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  4.   The Gazelle
 8 Narrated Text  00:21
 9 Music  01:12
  5.  The Camel
 10 Narrated Text  00:22
 11 Music  01:15

Members of the Moravian Philharmonic
Conductor: Petr Vronský  
IMC

Symphony No. 6 - The Eyes, Mirror of the Soul  2011        20:05
Sinfonia da Camera mis-en-scène for four vocal soloists, eight string players
and two pianists on prepared pianos (in two movements, performed
without a break)
Text: Tsippi Fleischer  (after Dorit Harel’s credo of exhibition)                   

Sung in Hebrew
I  OLD (Six miniatures)
 12 1. Interference (cruel)  01:13
 13 2. True insight  01:47
 14 3. What are young people looking for?  01:04
 15  4. Bottomless fear (of death)  00:49
 16 5. Sadness  02:08
 17 6. Is there still more to teach me? (cynical)  00:41 �

II  YOUNG (Ten miniatures)
 18 7. It’s just starting  00:51
 19 8. Don’t fool me (says a boy to his friend)  00:40
 20  9. Everyone is so clever... (says the little boy to himself)  00:57
 21 10. Sweet dreams soon  01:32
 22 11. It’s really funny  00:49
 23 12.  Tell me, grandpa  00:47
 24  13.  Tell me more, grandpa  00:38
 25 14.  Sometimes I’m sad  00:52
 26 15.  Agitated, driven to tears  01:22
 27 16.  I must grow up (Finale)  03:50

Members of  the Israeli Opera:
Yael Levita - soprano
Anat Eini - contralto
Eitan Drori - tenor
Or Ben-Natan - bass

Pianists:  Ofra Yitzhaki, Zvika Vogel

Conductor:  Yi-An Xu                           

Autograph Score

Strings:
Dafna Ravid, Yasuko Hirata - violin
Daniel Tanchelson, Yael Patish - viola
Orit Messer - cello 
Tal Arbel - viola da gamba
Ora Boasson, Shlomi Frige - double-bass



Avram - An Oratorio Portraying the Birth
of Monotheism  2011                            26:17
For women’s choir, three harps & five violins   
Text compiled by Tsippi Fleischer

Sung in Hebrew, Arabic and Greek
 28 1.  Exposition of the believers (part one)  05:45
 29 2. Exposition of the believers (part two)  03:16
 30 3.  The ecstasy of the believers  02:03
  4.  The believers struggle with one another:
 31     Section A: Love of the land  01:31
 32       Section B: Pursuit of peace  02:09
 33 5. As we part  06:25
 34  6. Coda - Chorale:  Avram  02:58
Hemyola Women’s Choir (supported by the Levinsky College of Education)
Soloists:  Tali Ketzef, Avigail Harel

Harps:  Maria Golberg, Dana Weiss, Zina Suchobok

Violins: Eliana Lovenberg, Rachel Ringelstein, Yasuko Hirata, 
Nahara Carmel, Dafna Ravid

Conductor:  Ron Zarhi   

IMC

Total duration  59:15 �

 I am thrilled to present to my listeners a collection of fine recordings, 
documenting my compositional activity during the last two years.
At the heart of this CD are two large-scale works: Avram (an oratorio) (Opus 72) 
and my Sixth Symphony - The Eyes, Mirror of the Soul (Opus 73). Both works reflect 
a new phase in my approach to setting words to music: not a continuous text set to 
music, but rather a para- or meta-text of my own devising - a collection of words and 
syllables plucked out of powerful sources of inspiration. In Avram, these were words 
I encountered in the traditions of the three monotheistic religions, and which are 
linked to the character of Abraham (Avram, among Jews in the age before the Mosaic 
religion); in The Eyes, Mirror of the Soul, I took a sentence which served as the credo 
of an exhibition devoted to photographs of human eyes, and broke into a series of text 
fragments which acquired new meanings in the process.
The CD opens with two relatively short works. In A Letter from Naguib Mahfouz 
(Opus 75), we can gaze into the somewhat dreamy bubble of the Egyptian author, 
Nobel laureate and peace lover; in The Animals’ Wish (Opus 74), I have journeyed 
myself into a life of calm and freedom through the prism of children observing animals. 
My hope is that the sweet scent of this perfume will not vanish, and will keep away, even 
in the smallest degree, the winds of terror which repeatedly blow under our skies.
All works are accompanied by detailed annotations, authentic diary entries written 
immediately after the conclusion of the compositional process.

  Tsippi Fleischer
  Haifa, 1.1.2013
English translation: Dr. Uri Golomb



Tsippi Fleischer
 Tsippi Fleischer (b. 1946) is considered the first internationally-established 

woman composer from the Middle East; she has been marked for her contribution 

to contemporary music, and received many international awards and residency 

scholarships. Her academic achievements also include Bachelor’s degrees in Music 

Theory and Composition and in Oriental Studies, and Master’s degrees in Music 

Education and in Semitic Linguistics; in 1995, she was awarded a PhD in Musicology for 

her dissertation on Cherubini’s “Medée” (now available for download on her website). 

Her works have been performed in over 40 cities around the world (including major 

cultural capitals) by renowned soloists, ensembles, choirs and orchestras, and preserved 

on over 20 commercial CDs. 

Tsippi Fleischer’s music brings together diverse stylistic and cultural influences, including 

the languages and musical styles of the Middle East (from ancient languages to modern 

Hebrew and Arabic), and European traditions from the Renaissance to the avant-garde 

and electronic music. Her oeuvre includes: six symphonies; four operas; two oratorios; 

the cantata Like Two Branches, based on a poem by a 6th-century Arab poetess, which 

represents the culmination of the composer’s stylistic achievement; a large number of 

song cycles; multi-media works in ancient Semitic languages; and more. 

For several decades, Dr. Tsippi Fleischer lectured at the Department of Music, Levinsky 

College of Education, Tel Aviv, and served as special projects and forums Moderator 
�

there. She taught several generations of musicians who are making their mark on 

the Israeli and international music scene in composition, conducting, performance and 

education.

Since her retirement from regular teaching in 2005, alongside her intense activity 

as a composer, she has been summarizing her impressive decades-long period of 

music teaching and research into the history and analysis of Hebrew song. She has 

already published a two-volume treatise, the 

Harmonization of Songs, which has become 

a standard textbook in this field in Israel. Her 

book Matti Caspi: The Magic and the Enigma 

(a monograph on one of the most prolific 

and talented creators of Israeli popular music, 

focusing on his rich and stylised harmonic 

language) will appear soon; and she has been 

working on a comprehensive musical-historical 

overview of The Development of Hebrew 

Song, which will form a sequel to her wide-

ranging project on the subject, written when she was a teenager. That project - a 

pioneering, 500-page study - is frequently used and quoted by the Hebrew song 

research community, and is currently available as an e-book on her website

(http://www.tsippi-fleischer.com/book).  

Tsippi Fleischer - Kassel, Furore, 26.10.2012
ציפי פליישר - קאסל, פורורה, 26.10.2012



The composer’s website, http://www.tsippi-fleischer.com, features, among other things, 

a complete list of her compositions (with links to extensive written and audio-visual 

documentation, including world activity evidences), a bibliography of written materials 

by and about the composer (many of them available for download), and a complete 

discography (including free listening and download). In February 2013, the Music 

Department at the Israel National Library of Israel launched its own Tsippi Fleischer 

website within the Library’s website (http://web.nli.org.il/sites/NLI/English/music/Pages/

default.aspx), presenting many of Flesicher’s compositions through audio and video 

recordings available at the Library’s Sound Archive. The Library website also presents 

original manuscripts, compositional processes, interviews with the composer, articles 

on her music and biographical signposts interwoven with pictures, letters, documents, 

press clippings, and more. The aim of the Library website is to make rare materials in 

this collection - based on the personal archive which the composer donated to the 

National Library’s Music Department - accessible to musicians and scholars. 

In recording “A letter from Naguib Mahfouz” with Vokalquintett Berlin, 20.10.2012
בהקלטת “מכתב מנגיב מחפוז” עם החמישייה הקולית ברלין, 20.10.2012 11

A Letter from Naguib Mahfouz  Opus 75 (2012)    5:46 

For vocal quintet

Sung in Arabic, English, German, French, Hebrew 

Vokalquintett Berlin:

Nathalie Siebert   soprano

Christine Bonenkamp   alto

Johnny kreuter   counter-tenor

Martin Netter   tenor

Amnon Seelig   bass-baritone

Martin Offik    Sound and recording

World premiere recording: Berlin, October 20, 2012 

The Vokalquintett Berlin was founded in late 2008 and has since rapidly gained 

an excellent reputation as interpreters of classical a cappella music, both early 

and contemporary. Since their debut in Berlin, they have created six varied 

programmes, and given several concerts all over Germany. They also performed 

in festivals in Austria (Festwochen für Alte Musik) and Israel (Abu Gosh Vocal 

Music Festival). “Vokalquintett Berlin” also collaborates with young composers 

from Israel and Germany, and recently gave an acclaimed concert featuring 

pieces of contemporary music from Austria and their Renaissance counterparts. 

Their latest programme, Preserve My Soul, combines works based on texts 

from the great spiritual traditions of Judaism, Christianity and Islam.



From Naguib Mahfouz’s letter

1 For many years our two nations lived side by side peaceably
2 Periods of confrontation were few and short-lived
3 What a pity that, in our writings, we dwelled so much more
 upon the moments of strife!

1 Viele Jahre lang lebten unsere beiden Nationen friedfertig Seite an Seite
2 Perioden der Konfrontation gab es wenige und sie waren von kurzer Dauer
3 Wie bedauerlich, dass wir in unserem Schreiben bei den Momenten
 des Unfriedens verlieben sind!

1 Pendant de nombreuses années, nos deux nations ont vécu côte à côte,
 vivant en paix
2 Les periods de confrontation étaient rares et bréves
3 Quell dommage que dans nos écrits, nous avons tendance à souligner
 les moments de conflits!

שני עמינו ידעו שיתוף משך שנים רבות  1

ימי העימות היו קצרים ומעטים  2

אבל  בכתיבתנו, הרבינו דווקא לתאר את רגעי הריב, וחבל!  3 1�

A portrait of Naguib Mahfouz (Haaretz literary supplement, 18.5.2012). Illustration: Eran Volkovsky

נגיב מחפוז, דיוקן )‘הארץ’, תרבות וספרות, 18.5.2012(. איור: ערן וולקובסקי



1�
A coffee house in Alexandria, 1990. Sasson Somekh meeting Naguib Mahfouz

בית קפה באלכסנדריה, 1990, ששון סומך בפגישתו עם נגיב מחפוז

 In these days of increased awareness to the work of Naguib Mahfouz, the 

Egyptian author and Nobel laureate, I have undertaken a musical setting of an uplifting 

paragraph from the author’s letter to his friend, the scholar-translator, and my own 

mentor, Prof. Sasson Somekh. The letter was sent from Cairo to Tel Aviv on October 

12, 1978. I have insisted on setting the three speech-like sentences in an unblemished, 

authentic manner, and therefore employed a declamatory musical style.

The message arising from the eminent author’s words is universal, and I was therefore 

adamant to set his words, both in the original Arabic and in translation into four 

languages - English, German, French and Hebrew.

The first sentence (the days of peaceful coexistence) is dominated by a motet-like 

texture. The second sentence (the periods of strife and confrontation) is a pictorial, 

somewhat stormy fugato. In the third sentence, at the height of the decisive humanitarian 

statement, the texture unites into a heterophonic chorale, with a monody which veers 

between a pleading expression and a physical force which gains strength in a great 

crescendo leading towards the work’s conclusion.

 Tsippi Fleischer
 2.6.2012
 Upon the work’s completion

English translation: Dr. Uri Golomb



The Animals’ Wish Opus 74 (2011)   8:50

A musical stage-work for children

for flute, clarinet, bassoon, violin, viola and cello

Narrated text in Hebrew and Arabic   Tsippi Fleischer

1.  The Bird

2.  The Fish

3.  The Bee

4.  The Gazelle

5.  The Camel

Members of the Moravian Philharmonic

Petr Vronský   Conductor

František Poul   Sound and recording:

World premiere recording: Olomouc, Czech Republic, 13.4.2012

Tsippi Fleischer and Hadassa Eilenberg Guidance of first workshops involving 
movement, used with the recording: Jewish and Bedouin kindergarten teachers at the 
Kaye Academic College Beer Sheba, 29.4.2012, 1.5.2012

World premiere on stage: Students from the ‘Musik Elementar’ department at the 
Musikhochschule Münster, Germany, in the framework of the conference ‘Musik unserer 

The front page of the 
Münster conference 
brochure,
20-24.5.2012

שער חוברת הכנס 
במינסטר גרמניה,

20-24.5.2012

1�

Zeit’, dedicated to Israeli music, 
20.5.2012, under the guidance of 

Hartwig Maag.

This stage premiere was held in the 

presence of the composer, who 

was invited to the conference.

Petr Vronský is regarded as one of the foremost conductors in the Czech 

Republic. After winning several competitions, he was appointed principal 

conductor of the Brno Philharmonic Orchestra (1978-1991), and later of 

the Janáek Philharmonic Orchestra (2002-2005), with whom he appeared in 

tours around the world. Since the 2005/2006 concert season, he has been 

principal conductor of the Moravian Philharmonic Orchestra, Olomouc. He 

also appears as guest conductor with orchestras and opera houses in the 

Czech Republic, Europe and Japan.

Since conducting Fleischer’s children opera Oasis in 2010,  Vronský began to 

collaborate with the composer in a series of projects in Europe dedicated to 

her music.

