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 בפרשיית־ ,ממשיכו אלנה סי. ויטמין
 כחדרי לה, ממתיו היה (״תמיד האהבה

 ניסויי עם זולים חדרים שכורים, מלון
 פורמאי־ מצופה זול וריהוט זולים מיטה

הו מוריסי עם יחסיה מערכת הה...״).
 לה מספר ג׳ק למורכבת. בהדרגה פכת

 שאת מסוג נישואים לנו (״יש אשתו על
.מבינה היית לא ודאי . ״)..

 מאהבה ובין הדוחה בעלה בין קריעתה
 דמיונה, את והמגרה המעורר הנשוי,
 יותר לאדישה אלנה את בהדרגה הופכים

 נמצא ״כאשר :אותה הסובב העולם אל
 כלי על כמיטה, שככה לכית מחוץ כעלה
 את להקים מאמץ כל עשתה והא הלכן,
מפו חולה, היתה היא ולהתקיים. עצמה
שאח כוקר חול, של יום סחוטה, חדת,

 חיה עלול ערב, ואחריו אחר־צהריים ריו
 לחשוב לעצמה הדמתה אילו ממש, לאיים

 פרקי להמציא עוד יכלה לא היא כד. על
 ;האינסופי ■הזמן את שיכילו קצרים זמן

״דבר להמציא יכלה לא שוב . . . 
 בעלה, את סופית לנטוש מחליטה אלנה

 כד, מרגיש עדיין ״ואני מתחנן: והוא
 :כף להרגיש חדלתי לא מעולם אלנה,

שבש מפגי מוריסי, ידי על נטמעת לא
 את ריק, חלל בתיד מישהו את בילי

 ומשפיל... גופני שהוא מה לכל מחוץ
 לדבר נתפסתי אלנה? אמת, זו האין
כו וכל יהיה, אשר ויהיה מסמלת, שאת

להפ יכול אינני ;אליך לזה, הופנה חי
 כך... אמונתי את אותך, אהבתי את סיק

 ממשיך והוא ישועתי...״ באמת שזו מפני
 לעזוב? רוצה באמת ״את :בפניה ונחשף
.למות לאנחות, כן, אם אותי, תעזבי . . 
 אנוכית תהיי ולמות, זקן לאיש ליהפך

 מפני מאמין. לא אני לא, ?... כד כדי עד
 בחייד, פעם אלנה, אותך, הצלתי שאני
 — מוריסי את — אותו גם ? נכון ? נכון

 עם חסד עשיתי — שניכם את חצלתי
 היה לא אחר אדם ששום איתו, מישפחתו,

.ו — לעשות מסוגל .  ״ .
מת שבו לבית־הדירות נוסעת אלנד,
פו מוריסי ג׳ק מוריסי. מישפחת גוררת

 לראות יכול לא (״אני הדלת את תח
 מבפנים. קוראת שאשתו בעוד אותד״.״)

 מול מתייסרת היא אוהבת, ועדיין נעלבת,
 ספק מסתיים הספר מוריסי. של ביתו

 ג׳ק של ביציאתו במציאות, וספק בהדיה,
לעברה. מוריסי

״ יי

כהים״ ״רגשות
 של ראשון קובץ אור ראה אלה בימים

 קובץ *, העברית בספרות ירושלים מחקרי
העב האוניברסיטה תשובת בבחינת שהוא

 ספרות בנושאי לכתבי-עת בירושלים רית
ופר (ביקורת האחרות האוניברסיטות של

תל־אביב). — והספרות בר־אילן — שנות

המודרנית התרבות של הרע מצפונהמוסיקה
 התיזמורת מנצח הקדים שבו הגס מהאופן נתעלם אם גם

 מות הפרלוד של ניגון־הבתולין את מהטה, זובין הפילהרמונית,
 ואגנר, ריכארד מאת ואיזולדה טריסטאן האופרה מתוך האהבה

 לכל הנגינה חופש של והחד־משמעי הברור לעיקרון שמעבר הרי
 של מאמרו את זה בהקשר לזכור יש תהא, אשר תהא יצירה,

