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ציפי פליישר

נולדה בחיפה בשנת  .1946כבר מגיל שלוש ניגנה בפסנתר ואלתרה
מתוך שמיעה .גדלה בתוך סביבה יהודית-ערבית .לאחר מכן המשיכה
בלימודי הפסנתר הפורמליים ובתיאוריה ,בקונסרבטוריון ע"ש רובין בחיפה.
את לימודי התיכון סיימה בבית הספר הריאלי בחיפה במגמה המזרחנית.
תאריה האקדמיים כוללים :תואר ראשון בתיאוריה ,בקומפוזיציה
ובניצוח מטעם האקדמיה למוסיקה ע"ש רובין בירושלים ,תואר ראשון
בלשון עברית ,בשפה וספרות ערבית ובהיסטוריה של המזרח התיכון
מטעם אוניברסיטת תל-אביב ,תעודת מורה מוסמך למוסיקה מטעם
המדרשה למוסיקה שבמכללת לוינסקי לחינוך בתל אביב ,תואר שני
בחינוך מוסיקלי מטעם אוניברסטת ניו יורק ( ,)NYUתואר שני בבלשנות
שמית מטעם אוניברסיטת תל אביב ,תואר שלישי במוסיקולוגיה מטעם
אוניברסיטת בר-אילן בישראל .נושא המחקר בעבודת הדוקטוראט שלה
התמקד בחשיפה היסטורית של מקורות האופרה מדיאה מאת כרוביני,
וניתוחה המעמיק תוך מיזוג שיטות הניתוח של היינריך שנקר ויאן לה-רו.
עם הפרסים הרבים שבהם זכתה פליישר בארץ ובעולם נמנים הפרס
למפעל חיים מטעם אקו"ם; פרס ראש הממשלה לשנת היובל למדינת
ישראל; פרס אונסקו-פריז ( )Rostrumלמלחינים על יצירותיה גלימת
הלילה ובהרי ארמניה; פרס המועצה הציבורית לתרבות ואמנות ליצירתה
אורטוריה  ;1992-1492פרס אשת המוסיקה בישראל מטעם גלובס
(מצוינות נשים); פרס אקו"ם ליצירתה כשני ענפים; מלגות ופרסים
מטעם ממשלת פינלנד ,ממשלת ארה"ב ,חברת ברהמס (גרמניה)
והחברה הקנדית למוסיקה אלקטרו-אקוסטית.
סגנונה של פליישר עבר תהפוכות במרוצת חייה היצירתיים ,ודינמיקה
של השתנות מאפיינת את פעילותה הפורייה .ההתחלות בשנות השבעים
מאופיינות בגישוש ובחיפוש אחר סגנון הלחנה אשר ישלב בתוכו את
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השכלתה בתחום המזרח .שנות השמונים הביאו לעיצוב וגיבוש סגנון
זה ,אשר מכיל מצלול רגיש ודימויים מנופי ישראל .עבודתה הגיעה
לשיאים חדשים עם יצירות אשר חוברו בסוף שנות השמונים לטקסטים
בערבית ספרותית .היצירה הבולטת שהולחנה באותם ימים היא הקנטטה
כשני ענפים למילים מאת אלח'נסא ,המשוררת הבדואית מן המאה
השישית לספירה .פוריות ושפע יצירתי מתפרצים בשנות התשעים:
פרץ זה בא לידי ביטוי בטקסטורות מוסיקליות נועזות הסופגות את
השראתן ממרחבים שמיים קדומים ורחוקים .המאזין מתרשם מנופי צליל
ולשונות שמיות עתיקות ,ומנופי דמיון ודרמטיות אנושית-נשית היוצרים
בהשתלבותם פנורמה מרגשת ומרטיטה .אותו נוף לוקאלי של המזרח
הים-תיכוני השמי בשפת האוונגרד ,ואותו חותם נשי-אישי ומקורי המאפיין
את יצירותיה של פליישר ,הם-הם שזיכו אותה בהכרה בינלאומית מרשימה.
התקליטור נערה פרפר נערה  -מסע מסביב לעולם ( ,)2005המקבץ
בתוכו שלל ביצועים מרחבי העולם של מחזור שירים זה למילותיהם של
משוררים מלבנון ומסוריה  -משקף באופן נאמן ביותר את פריצת ה"אני
מאמין" (קשרי ערב-מערב) של פליישר לא מכבר אל גבולות בלתי נודעים.
מאז אמצע שנות התשעים מקדישה פליישר את מרצה לליבון אידיאות
פילוסופיות-רוחניות תוך הלחנות רחבות ממדים של אופרות וסימפוניות,
ובצידן יצירות דרמטיות להרכבים קטנים יותר ,ואלה קובצו באלבום כפול זה.
בז'אנר האופראי בהמשך לאופרה הקאמרית מדאה ( - 1997בכורה
עולמית בישראל) ,ניצבת ה Grand Chamber Opera-קין והבל (2002
 בבכורה עולמית בישראל) ,האופרה הקאמרית ויקטוריה ,שקטע ממנההועלה בבכורה עולמית בישראל (מאי  - )2006ויקטוריה והגברים.
מדאה זכתה לבכורה אירופית בשנת  2004בקלן; קין והבל זכתה
לבכורה אירופית ב 2005-בוינה.
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תקליטור חמש הסימפוניות Tsippi Fleischer - Symphonies I-V
שהופיע באוקטובר  Vienna Modern Masters( 2004מס' קטלוגי )3056
מביא לנו בהרחבה את האופק הרטורי הנוסף של פליישר  -הכתיבה
הסימפונית.

לה מאוד ,והיא עוסקת עתה בסיכומי מחקרה ובהבאתם לדפוס במתכונת
של מספר ספרי-יסוד ומונוגרפיות.
הראשון שבהם כבר ראה אור  -הירמון שירים (שני כרכים) ,2005
בהוצאת מכון מופ"ת ומכללת לוינסקי לחינוך.

אם נסכם את סגנונה המוסיקלי של ציפי פליישר  -בולטות בו שלוש
מגמות לפחות:
א .האקזוטיציזם הנוטה אל המרחק ההיסטורי והגיאוגרפי בצד הלוקאליזם
הריאלי של ההווה המודרני המשתלבים זה בזה.
ב .חוויות התת-מודע הנשי והאימהי הנחשפות תוך השראה מרחפת
וחלומית ,על קו התפר שבין ריאליזם לסוריאליזם.
ג .קליידוסקופ הצבעים העשיר של השפה והמצלול ( )sonorityהאקוסטי.

בין יוזמותיה הבולטות הקושרות חינוך והלחנה:
"קבוצת מלחינים בעקבות שורשיהם" (" ,)1985-1982פורומי הזמר
העברי" ( )1996-1992במכללת לוינסקי לחינוך ,העֶרכה האינטר-
דיסציפלינרית למחנכים מתחומי המקרא  -האמנות  -המוסיקה בעקבות
הסצינה האופראית (פרי הלחנתה) משפט שלמה בהוצאת מכון מופ"ת
( ,)2008מפגשי הנחיה להנחלת השיטה להירמון שירים לכל קהיליות
המוסיקאים והמחנכים למוסיקה בישראל ( .)2008-2005כל זאת
כשהיא ממשיכה לנסוע כדי להתלוות לביצועי יצירותיה ברחבי העולם.

עבודתה של פליישר תוחמת כשלושים שנות יצירה ,המשקפות זרמים
ססגוניים חשובים לדינמיקה של היצירה העכשווית המוסיקלית-בימתית
בישראל ובעולם .כל יצירותיה מוקלטות על-ידי חברות תקליטים
בינלאומיות - Vienna Modern Masters ,Opus One ,Aulos -
ומושמעות עי תחנות הרדיו בישראל ובעולם.
עתה ,כבר שקועה ציפי פליישר שנים מספר בהלחנת הGrand Opera-
 Adapaבשפה האכדית .עיסוק זה ממלא את חייה בדרך אל האיחוי של
כל החלומות ,ההתנסויות והיכולות שהיא נושאת בחובה.

דר' רבקה אלקושי
ינואר 2009

פליישר היא אחת התורמות הפעילות ביותר לאידיאולוגיה של ההלחנה
והחינוך המוסיקלי בישראל ,אותה אידיאולוגיה אולטמטיבית המגשרת
ומקשרת בסינתיזה בין מזרח ומערב .זו גם מסגירה אמונה פאציפיסטית
עמוקה .פליישר גידלה דורות רבים של מוסיקאים שהפכו לשם דבר.
חקר הזמר העברי כמשקף את הדמוגרפיה וההיסטוריה של עמה חשוב
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הקדשה
להיינץ קליין
Heinz Klein

נתמזל מזלי לפגוש את העורך האּוטופי היינץ קליין ,כאשר היה נשיא
חברת התקליטים המשובחת  Aulos - Schwann Kochוהחליט להפיק את
התקליטור שכולו מיצירותיי Tsippi Fleischer - Arabische Texturen
(מספר קטלוגי בהוצאה המקורית  ;3-1420-2מספר קטלוגי בהוצאה
המחודשת ,מהדורת  - Aulos - Musikadoקלן .)Aul-66063

זוהי שלמות אידילית אחת גדולה של אדם עם מה שהוא עושה כשהוא
מקדיש את כל כולו בריכוז מוחלט ,לעבודה .אחוז השראה .שום
טלפונים! הס מלהזכיר את הפרה הטמאה שנקראת טלפון סלולרי.
לאחרונה עבר להתגורר עם משפחתו בחוה בהולנד שעל גבול גרמניה
כשהוא מתלכד עוד ועוד מדי יום עם הטבע שמסביב.
היינץ קליין נולד ב 1930-בעיר  ,Dülkenגרמניה .למד מוסיקה כנסייתית
וחינוך באוניברסיטאות אאכֶן וקלן .לאחר לימודיו אלה עבד כאורגניסט
וכמנצח מקהלה ותזמורת .אחר-כך המשיך להשתלם בקונסרבטוריון
של דיזלדורף ע"ש רוברט שומאן ובאוניברסטת בון בתחומי הפונטיקה
ומדעי התקשורת.

אחר כך למדתי להכירו מקרוב ,לדעת את גדולתו.

בשנים  1988-1960כיהן במשרה בכירה כמהנדס-קול ברדיו קלן
( ,)WDRכשהוא מתמקד בפרוייקטים חדשניים בסטודיו לאמנות אקוסטית
 .Studio für akustische Kunstהוא זכה לשבחים רבים על עבודתו -
פרס רדיו איטליה  Prix Italia Premio -של ה RAI-שהוענק למאוריציו
קאגל על תסכית הרדיו שלו ( Die Umkehr Americaהתזוזה בחזרה
של אמריקה) ,נזקף רבות לזכותו של היינץ קליין (ונציה .)25.9.1977
הוא זכה לשבחים רבים על עבודתו " -הוא האב הטכני של האמנות
האקוסטית הגדולה" כתבה עליו המלחינה האוסטרלית Doris Hays
במגזין ( Funk Korrespondenzeקלן ,גליון .)15.7.1988 ,28

כשהגעתי אל הסטודיו שלו ,השוכן במרתפי ביתו ,לא הרחק מפרנקפורט,
מאוד חששתי והתרגשתי .הוא היה בשבילי אֵל רחוק וגדול ,אחראי
לפרודוקציות-יוקרה עם גדולי מלחיני התקופה .איך הוא לא מוותר על
פגישה אישית ,אתי הקטנה והבלתי מּוכרת לו ,חשבתי ,אבל זה מה
שהרשים אותי.
היינץ קליין הוא אמן .כשהוא בודק יצירות מלחינים ,בלי שום דעות קדומות
הוא מתייחס אליהן  -תמיד כאל דף חלק ,עם יושר אינטלקטואלי ומקצועי
.
המגּוב ֶה בידע רב ובמומחיות עצומה (מנצח ,אורגניסט) ועם
למהדרין,
הכישורים הנדירים של אמן טוטאלי בעל טעם משובח  -הפתוח לכל
הסגנונות בתולדות המוסיקה המערבית .הוא גם מצוי היטב בהיסטוריה,
בציור ,בספרות.
ואז ,ב ,1992-החלה העבודה איתו ,בשיא האכסטזה והעונג ,והיא עדיין
נמשכת .מאז שהיכרתי את היינץ קליין בחרתי בו כעורך הטכני (post
 )productionשל כל תקליטורי המוסיקה שלי ,המכילים לעיתים מיגוון
קשה במיוחד לעריכה.
כאשר היינץ קליין עוסק בהקלטות ובעריכת תקליטור ,הוא מטפל באופן
טבעי בכל הפרטים  -מן המיקום הנכון של היצירות על גבי ה CD-בזו
אחר זו ,ועד לניואנסים הדקיקים של מרקם הסאונד המתאים לכל יצירה
ולמכלול ה ;CD-ואז לפתע 'ישפוך' הגיגים כל כך יצירתיים ונכונים ,ובאופן
לגמרי טבעי ,בעניין צבעי עטיפת התקליטור וכל עיצוב העטיפה הקדמית,
ואפילו יגלוש לפרטי הפרטים של הגרפיקה.

10

בהקדשות מיוחדות כתבו לו" :אתה הוא שמביא לנו את הקידמה כשאתה
תמיד חוקר את תחומי החדש  -היפה  -והמפתיע בנושא הסאונד ,עם
החוש לפנטזיה" התבטא  Heinz Von Cramerלאחר סיום הפקת
"עליסה בארץ הפלאות" ,קלן " ;)27.10.1975היה זה ניסיון נפלא לעבוד
אתך ,אתה לא רק מהנדס-קול אלא אתה קודם כל אמן"
(וינקו גלובוקאר לאחר הפקת הרדיו ,Individuum Collectivum
פריס .)20.2.1983

11

תקליטור

ככל שהתמסר יותר ויותר לחברת התקליטים פרי רוחו  - Aulosכך
הוכחו עוד ועוד טוב טעמו וכישוריו הגלובאליים ,ורוחב ההפקות שעסק
בהן נע ממוסיקת הרנסנס ועד למוסיקה חדישה.

I

בעקבות ידידותנו העמוקה בת  15השנה ,היינץ קליין הירבה להזדהות
עם יצירותיי הנכללות באלבום כפול זה .היה זה הוא שהגה את הרעיון
של כתיבת יצירה חדשה למקהלת "נערי טלץ".
אני מקדישה את האלבום הכפול הזה להיינץ קליין באהבה.
ציפי פליישר
פברואר 2009

12

אנו יוצאים מן הכללי-אוניברסלי
(מחול פיבונצ'י) אל הישראלי
(סאגא-פורטרט) ואפילו הישראלי-יהודי
(הסימפוניה החמישית) ,ואז שוקעים
לרגע בעומק ההֶמיה היהודית
(בקץ הדרכים - Mein Volk ,עַמי).
בפינת הבונוס שלנו בתקליט זה -
מסמך נדיר של מספר רגעי חזרה
על האופרה מדאה בקלן.
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1
ל 16-נגנים

אנסמבל סולני תל אביב
מנצח :ברק טל

מחול פיבונצ'י

ִיב ֹו נ ָצִ'י
מחול פ ּ
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יצירה אינסטרומנטלית קצרה זו ,הכוללת פרק אחד ובעלת אופי ויטאלי,
פותחת את האלבום כולו .היא נחשבת בעיניי כיצירה "אורחת" ,כי
להבדיל מכל יצירות האלבום הכפול היא נטולת טקסט ,וזוהי אכן פתיחה
בלתי שגרתית לתקליט שכולו מורכב ממוסיקה הכוללת טקסטים.
הקסם של נוסחת פיבונצ'י המתמטית הנמצאת בכל כך הרבה נפלאות
בטבע ,נתן השראה לכתיבת יצירה זו .השימוש בה הוא בתחום המתמטי
הבא.1 ,1 ,2 ,3 ,5 ,8 ,13 ,21 :
בראש ובראשונה הושפעה מן הנוסחה התשתית הריתמית .זוהי יצירה
קרנבלית באופיה ,ויטאלית בעלייה מתמדת .החטיבות הולכות ונעשות
יותר ויותר אינטנסיביות  -הגיוון מתגבר הן בתשלובות צבעי הכלים והן
בחילופי הטקסטורות .כל חטיבה היא כעין שאלה שנענית בדיעבד
בחטיבה הבאה ,והווירטואוזיות הנדרשת מן האנסמבל הכלי הולכת
וגוברת.
וניכנס קצת ליתר פירוט.

הקלטה 29-26 :ביוני 2005
אודיטוריום הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה (שטריקר) ,תל אביב
מתאם צליל ומקליט :יעקב אבירם
בכורת במה :באותו אודיטוריום במסגרת סדרות הקונצרטים של אנסמבל סולני תל אביב 21 ,במאי 2006
הרכב :כלי נשיפה :שני חלילי-צד ,אבוב ,קלרינט בסי-במול ,פגוט ,חצוצרה בדו ,טּובה
כלי מיתר :כינור ראשון ,כינור שני ,כינור שלישי ,ויולה ראשונה ,ויולה שנייה ,צ'לו ,קונטרבס
נגן הקשה  :1גלוקנשפיל ,תיבת עץ ,משולש ,Slap Stick ,קסטנייטות
נגן הקשה  :2קונגס ,טמבורין

14

דיסק

I

חמש החטיבות הצורניות זורמות בזו אחר זו במהירות .התשתית
הריתמית בקונגס מתלווה אל ההרכב על כל מגווניו למן רגע ההתחלה.
בתחילת החטיבה הראשונה בולטות כניסות הנשפנים ,לעומת זאת
בחטיבה השנייה מככבים כלי המיתר ומאוחר יותר מצטרפים הנשפנים,
בחטיבה השלישית מככבים כלי ההקשה במעין סולו משלהם ,בחטיבה
הרביעית גובר ה accelerando-התזמורי ,ובחטיבה החמישית בהפתעה
מוחלטת מתנגן לו ואלס בדרך של כניסות כלים בודדים תוך ניצול מירבי
של מנעדיהם; זוהי כעין אמירת שיא מבחינה טכנית של נגינת האנסמבל
המבריקה ,וזו מסתיימת בנגינת הנושא באופן חד פעמי על ידי האנסמבל
כולו ברקמה כורדאלית התואמת את "שפת הצליל" של היצירה כולה.
מחטיבה לחטיבה מתגברת הדינמיקה.
דיסק

I
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2-7
ומהי שפת הצליל? שורת צלילים היוצרת כעין נעימה ,אשר חוזרת
בקביעות ,תוך פיתוח מלודי זעיר אשר חוזר גם הוא בקביעות ,ובארבע
טרנספוזיות ותו לא:

סאגא פורטרט
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לזמרת וסרט הקלטה  -בשישה פרקים
מילים :דן פגיס
אתי בן-זקן ,מצו סופרן

שפת הקצב הנובעת ישירות מנוסחת פיבונצ'י ,פועלת במשקלי תיבות
של שמיניות התואמות את הנוסחה (עד  21כנ"ל) ,כאשר בכל
תיבה נוספות בקביעות שתי נקישות של קונגס .נראה נא את תיבות
הפרטיטורה הראשונות:

היצירה הוזמנה על-ידי אנסמבל סולני תל אביב עם המנצח ברק טל
לבכורת הקלטה בפרודוקציה (יוני  )2005ולבכורת הופעה על הבמה
(מאי .)2005
היא הולחנה בוינה ,אפריל  ,2005כששהתה המלחינה בעיר זו בימי
הפקת הבכורה האירופית של האופרה פרי עטה קין והבל על-ידי קבוצת
.MusikWerkStatt-Wien

{ סיימנו לחולל עם פיבונצ'י ואנחנו נכנסים לחיים} .
16

דיסק

I

דן פגיס
הקלטה :ספטמבר-דצמבר  ,2002אודיטוריום מכללת לוינסקי לחינוך
מתאם צליל ומקליט :יעקב אבירם
מופעי בכורה על הבמה :ישראל (תל אביב ,ירושלים ,חיפה ,מטולה) 28.6.2003 - 21.5.2003
דיסק

I
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ְָחמְָקה לָּה יַלְדּותִי ּובְמּותָּה
אּג ָדֹותַי ו ְַרק אֹותִי הֹותִיָרה.
טלָה ַ
נָ ְ
ָהפְַך סִּפּור ַחּי ַי לִי לִבְדּותָה.
ּשו ְא אָׁשּוב עֹוד לְ ַבּקֵׁש ּדְמּותָּה
לַ ָ
אפְלִיג ּתְַרׁשִיׁשָה ו ְאֹופִיָרה.
ּשו ְא ַ
לַ ָ
זְהַב אֱמּונֹותַי ַהּז ְַך עָטָה
ׁש ֶה ֱאפִיָרה.
עֹופֶֶרת ָחכְ ָמתִי ֶ

הַּפֹוְרטְֶרט
ַהּיֶלֶד
אֵינֶּנּו יֹוׁשֵב ִּבמְנּוחָה,
תּפ ֹס אֶת ַקו לְ ָחי ָיו.
ָקׁשֶה לִי לִ ְ
אחָד
אנ ִי רֹוׁשֵם ַקו ֶ
ֲ
מטֵי ּפָנ ָיו ִמתְַרּבִים,
ו ְִק ְ
אנ ִי טֹובֵל ִמכְחֹול
ֲ
ׂשעָרֹו ַמלְּבִין,
תעַּקְמֹותְ ,
ׂשפָתָיו ִמ ְ
ּו ְ
מעַל עַצְמֹותָיו .אֵינֶּנּו.
עֹורֹו ַה ַּמכְחִיל ִמתְַקּלֵף ֵ
אנ ִי
ַהּז ֵָקן אֵינֶּנּו ו ַ ֲ
אנ ִי ּבָא.
אנ ָה ֲ
ָ

הטקסטים מתוך:
דן פגיס ,כל השירים
עורכים :חנן חבר ,ט .כרמי
הוצאת הקיבוץ המאוחד
ומוסד ביאליק
תל אביב וירושלים,
תשנ"ב 1991

18

דן פגיס
דיסק

I

סאגא פורטרט

חמְָקה ל ָּה יַל ְדּותִי
ָ

דן פגיס נולד בראדּוץ ,בוקובינה ,ב 16-באוקטובר  .1930בהיותו בן
ארבע עלה אביו בגפו לארץ-ישראל .באותה שנה נפטרה אמו .בשנים
 1944-1941היה במחנה כפייה .בשנת  1946עלה לארץ ונפגש
בשנית עם אביו .התחנך בחברת נוער במרחביה ואחר כך חי בקיבוץ גת
ועסק שם בהוראה .שיריו הראשונים פורסמו ב .1949-מ 1956-התגורר
בירושלים ולמד באוניברסיטה העברית .מ 1962-לימד באוניברסיטה
העברית ומ 1972-כיהן בה כפרופסור לספרות עברית .קנה לו שם
כחוקר דגול של השירה העברית בימי הבינים והרנסנס.
נפטר בירושלים ב 29-ביוני .1986
ציפי פליישר:
"בסגנון שירתו בולטים מירכוז המבע ,הצמצום והממוקדות ,סממנים
שחדרו אליה כנראה בהשפעת היכרותו המעמיקה עם השירה העברית
שאותה הירבה לחקור".
ביצירה זו יש התעמקות גוברת והולכת ,טוטאלית ,במסר של טקסט
קצר אחד" :הפורטרט" .המלחינה בונה ארבע וריאציות על אותו רעיון
טקסטואלי ,באווירה קודרת שבה תהליך הכליה מתממש באופן סונורי:
היצירה נפתחת בכורל-ואלס שקט על הטקסט "חמקה לה ילדותי",
ומסתיימת בפוגה של חרחורים .ביצירה מתלווים אל אתי בן-זקן
שלושה קווים מוקלטים בקשת צבעים של קולה שלה ,אשר מהווים
"קונטרפונקט"" ,אובליגטו" ו"פונטיליזם" לקו שהיא מבצעת על הבמה.
וניכנס קצת ליתר פירוט ,כדי להתקרב לדרמה המתקבלת באוזני המאזין.
ארבע הווריאציות ,שהן ליבה של היצירה ,הולכות ומתארכות תוך
התר ַּב ּות שברי החתכים בטקסט של דן פגיס "הפורטרט" .אותן מילים,
החוזרות ונשנות ,מקבלות ציורים שונים ללא הרף בעזרת שימוש מגֻוון
ביותר של הפקות קול הזמרת.
דיסק

I
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הוואלס חומק במהירות ,כפי שמבקשות מילותיו לומר .הוא משמש
כפתיחה לפרקים שיבואו .הוא מספר את חלוף החיים באופן פיוטי יותר
מן "הפורטרט".

הפורטרט
3

וריאציה ראשונה (הילד איננו יושב במנוחה1:44 )...
במרכז נמצא דימוי הילד ,בקולה של הזמרת שהוא ילדותי במתכוון ,וכל
ההיגדים האקוסטיים האחרים משקפים את המבוגר המתבונן בו.

4

וריאציה שנייה (הילד איננו יושב במנוחה3:52 )...
במרכז ההתרחשות האקוסטית מתלווה אל קו הזמרה הראשי כעין קו
אוניסון מעוות.

5
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2

חמקה לה ילדותי (כורל ואלס) 1:11

היצירה הולחנה במיוחד לאתי בן-זקן ,לערב שהוקדש כולו להלחנות
למילותיו של המשורר דן פגיס בבכורה עולמית; השתתפו בו גם
המלחינים איתן שטיינברג וירח פישמן (מאי-יוני  .)2003בשנת 2006
חזרה אתי בן-זקן וביצעה חלקים מתוך ששת פרקי היצירה בירושלים
ובתל אביב ,בכמה אירועי מוסיקה ישראלית.
ציפי פליישר:
"איכויותיה הנדירות של אתי בן-זקן נתנו לי את ההשראה והחויה .היא
עושה כאן הכל ,מה שמצדיק את ההתייחסות אליה כאל מדיום בפני עצמו".
מתוך כתב-יד הפרטיטורה ,שלוש תיבות השייכות לווריאציה השנייה
(סאגא-פורטרט)

וריאציה שלישית (הילד איננו יושב במנוחה6:22 )...
לאורך הווריאציה קוורטה המצטרפת אל קו הזמרה הראשי; זוהר
הקוורטות המקבילות מופרע על-ידי שברי הטקסט.

