
וזליגודוה :ראיינה
ו

וצבעיםריחותמצלולים,
פיכיישרציפיינה nהמיכעםשיחה

מוזיקאיתהיאפליישויפי

הכרהבעלתומלחינה

מחנכתבינלאומית,

תוארבעלתובלשנית,

בתיאוריה,ראשון

וספרותשפהעברית,לשוןוניצוח,וזיציהקומפ

בעלתהתיכון,המזרחשלוהיסטוריהעובית

המדרשהמטעםלמוזיקהמוסמךמווהתעודת

מוזיקליבחינוךשניתוארבעלתלמוזיקה,

שלישיתוארבעלתושמיתובבלשנות

במוזיקולוגיה.

כשלושיםפניעלמשתועתפליישושלעבודתה

גלובס,מטעםבישראלהמוזיקהאשתפוס

ממשלתמטעםופרסיםמלגותאקו"ם,פוס

(גרמניה)בוהמסחבות,ב"אוהממשלתפינלנ,ד

.אקוסטית.אלקטוולמוזיקההקנדיתוהחברה

לשנונהבסמוךבחיפהנולדהפליישוציפי

שלוהצבעיםהצליליםהניחוחות,עובית.

אותה,משנומגוויהבמקוםהערביתהתרבות

עוביתללמודהחלהוהיאהלשוני,הפןגםנמו

מזרחניתבמגמהבחוהבתיכוןשמונה.בגיל

התמחותהבהמשך.ללימודיההדרךאתשסללה

אותההובילהשמיותבשפותפליישרציפישל

שישלבהלחנהסגנוןאחוחיפושלניסיונות

יצרההניסיונותשלבמהלכםהמזרחנות.בתחוםהשכלתהאת

שמייםממרחביםהשראתןאתהסופגותנועזותמוזיקליותטקסטורות

קדומים.

ר wיפ'כיפייצ

היצירהשללדינמיקה ·חשוביםססגונייםזרמיםהמשקפותיצירה,שנות

מוקלטותיצירותיהכלובעולם.בישראל.בימתיתהמוזיקליתהעכשווית

ציפיבינלאומיות.תקליטיםחברותידיועלהישראליהרדיוידיעל

פוסהממשלה,ואשפוסביניהם:וביםבפרסיםזנתהפליישו

בישראל,ולאומנותלתרבותהציבוריתהמועצהפוס ,.פריזאונסק"ו
המשךוצבעיםות nר·מצלולים.
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ךשחהוצבעיםריחות ,הצלולים

למקהלהשנכתבהאוצנו",לנוףמדריגלים 6 "ביצירתהתתמקדזוכתבה

כפיבכללווקליתלכתיבההמלחינהשלביחסהגםותעסוק.קפלה,א

שונות.בשפותאותהחווהשהיא

למוזיקהמאשואפילויותרווקלית,למוזיקהגדולהמשיכהלייש"

