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 :·•אבבקעי :מיםוצלת •ה p·oםוהמ pלחאוההעובימיבסא•ה :ברהטו'כתה•לדי

היאקאהירכשביליכמערב.רקלאהםשליהיניקהמקורות
אנילניד-יורק.לפאריס, ,ללונדוןנוסעיםכולםחשוב.מקום

ואניערכיים,לטקסטיםמוסיקהכתבתי .לקאהירגםנוסעת
מוסיקאיעםכאןיושבתכשאני •.אינטליגנטילקהלזקוקה
יגיב,אוהצדיכיודעתנייא,יצירותיאתלוומשמיעהערכי

שווהאלכשווהמדבריםאנוכקאהיר •הפוליטיקהכגלל

פליישרציפי

קהיהמוסיסודותזכיהקשררהמ
סיקהוהמשלאלולניזהערנית

הואלפחות, •אצלי ?המערבית
י.אמנותוטנעי·איש'מצורךנונע

ההדהתהליךהסכינה.אתרהשתפועליעלכי
הארועיסאלרשקגליבליאצלםייק
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אתהאחרונים.בחודשיםאצלנוהמתרחשים
ועלערכייםטקסטיםעלהמבוססותיצירותי

לפניככרכתבתייתכהערהמוסיקהותודיס
 . 1977תכשנשביס,מעשריותר

כשםסימפוניתהפואמזוהיתהתחילה
-רהנע"שיריםרזוחומלימונו"ושמהרהנע"

שלי,תקליטיעהופךחר-כאפרפר-נערה".
היהודיהישראליקהלבעמוקחריששעשה
 .חדי-גםוהערבי

כעשרהערביתכמוסיקהיעסקתלאמאז
אלמשכתנעצמיאתמצאתיהבהרם,שני

טובעצמיאתמרגישהאני

הערבי 11מקאם 11בבמיוחד

משהוממנו!!יצורומנסה

שהביאההסיבותאחת .רויותיותרהזההנושא

שלאהעובדההיאזולמוסיקהחדרהאותי
היהודיותהזמרותשלמההגייהמרוצההייתי

עםלעבוררוןחי.חיפש .ותייציראתשביצעו
ן mאלעמוקכככסתיאזוים,בערםמבצעי

א·ךמהןאחתיצירות.שלושעלהדעבו
הר.עבי-המשוררשללטקסט "לההליגלי~ת"

 .םיז:~~'~~חמדמישראלי

ע'נאיםמוחמד

הלילהימתגל
הלילהשלהגלימה
ונהמיראתחובקת

בארואוהלחובקת

הלילהגבולותעל
התןיללתבואת

השחראתשתעלה

בארואוהלתבקחו
 ...שחרהובא

אצליוחדכמיהזמנתהזהטקסטהאת
יצירהתהיהשזוליחשובהיהמוחמ.ד

כתיבהים.דילדיעל-יוצעבשתמוסיקאלית
ובשהכיווןקודםעודהיהםילדיותלמקהל
עםלעבודבמיוחדורציתילעבוד,התחלתי

עםטקסטממוחמדקשתיבים.ואיבדילדים
ים,הגאהרכהכרשיהיוטקסטאווירה,

לי-חייםכעשלותולקצילצולאונומטופיאה,
 .כוירכמהלילכ

מהידעתילאהטקסט,אתלידיכשקיבלתי
שלאהואשידעתיחידיההדבר .רכתלעשו

יא"וצ"אאלא ,יםדלילקהוסיהמאתכתובא
הבדואיםהילדיםאתמצאתימהם.אותה

עמישיתפושםהמוריםלשמחתי,ט. ijכך
התלהבות.כהולפע

שנהבמשךרבותיםפעמלרהטיכאת
שלפרצופיםריחות,אווירה,קלטתישלמה.