6

וריאציה רביעית (הילד איננו יושב במנוחה7:12 )...
כאן המאמץ הקיומי גדול מכל ,והוא מותקף על-ידי חרדות קיומיות קשות.
הגליסנדי המקבילים הם הם שמזכירים את השלת-התקלפות העור.
תמה "הפעולה" שבה עוסק הטקסט.

7

קודה (הזקן איננו ואני אנה אני בא) 2:55
שורת הטקסט האחרונה של השיר "הפורטרט" מולחנת לצורך הקודה
כפוגה של חרחורים .מתקבלת באוזן תחושה סטטית בהשוואה
לווריאציות ,והדובר אשר תיאר קודם לכן את הכלָיה 'חוזר אל עצמו'.
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ושוב המצב קשה ...אך ביצירה הבאה הקושי הקיומי מוחל
על ההישרדות של כל מי שחי על אדמת ישראל.
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לתזמורת סימפונית וסרט מגנטי
מנצחת :רֵבֵ ִקָה מילר

כעין פתיחה

ּבִיׁשִיבָה ׁשֶל ַמעְלָה
ּובִיׁשִיבָה ׁשֶל ַמּטָה
עַל ּדַעַת ַהּמָקֹום
ּקהָל
וְעַל ּדַעַת ַה ָ
תּפַּלֵל
אָנּו ַמּתִיִרין לְ ִה ְ
עִם ָהעֲבְַריָנ ִים.

במקום ישיבתם של המלאכים (בשמים)
ובמקום בו יושבים כל המתפללים (למטה על הארץ)
על פי הסכמתו של הקדוש ברוך הוא (האֵל)

ועל פי הסכמת כל הציבור
אנו מרשים לכולם להתפלל
ובתוכם העבריינים.

תחילת התפילה [בגוף יחיד]

ראשית זכתה הסימפוניה לביצוע מוקלט על-ידי התזמורת הפילהרמונית של מורביה בניצוח
מירקו קרייצ'י ( Mirko Krajciמאי ;)2004
ביצוע מוקלט זה נכלל בתקליטור ,Tsippi Fleischer - Symphonies I-V
 Vienna Modern Mastersמספר קטלוגי .3056

מילות זמר הרוק הפותחות את הסימפוניה:
"כן ,כן ,כן ,כן ,המצב קשה"
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המשך התפילה [בגוף רבים]

ּת ַּבעְנ ָא,
ׁש ַ
ְדּ ִאנ ְַדְרנ ָאּ ,וְד ִא ְ
מנ ָא,
אחֲִר ְ
ּוְד ַ
אסְַרנ ָא עַל
ּוְד ָ
תנ ָא
ׁש ָ
נַפַ ָ
ׁשעָבַר
מִּיֹום (הַ)ּכִּפּוִרים ֶ
עַד יֹום (הַ)ּכִּפּוִרים ַהּז ֶה
ּומִּיֹום (הַ)ּכִּפּוִרים ַהּז ֶה
עַד יֹום (הַ)ּכִּפּוִרים ַהּבָא עָלֵינּו
לְטֹובָה

שנדרנו ,ושנשבענו,
ושהחרמנו
ושאסרנו על
נפשותינו  /על עצמנו
מיום כיפורים שעבר
עד יום כיפורים הזה
ומיום כיפורים הזה
עד יום כיפורים הבא -
שיגיע אלינו (לטובה) בעוד שנה
דיסק
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תזמורת  LIVEעם סרט מגנטי
הסרט המגנטי מבוסס על גרסאות תפילת "כל נדרי" בעדות ישראל עם קולו של שלום חנוך ונגינת שופרני
מכון "רננות" בירושלים.
הקלטת הביצוע החי :התזמורת הסימפונית ירושלים (רשות השידור)  -בבכורה עולמית
אולם הנרי קראון ,תאטרון ירושלים  19-18בינואר 2006

ּכָל נ ְִדֵרי ו ֶ ֱאסֵָרי
ּוׁשְבּועֵי
(א) וַחֲָרמֵי
(ב) ו ְקֹונָמֵי
(ג) ּוְקנָסֵי
(ד) וְכִּנּוי ֵי,

כל הנדרים ,האיסורים
והשבועות שלי
(א) והחֲָרמות (הדברים שאסרתי על עצמי כחרם)
(ב) והדברים המקודשים (שאמרתי לעצמי שהם מקודשים לגבי)
(ג) והקנסות (שקנסתי על עצמי במה שאיני חייב)
(ד) וכל כגון אלה הנ"ל

סימפוניה מס'

סימפוניה מס' ( 5קולאז'

ישראלי-יהודי)

ארמית  -מקור

תרגום לעברית (משולב בהסברים קלים)

תפילת "כל נדרי" ,אשר נוכחותה בולטת מאוד בסימפוניה זו ,נאמרת
פעם אחת בשנה .זוהי אולי תפילתו החשובה ביותר של האדם היהודי.
לפני שקיעת החמה הוא מתבודד עם עצמו באווירה מיסטית ובמעמד
רציני ונשגב כאחת ,ועוסק בנדרים ובאיסורים שקיבל על עצמו .את חשבון
הנפש שלו לגבי שנת מעשיו שחלפה הוא שוטח מול הבורא.
מתלווה אל התפילה תקיעת השופר ,אשר ניחנה במוטיביקה מסורתית
קבועה .המלחינה השתמשה בנגינת שופרות אותנטית כחומר גלם ,שממנו
בנתה פרגמנטים שכבתיים שהותאמו לרוחה הדרמטית של היצירה.

סימפוניה מס'

"סימפוניה מס' ( ,5קולאז' ישראלי-יהודי) ,פרי עטי ,מכילה ארבעה
ערוצי השמע מקיפים את האוזן מכל עבר :הם מפתחים מבחינה
רטורית-דרמטית מבעים שמתקדמים מן האידאל של הבנייה  -אל
מאבק ההישרדות  -ועד לרגיעה המיוחלת .אל התזמורת מצטרפים נגני
השופרות ממכון "רננות" בירושלים וכן רכיבי הסרט המגנטי הדומיננטי
עם נוסחי כל נדרי בתפילות היהודים (עושר המקורות של פייטני ישראל
יוצאי ארצות המזרח בולט) וקולו של חלוץ הרוק הישראלי  -האמן
החשוב שלום חנוך שאומר מיד בתחילת היצירה "כן ,המצב קשה".

5

הסברי המלחינה בתוכניית הקונצרט :18-19.1.2006

התהליך הקומפוזיטורי היה מפורק ומורכב אחת :מהחזנים השרים
בהתרגשות (המקורות הם ,לפי סדר הופעתם :קוצ'ין ,פרס ,סוריה,
כורדיסטן ומרוקו) ,דרך העצמת האינטואיציות שלהם בעיבוד אלקטרוני
ועיצובן בדרך "הסיפורית" של חמש חטיבות בהמשכיות אחת ,וכלה
ביצירת המרקמים התזמורתיים .משהחל הסינכרון בין התזמורת לחזנים
הפכה הפרטיטורה הראשונה לאידאה ,כאשר הקוגניציה המתמטית
מביאה להשלמתה ומאפשרת להוציא את הרעיון מן הכוח אל הפועל.
בכל ביצוע ייוותר עדיין שביב של יצירתיות  -מבחן האיזון הסופי בין
הסרט המגנטי והמבצעים החיים.
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סימפוניה מס'
5

באשר לתזמור :עולם גובה הצליל ( )pitchשאול מנבכי לבם המצטלצל
של הפייטנים ,והטקסטורות מעוצבות מבלילי סאונד באוסטינטי ומקווי
קונטרפונקט ארוכים כחלק מהאווירה המתבקשת .הפסנתר ככלי הקשה
מעודן ,יוצר קונטרפונקט מיוחד במינו ביחס לתזמורת .חמש החטיבות
(המשולות לחמישה מצבי-רוח בסיסיים) זורמות זו אל תוך זו בקשר של
המשך אורגני או ניגוד.
מן הרגעים הבולטים בתהליך :השופרות הפותחים כאילו את ארובות
השמים ,ומיד לאחריהם בת הקול ההיולית ההופכת לכעין קריאת כרוז;
שיאי המאבק ובתוכם מכות פעמונים ושיכוב עשיר של טקסטורות
החזנים והתזמורת.
תחילת החטיבה החמישית בולטת באופיה הלירי ,האופטימי משהו; היא
מכילה תפילה רוטטת ,ומסתיימת ב"מחול" שמשתתפים בו כולם .אולי
הם רוקדים על חולות הים ברגל יחפה? ...השתמשתי שם בכלי הקשה
קונקרטיים כצדפים ,אבנים וענפי עצים .הסימפוניה מסתיימת בקולו של
שופר בודד".

בקץ הדרכים

אורטוריה ממוחשבת לבריטון דרמטי וצ'לו
מילים :אורי צבי גרינברג
דורון תבורי ,בריטון (שחקן זמר)
אורנה הרצוג ,צ'לו

היצירה הוזמנה לביצוע בבכורה עולמית על הבמה על-ידי התזמורת
הסימפונית ירושלים (רשות השידור) .היא מוקדשת לזכרה של המחנכת
הדגולה נועה יפת ,אשר הרבתה לקשור בין מוסיקה ליהדות.
המלחינה רואה חשיבות רבה בכך שביצוע הבכורה הבימתי היה דווקא
בירושלים ,כפי שחלמה.

ולאחר קולו של שופר יהודי בודד ,ברגע הסיום של הסימפוניה
החמישית ,עם כל נפח העוצמות שחווינו ,עומד היהודי מול בוראו
ויוזם משא ומתן איתו! זהו חשבון נפש קצת שונה ,והפעם הוא
מצטלצל בהרכב מוסיקלי מינימלי עם הזדקקות מיוחדת למדיום
האלקטרוני ,אשר ירחיב את האקספרסיביות הטבועה כבר בתוך
יכולותיו הקוליות של שחקן-זמר.
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אורי צבי גרינברג
הקלטה :אביב 1999
מתאם צליל :יובל קרין (פדרו)
אירועי הבכורה העולמית התקיימו באוניברסיטה העברית (בית בלגיה ,קמפוס גבעת רם) בירושלים,
 18באוקטובר  1999ובאודיטוריום מכללת לוינסקי לחינוך בתל אביב 8 ,בנובמבר  ,1999בנוכחות אישים
רמי מעלה ,אשר נתנו את ברכתם המיוחדת לאירועים אלה  -ראש הממשלה דאז אהוד ברק ,המשורר
חיים גורי ומבקר המוסיקה חנוך רון .גירסת הווידאו ליצירה זו מאת ציונה פלד (מחול ממוחשב) הוקרנה באירוע
הנ"ל שהתקיים בתל אביב.
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בקץ הדרכים

יחיד מן העם בעל כוח רב

ִרּבֹונֹו ׁשֶל עֹולָם!
ּת ְחּתָיו י ְהּוִדים ְרֵקבִים,
ׁש ַ
מצַע עֹולָםּ-כֻּלֹו-גֹויֶ ,
א ְ
אנ ִי עֹומֵד ּבְ ֶ
ֲ
ּקי ִץ הַּטֹוב..
י ְהּוַדי ַה ַחּמִים ׁשֶל ַה ַ
ׁשלֶג.
ּׁשמֶׁשּ ,כְגּוף ּבְלִי כְסּות ִּבׂשְֵדה ֶ
ו ְַקר לִי ַב ֶ
נ ֶ ֱא ָמנ ִים לְדָתְָךִ -מּסִינ ַי הַּבֹועֶֶרתּ-בֹועֶָרת,
ׁשחֲִרית וְעְַרּבִית ּוְדבִֵקים ּכַעֲנָפִים לָאִילָן הַּבֹועֵר,
תּפַּלְלִים ַ
ִמ ְ
אפְָרם.
עֲֵדי ַמּפַל ֶ
כעין קריין (מסביר) ,מתבונן

ׁשי ְֵּדעּו:
אּלָא ..אֹו ֶ
ֶ
תכְלִיתּ ,כְכָל ּדָםּ-בַרִׁ -שּלֵם,
ׁשּפְָך י ֵׁש לֹו ח ֹק ו ְ ַ
וְז ֶה דָמָם ַהּנ ִ ְ
ׁשאֵינֹו כְַדם ּדָג ּובְ ֵהמָה ו ְַדם ַחּי ַת ּבָר;
ֶ
יחיד מן העם בעל כוח רב

וְאִם ֹלאֹ ..לא נ ָבֹוא עֹוד ָּבאֵׁש ּו ַב ַּמי ִם ֹלאֹ-לא!
אנַחְנּו ַדְרּכנֵּו נִבְחַרּ ,כְכָל עַם הַּבֹוחֵר לֹו
ֲ
ּדְַרּכֹו בְ ִׁשבְעִים ָהעַּמִים

28

כעין קריין (מסביר)

אּתָה ַמכְִריז ּומֹוִדיע:
ׁש ַ
אֹו ֶ
אלהים המכוער

אּתֶם ּפְטּוֵרי-הַר-סִינ ָי!
ַ
ּתכֶם ַהּצְדָָקה ,וְלִי תּוג ַתּ-פָנ ִים-
ו ְ ִא ְ
ֱהי ִיתֶם נ ֶ ֱא ָמנ ִים עַד ּכְלֹות נֶפֶׁש ו ְַדםּ-כָלּ-גְוִּי ָה!
טֹובִים ִמּכֶם לֵאֹלִקיםֹ ,לא יִהְיּו לֵאֹלִקים עֹוד!
ּׁש ָמי ִם.
מהֲֹלְך ַּב ָ
ִמנ ְעּו עֵינ ֵיכֶם ִמּלְַדּלֵג עַל ּפְסָגֹות ּו ֵ
לְכּו ַבּג ַי ּו ִפׁשְטּו ַבּמִיׁשֹור הַּטֹוב.
ּוְראּו :מַה נָאֶה אִילָן ז ֶה :מַה נֹוצֵץ נָהָר ז ָה!
וְעַל ּכְלֵי מֵיתְֵריכֶם ַהנְעִימּו נ ִגּון ַההֹו ֶה!
ּתצַּוּו לִבְנ ֵיכֶם עֹוד לִהְיֹות נֹוְדֵדי גָל ֻּיֹות,
אַל ְ
מאֻּמֹות הָעֹולָם אֶת הַּטֹוב וְהָָרע
לִמְדּו ֵ
אׁשֶר טֹוב לִבְׂשְַרכֶם.
וַעֲׂשּו כַ ֲ

העם

העם :חזן עם קהל

ט מְָדלָקֹות
ׁשהֵן ּבֶאֱרֹות נֵפְ ְ
אֵינֶּנּו רֹוצִים ּגָל ֻּיֹותֶ ,
אּלָה צְמֵא-דָם-לִבְלִיֵ-קץ;
אֵינֶּנּו רֹוצִים עֹוד חָזֹון-לִג ְ ֻ
ׁשעֲֵרי ָהאֵׁש
ּׁש ַמיְמָה ּדֶֶרְך ַ
אֵינֶּנּו רֹוצִים לְ ִהּכָנ ֵס ַה ָ
ו ְֹלא ֶדֶרְך ּגַּלֵי נְהָרֹות ּבַּגֹוי ִים.
ׁשּכַב-לָָרָקב ּבְכָל ׂשְדֹות הָעֹולָם
אֵינֶּנּו רֹוצִים לִ ְ

לְכָאן אֹו לְכָאןִ ,רּבֹונֹוׁ-שֶל-עֹולָם!
ׁשי ְּהּוִדי ָקם ו ְתֹובֵעַ.
אּתָה ֹלא ָרג ִיל ֶ
ַ
ׁש ָבחָיו  -לְ ִסלְסּול נִּגּונ ָיו.
אּתָה ָרג ִיל לִ ְ
ַ
אּתָה ָרג ִיל לְִראֹותֹו ׁשֹופְֵך ׂשִי ַח ּבְדָמַעּ ,בְטִיף ּדָם,
ַ
ּבְלֵב ָקרּועַ ּומְֻרּתָחּ ,בְפִיק ּבְִרּכַי ִם ּבְיֹום צֹום,
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ציפי פליישר:
"המדיום האורטורי שנבחר למען הלחנה זו הצריך "מתן תפקידים"
לדוברים שונים שאיישו את אמירותיו השיריות של אורי צבי גרינברג.
הטקסט מצוטט כאן תוך "הצגתם" של הדוברים בראש כל חטיבה
צורנית-מוסיקלית".

ׁשּג ַם ַמ ַּצבְּתֵנּו ּבְגֹוַרל ּגְוִּיֹותֵינּו לְבַּסֹוף - -
ֶ
אפֶר ׂשָדֹות.
אֵינֶּנּו רֹוצִים לִהְיֹות ֵ
מצַע-י ָם.
א ְ
אֵינֶּנּו רֹוצִים לִהְיֹות עַם ּכְמֵימֵיֶ -
אנַחְנּו רֹוצִים
ֲ
לַָדעַת ּג ְבּולֵינּו הֵיטֵב וְאֶת ּכָל ַה ֶהּקֵף ׁשֶל ַהּכֹחַ!
ּכְָך וְכְָך מִּדֹות אֶֶרץ,
ׁשחַק,
ּכְָך וְכְָך מִּדֹות ַ
ֹלא יֹותֵרֹ ,לא יֹותֵר;
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כעין קריין

אּתָה ת ֹאמַר ַּבּז ֶהּ :כֵן,
וְאִם חָס ו ְ ָחלִילָהַ ..
תכְלִית ,לִבְלִי ח ֹק,
ׁשט ֹף י ָםּ ..בְלִי ַ
ִּכ ְ
תּגַלְּג ֵל.
אׁשֶר הּוא ִמ ְ
תּגַלְּג ֵל ַּב ֲ
ּוכְמֹו כַּדּור ַה ִּמ ְ
יחיד מן העם

אנ ִי אֹומֵר לְָךֹ :לא!
ֲ
אִם ,חָס ו ְ ָחלִילָהּ ..דְבְָרָך הּוא כָז ֶה,
העם  -בתפילה חרישית בוכיה

תהֵא ְקִריעָה ַבּפָרֹכֶת!
טּלִית ו ְזֹו ְ
אנ ִי אְֶקַרע ְקִריעָה בְ ַ
ֲ
אׁשֶר י ֵט עִם ְק ָהלָיו;
ָהעָם יִפֶן ע ֶֹרף ,י ֵט אֶל ֲ
אחֲֵריהֶם ִׁשבְֵרי ִבטְחֹונ ָםּ-בְָך ,נ ֹאד ּתּוגָתָם ו ְ ִסבְלָם,
הֵם יֹותִירּו ַ
הְַרּבֵה גֹולָלִים ַּבּמְֶרחָקַ ,מצֵּבֹותּ-בְאֵזֹוב מְחּוקֹותַ -הּׁשְכֹול,
מלֵאָה גַּלֵי אֹותִּיֹות ּכְעֵינָי ִם - -
ּובְִקעַת עֹולָם ְ
אלְֵך עִם ָהעָם,
אנ ִי ֵ
וַ ֲ
אּפ ֹל עַל ּפָנ ַי אֶל אְַדמַת-עֹולָםּ-כֻּלֹו-גֹוי,
וְ ֶ
ׁשעָלֶי ָה ָהלְכּו י ְהּוִדים לֵאֹלִקים,
ֶ
ׁשי ָכֹול לִבְּכֹות לֵב.
אבְּך ְ ּ - -כַּמָה ֶ
אבְּך ְֵ -
וְ ֵ
אורי-צבי גרינברג בשירו
הּדְָרכִים עֹומֵד ַרּבִי ל ֵו ִי יִצְחָק
"ּבְֵקץ ַ
מּבְַרִדיטְׁשּוב ו ְדֹוֵרׁש ּתְׁשּובַת ָרם"
ִ

(מתוך רחובות הנהר תשי"א)
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אבָל עַכְשָיו ֹ -לא יִּס ֹב ַהּגַלְּג ַל,
ֲ
אּתֵן,
ֹלא ֶ
ֹלאֹ-לא!
לְכָאן אֹו לְכָאן!
אנ ִי ,לֵו ִי יִצְחָק ִמּבְַרִדיטְׁשּובּ ,דֹוֵרש ּתְׁשּובַת ָרם!
ֲ
עֲנ ֵה ,אֶל-אָן-ז ֶהַ -הּכ ֹל?

אורי צבי גרינברג נחשב-נחשף בעשור האחרון כגדול המשוררים בשירה
העברית .מסיבות שונות ,הקשורות אף להתבדלותו שלו עצמו קרה
הדבר רק לאחר מותו .נראה נא ביתר פירוט על האיש ופעלו.
אורי צבי גרינברג (אצ"ג) נולד בתרנ"ז ( )1896בעיירה ביאליקמין
בגליציה שבפולין כצאצא למשפחת אדמו"רים מיוחסת .בהיותו כבן שנה
וחצי עקרו הוריו ללבוב ,ובעיר זו נחל חינוך יהודי תורני ברוח החסידות.
בשנת  ,1912כשהיה נער בן  ,16פירסם שם את שיריו הראשונים
בעברית וביידיש .אחר-כך השתתף בקרבות הקשים בחזית סרביה
במלחמת העולם הראשונה ,בהיותו נתין אוסטרי .בשנת  1918ניצלה
המשפחה בנס מן הפוגרום ביהודי לבוב.
בשנים  1922-1920עקר לוורשה ,ושם החלה פעילותו האינטנסיבית
כמשורר .הוא חבר ליוצרים מודרניסטיים-אקספרסיוניסטיים כותבי יידיש,
והעלה דברי אשמה קשים על פשעי הנצרות כלפי העם היהודי בחוברות
"אלבאטראס" שערך .כשהוציאה עליו ממשלת פולין צו מאסר בשל כך
נאלץ לברוח לברלין .בחוברת "אלבאטראס"  3/4שנדפסה כבר בברלין
פירסם פואמה בה העלה חזות קשה על קיצם של יהודי אירופה.
בדצמבר  ,1923חנוכה תרפ"ד ,עלה לארץ ישראל .הוא סייר בה
לאורכה ולרוחבה כשהוא מזועזע ממראה בית המקדש החרב ,התרועע
עם החלוצים ובד בבד התריע כנגד אוזלת היד של הנהגת היישוב.
תביעתו להגדרת אדנותו המובהקת של העם העברי על ארץ ישראל
הביאה לקרע בינו לבין הנהגה זו .הוא הצטרף לתנועה הרוויזיוניסטית
ונחשב אפילו לדוברה .בשנות העשרים כתיבתו לבשה אופי פובליציסטי
ובשיריו בלט חזון פוליטי שהתמזג בליריקה עמוקה .בעשור ההוא פוריותו
הרבה הניבה הוצאה לאור של ספרים ערוכים ומעוצבים באופן ייחודי;
ביניהם "אימה גדולה וירח"" ,הגברת העולה"" ,חזון אחד הלגיונות"" ,כלב
בית" ועוד.
דיסק
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אצ"ג נשאר תמיד נאמן לעקרונותיו ולאמונתו וביטאם בגילוי לב נדיר ,לא
פעם בזעם .אלה העמידו לו מעריצים ומחרימים כאחד .בשירתו הוא לא
פסק מלמהול את הליריקה שלו ברוח האכזיסטנציאליזם הלאומי ,החזון
והאמונה בגאולת " /מלכות ישראל" עד עצם יום מותו .בין הפרסים
שהוענקו לו  -פרס ישראל ופרס ביאליק .הוא נפטר ביום העצמאות ה'
באייר תשמ"א 8 ,במאי  ,1981ונקבר בהר הזיתים בירושלים.
על שירתו
לשירתו ,שהיא מורשתו הרוחנית ,נודעה השפעה על חיי הרוח והשירה
העברית במאה השנים האחרונות .את ספריו הראשונים הדפיס במספר
עותקים מצומצם ושנים רבות לא היו ספריו בהישג ידו של הקורא .עשר
שנים לאחר מותו ,בשנת  ,1991החל "מוסד ביאליק" להדפיס את כל
כתביו בעריכתו של חוקר הספרות פרופסור דן מירון.
וכך גורס דן מירון* :
תימטית נדרשה שירה זו הן לנושאים ולבעיות שעוררה ההיסטוריה
הגועשת של העם היהודי וכן לנושאים אוניברסליים...

לשונית היא הפעילה את המערכת הלקסיקאלית והתחבירית המקיפה
והמורכבת ביותר המוכרת לנו בשירה העברית במאתיים השנים
האחרונות...
צורנית היא מציגה מחד  -פריצה מודרניסטית ,ומאידך  -נסיון שיבה אל
נוסחאות שירה עתיקה...
היסטורית היא מגלמת את המרד הרדיקלי בפואטיקה הנורמטיבית של
עידן "התחיה" הביאליקאי...
פוליטית וחברתית דוגלת שירה זו במגמות הימין הציוני הרוויזיוניסטי .אי
לכך היה אצ"ג למשורר הפוליטי בהא הידיעה של השירה העברית".
ובציטוט מלא מדברי דן מירון:
"אורי צבי גרינברג הוא הדמות הבולטת ביותר מעל קו האופק של
השירה העברית והיהודית המודרנית במאה העשרים .למעלה משישים
שנה שפעה יצירתו השירית  -תחילה בעיקר ביידיש ואחר כך ,מ,1924-
בעיקר בעברית  -בשפע איכותי וכמותי שאין כדוגמתם.
כל הקורא בשירת אצ"ג כמוהו כמי שיוצא למסע בים גדול ,שחלקים
נרחבים שלו עדיין לא מופו .עם זאת ,אין בשירה העברית ים עמוק
יותר ,שבו מחכות לקורא לא רק סופות אדירות (שירת גרינברג היא
האוקיאנוס הבלתי שקט שלנו) ,אלא גם רגיעות מופלאות אצל חופים
רחוקים ,שהיחיד יכול להיות שרוי בהם בקשר העמוק ביותר עם עצמו".