נפשלייש :אחתסיבהעיקריות.סיבותשתיולכךאינסטרומנטלית,

להתקשראוהבתאני .ספרותייםלמקורותקרובהאני ,פואטית

ליחשובמאוד ..פיוטיתרוחניתהשואהלישגורמיםלטקסטים

מהביצוע.נפרדבלתיחלקולהיותהשואה,אותההלאהלהעביר

ספרנווסטנליאיתיאבנומהמנצחיםעידודמאודהרבהבלתייק

רישאסבביקשוהם .בינינוסימביוזההייתה .צירותיייעלעבדתישעמם

בינינומופלאההבנההייתההזמרים.עםשאעבודביקשועצמי,את

משותף.ולימוד

שללצלצולהרגישות .תובלשנ .הנוסףמקצועיהיאהשנייההסיבה

ת.יבערבןהוהעבריתבשפההןעמוק,ביטבועהכמוזיקהההשפ

המפגשבמיוחדמותקמיוחד.באופןזווגישותאצליבולטתבערבית

אנישבוומושים,חדמפגשזהוהערבית.הפונטיקהעםםיהזמרשל

המוזיקלי,העולםואתהלועאתשמפעיליםשבעיצוריםפיוהיאתמראה

יצירהכתבתילאמעולם .השפהשלבתנועותשישעצמו,בפניהעשיר

 .טקסט"ללאפונטייםליםוצלצרוחיבשל

היאהראשוןלשלבשלבים: 3עובופליישוציפיאצלההלחנהתהליך

מחפשת ,אותומכינה ,החומראתאוספתהיא .ממושך"ןהריו"ראתוק

המציאותעםהישירמהמגעמהסביבה,לומדת ,השואהתוקורמ

לחומוומאזינהוקוראתלשירים,לנגנים,מקשיבה ,אותהבבתוסה

אלשמתנפציםגלים"כמורעיונותנולדיםאז,אליהם.שמתייחס

וכך ,"בואש"נמצאיםוהמבנההמוטיביםהמצלולים,בלשונה. ,"החוף

ההלחנה ,כלומר ,""קתרזיסהבפימכונההבאהשלב .יצירהמתגבשת

היא .ובהביותיבאינטנסתוויםניירעלנכתביםהדבריםבפועל.

 .) drat't (ואשונהגרסהויוצרתזמנהכלאתלזהמקדישהמתבודדת,

 .הבכורהביצועכייותהלההפרטיטורהשלמתהואהאחרוןהשלב

הארץ'כנוףמדרינ'כים 6
סגנוןולעיצובלגיבושפליישוציפיהגיעההשמוניםשנותבתחילת

"בתקופה .הארץפיומנודימוייםרגישמצלולמכילאשוהלחנה

בשפהםישושיבגעסקתיהשבעים)שנות(סוףבהלחנהשליהראשונה

שנותבתחילת .העוביהעולםשללהשראהנתונהתייהיהמזרחית.

אתחיפשתיפיוטית.כמהותהארץבנופילעסוקרציתיהשמונים

שתינולדוואכן .(הערביות)מהמזרחיותקצתוירדתילזההביטוי

מדריגלים 6והשנייהסולו,לגיטרההארץלפיוותסוויטההאחת :יצירות

הארץ".לנוף

"מדריגל"?השםמדוע

אנר'הזלהתפתחותשהובילההדומה ,קטנהדומהבעצםהואמדריגל"

עלדומההםביצירהשנמצאיםהטקסטיםכלבשבילי .האופרהשל

 .הארץנוף

---u 2םם 2חאי-יוונמון 

אותולהקדיששאוכלכדיאותישימשוךמשהובטקסטיםחיפשתי

והצבעבצבע,טקסטואיתיבצבע.אצליקשורהנוף .הארץבנוףלפינה

 .םולמקהתאים

-1983 (שנים 3במשךהמדריגליםששתאתכתבתי אתואיתי .) 1981

מראש".מאורגניםהיווהטקסטיםכמכלול,היצירה

התחילזההשישה.לכלהדרךאתשפרץזההואהראשוןהמדריגל

סדרהאורגןובן-ציוןאיתיאבנוערכוהשמוניםשנותבתחילת .כניסוי

מתוויםקוראכשהקהלב"צוותא",מקהלהלשיותמיוחדיםערביםשל

ציפיאצלאבנוהזמיןזולמטרה .מהדף)(קריאההמושרהחומראת

אתפוצההצלחתו .הראשוןהמדריגלנולדוכךקצרה,יצירהפליישו

ספרנוסטנלישלבניצוחו"רינת"מקהלתהמשך.עללמחשבההדרך

בזההמקהלהלעבודתהועברוהם . 1984 •בהמדריגליםכלאתביצעה

בקונצרט 1986 •ב .מהםאחדכלשלוהלחנתמשנסתיימהזהאחו

השישה,ביןהמדריגלים.מןארבעהבוצעו.אביבתלבמוזיאוןחגיגי

גדולבפוסזכהאףוהראשוןתכופות,לעתיםבוצעווהחמישיןהראשו

ב.ה"אווסטס,'במסצ

חבול,"זמיימוןלאוריהוקדשההארץ"לנוףמדריגלים"שישההיצירה

אהבטבע,שאהבאישכיפור.יוםבמלחמתשנהוגהמלחינהשלטוב

בה.לטיילוהונהפיהונאתהכירהארץ,את

 :ראשוןמדריגל

לילהשוטטותהטבע,פראותאדום.להוימוקדש "בךהייתהלאיד"

אתהמלחינהמגדירהכךנחום.בן-ארנוןשלאוההטקסטאדום.וירח

המשוררמטיילאדום,ירחבאוראקזוטית,להלירתויבאו" :היצירה

ברגעמתפרץהזכיםהמרווחיםרקעעלו.בנגעהטרםאדםדישבטבע

הודלנוכחהמטיילהשתנוכאילומשולשים,אקורדיםשללמסוים

רסן".ללאמשתוללאהוו ,הקדומים

למשל: .הלשוןרובדיערבובהיהבן-נחוםארנוןאצלילקסםשהמ"

