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את שמיר ואגנר, את אוהב גלגץ
שפיר זיווה את ואנו הצפרדעים

 הצפרדע, של הרגלים את רק ״אוכלים שמיר: מר אותנו
 קדומה. דעה של ענין זה גועלי. זה חושב לא ואני

 בעצמי אני דברים. להרבה שמתרגלים כמו לזה יתרגלו
 טוב. להיות מוכרח זה אבל צפרדע, עוד טעמתי לא

 אז חזיר, איננה צפרדע סוף־סוף רע? שיהיה למה
״ אצלנו אותה יאכלו שלא למה

ה אמר יותר,״ ודרמטית רצינית היא ואגנר של סיקר,
הגדול. קארוזו של מורהו אצל גם זימרה שלמד איש,

לו שמחים אנו קאלאם־טבלדי, הפרימדונות במלחמת
קאלאם. מריה של לצידה האקדמיה רקטור עומד מר,

מבריק אריה
 יהיה שחזן העת הגיעה להיפסק. חייבת ההפקרות

ב ינענע סתם מקהלה שמנצח ייתכן לא סמיכות. בעל
 יהיה נפט, במכירת יעסוק שחזן ייתכן פחות עוד ידיו.
 את יפער רק שלא סוכן־ביטוח. או חנות־מבולת בעל

בן־תורה. וגם כשרוני גם שיהיה הפה.
 לייב המפורסם החזן ונעים, רך בקול לנו, הסביר זאת
לר כשהלכנו מבריק״, ״אריה הוא שמו שתרגום גלנץ,
 למוסיקה תל־אביב במכון לחזנות באקדמיה אותו אות

 פתיחתה שעל ,51 הקיימת הקרן בשדרות יהודית דתית
כ התגלה המכון בעתונות. גדולה מודעה לנו בישרה
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 ה־ לוח בעל בשולחן
ה־ בכורסה זכוכית,
 ואחרי צובעו, שטרם החדשים בארונות־הקיר אדומה,
 הגדול בחזן הבחנו הצבעים, לשלל התרגלו שעינינו

נעליים ולבוש למשעי גלוח נאה־צורה, כשהוא עצמו,
 לבנה כותונת כחולה, חליפה כחולים, גרביים שחורות,
 כחול עליון מעיל בכחול, מפוספסת לבנה עניבה בוהקת,
אפורה. ומגבעת

 מונחת שהיתר. הסעיפים, כ״א בת הלימודים תוכנית
 בין הבטיחה רהוטה, עברית הדובר גלנץ, מר לפני

 והמוסיקה הכללית המוסיקה בין גומלין השפעת השאר:
 קונטר־ הרמוניה, וסולפג׳, המוסיקה יסודות היהודית,

 פיתוח הניצוח, תורת המוסיקה, וצורת תיזמור פונקט,
 בישראל עדות ומבטא, היגוי ופיוטים, תפילות הקול,
 תרבויות תולדות ובמערב, במזרח התפוצות כל ויהודי

ישראל. מחשבת ותולדות אירופה
 מוסדות על־ידי הוקם שהמכון לספר ניאות גלנץ מר

 מי, מלהשיב התחמק אולם ובחוץ־לארץ, בארץ ציבוריים
 את להשיג מקווים שהם הודה הוא אותו. מממן בדיוק,
 קרן האוצר, משרד־החינוך, הממשלה, העיריה, תמיכת

 75 הוא השנתי התקציב וכי ישראל־אמריקה, התרבות
 200ו־ ל״י, 300 הוא הלימוד שכר לשנה. לירות אלף
המכון. במקהלת למשתתפים ל״י

 קרא ״מלבסקיי״ מלבסקי. השם מפינו נפלט איכשהו,
 הוא במוסיקת־קודש ג׳אז ג׳אז! ״זהו כנעלב. גלנץ מר

 זו, הנחה על בנימוס לחלוק לעצמנו הרשינו טומאה.״
 שירי- בספיריטואלים, מקורו למעשה, שהג׳אז, ואמרנו

כל קדושה יש בספיריטואלים ״אמנם הכושיים. הדת
 לא הדרך לטומאה מקדושה ״אך גלנץ, מר הסכים שהי,״