הגותית נעה שירת אצ"ג בין ניהיליזם נואש ומרדני ובין דיאלוג חדש עם
האמונה הדתית...
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בשנות השלושים נדד אצ"ג בין ארץ ישראל לפולין ,כשהוא ממשיך
להדפיס בעיתונות את אזהרותיו מפני השמדת העם היהודי העומדת
להתרחש .במשך שנות מלחמת העולם השניה נמנע מלפרסם דברי
שירה אך המשיך באינטנסיביות בכתיבתו .ספרו שהיה החשוב ביותר
בעיניו הוא "ספר הקטרוג והאמונה" ( .)1937ספר זה אף השפיע רבות
על הקמת ארגוני המחתרת של האצ"ל והלח"י .לאחר המלחמה ,בשנת
 ,1951הדפיס את אחרון ספריו " -רחובות הנהר" ,ספרו שהוא קינה
עמוקה על חורבן עם ישראל.

רגשית היא מעלה מתחים וריגושים שכמעט אין לעמוד בעוצמתם ועם
זאת היא מרסנת עצמה גם על-ידי רציונאליות עמוקה...
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* דברי דן מירון לקוחים מתוך
החוברת "בית מורשת
אורי צבי גרינברג  -טור מלכא"
אשר הופקה לכבוד אירוע
פתיחת בית מורשת אצ"ג
(ירושלים 18 ,באוקטובר
 ,1999האוניברסיטה העברית,
קמפוס גבעת רם).
בהזדמנות זו הושמעה היצירה
בקץ הדרכים בבכורה עולמית.
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ציפי פליישר
הולחן  4-1אוקטובר  1998וינה  -קסל
מיום הכיפורים ועד סוכות חג ראשון ,תשנ"ט
בעיתות פנאי לקראת אירוע ל 50-שנות מדינה שבו מארחת אותי
העיר קסל בגרמניה (במימון כמה תאגידי ידידות).
עם ישראל נאבק על קיומו  -בעבר מחוץ לארץ-ישראל ,ועתה בארץ-
ישראל .התנועה הציונית ,שהייתה תנועה מודרנית ,ומכאן הצלחתה,
שילבה בתוכה את האידאל של שיבה אל עבודת-כפיים בארץ-מולדת
מתחדשת ,הארץ שבה ישב עם ישראל בממלכתו לפני אלפי שנים .הדת
היהודית במתכונתה הגלותית נזנחה.
תמונות המונים מובלים בשואת אירופה ,תמונות דם מלחמות נשפך כאן-
מטלטלות את קיומו של העם שאליו אנוכי משתייכת  -העם היהודי -
טלטלות קשות .אנו שוב ושוב בונים עצמנו על הריסות .אני יוצאת מדעתי.
עד מתי? ואיזו יישות רוחנית אנו עדיין מחפשים לעצמנו? ומהי אותה ברית
שהתחייבנו לה ונכפתה עלינו בבחירת האל דווקא אותנו? ראיתי כבר
יהודים חרדים מילדותם אשר בעטו בלהט-חופש בחינוך שקיבלו בביתם;
ראיתי כבר חילוניים שחיפשו שוב את מגע יד האלוהים בעקבות התחושה
שהם "חלולים" (ראו אביב גפן לאחרונה ,ראו יהודה שרת לפני עשרות
שנים  -בחרתי בהם לרגע כנציגי נבואת הזעם התמחדשת כנגד אובדן
הרוח והשתלטות החומרנות המשעממת בחיינו).
והנה קם אצ"ג וצורח :הוא שילב את קריאת התיגר האנושית המוצדקת
של העם הזה בצעקה ,השטן נכנס בו כשד חזק ונכון והוא פרץ למחוז
נפשי עז-רוח שלא ידענו כמוהו לפני כן :אלימות היהודי המאמין נגד האל
המשפיל .האל שהשפיל יהודים שהגיעו למעשים לא-שפויים של הרג
משפחותיהם ועצמם (גזירות תתנ"ו  ;)1096האל שהשפיל בזמנו את
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עדּות מתוך יומן היצירה  5באוקטובר  1998חיפה

אברהם בצו העקדה ואותו אברהם שהתעלה בגבורתו האילמת אצ"ג
צורח בשם העם כולו :לכאן או לכאן? נאמין בך ,אלוהי הארץ ,אם נחדל?
זוהי זעקת-שבר .היא חובקת בתוכה את הדור הצברי או את הדור שהיטיב
להזדהות עימו (רחל ,אלתרמן ,שלונסקי ,ל' גולדברג) עם הדור המתקנא
בצברים (לשם הגיוון ,דווקא ציטוט מתוך אבות ישורון ולא מתוך אצ"ג
בנקודה זו ,שמתאר את שפתם של הצברים" :קשה היא ומואדמה ,חמה
היא וגידים").
אצ"ג משאיר את השאלה פתוחה  -לכאן או לכאן? ואני נותנת יתר הדגש
(מתוך מילותיו) לנימה הכואבת של נטישת האל.
יש לציין שמתוך כל הז'אנרים המוכרים ,שנתמסדו בתולדות המוסיקה
המערבית ,הקרוב ביותר לכאן הוא ז'אנר האורטוריה .אך כמּות או אחד
אינם חשופים פיזית על במת הקונצרטים כסולן/סולנים או כמקהלה,
אלא הם מעוצבים דרך פריזמת סאונד מסוגננת של בריטון וצ'לו עם
פיתוחי הקלטה ומחשב :שני הקולות היחידים שבפרטיטורה/בהקלטה
הראשונית מפותחים מתוך עצמם למאסות (רביית צליל מסוגים רבים)
של  -קריין מתבונן ,יחיד מן העם ,קהל ,אלוהים ,מנהיג ,חזן עם קהל
מתפללים ...מעשה ההלחנה עמד כאן כמקשר נאמן בין הטקסט שסיפק
את הדמויות הללו כבאורטוריה (אף שלא נרשמו כך על-ידי אצ"ג) ובין
יכולות ההאנשה (הפרסוניפיקציה) הדמיונית מתוך המחשב המוסיפות
משמעות אמנותית דרמטית :הקהל המתפלל בפרספקטיבות שונות,
התפילה הבוכייה שכמעט נושקת לאדמה ,העולם היהודי השלם העשוי
מהד גדול (אשר נחוץ לשם כך) ועל כן תפילתו זועקת בתוך החלל; ויש
שהאטּום נחוץ ואז אנו כולנו כנחנקים יחד בצינוק ...התפילה מייצגת
את העם היהודי כולו ,יש שהפעמון האבֵל מצלצל מתוך נגינת הצ'לו
 בנקישות על גוף העץ או בנגיעות במיתר ,ויש שמכות הצ'לו נשמעותכהצלפות קלגסים משפילות...
בצמידות רבה אל המילים (עם כיתוב 'התפקידים' וכן החלוקה הצורנית
הגדולה) דוברים היחיד האמיץ ,העם הנרצע שמתפרץ בהיסטריה,
דיסק
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בקץ הדרכים

בקץ הדרכים

הקריין המתבונן ,אלוהים שבולט בו הכיעור ,החזן עם קהל המתפללים,
ולסיום  -מש'נתקבלה' עצת השטן המהוגנת וההגיונית  -בולטת באווירת
הרקוויאם תפוקה הטרופונית רבת קולות חרישיים של טיף-דמע.
זוהי הפרידה העמוקה והקשה .כשהגעתי אל סיום ההלחנה ריצדה לפתע
דמעה ,להבת אש ,טיפת גשם/שלג/
תדמית ויזואלית זו לנגד עיני:
ברד עלה צנח מגבעול (ראו במילותיו של אצ"ג יסודות המים והאש
הנבנים ומשתרגים לכל אורך הדרך).
במהלך הלחנת יצירה יהודית זו מיצירותיי* הייאוש הולך ונבנה כמבע
מתוך תוכה .היא מצטרפת אל שתי יצירות יהודיות קודמות -
אורטוריה ( 1992-1492הולחנה  )1991ההירואית ומשפט שלמה
(הולחנה  )1995התיאורית ,ואל היצירה הישראלית הנותנת דרור לנופי
ארץ ישראל כמהות פיוטית ,שישה מדריגלים לנוף הארץ (הולחנה
**.)1983-1981

מכתבו של דורון תבורי ,המבצע הראשון והאולטימטיבי של היצירה.

לאחר הבכורה ,כתב מיכאל אייזנשטט ב ,Jerusalem Post-כי ביצירה
זו יש התחדשות שתופסת אותך :בכי דרמטי זועק לעולם טוב יותר. . .
* מהי יצירה יהודית פרי עטי?
זו חייבת להכיל טקסט מקורות
יהודיים  -מקראיים  /דתיים /
מסורתיים  /העוסקים בתולדות
עם ישראל או בהגותו .היצירה
נתהוותה תוך פעילות במסגרת
הרחבת התקשרותי של עצמי
אל זהותי היהודית.
** ציפי פליישר :2006
האופרה קין והבל המצטרפת
לשורת יצירות זו הולחנה
ב.2001-
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"מולטימדיה קתרתית"
"זוהי התחדשות שתופסת אותך .בעיקרו של דבר השורה התחתונה
אם נמַקֵד  -בקץ הדרכים היא בבחינת בכי דרמטי זועק לעולם טוב יותר,
סוג מסוים של שחרור קתרתי ממסורת ואמונה שחונקים אותנו וניסיון
להשתחרר מעָבָר שלא הצליח להרגיענו אלא רק זרע בנו מוות והרס.
בקץ הדרכים היא בריאה חדשה מהפנטת שיש לחוש אותה כדי להבינה
במלוא עוצמתה על המֶסֶר שלה הכל כך רחוק מלהיות שקט .היא מייצגת
ז'אנר חדש אשר בוודאי יתפתח ויתרחב בעתיד בדרכים מגוונות.
תבורי מדהים בבריטון המתריס (הקורא תיגר) שלו ,התובע ,השואל ,המבקיע,
לא נכנע ,וברגעים מסויימים חדור הכרה עצמית אל מול הסיכון שבייאוש.
מיכאל אייזנשטט
ג'רוזלם פוסט14.11.1999 ,
דיסק
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ולאחר "ואב .כ ,כמה שיכול לבכות לב" בסיום היצירה
למילותיו של אורי צבי גרינברג  -כתוצאה נפשית של כל
המהלך הדרמטי שעבר הדובר-השר ,אל תוך ליבה ,היחיד של
אלזה לסקר-שילר בשיר אמנותי קצר ואינטנסיבי -
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ּסלַע
ִמתְּפֹוֵרר ַה ֶ
ׁש ִּמּמֶּנּו נֹוצְַרּתִי
ֶ
אלָיו ׁשִיֵרי אֱֹלהִים ׁשֹוַרְרּתִי...
וְ ֵ
מ ַהּדֶֶרך
אנ ִי ַמ ְחלִיָקה ֵ
תא ֹם ֲ
ִּפ ְ
מ ַבעְ ַּבעַת ּכֻּלִי לְתֹוכִי
ּו ְ
אבְנ ֵי ַהּבֶכִי
ָרחֹוק ,לְ ַבּדִי עַל ַ
אֶל ַהּי ָם.

שיר אמנותי ( )Liedלזמרת וגיטרה
מילים :אלזה לסקר-שילר (בגרמנית)
רוקסנה רוג ,סופרן
קוסטין קנליס-אולייר ,גיטרה

אלזה לסקר-שילר
תרגום לעברית :יוספה אבן-שושן

Hab mich so abgeströmt
Von meines Blutes
Mostvergorenheit.
Und immer, immer noch der Widerhall
in mir,
Wenn schauerlich gen Ost
Das morsche Felsgebein,
Mein Volk,
Zu Gott schreit.
Else Lasker-SchÜler

אלזה לסקר-שילר
הקלטה 4 :במרץ  ,2001אודיטוריום מכללת לוינסקי לחינוך
מתאם צליל :יובל קרין (פדרו)

38

דיסק

I

דיסק

I

39

(עַמי)

מּתִי לִי הְַרחֵק
ז ַָר ְ
ּתסִיסַת ַהחֹמֶץ
ִמ ְ
ׁשֶל ּדָמִי.
תמִיד עֹוד ַההֵד
תמִיד ָ
וְ ָ
ּבְתֹוכִי,
ּסלַע ִמתְּפֹוְררֹות
עַצְמֹות ַה ֶ
ִּבפְָראּות לַ ִּמז ְָרח,
עַּמִי,
זֹועֵק לֶאֱֹלהִים.

Der Fels wird morsch,
Dem ich entspringe
Und meine Gotteslieder singe...
Jäh stürz ich vom Weg
Und riesele ganz in mir
Fernab, allein über Klagegestein
Dem Meer Zu.

MEIN VOLK

MEIN VOLK

(עַמי)

Mein Volk

MEIN VOLK
(עַמי)

ומספרת ידידתה רחל קטינקא בירושלים" :פעם ביקר המשורר קריב
בביתנו .ביקשתי ממנה לבוא ולקרוא משיריה .היא הופיעה חבושה בקטיפה
ומשי ומסורקת למשעי ,עונדת עגילי עץ ,שקנתה אותם בבית-לחם וצבעה
אותם בצבע תכלת .את צווארה קישטה במחרוזת פניני זכוכית בצבע חום.
היא התיישבה וביקשה מאיתנו להתיישב במרחק מה ממנה על השטיח.
במשך שלוש שעות קראה משיריה ...למחרת אמרתי לה ,שקריב מבקש
ממנה לתרגם את שיריה לעברית .השיבה בתמיהה" :אבל הרי הם כתובים
בעברית!" ואסרה על התרגום ...כשראיתיה בפעם האחרונה הייתה חולה
ואמרה במרירות" :אותה ירושלים שבגללה רבתי בילדותי עם ידידותיי,
ושבגללה גורשתי מבית-הספר ,אותה עיר שכה הרביתי להלל אותה
בשיריי ,בית אין לי בה ."...עד כאן דבריה של רחל קטינקא.

כשישים איש ליוו אותה בדרכה האחרונה .הרב ווילהלם (מי שהיה ידידה
ואחר כך רב ראשי ליהודי שוודיה) קרא את שירה "יודעת אני כי עלי
למות" מתוך ספרה האחרון .הסופר גרשון שטרן אמר קדיש ,כי בנה
יחידה ,פאול ,מת בגיל שמונה עשרה.
אני נרגש להגיש לאוהבי השירה קצת משיריה בשפה העברית.
בהזדמנות זו ברצוני להודות למר מנפרד שטורמן ,המשורר המשמש
כמנהל העיזבון ,על עזרתו הרבה בעריכת הספר הזה".

(עַמי)

" אלזה לסקר-שילר נולדה למשפחה יהודית ,ב 11-בפברואר
 1869בעיר אלברפלד-וופרטל באזור הפחם והתעשיה ,בגרמניה
הצפונית מערבית .מצוקת היטלר הביאה אותה בשנת  1937לירושלים,
מולדת שיריה .כאן היא פרסמה בעזרת ד"ר שפיצר את ספרה המופלא
האחרון "פסנתרי הכחול" .היא ידועה בעולם כאחת המשוררות הגדולות
של המאה הזאת .המשורר גוטפריד בן אומר עליה" :זו הייתה המשוררת
הלירית הגדולה ביותר של גרמניה .נושאי שיריה היו יהודיים ברובם,
דמיונה מזרחי ,אך לשונה גרמנית".

יהודה עמיחי
חורף 1968

למען האמת יש לומר ,שאנשים טובים כגון זלמן שוקן ,ד"ר שפיצר ורבים
אחרים דאגו למחסורה ביד רחבה ועזרו לה בכל ,אך בהיותה מוזרה
מאוד בשנותיה האחרונות ,בזבזה את הכסף ולא ידעה לנהל את חייה
בסדר הרגיל .ילד הייתי בירושלים בשנות השלושים ,ואני זוכר שחבריי
ואני היינו צוחקים למראה דמותה הקטנה והמשונה.
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כך אומר המשורר יהודה עמיחי בדבריו על אלזה לסקר-שילר,
חורף :*1968

היא מתה ב 1945-ונקברה בהר-הזיתים ,לא רחוק ממלון
"אינטרקונטיננטל" של עכשיו .אחר מלחמת ששת הימים נתגלה קברה
עם קברים אחרים ,כשהוא מחולל ומצבתו שבורה ומשמשת לביצור
חפירת הגנה ירדנית.

* בפתח לקט תרגומיו "שירים"
מאת אלזה לסקר-שילר
בתרגום יהודה עמיחי; הוצאת
עקד ,תל אביב תשכ"ט.
הרישומים מעשי ידי המשוררת.
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MEIN VOLK

עדּות מתוך יומן היצירה  16ביולי  1995קליפורניה
ציפי פליישר
מוקדש לAna Daniel-
לאחר פגישתנו החודש בSan Francisco-
הולחן יולי  1995ב ,Villa Montalvo-קליפורניה

(עַמי)

תגובה סוגסטיבית שלי ,כנה ,עם כל ה Soffocato-המתבקש ,בדרך
הקונטור של מרווחים ותנועתם (בעלייה או בירידה) לטקסט הסופר-
דרמטי הזה של אלזה לסקר-שילר .בעקבות כך גלי הדינמיקה
הסוערים .בגיטרה המלווה ,יותר נכון המגיבה מצידה ,תפקודי ריפוד
הרמוני ,הכפלות מזרחיות משהו (במרווחים זכים הבולטים יחסית) וציורים.
דרמת הסבל האינסופי של קיום העם היהודי מביאה לשירתה הלא
מעט אימפולסיבית של אלזה לסקר-שילר הפעם ,אך שוב שירתה
xאינה חדלה מלשמר את המסגרת הלירית .חוטאת למסגרת הלירית.
 16ביולי  Villa Montalvo, ,1995קליפורניה .בדיוק לפני שבוע פגשתי
את .Ana Daniel
היצירה בוצעה לראשונה בהקלטת פרודוקציה בנובמבר  1995בתל
אביב על-ידי זמרת המצו סופרן דיטבורג שפור; הקלטה זו נמצאת
בתקליטור שהופק בשנת  1997על-ידי חברת Vienna Modern
 Mastersמספר קטלוגי  2023וכותרתו Around the World with
 .Tsippi Fleischerב 6-ביוני  ,2006בוצעה בקונצרט-אירוע יום
ההולדת שערך מכון גתה בתל אביב למלחינה ליום הולדתה השישים
ה( 60-שרה הסופרנית נעמה נצרתי).
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(חזרות בקלן)
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אופרה קאמרית לזמרת וארבעה נגנים
מסמך דוקומנטרי
ליברית מקורי באנגלית :רבקה קשתן
תרגום לגרמנית :כריסטוף שוונדט

דליה שכטר
עבודת המלחינה עם הסולנית דליה שכטר בחזרות לקראת הבכורה האירופית בבית האופרה של קלן
( ,)Oper Kölnאפריל .2004
נפרדנו מן הסופרן החדיר של רוקסנה רוג ,והנה אנו פוגשים במצו-סופרן העמוק של דליה שכטר (שוב
בגרמנית) ,אשר גילמה את מדאה ואת יאסון בהפקת האופרה הקאמרית מדאה בבית האופרה של קלן.

וזוהי ההתרחשות במסמך החי שלפנינו:
דליה שכטר שרה כמדאה (בגרמנית) חלק קטן מתוך הסצינה החמישית (האריה הקתרתית) שבה
ליבה נקרע מאהבתה ליאסון; ציפי פליישר נכנסת לבמה ומעירה הערות (באנגלית); עוברים לקטע סוער
ומפוחד מתוך הסצינה השלישית  -השיר על המפלצת (דרקון/דרגון) וגיזת הזהב ,אריטה ששרה מדאה -
 The song of the dragonובתחילתו מילים בגרוזינית .בהכנות לתחילת קטע זה מתערבים דליה שכטר
עצמה (בעברית) והמנצח ( Jens Bingertבגרמנית).
דיסק
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המקור באנגלית

)הטקסט המושר (בגרמנית

The song of the dragon (Arietta)
O, deda, sashinelebaa!!

O, deda, ssaschinelebaa!!!

Oh mother, (what) a fear!
That fleece was guarded
by a never-sleeping dragon,
a loathsome reptile,
with a thousand coils...
hissing in three tongues...
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Das Vlies bewachte
ein Drache, der niemals schlief
abscheuliches Tier
tausendmalfach gewunden
fauchend mit drei Zungen...

המקור באנגלית

)הטקסט המושר (בגרמנית

The wind is shrieking
The trees are crying
My flesh is burning
Screams knife my body
The earth is barren
Ebb away the waters
You queen of curses
Bind him to his duty
Burst open his heart!
O, Jason, have pity,
I am still your wife...
I’ll destroy this Glauke,
encircle her with fire!
But she’s dead...

Der Wind es heult
die Bäume die weinen
mein Fleisch verbrennt
und mein Leib schreit!
Die Erde vertrocknet
Bring das Wasser zurück!
Zauberkönigin!
Zeig ihm seine Pflicht
Brich ihm auf dein/das Herz!...
O Jason hab mitleid
Noch bin ich deine Frau
Ich werde diese Glauke vernichten,
sie mit Feuer einschließen!
aber sie ist tot...
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מתוך הסצינה החמישית

(חזרות

האריה הקתרתית

)בקלן

 מדאה:בונוס
(חזרות
)בקלן

שיר המפלצת
אַרְי ֶטָה מתוך הסצינה השלישית

בונוס :מדאה

רבקה קשתן  -הליברטיסטית של מדאה ,ילידת תל אביב ,אם
לשלוש בנות .בעלת תואר מסטר בהיסטוריה מטעם אוניברסיטת
תל-אביב .משוררת ,עיתונאית ,ציירת ומחנכת.
ספר שירה שלה באנגלית Wild Variations on a Theme of the
 Garden of Eden and Other Poemsשימש ליברית לאופרה אשר
חוברה על ידי המלחין האמריקאי הווארד רוביקס ,שהועלתה בפסטיבל
לאופרות חדשות בקונטיקוט ,ארה"ב ,ב.1993-

(חזרות

חוץ מאשר בישראל ,חייתה קשתן בארצות שונות ,אמריקה הלטינית,
ארה"ב ,גיאורגיה ,בריטניה .הרעיון לכתוב על נושא מדאה נולד בזמן
שהותה הממושכת של קשתן בטביליסי ,גרוזיה ( ,)1993-1992שבה
הייתה מעורבת בחיים התרבותיים ,החברתיים והפוליטיים בחברה מוכת
מלחמה.

בקלן)

על-פי האגדה נולדה מדאה לנימפה גרוזית ,בקולכיס (כיום מערב
גיאורגיה) .לחוש את סיפורה של מדאה מן העבר ההוא של הים השחור,
ולא מכיוון יוון ,היווה אתגר והשראה לכתוב על אשה אימתנית זו .תוך
גיבוש הרעיון של כתיבת מחזה על מדאה ,המפגש שלה עם המלחינה
ציפי פליישר הוליד את כתיבת הליברית לאופרה זו.
היצירה מדאה מוקדשת לעמה של רפובליקת גיאורגיה.
מדאה הועלתה ב )Halle Kalk( Oper Köln -ב21 ,20 ,18 ,17 ,16 -
באפריל  2004עם הסולנית דליה שכטר (מצו סופרן) ובבימויו של
 ,Uwe Hergenröderוזכתה לביקורות נלהבות.