במוסיקה. היהדות ואגנר ריכארד
 החדש 'העת בכתב 1850 בספטמבר לראשונה הופיע זה מאמר
 ריכארד של שם־עט פרייגדאנק, ק. של בחתימתו למוסיקה

 מאיירבר. יהודי ממוצא המלחין נגד התקפה הוא עיקרו ואגנר.
 בצורת זה מאמר ואגנר הוציא 1869ב־

 לגאולת במאמרו מטיף ואגנר קונטרס.
 שחלק עמדה, היעלמות, על-ידי היהודים

 ההיא בתקופה אירופה יהדות של ניכר
 הציע דרייפוס מישפט (לפני עימה. הזדהה

 תיאודור ד״ר מדינת־היהודים, חוזה
ית היהודים שכל :דומה הצעה הרצל,

 קטעים כמה כאן מובאים בוזמנית). נצרו
 ואגנר: של מאמרו מתוך
 אויכי להיות היהודים חדלו ככר זה >•
 שלומי־אמוגי מבין לאלו הודות — הדת
 השינאה לחעכרת שדאגו הגוצרית הדת

 היתה לא המדיניות בשטח עצמם. אליהם
היהו עם ממש של התנגשות מעולם לנו

 שאיפתם על יפה כעין הסתכלנו דים.
ה על ודאכנו כירושלים, מדינה להקים
 על בגודל־רוחו ויתר שרוטשילד עובדה

 בהע־ היהודים׳, ,מלך להיות ההזדמנות
המלד׳. של ,היהודי של המעמד את ריפו
 עצמו, לו ורק אלוהים שלו היהודי, י•
החי בהופעתו ובראשונה כראש בולט
אי לאומיות לאיזו הבדל וללא — צונית
 במהותו משהו יש בי — ישתייך רופית

ובל דוחה ומוזרות זרות המכיל הלאומית
 מעודדים איננו בתת־הברתנו נעימה. תי

במותו הנראה אדם עם ומשא מגע
 מבחילנו היהודית השפה עם העימות !•

 התרבות כידי הדבר עלה לא כמיוחד.
 הטבועה המוזרה העקשנות את לשבור
הלשו המהות מן להיפרד לא — כיהודי

 עם מגע שנות אלפיים למרות השמית, נית
מלכת מבחינה האוזן האירופיים. העמים

 בקולותיהם הדוחים הדופן ביוצאי חילה
 צלילי של והחורקים המזמזמים השורקיס,

הלאומית. שפתנו את ב־טרירות־לב מסלפים הם היהודית. השפה
שקר יתכן לא הרי ? מחצבתו צור את היהודי מוצא היכן י•

 קשריו כל כאמן. תפקיד ממלא הוא שבה חכרה תהא גידולו קע
 — ומקורי בריא גזע על הצומח כגידול־פרא הם זו חכרה עם

 הרוחני מזונו אחר בחיפושיו ויותר יותר שרשיו את ובנעצו
כמחוסר־אהכה. הקשר מתגלה ושוב שוב הגידול, בקרקע

 מהותו את לקלוט מסוגל שאינו זר עולם עם העימות •
 יוכל בהם לפחות — שלו עמו מקורות אל חזרה היהודי את דוחף

 את לשאוב עליו ימאן, אם או ירצה אם לעצמו. הכנה למצוא
 ולא ה,איך׳ את רק ומחם — המקוריים ממעיינותיו השראתו

 עצמית מקורית אמנות מעולם היתה לא ליהודי כי — ה,מה׳
אמנותית. תכולה כעלי חיים לא גם וכן

ומסו מעוותת התבטאות צורת מתגלה ובבלתי־המודע •
 קשורה אחר, אמן כל אצל כמו היהודי, שאצל ביוון — לפת

 שואב היהודי תת־ההכרה. של בהשתקפות האמנותית ההתבטאות
הלוב לבית־הכנסת,. האופיניים והריתמים המלודיות מן השראה