“The Animals’ Wish” - 
world premiere on stage at the 
composer’s 66th birthday

 “החיות רוצות” -
 קונצרט הבכורה העולמית על הבמה ביום 

הולדתה ה-66 של המלחינה



An English translation of the narrated text, as read by the composer in 
Hebrew and Arabic at the beginning of each movement

The Animals’ Wish
1.  The bird longs for the sky - loves to fly, to spread its wings on high

2.  The fish longs for a river or lake - will drink, will swim, without a break

3.  The bee searches for nectar, sweet flower bed, orange or red...

4.  The gazelle leaps between rocks, and looks: at trees, shrubs and nooks

5.  The camel in the desert - wanders, gazes, it’s late; no water means a cruel fate

English translation: Gila Abrahmson

Beer Sheba, Kaye Academic College, 29.4.2012
The gazelle scene with the Jewish students: the 
gazelle will soon be startled by a lion

באר שבע, מכללת קיי, 29.4.2012
סצנת האיילה עם הסטודנטיות-הגננות היהודיות: מייד 

תופתע האיילה על ידי האריה 1�

Beer Sheba, Kaye Academic College, 1.5.2012 
with the Bedouin students
Up - they have prepared a camel for theatrical 
operation
Down - the camel wanders between sun and lake

באר שבע, מכללת קיי, 1.5.2012
עם הסטודנטיות - הגננות הבדואיות

למעלה - הן הכינו גמל להפעלה תיאטרונית
למטה - הגמל מהלך בין השמש והאגם



Ideal
This is a light-hearted, mischievous suite, “the animals’ wish” - the wish is freedom, 

presented to children by way of a metaphor: the wish to live, to breathe, to be yourself, 

free and happy side by side with those who are like yourself and share the same 

privileges. It is easy to sense this clearly through the eyes of children.

In addition to my talents as a composer, I enlisted my knowledge in Hebrew and Arabic 

and my attraction to musical drama and theatre.

The work is appropriate for an audience of Jewish and Arab children, together or 

separately. Before each dance, the sub-titles (“the bird wants”, “the fish wants”, etc.) 

are read. Everything in the music is done in a plastic manner, containing changes of 

tempo and dynamics, to assist in developing a little drama (we are not dealing with 

a topic like Medea or the fall of Massada). The dancers/actors/mimes, and/or the 

string players, will utter sounds/syllables which constitute onomatopoeic sonorities (a 

whisper with a strong impetus of air) which authentically match the animals’ motion 

in their environment. These syllables are marked in the score in their precise location.1 

The young audience can easily be taught to take part in this (audience participation 

and activation!).

All the animals mentioned can be found in my Middle-Eastern habitat, and I was 

therefore drawn to a sound with an Eastern, somewhat Mediterranean ambience, 

1  The syllables are indicated with the musical rhythms, and are therefore easy to perform. 21

arising from instrumental doublings upon a basic interval, which specifies each dance. 

The “permanent scintillating interval”,2 consistent within each dance, creates a sense of 

coherence. The resulting music is strictly stylised, yet also highly varied.

2  The “permanent scintillating interval” is noted in each dance at the bottom right corner
of the page (manuscript).

Onstage 
Each dance is preceded by a playful/theatrical narration in Hebrew and Arabic. These 

sentences (above) awake the imagination with their picturesque character. I suggest that 

the narration will always be read in both languages, even to a single-language audience. 

It is possible to repeat each dance - or the entire suite - twice, in a different theatrical 

conception. When introducing the repeat, the narrator can add another statement on 

“The Animals’ Wish” on stage, Münster, 20.5.2012. Left - the Camel scene; Right - the Bee scene: colourful flowers await her.

“החיות הרוצות” על הבמה, מינסטר, 20.5.2012. משמאל - סצנת הגמל; מימין - סצנת הדבורה: פרחים צבעוניים מחכים לה. 



the animal’s activity, in an atmosphere which will complement the rhymed statement I 

have already created.

I perceive a powerful sense of colour (clean and clear, evocative of basic colours with 

no pastel combinations) in the theatrical topic - in the sets, the lightings, the props 

(a black leotard?) etc. - which I noted handwritten in italicised letters between the 

Hebrew and Arabic titles. This is merely a suggestion. 

The Music
- Due to the lightness of the motion, I avoided any tendency to 

overburden the lower timbres.

- The mixturas both maintain and distance themselves from the 

pitch frame: there is a balance between a hierarchical musical 

scale and a consistent intervallic array.

- A scintillating mixtural-chordal character is appropriate for the 

lightness required of music intended for stage movement (as 

opposed to the polyphonic texture, which involves a certain 

heaviness and a separation of forces between the instruments). Here, all instruments 

join together to support the on-stage movement. 

- The melodies were written in a spontaneous-suggestive manner; my mind’s ear was 

guided by the psycho-musical affinity with each animal, not by an obsession with any 

particular method (be it chromatic, tonal, dodecaphonic, etc.). I wished to delight the 

29.4.2012, Beer Sheba             
באר שבע, 29.4.2012

2�

soul, rather than force unnatural sounds on the ear.

- The musical thought led an optional design idea: it might be advisable to arrange the 

instrumentalists in an alternation (e.g., flute next to violin), instead of grouping the 

winds apart from the strings. Also, if movement or pantomime were to be staged, 

the actors-dancers and the players could be scattered on the stage in a way which 

facilitates connection between them.

Providing an Educational Flavour
The recording can be activated in young children’s 

classes; they will be able to internalise the changes 

of rhythm and tempo from dance to dance 

(that is, from animal to animal) and move freely. 

The movements they will invent will match the 

music’s character. I would advise against forcing 

the children to mimic the rhythms precisely (as in 

eurhythmic classes). Instead, the teachers should 

have faith in the children, and give free rein to 

their imagination.
Tsippi Fleischer
20.9.2011
Upon the work’s completion

Münster 20.5.2012, on stage with Hartwig Maag - 
reading the opening sentences in Hebrew, Arabic 
and German

מינסטר 20.5.2012, על הבמה עם הרטוויג מאאג - קריאת 
משפטי הפתיח בעברית, ערבית וגרמנית

English translation: Dr. Uri Golomb



2�

Symphony No. 6 - The Eyes, Mirror of the Soul  
In memory of Dorit Harel
Sinfonia da Camera mis-en-scène for four vocal soloists (soprano, contralto, tenor, 

bass), eight string players (a pair of each stringed instrument) and two pianists on 

prepared pianos.

Sung in Hebrew 

I. Old (creased with wrinkles
II.  Young (innocent, naïve)
16 miniatures in one continuity

Dorit Harel   Text and pictures 

Tsippi Fleischer   Music and semiotics 

Yi-An Xu   conductor

Yael Levita   soprano

Anat Eini   contralto

Eitan Drori   tenor

Or Ben-Natan   bass

Ofra Yitzhaki   piano

Zvika Vogel   piano

Dafna Ravid, Yasuko Hirata   violin

Daniel Tanchelson, Yael Patish   viola

Orit Messer   cello 

Tal Arbel   viola da gamba

Ora Boasson, Shlomi Frige   double-bass

World premiere recording and stage 

performance: Clairmont Concert Hall, 

Buchmann-Mehta School of Music, Tel Aviv 

University, 19-20.7.2012

Yaacov Aviram   Sound and recording 

Opus 73 (2011)     20:05



Yi-An Xu was born in Shanghai in 1979. In 2002 he completed his Bachelor’s 

degree in orchestral and opera conducting, as well as composition, at the 

Shanghai Conservatory. In 2005, he completed his Master’s in conducting at 

the Buchmann-Mehta School of Music, Tel Aviv University, under the guidance 

of Noam Sheriff, Mendi Rodan and Ami Maayani. Since 2005, he has been s 

staff member at the Buchmann-Mehta School of Music. Yi-An Xu has gained a 

rich experience conducting various musical ensembles in China, and appeared 

with all the major orchestras in Israel. He is especially renowned for his skills 

as a conductor of contemporary music. 

Yi-An Xu     אי-אן שו

2�

This composition was inspired by Dorit Harel’s text - her exhibition’s credo:

The Eye, Mirror of the Heart and Window of the Soul
Our Whole Inner World is Reflected in the Look of One Pair of Eyes

After Dorit
During the months of January-March 2007 I underwent a 

rare experience: five times (!) I visited the same exhibition of 

photographs by Dorit Harel, “The Eyes, Mirror of the Soul”.  

The strong impact made by the exhibition has remained 

with me ever since.  It accompanies me.  There were so 

many pairs of eyes…Had I visited the exhibition fifty times 

I would not have succeeded in drinking my fill.

This work of mine is an extended interpretation of wishes 

Dorit expressed in her exhibition (the first and last of her 

life), an exhibition featuring her very own personal inner life.   

In Israel and throughout the world she normally designed 

exhibitions, museums and parks, in touch with her unique creative, cognitive, sensitive 

talent.  She was also incredibly self-effacing.  

Dorit Harel
27.5.1951 - 21.7.2007

דורית הראל
27.5.1951 - 21.7.2007



To continue.

Dorit blazed the trail and I am 

pursuing it; the potential for pleasure 

with which she provided us has 

not been fully exploited as yet.  My 

hope is that here it will continue to 

provide inspiration.  In conversation 

we would sail off on flights of 

imagination - hers and mine. 

In the composition of this symphony, 

her creativity was my guiding light.  In 

addition, Stockhausen, Romitelli and 

Cage influenced me significantly and 

helped to slake my thirsty, receptive 

soul.

The concert at the Clairmont Hall, Tel Aviv 
University, 20.7.2012

בקונצרט באולם קליירמונט, אוניברסיטת תל-אביב, 
20.7.2012 2�

The Eyes, Mirror of the Soul:
Clockwise:  1. The event poster  2.  The composer with her son, Yaakov Dolgopolsky  3.  Zeev Drori 
with Nachman Shai at the reception  4.  Zeev Drori with Tsippi Fleischer at the front of the stage

עיניים השתקפות הנפש:
 בכיוון השעון: 1.  פלקט האירוע  2. עם הבן, יעקב דולגופולסקי  3.  זאב דרורי עם נחמן שי בקבלת הפנים

4.  זאב דרורי וציפי פליישר על הבמה



The pictures and the choice of the Clairmont Auditorium
From the innumerable photographs of pairs of eyes I chose sixteen.  Each of these told 

me a story that I translated into an emotional, musical affect.  I created 16 miniatures.  

Dorit’s text (The Eye, Mirror of the Heart...) was divided into phonemes for the total 

sound, each time starting anew.  The pairs of eyes I chose were from only two sections 

of the exhibition - old people (for the symphony’s first movement) and children (for 

the second movement). The exhibition included several other sections - prison inmates, 

air-force cadets, cosmopolitan London.

The stories that the photographs of the eyes told me became the headings of the 

miniatures.  Here there is a complete blend between the object (that is, the performing 

ensemble and the emergent sounds) and the background (pictured eyes): the pictures 

form the background to the music, and if you wish, the other way round - live, very 

dominant sound, accompanying the pictures.  

The lengthwise quadrophone was ever-present in my audio-visual concept. I saw 

immediately that in every “picture embedded in music” such as this, the performing 

body, made up of four blocs of 8 string players plus 4 vocalists, forms a line at the front 

of the stage.  Behind them are two prepared grand pianos, and behind all these, fairly 

high up, the eyes speak to us - another pair, and yet another pair….

In other words - a longitudinal display with pairs of eyes alternating on the screen, 

staring at us while we listen.

�1

soprano (fem.)tenor (fem.)alto (mas.)bass (mas.)

2 violins2 violas 2 cellos2 d. basses

When I envisaged all this in my mind’s eye, it seemed ideal to have the event take 

place in the Clairmont Auditorium.  I day-dreamed about it.  Fortunately it came to be.  

However, had I not succeeded in having the world premiere of “The Eyes, Mirror of the 

Soul” in this particular hall, the inspiration it provided had already been internalized as 

far as I was concerned and, without a doubt, played a valuable part in influencing the 

creative flow of imagination.

The Text
Dorit’s text (The Eye, Mirror of the Heart.…) as I mentioned earlier, was taken apart 

so that the words suddenly became empowered and independent, while the separate 

syllables/phonemes/words seemed to come together naturally to form a miniature/

picture. New significances arose and semiotics flourished, at times even emphasizing, 

the theatrical expression.

We enter a whirlpool of meaning: the syllable I used for the picture of eyes titled 

“It’s just beginning” (the eyes of a young child, perhaps even of a baby) receives 



at least two interpretations: ma ma ma ma ma - suggesting calling to a mother, and the 

questioning repetition - what what what what?  “Ma” is cut off from the word “mabat” 

(look); “zug” (pair) gives us “zoo” - a human-animal zoo, “levav” provides us with “vav” 

(hook) to which to connect, “lanshama” (to the soul) gives us “lan” - if repeated a few 

times, we almost tend to sink into sleep (lalun, to sleep)…The fragmentation of words 

resulted in more and more new meanings arising.

The last miniature - also the Finale of the symphony - ties up the ends: it was created 

for the picture of eyes informing (according to the heading of the miniature) that “one 

needs to grow up”.  Here, for the first and only time in the whole work, the full text 

appears.  This miniature is sad, summing up, as it were, and abounds in musical events.

The Musical Structure
The performers, positioned as previously mentioned, transmit the compactness of a 

new sound concept, come into being within the ensemble itself.  The same lengthwise 

live quadrophone (human, not technological) of four focuses of color-voice-instrument 

across the forefront of the stage, is meant to make a clear statement to the audience.  