תקליטור
תקליטור זה נפתח בשירה עברית
מודרנית במיטבה ,מעניינת ביותר.
לפנינו שני מחזורי שירים.
הראשון (המחזור האלקטרו-אקוסטי)
עוסק בקיומיות הנקשרת למוות
במילותיו של פנחס שדה,
והשני (אבות ישורון) שופך בוהק
גדול על הנצח :אין חדש תחת
השמש ,אומר המשורר.
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מחזור אלקטרו-אקוסטי

מחזור אלקטרו-אקוסטי

4:54

פנחס שדה נולד בלבוב ,1929 ,ונפטר ב .1994-עלה לארץ בשנת
 ,1934נתחנך בחברת הנוער בקיבוץ שריד ואחר כך במקומות שונים
בהמשך דרכו ,וכן יצא ללימודי השתלמות בלונדון .ראשית פרסומו
מסומנת בסיפורו ב"במעלה" ( )1945ובשיר ב"עתים" ( )1946ומאז כתב
שירים ,סיפורים ורשימות בענייני ספרות אף במוסף הספרותי של "ידיעות
אחרונות" ,בחתימות שונות) .ספריו" :החיים כמשל" (סיפור אוטוביוגרפי.
" ,)1958משא דומה" (שירים ,תשי"א) וכן כמה ספרי-ילדים" :ידידי"
(" ,)1959נער הייתי" (תש"ך) "אידה" (" ,)1961הגנב" (תשכ"ד) ועוד.
ערך את "מבחר הסיפור האירופאי" (תשי"ט) ואת "שירי אהבה בכל
הזמנים".
לקט ציטוטים מתוך דבריו של המשורר וחוקר הספרות יוסף שרון על
שירתו של פנחס שדה (באירוע הבכורה בדצמבר  2005לקהל ,ובשיחה
שקיימה עימו המלחינה לאחר מכן):

פנחס שדה
מילת פתיחה על המחזור כולו:
בשיר הראשון אנו שומעים את הזמרת האחת הנוצצת; בשיר השני הקדרות שבזימרת הגברים עם הבס
העמוק ממצלולי החלל בולטת מאוד בהתחלה ,עד לכניסת קו הסולנים.
המחזור כולו הושמע בבכורה באירוע מיוחד שערכה אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל בעקבות הופעת
"כל שירי פנחס שדה" בהוצאת שוקן .האירוע התקיים בבית הסופר בתל אביב 23 ,בדצמבר .2005
המחזור האלקטרו-אקוסטי נוצר כשני אופוסים נפרדים .הם אוחדו תחת כותר זה במופע הבכורה
(דצמבר .)2005
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"אצל פנחס שדה יש פנים חיצוניות של השיר הפונות אל הקורא ,ופנים
פנימיות של האיש הספון בעולמו ומסתתר כתיאולוג עדין .האמונה
והאמנות נפגשים בשירתו ,וזהו מבחן האכזיסטנציאליזם שלו .בספרו
האוטוביוגרפי המוקדם "החיים כמשל" ,הוא נע בין בקשת המענה לפשר
החיים לבין דיווח ותיאור "יומנים" על טלטלותיו בשנות בחרותו ובגרותו;
בשירתו המאוחרת הוא הופך לדתי עוד יותר בדרכו מכדי להיות מאמין,
והוא חושף את המתח בין מאמין ומשורר דווקא בהליכה אל פשטות
מרתקת (שמסתירה את מורכבותה) באמצעות האהבה ודחפים קיומיים
הקודמים לאופרציות המחשבתיות.
יש בשירתו הדים לצורות הדרשה והמשל הדתי העתיק ,אך הוא נושא
את דרשתו מתוך חייו שלו ,כשהוא יודע את סופיותו וקטנותו .בהשפעתם
של ניטשה ,קירקגארד ,הלדרלין ויוצרים אירופים אחרים הוא מציב
במרכז ההוויה את חסד היופי והאהבה במיצוים האולטימטיבי .לצד הצער
דיסק

II
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מחזור אלקטרו-אקוסטי

1

שיר מס' - 1

איך זינג ווי א פייגאלע

מחזור אלקטרו-אקוסטי

על החמצת העיקר הוא יודע את שמחת הרגע ורואה בה חסד וגילוי.
באמירתו כלפי החברה הישראלית נשמע קולו של הישראלי הרעב
לתמורה רוחנית לצד ובתוך המציאות הקונקרטית.
רבים משיריו הם שירי אהבה וזיכרון בעת ובעונה אחת ,ובהם חי וקיים
הזיכרון כבזמנה הריאלי של האהבה".

הנה אותה שורה בודדת כפי שהולחנה מבראשית ,ואחר-כך חזרה בתוך
הקומפוזיציה ובתוך ההקלטה פעמים רבות  -בגיווני טרנספוזיציות
ובשינויי מלודיה זעירים .העריכה האולפנית הביאה את הרעיון
הקומפוזיטורי השלם לידי הגשמה כאשר נבחרו שיכובי הטקסטורה.

(ביידיש)

אופוס 1:37 © 2005 66
לזמרת סופרן במספר קולות
נעמה נצרתי ,סופרן
מּתִי לִפְנֹות ּב ֶֹקר.
ׁש ָחלַ ְ
לּו אְַך יָכֹלְּתִי ,לּו אְַך יָכֹלְּתִי לָׁשּוב אֶל ַהחֲלֹום ֶ
נַעֲָרה צְעִיָרה ,יָפָה ּבְיֹפִי ז ָרׁ ,שָָרה ּבְנֹוף ׁשֶל אֹור .וְהִיא ָהיְתָה ִאּמִי.
אְַך ּבְזִכְרֹונ ִי ֹלא נֹותַר מְאּום זּולַת ַה ִּמּלִים :איך זינג ווי א פייגאלע.
אנ ִי ׁשָָרה ּכְמֹו צִּפֹור.
איך זינג ווי א פייגאלע .איך זינג ווי א פייגאלעֲ .
הטקסט מתוך:
"איך זינג ווי א פייגאלע"
שירים ,1992-1989
הוצאת שוקן ירושלים ותל אביב,
.1993

שורה אחת בודדת זו של פנחס שדה ביידיש היא גופו של הקטע
המוסיקלי .הזמרת האחת שרה את אותה נעימה בקולות רבים (בהכפלה
אקוסטית ובניואנסים מתגוונים) ,כאילו היא חוזרת ועפה בתנופה
מתחדשת בתוך גלי החיים .לפתע  -נקטע סבב החיים בצניחתה.

התרגום לעברית" :אני שר/שרה
כמו ציפור" (פנחס שדה עצמו
מתרגם בתוך שירו :אני שרה
כמו ציפור).

הקלטה :אודיטוריום מכללת לוינסקי ,תל אביב 10 ,באוקטובר 2005
מתאם צליל ומקליט :יעקב אבירם
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מחזור אלקטרו-אקוסטי

אלַי.
ּבֹאִי ֵ
ׁשנ ָה
ּבְעֹוד ֲח ִמ ּ ִׁשים ָ

ׁשּכַב עֵיֻרּמִים.
נִ ְ
ׁשּכַב עֵיֻרּמִים
נִ ְ

נ ְׂשֹוחַח ּבִיִדידּות.
אְַך ֹלא נ ְׂשֹוחַח ּבִיִדידּות...

ציפי פליישר:
"הראשוניות ,האמת ,החשיפה בינה לבינו ללא מסכות  -תפסה אותי.
ואז חיפשתי בענין רב שילובים מוסיקליים".

הטקסט מתוך:
"כל שירי פנחס שדה",
עמ' ,273
הוצאת שוקן ירושלים ותל אביב,
תשס"ה 2005

כותר השיר אצל המשורר:
אל ידידה משכבר הימים ,לאחר פרידה של שנים אחדות
מיד בהתחלה ,המילים הארוטיות עוטות אווירה מסתורית .זו הולכת
ומתחזקת עם הממדים האלקטרוניים הנובעים מתוך הזמרה עצמה .יוצא
המרצע מן השק ב"בעוד חמישים שנה"  -מעין תוהו ובוהוו דמיוני מבהיל
משתלט לפתע על הכל ,ומאז ועד תום אנו תלויים בין שמים וארץ :בין
מה שהיה בעולם הזה ומה שהווה בעולם הבא.
הדובר ,שהוא גבר" ,מתרבה" במוסיקה בדמותם של גברים רבים.
מקהלת הגברים פורסת שטיח אקוסטי רחב-ממדים ,שמתוכו מבצבצים
ללא הרף חלקיקי (הברות) צמד המילים "נשכב עירומים"; אפשר לראות
הקלטה 9 :בדצמבר  ,2005סמינר אפעל
טכנאי  :Live Electronicsדידי פייר (אולפן אנסמבל המאה ה ,21-חצרות יפו)
מתאם צליל ומקליט :יעקב אבירם
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לאחר צלילי מחשב לא מעטים ,נעבור לשמיעת מקהלה
מעורבת צעירה ודינמית (בליווי אנסמבל כלי) ,אשר מתנסה
באמירותיו הפילוסופיות מרוכזות המבע של אבות ישורון.
דיסק
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מחזור אלקטרו-אקוסטי

2

שיר מס'  - 2נשכב עירומים אופוס 3:17 © 2003 55
למקהלת גברים ושני סולנים ,עםLive Electronics
מקהלת האיחוד
מנצח :רונן בורשבסקי

את חשיבותו של זוג מילים זה מתוך העריכה הגראפית של הטקסט לעיל.
על גבי תשתית זו מרחף קו הזמרה המאוחדת של זוג האוהבים .הפרדת
הצבע המוחלטת בין רמת הרקע המקהלתי והאובליגטו הסולני תופסת
תאוצה עם העיבוד האלקטרוני לשני האלמנטים הללו.

3-5
ְחור אופוס 5:15 © 2003 58
או רׁ-ש ֹ
ה ַּכ ְתָב ,סַעֹ ,
למקהלה מעורבת 4 ,חלילי צד 2 ,אבובים ,בס קלרינט וקונטרבס
מקהלת בית הספר התיכון לאמנויות על שם תלמה ילין (גבעתיים) בליווי נגנים -
תלמידי המגמה למוסיקה
מנצח :ישי שטקלר

אבות ישורון  -מחזור בן שלושה שירים

אבות ישורון  -מחזור בן שלושה שירים

אבות ישורון נולד בעיירה באוקראינה בשנת  ,1904נצר למשפחה
חסידית .שמו המקורי הוא יחיאל פרלמוטר ,והוא שינה אותו לזכר הוריו
שנספו בשואה .פירוש השם :האבות ,ההורים ,ישורון ,יראונו ,ישגיחו עלינו.
הוא נפטר בתל אביב בשנת  .1992בתו היא המשוררת והמתרגמת
הלית ישורון.
אבות ישורון עלה לארץ ב 1924-והחל לפרסם את שיריו הראשונים
בכתב העת "טורים" ב .1934-על ספר שיריו הראשון "על חכמת
דרכים" ,שנדפס ב ,1942-חתם עדיין בשמו המקורי.
השירים המוקדמים לא חדרו לתודעה הספרותית שהייתה אז בשליטתם
של אברהם שלונסקי ונתן אלתרמן .סגנון כתיבתו האקספרסיבי ,המקצב
החופשי של הטורים חסרי המשקל וחסרי החריזה ההדוקה ,היו זרים
לאסתטיקה שרווחה בשירה העברית בשנות הארבעים והחמישים.
רק בשנות השבעים חדרה שירתו לתודעה .לאחר מלחמת יום הכיפורים
נתגלתה לפתע שירתו הזנוחה .הדור הצעיר של המשוררים מצא שותף
"צעיר" לתפיסותיו שלו ,נמשך אליו ועשה הרבה לפרסומו .אבות ישורון
נתגלה כמי שנוגע באופן ישיר בחוויות היסוד של האדם המודרני :ילדות
שאבדה ומסתתרת במעמקי הנפש והחיים בתוך עיר מרתקת וגם עוינת,
הלא היא עירו תל אביב.

אבות ישורון
הקלטה :אודיטוריום הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה (שטריקר) ,תל אביב 29 ,בדצמבר 2004
מתאם צליל ומקליט :יעקב אבירם
מופע הבכורה על הבמה :אודיטוריום מכללת לוינסקי לחינוך ,במסגרת מופע רב תחומי "ויהי בוקר  -והנה
שלום" 19 ,בדצמבר 2004
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אבות ישורון  -מחזור בן שלושה שירים

"הלשון הספרותית הייחודית שלו קבעה מקום מרכזי בפואטיקה
הישראלית של שנות ה 70-עד שנות ה 90-המאוחרות .הוא העניק
צבע חדש למטבעות לשון ארכאיות ושיבץ אותן לתוך השפה החדשה
המקובלת בקרב הדור הצעיר .השילוב הזה גם הוליד גישה חדשה
לכתיב שהנהיג בשיריו :הוא הסיר את התנועות המלאות של הכתיב,
והחזיר את העברית למקורותיה הראשונים .את המארג המקצבי הוא
עיצב באמצעות שבירת מילים בין טורי השיר ,שגם נארגת בארגון
התחבירי הנמצא במתח מתמיד .כך נוצר קצב שירי חדש ,המפר את
המבע השגרתי של המשפט העברי.
ניתן לסכם ולומר שאבות ישורון קבע נורמה שירית חדשה ,שהיוותה
מודל חיקוי למשוררים צעירים של המודרניזם הישראלי".

"זוהי מוסיקה פיסולית .כל שיר סוחף לחריטה מוסיקלית מאוד שונה
במדיום המוסיקלי המסותת שנבחר .זהו מדיום רב עוצמה ,שעונה להוד
הקדומים ההיולי השורה בכל מילה של אבות ישורון .הוא אומר בדרכו
שלו שאין שום חדש תחת השמש .ה pitch-הוא פיניטי-מתמיד וכל
השאר פרוע במיגווניו.
מעשה ההלחנה התרחש באינטנסיביות רבה במערות האדם הקדמון
בת ַּבּון שבמדרונות הר הכרמל ,במהלך חודש יולי ".2004

האווירה הקדמונית שאופפת אותנו במילותיו של אבות ישורון משתקפת
בחמשת צלילי הפנטטון אשר המלחינה משתמשת רק בהם .זה מחד
גיסא .מאידך  -זוהי קדמוניות בתוך מעטפת מודרנית להכעיס ,אשר
הצריכה "חופש מודרני" בטיפול בטקסטורה ובצבע.
ואלה הם חמשת הצלילים שבהם משתמשת המלחינה:

שלושת השירים קובצו מתוך
"אבות ישורון; כל שיריו" -
כרך שלישי:
"שער כניסה ,שער יציאה"
(" ,)1981הומוגרף" (,)1985
הוצאת הקיבוץ המאוחד .2001

רק בשיר השני (סע) היא מוסיפה להם צל של סקונדה מתלווה.
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אבות ישורון  -מחזור בן שלושה שירים

מציינת חוקרת הספרות ד"ר שושנה זאבי:

כך בדברי המלחינה על יצירתה בתכניית האירוע שבו בוצעה בבכורה
עולמית:

אבות ישורון  -מחזור בן שלושה שירים

3

שיר מס'

1

-

הכתב

עמוד ראשון של הפרטיטורה (הועתק מן הפרטיטורה המקורית שקיימת בכתב יד הזהה לאוטוגרף):

2:12

הּכְתָב
ַ
ַהּכְתָב ַהּמְֻרּבָע
מֶה ָהי ִינּו עֹוׂשִים עִם ַהּכְתָב
ָה ִעבְִרי
ַהּקָֻדם,
ֶהעָֻקם,
ּמעֻּג ָל,
ַה ְ
ּתחַת עֲֵרמַת הַּדֹורֹות,
ַ
ׁשהִיא עַצְמָּה עֲגֻּלָה?
ֶ
אבות ישורון

המקהלה המעורבת הצעירה נחלקת לשמונה קולות; כל קול מתביית
בתוך הדיאפזון שלו על מילה או על מקבץ מילים על פי שורות השיר
הקצרות ,ומצייר אותה .שני הקולות הנמוכים ביותר הם האחרונים
שנכנסים.
המוטיבים השונים נכתבו וניתנה אף הוראה לאלתור זעיר בפיהם של
בני הנוער המוסיקליים המוכשרים אשר שרים .האלתור באסקלציה של
הקולות כולם מגיע לשיא בסוף השיר.

58

דיסק

II

דיסק

II

59

אבות ישורון  -מחזור בן שלושה שירים

4

שיר מס'

2

-

סע

2:02

עמוד ראשון מתוך הפרטיטורה (הועתק מן הפרטיטורה המקורית שקיימת בכתב יד):

סַע
סַע סַע.
ַה ֵהפְֶך ַה ֶהג ֶה.
אּתָה רֹואֶה ּבֹו ּבֶָרג ַע
ׁש ַ
ּכְמֹו ֶ
ׁשֶּבֹו נ ָע ַהּמָחֹוג.
אבות ישורון
(שורה שנייה הולחנה אחרונה)
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אבות ישורון  -מחזור בן שלושה שירים

עמוד שני מתוך הפרטיטורה (הועתק מן הפרטיטורה המקורית שקיימת בכתב יד):
חייך משולים ,לדברי אבות ישורון ,להגה
הנסיעה .אתה רץ ,רץ ,כמו שנע המחוג -
לאן תגיע? ואז אתה מאט כדי להתבונן.
על כן נבחרו במוסיקה הaccelerando-
הבולט בתחילה ,וה ritardando-הבולט
בסיום .הפעם מצטרפים אל המקהלה
הנגנים הצעירים המוכשרים ,הנענים לידיו
של המנצח-המחנך המיומן.
ההליכה/הנסיעה עם צללית הסקונדה לכל
אורך הדרך הצריכה מאמץ-אוזן לא קטן
של המבצעים.
תנועת השמיניות וחלקי ה 16-המתגברת
הצריכה לא מעט וירטואוזיות ,קולית
וכלית כאחת.
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אבות ישורון  -מחזור בן שלושה שירים

עמוד ראשון מתוך הפרטיטורה (הועתק מן הפרטיטורה המקורית שקיימת בכתב יד):

5

שיר מס'

3

-

אור-שְחור

1:01

ׁשחֹר
אֹרְ -
א ֹר חֹׁשְֶך ז ֶה ּבָֻרר.
אְַך ֹלא צֶבַע ּבֵין.
אבות ישורון
ציטוט הכתיב החסר בניקוד מלא -
במדויק מתוך כתבי אבות ישורון

וזהו הסיכום הגדול ,האמת הגדולה ,בשיא
התמציתיות.
כך ,בהזדהות מוחלטת עם אמירתו של אבות
ישורון ,כולם עומדים באור או בחושך ,כשהם
רבים 22 :קולות היוצרים גוש ענק :הם מזוהים
עם האור בשיאי גובה ה pitch-ב , -ומזוהים
עם החושך בשיאי עומק ה pitch-ב. -
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אבות ישורון  -מחזור בן שלושה שירים

עמוד שני מתוך הפרטיטורה (הועתק מן הפרטיטורה המקורית שקיימת בכתב יד):

"זה ברור" הם אומרים כמקהלה מדברת;
"רוטנים" אחר-כך על הצבע שבין שני הקצוות
הברורים הללו בפראזה מוסיקלית שהיא אכן
תוצר-כלאיים (פשרה) מעורפל משהו בין שני
הקצוות הקודמים הברורים.

לאחר שהתרכזנו בשירה עברית מודרנית,
תהיה לנו הזדמנות לחוות שירה עולמית
מודרנית במיטבה .השירים לא ידברו על
סוף או על התחלת ההוויה הקיימת ,אלא
על מה שתמיד קורה בתוכה כגל אחד
גדול של המשכיות :אובדן התום.
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אופוס 33:00 © 2001-2002 52

לסופרן/מצו סופרן ופסנתר
שיר מס' ) Weltschmerz - 1צער העולם)
מילים :אלזה לסקר-שילר (גרמנית)

שיר מס'  - 2שני שירים משפחתיים
מילים :ש .שפרה (עברית)

 - Lead Lifeמחזור בן חמישה שירים

 - Lead Lifeמחזור בן חמישה שירים

עדּות מתוך יומני היצירה

2002-2001

ציפי פליישר
"במחזור השירים  Lead Lifeגדול הצער על אובדן התום ההולך וגובר
בכל עולם שבתוך עולמנו .כל שיר בו אכן משקף הלך רוח זה של הכרה
באובדן התום ואכזבה מכך .בחרתי שירי חמישה משוררים ,שבהם מצאתי
לפי התרשמותי איך כל אחד מהם אומר את האמת המרה הזאת בדרכו.
לדעתי זוהי דווקא הטרגדיה הגדולה של המין האנושי.
השירים הולחנו והם אף מושרים בשפתם המקורית של המשוררים
השונים .שירתו של כל משורר משקפת את עולמו האסתטי-רוחני
הנשזר במבנים התחביריים והאקוסטיים של שפתו ,וכל שפה היא הרי
פלנטה של תרבות .אף שבבסיסו של דבר אנו נמצאים כאן בתוך
תרבות העולם המערבי".

שיר מס'  - 3שם השמים
מילים :פול ורליין (צרפתית)

שיר מס'  - 4מחול השטן
מילים :אסתר קונדה (( )Bereavedאנגלית)

שיר מס'  - 5תקנו בצל
מילים :גנריך ספגיר (רוסית)
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אם נמצה את אווירתו של כל שיר הרי :הראשון  -דרמטי ,השני  -אקזוטי,
השלישי  -ציור (אימפרסיוניסטי משהו) ,הרביעי  -טראגי ,החמישי -
תיאטרלי (בהומור קל).
הערה :בתקופת ההלחנה  2002-2001גם הולחנה והוקלטה האופרה
קין והבל ,אשר עוסקת לדברי המלחינה בדיוק בשורש התקרית הגדולה
של אובדן התום ביקום ,עם הרצח הראשון.
מתוך מאפייני סגנונה של המלחינה בולטים במחזור זה היסודות הבאים:
עולם נטול פונקציונליות (המתבטא לא פעם בכרומטיקות מתפרצות)
הזורם אל עבר הגוש-החלל-הצבע-האכזוטיקה ,אפקטים קוליים ,ציור
המילה ,תיאטרון בצלילים.
דיסק
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 - Lead Lifeמחזור בן חמישה שירים

בשנת  2005הוכנה גירסה חדשה לסופרן ואנסמבל כלי בהזמנת
המרכז למוסיקה משכנות שאננים ,ירושלים ,לקונצרט שנקרא "בת קול"
בהפקת המרכז שהוקדש למחזורי שירים מאת מלחינות ישראליות.
אז בוצע המחזור לראשונה בהמשכיות אורגאנית אחת ,ב 21-במרץ
 2006עם זמרת הסופרן נעמה נצרתי בליווי אנסמבל "קפריזמה" בניצוח
ישראל שרון.

אלזה לסקר שילר
דיוקן עצמי

 16בנובמבר 2002
הקלטה תוך ביצוע חי בבכורה עולמית :פורום קונצרטים Mein blaues klavier II
במסגרת הכנס העשירי של "פורום אלזה לסקר-שילר" ( 17-14בנובמבר  ,)2002בכנסייה הרפורמית
העתיקה בוופרטל.
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 - Lead Lifeמחזור בן חמישה שירים

במהלך השנים  2002-2001הולחנו השירים לקול ופסנתר והוזמנו
לביצוע במספר קונצרטים כשעדיין אינם מהווים מחזור שלם ,אך כבר
נתפשים בדעתה של המלחינה מראש כמחזור אחד .הביצועים החיים
מתוך קונצרטים אחדים שבהם הושמעו השירים מסגירים גיוון נפלא של
איכויות קוליות-דרמטיות של זמרות שונות והם מובאים כאן .הם מוכיחים
אכן שהשירים גם יכולים לעמוד לעיתים בפני עצמם.

6

( Weltschmerzצער העולם)
אופוס  / 52שיר מס' 16:51 1
מילים :אלזה לסקר-שילר (בגרמנית)
קרולין גרייס ג'יימס מצו סופרן/אלט
כריסטיאן סטרייך פסנתר

 - Lead Lifeמחזור בן חמישה שירים

צער העולם

Ich, der brennende Wüstenwind,
Erkalte und nahm Gestalt an.

אנ ִי ,רּו ַח מְִדּבִָרית ׂשֹוֶרפֶת,
ֲ
ׁשּתִי ּדְמּות.
טּנַנְּתִי וְלָ ַב ְ
ִהצְ ַ

ּתּתִיְך אֹותִי עַד אֵין ז ֶהּות;
ׁש ַ
ּׁשמֶׁש ֶ
הֵיכָן ַה ֶ
Wo ist die Sonne, die mich auflösen kann,
ׁשּיְנַּפֵץ אֹותִי!
אֹו ַהּבָָרק ֶ
!Oder der Blitz, der mich zerschmettern kann
אבֶן
ספִינ ְְקס עָׂשּוי ֶ
ְראֵה עַכְׁשָו :רֹאׁש ְ
ּׁשבִיעִי.
נִּבָט ּבְזַעַף עַד לָָרִקיעַ ַה ְ

Blick’ nun: ein steinernes Sphinxhaupt,
Zürnend zu allen Himmeln auf.
Hab’ an meine Glutkraft geglaubt.

