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הזכהשזמרתונוצריילדשרצחויהודיםעלאגדה

נהפכהובאחרונהשניםמאותשרדהלהםצרמה

הספרעלמבטישראלית.חוקרתבזכותלמושג,

הכהן־פינצ׳ובררותמאתהרעש""עלילת

חיטרנןחגי

$I$1STברטנק$$1STקנטרב־ב"סיפוריצ׳וסרן־^׳פרי
$2ND$ברטנקI$2ND$,"בחרו־סיפרה-41,במאהרי

V/.
$1ST$ורחבV/.$1ST$

$2ND$ורחבV/.$2ND$אתאירוניהובקורטובזים

כנ־שנולדההאנטישמיתהאגדה

ראה

$TS1$כנראה$TS1$

$DN2$כנראה$DN2$002-תמציתה:לפניו.שנהכ

יוםהולךמאב,יתוםנוצרי,נער

ברובערחובדרךהספרלביתיום

בדב־לומזמרהואבדרךהיהודי

קות

$TS1$בדבקות$TS1$

$DN2$בדבקות$DN2$ישו.אםלמריה,שבחמזמורי

"בקולזנדבנק:שמעוןבתרגום

ותו".צלילכלזימרועז,צלול

יהודיםהםבאשרהיהודים

ולז־בכלליפהלזמרהחירשים

מרה

$TS1$ולזמרה$TS1$

$DN2$ולזמרה$DN2$סוב־לאממשבפרט,נוצרית

לים

$TS1$סובלים$TS1$

$DN2$סובלים$DN2$.הנער,אתתופסיםהםאותה

וטו־גרוןבשיסוףאותומשתיקים

מנים

$TS1$וטומנים$TS1$

$DN2$וטומנים$DN2$אבלבמחראה.גופתואת

לאנמשכת,הזמרהפלא:זהשמעו

שהרעידרם,כה"בקולאלאסתם

שכניםכולם".הסיפיםאמותאת

שומ־הילדאתשמחפשיםנוצרים

עים

$TS1$שומעים$TS1$

$DN2$שומעים$DN2$הגופה.אתומוצאיםהקולאת

למש־מתרשמיםהיהודיםמקצת

מע

$TS1$למשמע$TS1$

$DN2$למשמע$DN2$מו־האחריםומתנצרים,הפלא

צאים

$TS1$מוצאים$TS1$

$DN2$מוצאים$DN2$.להורג

מבחי־אטומים,היהודיםמדוע

נה

$TS1$מבחינה$TS1$

$DN2$מבחינה$DN2$?הגדול,חטאםבשלמוזיקלית
אותם,הענישהאלבישו.בגידתם

וניתקמקדשםהרסאתאיפשר
היסו־להרמוניותהקשרמןאותם

דיות

$TS1$היסודיות$TS1$

$DN2$היסודיות$DN2$מוזיקהלרבותהיקום,של
הרמונית.

וןיאןהפלמיהאמןשלציור

מציגה-51המאהמאמצעאייק

הציורשלהעליוןבחלקהיררכיה:

הנצרות.וקדושי)האב(-אלוהים

מנוגנתמוזיקהכטלה,מופיעישו

מא־משמאללמטהלמרגלותיו.