והןהתבניתבשפההןהמילים, .לנחושתעתיקהלהימקלל= .'קללריסי

במכוון,נעשההזההערבוב .בלשונושגורותגבוהה,ברמההיומיומיבוריבד

.בורדו".אדוםוצבעואקזוטיהואהזההמדריגלמאוד.ותואבתיהאו
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שני:מדריגל

שויף..שבעבתשללטקסטהולחןהמודרני''בבכיתזלזלו"אל

דרמטי.אופיוסגול.אפור-צבעואיתי.אביב.לתלאותו"הקדשתי

כמוזבהואהמודרני,בבכיתזלזלואל'שויףבת-שבעשלקריאתה
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חיוורוןאתלישהזכיריסטייאלסוויורכציאצלנתפסהניאון'

הטויטונים)(בסערתםשטיפווללה .אביבחל-שלןהניאואורות

שבאורהחמימותלעומתרוכהניילאוזהוהגדולה.העירבאפילת

המהבהב".
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שלישי:מדריגל

בן-מאיו.יורםבשםירושלמימשווושלהואהטקסטהון".האורוכמ"

דינמית,ארוטית,ירושליםוצבעים.ריחותשלרושליםיעלמדריגלוה"ז

המשוררמביטמלאיוםבאורירוק.צבעואיתיכאןחיים.מלאח

בפופטום-מובילהקוצים."עצים,ילדים,שסביבוהמראותבכלהמאושר

מטיילותעיניו .דוןסימניכעיןשהםבלייטמוטיבים,שזור ,גדולאחד

 ."עליוסחרחרכאילווראשווהאנוש,הטבעחזיונותבין
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וביעי:יגלדרמ

צביאוריידיעלנכתב"הטקסטודמעי".דמימלחהןמימךממלח"

פיזית.אהבהאצלוישנההעברית.השירהגאוןהואעינייבשגוינבוג,

עםהסוףעדהלכתיקולות.-8לדודקפונינבודלהולחןהזההמדריגל

הצבע .התיכוןליםאותוהקדשתיהטקסט.שלבלהסהקושיממד

נמהליםואלהבזה,זהנמהליםהמשוררשלוודמעידמוחול.כי:שראית

ייסוריופצעיאתהצורבהנוזלהואחהמלהמלח.יםבוהחינוןבים

כמהנכו,אדמתעלשנולדהוא,המשורר.שלםהאינסופיי ,הפתוחים

 .ישראל"אוץשל('מתכונתה')הפיזיטבעהעםדלהתאחחייוכל

 1 :ם:t:ו :פaכ:ו
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 :חמישימדריגל

היא:"התמונה .ואבאסתרשללמיליםאחת"ותאנהעיטיםשני"

ישנה .שקטמסביבכשהכולבשמייםהנוגעתקטנהציפורעםצריח

בהיר-צהובחוםהצבעאחואיתיהקודם.המדריגללעומתרגיעהכאן

בטבעמצויההשלווההתחתון.הגלילהטרשי,לגלילאותווייחסתי

 ...בדממהעבותיעונופיבצריח,ציפור-אוחה)ששכחנו(כמעט

 .מנוחה"נפשי,שקטוגעיהמוזיקהמציירתוחולמניתשקטהבזמרה

 @נ 10-

J'{9"1 ~-ז •lיt ·ניש 1(1-<טםן-ת

". --
T ihf ~~ ·u-iי- ncy 'ey - tim incynrD 't:y-tim 

 ". N'ע<-יטסי+-------
'------' 

lney 'ey · tin1 '11-----iney 

inD ךD רריג'כoD 5פר 

שישי:מדריגל

יעקבשלומיליםקוצ'בסקיחנינהשלהלחןפיעל "נטועשםאל"גן

בהשראתוריאציותוכולוהיצירה,אחהמסייםהמדריגלזהו"פיכמן.