ׁשּבִי.
ׁש ֶה ֱא ַמנְּתִי ּבְכ ֹח ַהי ְקֹוד ֶ
ֶ
אלזה לסקר-שילר
תרגום לעברית :נתן זך

אודות אלזה לסקר-שילר ניתן לקרוא בעמודים 41-40

Else Lasker-SchÜler

 - Lead Lifeמחזור בן חמישה שירים

Weltschmerz

עדּות מתוך

יומן היצירה  18.2.2001חיפה
ציפי פליישר

"אלזה לסקר-שילר מספרת בציוריות גדולה על ההבדל שבין "רוח
שורפת" " ,"WÜstenwindלסימול טוהר ההתלהבות הצעירה,
ו"ספינקס" " "Sphinxלסימול מחדלי הנפש המתאבנת ,הקופאת ,עם
חלוף השנים .כך במוסיקה  -הרבה מהפכי מצבי רוח הנגזרים ישירות מן
האפקטים הציוריים-צליליים שבמילים ...ich... ,s... ,wus, :כדי להמחיש
את המהפכים שבין רוח שורפת וספינקס מאובן .הדימוי WÜstenwind
סחף אותי לכיוון אונומתופאיות חריפה וחילופי טקסטורה מהירים
וקיצוניים בצמוד לליריות ,כעין פריצות של אותם משבי רוח ,עם כל
הסימבוליקה המשתמעת.
עולם הצליל בנוי מסולם גבהים שבניתי במיוחד למען שיר אמנותי זה,
ובולטים במימושיו מירווח הטריטון והאקורד המוקטן תוך שהללו מקובעים
בתוך יציקות עתירות סקונדות.
היכולת הנדרשת מן הזמרת היא וירטואוזיות  -הן מבחינה קולית והן
בתפקוד המוסיקלי והדרמטי".
הזמרת הווירטואוזית קרולין גרייס ג'יימס בקולה העשיר ,מצליחה להתלכד
היטב עם המילים והמוסיקה ,ויש לברך על ההנצחה בהקלטה של הביצוע
החי בבכורה עולמית בוופרטל 16 ,בנובמבר  ,2002באמצעות אגודת
אלזה לסקר-שילר.
חודשים מספר אחר-כך בוצעה היצירה שוב במסגרת הפסטיבל של
להקת בלקנטו-פרנקפורט  Kunst Kontra Kälteמס'  5בניהולה של
דיטבורג שפור  -בקונצרט שהתקיים ב 6-במרץ  2003בפרנקפורט
ונשא את הכותרת  "Lieder Über Licht und Schatten",הפעם עם
הסולן ( Frieder Andersבריטון) בליווי הפסנתרנית .Stella Goldberg
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 - Lead Lifeמחזור בן חמישה שירים

אופוס  / 52שיר מס' 3:54 2
מילים :ש' שפרה
יהלי תורן ,סופרן
רוזליה שפושניקוב (עם טטיאנה בוריסובה בשיר השני) ,פסנתר
7
8

נתתי לך לב זהב 1:13
אידיליה משפחתית 2:41

ופסנתר לאחר ביצוע
תוך  Lead Lifeלקול
( 20תרגום מגרמנית)
על שיר מס'  1מ
מניה 16 ,בנובמבר 02
הבכורה בוופרטל ,גר

 26נובמבר 2002
ציפי האהובה,
תודה רבה לך על ה

ידי - Carolyn James

לחנתך אשר בוצעה ב

של  20מלחינים אשר
גברה ע"י השתתפותם
חווית חיים!  -והיא הת
קראת ביצוע הבכורה
היתה זו
 Else Lasker-Schüל
את השירים של ler
הלחינו מחדש
 Else-Lasker-Sהעשירי.
בchüler-Forum -
בברכה,

(מנהל חברת

Haju Jahn
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)Else Lasker-Schüler

ש' שפרה
הקלטה :אודיטוריום מכללת לוינסקי ,תל אביב 20 ,בינואר  ,2002באירוע מחוה למשוררת ש' שפרה שכלל
כמה הלחנות לשיריה בבכורה עולמית
מתאם צליל ומקליט :יעקב אבירם
דיסק
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הלחנת שיר זה ,אשר פתחה את הפתח להלחנת המחזור כולו,
נתאפשרה אם כן ביוזמת הארכיון  - Frau und Musikפרנקפורט,
אנסמבל בלקנטו-פרנקפורט ואגודת אלזה לסקר-שילר בוופרטל.
בפגישה מוקדמת עם ( Renate Mattheiבעלת הוצאת
 ,Furore-Kasselהקשורה לארכיון  )Frau und Musikאשר התקיימה
בפרנקפורט בנובמבר  ,2000קיבלה המלחינה לראשונה את ההזמנה
לכתיבת שיר אמנותי זה.
 Weltschmerzבגירסה לקול מצו סופרן/אלט ופסנתר יצאה לאור
בהוצאת  - Furoreקסל ,מספר קטלוגי .6530

7 - 8

שני שירים משפחתיים
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תּתִי לְָך לֵב זָהָב עַּתִיק חָרּוט
נָ ַ
ּת
אמְַר ְ
אפִּלּו ֹלא ָ
ּת ֲ
א ְ
ַּבי ָד ,ו ְ ַ
ּתֹודָה עַד ׁשֶֹּלא ִהזְּכְַרּתִי לְָך
אֵיְך מֹוצֵא חֵן ּבְעֵינַי ְִך
ׁשּלִי?
ַהּלֵב ֶ

ש' שפרה (שם מקורי שפרה שיפמן) נולדה בתל אביב בשנת 1931
למשפחה ירושלמית ותיקה .למדה ספרות עברית וקבלה באוניברסיטה
העברית וספרות שומרית ואכדית באוניברסיטת בר-אילן .בנעוריה הייתה
מקורבת למשוררים הכנעניים ,יונתן רטוש ואהרון אמיר ,שביקשו להחיות
את המיתוסים העבריים הקדומים ,שעיצבו את תרבותה של האומה
העברית לפני הגלות .ש' שפרה אמנם לא השתייכה לתנועתם ,אך
יצרה ז'אנר לירי שבו ביטאה את עולמה הפרטי מבעד לרקמת החיים
של המיתוסים הקדומים .היא מתייחסת למחזוריות הטבע ,המקיימת את
תפיסת העולם המיתית ומקרינה על השינויים הפנימיים המתרחשים
בעולמה האישי .היא משחזרת את סיפורן של האלות הכנעניות
והשומריות ופורשת באמצעותן את זהותה הנשית ואת קיומה האירוטי.

אידיליה משפחתית
ׁשּום דָבָר אֵינֹו מַה ׁשֶהּוא נ ְִראֶה ַמעֲבִיִרים
נ ְַרּג ִילָה ִמּפֶה לְפֶה אִיִדילְי ָה
ׁשּפַ ְחּתִית עַל ַהּדֶׁשֶאׁ ,שְֹלׁשָה
ִמ ְ
א ֲהבָה
ּדֹורֹות ַמעֲבִיִרים ַ
ִמּפֶה לְפֶהׁ ,שּום דָבָר אֵינֹו מַה
ׁשֶהּוא נ ְִראֶה.
ש' שפרה

השפה השירית של ש' שפרה חושפת רבדים עמוקים של הלשון
העברית  -זו הקדומה וזו המודרנית .היא מצליחה להתיך ביד אמן את
המיגוון הלשוני הרב ולהעניק לו את הצביון האישי שלה.
השירים הראשונים נדפסו בתילת שנות ה ,50-ובשנות ה 60-יצא קובץ
שירים בשם "שירי אישה" ו"הצעד הבא" ,שבהם היא מבקשת להגדיר
את החוויות הנשיות האישיות שלה עצמה.
ספר תרגומיה משירת המזרח הקדום "בימים הרחוקים ההם" הוא
תרומה חשובה לתרבות העברית המתחדשת ,ובו היא מאפשרת לקורא
להיחשף למקורות התרבות העתיקה השומרית-אכדית שעיצבו גם את
העולם התרבותי היהודי.

שני השירים נקבצו לחטיבה
שירית אחת על-ידי המלחינה,
מתוך ספר השירים של
ש' שפרה "אשה שמתאמנת
בלחיות  -שירים ,"1999-1986
הוצאת זמורה-ביתן,
תל אביב תשס"א .2001
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תּתִי ל ְָך ל ֵב זָהָב
נָ ַ

ש' שפרה ויצירתה  -מאת חוקרת הספרות ד"ר שושנה זאבי.

ספר שיריה "אישה שמתאמנת בלחיות" חושף באומץ רב את לבטיה
הפואטיים ואת החיפוש הבלתי נלאה אחר הסבר למהות הנשית
המודרנית.
דיסק
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זוהי הפינה האכזוטית שבתוך מחזור זה .האמת על אובדן התמימות
מתפרשת על-ידי המלחינה מתוך מילותיה של ש' שפרה הישראלית,
באווירה של הוויה משפחתית  -וזו עוטה בן-גוון מזרחי משהו כחלק
מההוויה הישראלית העכשווית.

זמן  -גליסנדי מרמזי תמהון  -עליות חדות או שהיות סטטיות בולטות ,כל
זאת בשֵירות האמירות של ש' שפרה משפט אחר משפט.
התחביר השירי של ש' שפרה הוא מעורבב ובלתי ברור ,מחפש איזשהו
ערפול מתכוון ,והמוסיקה מבחינה דווקא היטב בין משפטים ומילים.

השיר הראשון הוא באוירה ילדותית ,והזמרת יהלי תורן מתחזה בקולה
לילדה כשבעצם האם היא הדוברת אל בתה הקטנה .האם והילדה
נמהלו שתיהן אל תוך התיאטרליות הפיקנטית של יהלי תורן ,זמרת
סופרן אשר ממש ממחיזה בקולה את המוסיקה  -ובעקבות ש' שפרה :אני
האם ,בתמימותי נתתי לך לב זהב ,ואת ילדתי  -הפחות תמימה ממני -
לא אמרת תודה.
בשיר השני גוברת האכזוטיקה הסגנונית אל עבר המזרח הישראלי,
המשפחה המסתלבטת על הדשא ברגעי מנוחה תוך העברת נרגילה
מפה לפה .וזהו הסמל לתעתועים :השלוה הזאת ,האידיליה המשפחתית
הנראית כלפי חוץ ,רק מכסה על תהומות איבה בלתי נראים לעין ,כי -
שום דבר אינו מה שהוא נראה .כנראה זה קורה בקיץ ,על הדשא...
קולה של יהלי תורן ממש מצייר סלסולי עשן נרגילה באוויר המהביל,
והסופרן החדיר שלה זורם את תוך החלל כאלו היה זה סילון שטס
וחותך את השמים הצחים.
ומה בפרטיטורה?
אכזוטיקה של אימפרסיוניזם ישראלי ,המלחינה מנסה להגדיר בכוחות
עצמה את הסגנון שנבע אצלה באופן ספונטני מן המילים.
בשיר הראשון קווי אוניסון ארוכים עולים ויורדים במרחבי דיאפזון
ודינמיקה ,אשר מאפשרים לזמרת להיות תיאטרלית ומגוונת עד מאוד.
בשיר השני הקומפוזיציה נוטלת לעצמה חופש רב של ניגוד בין
אקורדיקה שמנה מאוד שמבצע הפסנתר בארבע ידיים ,לעומת הקו
הצלול של הזמרת ,המורכב משבירות רציטטיות של צליל אחד לאורך
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הא

רץ 21.1.2002

ואנו פורצים אל עבר שירתם המשובחת של משוררים במספר
שפות אירופיות ,עם הסופרן הלירי שנמהל בדרמטי של מרינה לויט.
שלושת השירים הבאים בוצעו בבכורה עולמית בזה אחר זה בכנס
מיוחד שהתקיים במכללת לוינסקי לחינוך ונשא את הכותרת
"רב תרבותיות בחינוך המוסיקלי".
הם הוצגו על ידי המלחינה בקונצרט מוסבר.
דיסק

II
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אופוס  / 52שיר מס' 8:18 3
מילים :פול ורליין (בצרפתית)
מרינה לויט ,סופרן
אירינה פוליאקוב ,פסנתר

פול ורליין
האודיטוריום הקטן (אולם ב') במכללת לוינסקי לחינוך ,תל אביב 7 ,ביולי  ,2002בכנס שנשא את הכותרת
"רב תרבותיות בחינוך המוסיקלי".
מתאם צליל ומקליט :יעקב אבירם
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מעַל ַהּג ָג
ּׁש ַמי ִםֵ ,
ׁשָם ַה ָ
חּלִיםּ ,כ ֹה ׁשְֵקטִים
ּכ ֹה ּכְ ֻ
מעַל ַהּג ָג
אחָדֵ ,
עֵץ ֶ
מנ ִיעַ עֲנָפִים
ֵ

Le ciel est, par-dessus le toit,
!Si bleu, si calme
Un arbre, par-dessus le toit,
Berce sa palme.

ַהּפַעֲמֹוןּ ,בָָרִקיעַ חָׂשּוף
מ ַצלְצֵל עֲִדינֹות
ְ
צִּפֹור ,עַל עֵץ חָׂשּוף
מזַּמֶֶרת ִקינֹות
ְ

La cloche, dans le ciel qu’on voit,
Doucement tinte.
Un oiseau sur l’arbre qu’on voit
Chante sa plainte.

אלִיׁ ,שָם ַה ַחּי ִים
אלִיֵ ,
ֵ
ּפְׁשּוטִים ּוׁשְֵקטִים
ָּבאִים ַהּצְלִילִים
מִן ָהעִיר ו ְעֹולִים.

Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là.
Simple et tranquille.
Cette paisible rumeur-là
Vient de la ville.

אּתְ,
אּתָהַ /
מֶה עָׂשִיתַ ,
מּצֶפֶת ּבְִדמָעֹות
מּצָףֻ /
ׁש ֻ
ֶ
ּת
א ְ
אּתָהַ /
ּתג ִּיד/י ,מֶה עָׂשִיתַ ,
ַ
עִם ׁשְנֹות ַהּיַלְדּות?
פול ורליין
תרגום לעברית :יוספה אבן-שושן

- Qu’as-tu fait, ô toi que voilà
Pleurant sans cesse,
Dis, qu’as-tu fait, toi que voilà,
?De ta jeunesse
Paul Verlaine

דיסק
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שם השמים ,מעל הגג

הּג ָג
מעַל ַ
מי ִםֵ ,
ּׁש ַ
ה ָ
ׁשָם ַ

Le ciel est, par-dessus le toit
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פול ורליין נולד  1844בעיר  Metzבצרפת ,מת בפריס .1896
ממייסדיי תנועת הסימבוליזם בשירה הצרפתית .שירתו עדינה להפליא,
לירית ,מוסיקלית.
מתוך הרובד הראשון מוכרים היטב ( Poèmes saturniensפואמות
סאטורניות)  - 1966ספרו הראשוןRomances sans paroles ,
(רומנסים ללא מילים) משנות ה ;70-על הרובד השני נמנה Sagesse
(חכמה) .1880
השלוה התמה ,התמימה ,של פול ורלין ,נאחזת בציורים אוטופיים של
שמים ,גג ,עץ ,פעמון ,ציפור; כל אלה לקוחים ממראות העיר .כך רואים
אנו הכל בילדות ,או רוצים לזכור את ילדּות עולמנו.
ולפתע  -בכי מציף אותנו .לאן כל זה נעלם?

בטונוסים היותר דרמטיים שברטוריקה הקולית שלה את הכאב (היא
זמרת אופרה מיומנת).
ציפי פליישר:
"הצרפתית של פול ורליין עם התחושה האימפרסיוניסטית שבשיר גררו
אותי ממש באופן טבעי לעשות מחוה לדביסי שהוא מאהבותיי; אנו
שומעים זאת הן בשימוש המופגן בסולם הטונים השלמים והן בציטוט
מתוך המוסיקה שלו:

Le petit berger
)הרועה הקטן(

כך ,כשולריין משאיר את הסימבולים פתוחים לחלוטין ,הוא משאיר אותנו
פעורי פה :נושמים לרווחה מן ההשראה ,לפתע קרה משהו נורא ,ואנו
תוהים-תועים בתוך האמירה הזאת של חלוף חיי התום.
העצמים הרבים שבשיר קיבלו במוסיקה את מלוא הטיפול הפיקטוריאלי,
כאשר בעצם בתוך צלילי הפסנתר כבר חבויים רעיונות תזמוריים (סולו
של חליל ,אבוב ,נבל מלווה ועוד) .לפני כל הוויה ציורית במילים יש
שפתח כלי 'המגדיר אותה'.
התמונה הפסטורלית מתחלפת בבית האחרון של השיר בתמונה רגשית
קורעת לב ,ואז נעזבים ציורי העצמים לטובת המבע הרגשי.
בסיום יש פרידה מכל סוגי המוטיבים במרוכז.
מרינה לויט מיטיבה להלך בין הטיפות :עפה לה לגבהים בקלילות לירית
 -שרה את שירת הציפור או רשרוש הענפים מחד ,ומאידך מדגישה
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ׁשַּכּול ָה

אופוס  / 52שיר מס' 2:16 4
מילים :אסתר קונדה (באנגלית)
מרינה לויט ,סופרן
אירינה פוליאקוב ,פסנתר

אבֶל
אנ ִי ּבְ ֵ
ֲ
עַל ּתְִקוֹות מֵתֹות,
אנ ִי לֹובֶׁשֶת ׁשָחֹור
ֲ
ּתחַת עֵינ ַי
ַ
ׁשמֶֶרת
ִמּׁשָעֹות אֲֻרּכֹות ּבְ ִמ ְ
לְצַד עֶֶרׂשְ-דו ַי
ׁשֶל חֲלֹומֹות.
ּובַּסֹוף
ׁשּנ ֶה
מ ַ
מַה ז ֶה ְ
ׁשּתְִקוֹות וַחֲלֹומֹות וַעֲצָמֹות
ּכְ ֶ
אּלֶה.
אּלֶה לְצַד ֵ
ט ָמנ ִים ֵ
נִ ְ
אְַך ּכַּמָה ֲחבָל
ּכָעֵת ֹ -לא-כְלּום...
אסתר קונדה

I’m in mourning
for dead hopes.
I’m wearing black
under my eyes
from long hours of vigil
at the bedside
of dying dreams.
And in the end
it matters little
when hopes and dreams and bones
lie buried side by side.
But, oh, the pity
!there’s nothing now
Esther Kunda

אסתר קונדה
האודיטוריום הקטן (אולם ב') במכללת לוינסקי לחינוך ,תל אביב 7 ,ביולי  ,2002בכנס שנשא את הכותרת
"רב תרבותיות בחינוך המוסיקלי".
מתאם צליל ומקליט :יעקב אבירם
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מחול השטן

Bereaved
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שנה לאחר מכן נישאה למנחם קונדה ,עורך-דין יהודי שעלה מפולין,
והקימה משפחה.

אופוס  / 52שיר מס' 1:41 5
מילים :גנריך ספגיר (ברוסית)
מרינה לויט ,סופרן
אירינה פוליאקוב ,פסנתר

מאז צעירותה כותבת אסתר קונדה שירים בשפה האנגלית המלווים
את קשת רגשותיה של אישה בדרכה בחיים .שיריה נתפרסמו באוספים
רבים בארצות דוברות אנגלית וכן בהוצאת הבטאון " "Voicesבישראל.
אוסף המכיל את כל שיריה נמצא עתה בהכנה.

עדּות

המלחינה  20.6.2006פרנקפורט
ציפי פליישר

"בימים של כאב עמוק על אי יכולתו של השחקן-זמר דורון תבורי למלא
את תפקיד קין על הבמה באופרה שלי קין והבל ,הייתי כבר בעיצומו של
תהליך הלחנת מחזור השירים הזה (.)2002
מצאתי בכתביה של אסתר קונדה את השיר הנפלא הזה ,שביטא
בחוזקה משוררית את תחושת המועקה.
במסוה של ואלס  -מסתתרת אכזבה קשה.
מוטיב הואלס של "מחול השטן" שאול מהמוטיב המרכזי של תמונה 3
באופרה קין והבל ,סצינה שאותה דורון לא רק אהב במיוחד ,אלא גם
היטיב לשיר את תפקידו בה בימי הקלטת-הפרודוקציה של האופרה
שקדמו להפקה הבימתית בישראל".
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גנריך ספגיר
האודיטוריום הקטן (אולם ב') במכללת לוינסקי לחינוך ,תל אביב 7 ,ביולי  ,2002בכנס שנשא את הכותרת
"רב תרבותיות בחינוך המוסיקלי".
מתאם צליל ומקליט :יעקב אבירם
דיסק
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אסתר קונדה נולדה וגדלה בדרום אפריקה כבת למשפחה בעלת
אופי ציוני מובהק .הוריה יוצאי ליטא ,היו דוברי עברית ועיר הולדתה
 Oudtshoornנודעה כ"ירושלים של דרום אפריקה" .א .קונדה השלימה
את התואר הראשון בתחום מדעי הרוח מטעם אוניברסיטת קייפטאון ואז
עלתה לישראל ,זמן קצר לאחר קום המדינה.

11

תִקנו בצל
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ּתְִקנּו ּבָצָל
ְקנּו ָּבצָל ְקנּו ָּבצָל
ּגֶז ֶרּ ,פֶטְרֹוז ִילְי ָה!
ְקנּו אֶת יַלְדָתֵנּו
ַהּפְִר ָחחִית הַׁשֹו ָבבָה
ֹלא צְִריכִים ָּבצָל י ָרֹוק
ּגֶז ֶרּ ,פֶטְרֹוז ִילְי ָה
ּתְנּו ַרק אֶת ַהּיַלְדָה
ַהּפְִר ָחחִית הַּׁשֹו ָבבָה!
גנריך (הנרי) ספגיר
תרגום לעברית :יוספה אבן-שושן

kupite łuk, kupite łuk
pitrushku ’imarkofku
kupite nashudevačku
shałunyu ’i płutofku
ninužen nam ziloniy łuk
pitrushka ’imarkofka
nužna nam tolka devačka
shałunya ’i płutofka
Genrix (Henry) Sapgir
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Kupite Łuk

גנריך ספגיר משורר ומתרגם בשפה הרוסית .נולד  1928בעיר ביסק
שבסיביר ,נפטר  1999במוסקבה .השתייך למשוררי המחאה בשנות
ה 60-בבריה"מ .נתפרסמו היטב שיריו ומחזותיו לילדים ,תרגומיו מיידיש
ומגרמנית והטקסטים שתימלל לסרטים מצוירים.
זהו הומור שחור.
מצבם של הורי הילדה ,אי שם אולי בעיר-מחוז בערבות רוסיה
האסיאתית ,קשה .בתוך אווירת שוק ,הומה ושוקקת ,תוססת חיים ועולצת,
עומדים ההורים למכור את בתם הקטנה (היא גם מתחבבת עלינו מיד:
הפרחחית השובבה ,זו שחייה הטובים רק החלו) .האווירה העליזה היא
רק מסיכה לאמת הנוראה שמסתתרת מאחוריה.
בדו-שיח הקולני שבין המוכרים לבין הקונים ,מתאווים הקונים לקנות את
הילדה ולא את הבצל .והם נעלמים איתה .הקולניות היא הן בזמרה
והן בנגינה; בנגינה היא נוצרת לא מעט בזכות הטיפול הקומפוזיטורי
בפסנתר כבכלי הקשה בזעיר אנפין.
ציפי פליישר:
"ניגשתי להלחנת הטקסט המר כאל סצינה תאטרלית לכל דבר ,באופן
קיצוני .הצגת תיאטרון? אופרה?  -אין זה משנה .אנחנו שורדים בתוך
הוויטאליות של מצוקות החיים .האם אי פעם חשבנו כהורים שנצטרך
למכור ילד קטן שהבאנו לעולם?"

מומלץ לראות את תחילת התווים לקול ופסנתר בעמ' .117-116

ואנו עוברים אל עולם תמים ,טהור ויפה ,נושמים עם נערי טֶלץ
את האופטימיות של תחילת החיים -
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12
למקהלת נערים עם לאוטה

מילים :שיר השירים ושירי אהבה עתיקים (בעברית מקראית ,גרמנית של
ימי הביניים ,צרפתית של המאה ה ,18-ערבית פלשתינאית עממית)
מקהלת נערי טלץ
אקסל וולף ( ,(Axel Wolfלאוטה
מנצח :גרהרד שמידט-גאדן ((Gerhard Schmidt-Gaden

אׁשֶר לִׁשְֹלמ ֹה:
ׁשִיר ַהּׁשִיִרים ֲ
יִּׁשֵָקנ ִי ִמּנְׁשִיקֹות ּפִיהּו ּכִי-טֹובִים ּד ֶֹדיָך ִמּיָי ִן.

)Des Minnesangs Frühling (anonymous
Dû bist mîn, ich bin dîn.
Des solt dû gewis sîn.
Dû bist beslozzen
in mînem herzen.

ׁשּלְָך.
אנ ִי ֶ
ׁשּלִיֲ ,
ּת ֶ
א ְ
ַ
ז ֹאת ּבְוַּדַאי ּתְֵדעִי.
ּת חֲתּומָה
א ְ
ַ
ּבְתֹוך לִּבִי.

מתוך שירים קטנים של רועי צאן
לּו ָהי ִיתִי ַהּי ֶֶרקַ /הּדֶׁשֶא
ּבְסֹוף יֹום יָפֶה
ׁשעָלָיו ׂשְרּועָה אֲהּו ָבתִי רֹועַת ַהּצ ֹאן.
ֶ

)A Bergerette – (Words: Riboute
Que ne suis-je la fougère
Où, sur la fin d’un beau jour,
Se repose ma bergère.

אינטרלוד ּכֵלי  -לאוטה סולו

שיר עממי פלשתינאי

עוזר מנצח :ראלף לודוויג Ralf Ludewig
הקלטה" :אולם הבארוק" במתחם מנזר  ,Benediktbeuernבוואריה 3 ,באוקטובר 2006
מתאם צליל :ברנהרד מאנה Bernhard Mahne
טכנאי הקלטה Rudolf Hochrein :רודולף הוכריין
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א ָהבִים,
ׁשעַת ָּב ֲ
ּתעֲ ַ
ׁש ַ
ׁשּלִי ,לֶ ָה ָבתִיַ ,ה ִּמ ְ
לֶ ָהבָה ֶ
מאָז נ ֶ ֱעזַבְּתִי -
ֵ
א ָהבִים,
ׁשעַת ָּב ֲ
ּתעֲ ַ
ׁש ַ
ׁשּלִי ,לֶ ָה ָבתִיַ ,ה ִּמ ְ
לֶ ָהבָה ֶ
ו ְ ִהּנ ֵה עַצְבּותִי לִי

ya nāri ya nāri dal‘ūna
rāhu-l-habā’ib wala wadd‘ūna
ya nāri ya nāri dal‘ūna
min ma ghibtum wana maִhzūna

כל התרגומים המילוליים לעברית
מאת ציפי פליישר
דיסק
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אהבה עתיקה

אופוס 7:39 © 2006 67

שיר השירים א'2-1 ,

אהבה עתיקה

ציפי פליישר
"שירי האהבה העתיקים עוסקים בפשטות היולית ברגשות שמשותפים
לכל בני האנוש  -שמחה ,אכזבה ,כמיהה ,התלהבות ,ייאוש - ...כל
אחד מאיתנו מבין את אלה כל כך טוב בעומק ליבו.
עולמם של רועי הצאן הקושרים כל תחושת אהבה אל מראות הטבע
הסובב אותם ,האוהב המזרחי שאהבתו הסוערת היא כלהבות אש
מתערבלות ,או האוהב העתיק מגרמניה שכלא את אהבתו בתוך ליבו
כאילו סגר אותה על מנעול ובריח...
כל הציורים שבטקסטים של יצירה זו מחזקים את חווית הריגוש,
ומזדמנת לנו ההזדמנות לרוות אותה דרך עולם תרבותי זה או אחר.
אפילו בתנ"ך היהודי  -אין מנוס מאהבה נועזת ,גם אם היא קיבלה
במשך הדורות סימול דתי.
תוך שהותי בגרמניה בימי הבכורה האירופית למדאה (אפריל ,2004
 )Oper Kölnנתרבו הקולות הקוראים לי לכתוב יצירה ברוח זו; ואכן
נתבשלו בתוכי הרעיונות .ואז הגיעה הקריאה לכלול את הביצוע המוזמן
של מקהלת נערי טלץ באלבום כפול זה .מעשה ההלחנה התרחש
ביולי-אוגוסט  ,2006בתוך ימי מלחמת לבנון השנייה .אור הזכּּות
והרעננות שנערים אלה שופכים על העולם כולו ,דרך ביצועיהם
המרהיבים ,מתאימה יותר מכל לדרך שבה בחרתי ביצירה זו .הוספתי
אל קולותיהם את הלאוטה ,אשר מתלבשת "ככפפה על יד" על
זמרתם ,בהתחשב בסגנון המוסיקלי של היצירה המשלב טקסטורות
אורגאנום ,מיקסטורות של משולשים זכים ,ומונודיה  -כשכל אלה
מתלכדים בהקשרים טונאליים בלתי שגרתיים.
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עדּות המלחינה  3.10.2006מינכן

בתהליך העבודה עם המקהלה נהניתי מכל רגע .חבריה ,המבצעים
כאן את יצירתי ,הם כולם ברמה סולנית .הקשר עם המקהלה ומנצחה
היה אינטנסיבי עוד בימים שבהם החלו ללמוד את היצירה ולהכין אותה
בעצמם .כשהצטרפתי אליהם כבר יכולנו להקדיש את מלוא הזמן
להתעמקות בכל פרט מוסיקלי כמו גם במשמעות הרוחנית של היצירה.
תשומת הלב האוטופית תוך כדי דיסציפלינה גבוהה ביותר לכל אורך
הדרך  -כל אלה היו קודש למען כל צליל שכתבתי".

