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  . בעריכה ועדכון שלי 1975 מהדורת מסדה דע את המוסיקה  של פרנק פלגלספרוא מבו 

  .)1972סתיו  (ג" תשלןווחש, פאריס נכתב ב

ת נו באמצע שןער באחת מחורשות השומרונועת הנות ה צופים שלנמח: ותד ילןזכרובאעז להתחיל  

 בכריכה ןקט י ספרד מגיע ליןכר מהיכוי זינ א.ורהד למסיבת ליל שבת מסביב למונןה מתכנ המח.הארבעים

 וב י מעלעלנ לתחילת המסיבה אדתרו ענוקות שד ב.ק פולאקנ מאת פרא–" ע את המוזיקהד" –קה ויר

 מוצא את עצמי שקוע ניא, ס במערה ביערנ להתכלנוקוראת ו כאשר מריעה החצוצרה .ותנ סקרךמתו

ע למסיבה עם יור את הפרק ואגאגמ" –ומים ואומר לעצמי דמד לאור הןאת הפרק הראשויבקר

וק צלילי השירה מסביב נשמעים מרח, עשה סביביני מצליח להתפכח שוב אל הנ שאד ע."יםנהאחרו

 ןוו כי.ךי מרבה להצטער על כננואי, יעבור הד המסיבה אבו.באמצע הספר י כבר מחזיקנאילו או, ורהדמל

 דהד המסיבה מהךי שומע את כל מהלנ אקו מרח.ןטנר ומשתרע באהל הקטנליק די מנא, תייםנ ביךשהחשי

ם הבאים אהרהר י בימ.מה אחתישנם את קריאת הספר בייי מסנא, זרים למאהלו שהחבריא חד עךא, ביער

   .י עולםנא פתח לפהו .וב לקרוא בו אשודעוהרבה ו ב

גיע  היא ה.ת מגלה עולמותנבבחי)  פולאקעדייןאז (ק פלג נת הארבעים היה פרנויקה של שוזבבי המולח

 ,יקולוגזמוכו תרךנכפס ותדלויו בפראג עיר הודלאחר שסיים את לימ, ששו בן עשרים ותובהי  1936- ארצה ב

 ה שלנאביב הקט-  בתל.וסופיה ושלט בכמה שפות גם פילדמל ןשכ, ךתר לאין ערוו השכלתו היתה רחבה יךא

, יםניו מציהםנבי, ים צעיריםנתרנפס ורדרה ומעצב של וא היה ראשית כל מושים הות השלנו שףסו

תם ו למרות תנאי המחסור של א.תר נרחבתו פעילותו היתה הרבה יך א.שהתפתחו והיו לשמות בינלאומיים

, יכל פרטינוניזאת ללא גו, מעושרה של תרבות אירופה קהזיבבי המווקהל ח יח להאציל עלהוא הצל, ימים

ה זה ובעצם הוא הי, דברהפסנתר היו לשם מבלו ו' הצדו ליך של באי ערב.ספונטנית וכובשת, הבגישה רעננ

, מלחין, מנצח, מרצה, רהומ, ןמבל'צ, ןפסנתר: היתה מפליאה בגיוונה לותוי פע.מבלו'את הצ לה לנוישג

יו  בספר.פרוס. .. ו1952-1950 יםנבשך והתרבות נוי החדקה במשרזיהמו ורדמ  הלמנ, דות רבותעוחבר בו

, ת אל השפה העבריתויי הסתגלוזאת על אף קש, ובההמלה הכת ךרדגם  ותוישים קרנה איהרב ויבמאמרו

  . ותו אלא רק עם בואו ארצהדלי אותה בדלא למן שכ, יןלוט לחשהדעבורו ח שהיתה

ל שג ובשום ס לז הוא לא זל.ל מלה זושפה יבן הוקרטית במומ דתהייקה הזשתו של פרנק פלג אל המויג

 ין ב– היתה קיימת רק אבחנה אחת ו לגבי.תום של מוסכמווגייר בגבולות מלאכותיים ובסי הכולאוזיקה מ

 ן עם היותו פרש.ךפנבאושל א  זוד ועךשל בא החל מזוו רותה עביה בהוקה טוזימו, עהוקה טובה לגרזימו

, לתיאטרוןיקה לא היסס לחבר מוז, )למשל, ך של באברג ות גולדאצייור(ת וות וארוכדת כבורייצ  של מצוין

ואף פזמונים והלצות )  הקאמריןבתיאטרו, למשל, "כובע הקש האיטלקי"ל(" קלה"אי כדר ודגושת

   . יותקלוזימ

ן המשובח ביותר במסורת מא הביא ו ה.דת גם יחדבואמצעית ומכ- של פלג אל הקהל היתה בלתיוגישת

נים ישראליים יותו עם מלחדייד פרשה אחרת היא .בעריםות ובמושב, יםבקיבוצ, רץם באדפה אל כל אואיר

 .ודאף הוקלטו על יו וצעוב ואלה, ופי הזמנתו ולם למענדעל י  נכתבותרות רבוי יצ. ליצירתםן שנתדודעיוה

ת הצעירה בארצות אירופה ישראליקה הזישל המו כתרוה פלג השגריר הבלתי מית הו שנים רבךבמש

ם קטנים יבושיב, מו במסגרת אינטימיתיהתקי קר באלה אשריבע, ו בקונצרטים וברסיטלים של.ובעולם
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 שובר את החיץ שבין אמן לקהל ךהסבר לנגינתו וכי ברדם דיהיה פרנק פלג מק, יםית קאמרוובאולמ

