 BB , 11הסביםשלהתפילה

לעיל, 67הערהחיים,סיפור . 85

 . 135עמ'

שלי..ההדגשה 106ע'שם, . 86

שלי.ההדגשה . 150ע'שם, . 87

גםוראו , 105-104עמ'שם, . 88

שלי.ההרגשה . 76-75עמ'

בעתובההספרותתמציתכן,אםמשמעה,אפלפלדשלביצירתונגינת

השני,כחוטהעוברופנימינסתרחלקאותוהרליגיוזית,המהותתמצית

לביןהקודשספרותביןומחבר-עיוורתכירושהלעיתים-לדורמדור

מראההנגינה,המקורות.אלזיקהלהשישהמודרניתהעבריתהספרות

הרליגיוזית,החוויהשלקישוטאוכלי,אמצעי,רקאיננהאפלפל,דלנו

החיבורהיאביצירתווהופעותיהגוניתקשתעלהמוזיקהממהותה.אלא

האוניברסליוביןוההווה,העברביןוהרוחני,הפיזיביןוהנסתר,הגלויבין

פותחהמוזיקהאלהדרוךהקשבלאלם,שפהשביןהדרכיםובצומתוהיהודי.

אפלפל.דגיבורירובשלהחפץמחוזשהואהטרנסנדנטלי,אלצוהר
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