הלאוטה ,אשר התפתחה מכלי בן  6מיתרים כפולים לכלי בן 41
מיתרים כפולים היא בעלת צורת גוף-הגביע ,בדומה לעּוד .היא הייתה
בשימוש רווח מימי הביניים ועד למשך תקופת הבארוק .במאה ה61-
שימשה ככלי ליווי וכלי סולני חשוב ביותר .היא קיבלה כאן תפקיד
כמלוות סולני מקהלת נערי טלץ .הכלי עדיין מככב בקונצרטים של
מוסיקה עתיקה; לעיתים נמצא את הלאוטה מחדשת ימיה כקדם
בהלחנות של מוסיקה עכשווית.
החלל ( )venueשנבחר להקלטת יצירה זו ניחן באווירה מיוחדת
הנובעת מאקוסטיקה נהדרת שהיא שילוב של אולם קונצרטים
עם כנסייה גם יחד .זהו "אולם הבארוק" שבלב מתחם מנזר
 Benediktbeuernבצפון בוואריה .המתחם נבנה במחצית השניה של
המאה ה 17-ומיטב אמני התקופה השתתפו בעיצובו בסגנון הבארוק.
מאז תחילת המאה ה 18-החל המתחם לתפקד למטרות חולין .כיום
הוא מאכלס בתוכו שתי אוניברסיטאות העוסקות בפילוסופיה ובתאולוגיה
ומוסד מיוחד לאירוח בני נוער.
תודה לילדים-הנערים הנפלאים .תודה מיוחדת למנצח ,המחנך
והאידאליסט  -פרופ' גרהרד שמידט גאדן.
דיסק

II

93

ציפי פליישר במהלך החזרות עם נערי טלץ במינכן 1 ,באוקטובר 2006

94

95

אהבה עתיקה

בעולם של מודרנה ,הצליחו נערי טלץ להפנים תרבות מוסיקלית
מפוארת עתיקת יומין  -להעשיר דרכה את אולמות הקונצרטים ולהאשיר
את מאזיניהם הרבים ,הלהוטים אחריהם.
המקהלה נוסדה ופועלת ב ,Bad TÖlz-בוואריה ,והיא כורכת בחוזקה
חינוך עם אמנות .היא נתמכת על ידי המדינה והעיר .כיום כבר פועל
גאורג שמידט-גאדן יחד עם עוד שישה מנצחי מקהלה ומומחים לפיתוח
קול והם מנחים כ 200-ילדים בדרך אל היכולת הטכנית-מוסיקלית
הגבוהה של זמרה מקהלתית וסולנית כאחת .הילדים המגיעים ממינכן
ומכל צפון בוואריה מתקבלים ללימודים בגיל שש ,ומגיל תשע מתחילים
להשתתף בקונצרטים .כל ילד מקבל מדי שבוע הן שיעור פרטי והן שני
שיעורי מקהלה וכך הולכים ונבנים דרך קבע כמה אנסמבלים ומקהלות.
שמחת-המוסיקה מתחוללת באווירה ספונטנית ,היצירתיות של כל
המנצחים-המורים משפיעה על התלמידים-הזמרים הצעירים ,וכל אלה
נמהלים בשאיפה למקצועיות מכסימלית ולהשגת טכניקה קולית מירבית.
הרפרטואר הנרחב משתרע ממוסיקת ימי הביניים ועד למוסיקה עכשווית,
ממוסיקה דתית (בארוק ואילך) ועד למוסיקת פולקלור .מושם דגש
מיוחד על מוסיקה דתית ועל שמירת האותנטיות שלה  -הן בקולות והן
בכלים .רמתם הגבוהה של הנערים מובילה אותם כבר בימי השתייכותם
למקהלה לבמות האופרה כסולנים (לדוגמא נערי טלץ ביצעו את תפקיד
"שלושת הנערים" ב"חליל הקסם" של מוצרט פעמים רבות).
בסיוריה הגיעה המקהלה לארצות רבות :יפן ,סין ,ישראל ,בריטניה,
צרפת ,איטליה ,ספרד ,הולנד ,בלגיה ,פולין ,אסטריה ,שווייץ וארה"ב.
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מקהלת נערי טֶלץ ומנצחה גרהרד שמידט-גאדן
מקהלה זו ,הנחשבת לטובה מסוגה בעולם ,אכן מצטיינת בייחוד של
עולם-חיים שלם .יסד אותה בשנת  1956המנצח והמומחה לפיתוח קול
גרהרד שמידט-גאדן.

היא כבר שרה תחת שרביטם של המנצחים הגדולים  -אבאדו,
ברנשטיין ,בארנבוים ,צ'יליבידקה ,מאזל ,פון קאריאן ,מּוטי ,שוֹלטי -
בהפקות אופראיות ואוראטוריות בפסטיבלים נודעים .היא זוכה לשבחי
הביקורת ללא הרף.
גרהרד שמידט-גאדן נולד ב .1937-במסגרת לימודיו זכה בתואר בניצוח
מטעם האקדמיה למוסיקה במינכן; כן למד בלייפציג עם קורט תומאס
 .Kurt Thomasהוא מרבה לציין את ההאצלה עליו מקרל אורף במשך
 25שנות עבודתם המשותפת ,שהביאה להקלטת "שיטת אורף" עם
נערי טלץ.
גרהרד שמידט-גאדן ממשיך מסורת מפוארת של עיסוק בחינוך מוסיקלי:
הוא תלמידו של קרל אורף שהיה תלמידו של היינריך קמינסקי
( .)1886-1946מאחר שהוא נחשב למומחה בתחום הניצוח האוראטורי
הוזמן לנצח במספר פסטיבלים (פסטיבל באך באנגליה ,כמה פסטיבלי
באך ומוצרט בגרמניה ,אוסטריה ואיטליה); הוא אף שימש כפרופסור
מחנך בר סמכא בתחום של פיתוח קול לילדים באוסטריה (זלצברג -
מוצרטאום) ,איטליה (מילאנו  -לה סקאלה) ,גרמניה ,שווייץ ,הולנד,
אוסטריה ,איטליה ,דרום אפריקה ויפן .את דרכו המקצועית הזאת ,הן עם
ילדים והן עם מבוגרים ,המשלבת שיטות פיתוח קול מן העבר ומן ההווה,
הוא מסכם בספרו ( Wege der Stimmbildungדרכים לבניית הקול),
שראה אור ב( 1992-מהדורה שניה  ,)2003הוצאת  ,Hieberמינכן.
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(בעקבות סמי מיכאל)
לזמרת אלט וארבעה חלילי -צד

אופוס 4:59 © 2005 65

מילים :רחל יונה-מיכאל בעקבות "יונים בטרפלגר" מאת סמי מיכאל
(בעברית ובערבית)
הדס גור ,אלט (סולנית)
ונדי אייזלר-קשי ,אורי שניאור ,חגית פרנס ,גילי שוורצמן  -חלילי צד

לאחר שטעמנו על קצה המזלג את אווירת שורשי התרבות של
אירופה  -אנו עוברים אל עולמו של הסופר סמי מיכאל ,עולם
המזרח הקרוב בישראל ומחוצה לה.
שתי היצירות הבאות נוצרו מתוך הקשר הקרוב של המלחינה עם
סופר חשוב זה ,יהודי יליד עיראק אשר חי בחיפה.
בשתי היצירות מופיעות הג'סטות הסגנוניות האופייניות למלחינה
מאז המחזור "נערה פרפר נערה"  1977והקנטטה "כשני
ענפים" ( 1989שתיהן לטקסטים בערבית ספרותית) כצורות
מוסיקליות פתוחות ,הרמוניות מצומקות ,גליסנדי נאנחים.
זהו המזרח הערבי שבהלחנתה ,שבו הטביעה לא מכבר את
חותמה כמלחינה אמנותית עכשווית.
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סמי מיכאל,
רחל יונה-מיכאל
וציפי פליישר
בערב הבכורה
הקלטה :כפר סבא 27 ,בספטמבר 2005
מתאם צליל ומקליט :יעקב אבירם
מופע הבכורה על הבמה :אירוע השקה לספרו של סמי מיכאל "יונים בטרפלגר"  27בספטמבר 2005
ביפו ("איש הענבים" )The Grape Man - A Wine Center
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ָ

סמי מיכאל והרומן "יונים בטרפלגר"

מעֵבֶר לַחֹומָה
ִאּבְנ ִי ּבִַדיר ֵ
ִאּבְנ ִי ּבִַדיר ו ַוַראאַ-לְּבַאּבְ
ּתֵַדע ,י ֵׁש לְָך אָח וְאָחֹות
ַחֹון ו -
לַּכַ א -
ַואּוח תֹון
סנ ַא
ּכִַרים ו ַו ַ
סּפֵר לְָך ּבְעְַרבִית,
ָרצִיתִי לְ ַ
אבִיָך
אתְמֹול הְָרגּו אֶת ָ
ֶ
אּבָאּכָ
אּבָאּכַָ ,קטַלּו ַ
ַקטַלּו ַ
ׁשמְעּו ּבְכָל מָקֹום
י ְִרּיֹות נ ִ ְ

מעַּוֶתֶת אֶת לְׁשֹונ ִי,
ׂשפָה ז ָָרה ְ
ָ
ׂשפַת הֶָרג ֶש
ׂשפַת אֵם הִיא ְ
ְ
לּור תִי-לְאּום הִיא ַ-
לּור תִי-לְַקלְּבְ
ַאחַת
רֹוצָה לְִראֹותְָך ׁשּוב ּפַעַם ַ
הַאל סַאַרּכָ מַרָרתָן -
אּוחְָרא
מעֵבֶר לַחֹומָה
ִאּבְנ ִי ּבִַדיר ֵ

إبني بدير وراء الباب

ּכָלּ-כָך ָקרֹוב וְכָל ּכְָך ִּבלְּתִי מּוׂשָג
סעְּבֻ אַלַ -מנ ַאל
ָקִריּבּון ג ִ'ידדָן ו ַו ֹ ַ

قريب جدا وصعب املنال

ִאּבְנ ִי-לְעַז ִיז
ּמּנ ִי
ִהפְִקיעּו אֹותְָך ִמ ֶ
ׂשפָה ז ָָרהֹ ,לא
אֲַדּבֵר ִאּתְָך ּבְ ָ
ׁשהֵינ ְַקּתִי אֹותְָך
ּׂשפָה ֶ
ַּב ָ
תּכַללַמּו ַמעַּכָ ּב ַ-
ִילֹור תֵין -רִַרי ַּבתֵין
א ַ
ַ
ו ַולַיְסַה ּב -
ִללּורַתי אַללַתִי א ּ
ְַרַד עְתּוּכָ אִיי ָאהָה

הסופר סמי מיכאל נולד בבגדאד ,בירת עיראק ,באוגוסט  ,1926בשם
סאלח מנשה .אביו היה סוחר .הוא גדל וחונך בשכונה מעורבת של
יהודים ,מוסלמים ונוצרים .בגיל  15הצטרף למחתרת הקומוניסטית
העיראקית והיה פעיל למען זכויות האדם בעיראק .בגיל  17התחיל
לכתוב לעיתונות המחתרת .בגיל  21ברח לאיראן לאחר שהוצא נגדו צו
מעצר .שם המשיך בפעילותו הקומוניסטית .לאחר שרכש תעודת זהות
על שם סמי מיכאל עלה ב 1949-לישראל .התיישב ביפו ולאחר מכן
בחיפה .לאחר עלייתו לישראל פירסם מאמרים בעיתונות הערבית וב-
 1956החל לעבוד כמודד מים בשירות ההידרולוגי .הוא בוגר אוניברסיטת
חיפה בפסיכולוגיה ובספרות ערבית .כתיבתו של סמי מיכאל יונקת
מחוויות נעוריו ומן הנוף האנושי המקיף אותו .סגנונו בהיר ,ישיר ,נטול
סמליות ,האווירה נושמת אותנטיות ומעורבות אישית.
"סופה בין הדקלים" הוא סיפור לבני הנעורים ובו קורות נער יהודי
בסמטאות בגדד ,בעולם של קסם ואימה של מעשי קונדס ,תגרות רחוב,
אהבה נוגה ועמידה מול פורעים" .פחונים וחלומות" עוסק בחיי נערים
ומבוגרים במעברה דלה בראשית ימי מדינת ישראל" .סופה בין דקלים"
זכה בפרס זאב לספרות ילדים.
ב 1982-הוענק לו פרס ראש הממשלה ליצירה.
ב 1992-זכה מיכאל בברלין בעיטור על שם האנס כריסטיאן אנדרסן על
ספריו לבני הנעורים .ספריו של סמי מיכאל תורגמו לשפות רבות ,עובדו
לתיאטרון (חצוצרה בוואדי) ,לטלוויזיה ולקולנוע.
מאז סתיו  2001הוא משמש כנשיא האגודה לזכויות האזרח בישראל.
רחל יונה-מיכאל ,גדלה בחיפה והיא בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה
וחינוך באוניברסיטה הפתוחה; עבדה ככתבת במוסף "דבר השבוע"
בתחילת שנות ה 90-עד שנסגר ,והיתה מהכותבים בעיתון "הפטיש"
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על הספר "יונים בטרפלגר"  -הרקע לשיר האמנותי "האֵם"
כדברי סמי מיכאל ,הוא מקדיש את הספר "לכל האמהות שהן הארץ
המובטחת לגזע האנושי" .וזהו עיקרו של הספר*:
זאב אפשטיין ,גבר ישראלי עשיר ומצליח ,בן מסור לאמו ניצולת
השואה ורדופת הפחדים ,מגלה יום אחד שהוא בן מאומץ והוריו הם
פלסטינים שנמלטו מחיפה ב .1948-הוא נשאר בעריסתו בסערת
המנוסה .זאב הוא במובן מסוים דור שני גם לשואת היהודים וגם לנכבה
של הפלסטינים ,והוא עושה כל שביכולתו לשאת באהבה ובאומץ את
המשא הכפול והבלתי אפשרי הזה .לאחר שאמו הביולוגית ,נבילה,
מגלה אותו ונכנסת לחייו ,נרקמים ביניהם יחסים מופלאים של חום
ועדנה ,בעוד המציאות הישראלית-פלסטינית האכזרית ממשיכה בשגרת
הכיבוש מזה והטרור מזה .הנסיון הרב-תרבותי המיוחד של סמי מיכאל
מאפשר לו להוסיף לעורר שאלות נוקבות על אודות שני העמים החיים
על אדמה מדממת ,והוא עושה זאת כדרכו ביד של אמן רגיש ומעמיק.

האֵם

שהוגדר "עיתון חברתי לוחם" ,ושימש במה לעיצובו של השיח המזרחי
החדש .גם היום היא עוסקת בכתיבה ,תוך שהיא שותפה מלאה לעולם
שבו חי סמי מיכאל.

ציפי פליישר:
"בסיס המצלול הוא מקאם חיג'אז כאשר אל קול האלט החם והעמוק
מצטרפת המית ארבעה חלילי-צד :זוהי כעין רוח נושבת המתלווה אל
הזמרה ,משב של רגשות ,כאבים ,בכי בגוונים רבים ,געגועים עזים .אפילו
ציור-סאונד של יריות יש שם בצד התבטאויותיה האימפולסיביות לא
פעם של האם הנרגשת.
היצירה נכתבה במיוחד לקולה של הסולנית הדס גור לביצוע בכורה
באירוע ההשקה לספרו של סמי מיכאל "יונים בטרפלגר" ,בהזמנתה של
רחל יונה-מיכאל אשת הסופר .מעשה ההלחנה עבר עליי בשקיקה רבה
באפריל  ,2005בימי הבכורה האירופית בווינה לאופרה קין והבל.
ב 21-בדצמבר  2005כבר בוצעה היצירה בשנית ,בדיוק בהרכב
שהופיע בבכורה ,בערב-עיון שנערך במתחם בית ביאליק לכבוד הסופר
סמי מיכאל לרגל צאת ספרו "יונים בטרפלגר".

בשיר האמנותי האם הפלסטינית פונה לבנה לאחר התוודעותם ,וקרע
הניתוק שביניהם לאורך שנים רבות גורם לה להתרגשות רבה.
* שהוא כעין המשך לעלילת
ספרו של הסופר והעיתונאי
הערבי יליד עכו -רסאן ּכַנ ַפאני,
אשר כפליט התגלגל ב1948-
לדמשק וב 1955-עבר דרך
כוויית לבירות  -שם חי עד יום
מותו (.)1972
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לזמרת ושמונה גברים 4 :גיטריסטים 3 ,נקשנים ,צ'לן
בהשראת סמי מיכאל
קטע מתוך אופרה שלימה בשם ויקטוריה; הגברים המנגנים גם שרים ומשחקים.
ליברית :רוני קינן
סולנית (ויקטוריה) :איילת אמוץ ,מצו סופרן
מנצח :דורון סולומון
גיטריסטים :איתמר נהיר ,רועי זכאי ,נמרוד גלבוע ,עודד אבן אור
מתופפים/נקשנים :אמיר לביא,
צביקה פלדפוגל ,אריאל גייכמן
צ'לן :רז כהן

אנסמבל (כולם  +ויקטוריה)

אנסמבל (ויקטוריה  +כולם)
ויקטוריה  -ארייטה

ִאּׁשָה לְֹלא אִיׁש
אֵין ּבְָך צ ֶֹרְך
[ָקַרעְּתִי אֹותָּה]
ׁשלִיכִי נַפְׁשְֵך
ַה ְ
ׁשלִיכִי ּגּופְֵך
ַה ְ
[ ִאּׁשָה] לְֹלא אֵׁש
ו ִיְקטֹוְרי ָה
ויקטוריה

ּדַי
אינטרלוד כלי

מְַרי ַם ,מְַרי ַםִ ,חז ְִרי מְַרי ַם
ׁשלִיכִי אֹותָּה לַּי ָם ,מְַרי ַם
ּת ְ
אַל ַ
ת אֹותִי ַרפַאֵל
לְאָן ֵהבֵא ָ
ׂשטָן
ּת אֹותִי י ַא ּבֶןָ -
ׁשכְ ָ
לְאָן ָמ ַ
ּג ֶ ָחלִים יִצְְרבּו אֶת עֵינ ַי
ׁשאְֶראֶה
ּכְ ְ
יֶלֶד ָקטָן ּכָל יְמֵי ַחּי ַי

ּבֵן
ווקאליזה
(ללא מילים; בוכה מאושר)

הגברים

ׁשּי ְַרּג ִיעַ רּוחָּה,
ָהבִיאּו ׁשִּקּוי ֶ
ּכֻּלָּה ּבֹועֶֶרת
אינטרלוד כלי

"ויקטוריה והגברים"
מתוך מופע הבכורה העולמית
על הבמה 21 ,במאי 2006

רוני קינן
הקלטה :אודיטוריום הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה (שטריקר) ,תל אביב 20 ,במאי 2006
מתאם צליל ומקליט :יעקב אבירם
מופע הבכורה העולמית על הבמה :אודיטוריום הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה ,תל-אביב  21במאי ,2006
במסגרת קונצרט מיוחד מיצירות המלחינה
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ויקטוריה והגברים

ויקטוריה והגברים

(בעקבות סמי מיכאל)

על הגשר

בלידה ,בחדר

ויקטוריה

ויקטוריה והגברים

רוני קינן בן-קיקי הקימה את תיאטרון "חי-פה" שליד תיאטרון חיפה
הפועל מזה כ 20-שנה ,ועד היום היא מנהלת אותו .כתבה מספר מחזות
מקוריים ,ביניהם "סולמות יעקב" המטפל בנושא החלומות מתוך החוויה
הישראלית" ,עיר המדרגות" המטפל בקונפליקטים שנוצרו במפגש בין
התרבויות השונות כשהוקמה מדינת ישראל .עיבדה מחזות רבים מתוך
הקלסיקה של התיאטרון ,ביניהם" :סנדלריתה" בעקבות "אשת הסנדלר"
של לורקה" ,חוות החיות" של אורוול" ,המיליארדרית" בעקבות "ביקור
הגברת הזקנה" של דירנמט" ,כולם מחכים לגודו" בעקבות "מחכים
לגודו" של בקט" ,נמר בשער" בעקבות "מלחמת טרויה לא תהיה" של
ז'ן ז'ירּודּו)" ,הנפש הטובה" בעקבות "הנפש הטובה מסצ'ואן" של ברכט.
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ויקטוריה האצילה ,האישה היהודייה בעירק שלפני קום המדינה ,נעזבת
על-ידי רפאל בעלה כשהיא בהיריון .הגבר הנאה שלה מעורר את
קנאת כל החצר .בתה שנותרה בחיים לועגת לה בלי הרף ,אמה
מתאכזרת אליה חדשות לבקרים ,והגברים מסביב גם הם מצטרפים
למסע ההשפלות .רק חוסנה הפנימי משמר את עמידתה בפני כל אלה.
העובדה שהיא יולדת לפתע בן  -תחזיר אליה את בעלה.
האופרה נפתחת בתמונת הליכתה של ויקטוריה על הגשר עם פוגת-
הקריאות הגבריות כנגדה ברקע .היא נכנסת בזעקות ייאוש על רקע
קריאותיהם.

בתיאטרון שהקימה פועלות סדנאות נוער ומבוגרים ,לדבריה תהליך
העבודה תמיד יוצר דינמיקה ומפתח מודעות עצמית ויצירתיות .ההפקות
מועלות תוך כדי שיתוף פעולה מלא של השחקנים עם הצוות המוביל
בכל ההיבטים .אהבת הענין היא שגורמת הן למחויבות והן לתוצאות
המקצועיות המרשימות.

אינטרלוד כלי מביא לחילוף מיזנסצינה ואנו מוצאים עצמנו בחדר שבו
מתרחשת הלידה .היא בטוחה שעומדת להיוולד בת ,ועל כן מתחננת
לבת דודה מרים שלא תשליך לים את התינוקת (המקוללת) שבוודאי
תיוולד .ואז היא רוטנת אל בעלה רפאל ממרחקים " -לאן משכת
אותי יא בן שטן"  ,הרי תיוולד שוב תינוקת ואז "גחלים יצרבו את עיניי
כשאראה ילד קטן כל ימי חיי" .

"הדרמה פיוטית בעיניי ,משך אותי האופי המזרחי הצבעוני עם כל
הדימויים ,החי מאוד ,האנושי ,שלא מפריע לדרמטיות .בסופו של דבר
התמודדות של אישה האוהבת בעוצמות טוטאליות ומוכנה ליסורים...
כשכל זה משתקף בדימויים של סמי מיכאל  -הביאו לאיזושהי מוחשיות
ענקית וזה מה שיצר את הגירוי החזק אצלי" .

במהלך הלידה הגברים מוצאים עצמם עוזרים לה ברגעי המאמץ הפיזי
("הביאו שיקוי שירגיע רוחה ;) "...התגרותם נמוגה .קטע תיפוף
ב accelerando-בולט מבשר את תום הלידה .ואז ...לפתע  -בן!

מספרת הליברטיסטית רוני קינן על ויקטוריה:
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רוני קינן הליברטיסטית של ויקטוריה בעלת תואר ראשון בלימודי
התיאטרון מטעם אוניברסיטת תל אביב ,תואר שני מטעם אוניברסיטת
חיפה ,ועתה חזרה ללימודי התואר השלישי באוניברסיטת תל אביב.

ציפי פליישר" :אוכל להעיד מתוך הצגות תיאטרון "חי-פה" שראיתי,
כי המוסיקליות הטבעית (מעל לכל הריתמית) של רוני קינן היא היא
ששכנעה אותי כי לאחר שעיבדה כבר מחזות רבים בתחום התיאטרון,
היא בשלה לכך גם בתחום האופרה" .