  . רתות היצירה והתקשיניו בחווייומשתף את מאז

 זה מקרה ן אי.ומקרבי לבב" יםאוזניי מאיר", כאלהדברי הסבר הכתב של  לו העלאה עליספר זה הוא כא

לם וות העויבלת בספרוומק צורה כה אהובה, הבדיונית ההתכתבותרת וזה בצ שפלג בחר לכתוב ספר

 של ךפה נופיוסצורה המ, דמיין מורה לתלח ביש- וד כדוימ לי ספרו אפילובה נכתבש צורה, מים ימימהימ

   . תקשורת–קרה יע שכן כל, םיפי המכתבוליח  לקורא העוקב אחרישואני ושין אייענ

יקלי וזוי המו הה.ינהדשראל שלפני קום המי-  בארץות ספר מאז כתב פלג אחלפוה ם שניכמעט שלוש 

ן מצאנו לנכו,  עם זאת.ם לקורא של זמננוינם כה מובנים שאיברדש בספר יו,  מאזודבארצנו השתנה מא

 ,גיבור הספר, ן שמעו.הקורא בם אלורי רק לשם קולו,  את רקעםהסביר ל– מוטב – אלאשלא לשנותם 

דבר  המידחיקה הזי זה הוא סוג המויר שןשכ, רי הוא מכד בלבותוו ואאותש,  העםירמרבה להזכיר את ש

 ן איך על כ?וו ומה אופיי מה מקורות? ראל יש מה הוא שיר העם ב.)ת הספרבראשי(אל לבו ומשמש אותו 

 ן שמעויא לגבושיר העם ה, מקום  מכל.רוטי המקום לפן ולא כאודה סבוכה מאיואכן הבע, בר כללדהיא מ

   .ךנסתפק בכו, שיתוהשימוטה ויקה הפשוז המרתדהמושג להג

 -צי בארץו שהיה חלךונחי,  בקיבוציםקלייזך המווטין מן החינומת בהתעלמו לחל גם חוטא לאוןשמע 

 שלא בכל הקיבוצים היה ןכונ. קטור אחר בארץסבכל  הרבה יותר מאשר, פלאותנצאות ווהביא לת ישראל

ו דור של תלמידים לפעילות כנשחי, היקזורים למופלאה של מנ בחלקם הגדול היתה פעילות ךא,  כזהךונחי

, פרסיות כה רבה בראשית הנוגדות בקיצונמותר לומר שהעמדת המל. תית גם יחדנית יוצרת והאזיקלזמו

  .  עקב ההתכתבותןשמעו  להמחיש את התמורה המהותית העוברת עלןידתפק

שמושגי , ונל ימיש ארוכות מדי לקהל ןי כי הנמו ד– ולקיבוצו ןצרטים המוצעות לשמעוניות הקונלתכ אשר 

צרטים הפומביים מאז נ הקוךחל קיצור רב במש, כידוע. דורות קודמים מאלה של דוים מאנ שלו שוןהזמ

 כי הם חוכולהי כדי 19- בראשית המאה הן בטהובךצרטים שערנת הקווינ בתכן לעיייד. ראשית קיומם

קה סכולל הפ , בממוצע שעתייםךמש נוננצרט פומבי בזמנ קובעוד אשר, ת ויותרוארבע שע-שותמשכו שלה

תקליטים ביתיים - ו להפעיל הלכה למעשה קונצרטיםנסראים כאלה אשר יו הקןאם יש בי. לא קצרה

כת השמעה טובה היא כאשר מער, אינו מקובל כיום התקליטים הפומבי כבר צרטנכי קו(פר סבמתכונת ה

  . ת קצרות יותרוינתכ יבנווקודה זו נא לב לנישימו , )בהישג ידם של רבים

 היה ודאי מורכב בעיקר מאנשי וקהל(וריה סצרטים לנע קוסבאחד המכתבים מזכיר פרנק פלג את צאתו למ 

שמע כיום כחלום נדבר ה, )ןיה בכל ארצות המזרח התיכוניהצבא הבריטי ששהו בזמן מלחמת העולם הש

  ... לי עוד יבוא יוםוא,  יודעי מךא, פמיהסבא

על "חבר מערכת , אי יעקב רביס והמיונאתהעישונה פר במהדורתו הראס נתן לןאת הלבוש העברי המתוק 

פר שינויים מעטים סב כחית חלונוה במהדורתו. המשוררת לאה גולדברג את הגהתו עשתהו, "המשמר

נים  רשימת המלחי–פחים סהנ וכן עודכנו בו, מאז ועד היום פתחות השפהוח ובמינוח בהתאם להתסינב

כתב נבה שפה וח התקולר דורח כדי לו כלשהאמץלמ ךנו יצטרל ימישייתכן כי הקורא . נחיםוורשימת המ

א יוההנאה מן האמנות ה, שכן יש ערכים שהם מעבר לזמן ולמקום, פק כי מאמץ זה כדאיס אין ךא, פרסה

  . אחד מהם
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 מאפשר העמקת ומצם אינוהמצ פו היקןשכ, יקהוזבב המוון לחזה הוא רק בבחינת מבוא ראש פרסר כי ובר 

, די ביטוי בכתביו האחריםתו של המחבר ובאו ליודברים שהיו דווקא אופייניים לאישי, ףסוניתר ופירוט 

ם ניפר כזה מורגש כבר זה ש סשלו רונסח. הו מלבב ומקרבו כמןיקה איז כמבוא ראשון לחובב המוךא

בור יצ  הבאתו מחדש אלןם למעי אלה העושבואו על הברכהיו) רותיו הקודמות אזלו במהיתורומהד(

  . הקוראים

  

  

 