 ,קרובבמוקדםהיעמגייתיהלפעמיםילדים.
אתלשמועכדי ,ודיםימלההתחלתלפנידעו
כאוזנייםפוגולסהטקסטאתקוראיםלדיםיה

הירהיצשהחלטתיואזאותו.הוגיםהםכיצד
וזהםהילדישלקריאההעלוססתכמתהיה

קולות.שלקולאז'יההי
וכנוחככיםברהט. 'ותהיכילדיעםיבדתע

הטקסטאתאלקרואותםיקשתיבכאחד.

וחלשחדקוגבוה,כמוך :פעמיםמיספר
חייתיבנפרד.ילדכלשמעתיגסובלחישה.

שם.אותיאירחהגםאחתמישפחהכיניהם.

 'יביקשתבתנועה.גםהטקסטעלעבדנו
מיםכלילה,חיותשהםלעצמםשידמיינומהם
אתלהרגישלהסנתתי .אוהלשלבד .כארשל

של "ה"האמירלהיותשאמורההאווירה
הזדהותשללמצבשהגיעולאחרהיצירה.

ודהואותם,הקלטתי-אווירהמתוךיאהרכק
סרטעלשתהיהליצירה,שליחומר-הגלם

מגנטי.

חלקעכוריהואהערכימיכטאה
כפנימרסיקההיאוההגייהמהמוסיקהי

חלקאבלפעם,כךהיהזהריתכעבגםעצמה.

רק'כ'האותיות .נעלםכברהזאתמההגייה
לבדההיהפעםההגייה.מבחינתאצלנוזהות

אבל ;דבראותרמצלצלזההיוםלט',ת'יןכ
כלעםמבוטאתההגייהעדייןכערכית

שלה.צלילוהאותכלם,וייוהשינליםבדהה
הערכיתכשפהמוצאתאניכמוסיקאית

אומנם .ריתבעבמאשריותרחזקיםגרויים

אלייםקרובמגוריעירוחיפהשפרעםערכיי
ההגאיםאכלהפיסי,המרחקמכחיתביורת
ירדתיולכןיורת,פראיםהםהבדואיםאצל
הכהרושומע·םרואיםןנצפולרהט.מהרד

קריאתרציתיאני . "urכקלקלים"וכןזי·הטלו
המערבית,מהתרםתותשפעשלאטקסט
ד-גלם.ומכחטקסט
יותרכהבולטהואבעהצ "הלילהימת"גלכ
אטשטשלא .המוסיקאלייםהפרמטריםמכל
כראעשהיאול ,הטקסטשלהמשמעותאת

יכולהאינני .חלקיקיםלהדגישכדיחזרות
 .העגיזתוךכלהיותמכליערכיטקסטלקחת

הולמת.ביטוידרךלחפשעצמי,אתלחפש
צורךזיואבטומספיקהואכשלעצמופולקלור
אלללכתמעדיפהאני .יצירהלואותלהדביק

מר.והחוךת

למיקור-הפוכעצמיאתמוצאתאיני

לפרשנותאומלאכותי,כאופןטרכאלי~ת
ליסודותשייכתשאיכהמוסיקאלית

למוסיקהקשורהאיניהערכיים.המוסיקאליים
ותכאמנשאשבעכךיכדעדהמערבית

טובעצמיאתמרגישהאני .להמוחלטת
ממנוליצורומנסהערביכ"מקאם"כמיוחד

 11הפנזוחההצורה 11ש!ןהרעיון

!!היות :מזרתימאדוהוא
האיןיסוף!ןאפתוח

המתחיםאתממכרלכנותקללאזהמשהו.
כיצדהיאהבעיהעליהם.שחונכתיםייההרמונ
כתוךהאלהההרמונייםהמתחיםאתליצור

כהחלט.אפשריוזהווקא,דערכי"מקאם"
גרזמוצאכךיותר,מתבגרתשאניככל

היצירהלכןהסוף.דעשפהמזהליצוריניכע
ן.וכאסוקלרניתלאבוב,רסיסים""עשרה
מראש.מחושבתככרהיתה , 1984משנת

ממנווכביתיאליונצמדתי"מקאס",לקחתי
כתוכותמידאכלמודולציות,רקמות,מיניכל

עצמו.