הסיום הוא בארי ַת ווקאליזה של הגיבורה מיד לאחר הלידה ,כשהיא
בוכה מאושר.
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הגליסנדי החריפים של הזמרת הם חלק מההבעה הדרמטית שלה ,בעוד
שבגיטרות יש להם תפקיד מובהק של יצירת רבעי טונים (רבעי טונים הם
מעמודי התווך של המוסיקה הערבית המסורתית).
הלחנת ויקטוריה כאופרה קאמרית שלימה הייתה משאת נפש בתקופה
שבה הולחנה אופרה אחרת  -קין והבל ( .)2001בהשראת הרומן הנודע
של סמי מיכאל נכתב אז במלואו הליברית על ידי רוני קינן ,והחלו כבר
להיווצר מוטיבים מוסיקליים.
היה זה עיסוק בנושא שונה לגמרי מהנושא של קין והבל  -שם מתחוללת
דרמה בין שני גברים בימים של תחילת כל הזמנים .כאן נחשפת דרמה
של אישה יהודייה מן המאה העשרים באווירה (מזרחית) מתנכרת .זהו
נושא שהיה אפשר להרחיב בו ,אם נהרהר לרגע בחוסנה של אישה
יהודייה אחרת ,גליקל האמל (מהמלין) ,שנולדה בהמבורג בשנת 1645
והחלה לכתוב את זכרונותיה בעקבות מות בעלה ,אבי  14ילדיה...
הטיוטה של האופרה המלאה נכתבה בסביבת מגורים ערבית בעיר פריז.
זה התרחש עמוק בתוך הפאזה בחייה של המלחינה שהוקדשה לכתיבת
אופרות קאמריות.
מפיקי הבינאלה למוסיקה בת זמננו בתל אביב וחג המוסיקה הישראלית
בירושלים העדיפו אז (אוקטובר  )2002להעלות על הבמה את הנושא
המונומנטלי של קין והבל בבכורה עולמית.
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השימוש בז'אנר האופראי מחזק את האמירה הפמיניסטית ,כשהמסגרת
הסגנונית עטופה בהרבה סממנים מזרחיים ,הן בהווי החיים שבתוכו
מתרחשים הדברים והן בסגנון המוסיקלי המתלווה .העברית מתובלת
במילים בערבית ,הכל נע על תשתית של מקצבים ערביים .הגיטרות
האקוסטיות משקפות עולם ומלואו של צבע הכולל חיקויים של עּוד וקאנון.
הטונוס ההרמוני הנשמע הוא של מצלולים חלולים ודיסוננטיים כאחת.

ביום הולדתה ה ,60-חמש שנים לאחר מעשה ההלחנה בפריז ,נמצאה
ההזדמנות להעלות בהוד והדר ,בתוך קונצרט מיוחד מיצירותיה ,חלק קטן
מתוך האופרה ויקטוריה בבימוי מלא .אז הושלם קטע הפרטיטורה של
ויקטוריה והגברים עד לפרטי הפרטים.
הדמויות של רפאל (בעלה של ויקטוריה) ומרים (בת דודתה) מתוך
האופרה השלימה מוזכרות בפיה של ויקטוריה .היא ניצבה על הבמה
כסולנית בין שמונה גברים-נגנים ,בתוך אווירת צבעי צהוב-כחלחל,
המוהלת איזכורים של ערב בעיר בגדד על גשר החידקל ,מדבר ,אוהל,
סלעים ,כריות וסדינים מרופטים ליולדת...
הבמאית נטע אמית-מורו והמעצבת מירב סדלינסקי ,שתיהן מן האופרה
הישראלית ,חברו אל מעשה הפרודוקציה האופראית בהתלהבות.
ציפי פליישר :חלפו הימים .אני שקועה עתה בהלחנת הגרנד-אופרה
אדפה  Adapaלמילותיו של מיתוס עתיק יומין .היא תושר כולה באכדית;
מקהלות ולהקות רקדנים יגלמו את תפקידי הגיבורים המיתולוגיים,
האוניברסליים .ראיתי בעבודה האפית-מוסיקלית של וגנר דוגמא לתרגום
של מיתוסים עתיקי יומין לשפת האופרה  -וזה נתן לי השראה להמשיך
ולהעמיק את העיסוק שלי במיתוסים הקדמוניים של האיזור בו אני חיה
כערש של תרבויות".

מתוך יומנה של המלחינה:
משביבים של אופטימיות באופרה "ויקטוריה" אל מכה גדולה מדי
של צער החיים .רק לרגע .זהו גועל החיים שהיכני ביום בהיר אחד,
כשאלבום זה כבר היה בסגירתו ,ופתחתי אותו מחדש.
ניצבתי לפתע מול התהומות האפלים ביותר שאליהם יכול
להתדרדר המין האנושי .ואני צועקת כאן את צעקתי- .
שאט נפש הוא ליריות של זעזוע.
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מיניאטורה לתזמורת מיתרים וקול סופרן (בעל אופי של ילדה)
מילים :ציפי פליישר
הסינפונייטה הישראלית באר שבע
קול :ציפי פליישר (דיבור וזמרה מועטה)
מנצח :דורון סלומון

עדּות מתוך יומן היצירה  19-18ביולי  2007באר שבע
ציפי פליישר
מה פתאום זה קרה
תזזית אחזתני יום אחד כאשר קראתי ושמעתי את הידיעה שילדה
נאנסה על-ידי אביה ואחיה .עוד לא נרגעתי ,רוחי וגופי רוטטים מההלם
שאת הדף עוצמתו אי אפשר למדוד  -ושוב ושוב שמעתי על מקרים
דומים בידיעות נוספות שנתפרסמו  -בטווח של חודשים ספורים בלבד.
הבנתי שזה יכול גם לקרות כל רגע מעבר לכל דלת; בלי פרסום בעיתון.
לא מצאתי מנוח לנפשי וכבר לא אמצא כנראה .חיי נשתנו.
אילו נולדתי חתול או כלב לא הייתי יוצרת ואומרת את מה שיצרתי
ואמרתי כל חיי ,אך לא הייתי מתקרבת אל קיצם בכזאת הרגשת גועל
נפש .תמימותי הצילה אותי וראיתי כל כך הרבה יופי .תמימותי כבר לא
יכולה לעזור לי עכשיו ,שלא לדבר על מציאות המנהיגות הסוככת
עליי בארצי.
הצעקה האנושית שאני צועקת כאן כאדם טוטאלי  -זהו המכסימום
שביכולתי לעשות.
אם תהפוך צעקתי למינימום  -אזי אפרע איזשהו חוב של מצפון -
וייפתח שער לתגובות נוספות ברוח זו ,כל מדיה וכל סקטור  -בשפה
ובכלים להם  -ואולי  -הבתוליות הכי יפה וטהורה  -שזדון האנוש
הירשה לעצמו לחבל בה  -לא תיחבל עוד יותר ,וגורל האנוש קצת יוטב.

הקלטה 6 :בספטמבר  ,2007אולם הסינפונייטה הישראלית בקונסרבטוריון העירוני באר שבע
מתאם צליל ומקליט :יעקב אבירם
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כל כך נוראה ,שהיא מאפילה על כל האנשים הטובים שבאמצע הדרך.
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מעשה ההלחנה  -כתבתי בעצמי את תמצית ההתרחשות בארבע מילים
בגוף ראשון ,ארבע המילים המייצגות את דיבורה של הילדה המצולקת.
בחרתי במדיום תזמורת המיתרים כדי לשתף פעולה באמירה ,מדיום
הנחשב בתפישתי לעמוק וחזק במיוחד.
כשידעתי את פתיחותה של תזמורת הסינפונייטה הישאלית באר שבע,
עם מנהלה המוסיקלי ומנצחה דורון סלומון ,ללכת אתי יד ביד  -מיהרתי
להלחין את צעקתי .בדיוק אז ,כבדרך פלא ,בדרום הצחיח של הנגב,
היכרתי בת למשפחת רועי צאן של ישראל העכשווית ,נירית נבון ,שכל
כולה אותו סוג של רוח טבע אנושי שאסור שייפגע על-ידי אותו סוג טבע
אנושי המרשה לעצמו לפשוע ולפגוע .נירית הפכה לכעין מודל וירטואלי
להשראה.
היצירה גופא  -ארבעה גלים המשולים לארבע המילים ,ובתוכם גם
המילים עצמן" .אבי"" ,אחי"  - "profondo" -טופלו על-ידי קווי ערבול
במיתרים הנמוכים ,ספק כבוד-משפחה ספק חשש .אקט האונס בילדה,
האנרגיה האיומה ששינתה אצלי סדרי עולם  - "Parlando" -מוצאת
ביטוי בהרבצות משולחות רסן של התזמורת כולה ,כשהמילה "אנסו"
נכנסת אל תוך התוהו ובוהו.
רבות התלבטתי עד שהחלטתי כי המילה "אותי" - "lyricissimo" -
לא תשקף אבדון אלא תביע את טעם החמלה בעמידתה של הנפש
הפצועה בהמשך החיים.
הביצוע  -עדיין אני תובעת שאקט כזה של אונס יהיה בלתי אפשרי.
החלטתי שאני מוכנה להתלכד בקולי הפיזי שלי עם הבלתי אפשרי הזה.
תודתי לסינפונייטה הישראלית באר שבע ולמנהלה עופר סלע ,שביום
רצון של פקודה הרהיבה לנגן ,היטיבה להבין".
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גירסה לסופרן ואנסמבל כלי (חליל צד ,אבוב ,קרן יער ,צ'לו ,קסילופון)
שיר מס'  5מתוך מחזור השירים Lead Life
מילים :גרניך ספגיר (ברוסית)
מרב ברנע (סולנית) ,סופרן
דורון סלומון ,מנצח
דפנה יצחקי ,חליל צד
תמר ענבר ,אבוב
חזי ניר ,קרן יער
רז כהן ,צ'לו
אמיר לביא ,קסילופון

איור:
G. Zapolyansky

הקלטה :אודיטוריום הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה (שטריקר) ,תל אביב 17 ,ביולי 2006
מתאם צליל ומקליט :יעקב אבירם
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ּתְִקנּו ּבָצָל

kupite łuk, kupite łuk
pitrushku ’imarkofku
kupite nashudevačku
shałunyu ’i płutofku

ְקנּו ָּבצָל ְקנּו ָּבצָל
ּגֶז ֶרּ ,פֶטְרֹוז ִילְי ָה!
ְקנּו אֶת יַלְדָתֵנּו
ַהּפְִר ָחחִית הַׁשֹו ָבבָה

ninužen nam ziloniy łuk
pitrushka ’imarkofka
nužna nam tolka devačka
shałunya ’i płutofka

ֹלא צְִריכִים ָּבצָל י ָרֹוק
ּגֶז ֶרּ ,פֶטְרֹוז ִילְי ָה
ּתְנּו ַרק אֶת ַהּיַלְדָה
ַהּפְִר ָחחִית הַׁשֹו ָבבָה!
גנריך (הנרי) ספגיר
תרגום לעברית :יוספה אבן-שושן

Genrix (Henry) Sapgir

בונוס :תִקנו בצל

Kupite Łuk

גנריך ספגיר Genrix (Henry) Sapgir
אודות המשורר  -ראה עמ' 87
נטעם את אווירתו של המחזור  Lead Lifeבגירסה לסופרן ואנסמבל כלי
דרך השיר המסיים אותו ,בשפה הרוסית.
נזכיר כאן רק את ההרכב המלא שנבחר לתזמור המחזור כולו:
חליל צדfחליל אלט ,אבובfקרן אנגלית ,קרן יער ,צ'לו ,נבל ,כלי
הקשה (קסילופון ,פעמון  -לבחירת הנגן 3-2 ,גונגים  -לבחירת הנגן,
צדפות ים ,טמבור).
הגירסה במלואה הוכנה בשנת  2005להזמנת המרכז למוסיקה
משכנות שאננים בירושלים והושמעה שם בביצוע חי במרץ  2006עם
הסולנית נעמה נצרתי .כאן אנו שומעים את השיר האחד ,שהוקלט
במיוחד למען אלבום זה בפרודוקציה.
כזכור מרצועה  11בתקליטור זה (עמ'  87בחוברת) ,הציור הוא של
משפחה רוסית ,בתוך אווירת שוק הומה; ההורים מכריזים בקולניות ליד
הדוכן שהם רוצים למכור בצל ,גזר ,פטרוזיליה ,וגם את ילדתם הפרחחית
השובבה .הקונים שהגיעו בוחרים דווקא בילדה השובבה ונעלמים איתה.
אווירת הקטע רווית הוויטאליות התיאטרלית ,מתבטאת בגירסה זו
בחריפות יתר בשל הצטרפות הכלים .הקולניות היא הן בזמרת
המשתתפים (הורים וקונים) והן בנגינת הכלים (המלודיים) שהם
דומים כאן כולם לכלי הקשה (בראשם כמובן הקסילופון) .ההרמוניות
המלאות בסקונדות מרחיקות אותנו היטב מן הצליל האמנותי אל הרעש
הפולקלורי .הכלים ממלאים היטב את החלל ,בקוויהם הפשוטים הם
יוצרים אופי מאוד עממי והם נצמדים ל'נותן הטון'  -הקסילופון ,שהאיכות
ההקשתית שלו כאן חשובה יותר מהגבהים ( )pitchesשהוא מנגן.
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בונוס :תִקנו בצל

בונוס :תִקנו בצל

הזמרת מוסיפה ברגע מסוים טמבור (כפי שגם היה בגירסה לפסנתר).
מרב ברנע ,זמרת אופרה לכל דבר ,מפעילה גיוון רב של צבעי קול  -מן
הטימברים האופראיים הגבוהים של הסופרן אל הרגיסטר הנמוך ביותר
שלה ועד כדי דברנות גרונית.
להעמקת החוויה  -הנה תחילת השיר  -הן בפרטיטורת האוטוגרף
האוטוריטטיבית (כתב יד המלחינה בצילום) לסופרן ופסנתר ,והן בגירסה
לסופרן בליווי אנסמבל כלי (גרפיקת מחשב) .ככל שאנו מתקדמים בתוך
הגירסה המתוזמרת לשיר זה ,כך הולך ההרכב ומתמלא.

כתב יד המלחינה ,הגירסה המקורית לסופרן ופסנתר

\
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בונוס :תִקנו בצל

הגירסה לסופרן ואנסמבל כלי
בהוצאת המרכז למוסיקה ישראלית
()IMC

Kupite Łuk
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מבַצעים

לפי סדר אלפביתי של שמות המשפחה ושמות גופים מבצעים
עמ'

120

עמ'

אמוץ ,איילת
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נצרתי ,נעמה

130

אנסמבל סולני ת"א
עם המנצח ברק טל

123

(ה)סינפונייטה הישראלית באר-שבע

131

סלומון ,דורון

132

בוריסובה ,טניה
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פוליאקוב ,אירינה

132

בורשבסקי ,רונן
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קנליס-אולייר ,קוסטין

132

בן-זקן ,אתי
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רוג-נלגיס ,רוקסנה

132

ברנע ,מירב

125

שטקלר ,ישי
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גור ,הדס

126

ג'יימס ,קרולין-גרייס

126

הרצוג ,אורנה

127

וולף ,אקסל

127

טל ,ברק

124

לויט ,מרינה

127

מילר ,רֵ ּבֵ קָה

128

מקהלת ביה"ס התיכון לאמנויות
ע"ש תלמה ילין
עם המנצח ישי שטקלר

128

מקהלת האיחוד
עם המנצח רונן בורשבסקי

130

שכטר דליה

133

שפושניקוב אלה (רוזליה)

133

תבורי ,דורון

133

תורן ,יהלי

134

(ה)תזמורת הסימפונית ירושלים -
רשות השידור

על מקהלת נערי טלץ ומנצחה
ר' בהרחבה ,בתוך החוברת ,במסגרת
רצועה  12בדיסק  IIעמ' 97-96
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אנסמבל סולני תל אביב עם המנצח ברק טל
נגני מחול פיבונצ'י בהקלטת הבכורה העולמית 26-29.6.2005

הדס פבריקנט  -כינור I
טלי גולדברג  -כינור II
רחל רינגלשטיין  -כינור III
גיא בן-ציוני  -ויולה I
גלעד הילדסהיים  -ויולה II
יונתן גוטליבוביץ'  -צ'לו
רינת אבישר  -קונטרבס

ענת טיברגר-טל  -חליל I
אלה חייקין  -חליל II
תמר ענבר  -אבוב
אורית אורבך  -קלרנית
אלינוי יוגב  -בסון
יובל שפירא  -חצוצרה
אייל כהן  -טובה

אמיר לביא  -כלי הקשה
מרק מושייב  -כלי הקשה

אנסמבל סולני תל אביב
אנסמבל סולני תל אביב נוסד בשנת  2001על ידי המנצח ברק טל ,שהוא מנהלו המוסיקלי
עד היום .האנסמבל מורכב מ 25-מטובי הנגנים הצעירים בישראל  -חברי ההרכבים הקאמריים
הישראליים המובילים ,סולנים צעירים וזוכי תחרויות.
האנסמבל הוקם כדי ליצור גוף ביצוע ישראלי צעיר השואף למצוינות ,גוף אשר יעודד סולנים
ישראלים צעירים ויבצע אף יצירות ישראליות .כיום אנסמבל זה מוערך כתזמורת המבריקה
והרעננה ביותר בחיי המוסיקה הקלאסית בישראל; הקונצרטים זוכים בקביעות לתגובות נלהבות
של הקהל ולשבחי הביקורת.
מאז הקמתו האנסמבל מופיע ברחבי ישראל בקונצרטים פומביים ,בפסטיבלים ובשידורי רדיו.
ב 2003-זכה לפריצת דרך עולמית כשקיים את קונצרט הגאלה באולם קרנגי בניו-יורק בחסות
קרן התרבות אמריקה-ישראל .האנסמבל מקיים סדרות קונצרטים למנויים בתל אביב ובחיפה,
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ברק טל ,מנצח
יליד חיפה .1975 ,מכהן כמנהל מוסיקלי של אנסמבל סולני תל אביב ,שאותו אף ייסד .מכהן
כמנצח אורח ראשי בתזמורת הפילהרמונית הצעירה .כיהן כמנצח הבית של תזמורת סימפונית
חיפה ( )2002-2000וכמנהל מוסיקלי של התזמורת הסימפונית הצעירה חיפה (.)2003-2002
החל את לימודיו בכינור אצל רוברט קנטי והמשיכם אצל אורה שירן ואירנה סבטלובה .סיים את
לימודיו לתואר ראשון באקדמיה למוסיקה ע"ש רובין בירושלים ,שם למד ניצוח אצל יבגני צירלין.
השתתף בכיתות-אמן עם המנצחים קורט מאזור (גרמניה) ,נ ֵמֵה י ַארווִי (אסטוניה) ,י ֶרְמָה ּפַאנּולָה
(פינלנד) וז'ולְט נ ַאג' (הונגריה-גרמניה) .כמו כן השתלם בלימודי ניצוח אצל פרופ' מנדי רודן.
בחו"ל הופיע כמנצח עם תזמורות כגון הסימפונית של פרנו במסגרת פסטיבל דוד אויסטרך
באסטוניה ,עם תזמורת סינפונייטה קראקוב ועם הפילהרמונית של ורוצלאב בפולין.

טניה בוריסובה ,פסנתר
ילידת ברה"מ ,החלה את לימודי המוסיקה בתיכון מוסיקלי בחארקוב .לאחר מכן סיימה את
האקדמיה למוסיקה בלנינגרד אצל פרופ' איסר סלונים והמשיכה לתואר דוקטור באקדמיה
הממלכתית ע"ש גנסין במוסקבה בהדרכתו של פרופ' בוריס ברלין .שימשה כמורה לפסנתר
באקדמיה למוסיקה בפטרוזאבודסק ,במסגרת זו הופיעה כסולנית ובהרכבים קאמריים שונים
בקונצרטים ובהקלטות .מאז עלייתה ארצה ב 1980-היא מלמדת פסנתר במדרשה למוסיקה
במכללת לוינסקי ובקונסרבטוריון גבעתיים .בארץ השתתפה כמלווה בתחרויות חשובות (ע"ש
שפירא ,קלרמונט) והמשיכה להופיע כסולנית ובהרכבים קאמרים.

אתי בן-זקן ,מצו סופרן
זמרת ,סופרת ,אמנית בין-תחומית ,מופיעה על מיטב הבמות בישראל ובחו"ל ,בעיקר כמבצעת
של יצירות בנות זמננו .לצד בקיאותה בטכניקות קוליות עכשוויות היא מבצעת מוסיקה עתיקה
ועממית ,בין השאר מן המסורת הספרדית של משפחתה .אלבומה הראשון כסולנית" ,הכלה
מתירה צמותיה ,החתן מתעלף"  -שירי אהבה בלאדינו" ( )1999הוקלט בחברה האמריקנית New
 .Albion Recordsבעקבותיו הקליטה תקליטור מיצירות בן-זוגה ,המלחין איתן שטיינברג ,לצד
האנסמבל האמריקני הנודע  .Boston Musica Vivaאתי בן-זקן פעילה כיוצרת בנקודות המפגש
של המוסיקה ,התיאטרון והספרות .עבודותיה זכו לשבחי הקהל והמבקרים בישראל ובארה"ב,
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איילת אמוץ ,מצו סופרן
סיימה תואר ראשון ותואר אמן בהצטיינות יתירה מטעם האקדמיה למוסיקה בת"א .השתתפה
בכיתות אמן ,בין השאר בהדרכת הסופרן אדית מאטיס והילדה צאדק ובסדנה הבינלאומית
לאופרה בהדרכת ג'ואן דורנמן .השתלמה בניו יורק ובברלין .היא הופיעה עד היום עם הפילהרמונית
הישראלית ,הקאמרית הישראלית ,סימפונט רעננה ,וכן משתתפת דרך קבע בהרכבים קאמריים
רבים ,ביניהם אנסמבל "מיתר".

וכבר הופיע עם סולנים בינלאומיים כמו מקסים ונגרוב ,אידה הנדל ,גיורא פיידמן ,ט ַּב ֵאה צימרמן
ונטליה גוטמן.

מבצעים

מירב ברנע ,סופרן
נולדה בישראל .סיימה לימודי זמרה לתואר ראשון באקדמיה למוסיקה ע"ש רובין בתל אביב תחת
הדרכתה של פרופ' תמר רחום ואת לימודי התואר השני באוניברסיטה לאמנויות בברלין תחת
הדרכתה של פרופ' אינגריד פיגור.
ב 1999-זכתה מירב ברנע בתחרות פאולה לינדברג סלומון למוסיקה מודרנית בברלין ובתחרות
לביצוע יצירות של מלחינים שנספו בשואה .כמו כן זכתה בפרס מיוחד מטעם קרן ריכרד וגנר
בגרמניה במשך שנתיים רצופות .שרה את "שירי שמים וארץ" של מסיאן עם הפילהרמונית של
ברלין וכן את "לילות קיץ" של ברליוז עם התזמורת הסימפונית ירושלים ,רשות השידור.
מירב ברנע שרה תפקידי סופרן דרמטיים וליריים על במות האופרה .באופרה הישראלית גילמה
תפקידים ראשיים באופרות "העטלף"" ,האלמנה העליזה" ואת תפקיד אומגה בבכורת "אלפא
ואומגה" מאת גיל שוחט .בהפקות שונות הופיעה בין השאר כ-נדה ב"-הליצנים" של לאונקוואללו,
האישה ב"-הקול האנושי" של פולנק ,מיכאלה ב"-כרמן" של ביזה ,דונה אלוירה ב"-דון ג'ובאני",
אליזבת ב"-טנהוייזר" ,מארי ב"-ווצק" ועוד .ברפרטואר הליטוגי שלה יצירות כגון המתיאוס פסיון
והמגניפיקט של באך.
בנוסף לתפקידים אופראיים היא מבצעת אורטוריות ,מוסיקה בת זמננו ,רסיטלים של שירים
אמנותיים ואף מקליטה לרדיו ולטלוויזיה; כל זאת באירופה ובישראל.
החל מעונת  2006-7מופיעה ברנע כזמרת הדרמטית הראשית של בית האופרה  ULMשבגרמניה.
הופעותיה בעונת  2006-7כמארי ב"ווצק" (אלבן ברג) ופטה מורגנה ב"אהבה לשלושה תפוזים"
(פרוקופייב) זכו לשבחי הביקורת .בעונת  2007-8שרה בין השאר את טטיאנה ב"יבגני אונגין"
(צ'ייקובסקי) ואת "ליידי מקבת" ב"מקבת" (ורדי) .בעונת  2008-9את אליזבט ב"טנהויזר" (וגנר)
ואת טוסקה ב"טוסקה" (פוצ'יני) .בקיץ  2008נתנה קונצרט מיצירות ריכרד שטראוס
בפסטיבל .Bayreut

הדס גור ,אלט

למדה אצל מירה זכאי ,מרים מלצר ו .Penny Davis-לאחר שסיימה את לימודי המגמה
בתלמה-ילין המשיכה להשתלם באנגליה ב Royal Northern College of Music-ובGuildhall-
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קרולין-גרייס ג'יימס ,מצו סופרן
קרולין גרייס ג'יימס נולדה ב ,Iowa-ארה"ב ,בשנת  .1962היא בעלת תואר ראשון במוסיקה מטעם
אוניברסיטת אריזונה ותואר שני מטעם ביה"ס למוסיקה ג'וליארד שבניו יורק .בשנת  1991זכתה
בתחרות המטרופוליטן ,ניו יורק ,ואף עשתה שם אז את הופעת הבכורה על במת האופרה כשגילמה
את תפקיד ( Donna Annaמתוך "דון ג'ובאני") תחת שרביטו של ג'יימס לוויין .אחר-כך הופיעה
בתפקיד זה גם בקלן בניצוח  ,James Conlonבסנטה-פה ובבית האופרה הממלכתי של וינה.
מבין התפקידים הרבים שביצעה על במות האופרה Alice Ford :ב"פלסטף"; הרוזנת ב"חתונת
פיגארו";  Ellen Orfordב"פיטר גריימס" בניצוחו של  ;James Conlonאאידה במונטריאול ,קלן
ובמטרופוליטן Amelia ,ב"נשף המסכות" ו Elektra-ב"אידומניאו" .בתפקיד זה גם עשתה את
פריצת הדרך שלה לבית האופרה  Bastilleבפאריז.
קרולין גרייס ג'יימס מחלקת את זמנה בין ארה"ב ואירופה ,ולאחרונה היא חיה בקלן.