There are always two singers (alto + bass ‘for a masculine nature’, soprano + tenor 

‘for a feminine nature’) forming the leading obbligato (“obl” in the score); by their side 

is the accompanying pair of singers whose function is defined as ornamental (“orn” 

in the score).  This then is the ’vocal and instrumental apparatus’ or ’the apparatus of 

timbre and gender’.
��

From the score of “The Eyes, Mirror of the Soul” (autograph), miniature 16

מתוך פרטיטורת “עיניים השתקפות הנפש” )אוטוגרף(, מיניאטורה 16



An additional diagram: 2Vl soprano feminine

 2Vc contralto masculine

 2Vla tenor feminine

 2Db bass masculine 

All these come together with the fragmented line of the two prepared pianos, a 

somewhat static and sonorous base, like a carpet on which the scene takes place.

From this basis of prepared pianos, the listener may absorb the rich, magical quasi-

percussion-instrument sound (something between permanently pitched and non-

pitched): qanun, harp, cymbals, triangle, various types of mallets, WB, TB, snare drum, 

xylophone, cowbells, church bells, or other types of bells.  This is a percussion orchestra 

in small dimensions, reminiscent now and then of the gamelan orchestra.   

However, the world of pitch relies on a rising chromatic progression from one miniature 

to the next and the Finale presents an authentic, independent world based on this 

progression. 

In classical terms, the form - that is to say, the internal structure of the miniatures - is 

often A A B.  This implies a fixed layout at the beginning of each miniature: the first 

quarter is devoted to its title (pict in the score) with complete musical silence.  In the 

second quarter the musical interpretation begins: pianos and strings open - after which 

the vocalists enter.  It seems that this consistent structural order stands in contrast to 

the wild versatility invested in each miniature.

��

From the score of Spielmobil (Furore Verlag)

מתוך פרטיטורת ‘שפילמוביל’ )הוצאת ‘פורורה(

Tsippi within Tsippi
Of all my compositions up till the present, I have suddenly found myself in an all-

encompassing structure nearest to what I did in Spielmobil (12 miniatures about 

vehicles on the road, for harp and organ); but whereas - 

- Then there were 12 miniatures, here, 16; 

- Then there was more segmentation: four characteristic groups of vehicles, each of 

which contains three vehicles, whereas here we have one large segment which divides 

the work into OLD and  YOUNG; 

- Then the atmosphere was humorous (apparently 1995 saw the end of my humorous 

days) whereas here, a long-established feeling of depression.  Even the children come 

across with an unmistakably melancholy flavor, although they are noisy and more mobile 

(reflected in the quicker tempos and rhythms, as well as the tumultuous dynamics - the 

forte areas) as pitted against the old people;

- Then there was no text whereas here there is;

- Then the ensemble was very small, here much larger, even though here too, as regards 

the instrumental spectrum, I attached special perceptions as regards instrumental 

expression; 

- The headings as triggers to the imagination - a very similar element in both, even 

though with completely different materiel;

- And perhaps the most interesting feature is that in neither do I register as a 

Middle-Eastern composer; here I am more avant-garde.  And as ever, I am 



very fond of unisoni;

- However, in both works there is the clearly minimalistic 

direction already evident in my earlier compositions - here 

with an additional nuance of drama in comparison with the 

humor pervading “Spielmobil”;

- In both works, no tonal characteristics whatsoever are evident 

(such as broad modality, levels of pitch, fragments from oriental 

scales, and so on).

 

Tsippi Fleischer
17.9.2011
(a collection of my notes while composing)

English translation: Gila Abrahamson

Here from top to bottom: the prepared pianos (close-up),  the hand of 
pianist Zvika Vogel, pianist Ofra Yitzhkai during Miniature 10.

כאן מלמעלה למטה: הפסנתרים הממותכנים )תקריב(, ידו של הפסנתרן צביקה 
פוגל, הפסנתרנית עפרה יצחקי במיניאטורה 10.

On the right - “The Eyes, Mirror of the Soul” - The string players in action.

מימין: “עיניים השתקפות הנפש” - הקשתנים בפעולה. ��



1 Interference (Cruel)

2 True insight

3 What are young people looking for?

4 Bottomless fear (of death)

5 Sadness

6 Is there still more to teach me? (cynical)

7 It’s just starting

8 Don’t fool me (says a boy to his friend)

II  YOUNG

I  OLD

The   6 miniatures in the order of their appearance (in one continuity)

��

9 Everyone is so clever… (says the little child to himself)

10 Sweet dreams soon

11 It’s really funny

12 Tell me, grandpa

13 Tell me more, Grandpa

14 Sometimes I’m sad

15 Agitated, driven to tears 

16 I must grow up (finale)

Please turn to 
pages 52-70 
while listening to 
this work.

1 Interference (Cruel)

2 True insight

3 What are young people looking for?

4 Bottomless fear (of death)

5 Sadness

6 Is there still more to teach me? (cynical)

7 It’s just starting

8 Don’t fool me (says a boy to his friend)



“Avram” - from the sketches for the word compilation

“אברם” - מתוך דפי הסקיצה לליקוט המילים 41

Avram - An Oratorio Portraying the Birth of 
Monotheism Opus 72 (2011)     26:17
for women’s choir, three harps & five violins

Text compiled by Tsippi Fleischer

Sung in Hebrew, Arabic and Greek

1. Exposition of the believers (part one)

2. Exposition of the believers (part two)

3.  The ecstasy of the believers

4.  The believers struggle with one another

     Section A: Love of the land 

     Section B: Pursuit of peace 

5.  As we part

6. Coda - Chorale: Avram 

Outline for a projected symphonic version: guitars join the orchestra instead of the 

harps, whereas the harp/s play/s with the orchestra as usual; woodwinds play at 

important points in the melodic outline, and perform meaningful lines against the 

backdrop of the strings, and also in colour-patches borrowed from the five violinists’ 

parts in the world-premiere version.  



Hemyola Women’s Choir (supported by the Levinsky 

College of Education) with the soloists   Tali Ketzef and 

Avigail Harel

Maria Golberg, Dana Weiss, Zina Suchobok   Harps  

Eliana Lovenberg, Rachel Ringelstein, Yasuko Hirata,

Nahara Carmel, Dafna Ravid   Violins

Ron Zarhi   Conductor

Avi Elbaz    Sound and recording 

Recording: Tel Aviv-Yafo Music Center, 17.12.2012

The world premiere performance took place at the Rappaport Auditorium, Haifa, on 

20.9.2012, as part of the 15th Israeli Music Celebration.

Hemyloa - Israel’s first women’s choir - was founded by Rachel Kokhavi-

Leventar in 1988, and is supported by the Levinky College of Education. Its 

repertoire ranges from classical music of all styles and periods to Israeli, Jewish 

and ethnic music. The choir won many awards, and many compositions were 

written especially for them.

Ron Zarhi, the choir’s music director since 2008, is also the music director 

of the Upper Galilee Choir. He studied at the composition and conducting 

department at the Rubin Academy, Tel Aviv University, and later specialised for 

two years in Early Music in Germany, under the guidance of Frieder Bernius. 

He is a faculty member at the Levinsky College of Education. In his various 

roles, he initiated and directed several unique projects related to Israeli and 

Jewish music.

With Avi Elbaz at the recording session
עם אבי אלבז בזמן ההקלטה

4�

Tel Aviv-Yafo Music Center, 17.12. 2012
“Avram” - the conductor Ron Zarhi with the performing ensemble

.17.12. “אברם” - המנצח רון זרחי עם הגוף המבצע מרכז המוסיקה, תל אביב-יפו, 2012



A partial illustration of the sung words in Hebrew, Arabic and 
Greek, selected by Tsippi Fleischer

For the first and second movements: 
Words ending with the phoneme ‘a’, for example: 
Gvura(H) - heroism, logia khresethenta(G), reiyah(H) - vision, akeda(H) - sacrifice,
the Kaaba(Ar), etc.
Words ending with the phoneme ‘i’, for example:
Ha-ma’aminim(H) - the believers, avi hakhokrim(H) - patriarch of scholars, 
pistis(G) - faith, etc.

For the third movement:
Hebrew Words ending with the phoneme ‘ut’,  for example: 
Itstanginut(H) - soothsaying, pnimiyut(H) - inwardness,  
hitbonenut(H) - observation, etc.

For the fourth movement:
Ahavat haaretz(H) - Love of the country
Redifat shalom(H) - Pursuit of peace

For the fifth movement:
Repetition of words from previous movements

For the sixth movement:
Avram 4�

Tsippi Fleischer guides the performers during the 
recording session

ציפי פליישר מנחה את המבצעים בזמן ההקלטה

Soloist Avigail Harel

הסולנית אביגיל הראל

Soloist Tali Ketzef

הסולנית טלי קצף



Concept
 Avram - an appellation for a supreme power which motivates all believers 
(also, the Avram who was, before he became the Jews’ Abraham). This is my paraphrase 
on the birth of the three monotheistic religions, the angle from which I view the 
beginnings of monotheisms. I have now brought forth something I have long wanted 

to express, depth and mystery (like Gauguin’s) steeped in ritualism, my own approach 

to this subject, emerging from my diggings into the large historical processes. The 

words I have selected from the religious, contemplative and philosophical sources on 

this subject are like points pinned statically into space, which observe like a mosaic. 

They always project, from every corner, the same message within the aesthetic-

dramatic path I have created. They are planted into the texture, taking account of their 

sonoric essence, and presented in a clear, transparent and easily-digestible manner. 

Their scattered inventory almost demands that we internalize them. The pointillist-

plastic words are mainly in Hebrew, but words in Greek and Arabic have also found 

their way in. The Coda finally raises the hero’s name into the listeners’ consciousness, 

elevating it into its deservedly exalted level. He who wanted to know everything. All 

the words aside from his name are tied to his essence in the three religions, to their 

historical-philosophical point of origin, with four signification codes: Jewish, Christian, 
Islamic, general. These codes are marked in the musical language. At the moment, the 
image that seems most appropriate for visualizing this is the image massed believers, 

from all three religions, assembling at the gates of one temple dedicated to that one 
monotheistic God - a joyful assembly, positive and ecstatic. 4�

Motion 
The Oratorio’s formal structure can be described as a flow of six parts, slightly 

separated from each other. I have created an aesthetic-dramatic motion. We begin 

with the Exposition of the believers, divided into two sections, the second emerging 

organically for the first. The first section moves in a particularly slow tempo (Largo), 

in order to make it easily comprehensible, while the second moves at a slightly faster 

tempo (Tempo giusto); the choir’s two voices are split between the characterisations 

of the endings a and i. for instance:

On the phoneme i

Hebrew
Ur Kasdim, avi hakhokrim 
(progenitor of seekers), 
hama’aminim (the believers),

Greek
pistis (belief, faith, confidence)

On the phoneme a  

Hebrew    
Gvura (heroism), makhshela (obstacle),
El olam (God of the world), ahava (love),
Rei’ya (vision), akeda (the Sacrifice)

Greek     
Logia khresthenta (Avraham’s desire for 
divine knowledge)   

Arabic 
Al-Ka’aba

The emerging sequence can create, in the listener, the seeds for free associations 

- varied, interesting, personal.



In the third section - The ecstasy of the believers (Energico) - the choir bursts in 

an energetic unison; the ecstasy resonates from sonorous Hebrew words with an 

‘ut’ ending: itstanginut (astrology - diving the future through the stars), pnimiyut 

(inwardness), hitbonenut (reflection), hishtokekut (yearning), dvekut (devotion), and 

others. 

The decrees of destiny strike in the fourth section, The believers struggle with one 

another. This section’s shape emerges from the two expressions which reflect this 

puzzling, horrifying dichotomous confrontation: the great contrast between love of 

the land (ahavat ha’aretz) - which leads to wars and alienation - and the pursuit of 

peace (redifat shalom). The imitative strikes in ‘Love of the land’ clear the way to the 

terpsichorean atmosphere as the ‘Pursuit of peace’, which intensifies into a whirlwind 

of great desire. 

The fifth section, As we part, is shaped as a farewell de-ja-vu: we proceed through a 

“synopsis” of the work, presented in a calm moderato. The sense of prayer within a 

sanctified atmosphere is intensified by the increasing use of doubled unisono textures. 

After this prolonged process and its brief reminder, we move into the coda - Chorale 

Grave - where Avram’s name appears as the only word in the entire section. It is as 

if we emerge into Avram only at the end, reaching him after a grandiose preparation. 

After all we have learned, with all its symbolism, we are finally ready, and only then does 

he appear, in all his spiritual being and in great splendour.

4�

Medium 
I have chosen the medium of the female choir, suffused with human warmth and 

bright colour, accompanied by three harps, who provide their own rich associations: 

antiquity, exoticism, femininity and an all-embracing diapason. The violins breathe their 

own ancient atmosphere, and are obedient to the tonal patterns; the five young violin 

players that I chose for the world premiere performance symbolise the still-relevant 

addressees of the path that Avram pointed to - a path we have now strayed from. 

World of Pitch
The pitch patterns of this work are faithful to basic tetrachords, shaped from two 

minor seconds + diminished second (or minor third), inspired by maqam hijaz - a key 

“Avram” - musical sketches

“אברם” - סקיצות המוסיקה



Violinists Yasuko Hirata (right) and Rachel Ringelstein (left)

הכנריות יסוקו היראטה )מימין( ורחל רינגלשטיין )משמאל( 

�1

component derived from Arab music. Their treatment involves their shifting into higher 

and lower pitch levels, focused on F, G, E and F-sharp. There is no permanent basic 

pitch, no binding pitch order; instead, the ‘flavour’ of maqam hijaz acts as a constant yet 

ethereal presence. 