מתקבלים שאצלנו כשם היהודי, של היוצר בדמיונו צורה שים

 ה- והשיר הריקוד של המהותיים והריתמים הנוסח כתת־הכרה
ובנגינה. מימרה העוסקים המוסיקאים של יוצרת כתכנית עממיים

 סופר מקירכם הוציאו לא שהיהודים מקודם, הזכרתי בכר •
 בימים היינה. היינריד את להזכיר המקום באן אכל ממש, של

 אף כלשהו. יהודי סופר על לנו ידוע לא כתבו ושילר שגיתה
 חסר להיות הפד החיים ואלמנט — לשקר הפכה שהכתיבה בזמן
 יצא לא ממש של סופר אכל אפשרי, הכל — שירה של רוח

 ובעל מוכשר יהודי משורר של לתפקיד ריק חלל נוצר מכר♦
 הישועית הצביעות כסיס, כל חסרת האפסות את לחשוף יכולת

 השירה את המאפיינת הפנים והעמדת
חריף, כלעג היינה עשה זה — שלנו

 המפורסמים המוסיקאים את כהשמיצו
ש העובדה את וכהוקיעו כני-עמו מקרב
 אפשר אי אותו אמנים. לעצמם קראו
 השולל הדמון רדוף כהיותו לרמות. היה
 של השלבים את עכר עצמה, השלילה את

 שיקר שכה לנקודה עד עצמית אשליה
בסופר. כרמייה, עצמו, את וראה לעצמו

הול הפיוטיים ששקריו לכף זכה גם לכן
 חיה הוא משלנו. קומפוזיטורים כידי חנו

מצ היא שהיהדות כשם היהדות מצפון
המודרנית. תרבותנו של הרע פונה

אחד, יהודי עוד להזכיר עלינו כאן
 מעמדו כתוקף כינינו. כסופר שהופיע
גאולתו. את אצלנו חיפש כיהודי המיוחד

 שהיא לדעת ונובח אותה מצא לא הוא
 יחד לחיות אנו. גאולתנו עם רק תבוא
 היהודי בשביל פירושו ככן־אדם איתנו

ב הוא קיומו את ראשית־בל, להפסיק,
 דווקא אכל זאת. שעשה הוא כרנה יהודי.
 הגאולה של זה שהישג מלמדנו, ברנה

 עולה אלא — ובנוחיות בנקל הושג לא
 ובהרבה בחרדה במצוקה, מרובים, בדמים

ובאב. סכל
 סייג ללא עצמכם ושתפו חלק טלו-נא

הש כדי מיד י? הכאה גאולה כיצירת
 בלי מאוחדים נהיה וכך עצמית. מדה

 אחת שדרף כחשבון קחו־נא אכל גבול,
הרו הקללה מן לגאלבם ככוחה בלבד
— אחשוורוש של גאולתו עליכם: בצת

* י ההיעלמות
 המוסיקלית ההשמעה חופש עיקרון אם

 של לאנטי־שמיות בהתאם נמדד בישראל
ומכי תרגומם את לאסור עלינו שהיה הרי המלחין,

 ג׳והן אורוול, ג׳ורג׳ נוגול, ניקולאי דוסטוייכסקי, פ.מ. ביניהם: רבים, סופריה כתבי של בארץ רתם
לילי ולהותיר אחרים, רבים ועוד פיצג׳רלד, סקוט סטיינכל״

גבול. להיות חייב לצביעות גם ריקים. ספרים מדפי הארץ די
 באותו מהנוכחים אחד עדות שלפי הרי מדובר, בצביעות ואם
 ביותר הרעשניים מהצעקנים כמה יצאו בתיכל־התרבות, קונצרט

 הם שלהם. הפולקסוואגן מכוניות לתוך נרגשים ונכנסו מהאולם,
 היטלר שאדולף מכונית אוחד, של מדוייק העתק שהן שכחו

 האוטו- על לנוע צריכות שהיו מכוניות אותן פועל, לכל הבטיח
שלו. (אוטוסטרדות) באהנים
 שמיעת את ישראל מאזרחי למנוע עלי־אדמות סיבה שום אין