מינים

$TS1$מאמינים$TS1$

$DN2$מאמינים$DN2$.מקשיבים,הםנוצרים
המלאכים.מוזיקתאלפתוחים

לאהםהיהודים.ימין,בצדכנגדם,

השמימיתההרמוניהאתשומעים

לבםאותה.לשמועמסוגליםולא

ולנשגב.ליפהסגור

המזמר,הילדרצחעלהאגדה
הכהן־רותהמוויקולוגיתאומרת
פינצ׳ובר

$TS1$הכהןפינצ׳ובר$TS1$
$DN2$הכהןפינצ׳ובר$DN2$העב־מהאוניברסיטה

רית,

$TS1$,העברית$TS1$

$DN2$,העברית$DN2$ומצויהשניםמאותשרדה

ביצירותמעטיםלאבגלגולים

מוזיקהוביצירותנוצריותספרות
לעלילותשלההדמיוןנוצריות.
שו־היאאבלבולטהידועותהדם

נה

$TS1$שונה$TS1$

$DN2$שונה$DN2$;התממשויותעלידועלאמהן

ממש.שלהעללהבמעשישלה

הרעש","עלילתשלעניינה

הואהכהן־פינצ׳ובר,שלבראייה

התפי־ביןהניגודשלחדההארה

לות

$TS1$התפילות$TS1$

$DN2$התפילות$DN2$מוזי־לאשצליליהןהיהודיות

קליים
$TS1$מוזיקליים$TS1$

$DN2$מוזיקליים$DN2$נוצרית)בלשוןלכאורה

מו־וביןוצעקות"(,"יללותעוינת:

זיקה

$TS1$מוזיקה$TS1$

$DN2$מוזיקה$DN2$ונעי־הרמוניתנוצריתדתית

מה.

$TS1$.ונעימה$TS1$

$DN2$.ונעימה$DN2$פרופ׳כתבהתוכנותרבספר

וג־הזההניגודעלהכהן־פינצ׳ובר

לגוליו,
$TS1$,וגלגוליו$TS1$

$DN2$,וגלגוליו$DN2$,חודשיםולפניבאנגלית

לועברינוסחגםפירסמהאחדים

שלהצלחתהמאגנס(.)בהוצאת

הפתיעההאנגליתהמהדורה

עוטרהספראומרת.היאאותה,

האמ־האיגודשלנחשבהכיבפרס

ריקאי

$TS1$האמריקאי$TS1$

$DN2$האמריקאי$DN2$.למוזיקולוגיה
אינולומר,ישהרעש","עלילת

הב־עיון.ספראלאבולרוץסיפור

נת

$TS1$הבנת$TS1$

$DN2$הבנת$DN2$בידעמותניתאינההעיונים

בהשכלהאלאמקצועימוזיקלי

ספרותיצירותובהכרתכללית

להןהתוודעותאומוזיקהויצירות
הקריאה.לצד
נמס־הרעש""עלילתגלגולי

רים

$TS1$נמסרים$TS1$

$DN2$נמסרים$DN2$מהמורות.להחליקבלי

מצהירה,כמוהמחברתלהיפך:
האמי־שההיסטוריההאורך,לכל

תית

$TS1$האמיתית$TS1$

$DN2$האמיתית$DN2$ביןהצליליהניגודיחסישל
לתפילותהיהודיותהתפילות

משובצתמסובכת,היאהנוצריות

להתעמקשכדאיסותריםמקרים
גישהלאממשלומר:)אפשרבהם

נחיובלנוסחמפתהמקלילה

הררי(.

אתשמפירהחשובהדוגמה

התפי־תפיסתשלהקבועהמבנה

לה

$TS1$התפילה$TS1$

$DN2$התפילה$DN2$צו־צליליתכתופעההיהודית

רמת

$TS1$צורמת$TS1$

$DN2$צורמת$DN2$דניאלברומןמצויה"

האנגלייההסופרתמאתדרונדה"

אליוט,ג׳ורג׳הלא־יהודייה
דודלראשונה:)תירגםמ-6781

כנ־בביתמבקרדרונדהפרישמן(.

סת

$TS1$כנסת$TS1$

$DN2$כנסת$DN2$בפרנקפורטהיהודיםברחוב
ממהלטובה,עמוקות,ומתרשם

גםאגב,שם.ושומערואהשהוא

שנוג־קפקא,שלאחדיםסיפורים

עים

$TS1$שנוגעים$TS1$

$DN2$שנוגעים$DN2$"בהר־נידוניםיהודי,ב"רעש

חבה

$TS1$בהרחבה$TS1$

$DN2$בהרחבה$DN2$הרעש".ב"עלילת

קונצרטאותפילה
אשכנזייםכנסתבבתיתפילות

הט־במרקםמתנהלותמסורתיים

רופוני.