In fitting with my quest for an ancient, exotic character, filled with hollow chords 

(fourths, fifths and octaves), the modulations - which do surface occasionally - are of 

the melodic type.

Two additional comments
1. I crave the indulgence of scholars (historians, philologists, etc.) for meddling in their 

affairs, removing words from their contexts and pinning them into space. I include 

among these scholars my husband and my son, whose forgiveness I seek. They are 

highly knowledgeable scholars; in comparison, I know very little - no more than one 

soothsayer who lays bare the magic.

2. In Alice Dor-Cohen’s dance work One (presented at the Inbal Multicultural Ethnic 

Centre, Tel Aviv, February 2011), there was a clear desire to aim towards the One, 

despite the Trio/Trinity. In my work the One exists, or does not exist, and reality moves 

along its way. The mysteries permitting free choice are yet to be unveiled. 

Tsippi Fleischer
27.5.2011
Upon the work’s completion

English translation: Dr. Uri Golomb



The eyes’ pictures are taken, unmodified, from Dorit Harel’s exhibition, preserving 

the atmosphere in which each pair of eyes had been photographed in its authentic 

environment (a sharply-focused or somewhat blurred gaze, possibly from a distance, 

with uncontrolled facial movements, etc.). 

כל  צולם  שבה  באווירה  הראל,  דורית  של  מהתערוכה  שהן  כמות  לקוחות  העיניים  תמונות 

זוג עיניים בסביבתו האותנטית )מבט חד או יותר מעורפל, אולי ממרחק, תנועת פנים בלתי 

נשלטת, וכדומה(. 

The pictures shown here are an integral part of The Eyes, Mirror of the Soul 

(Symphony No. 6). It’s recommended to dedicate a few seconds to viewing each 

picture while starting listening to the relevant miniature, and only then read the 

text, which expresses the connection between the visual and musical aspects. 

הנפש  השתקפות  עיניים  מהיצירה  אינטגראלי  חלק  הן  כאן  המופיעות  התמונות 

)סימפוניה מס’ 6(. כדאי להקדיש מספר שניות להתבוננות בתמונה תוך האזנה לתחילת 

המיניאטורה הקשורה בה, ורק אז לקרוא את הטקסט, המבטא את הקשר בין ההיבט 

המוסיקלי וההיבט הוויזואלי. 

��

OLDזקנים



INTEREFERENCE (CRUEL)לנגוס )אכזרי(

הדוקרנות שנוצרה על ידי קריאות

ה-     G     G  של הסופרן והטנור 

משקפת את עוקצנות ההורים; הקריאות 

האלה מחדדות את הסמל לאכזריותם.

The sharp peaks created by the high-
pitched  G     G      of the soprano 
and tenor symbolize the sarcasm of 
parents; these cries serve to intensify 
their cruelty.

1

��

TRUE INSIGHTלחדור לעוֶמק הטוב

2

ְבַמְרָאה, וכשהאלטית  ִטים כִּ החיים ניבָּ

מפתיעה אותנו כל פעם מחדש במילה 

"ַמְרָאה" היא מרעננת את התחושה 

שהמבוגר גם יודע להסתכל אל העומק 

הטוב של החיים.

Life is reflected as if in a mirror, and 
when the alto surprises us again and 
again with the word “mar’a” (mirror), 
we regain the sense that the adult also 
knows how to appreciate the good 
things in life.



מה קורה באמת אצל 
הצעירים?

WHAT ARE YOUNG PEOPLE 
LOOKING FOR?

ושוב האילתורים של האלטית, הפעם על 

האלמנט שלה במילה “ַלֵלָבב”, משולים 

לאותה סקרנות שייטיבו המבוגרים 

להפעיל אל תוך עולם הצעירים ובצניעות 

ראויה.

Once again the alto’s improvisation, 
this time, on her fragment of the word 
“lalevav” (to the heart), suggesting the 
curiosity with which adults approach 
the world of the young, with fitting 
reticence. 

�

��

פחד מטורף
)כנראה מהמוות(

BOTTOMLESS FEAR
(OF DEATH)

4

הכל עשוי כאן כדי להפחיד, מביא מוָֹרא 

גדול עד כדי צמרמורת - הסירנות 

)גליסנדי( במיתרים ובקולות.

Whatever is happening here is meant 
to alarm, to cause great fear, even 
trembling; glissandi in the strings and 
voices.



SADNESSעצוב

לפתע רוַגע מהורהר - מה הוא טומן בחובו 

בגיל המבוגר? - בוודאי עצבות. ִשמעו את 

יבבת המיתרים.

Suddenly, thoughtful serenity - what 
does this hide in old age? Surely 
sadness. Listen to the sobbing in the 
strings.

�

��

מה אפשר עוד לַלֵמד 
אותי? )ציני(

IS THERE STILL MORE TO
TEACH ME? (CYNICAL)

6

הציניות המשועממת מוצאת את ביטויה 

במונוטוניות שנסוכה על פני המילה 

“עולמנו” החוזרת ונשנית.

ללא הפסקה

Bored cynicism finds expression in 
monotony, infusing the word “olamenu” 
(our world), which appears over and over.  

NO INTERMISSION



YOUNGילדים

61

IT’S JUST STARTINGזה רק מתחיל

�

לאחר הציניות במיניאטורה הקודמת 

- שיא התום במיניאטורה זו. התינוק או 

הפעוט, אנרגיות הזאטוטים והשובבּות של 

הסופרנית-הילדה חברו כאן כולם יחד 

בעליזות. 

After the cynicism of the previous 
miniature, we now achieve the height of 
naivety. The baby or little child, its emergent 
energy and the mischievousness of the 
little-girl-soprano, all come together joyfully. 



אל תשקר אותי
)אומר ילד לחברו(

DON’T FOOL ME
(SAYS A BOY TO HIS FRIEND)

הגענו לתיאטרון הגדול שלנו ביצירה זו: 

“ּכּולוֹ?” בפי הילד הטוב, אל מול “ַה ַה!” 

בפי הילד הרע, הם התדמיות שיוצרים 

ניואנסים קוליים-שחקניים משתנים.

We have reached the most theatrical 
moment of this work: “kulo?” (all of it?), 
asks the good child, in contrast to the 
“ha ha” of the naughty one - these are 
the images created by the alternating 
vocal-theatrical nuances.

8

6�

מה זה הדברים החכמים 
האלה... )אומר הפעוט לעצמו(

EVERYONE IS SO CLEVER... 
(SAYS THE LITTLE BOY TO HIMSELF)

�

בשיא של אנרגטיות, הסופרנית מתפעלת 

עם המילה ַחלוֹן/וַחלוֹן ממה שרק התחילה 

להכיר, מהחלון שנפתח לה אל החכמה 

השלטת בעולם של המבוגרים.

]ציפי פליישר מעירה - היא עוד 

תתאכזב....[

Filled with energy, the soprano amuses 
herself with the word “khalon/vekhalon” 
(window/and window) - the window with 
which she has just begun to be familiar, 
the window that has opened her to the 
wisdom available in the world of adults.
[Tsippi Fleischer notes - she may yet be 
disappointed...]



SWEET DREAMS SOONכמעט לישון ותיכף לחלום

החלום הכי מתוק - כשהנשמה הצעירה 

מחפשת על כנפי הדמיון, ומוצאת...

The sweetest dream - when the 
young soul sails off on the wings of 
imagination, and finds....

10

6�

IT’S REALLY FUNNYזה מצחיק אותי

11

ה-col legno של הכינורות והוויולות הוא 

ִלי' המבשר את הצחוק האנרגטי  'צחוק כֵּ

האמיתי של כולם שעוד יגיע.

The col legno of the violins and violas 
makes for “laughing instruments”, which 
foreshadow the true, energetic laughter of 
everybody still to come.



ר TELL ME, GRANDPAסבא, תַספֵּ

ה-”נּו” מתוך המילה “עולמנו” לקראת 

הסוף הוא שמצייר את ההפצרה בסבא 

אשר הקו הזמרתי שלו מעורר ֶקֶשב גדול.

The “nu” from the word “olamenu” 
(our world) towards the end, is what 
underlies the appeal to the grandfather, 
engaged in a very evocative vocal line.

12

6�

ר TELL ME MORE, GRANDPAסבא, תמשיך לַספֵּ

1�

הסב והילד נכנסים לעומק החוויה 

של השיחה: הכל יותר מעניין - לכן 

האקרובטיקה של הפסנתרנים-הנקשנים, 

והאלסטיות של הסופרנית שהיא 

המסמלת את הנפש הסקרנית.

The grandfather and the child get deeper 
into conversation: everything becomes 
more interesting - underlined by the 
acrobatics of the pianos - resembling 
percussion, and the flexibility of the 
soprano symbolizing the inquisitive soul. 



SOMETIMES I’M SADיכול גם להיות עצוב

העצבות נמרחת על פניו של לב הפתוח 

לרווחה, הן במשיכות המיתר הארוכות והן 

בקו הווקאלי המדגיש מאוד ובגיוון גדול 

את המילה “מבט”.

Sadness infuses the heart, laid completely 
bare, accentuated both by the long bow 
strokes in the strings and by the vocal 
line, where the word “mabat” (a look) 
is repeated persistently and in many 
different ways.
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6�

AGITATED, DRIVEN TO TEARSנחרד, עד כדי בכי

1�

הטרמולו הוא הְרָעָדה של הנחרדוּ ת, כמעט 

רעדה גופנית שהופכת באופן טבעי לבכי.

ככל שהמוסיקה מתקדמת, הפעמה 

מואטת והעוצמה נחלשת. ]נכתב בזמן 

ההלחנה והוכנס אל תוך הפרטיטורה: 

“ההכרה בדמעות הזולגות מַשֶתקת”[.

The tremolo is the trembling of alarm, 
almost a physical shaking that predictably 
turns into tears. As the music progresses, 
the beat becomes slower and its force 
weakens. 
[Written during the time of composition 
and included in the score: “the awareness 
of flowing tears brings on silence”]



I MUST GROW UP (FINALE)צריך להתבֵגר )פינאלה( 

המשפט של דורית הראל במלואו, כל 

הפילוסופיה שבו יש לה מרחב לחלחל 

בנפש המאזין-המסתכל בתמונה הנוגה 

של הנערה המתבגרת.

]בתחילת מיניאטורה זו, הזמרים חבשו 

על הבמה כובעים של “אב”, “אם”, 

“נער”, “ילדה”.[

The full sentence of Dorit Harel - and the 
philosophy it embodies - filters through to the 
soul of the listener-observer confronted with 
the touching picture of the adolescent girl. 
[On the stage, at the beginning of this 
miniature, the vocalists put on different hats 
to indicate “a father”, “a mother”, “a boy”, and 
“a girl”]

16
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ציפי פליישר תיבת האופוסים המאוחרים
תוכן התקליטור

מכתב מנגיב מחפוז   2012
לחמישייה קולית

מושר בערבית, אנגלית, גרמנית, צרפתית,  עברית

5:46 מכתב מנגיב מחפוז לחמישייה קולית   1  

החמישייה הקולית ברלין

מל"י

8:50 החיות רוצות   2011  
יצירה מוסיקלית בימתית לילדים לחליל, קלרינט, בסון, כינור, ויולה וצ’לו

טקסט: ציפי פליישר
מסופר בעברית ובערבית

1.  הציפור   

טקסט מסופר   00:17  2  

מוסיקה   01:27     3  

2.  הדג   

טקסט מסופר   00:17  4  

מוסיקה   01:37  5  

3.  הדבורה   

טקסט מסופר   00:19   6  

מוסיקה   01:39  7  

מסטרינג  אבי אלבז

כתיבת החוברת  ציפי פליישר

תרגום לאנגלית  ד”ר אורי גולומב, גילה אברהמסון

תרגום עברית / ערבית   פרופ’ ששון סומך

ניתוח וסקירת תהליכי הלחנת היצירות   ד”ר ציפי פליישר

צילומים   מרטין אופיק, יורם פרץ, יעקב אבירם, ג’ני אוויזראט, 
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4.  האיילה   

טקסט מסופר   00:21   8  

מוסיקה   01:12     9  

5.  הגמל   

טקסט מסופר   00:22     10  

מוסיקה   01:15   11  

חברי התזמורת הפילהרמונית מורביה

מנצח: פטר וורונסקי

מל"י

סימפוניה מס' 6 - עיניים השתקפות הנפש   2011                  20:05
סימפוניה דה-קאמרה מיצב לארבעה זמרים סולנים, שמונה קשתנים, 

ושני פסנתרנים המנגנים בפסנתרים ממותכנים

)בשני פרקים ללא הפסקה(

טקסט: ציפי פליישר )בעקבות קרדו התערוכה של דורית הראל(

מושר בעברית

I  זקנים ]שש מיניאטורות[
1. לנגוס )אכזרי(   01:13   12  

2. לחדור לעוֶמק הטוב   01:47       13  

3. מה קורה באמת אצל הצעירים?   01:04  14  

4. פחד מטורף )כנראה מהמוות(   00:49  15  

5. עצוב   02:08  16  

6. מה אפשר עוד לַלֵמד אותי? )ציני(   00:41     17  
�

II  ילדים ]עשר מיניאטורות[
זה רק מתחיל   00:51   .7   18  

אל תשקר אותי )אומר ילד לחברו(   00:40     .8   19  

מה זה הדברים החכמים האלה )אומר הפעוט לעצמו(   00:57    .9   20  

כמעט לישון ותיכף לחלום   01:32     .10  21  

זה מצחיק אותי   00:49      .11  22  

ר   00:47     סבא, תַספֵּ  .12   23  

ר   00:38     סבא, תמשיך לַספֵּ  .13   24  

יכול גם להיות עצוב   00:52   .14  25  

נחרד, עד כדי בכי   01:22   .15   26  

צריך להתבגר )פינאלה(   03:50  .16  27  

זמרי האופרה הישראלית:

יעל לויטה - סופרן

ענת עיני - אלט

איתן דרורי - טנור

אור בן-נתן - בס

פסנתרנים: עפרה יצחקי, צביקה פוגל

מנצח: אי-אן שו

פרטיטורת אוטוגרף

קשתנים:

דפנה רביד, יסוקו היראטה - כינור

דניאל תנחלזון, יעל פטיש - ויולה

אורית מסר - צ'לו

טל ארבל - ויולה דה גמבה

אורה בועזסון, שלומי פריג' - קונטרבס



אברם - אורטוריה על הולדת המונותיאיזם   2011              26:17
למקהלת נשים, 3 נבלים, 5 כינורות

ליקוט מילים: ציפי פליישר

מושר בעברית, ערבית, יוונית

1. אקספוזיציית המאמינים )פרק א’(   05:45  28  

2. אקספוזיציית המאמינים )פרק ב’(   03:16     29  

3. אקסטזת המאמינים   02:03     30  

4. מאבקי המאמינים:   

חלק א': אהבת הארץ   01:31   31  

חלק ב': רדיפת שלום   02:09    32  

5. נפרדים   06:25  33  

6. קודה - כוראל: אברם   02:58     34  

מקהלת הנשים 'המיולה' )בחסות מכללת לוינסקי לחינוך(

סולניות: טלי קצף, אביגיל הראל

נבלים: מריה גולברג, דנה וייס, זינה סוחובוק 

כינורות: אליאנה לובנברג, רחל רינגלשטיין, יסוקו היראטה, נהרה כרמל, דפנה רביד

מנצח: רון זרחי

מל"י

�תזמון כללי  59:15

פעילותי  את  המתעדות  משובחות,  הקלטות  אגד  למאזיניי  להגיש  נרגשת  אני   

הקומפוזיטורית בשנתיים החולפות. 

והסימפוניה   )72 )אופוס  אברם  האורטוריה  מימדים,  רחבי  אופוסים  שני  התקליטור  במרכז 

בטיפול  אצלי  חדש  עידן  משקפות  שתיהן   .)73 )אופוס  הנפש  השתקפות  עיניים   - השישית 

ַרה-או ֵמַטה-טקסט, פרי חיבורי  במילים המולחנות: לא עוד טקסט נתון רץ בהלחנה, אלא מעין פַּ

שלי - ליקוט מילים והברות שנדלו מתוך מקורות השראה חזקים. באברם מדובר במילים מתוך 

מסורות שלוש הדתות המונותיאיסטיות שנתקלתי בהן והן נקשרות לדמותו של אברהם )אברם 

אצל היהודים בטרם דת משה(, ובעיניים השתקפות הנפש מדובר בקרדו של תערוכת צילומי 

עיניים שהוא משפט אשר פורק לשברים, ושברי טקסט אלה קיבלו משמעויות חדשות.

)אופוס  מחפוז  מנגיב  מכתב  בראשונה,  יחסית;  קצרות  יצירות  שתי  התקליטור  את  פותחות 

נובל(  פרס  )חתן  המצרי  הסופר  של  החולמנית-משהו  בועתו  בתוך  לבהות  יכולים  אנחנו   ,)75

שוחר השלום, ובשנייה, החיות רוצות )אופוס 74(, אני עצמי הלכתי אל חיים בחופש וברוגע דרך 

הפריזמה של ילדים המתבוננים בחיות. תקוותי שריח הבושם הזה לא יסור, וירחיק, ולו במעט, 

רוחות אימים המנשבות חדשות לבקרים מתחת לָשֵמינּו.

יומן אותנטיים שנרשמו מייד בתום תהליך   וקטעי  לכל היצירות מתלווים הסבריי המפורטים 

ההלחנה.

ציפי פליישר   

חיפה, 1.1.2013   



ציפי פליישר
ציפי פליישר )נ’ 1946( נחשבת למלחינה-האשה הראשונה בעלת מוניטין בינלאומיים   

מן המזרח התיכון; היא ידועה בתרומתה למוסיקה העכשווית, וזכתה בפרסים בינלאומיים רבים, 

כמו גם במלגות שהייה לצורך הלחנה. הישגיה האקדמיים כוללים: תארים ראשונים בהלחנה, 

ודוקטורט  שמיות;  ובשפות  מוסיקלי  בחינוך  שניים  תארים  ובמזרחנות;  מוסיקלית  בתיאוריה 

כרוביני  מאת  “מדיאה”  האופרה  על  שלה  התיזה  בזכות  בר-אילן,  אוניברסיטת  מטעם   )1995(

)התיזה זמינה כקובץ להורדה מאתר האינטרנט של המלחינה(. יצירותיה בוצעו עד כה ב-40 ערים 

בעולם )כולל בירות התרבות( והופיעו על גבי 22 תקליטורים מסחריים. המוסיקה משקפת מגוון 

)מהשפות העתיקות  והסגנונות המוסיקליים של המזרח התיכון  זה השפות  ובכלל  השפעות, 

והמוסיקה  לאוונגרד  ועד  מהרנסנס  אירופאיות  ומסורות  בנות-זמננו(,  וערבית  לעברית  ועד 

אורטוריות;  שתי  אופרות;  ארבע  סימפוניות;  שש  למנות:  ניתן  יצירותיה  בין  האלקטרונית. 

הקנטטה כשני ענפים, המבוססת על פואמה מאת משוררת ערבית מהמאה השישית, ומייצגת 

את הישגיה הסגנוניים של המלחינה במיטבם; מחזורי שירים רבים; יצירות מולטי-מדיה בשפות 

שמיות עתיקות; ועוד. 

ד"ר פליישר כיהנה במשך מספר עשורים כמרצה מובילה במדרשה למוסיקה במכללת לוינסקי 

בתל-אביב, ושימשה כמנחה של פרויקטים מיוחדים ופורומים במסגרת זו. היא חינכה דורות של 

מוסיקאים שהשפעתם ניכרת בישראל ובעולם בתחומי ההלחנה, הניצוח, הביצוע והחינוך. 

שקועה  היא  בהלחנה,  האינטנסיבי  עיסוקה  בצד   ,2005 בשנת  סדירה  מהוראה  פרישתה  מאז 

בסיכום פועלה כמרצה וחוקרת בתחום ההיסטוריה והניתוח של הזמר העברי. בתחום זה, כבר 

יצא לאור ספר בן שני כרכים, הירמון שירים, שהפך לספר לימוד נפוץ בתחום. עכשיו עומדת 
�

להתפרסם המונוגרפיה פרי-עטה מתי כספי - הקסם והחידה. בד-בבד, היא שוקדת על ספרה 

לעבודה  המשך  המהווה  העברי,  הזמר  של  המוסיקלית-היסטורית  ההתפתחות  אודות  המקיף 

המשמשת  זו,  חלוצית  עבודה   ;1964 בשנת  כנערה,  שכתבה  העמודים,   500 בת  ההיקף,  רחבת 

http://www.( בשפע את קהילת חומרי הזמר העברי, זמינה כיום כספר אינטרנטי באתר שלה

 .)tsippi-fleischer.com/book

רשימה  השאר,  בין  כולל,   http://www.tsippi-fleischer.com/indexh.asp המלחינה  אתר 

לפרטיטורות  הפניות  )עם  המלחינה  יצירות  של  מלאה 

ולביצועים ברחבי העולם(, סרטונים רבים, ביבליוגרפיה 

ניתן  )רבים מהם  אודותיה  וכתבים  כתבי המלחינה  של 

)כולל  מלאה  ודיסקוגרפיה  מהאתר(;  ישירות  להוריד 

אפשרות לשמוע ולהוריד בחינם את מכלול ההקלטות(. 

אתר  בתוך  פליישר  ציפי  אתר  הושק   2013 בפברואר 

http://web.nli.org.il/sites/nli/( הלאומית  הספרייה 

מבחר  המציג   ,)hebrew/music/Pages/default.aspx

מיצירותיה מתוך הקלטות אודיו ווידאו המצויות בארכיון 

הצליל של מחלקת המוסיקה. כמו-כן מציג האתר כתבי-

יד מקוריים של היצירות, תהליכי הלחנה, ראיונות עם המלחינה, ונקודות ציון ביוגרפיות השזורות 

בתמונות, במכתבים, במסמכים, בגזרי עיתונים ועוד. מטרתו של אתר זה היא להנגיש חומרים 

- המתבסס על הארכיון האישי אותו תרמה המלחינה למחלקת  זה  נדירים הכלולים באוסף 

המוסיקה בספרייה - לקהיליית המוסיקאים והחוקרים. 

ציפי פליישר - קאסל, פורורה, 26.10.2012
Tsippi Fleischer - Kassel, Furore, 26.10.2012



קהיר, 2004 - הסופר נגיב מחפוז בערוב ימיו, בשיחה עם ששון סומך
Cairo, 2004 - the author Naguib Mahfouz in his twilight days, 
in conversation with Sasson Somekh11

מכתב מנגיב מחפוז    אופוס 75 )2012(    5:46
לחמישייה קולית

מושר בערבית, אנגלית, גרמנית, צרפתית, עברית

החמישייה הקולית ברלין: 

נתלי זיברט   סופרן

קריסטינה בוננקמפ   אלט

ג'וני קרויטר   קונטרה-טנור

מרטין נטר   טנור

אמנון זליג   בס-בריטון

מרטין אופיק   מתאם צליל ומקליט

בכורה עולמית בהקלטה: ברלין, 20 באוקטובר 2012

ההרכב הקולי ווקאל-קווינטט ברלין )החמישייה הקולית - ברלין( נוסד בשלהי 

עתיקה  גם  א-קפלה,  קולית  למוסיקה  הייחודית  בפרשנותו  ידוע  ההרכב   .2008

וגם מודרנית. החמישייה מופיעה באופן תדיר עם שש תכניות שונות בכל רחבי 

גרמניה. ההרכב הופיע גם בפסטיבלים באוסטריה )הפסטיבל למוסיקה עתיקה( 

ברלין”  “ווקאל-קווינטט  זמרי  ווקאלית(.  למוסיקה  גוש  אבו  )פסטיבל  וישראל 

ולאחרונה  ומגרמניה,  צעירים מישראל  היתר עם מלחינים  בין  פעולה  משתפים 

מלחינים  של  בנות-זמננו  יצירות  עם  רבים,  לשבחים  שזכתה  בתכנית  הופיעו 

אוסטרים ומקביליהן מהרנסנס. תכניתם האחרונה מבוססת על מזמורי תהילים 

בלחנים מתקופות שונות ובשפות שונות, ממסורות היהדות, הנצרות והאסלאם.



בהקלטה עם חברי החמישייה הקולית ברלין, 20.10.2012. 
בכיוון השעון - בחברת הזמרים; עם הבס-בריטון אמנון זליג; עם האלטית קריסטינה בוננקמפ והטנור מרטין נטר.

At the recording session with the members of the Vokalquintett Berlin, 20.10.2012. 
Clockwise: with the singers; with the bass-baritone Amnon Seelig; with the alto Christine Bonenkamp 

and the tenor Martin Netter1�

מתוך מכתבו של נגיב מחפוז

1 For many years our two nations lived side by side peaceably
2 Periods of confrontation were few and short-lived
3 What a pity that, in our writings, we dwelled so much more
 upon the moments of strife!

1 Viele Jahre lang lebten unsere beiden Nationen friedfertig Seite an Seite
2 Perioden der Konfrontation gab es wenige und sie waren von kurzer Dauer
3 Wie bedauerlich, dass wir in unserem Schreiben bei den Momenten
 des Unfriedens verlieben sind!

1 Pendant de nombreuses années, nos deux nations ont vécu côte à côte,
 vivant en paix
2 Les periods de confrontation étaient rares et bréves
3 Quell dommage que dans nos écrits, nous avons tendance à souligner
	 les	moments	de	conflits!

שני עמינו ידעו שיתוף משך שנים רבות  1

ימי העימות היו קצרים ומעטים  2

אבל  בכתיבתנו, הרבינו דווקא לתאר את רגעי הריב, וחבל!  3



קהיר, 1982 - ששון סומך עם נגיב מחפוז בפגישתם המרגשת בביתו של הסופר המצרי
Cairo, 1982 - Sasson Somekh with Naguib Mahfouz during their moving meeting at the Egyptian author’s home1�

בימים של יותר ויותר מודעות לפועלו של נגיב מחפוז, הסופר המצרי חתן פרס נובל,   

פניתי להלחין פסקה מרטיטה מתוך מכתבו של הסופר אל ידידו, החוקר-המתרגם, מורי ורבי 

פרופ’ ששון סומך. המכתב נשלח מקהיר לתל-אביב בתאריך 12 באוקטובר 1978. התעקשתי 

להלחין את שלושת המשפטים הדיבוריים ללא רבב, באופן אותנטי; אי לכך, הסגנון המוסיקלי 

הוא דקלמטורי. 

הסופר  של  מילותיו  מתוך  הניבט  המסר 

הדגול הוא אוניברסאלי, ולכן גם עמדתי על 

כך שדבריו יולחנו הן במקור, בערבית, והן 

בתרגום לארבע שפות - אנגלית, גרמנית, 

צרפתית ועברית.