ה בכנסיה ברוסיה, היה למשל, הנה, רחוקה. כך כל
 שמעתם אם יודע אינני אחד, איש שם, אורתודוכסית

 קדוש. אדם היה הוא כל קודם רספוטין. בשם — עליו
טא... כך אחר אח בנות איזה לוקח הוא מלבסקי! חו
 נורא זה קדוש. דבר לא זה בג׳אז. מלודיות ומסדר דות
 עשיתי חסד או אפרים לי יקיר הבן את שרים שהם איך
 אחרי כתבו, זה את הטקסט. עם להתחשב צריך לן.

 יחזקאל.״ ירמיהו, ישעיהו, הכל,
 מר קבע חזניות, תוציא שהאקדמיה בחשבון בא לא
 לידיות. לא לח־יים, בבית־המקדש היו כל, ״קודם גלנץ.
 שגם אמנם, הודה, הוא מסורתיים.״ מטעמים גם שנית,
 לדעתו, נשים, אולם חזניות, נגד להפליה מתנגדת אשתו

לתפילה. לא למקהלה, מתאימות
 מחזנות, כתוצאה בקול, התחינה אם לדעת חקרנו

 מחמאה וקיבלנו אופראית, לשירה גם מתגנבת איננה
 כל של הסגנונות את לדעת צריך ״זמר זו. שאלה על

 אם לו. יצחקו תפילה, בסגנון אופרה ישיר אם תפילה.
 בסגנון שוברט של ליד שר הוא אם כן. גם להיפך,

 לה־ בסגנון תוקף ונתנה ישיר אם מצחיק. זה דוניצטי,
 טנור שהוא גלנץ, מר לו.״ ואבוי אוי — טראביאטה

 אוג־ ויבגני היהודיח מתוך אריות בקונצרטים שד לירי,
לו. ואבוי אוי היה לא ייגין.

 עליו האהובות האופרות שמות את לפרט היסס הוא
 אומר כי באבנים, אותי יסקלו — אומר ״אם ביותר.

 אין ודוניצטי וורדי את אפילו וואגנר. את אוהב שאני
המו־ ביזה. של אפילו או ואגנר, של לאופרה להשחית

ה צפרדע חזיר איננ
 אם ספק שמיר, הלל במר השבוע פגשנו אילמלא

 הצפרדעים עתיד הוא מדאיג כמה עד תוהים היינו
 שמיר מר אותנו העמיד חמור,״ הוא ״המצב בארץ.

 בארץ יש ומושמדות. הולכות ״הצפרדעים הסכנה. על
ומחס ביצות ומייבשים שוות מנקזים ניקוז. של שגעון

 זקוקה הצפרדע ואילו מיותרת. טיפת־מים כל לים
 תקופה שבמשך סיכויים יש רטיבות. של מסויימת לכמות

בארץ.״ נדיר דבר הצפרדע תהיה ארוכה לא
 כמה שעוד והזכרנו ביותר, מכך הזדעזענו כשלא

 נעשים למשל, ישרים בני־אדם כמו בעלי״חיים, סוגי
 עדיפותה את מיד שמיר מר לנו הוכיח בארץ, נדירים
 מיני לכל משמשות ״צפרדעים הצפרדע. של הרבה

ברפו שונים למבחנים במדע, נסיוניות למטרות מטרות:
 אני וגם למאכל, בהן, משתמשת הרפואות תעשיית אה,

 להם.״ משמשת שהצפרדע הדברים כל את יודע אינני
 שימוש על שמיר למר הזכרנו לא נימוס מטעמי רק

 הוא ברוך קדוש עושה ״בכל ז״ל: חכמינו שמצאו אחר,
י״ח). במ״ר י׳; <ב״ר צפרדע״ על־ידי אפילו שליחותו, את

 ועיניים מכסיף שיער בעל ושחום, צנום שמיר, מר
 לעניני בארץ 1 מספר המומחה אולי הוא תכולות,

 בוסתן״ במושב קטן משק כיום המנהל האיש צפרדעים.
 כקיבוצניק נראה שהוא למרות לטביה, יליד הוא הגליל
 לפני ארצה, עלותו שמאז העובדה בגלל אולי וזה יקה.