$TS1$.הטרופוני$TS1$

$DN2$.הטרופוני$DN2$הפ־אתשריםהמתפללים

סוקים

$TS1$הפסוקים$TS1$

$DN2$הפסוקים$DN2$לאאךדומותבמנגינות

אומריםפשוטאוזהותלגמרי

אישמלמול,במיןלרובאותן,

ורצונו.הרגלויכולתו,כפיואיש

מימעטים.הםסנכרוניותרגעי

מתפ־ישכייודעבתפילותשנכח

ללים

$TS1$מתפללים$TS1$

$DN2$מתפללים$DN2$בה־אםלהתבלט,שאוהבים

עלבהתעכבותואםקולרמת
סיימוכברשאחריםלאחרפסוק

התו־"סולו".להישמעכדיאותו

צאה

$TS1$התוצאה$TS1$

$DN2$התוצאה$DN2$ריתמיסדראיהמולה,היא

דיסו־יחסיםשלניכרתושכיחות

ננטיים

$TS1$דיסוננטיים$TS1$

$DN2$דיסוננטיים$DN2$בי־הקולות.ביןמשתנים

טוי

$TS1$ביטוי$TS1$

$DN2$ביטוי$DN2$אנטישמיגווןבעלאמנותי

הואהזההתפילהסגנוןשלמובהק

ריכרדשל"סלומה"באופרהקטע

מבק־כהרגלם,יהודים,שטראוס:
שים

$TS1$מבקשים$TS1$
$DN2$מבקשים$DN2$תוך)יוחנן(הנוצרינפשאת
שלמהותועלקולניויכוחכדי

זמיןהרלוונטי)הקטעהאל

ברשת(.

המסורתית,הקתוליתבכנסייה

לכ־נמסרוהתפילותזאת,לעומת

מרים

$TS1$לכמרים$TS1$

$DN2$לכמרים$DN2$עיסו־שזהכמורהולפרחי

קם.

$TS1$.עיסוקם$TS1$

$DN2$.עיסוקם$DN2$זימרובלטינית,שרוהם

הלחינו,וידעכשרוןשבעלימילים
רב־קוליתהלחנהפיתחולימים
הר־יחסיםעלשמירההמחייבת

מוניים

$TS1$הרמוניים$TS1$

$DN2$הרמוניים$DN2$"הקולות.בין"תקניים
קהלהיתההמאמיניםקהילת
למ־האזינהכמרים,שלבקונצרט