הראשון  במשפט  שלטת  המוטט  רקמת 

)תיאור ימי השותפות(. פוגאטו בעל אופי 

המשפט  את  מאפיין  סוער-משהו,  ציורי, 

השני )ימי הריב והמדון(. 

האמירה  של  בשיאה  השלישי,  במשפט 

מתלכדת  הרקמה  הנחרצת,  האנושית 

פיזי אשר עוצמותיו  לבין חוזק  בין מבע המבקש רחמים  לכורל הטרופוני, עם מונודיה שנעה 

מתחדדות בקרשנדו גדול לקראת סיום היצירה.

ציפי פליישר   
2.6.2012   

עם סיום ההלחנה    

קהיר, 27.6.1991, בלשכתו של מחפוז בבית העיתון אל-אהרם

Cairo,	27.6.1991,	at	Naguib	Mahfouz’s	office	at	the	Al-Ahram	
newspaper 
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יצירה מוסיקלית בימתית לילדים

לחליל, קלרינט, בסון, כינור, ויולה וצ’לו

טקסט מסופר בעברית ובערבית  ציפי פליישר

הציפור  .1

הדג  .2

הדבורה  .3

האיילה  .4

הגמל  .5

נגני התזמורת הפילהרמונית של מורביה

פטר וורונסקי   מנצח   

פרנטישק פאול   מתאם צליל ומקליט   

בכורה עולמית בהקלטה: אולומוצ,

צ'כיה, 13.4.2012

ציפי פליישר והדסה איילנברג   הדרכת 

סדנאות תנועה ראשונות בשימוש עם 

ההקלטה: גננות יהודיות ובדואיות במכללת 

קיי, באר שבע, 29.4.2012, 1.5.2012

באר שבע, מכללת קיי, 1.5.2012
הסטודנטיות-הגננות הבדואיות מקשיבות להסברי המלחינה בערבית

Beer Sheba, Kaye Academic College, 1.5.2012
The Bedouin students listen to the composer’s explanation 
in Arabic

1�

בכורה בימתית: סטודנטים בתנועה ובנגינה ממחלקת 

"Musik Elementar" של בית הספר הגבוה למוסיקה, 

עכשווית  "מוסיקה  הכנס  במסגרת  גרמניה,  מינסטר, 

מישראל", 20.5.2012, בהדרכת הרטוויג מאג.

המלחינה,  בנוכחות  התקיימה  הבימתית  הבכורה 

שהוזמנה לאירוע.

שזכה  לאחר  בצ'כיה.  הבולטים  המנצחים  לאחד  נחשב  וורונסקי  פטר 

הפילהרמונית  התזמורת  של  הראשי  כמנצח  כיהן  תחרויות,  במספר 

ינצ'ק  ע"ש  הפילהרמונית  התזמורת  ושל   )1991-1978( ברנו   של 

הקונצרטים  מעונת  החל  העולם.  ברחבי  בסיורים  הופיע  עימה   )2005-2002(

המורבית  הפילהרמונית  התזמורת  של  הראשי  כמנצח  מכהן  הוא   2006/2005

ברחבי  בצ'כיה,  אופרה  ובתי  בתזמורות  אורח  כמנצח  הופיע  בנוסף,  באולומוצ. 

אירופה וביפן.

מאז שניצח וורונסקי על אופרת הילדים של פליישר אואזיס בשנת 2010, החלו 

השניים לשתף פעולה בפרויקטים המוקדשים למוסיקה שלה אשר מתרחשים 

באירופה.  

שער חוברת הכנס במינסטר, 
20-24.5.2012

The front page of the Münster 
conference brochure,
20-24.5.2012 



מינסטר, 21.5.2012, בסדנה עם ילדי 
כיתה א’ )“החיות רוצות”(

למעלה - סצנת הדבורה: הדבורים 
עטות על הפרחים

למטה - סצנת הגמל: כל זוג ילדים 
מגלם גמל בהליכתו

Münster, 21.5.2012, at the 
workshop with the first-grade 
pupils (“The Animals’ Wish”)
Up - The bee scene:  the bees 
descend	upon	the	flowers
Down - The camel scene: each 
pair of children portrays a camel 
as it walks

1�

הטקסט המסופר, אשר מוקרא בעברית ובערבית, בראש כל קטע

החיות רוצות
הציפור רוצה את השמים - אוהבת לעוף, לפרושׂ כנפיים   1

הדג רוצה את הנהר - ִיׂשֶחה, ִישֶתה, עד שיגיע להר   2

הדבורה מחפשת צוף, חרצן עטּוף, אדום, או כתום...  3

קפצה האיילה בין הסלעים, ומצאה המון דברים: עצים, שיחים ונָקִבים   4

הגמל במדבר - תר, ֵמִרים צוואר; אם לא ימצא מים - גורלו אכזר   5

1

2

3

4

5

للحيوانات إرادة



אידיאה
זוהי סוויטה קלילה ומשובבת, "החיות רוצות": הרצון הוא החופש - על דרך המשל לילדים; הרצון 

לחיות, לנשום, להיות ַאָתה חופשי ומאושר ליד מי שחי לידך וגם לו יש אותן פריבילגיות. דרך 

עיניהם של הילדים קל לחוש זאת בבהירות.

בנוסף לכישוריי כמלחינה גייסתי את הידע שלי בעברית ובערבית ואת המשיכה שלי לדרמה/

תיאטרון במוסיקה.

ערבים,  יהודים,  ילדים  לקהל  מותאמת  היצירה 

כותרי-משנה   - ריקוד  כל  לפני  יחד.  ולשניהם 

להקראה קצרה )"הציפור רוצה...", "הדג רוצה..."(. 

חילופי  כולל  פלסטי,  באופן  כאן  עשוי  הכל 

הזעירה  לדרמה  לעזור  כדי  והדינמיקה,  הטמפו 

נפילת  או  כמדאה  בנושא  לא  )אנחנו  להתפתח 

או/ו  הרקדנים/שחקנים/פנטומימאים,  מצדה(. 

הקשתנים שבהרכב הוגים הגיים שהם ִמצלולים 

חזק(  אוויר  בהדף  לחישה  )זוהי  אונומתופאיים 

החיות  תנועת  את  אותנטי  באופן  שתואמים 

בסביבתן. הגיים אלה נרשמו במיקומם המדויק 

הקהל  את  בכך  לשתף  גם  ניתן  בפרטיטורה.1 

הצעיר לאחר למידה קצרה )הפעלת הקהל!(

1 - הם נעים עם מקצבי המוסיקה, ועל כן פשוטים לביצוע.

באר שבע, מכללת קיי, 1.5.2012 - הסטודנטית-הגננת 
הבדואית מסבירה את הרעיון התיאטרוני שבנתה עם 

חברותיה לסצנת הגמל )עבודת סדנא(
Beer Sheba, Kaye Academic College, 1.5.2012 - the 
Bedouin student explains the theatrical concept she 
had shaped with her colleagues for the camel scene 
(workshop)
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כל החיות האלה נמצאות באיזור מגוריי במזרח התיכון, לכן נמשכתי לסאונד בעל נופך מזרחי, 

ים תיכוני משהו, הנובע מהכפלות הכלים, על מרווח בסיס שמשתנה מריקוד לריקוד. "המרווח 

הפרמננטי התוסס"2 העקבי בכל ריקוד יוצר קוהרנטיות. מתקבלת מוסיקה מסוגננת מאוד בד 

בבד עם הגיוון הרב.

אופי ההתרחשות על הבמה
בראש כל מחול לפני הביצוע מתרחשת קריינות בעברית 

ובערבית, בעלת אופי שחקני. משפטים אלו )המופיעים 

לעיל( מעוררים את הדמיון על שום הציוריות שבהם. אני 

וגם  מעורב  כשהקהל  גם  השפות,  בשתי  תמיד  מציעה 

כשהוא לא מעורב.  אפשר לחזור פעמיים על כל ריקוד, או 

על כל הסוויטה פעמיים, אם כי בתפישה בימתית שונה. 

הקריין יוכל להוסיף בין פעם אחת לשנייה עוד אמירה על 

פעולת החיה, באווירה המסוימת שתמשיך את האמירה 

המחורזת שכבר יצרתי.

אני חשה צבעוניות עזה )ברורה ונקייה, צבעים בסיסיים 

 - התיאטרלי  בנושא  פסֶטליים(  שילובים  ללא  טבעיים 

בתפאורה/בתאורה/באביזר וכד', ורשמתי אותם בכתב-יד 

היצירה באותיות נוטות בין הכותרים בעברית ובערבית. 

זוהי הצעה בלבד )עם בגד גוף שחור?(.

2 - "המרווח הפרמננטי התוסס" נרשם בכל ריקוד באיזור הפינה הימנית התחתית של דף התווים )מנוסקריפט(.

באר שבע, מכללת קיי, 29.4.2012 - סצנת הדג הנכלא 
במים ורוצה להשתחרר, בביצוע הסטודנטיות-הגננות 

היהודיות )עבודת סדנא( 
Beer Sheba, Kaye Academic College, 29.4.2012 
-	the	scene	portraying	the	fish	trapped	in	the	
water and trying to free itself, as performed by 
the Jewish students (workshop)



אודות המוסיקה
- לא היתה נטייה, בשל קלילות התנועה, להכביד בטימברים נמוכים.

- המיקסטורות שומרות ומתרחקות גם יחד בענין מסגרת ה-pitch: מתקיים שיווי משקל שבין 

סולם מוסיקלי היררכי ומערך אינטרוולי עקבי.

- אופי קורדלי מיקסטורלי תוסס מתאים לקלילות הנדרשת כשחושבים על מוסיקה עם תנועה 

בימתית )להבדיל מרקמה פוליפונית שיש בה כובד מסוים ופירוד-כוחות בין הכלים(. כולם כאן 

מתלכדים ומתגייסים לטובת התנועה.

מינסטר, 20.5.2012 - תמונת הדבורה על הבמה בביצוע סטודנטים ממחלקת “Musik Elementar” של האקדמיה למוסיקה.

Münster, 20.5.2012 - The bee scene on stage, as performed by the students from the ”Musik Elementar“ department at 
the Musikhochschule

2�

עם  פסיכו-מוסיקלית  זיקה  ובדעתי  כשבעיניי  ספונטני-סוגסטיבי,  באופן  נכתבו  המלודיות   -

החיה המסוימת כל פעם, ללא אובססיה של מתודה זו או אחרת )למשל דווקא כרומטי, דווקא 

טונאלי, דווקא מפלסי, דווקא דודקפוני( - נהפוך הוא: רציתי לשובב נפש ולא לכפות מצלולים 

לא טבעיים על האוזן.

- החשיבה המוסיקלית מביאה כאן לרעיון עיצוִבי באופציה: אולי כדאי לחשוב על סדר ישיבה 

שאם  כך  על  לדבר  שלא  לדוגמא(,  כינור  עם  )חליל  מהמקובל  שונה  קצת  הנגנים,  של  מסורג 

תתארגן תנועה/פנטומימה - השחקנים-רקדנים והנגנים יוכלו להיות מעוצבים הן בתפזורת והן 

בקשר זה עם זה על הבמה.

כדאי ליישם בחינוך המוסיקלי
ההקלטה יכולה להיות מופעלת בכיתה לילדים צעירים, הם יפנימו את שינויי המקצב והטמפו 

מריקוד לריקוד )מחיה לחיה( ויתנועעו בחופשיות כאוות נפשם. התנועות שימציאו יהיו בעלות 

ביצוע  לכפות  שלא  ממליצה  הייתי  כי  אם  למוסיקה,  הולם  אופי 

מדויק של מקצבים כבשיעורי הריאליזציה )ריתמיקה( במוסדות 

הילדים  של  בדמיונם  להאמין  יש  למוסיקה.  מורים  המכשירים 

ולתת לו דרור.

ציפי פליישר  
 20.9.2011  

עם סיום ההלחנה  

באר שבע, 1.5.2012
1.5.2012, Beer Sheba



הטקסט מאת דורית הראל הוא קֶרדו 

התערוכה שבעקבותיה נכתבה היצירה:

העין ַמרָאה ללבב וחלון לנשמה

כל עולמנו הפנימי כולו

במבט זוג עיניים אחד
2�

סימפוניה מס’ 6 - עיניים השתקפות הנפש
לזכר דורית הראל                                    אופוס 73 )2011(     20:05

סימפוניה דה-קאמרה - מיצב לארבעה זמרים סולנים )סופרן, אלט, טנור, בס(, שמונה קשתנים 

)זוג מכל כִלי קשת( ושני פסנתרנים המנגנים בפסנתרים ממותכנים. 

מושר בעברית

זקנים  )חרושי קמטים(  .I

ילדים  )תמימים, פתוחים(  .II

16 מיניאטורות בהמשכיות אחת

דורית הראל   טקסט ותמונות

ציפי פליישר   מוסיקה וסמיוטיקה   

אי-אן שו   מנצח

יעל לויטה   סופרן

ענת עיני   אלט

איתן דרורי   טנור

אור בן-נתן   בס

עפרה יצחקי   פסנתר

צביקה פוגל   פסנתר

דפנה רביד, יסוקו היראטה   כינור

דניאל תנחלזון, יעל פטיש   ויולה

אורית מסר    צ’לו

טל ארבל    ויולה דה גמבה

אורה בועזסון, שלומי פריג’    קונטרבס

בכורה עולמית על הבמה ובהקלטה: אולם 

קלרמונט, בית הספר למוסיקה ע”ש בוכמן-מהטה, 

אוניברסיטת תל-אביב, 19-20.7.2012

יעקב אבירם   מתאם צליל ומקליט



אי-אן שו נולד בשנחאי בשנת 1979. בשנת 2002 סיים את לימודי התואר הראשון 

בקונסרבטוריון של שנחאי, בתחומי ניצוח תזמורות ואופרה, וכן בהלחנה. בשנת 

2005 סיים את לימודי התואר השני בניצוח בבית הספר למוסיקה ע”ש בוכמן-

מהטה באוניברסיטת תל-אביב, בהדרכתם של נועם שריף, מנדי רודן ועמי מעיני. 