יש הקלאסית המוסיקה שאוהבי חשש אין ואגנר. של יצירותיו
בישראל. הכיכרות קהל על לרעה פיעו

הו :מוסיקה שנות 2000 — גרדנויץ פ.ע. של סיפרו מתוך *
מסדה. צאת

ואגנר מלחין
והחורקיס המזמזמים השווקים, קולותיהם

והכו המכוער, הטיפוגרפי העיצוב למרות
בספ ירושלים שמחקרי הרי הדוחה, תרת
 לתיקווה פתח בבחינת הוא העברית, רות

 עזרא הוא שעודנו הקובץ, בעתיד. גדולה
 הכותרת תחת ברשימה נפתח פליישר,

מבע כמה על — ספרות של צנועה פינה
וטריוויא העברית בסיפורת היסוד יות

גר מאת עולם מילחמות שתי בין לית׳
 התנשאותו .למרות המאמר, שקד. שון

 רבות־עניין עמדות כמה מציג המוגזמת,
 העברית הספרות התפתחות תהליך על

 של מאמרו האמורה. בתקופה בארץ־ישראל
הפוגם גודש באינפורמציה, גדוש שקד .
שקד שמנסה את לראות הקורא ביכולת 1

חידו זה במאמר אין במאמרו. להוכיח
 בכוחם שיש מרתקים או מלהיבים שים

הארצ הספרות ביקורת דמיון את לשבות
 של האיכויות מרמת חידושים ישראלית,
נ לפני שהעניק כפי והפיענוח הביקורת

 אורות. כיוון בסיפרו מירון דן ׳פרופ שנה
 כתוב היותו מעצם סובל שקד של מאמרו

מחברו. את המכשיל אקדמי, בכתב־סימנים
שמו פרופסור מציג יותר גבוהה רמה

העברי׳ ,הספר הכותרת תחת ורסס אל
להן. ומסביב גירסות שתי — ביאליק של

 של הרצאתו/מאמרו סיפור את מביא ורסס ^
ה הוועידה צירי בפני 1913ב־ כיאליל! י

;העברית בספרות ירושלים מחקרי *
ספרים הוצאת פליישר; עזרא עורך:

 (כריכה עמודים 258 מאגנס; י״ל ע״ש
רכה).

 שנתכנסה עברית ולתרבות לשפה שנייה
רח תוכנית הציע הוא שבמהלכה בווינה,

ספרותית־תרבותית. תשתית ליצירת בה
 המאבק את מרתק באופן חושף ורסס

 והדי פרישמן, דויד ובין ביאליק בין
 אותה של העברית בעיתונות זה עימות

מא נוסחי שני את משווה ורסס תקופה.
שבעמ השוני וביניהם ביאליק, של מרו
 היינריד המומר המשורר על דתו

 זה את ״זכרו ראשונה) (גירסה : היינה
 עמו, למסורת נאמן כן (היינה) האחרון

 מסווה תחת נודד מותו, לאחר אפילו
 ומעיר למדינה ממדינה שלו אנדרטה

מנו משולל מולדתו, מעיר מגורש, לעיר,
עב נשמות ;הים גלי בין היפה כאי חה

 על־ תיקון מאיתנו דורשות אלה ריות
 למצער זאת ותהי — עברי תרגום ידי

 גאו־ של מטולטלת מצבה להם, מצבה
 ״זכרו שנייה) (וגירסה הלאומיים...״ נינו
 פודה הייתי לא פנים בשום היינה, את
 היינה, של המפורסמת מצבתו פסל את