זכותכמשיכהגורםהואירוכעהטקסט

"הצורהאלאותיילכמרשהואבדההעו
הואלמשל,כאך.זאת.אוהבתואניתוחה",הפ

 •להימשךיכלהשלווגהפהפתוחה.הצורהאבי

ההקלטהבדמןפליישרוציפימרהטמורה
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בקאהיומלחינה

ארתהםיילסהחליטאילמלאימים,חמישהגס
ממהיותרארחימושךהזההכידוןקודם.

המישקלשיורישלרף:נעףת""המשקרוי
הואהפתוחה""הצורהשלהרעיוןהקלאסי.

 .ה~ין-סוףאלפתוחלהיות :מזרחימאוד
השיראתמראש.עצמיאתלככולרוצהאינני

סיימתי "נערה-פרפר-נערה"שלהשלישי

אושלו,לשכת""הקנטטהלמשל,הנה,
להיותאמת.ישהצטעצעויות.אין ."דרשלים"י

אלאשלך'כשורשיםלהתחכךכליישראלי
גסזהסתראצלושורשיםכהס.להשתמש

אפילוואוליסטדארוינסקיתצוקרוסיה,קצת
 .שלוהמרדהתהשהיה'ז:נףלאנכדיהקצת

אניהיוםס.קכועימודליםאיןאכל
שלוהאדירהכישרוןותכזכמדאוול,מרשפעת

מהיסודמשתכרתאניהאחדרןכזמןנע.לצ
שאניהדוקטורטכעכורתהצנע.שלהזה

של "ריאה"מהאופרהעלעכשיוכרתכת
שיטהשפיתחמלארףמרשפעתאניכרוכיני

ישארפראית.בי;יד~ה"סאףנד"תפ"סתשל
לדינאמיקה,מעניינתהתייחסרתאצלו

קאוושדלידרכהתכךטקסטףדה.לצורות
ל"סאףנד"שליהרגישותגכרההמחקרמתוך

קרהלאזהוהקולות.:ידכליםנוזללצכעיםוכן

אחד.גדולקדשנדרלאחדכצעקה

אמנותיתמוסיקהלכתרכשהתחלתיכ
המלחיןהיהק i':נאדטשנים,רכעשלפני

סטדארוינסקי'וגםעימו'להזדהותשרציתי
עלגסכךלזכראפשרככרהיום .כמוכן
שהראלמורתכרנשארההונגריהחרתםליגטי.

דמותעודליישכארץכאןאכל .;לאומיכי
הואעכוריסתר.מרדכי-להזדהףתחשרכה
החזקהות"המשמעכעלהישראליהמלחין
ני. iשא:נלואינו"ים-תיכוני"ואינהואכיותר.

הכללמןיוצאתקאלית i'ונתיכהתוכותלויש
אלשלוהדרךאתניסההואדרמאטי.ותוכן
מהעושההייתילאינשאוכןכמררות.המק
העוצמהכעלעדייןהואאכלעשה,שהוא

הישראלייםהמלחיניםלכמכיןיותרכהגדרלה
מכידה.שאני

1 

החייםמתוךאלאהתיזמור,דיכשיעולי
עצמם.

רגישףתישהאמריקנידאזt:;ג Rלג'ורג'גם
הואצכעשלאמפליטודהדדךלצנע. ה'.ז'"!\
גדולההתייחסותיכלשלמרתיצירותכונה
למשל,מצליח,הואלנושא.לצורה,מדי

רוצהאנישגסמהיחידמתוףלהוציא
עצמיאתמגלהאניהזהרןוכיכולהוציא,

 .וםהי

כמעדכ.דקלאהסשליהיניקהמקורות
נוסעיםכולםחשוכ.מקרםהיאקאהירילינשכ

גםנוסעתאנייו-יורק.כללפאדיס, •ללונדון
לטקסטיםמוסיקהכחכתיאםלקאהיר.