אי-אן  בוכמן-מהטה.  ע”ש  למוסיקה  בביה”ס  סגל  כאיש  משמש   2005 משנת 

כל  עם  והופיע  בסין,  מגוונים  מוסיקה  הרכבי  על  בניצוח  עשיר  ניסיון  צבר  שו 

התזמורות היוקרתיות בישראל. הוא ידוע במיוחד בכישוריו הבולטים כמנצח על 

יצירות בנות-זמננו. 

בזמן ההקלטה עם המנצח אי-אן שו
At the recording sessions with Yi-An Xu
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בעקבות דורית
 )!( חמש  ביקרתי  נדירה.  חוויה  חוויתי   2007 ינואר-מרץ  בחודשים 

עד  הנפש".  השתקפות  "עיניים   - צילומים  תערוכת  באותה  פעמים 

עכשיו חזות התערוכה חזקה מאוד בתוכי. מלווה אותי. ראיתי שם 

המוני זוגות עיניים. גם אם הייתי הולכת חמישים פעם לתערוכה לא 

הייתי מספיקה לרוות את כולם.

דורית  שסיתתה  למאוויים  מורחבת  פרשנות  היא  זו  יצירתי 

בתערוכתה הפעם )הראשונה והאחרונה בחייה(, תערוכה של יצירתה 

מוזיאונים  תערוכות,  עיצבה  הרגיל  בעיסוקה  אחרים.  של  ולא  שלה 

ובעולם.   בארץ  במינו,  יחיד  יצירתי-קוגניטיבאי-רגשי  בכשרון  וגנים 

גם מצניעת-לכת להכעיס הייתה.

ולענייננו.

דורית סימנה דרך ואנוכי ממשיכה בעקבותיה; החוויה שהעניקה לנו 

טרם הושלמה, ותקוותי שכאן תמשיך ותתמצה עוד ועוד. בשיחותינו, 

כשנפגשנו, היינו מפליגות אל מרחבי הדמיון - שלה או שלי.

בהלחנת סימפוניה זו היצירתיות שלה השפיעה עליי. בִצדה השפעות 

זה  כל  מבוטל.  לא  תפקיד  שׂיחקו  וקייג'  רומיטלי  שטוקהאוזן,  של 

ִהרווה את נפשי הצמאה, הפתוחה לשכאלה.

דורית הראל
27.5.1951 - 21.7.2007

Dorit Harel
27.5.1951 - 21.7.2007



התמונות וההליכה לקלרמונט
בחרתי לי מתוך אין ספור צילומי זוגות העיניים 16 תמונות. כל אחת סיפרה לי סיפור שתרגמתי 

לַאֵפקט רגשי-מוסיקלי. יצרתי 16 מיניאטורות. הטקסט של דורית )העין מרָאה...( ּפוַֹרק לפוֵנמות 

בשביל הסאונד המאובחן, הטוטאלי, כל פעם מחדש. זוגות העיניים שבחרתי היו משני מדורים 

ילדים )בשביל הפרק  - זקנים )בשביל הפרק הראשון של הסימפוניה(,  בלבד מתוך התערוכה 

השני(. היו בתערוכה מדורים נוספים - אסירים, פרחי טיס, לונדון הקוסמופוליטית.

הסיפורים שסיפרו לי צילומי העיניים הפכו לכותרים של המיניאטורות. אנו נמצאים כאן במהילה 

הקונצרט באולם קלירמונט, אוניברסיטת תל-אביב, 20.7.2012
The concert at the Clairmont Concert Hall, Tel Aviv Univeristy, 20.7.2012
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)תמונות  והרקע  שבוקעים(  והצלילים  המבצע  הגוף  שהינו  )האובייקט  העצם  בין  מוחלטת 

העיניים(: התמונות הן רקע למוסיקה, ואם תרצו להיפך - סאונד חי, מאוד דומיננטי, מלווה את 

התמונות.

הקוואדרופון האורכי לא עזב את תפישתי האודיו-ויזואלית. ראיתי מיד שבכל "תמונה מוצללת" 

שכזאת הגוף המבצע שבנוי מארבעה אשכולות של 8 קשתנים + 4 זמרים עומד לאורך קדמת 

הבמה. מאחוריו שני פסנתרי הכנף הממתוכנים, ומאחורי כל אלה, גבוה למדי, פורצות אלינו כל 

פעם עיניים - עוד זוג, ועוד זוג ...

תוך  אלינו  מסתכלים  המסך  על  המתחלפים  העיניים  זוגות  כאשר  אורכית,  פריסה   - פירושו 

האזנה.  

כשראיתי כל זאת בעיני רוחי רציתי מאוד שההתרחשות תהיה באולם קלרמונט. חלמתי על כך 

בהקיץ. למזלי זה נתאפשר. אבל גם אם לא הייתי מצליחה לבצע בבכורה עולמית את "עיניים 

השתקפות הנפש" בקלרמונט, הרי שההשראה הזאת כבר נטמנה היטב, כאוצר גנוז שמשפיע 

על השִפיָעה היצירתית.

בס )"גברי"(אלט )"גברי"(טנור )"נשי"(סופרן )"נשי"(

2 קונטרבסים2 צ'לי2 ויולות2 כינורות



הטקסט
לפתע  קיבלו  המילים  כך  ובשל  פורק,  ציינתי,  שכבר  כפי  מרָאה...(  )העין  דורית  של  הטקסט 

מתייחדות  הבודדות  ההברות/הפונמות/המילים  כאשר  ועצמיות,  עוצמה(  )מלשון  העָצמה 

בהבלטה למיניאטורה/תמונה. התקבלו משמעויות חדשות והסמיוטיקה זרחה-פרחה לה; היא 

אף מתבטאת בהתרחשות התיאטרלית.

אנו נכנסים כאן לסחרחורת משמעויות: ההברה שהשתמשתי בה לתמונת עיניים שכותרתה "זה 

רק מתחיל" )העיניים הן של פעוט רך, אולי אפילו של תינוק( מקבלת לפחות שתי משמעויות: 

ma ma ma ma ma הקריאה הסוגסטיבית ָלֵאם, והשאלה הסקרנית ַמה ַמה ַמה שחוזרת על 

 levav "כגן חיות אנושי, "ֵלָבב zoo נותן לנו zug "זוג" ,mabat "גזור מן המילה "מבט "ma" .עצמה

נחזור עליו מספר פעמים  lan שאם  לנו  נותן   lanshama "ַלְנָשָמה"  בו,  ָוו להיאחז   vav לנו  נותן 

משמעויות  נתן  המילים  של  הפירוק  לישון(...  ללון,  )מלשון  שינה  בתוך  לשקוע  ונרצה  כמעט 

חדשות, ואלה הן רק דוגמאות ספורות מתוך המצאי הגדול. 

המיניאטורה האחרונה, שהיא גם הפינאלה של הסימפוניה, קושרת קצוות: היא נוצרה לתמונת 

עיניים שמשדרת )כך כותר המיניאטורה( "צריך להתבגר". כאן מופיע )פעם אחת ויחידה בכל 

היצירה( הטקסט המלא. זוהי מיניאטורה עצובה וַסּכמנית, מלאת התרחשויות מוסיקליות.

�1

הבנייה המוסיקלית
יציר-סאונד חדש שגובש  הגוף המבצע, על העמדתו שכבר שׂורטטה, משדר קומפקטיות של 

דווקא בתוך הרכב זה. אותו קוואדרופון-חי )ולא ממוכשר( - אורכי של ארבעה מוקדי צבע-קול-

כלי אמורים ִלפנות בחדוּ ת אל הקהל.  ישנם תמיד זוג זמרים )אלט + בס "באופי גברי", סופרן + 

טנור "באופי נשי"( שהם האובליגטו המוביל )obl בפרטיטורה( ולידם זוג הזמרים המלווה 

שתפקידם מוגדר כאורנמנטלי )orn בפרטיטורה(. זהו אם כן "אפאראט הקול והכלי" או 

ר והֶג'נֶדר". "אפאראט הטימבֶּ

הסולנים )מימין לשמאל(: איתן דרורי, יעל לויטה, עינת עיני בביצוע מיניאטורה מס’ 10, “כמעט לישון ותיכף לחלום”
Soloists (from right to left): Eitan Drori, Yael Levita, Anat Eini - performing Miniature No. 10, ”Sweet Dreams Soon“



2Vl       :שרטוט דיאגרמי נוסף

2Vc          

2Vla       

2Db        

את כל אלה עוטף ה-tenie השבור של שני הפסנתרים הממותכנים, בסיס סטטי למדי, שומני 

משהו, כעין שטיח שעליו מתרחשת הסצנה.

של  הכישוף  קסם  את  הממותכנים  הפסנתרים  של  הזה  הבסיס  מתוך  לספוג  אמור  המאזין 

באופן   non pitched-ל  pitched שבין  )משהו  עשירה  קוואזי-תזמורת-כלי-הקשה  סאונדים 

קסילופון,   ,Snare ,TB ,WB שונים,  מסוגים   Mallets משולש,  מצילות,  נבל,  קאנון,  פרמננטי(: 

אנפין,  בזעיר  הקשה  תזמורת  זוהי  אחרים.  פעמונים  מיני  כל  או  כנסיה,  פעמוני  פרה,  פעמוני 

המזכירה לא פעם את תזמורת הגאמלן.

ובקטע  למיניאטורה  עולה ממיניאטורה  כרומטית  על הליכה  ה-pitch מושתת  עולם  זאת  בכל 

הסיום )ה-Finale( יש עולם אותנטי-עצמאי המושתת על הליכה זו.

קרובות  לעיתים  הוא  המיניאטורות,  של  הפנימי  המבנה  דהיינו  קלאסיים,  במונחים   הצורה 

B A A.  התסמין מציג מתכונת קבועה בתחילת כל מיניאטורה: רבע ראשון מוקדש לתמונה עם 

הכותר שלה )"pict" בפרטיטורה( עם שקט מוסיקלי מוחלט, וברבע השני מתחילה הפרשנות 

שהסדר  דומה  הזמרים.  נכנסים  ולאחריה   - פותחים  והקשתנים  הפסנתרנים  המוסיקלית: 

העקבי התבניתי הזה עומד אל מול ורסאטיליות פרועה במבעים המוסיקליים שניצוקו אל תוך 

התבנית.

נשי

גברי

נשי

גברי

Sopr.

Alt

Ten.

Bass

ּ

��

ציפי בתוך ציפי
שעשיתי  למה  קרובה  הכי  הכולל,  מבנה  בַּ פתאום  עצמי  מצאתי  כה  עד  יצירותיי  כל   מתוך 

ב- Spielmobil שפילמוביל )12 מיניאטורות על כֵלי רכב בכבישים, לנבל ואורגן(; 

אלא ששם -

- 12 מיניאטורות וכאן 16;

- יש שם חלוקה מפולחת יותר, של ארבע קבוצות אופי של כלי רכב ובכל אחת שלושה רכבים; 

כאן יש לנו פילוח אחד גדול שהוא בעצם חוצה-היצירה: זקנים, ילדים.

- שם אווירה הומוריסטית )סוף ימי ההומור שלי כנראה, 1995( ופה רוח הנכאים שהשתלטה 

עליי כבר מזמן; אפילו ב"ילדים" יש flavour חזק-נוגה, עם כל שהם קולניים ומוּביליים )משתקף 

לעומת  פורֶטה(  איזורי   - יותר  ההמולתית  הדינמיקה  וגם  יותר,  המהירים  ובמקצבים  בטמפו 

הזקנים;

מתוך הפרטיטורות של “עיניים השתקפות הנפש” )אוטוגרף( ו-”שפילמוביל” )בהוצאת פורורה(
From the scores of  ”The Eyes, Mirror of the Soul“ (autograph) and ”Spielmobil“ (Furore Verlag)



��

- שם אין טקסט וכאן יש טקסט ;

- שם ההרכב מאוד קטן וכאן הרבה יותר גדול, אם כי גם כאן וגם שם בנושא הספקטרום של 

הכלי "הדבקתי שאיפות מיוחדות" להבעת הכלים.

- ה-titles כטריגר לדמיון - אלמנט מאוד דומה, אם כי בַמֵטריות שונות לגמרי.

- ואולי הכי קורץ בשניהם - ציפי הלא מזרח-תיכונית אלא היותר אוונגרדיסטית. ועדיין חיבתי 

כאן לאוניסוני חזקה.

- אבל בשתי היצירות הכיוון המינימליסטי שכבר מוכר בהלחנותיי בולט - כאן בתוספת קורטוב 

של דרמטיות לעומת ההומור השולט ב"שפילמוביל".

- בשתי היצירות אין בנמצא שום תסמין טונאלי מכל סוג שהוא )מודאליות רחבה, מפלסים, 

"תאים מתוך" וכד'(.