 מושלכת שתהא לה הייתי מניח אלא
 זה הלא עולם. ועד מעתה למקום ממקום

 המר שחוקו היינה, של חריף היותר שירו
 המוות. שלאחר שירו ביותר, והנמהר

 מוחשי סמל זו מטולטלת מצבה נא תהא
 נשמה הרבים. ונדודיה ישראל בן לנשמת

 זרה, קיבה כשום עיכול לה שאיו זו
 שאולים, תכריכים כשום קבורה לה אין

 אכל אלף. בשום בטל אינו שלה ומשהו
מצוות,פדיון כמדומה, לך, אין זה תחת

 עכרי כתרגום שיש מזו גדולה שבויים׳
 מרקו שהיסורים זה יהודי היינה. משירי

 וכין בינו שלום הטיל ומותו עוונו את
מצפו :מוסיקה : (ראה ישראל...״ אלוהי

המודרנית). תרבותנו של הרע נות
 של מאמרו הוא ורב־עניין קצר מאמר
בגרו המרחב עיוות הירשפלד אריאל

מא עגנון, לש׳׳י שלשום׳ ב,תמול טסקה
 סלק הכלב של בתפקידו העוסק מר

 קר״ רות עגנון. של זו נהדרת ביצירה
 תבניות של ניתוח מביאה טון־בלום

 ה,סו־ מחזור בסיקודה בר״אל יהודית אלתרמן. לנתן קיץ׳ ב,חגיגת מקאמיות
מח שטיינברג, ליעקב מבית״הקפה׳ נימות

 מירון דן פרופסור על-ידי שהוגדר זור
שטיינ של הסיפורית השירה משיאי כאחד
 סוני- שמונה בן זה מחזור מנתחת ברג,
 מוות בהרת המנורות גביש (״למעלה טות

 רוד מעורר אשה יד פליט ולמטה / קרה,
ותשוקה...״).

 ורגשות ,דברים במאמרו אכן יוסןש
 פייארברג מ״ז של הנוף בתמונות כהים׳
תמו על מתוכנן מחקר מתוך פרק מביא

 עבריים, מספרים של ביצירות נוף נות
 הספרות לאוהב רב גירוי בו שיש נושא

ב מתייחם פייגגולד עמי כן־ העברית.
ההש תקופת סוף מסופרי לאחד מאמרו

 יצירתו: של ידוע הפחות ולחלק כלה
כמשורר. ברנדשטטר מ״ד

מוק ירושלים במחקרי האחרון המדור
נפתח הוא עממית. וספרות לאגדה דש

 לתורת שנאן אכיגמר של ברשימתו
מג שמחברו מה עם המתמודד הפתיחתא,

 ובעל היטב מתוחם ספרותי ״דגם דיר
 יעקוכ הפתיחתא...״ — קבוע מיבנה

 בתנא ו—א הפרקים את סוקר אלכוים
 הכותרת תחת אליהו״) (״סדר אליהו רבי
 רוקם חזן״ גליו! מוסר. לספר מדרש בין

 עוף ״כי הפסוק את וממיינת מעיינת
 חז״ל בספרות הקול״ את יוליד השמים

 הפסוק הכותרת תחת העממית ובסיפורת
 יהלום יוסף וכציטאט. כפיתגם המקראי

 ועמדות גישות קוצץ אץ במאמרו מביא
 קוצץ (״אץ ולשונו הפיוט סגנון בשאלת

מפו בדיבור / לקצץ קצוצי / קוצץ בן
 / ללוצץ בבוא לץ / לרצין רצוצי / צץ

 / לחצץ מחצצים כעץ / ונתלוצץ פולץ
 מיהר :(פירוש לנצץ...״ ציפור על כנץ

 נדכאיי המדתא, בן המן רשע, בן רשע
 רשע להכות. מוכים בלע בדברי לדכא,
 בו ונעשה נתפלץ רשע מעשי לעשות בבואו
 בדעתו גמר ׳כשיעץ, הרשעות, מעשה
ב היורים ישראל בחילות חצים לירות
ה היונה על לעוט עיט וכמו חצים,

מא עוד מצטרפים זה למיקבץ תמה...).
 פגים דן חזן, אפרים מאת מרים

 ו חכר חנן אליצור, למית
פליישר.
 (אם העברית, בספרות ירושלים מחקרי

 כמה סדורה ״בתדירות לראות-אור יתמיד
 לנכס להתפתח עתיד כשנה...״) פעמים

הראשונה. מהמעלה תרבותי