ומצאתיאינטליגנטי,לקהלזקרקהאנייים,רכע
הרצאה·אידגנתיכאחרונהיר.כקאהאותו

כעירורטרייזל-קפסרוכיןהזמרתעםקונצרט
יחשוףשזהשחששתימשוםתי,ניטלאךזו,

לזמניםמחכהאניעכשיולסכנות.הקהלאת
ירתר.טונים

כדמההסקאהירכהערכיםםוסיקאיהמ

הנמצאיםהערכיםמהמוסיקאיםיותרההרכג

ערכימוסיקאיעםכאןכחיושכשאני .כאן

כיצדיודעתאינייצירותי'אתלוומשמיעה
אהירכקהפוליטיקה.כגללאותיכליקהוא.

מגיכרהראשווה.אלכשווהמזכריםואנ
אואליו,מתחנפתשאנילחשוכצדיךואינו

ככיכול.עליו"מתנשאת"

המוסיקהיואנשיניםהמלחחרגיב
 ד~~לא??~היוםנחשככקאהיד

הואמצרים~שלהגדוללמלחיןאל-ןr:זיס
דראיםמיוחדים.מעמדוללדמהשעלההיחיד

כותכהואכעצםאךן-זמננו,כמלחיןרכ
הפוסט·ןוהסיגנהקודמת,המאהסוףכסיגנון

עדייןוסיקהכמירחוחדשיםזכרים .רומאנטי

שס.קיימיםלא
מדינותבתקאהידשלהסימפרניתהתזמורת

אתלהציגלמלחיניםהזדמנויותכפעםפעס
זו.תזמורתשלכחזרותתיניקד .םותיהריצי

מכצעיםוהםי, 9י 97 ~ףףיףסהראשלההמנצח
כרוכומורככהקהלכדהמס.וכטהרכןכעיקר
העילית.תכמשככןוכממצדים,ומעטמזרים

זרכסך-הכל .ורומניםפולניםישהנגניםכין
אתשלה.התפיסהמכחיבתמיףשנתתזמרדת

 .כקאהירצעריכלאעודלמשל'אוזן'שטרקה
כהחלטרוצההייתישליהיצירותאת

.עםיצירה 7.עעבדתי
 .ברהטבדואיםדים 7י

שיתפווהמוריםהם

הבות 7בהתפ.ע7וה

עושהייתיהלאאכלכשטחים,גסלהשמיע
מאודשקרונהכישראליתוח.ככזאת

שאניכטקסטיםאצלימתכטאזהלאיסלאס,
כוחותאנישלי.ותדההתמודדרךזומלחינה.
אלישמזכריםכאלההאזור,מןטקסטים

ערכיישלמחאתייםטקסטיםאינםאלהן.כאמ
איתס.מזדההלאאנייכם,יהשטחאוראליש
רישדאלית.הודיהיאני

מזדההשאיניטקסטאלחיןלאלעולם
שלטקסטמצאתיכקאהירכשהייתיאיתר.

הלחנתישלד.המרדתעלהכותכמצדימשודד
קאהיד".כצפרימוותעל":נלאדהלזהוקראתי

עלכקאהיד,עצמןעליפותתמונותכתכהרא
כולתיימותו.אתמכשדוהואעיר,כהצחנה

מלה.לכלהרגיש
לשמרעירצהערכיקהלשכרמצכיהיהאס
עדשיוקהל .כדצרןלראשמיעכזאת,יצירה
מיקריםככדליהיד .אותימענייןערכית

כמייכשמתכונניםארהכתאיניאכלכאלה,
קודה.וזה ,נהטושעושים

 "נערה-פרפר-נערה"היצירהכינתייס,

וכניו-יורק,כפאריסדון,ונכלעכשירמושמעת
התגרכה.שםתהיהמהומעניין

לשורשיםכהחלטהקשורשליהמרסיקה
גסה.מלהאינהשרדשיםשלי.האישיים
זהתוכרת-עם.וספלמולדתזועכורישורשים

לחפשמהאיןסוגלזהלהתכחשואיןקיים
שורשיםתתחושולשאיןמימדי.ירחוזהאת
 •.כרמקנאהאיני-