ציפי פליישר  
17.9.2011  

)ליקוט רשימותיי תוך הלחנה(   

בתמונות: כלי הקשת בטכניקות מיוחדות 
- “עיניים השתקפות הנפש”

In the pictures: strings employing special 
techniques - ”The Eyes, Mirror of the 
Soul“



16 המיניאטורות הנפרסות על פני שני הפרקים בהמשכיות אחת

I  זקנים

II  ילדים

לנגוס )אכזרי(  1

לחדור לעוֶמק הטוב  2

מה קורה באמת אצל הצעירים?  3

פחד מטורף )כנראה מהמוות(  4

עצוב  5

מה אפשר עוד לַלֵמד אותי? )ציני(  6

זה רק מתחיל  7

אל תשקר אותי )אומר ילד לחברו(  8��

מה זה הדברים החכמים האלה... )אומר הפעוט לעצמו(  9

כמעט לישון ותיכף לחלום  10

זה מצחיק אותי  11

ר סבא, תַספֵּ  12

ר סבא, תמשיך לַספֵּ  13

יכול גם להיות עצוב  14

נחרד, עד כדי בכי  15

ר )פינאלה( גֵּ צריך להתבַּ  16

נא להאזין ליצירה תוך 

התבוננות בעמודים 

70-52 בצד השמאלי 

)האנגלי( של החוברת. 



“אברם” - דפי הסקיצה לליקוט המילים
”Avram“ - sketches for word compilation

��

אברם - אורטוריה על הולדת המונותיאיזם 
אופוס 72 )2011(     26:17

למקהלת נשים, 3 נבלים, 5 כינורות

ליקוט מילים   ציפי פליישר  

מושר בעברית, ערבית, יוונית

אקספוזיציית המאמינים )פרק א'(   .1

אקספוזיציית המאמינים )פרק ב'(   .2

אקסטזת המאמינים   .3

מאבקי המאמינים   .4
      חלק א’: אהבת הארץ
      חלק ב’: רדיפת שלום

נפרדים   .5

קודה - כורל: אברם   .6

ַהְתָווָיה לגרסה סימפונית עתידית: גיטרות מצטרפות לתזמורת במקום הנבלים, והנבל/ים מנגן/

מנגנים עם התזמורת כרגיל; נשפנים בפואנטות ובדוקטוסים בעלי חשיבות על רקע המיתרים, 

וכן בכתמים שאולים מחמשת הכינורות שמשתתפים בגרסה לביצוע הבכורה.

מקהלת הנשים 'המיולה' )בחסות מכללת לוינסקי לחינוך(

עם הסולניות טלי קצף, אביגיל הראל

מריה גולברג, דנה וייס, זינה סוחובוק   נבלים 

אליאנה לובנברג, רחל רינגלשטיין, יסוקו היראטה, נהרה כרמל, דפנה רביד  כינורות



תל-אביב, 17.12.2012 - “אברם” בזמן ההקלטה; מנצח - רון זרחי
Tel Aviv- Yafo Music Center, 17.12.2012 - Recording sessions for ”Avram“; conductor - Ron Zarhi
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רון זרחי   מנצח 

אבי אלבז   מתאם צליל ומקליט

הקלטה: אולם מרכז המוסיקה העירוני תל-אביב–יפו, 17.12.2012       

מופע הבכורה התקיים במסגרת חג המוסיקה הישראלית ה-15, באולם רפפורט, מרכז הכרמל, 

חיפה, 20.9.2012.

מקהלת 'המיולה' - מקהלת הנשים הראשונה בישראל - נוסדה על-ידי רחל כוכבי-

לוונטר ב-1988, ופועלת בחסות מכללת לוינסקי לחינוך. רפרטואר המקהלה מגוון 

מאוד - החל ממוסיקה קלאסית מכל התקופות והסגנונות ועד מוסיקה ישראלית, 

במיוחד  נכתבו  רבות  ויצירות  רבים,  בפרסים  זכתה  המקהלה  ואתנית.  יהודית 

עבורה.

רון זרחי, מנהל המקהלה מאז 2008, הוא המנהל המוסיקלי והמנצח של מקהלת 

בתל  רובין  שם  על  באקדמיה  וניצוח  קומפוזיציה  במגמת  למד  העליון.  הגליל 

אביב ולאחר מכן השתלם במשך שנתיים אצל פרידר ברניוס בגרמניה והתמחה 

במוסיקה עתיקה. נמנה על הסגל האקדמי במדרשה למוסיקה, מכללת לוינסקי 

לחינוך. במסגרת תפקידיו, יזם וניהל מספר פרויקטים ייחודיים בתחום המוזיקה 

הישראלית והיהודית.



לקט המילים לשש החטיבות בעברית, ערבית ויוונית
מאת ציפי פליישר

II-I אקספוזיציית המאמינים
מילים עם תנועה סופית a )קמץ או פתח(

גבורה מול מכשלה

מסופוטמיה

חיי אברהם, חיי ָשָרה

ֵאל עוָֹלם

אהבה

מה הצורה

ַהקרבה

דמעה

אברהם - עם

ישמעאל גיבור העקדה

עם אחד

כולם עם

ה[ ה ]הכעבה, היא האבן הקדושה בֶמכָּ ְעבַּ אל-כַּ  

איסרִאילִליאת ]הישראלים/העברים[  

]התגלות    רצון אברהם לדעת; כך רוֵאהּו האל[   Logia khresthenta

ַאל-ֻמְסִלם ַאל-ַאוַול ]המוסלמי הראשון[  

ֱאמּונה

אבי האמונה

מילים עם תנועה סופית i )חיריק(
שְׂדים מאּור כַּ

אבי החוקרים

אב המאמינים

כוכבים

אב המון גויים

Pistis    ]ֱאמּונה, ֵאימּון[

ألكعبة

إرسائيلّيات

أملسلم أألول

ּ

4�

III אקסטזת המאמינים
מילים עם הברה סופית ut )ות(

ִאצַטגנינות

מסירות

התמסרות

התגלות

התבוננות

פנימיות

השתוקקות

ְדֵבקּות

IV מאבקי המאמינים
אהבת הארץ

רדיפת שלום

V נפרדים
]חזרה על מילים קודמות, מאקספוזיציית 

המאמינים ואילך[

)CODA( כורל הסיום VI
ַאְבָרם

ליקוט המילים לחטיבה III )דפי סקיצה(
Word compilation for section III (sketch)



הנבלים שבהרכב מסייעים לתפישה הקדמונית
The harps in the ensemble enhance the aura of antiquity4�

תפישה 
ַאְבָרם - כינוי לכוח העליון שמניע את כל המאמינים )הוא גם אברם בטרם אברהם של היהודים(. 

זוהי הפראפרזה שלי על הולדת שלוש הדתות, הזווית ממנה אני רואה את ראשית המונותיאיזם. 

הגשמתי עכשיו משהו שתמיד רציתי לבטא, עומק ומסתורין )כגוֵֹגן כמוני( שטופי ריטואליה, 

בחרתי  אותן  המילים  בגדול.  ההיסטוריים  המהלכים  בתוך  נוברת  ואני  הזה,  לנושא  שלי  גישה 

נושא הן כעין נקודות הנעוצות באופן סטטי בחלל, ואנו מסתכלים בהן  מתוך מקורות ההגות בַּ

- כבפסיפס. הן תמיד משדרות מכל פינה, את אותו מסר בתוך תוואי 

גם  הטקסטורה  בתוך  מושתלות  הן  יצרתי.  אותו  אסתטי-דרמטי 

לעיכול.  כאן על השולחן  והכל מוגש  ביישותן הסונורית.  בהתחשב 

המצאי המתופזר שלהן כאילו מבקש שַנפנים אותן. המילים בעלות 

האופי הפונטיליסטי-פלסטי הן בדרך כלל בעברית, ונשתרבבו מעט 

מילים ביוונית ובערבית. הקוָֹדה מעלה סופית אל התודעה את שמו 

של הגיבור, מעלה אותו אל הגובה הראוי לו. הוא שרצה לדעת הכל. 

הדתות,  בשלוש  ליישותו  נקשרות  שלו  לשמו  מחוץ  המילים  כל 

של  קודים  ארבעה  עם  הגיעו,  ממנו  הפילוסופי-היסטורי  למקום 

סימול: יהודי, נוצרי, מוסלמי, כוללני. לקודים האלה יש סימני שפה 

מוסיקלית. האופציה העכשווית המתקבלת ביותר על דעתי להדמיה היא של מאמינים משלוש 

שבחדווה,  צביאה  מונותיאיסטי,  אל  אותו  של  אחד  ִמְקָדש  ַתח  פֶּ על  כולם  הצובאים  הדתות 

אקסטטית-פוזיטיבית.



תוואי 
את המבנה הפורמלי של האורטוריה ניתן לתאר כזרימה של שש חטיבות אשר יש ביניהן חציצה 

קלה. יצרתי תוואי אסתטי-דרמטי וכך הוא נע: בתחילה נשמעת האקספוזיציה שמורכבת משתי 

במיוחד  איטי  בטמפו  נעה  הראשונה  הראשונה;  את  אורגני  באופן  ממשיכה  השנייה  חטיבות, 

לטובת “העיכול” והשנייה נעה בטמפו קצת מהיר יותר; שני קולות המקהלה מתפצלים בין שני 

האיפיונים של סיומות a  ו- i . לדוגמא -

i ובפונמה  a בפונמה  

אור כשדים, המאמינים, גבורה, מכשלה,   

pistis ,אבי החוקרים אל עולם, אהבה,   

   logia khresthenta  

ראייה, עקדה,  

הּכעבה   

הרצף המתקבל אצל המאזין עשוי ליצור גרעיני אסוציאציה מתגוונים, מעניינים, אישיים.

בחטיבה השלישית פורצים המאמינים באוניסון אנרגטי - האקסטזה מצטלצלת מתוך מילים 

בסונוריות עם סיומת ut: אצטגנינות, פנימיות, התבוננות, השתוקקות, דבקות ועוד.

את  המשקפים  המילים  צמדי  משני  נבנית  זו  הרביעית.  בחטיבה  אותנו  תוקפת  הגורל  גֵזרת 

הקונפרונטציה הדיכוטומית המתמיהה והמחרידה: הניגוד הגדול שבין אהבת הארץ )שמביאה 

למלחמות וניכור( לרדיפת שלום. מּכות-החיקוי ב"אהבת הארץ" מַפנות מקום לאחריהן לאווירת 

המחול ב"רדיפת שלום" שנכנסת בסיומה לסחרחורת, לחשק גדול.

היצירה  של  תקציר  בעצם  עוברים  אנו   :)de ja vue( כפרידה  בנויה  החמישית   החטיבה 
4�

נינוח. תחושת התפילה באווירת קדו ּשה מתעצמת כתוצאה מהשימוש ההולך-  moderato-ב

 Chorale-ל נכנסים  אנו  ואזכורו,  הממושך  התהליך  לאחר  מוכפלות.  אוניסונו  ברקמות  וגובר 

Grave - הקודה, בה נשמע לראשונה שמו של אברם בלבד. כאילו יוצאים אנו אל אברם רק בסוף, 

מגיעים אליו לאחר הכנה גרנדיוזית. אנו בשלים לאחר שלמדנו את כל הסתמלויותיו, ורק אז הוא 

מופיע בכל יישותו הרוחנית בהידור גדול.

מדיום 
הנבלים  שלושת  בליווי  מבריק,  צבע  עם  אנושי  חום  השופע  הנשים  מקהלת  במדיום  בחרתי 

ומנעד החובק את הכל. הכינורות מיטיבים  שיש בהם מכל טוב: קדמוניות, אקזוטיקה, נשיות 

יב )מלשון נשב( רוח קדמונית, והם מצייתים היטב לתבניות הצליל; חמשת הנוגנים  אף הם לַהשִּ

הצעירים בכינורות שבחרתי לביצוע 

הבכורה על הבמה סימלו את אותם 

הנמענים האקטואליים עדיין לכיוון 

שנתן אברם, כיוון שהופר.

The ”Hemyola“  Women’s Choirמקהלת הנשים “המיולה”



עולם צליל  
עולם הׁ-pitch )"תבניות הצליל"( נאמן לטטרכורדים שעוצבו: הם תמיד עשויים משתי סקונדות 

+ סקונדה מוגדלת/טרצה קטנה, בהשראת מקאם חיג'אז. הטיפול בהם אוחז בתוכו הזזות של 

מרכזי מפלסים ַפה, סול, מי, ַפה-דיאז.

הטטרקורדים שעוצבו בהשראת מקאם חיג’אז )כתב יד המלחינה(
The tetrachords inspired by Maqam Hijaz (composer’s manuscript)

4�

כיאות לקדמוניות האקזוטית שלי, רווּ ית האקורדים החלולים, אם יש פה ושם מודולציה - הרי 

שהיא מודולציה מלודית.

שתי הארות בתוספת
1. יסלחו לי המדענים )היסטוריונים, פילולוגים ועוד( שאני מערבבת עניינים, ומוציאה מילים 

ותולה אותן עם כוח רב בחלל. נכללים כאן גם אישי ובני שאת מחילתם אבקש, ידענים גדולים; 

ואני לעומתם ידענית קטנה מאוד, ידעונית המגלה את הקסמים.

"ענבל", הרב-תחומי  האתני  במרכז  )הועלתה  דור-כהן  אליס  של  "אחד"  המחול  בעבודת   .2 

8 בפברואר 2011( היה רצון לַכֵוון לאחד, על אף הטריו. ביצירתי האחד קיים, או לא קיים, והמציאות 

זורמת לדרכה. הרשות נתונה וטרם גילו צפונותיה.

ציפי פליישר
27.5.2011

עם סיום ההלחנה

עיצוב הלוגו אסתר מדר
Graphic design Esther Madar