 ביתי כמו בקיבוצים, שנותיו רוב את בילה שנה, 35
 והת־ בבריבות־הדגים שם עבד הוא ורמת־יוחנן. אלפא
 גילה השאר בין במים. שהסתובבו הדברים בכל ענין
 אותו לנצל שאפשר משהו שזה ״מצאתי הצפרדע. את

אמר. שונות,״ למטרות
 כמו שמיר מר את המעניין דבר אין שנה 12 מזה

 המוקדשים ספרים מספר בספריתו מצאנו הצפרדעים.
 אריסטופאנס, של להצפרדעים פרט זה לנושא ורק אך

 שמיר מר המחזה. של מדי הנועז תוכנו בגלל אולי
 והודיע לצפרדעים השימושי המדריך את מספריתו הוציא

 צפרדעים. של מינים 500 יש בלבד זה ״בספר לנו:
צפרד של מינים אלף 20כ־ יש בלבד בארצות־הברית

 בדיוק.״ המספר את זוכר אינני אלפיים, רק אולי עים.
 אחרי ישראל מפגרת כמה עד למדנו ספורות דקות תוך

זה. בשטח גם ארצות־הברית
 רודי־ הראנה צפרדעים. מיני ארבעה רק יש בארץ
 בארץ. הגדולה שהיא הירוקה הנחלים צפרדע בונדה,
 העלים' צפרדע שהיא בעברית, אילנית ארבוריאה, ההילה

מה לכולנו המוכרת הקרפדה שהיא בורודיס, והבופה
 העיר. שבקצה בשלוליות אותה אוספים שהיינו תקופה
 שהיא סוראקים הפלבוטיס בארץ קיימת עוד מלבדן
ויו באדמה עצמה את החופרת במינה, מיוחדת קרפדה

בלילה. רק העולם לאויר צאת
 זהו מקצועי. באופן צפרדעים לגדל ניסה שמיר מר
 משרד־החקלאות של רשמי במיסמך מאוד. מסובך דבר
ש הוכח שטרם בפירוש נאמר המאוחדות האומות של

 לצפרדעים בנה שמיר צפרדעים. לגדל הצליח מישהו
 20כ־ שם גידל הוא ומים. זפת רצפת עם מיוחד בנין
 לא והסיבה לאט־לאט, נעלמו שהן אלא צפרדעים, אלף

 אלה את נטרף. וחלק מת חלק היום. עד לו ברורה
 לחוץ־לארץ. בקופסות־קרטון שמיר שלח לגדל שהצליח

דולאר. כחצי הוא רפואיות למטרות צפרדע כל מחיר
 אמריקאית חברה של מכתב לנו הראה שמיר מר

 היא בו צפרדעים, שמורי גם המייצרת לשימורי־מזון,
 לצפרדע־ סנט 80 עד לו לשלם מוכנה שהיא לו מודיעה

 שני המחיר היד, שנתיים לפני עד קילו. חצי בת מאכל
צפר ארצות־הברית מייבאת האחרון בזמן אולם דולאר.

 הצרה ויאפן. סין הודו, מקובר״ רב במספר דעים
ש למאכל, המיועדת הצפרדע קטיסבנה, שהראנה היא

בארץ. עדיין גדלה אינה קילו, כחצי משקלה
 בגידול הממשלה את לעניין פעמים כמה ״ניסיתי

שהצפר סכנה שיש ״אמרו שמיר. מר גילה זו,״ צפרדע

 בריכות־דגים ישמידו נזק, ויגרמו יברחו יתרבו, דעים
 מחלקה שאין הצרה תמיכה. לי הבטיחו אבל למשל.

 בקלות אפשר החקלאות. במשרד לצפרדעים מיוחדת
 חשוב.״ כלכלי לענף זה את להפוך

 צפרדעי־ בגידול כשיוחל כי החשש את הבענו כאשר .
הרגיע בארץ, גם אותן לאכול יתחילו לייצוא, מאכל