אורנה הרצוג ,צ'לו
בוגרת האקדמיה למוסיקה באוניברסיטת תל אביב; תלמידתם של צבי הראל ,שמואל דגן ,מרסל
ברגמן ודוד סלע .זוכת מילגות קרן שרת .השתלמה לאחר לימודי התואר הראשון בכיתות אמן
אצל מיכאיל חוֹמיצֶר (רוסיה) ומישל שטראוס (צרפת) .כיום חברת התזמורת הסימפונית חיפה,
מופיעה כסולנית עם התזמורות הקאמריות השונות בישראל (הרצליה ,רמת גן ,רמת השרון ,חדרה)
ועוסקת בהוראה במסגרות שונות.
בשנים  1997-1996למדה מוסיקה יפנית ביפן והיתה שותפה למפגשים בנושאי מוסיקה וחינוך בהודו.

אקסל וולף ,לאּוטה
אקסל וולף למד גיטרה ולאוטה אצל הנס מיכאל קוק ורולף ליסְלְבַנד .כחבר אנסמבל
" "La Sfondrataזכה בשנת  1992עם אנסמבל זה בפרס התחרות הבינלאומית למוסיקה
עתיקה באוטרכט ,הולנד.
הופיע בפסטיבלים בינלאומיים בבוסטון ,רומא ,טוקיו ,ניו יורק ,תל אביב ,ברוז' (בלגיה) ,אוטרכט,
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והן כוללות ,בין השאר ,שלושה מופעי תיאטרון-מוסיקה" :נסיכת חמשת הפנים" (" ,)1995הסולטן
בהריון" ( )2002ו"סטאבט מאטר  -תפילה אנושית" ( .)2004כמו כן ראו אור שני רומנים מפרי
עטה" :קלף הקיסרית" ( )1998ו"מה שכתוב למעלה" ( ,)2004שניהם ב"ספריית פועלים" .אתי
בן-זקן נמנית עם צוות המורים בחוג לתיאטרון של אוניברסיטת חיפה.

 .School of Music and Dramaמופיעה בקביעות עם התזמורת הקאמרית הישראלית ,הסימפונית
ירושלים ,סימפונט רעננה .השתתפה עם נגני הפילהרמונית בביצועי מוסיקה ישראלית במסגרת
פסטיבל ה( ACL-ארגון המלחינים האסיאתי) .בנוסף למסע לקפריסין עם "מודום ויונדי" גם הוזמנה
ב 2003-על-ידי הלמוט רילינג להופיע תחת שרביטו עם ה Fechinger Kantorei-בגרמניה.

מבצעים

מרינה לויט ,סופרן
נולדה בלבוב שבאוקראינה .לאחר סיום לימודיה במגמת פסנתר וניצוח שם עלתה לישראל וסיימה
את לימודיה באקדמיה ע"ש רובין שבאוניברסיטת תל אביב במגמת זמרה ,תוך שהיא משתלבת
בהופעות עם רוב התזמורות בארץ .יצאה להשתלמות בניו יורק אצל כלוֹאֵה אוֹאֵן וזכתה במלגה
להמשך לימודיה בבלומינגטון ,אינדיאנה ,שם למדה אצל וירג'יניה זאני ,וזכתה במלגה נוספת עם
תעודת כבוד מיוחדת .מרינה לויט שרה כסולנית באופרה הישראלית ,בבתי אופרה בארה"ב ועם
התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחם של זובין מהטה וקורט מאזור .בנוסף להופעותיה היא
משמשת כמורה בכירה לפיתוח קול באקדמיה למוסיקה בירושלים.

רֵ ּבֵקָה מילר ,מנצחת

רבקה מילר ,ילידת קליפורניה ,למדה פסנתר באקדמיה למוסיקה אוברלין וניצוח בבית הספר
הגבוה למוסיקה של אוניברסיטת .Northwestern
מילר כונתה לאחרונה בעיתון הגרדיאן ,במסגרת כתבה על מנצחות" ,אחת מארבע המובילות".
היא זכתה פעמים רבות בשבחים בשל התובנות החדשות שלה ,תכניותיה החדשניות ורפרטואר
רחב יריעה .מילר ,שזכתה בתחרות לידס לניצוח (בריטניה) ,מונתה כמנצחת עמיתה אמריקאית
בתזמורת הסימפונית של יוסטון בנובמבר  .2005קודם לכן ,שימשה כעוזרת מנצח בתזמורת
הסימפונית ירושלים ובספטיבל בארד בניו יורק .הופעותיה כמנצחת מהשנים האחרונות בבריטניה
כוללות הופעות בפסטיבל "סאונדס ניו" שבקנטרברי ,באקדמיה המלכותית למוסיקה ובמסגרת
פסטיבל הבי.בי.סי .פרומס .בין השאר גם הופיעה במרכז לאמנויות של סאול בדרום קוריאה.
מילר היא המנהלת המוסיקלית של "תזמורת המקצוענים החדשים" בלונדון ,אותה אף יסדה.
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המקהלה מונה כ 50-זמרים וזמרות ,תלמידי כיתות ט'-יב' במגמת המוסיקה של בית הספר.
חלקם הקטן לומד זמרה כמקצוע ראשי או משני ,רובם מנגנים בכלים שונים .המקהלה מקיימת
חזרה פעם בשבוע במהלך יום הלימודים וההשתתפות בה היא חלק ממערך הלימודים ומבחינות
הבגרות במגמה .המקהלה מופיעה במהלך השנה באירועים שונים בקונצרטי סדנאות ומשתתפת
בפרוייקטים מיוחדים.
מנצח המקהלה בשנים האחרונות הוא ישי שטקלר.
מרכזת מקהלה ופעילות הסדנאות היא ראש המגמה למוסיקה בבית הספר לאמנויות ,הגב' מירי
זמיר-קפסוטו.
מציינת מירי זמיר-קפסוטו" :אנו רואים במקהלה ערך חינוכי-מוסיקלי ראשון במעלה דווקא לנגנים
 כי דרך השירה במקהלה הם חווים בצורה בלתי אמצעית את נושא הפיסוק ,הנשימה ,הקוהמוסיקלי ,ממש פיסית על גופם .העשייה המשותפת של בני נוער רבים ביחד היא ללא ספק חוויה,
בייחוד לפסנתרנים  -להם זו הזדמנות נדירה להיות חלק מקבוצה גדולה .השירה במקהלה מביאה
לתוצאה של שיפור יכולותיהם של התלמידים בכיתות הגבוהות בסולפג' בצורה מופלאה .הם גם
מקבלים תחושת במה ,מה שניכר ברבים מהם בשנים שלאחר בית הספר ,כשהם עולים על במות
הקונצרטים בישראל ומחוצה לה.
המקהלה מאוד לא אחידה מבחינת הגילאים :ילדים צעירים בתחילת דרכם המוסיקלית מוצאים
עצמם ליד בוגרים מהם; הקטנים נשאבים למעלה על-ידי הגדולים מכל הבחינות  -קריאה מהדף,
ביצוע ,התלהבות .בכיתה ט' הם מתחילים ,ובי"א-י"ב הם לגמרי מכורים לענין ,עוזרים לעיצוב
הקטנים שרק הגיעו...
תמיד יש פיתוי לעשות 'מקהלה נבחרת' של הבוגרים יותר ,אבל ללא התהליך שעברו כשהיו יותר
צעירים הרי לא יגיעו לבשלות ולאהבה של שירה במקהלה.
מקהלה כזאת ,של ילדים-מוסיקאים ,כוחות המחר של ישראל בתחום הביצוע המוסיקלי  -זקוקה
למנצח שהוא אישיות מוסיקלית ראשונה במעלה .עם המוסיקליות השופעת ,הפתיחות והמקצוענות
של מאסטרו ישי שטקלר הם מצליחים להרים יצירות מסובכות".

ישי שטקלר ,מנצח
ישי שטקלר נולד בישראל בשנת  .1973ישי הוא בוגר המגמה למוסיקה בתלמה ילין.
שרת בצבא במעמד של מוסיקאי מצטיין .למד זמרה וניצוח באקדמיה למוסיקה בת"א ,והמשיך את
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פראג ,גלזגו (בריטניה) טוינסברוק (גרמניה) .בהזדמניות אלה ניגן כחבר באנסמבלים הנודעים
" - "Musica Fintaקלן ,תזמורת הבארוק של פרייבורג - "Ars Antiqua" ,אוסטריה,
" - "Gabrielli Consort and Playersלונדון .אף הגיע במסעותיו לאחרונה לאוזביקיסטן ,הודו וסין
עם ה - Kammer Philharmonie-ברמן .הוא גם הוזמן לנגן תכופות ב Staatsoper-של מינכן ובין
השנים  2003-1988לימד ב Hochschule für Musik und Theater-בהנובר.
בתקליטור הסולו הראשון שלו ללאוטה ותאורבו כלל מוסיקה של אלסנדרו פיצ'יני .בדיסק סולו
אחר הוא שם את הדגש על מוסיקה של י.ס .באך ללאוטה.

מקהלת בית הספר התיכון לאמנויות על שם תלמה ילין ,גבעתיים,
עם המנצח ישי שטקלר

מבצעים

מקהלת האיחוד עם המנצח רונן בורשבסקי
מקהלת האיחוד נוסדה בשנת  1955על ידי המלחין והמנצח יהודה שרת ,והיא מונה חמישים
זמרים וזמרות ,רובם חברי קיבוצים.
המקהלה הופיעה עם התזמורות המובילות בארץ תחת שרביטם של מנצחים כזובין מהטה ,ג'יימס
לוויין ,דניאל בארנבוים ,גאורג שולטי וקורט מאזור.
מקהלת האיחוד הופיעה בפסטיבלים רבים של ה Europa Cantat-ואף קיימה מסעות קונצרטים
במרבית ארצות אירופה ,בקנדה ,בארצות-הברית ,באוסטרליה ובניו-זילנד.
לאחר  35שנים של עבודה מבורכת עם אבנר איתי ,המנצח אשר הטביע עליה את חותמו ,כיום
מנצחה הוא רונן בורשבסקי .במהלך השנים הרבתה המקהלה לבצע יצירות יהודיות וישראליות;
היא הקדישה ארבעה תקליטים אריכי נגן ושלושה תקליטורים למוסיקה ישראלית.

רונן בורשבסקי ,מנצח
המנצח הישראלי רונן בורשבסקי פתח את הקריירה המקצועית שלו בזכייה בשתיים מתחרויות
הניצוח היוקרתיות בעולם :תחרות "ניקולאי מלקו" בדנמרק ותחרות הניצוח של טוקיו  -יפן ,שבה
היה צעיר המשתתפים.
מאז הוא ניצח על רוב התזמורות המובילות בארץ וכן על תזמורות בחו"ל ,ביניהן :תזמורת הרדיו
הדנית ,התזמורת הסימפונית של בוכום-גרמניה ,הפילהרמונית של טוקיו והסימפונית של טוקיו,
הסימפונית של אטלנטה וסאן אנטוניו ,והתזמורת הלאומית הבלגית.
בשנת  1996הוזמן להשתתף בקורס הניצוח היוקרתי של פסטיבל טנגלווד כזוכה המילגה ע"ש
קוסביצקי ,שם השתלם אצל כמה מגדולי המנצחים כיום .אחר כך למד בורשבסקי אצל המנצחים
הנס גראף (ווינה) ,נועם שריף ומנדי רודן.
כיום מכהן רונן בורשבסקי כמנהל המוסיקלי והמנצח של מקהלת האיחוד ומקהלות אורטוריו
בירושלים וכן כמנצח הראשי של מקהלת זמרי פילהרמוניה.
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הסינפונייטה הישראלית באר שבע
הסינפונייטה הישראלית באר-שבע מציינת  35שנים להיווסדה .במשך כל השנים האלה ,התזמורת
משרתת בהתמדה ובנאמנות את קהילת אוהבי המוסיקה בבאר-שבע והנגב .לצד הופעותיה על
בימות הקונצרטים בארץ ,פרצה התזמורת את גבולות סביבתה המדברית והפכה לגוף בעל מוניטין
בארץ ובחו"ל .הסינפונייטה נחשבת לסמל ודוגמה לרוח החלוצית הרב-גונית של ישראל .נגניה,
ילידי הארץ ,עולים חדשים וותיקים ,חברו יחדיו ויצרו תזמורת מקצועית ומלוטשת ,אשר מהימנותה
הטכנית ושילובה עם הנאתה הגלויה מחדוות היצירה מעניקות למאזיניה חוויה ייחודית.
בין הישגיה החשובים לקידום התרבות וקליטת עליה ,זכייתה בשנת  1985בהוקרה מיוחדת מטעם
משרד החינוך והתרבות ,זכייתה ב 1995-בפרס ראשון של המועצה לתרבות ואמנות על ביצוע
תזמורתי מצטיין של מוסיקה ישראלית ,וכן זכייתה ב 1998-בפרס הצילינדר של "אמנות לעם" על
הפצת המוסיקה בישובי הפריפריה וביצוע קונצרטים איכותיים תוך התגברות על קשיים ומכשולים.
הסינפונייטה רואה כיעד חשוב את קידום החינוך המוסיקלי של הדור הצעיר ואת טיפוחו לאהבת
המוסיקה ,בסדרות קונצרטים מיוחדים לנוער שהיא עורכת בכל רחבי הנגב.
בשנת  2005התמנה מאסטרו דורון סלומון לתפקיד המנהל המוסיקלי והמנצח הראשי של
הסינפונייטה; דורון סלומון מציג שורת הישגים מרשימה בקריירת הניצוח שלו בארץ ובאירופה
(ר' את פרטי הביוגרפיה שלו).
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לימודי הניצוח בקולג' המלכותי למוסיקה בלונדון .בין השנים  2004-2001כיהן כמנצח הבית ומנצח
המקהלה באופרה הישראלית .הוא ניצח בה על האופרות "הלנה היפה" (אופנבאך)" ,נבוקו" (ורדי),
"טוסקה" (פוצ'יני) ו"האלמנה העליזה" (פרנץ לֵהַאר) .כמו כן ניצח בפסטיבל דארטינגטון באנגליה
על הפקת האופרות "אידומנאו" (מוצרט) ו"אריאדנה בנקסוס" (ריכרד שטראוס) .לאחרונה
חזר לנצח באופרה הישראלית .שטקלר מנצח על מיטב התזמורות בארץ כולל התזמורת
הפילהרמונית הישראלית.

נעמה נצרתי ,סופרן
בעלת תואר ראשון בניצוח תזמורת מטעם האקדמיה בירושלים ,בה היא מסיימת עתה תואר
נוסף בזמרה .לפני מספר שנים הקימה את הרביעייה הקולית "תלמוס" המתמחה במוסיקה
א-קאפלה אשר איתה היא מופיעה ברחבי הארץ .ביצעה לאחרונה מספר יצירות מאת ציפי
פליישר ביניהן מחזור השירים  Lead Lifeבמלואו לגירסת קול עם אנסמבל כלי  -במרכז המוסיקה
משכנות שאננים ,ירושלים ,מרץ  ,2006וכן  ,Mein Volkיצירה שזה לה הביצוע השלישי (הביצוע
הראשון היה של  Dietburg Spohrמפרנקפורט* ,ואילו השני של רוקסנה רוג ,נכלל באלבום זה
בתקליטור מס'  1רצועה .)10

מבצעים

המנצח דורון סלומון החל את דרכו כגיטריסט .את לימודי הגיטרה והניצוח סיים בקולג' המלכותי
בלונדון בהצטיינות ,וכמו כן השתלם בניצוח אצל פרנקו פֵרַרַה וליאונרד ברנשטיין .לאחר
שזכה בפרס הראשון בתחרות ּבֵזַנסון ניצח על תזמורות רבות בעולם כגון הפילהרמונית של
הלסינקי ,הסימפונית של ּבַמְ ּבֶרג ,האופרה בפלרמו ,הרדיו של ברלין .כיהן כמנהל מוסיקלי
של התזמורת גבלבורג-שוודיה ,הקאמרית הקיבוצית ,קבוצת מוסיקה נובה ,הפילהרמונית של
מקדוניה והפילהרמונית של פוגטלנד בגרמניה .כיום הוא מכהן כמנהל מוסיקלי ומנצח ראשי של
הסינפונייטה הישראלית באר-שבע ותזמורת הבמה חולון.
נולדה בעיר ארחנגלסק בבריה"מ לשעבר ,סיימה את האקדמיה למוסיקה בלנינגרד 1964
כפסנתרנית סולנית ,פסנתרנית אנסמבלים-קאמריים ,מלווה ופדגוגית .עבדה כנגנית ראשית בבית
האופרה והבלט באוראל מאז סיום לימודיה ועד עלותה ארצה בשנת  .1991בנוסף לכך הופיעה
כפסנתרנית בקונצרטים קאמריים וסימפוניים כחברת תזמורת וכסולנית .לאחר עלותה לישראל
השתתפה בפרוייקטים אופראיים בבאר שבע ,חיפה ואשדוד .כיום היא עובדת בסטודיו בבית
האופרה במשכן לאמנויות בתל אביב כקורופטיטורית.

אלה (רוזליה) שפושניקוב ,פסנתר

אירינה פוליאקוב ,פסנתר

קוסטין קנליס-אולייר ,גיטרה

יליד רומניה ,בוגר האקדמיה למוסיקה בבוקרשט .עלה לישראל ב .1978-מאז הגיעו השתלב
באופן פעיל בחיי המוסיקה כמבצע וכמחנך .הירבה לנגן בהרכבים קאמריים שונים ברחבי הארץ
ובחו"ל .ב 1988-הקים את הקונסרבטוריון ב"מרכז נווה אליעזר" (ת"א) ,וניהל אותו עד למינויו
למנהל "מרכז נווה אליעזר" .מאז  1981משמש כמורה לגיטרה במדרשה למוסיקה ,מכללת
לוינסקי .מאז שנת  2004מכהן כמנהל הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה בתל אביב.

רוקסנה רוג-נלגיס ,סופרן

בגיל  19זכתה רוקסנה רוג-נלגיס בתחרות בינלאומית בכנס "הנוער המוסיקלי" שהתקיים בנאמּור,
בלגיה ,ומאז המשיכה לשיר תחת שרביטם של ג'ון פרידר ברניוס ,וורד סווינגל וברנרד שואו
באירופה .בישראל שרה עם אנסמבל "קפריזמה" ,עם קבוצת "מוסיקה נובה" ,וכיום היא חברה
באנסמבל הקולי החדש בניצוחו של יובל בן-עוזר .שרה גם עם "זמרי פילהרמוניה" ,מקהלת
האופרה והחמישיה הקולית "טרובאדור" .השתתפה בתפקיד ראשי באופרה "שיפוטו של פאריס"
מאת ג'ון וולדון והייתה הסולנית בקונצרט הראשון של "פורום המלחינות בישראל" ("טלאים"
במוזיאון ת"א ,בשנת .)2000
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חברת הסגל הבכיר במדרשה למוסיקה במכללת לוינסקי לחינוך בתל אביב ,שם היא מלמדת
פסנתר ומוסיקה קאמרית .את השכלתה המוסיקלית רכשה באקדמיה הממלכתית למוסיקה ע"ש
גנסין במוסקבה .עלתה לישראל ב 1979-מקישיניייב ,מולדבה ,ומאז החלה להופיע כסולנית,
כמלווה זמרים וכחברה בהרכבים קאמריים שונים .הופעותיה הבולטות היו במסגרת "שלישיית
ליבנה" ,דואו פסנתרים עם טניה בוריסובה ,האנסמבל הקאמרי תל אביב ורביעיית דפנה .השתתפה
בפסטיבל בחו"ל במסגרת "רביעיית פסנתר" עם נגני תזמורת ראשון-לציון .מנגנת מוסיקה עכשווית
של מלחינים ישראליים ,ומרבה להשתתף בסדרות הקונצרטים המתקיימות באודיטוריום מכללת
לוינסקי לחינוך ,תל אביב.

דורון תבורי ,שחקן-זמר
דורון תבורי נולד בחיפה והחל את דרכו על הבמה בלהקה צבאית .בראשית שנות ה 70-עשה
את צעדיו הראשונים על במת התיאטרון ,כאשר השתתף בתיאטרון באר-שבע הצעיר במחזמר
המקורי עלי כינור (בעקבות שלום עליכם) מאת ציפי פליישר.
מאז ,במשך  30שנה ,הוא מככב בישראל כשחקן תיאטרון מבריק ,ונזקפים לזכותו הרבה תפקידים
חשובים מתוך מיטב הרפרטואר העולמי לתיאטרון .בין ההצגות שבהן השתתף "האורסטאה"
טרילוגיה מאת אייסבילוס" ,סיד" מאת קורניי" ,המתחזה" מאת מולייר" ,השחף" ו"דוד וניה" מאת
צ'כוב" ,השיבה למדבר" מאת ברנארד-מארי קולטס" ,המלט" מאת שייקספיר .בשנת  1999פסע
לראשונה אל עבר ביצוע הלחנותיה העכשוויות של ציפי פליישר כאשר שר והקליט את היצירה
בקץ הדרכים (אורטוריה ממוחשבת למילות אורי-צבי גרינברג) ,אשר נכללת באלבום זה.
דורון תבורי חזר לאחרונה לבמה כשחקן-זמר .הוא ביצע לראשונה את תפקיד קין באופרה
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מבצעים

דורון סלומון ,מנצח

דליה שכטר ,מצו סופרן
זמרת המצו-סופרן דליה שכטר ,שנולדה בישראל ,נמנית דרך קבע עם האנסמבלים האמנותיים
של אופרת העיר קלן .היא קוצרת הצלחות רבות בהופעותיה במסגרת זו .פריצת הדרך באירופה
הייתה באופרה הממלכתית בווינה .הופעתה הראשונה באולם קרנגי שבניו יורק בשנת 1991
הייתה תחת שרביטו של דניאל בארנבוים ,ובאותה שנה שרה בישראל את התפקיד של מרגרט
באופרה "ווצק" של אלבן ברג .בשנת  1992הופיעה תחת שרביטו של שולטי באופרה של ריכרד
שטראוס " ."Die Frau ohne Schattenמאז הופיעה בתפקידים רבים בבתי אופרה חשובים,
כגון  Kundryב"פרסיפל" (וגנר) ,אמיליה ב"אותללו" (ורדי) ,אחת הוולקירות בפסטיבל של ביירוית,
אמנריס ב"אאידה" (ורדי) ,פטה מורגנה ב"אהבה לשלושה תפוזים" (פרוקופייב).

מבצעים

קין והבל מאת ציפי פליישר (הקלטה בבכורה עולמית .)2001 ,שיתוף הפעולה ההדוק בינו לבין
מלחין התיאטרון דורי פרנס הניב שני ערבי-יחיד ,אחד למילים של לאה גולדברג ואחד למילים
של לורקה.

יהלי תורן ,סופרן
יהלי תורן היא בוגרת תואר ראשון באקדמיה למוסיקה ע"ש רובין בירושלים ותואר שני בבית הספר
הגבוה למוסיקה בברלין .תלמידתם של ו ֶרָה רוֹז ָ'ה ,אדית מאטיס ,נייג'ל רוג'רס ומירה זכאי.
השתלמה בכיתות אמן במשכנות שאננים ובסדנת המטרופוליטן  -ניו יורק המתקיימת בתל אביב.
הופיעה באופרה "דידו ואניאס" של פרסל; כמו כן הופיעה עם החלילן מיכאל מלצר בהרכבים
של מוסיקה עתיקה בארץ ובברלין ,וכסולנית ב"מגניפיקט" של ויואלדי עם מקהלת הקיבוץ הארצי
בניצוחו של יובל בן עוזר.
הקליטה דיסק שירי לאדינו בעיבוד לקול וסקסופון.
יהלי תורן משלבת טכניקות קוליות רבות ,אשר גרמו לה לעבור לאחרונה באופן בולט לזמרה
בשלל סגנונות ולשיתוף פעולה עם אמנים מתחומים שונים .היא פיתחה אף שיטה ייחודית להוראת
פיתוח קול המשלבת בין תנועה ,קול ועבודה עם דימויים.

התזמורת הסימפונית ירושלים  -רשות השידור
התזמורת הסימפונית ירושלים ,רשות השידור ,נוסדה בשנת  .1936כתזמורת רדיו ,מרבית
הקונצרטים מוקלטים ומשודרים בקול המוסיקה מאולם הבית של התזמורת  -אולם הנרי קראון
בתיאטרון ירושלים.
מיום היווסדה היו לתזמורת שישה מנהלים מוסיקליים :מנדי רודן ,לוקאס פוס ,גארי ברתיני ,לורנס
פוסטר ודוד שלון .כיום מכהן בתפקיד זה ליאון בוטשטיין.
רפרטואר התזמורת משלב בין יצירות מן העבר ויצירות מן ההווה ,כולל יצירות מופת שנכתבו
בזמננו ,ובהן יצירות המבוצעות לראשונה בישראל .כמו כן מטפחת התזמורת מלחינים ישראליים,
הן על ידי הזמנת יצירותיהן והן על ידי ביצוען.
במהלך השנים אירחה התזמורת את גדולי המוסיקאים בארץ ובעולם ,בהם :ארתור רובינשטיין,
איגור מרקביץ' ,אוטו קלמפרר ,אייזיק שטרן ,טַ ּבֵאה צימרמן ויֶפִים ברונפמן .הסדרה הליתורגית
מופקת בשיתוף האופרה הישראלית תל אביב.
התזמורת מופיעה מדי שנה בפסטיבל ישראל ומוזמנת לסיורי קונצרטים ברחבי העולם באולמות
היוקרתיים ביותר.
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