המקסימיםלנופיהסמלנות,יהכ .'נינוחיםשפח'עלהמונוהשיר

הווריאציה .הרוחלהתרוממותוראיהכלאתמביאהישראל,אוץשל

אחומסיימת ...קולות-20בקנוןמשמשחהפינלה,שהיאהאחרונה,

במיוחד".חגיגיתבאווירהגדולבפווטיסימוהסטכל
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הלחנתהאחפליישוציפיהקדישההשמוניםשנותשלהשנייהבמחצית

מודרניתשירהספרותית:בערביתמשובחיםםילטקסטבולטבאופן

הספרותית"המשמעות .לאסלם)שקדמה(תקופההיליח'גטרוםושירה

בסוףנבטוהראשוניםהניצנים .בהלחנהיאותהנחוהפונטיוהמצלול

ד 1עבליווילקולנערה"פרפו"נערהשיריםכמחזורהשבעיםשנוח

בגרסהופסנתרחלילובליווי ,הערביתבשפההמזרחיתבגרסה-

גרסהגםהוספתיאלהגרסאותלשתיהעברית.בשפההמערבית

השישים.משנותומלבנוןמסוריההםשבחרתיהמשורריםאנגלית.

 ) pitch (הצליללגובהיגםנמשכתיפונטי,למצלולשליהמשיכהמלבד

בניתי .אינסטרומנטליתמבחינהוהןוקליתומבחינההן ,העוביבעולם

הטוניםורבעימזרחיים)(סולמותהמקאמיםכלבסיסעליייצירותאת

עשיתי .אקזוטיתהתרשמותאוחיקוייםבסיסעלולאובקולות,בכלים

שבטהובןכמוסולם,סביביסודית-סיזיפיתהלחנהעבודתפשוט

שךמהוצבעיםריחותהצלולים,
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המשךוצבעיםריחותהצלולים,

"" .. 
מוטיביםשללהשפעותנתונהגםהייתימינור.דובסיסעלהלחין

סימטריות.ואימקצביםהערבי,בעולםמוכרים

השפה.עםהיכרותמתוךאינטואיטיביתשליהגישההייתהבתחילה,

הלחנהללמודכדיהנכוןהשיעוראתחיפשתיהספיק.לאזהאבל

שלמדהיםטקסטגיליתיהתהליךכדיתוךערבי.לטקסטאומנותיה

לאמצווהחלטתיחנסא,בשםלספירה-6המהמאהבדואיתמשוררת

ערבייהלחברהלקהירנסעתיענפים.''כשנילמקהלהקנטטהלוולכתוב

שבאיטליהבבאריבזמרהדוקטורטעבודתשעשתהנאורהמוסלמית

שלההדוקטורטמעבודתערביים.לטקסטיםאומנותיההלחנהבנושא:

באיזה-למשללהלחנה.והמפורטיםהמדויקיםהכלליםכלאתלמדתי

להגהמתאיםצלילגובהאיזהארוכה.בתנועהלהשתמשצלילגובה

המתאים.הצלילאורךומהאחראוזה

תמולמעשיי.מודעתהייתיבשלות.אצלילהתגבשהחלהזהבשלב

להשתמשכיצדליבוררהיהסלולהובדרךביטחוןמתוךהגישושים.

להשתמשאיךערביים,סולמותבשילובמערביתמודרניתבמוזיקה

להשתמשואידעליי,המזרחייםהכליםבהשפעותהערבית,בשפה

אינטגרליחלקשהםמשתוללת,קצביתסימטריה-ראטוניםברבעי

יצירותגםכתבתיהכלי.בביטויוהןהקוליבביטויהןשליהשפהמן

בשפתיהןערביבסגנוןשכתבתיהכליותהיצירותערבי.במקאםכליות

ו'רסיסים' ,) 1977 (לימונו'ושמה'נערההסימפוניתהפואמהשלי:

 .")ו 984 (ובסוןקלרינטלאבוב,

שנכתבהלילה""גלימתהיאבמיוחדמעניינתקוליתליצירהדוגמה

בדואיםילדיםלקולותקולז'בעצםהיאהיצירההשמונים.שנותבסוף

הערבית.בשפההילדיםלקולות"נמשכתימגנטי.סרטגביעלשהוקלטו

נולדההיצירהמקומיים.ספרביתילדיעםונפגשתילרהטנסעתי

שהםגיליתייכולתם.לימודכדיותוךניסיונותבתוךהללובמפגשים

מושרת.ולאמדוברתתהיהשהיצירההחלטתיואזלשיר,יכוליםאינם

הבאתיבמדבר.לילהחיותעלטקסטשיכתובערבימחברביקשתי

אותולקרואאותםלימדנוואניוהמורההספר,לביתהטקסטאת

הניסיונותלכלבסיסשימשההרהוטההקריאהנכונה.ובהגייהבאחידות

וצבעים.חספוסחיפשתיהילדיםעםהעבודהבתהליךבהמשך.שנעשו

ובקבוצות.כבודדיםבצעקות,בלחישות,הטקסטאתקראוהילדים

שונים.ובגבהיםשונותבאווירותקריאתומתקבלתכיצדלשמועניסינו

הקלטהלאולפןנכנסנוהבאבשלבלקולז.'ליצירה,גלםחומריצרתי

להםשהאזנתילאחרים. bטיי 80והקלטנובבאר-שבעבקונסרבטוריון

ובהירותהצלילותפיעלבהם,שאהבתיהצבעפיעלאותםבחרתי

מבנהשל(גרף)סקיצהשרטטתיואז,אחר.צבעטייקכלההבעה.

קוליותעםהבוקראטאטמבצבץלילה,לחישותמתוךהיצירה:

שלבתחושהנפרדיםלסיוםלפרוטה.עדומתגברתההולכתשהנצה,

גדול. echo-בבודדילדשלקולרוהדמדברמרחבימלא,יוםאור

עדאולפןשעות 30ארכהעליההעבודהדקות. 3היצירהשלאורכה

הסופית".לעריכה

בעולםכנףלפרושרציתיהשמונים,שבזתשלהגדולותהעבודות"אחרי

מצאתיהיסטורית.והןגיאוגרפיתהןלמרחבים,לעוףרציתיהשמי.

היצירותעתיקות.שמיותבשפותמולטימדיותעלעובדתעצמיאת

המרכיבלהןנוסףגרידא,מוזיקליתוכןבעלותאינןכברשחוברו

כדיולכן,מתים,מיתוסיםבעצםהןהשמיותהתרבויותהחזותי.

הנראהאתלצרףרצויבלב,דצליליםלהשמיעמספיקלאלהחיותן

באמצעותהיצירהאתלחוותצריךהקהלבמה.עלולהעלותובעין

כךאחרומידהחזותי,הרעיוןאתרוחיבעיניראיתינוספים.חושים

השלמה.הקונספציהאתבניתיהמבצעיםעםהמבצעים.עםעבדתי

כוריארגרפיםשחקנים,רקדנים,-האומניםבשיתוףיצירותנוצרורכך

אתהחזותי.הצדעלוהםהמוזיקליתההשראהמקורכשאניופסלים,

ענת''האלהאופראית.כסצינהכתבתיילמשלשלמהי,'משפטהיצירה

לאחדכדיהעולםמכלחומריםאספתיאלהכלבצדפסל.עלריקוד

יצירהכלומר,מגנטיים.סרטיםשלאחת)(יצירהלמחזוראותם

תבל.מקצוויעמיםקבוצותשלאותנטייםמקולותשמורכבתמוקלטת

אקוסטיותלאיכויותמעבדתאנישאותוגלם,חומרמשמשיםהקולות

ילדיםלקולותלילה''גלימתביצירהשהוזכר(רעיוןמשליאסתטיות

שהתאימונגינהוכלימשליהלחנותהוספתימסוימיםבמקריםבדואים).

וליצירה.שליהאסתטילעולם

המבצעיםהדפוס,עםטוטליתמעורבותממנידורשתשלייצירהכל

לכתיבתחיצוניתהזמנהדיסק.עלמוקלטתשלייצירהכלוהמקליטים.

ועלשליהצרכיםעלשלי,הפרטיתההזמנהעל'מתלבשת'יצירה

היצירה.בתוךעליישעובריםהפנימייםהתהליכים

עםמקהלהכורליות:סימפוניותארבעכתיבתהיאשליהבאההמטרה

אסתטי,צורנירעיוןיהיהסימפוניהלכל . Choral Symphonyתזמורת

כדיהתזמורתעםיחדהמקהלהשלקוהרנטישימושיהיהכךובתוך

(מוטיבים,סימפוניהכלשל-צורנייםהאסתטייםלצרכיםלהיענות

השפה.ותנועותהעיצוריםמצלולכשבמרכזהרוח),מצביצבעים,

התוצאהקטנות.פונטית.ליחידותשליהתפיסהאתאפרקזוביצירה

וקול".כלישמשלביםצבעעולמות 4-תהיה
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