קהלת
$TS1$למקהלת$TS1$

$DN2$למקהלת$DN2$ובעליקולנעימיגברים
מוזיקלית.הכשרה

)בה־הפרוטסטנטיתבכנסייה

נהגת

$TS1$בהנהגת($TS1$

$DN2$בהנהגת($DN2$,הקהילהחבריגםלותח
)"כו־הימנוניםבזמרתמשתתפים

ראלים"(
$TS1$)"כוראלים"($TS1$

$DN2$)"כוראלים"($DN2$ידועותשמנגינותיהם

וב־בגרמניתמושריםוהםלכולם

מרקם

$TS1$ובמרקם$TS1$

$DN2$ובמרקם$DN2$.הרמוני

להרמו־יהודירעשביןהיחס

ניה

$TS1$להרמוניה$TS1$

$DN2$להרמוניה$DN2$פשוטאינונוצריתמוזיקלית

מסתמ־על,במבטזאת,ועםוקבוע

נות

$TS1$מסתמנות$TS1$

$DN2$מסתמנות$DN2$בתקופהתקופות.שלושבו

המוק־הבינייםמימיהראשונה
דמים

$TS1$המוקדמים$TS1$
$DN2$המוקדמים$DN2$ההשכלהתקופתעד

הקהילותנשמר,הניגוד
וספגובמנהגיהןדבקוהיהודיות

בעי־השנייה,בתקופהנוצרי.בוז

קר

$TS1$בעיקר$TS1$

$DN2$בעיקר$DN2$מרכזיהדותה-91,במאה

צליל"ה"נוףאתשינתהאירופה

האורתודוק־גםהכנסת,בתישל

סיים,

$TS1$,האורתודוקסיים$TS1$

$DN2$,האורתודוקסיים$DN2$מזמוריםשולבובתפילה

המחשהמקהלה.שלקולקטיביים

מוזיקההיאזומגמהשלבולטת

היהודיהקומפוזיטורשלדתית

עוליםבמקביללבנדובסקי.לואי
הבמהעליהודיםקומפוזיטורים

מצלי־אףמהםואחדיםהאירופית

חים

$TS1$מצליחים$TS1$

$DN2$מצליחים$DN2$אנ־צומחתבבדבדמאוד.בה

טישמיות

$TS1$אנטישמיות$TS1$

$DN2$אנטישמיות$DN2$בהובלתמוזיקלית

ואגנהריכרד

מאופיינתהשלישיתהתקופה

בעיקרשהתרחשמהותיבשינוי
המכו־האמנותיתהמוזיקהבתחום

נה

$TS1$המכונה$TS1$

$DN2$המכונה$DN2$."הצירו־ה"רעש","מודרנית

פים

$TS1$הצירופים$TS1$

$DN2$הצירופים$DN2$,אינםכברהדיסוננטיים

שנים,מאותבמשך
כנסתבבתיתפילות

אנטי־כאירועהתנהלו

מוזיקלי
$TS1$אנטימוזיקלי$TS1$

$DN2$אנטימוזיקלי$DN2$.לאלכאורה

מוגבלותלאמסונכרנות,

נעימיםקולותלבעלי

התקרבותםה-02,במאה
לאסתטיקהיהודיםשל
ההרמוניתהנוצרית

למהפכה.דווקאהובילה

דיסוננטיותשנברג,לפי

צורמתאינה

לטיפולאתגרמציביםאלאנדחים

המפנהשלמרכזימובילאמנותי.

שנברג,ארנולדיהודי,הואהזה
הכהן־פינצ׳וברשלבראייתה
משמעו־היאזהבהקשריהדותו

תית,

$TS1$,משמעותית$TS1$

$DN2$,משמעותית$DN2$במו־שנברג,שחיברמוזיקה

בהק

$TS1$במובהק$TS1$

$DN2$במובהק$DN2$ואהרן""משההאופרה
מבטאתבספר,בהרחבהשנידונה

היהודיתבתיאולוגיהעמוקעניין

רלוונטי)קטעאותהלפרשוניסיון

ברשת(.זמין

שחוללהמהפכהמזו:יתרה

היאלההולמתכותרתשנברג

)כךהדיסוננס"של"האמנציפציה
נו־גישתו(אתניסחעצמוהוא

כחת

$TS1$נוכחת$TS1$

$DN2$נוכחת$DN2$וקיימתשרירהבימינו,גם

מו־לחברמ"הציווי"הנסיגהחרף

זיקה

$TS1$מוזיקה$TS1$

$DN2$מוזיקה$DN2$כיום,גםבלבד.א־טונאלית

מוזיקההכהן־פינצ׳ובר,מציינת
על"יתרהרמונייםשמצלוליה
בת־פשטניתנחשבתהמידה"

פישתם

$TS1$בתפישתם$TS1$

$DN2$בתפישתם$DN2$מוזיקלייםממסדיםשל
השפעה.בעלי

הרמוניתמוזיקהמזו:אףיתרה

אפילונתפשתלאוזןערבה

יחסיאתבמשמרתכ"דכאנית",

אופן?באיזההמעמדיים.הכוח

וטובבאוזןנעיםעושהשהיא"בכך

מאתגרתשאינהמוזיקהבנשמה".

זותפישהעלהקיים.הסדראת

רותפרופ׳להתווכח,כמובןאפשר

אותה,מציגהרקהכהן־פינצ׳ובר
שופ־לאמקורותיה,אתמבהירה

טת

$TS1$שופטת$TS1$

$DN2$שופטת$DN2$.מדרבנתהיאזאתעםאותה

שנ־לקולותלהאזיןהקוראיםאת

חשבים

$TS1$שנחשבים$TS1$

$DN2$שנחשבים$DN2$"קריאות"מרעישים(

מקוםלהםולתתלמשל(המואזין,

נפשם.בתוך

הערה



