
 המלחינה הישראלית ציפי פליישר
 בראיון עם ד"ר חנוך רון

 5.5.1991ת"א,          

 
 *   =  שאלה    

 *    = תשובה    

 

זקוקה לטיפוס של יוצר אנליטי ומקיף, המסוגל להביא בתבונה, באהבה "ישראל  

ובלי "סנוביזם מערבי", אל תוך הפלורליזם התרבותי של ארצו את היצירה המשמעותית" 

אמר פעם המלחין לוצ'אנו בריו. כשאמר זאת לא ידע בריו כי בשנים האחרונות כך  –

ציפי פליישר, אשר  –הופיעה על בימת המוסיקה הישראלית מלחינה מיוחדת במינה 

 ביצירותיה האחרונות אפשר למצוא כל אותן איכויות שבריו מחפש במוסיקה הישראלית.

המיפגש בין עולם  –התרבותי של ישראל פליישר חודרת עמוק אל תוך הפלורליזם  

המוסיקה המערבית על כל שכבותיה ההיסטוריות, לבין עולם המוסיקה הערבית עם 

תרבותית, המפגש הכואב -האיכויות הייחודיות שלה. המפגש הקשה הזה מבחינה חברתית

הופך אצל פליישר למיפגש מרתק, אמיתי, אפילו מרגש  –והאלים הזה מבחינה פוליטית 

 מות המוסיקאליות השונות שלו.בר

. למדה לימודים גבוהים במוסיקה 1946ציפי פליישר נולדה בחיפה, ישראל, בשנת  

באקדמיה למוסיקה בירושלים. לאחר מכן המשיכה ועשתה את  –קומפוזיציה ותיאוריה  –

 יורק.-עבודת המאסטר שלה בחינוך מוסיקאלי באוניברסיטת ניו

זרחנות: שפה, ספרות עברית ותרבות ערבית, והיא ל היא לומדת לימודי מיבמקב 

בעלת תואר שני בנושא זה. עכשיו היא מסיימת כתיבת הדוקטורט שלה במוסיקה על 

 האופרה "מדיאה" של כרוביני.

 

 *   איך התחלת את דרכך המוסיקאלית אל המוסיקה הערבית?

הספר התיכון -י בביתלמדת זה היה פשוט חלק אינטגרלי, בלתי נפרד מהביוגרפיה שלי.    -

"הריאלי" בחיפה. למדתי במגמה למזרחנות. המשקעים של לימודים אינטנסיביים אלה 

בתקופת סיום  .כל אלה התנקזו –של ערבית קלאסית, ערבית מודרנית, גם שפת עתונות 

ספוגה בתרבות ערבית ובספרות ערבית. כשהתחלתי ללמוד  הייתי הלימודים בתיכון

ן מוסיקה מערבית טהורה. אך במקביל לא זנחתי את המעורבות מוסיקה, למדתי כמוב

שלי בתרבות הערבית. לא עזבתי זאת מעולם. וכך הגל הראשון במפגש שבין שני נושאים 

 , עם היצירות הראשונות בסגנון זה.1977אלה התרחש אצלי בשנת 

 

לבין הקשר הזה  בין מוסיקה מערבית שהיא הרמונית ביסודה,  ללבכ י*   האם אפשר

קולית מיסודה ועוד מלאה -המוסיקה הערבית הבנויה על תבניות אחרות, והיא חד

 טונים?-במיקרו
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מהמתנה הזו הנקראת "הרמוניה" במוסיקה המערבית.  מתפעליםלה שאאני שייכת ל    -

טונאליות של -של המיקרואבל מה שאיבדה המוסיקה המערבית זה הקסם  .זה חלק ממני

שהאינטונציה במוסיקה הערבית היא הרבה יותר מפותחת אני יודעת  האינטונציה. היום

מזו הקיימת במוסיקה ההודית או היפאנית למשל. אין קומבינציות עשירות יותר 

 הטונים בתוך הסולמיות עצמה כמו זו של המוסיקה הערבית.-הנמצאות מתחת לחצאי

וא כל כך אדיטיבי, טונאלי והצליל של השפה, יחד עם הצד הריתמי שה-העושר המיקרו

אלה קסמו לי במיוחד. וכך מה שקרה אצלי זה החיבור של העושר של  –ולא שבלוני 

 המוסיקה המערבית עם הקסם הזה של האלמנטים המזרחיים שמניתי.

הבעיה היא כיצד בונים זאת. כיצד יוצקים את האלמנטים המזרחיים אל תוך   

גם הולכת אחר החופש הזה של הצורות העושר הזה של המוסיקה המערבית. הבנייה שלי 

והמיקצבים. אם אני לוקחת למשל שיר ערבי, אני מתייחסת בכובד ראש למה שקורה שם: 

. המטרה היא לקחת את אני משתדלת לשמור בקפדנות על הצלצול של השפה הערבית

 השפה עצמה ולהפוך אותה לחלק מהאקוסטיקה של היצירה.

מוקדמות שלי. באופן טבעי רציתי אז ולפני הכל זה למשל לא קרה אצלי ביצירות ה 

יצירות הראשונות שהיו כרטיס הביקור שלי ב קרה שהקהל הישראלי יבין את היצירה. כך

נערה", מבוצעת גם בעברית וגם -פרפר-נערה"מערבי. למשל -בנושא המפגש הערבי

 של מימוש האווירה, הטקסטורה.רעיון ה םבערבית. אבל מעבר לשתי השפות, קיי

 

ערה", מי מהגירסות הערבית או העברית את אוהבת נ-פרפר-*    וביצירה הזו,  "נערה

 יותר?

סט קמובן שאני מעדיפה את הגירסה הערבית. זאת מהסיבה שהיא עונה יותר לטכ    -

יצירה העצמו. כששומעים את הטקסט בערבית, לומדים להכיר את הערך האקוסטי שלו. 

ועם כלים מזרחיים. יש אפילו היום אנמסבל מיוחד מתממשת יפה מכל בשפה הערבית 

שמבצע את היצירה בדרך שלישית: חברי אנסמבל זה מנגנים בחליליות ובצ'מבלו. הם 

נו. יש בו יוזה מצלצל מיוחד במ לכלים שלהם עושים אדפטציה של שני הקווים המזרחיים

 ת.והכל  בעת ובעונה אח –ם הצלצול של הז'אנר הרנסנסי הטעם המזרחי ע

 

המנסה לעסוק היום במוסיקה ערבית ושילובה  –*   האם למלחינה יהודיה במדינת ישראל 

 זו בבחינת הצהרה של המלחין? –במוסיקה המערבית 

 זה לא בהכרח הצהרה.   -

 מוסיקאלית.-*   גם לא הצהרה פוליטית? ובזה אני מתכוון להצהרה חוץ

.  העולם הסביבה ים לגרוייאדם הנענה בלי מאניפסטקרה כאן תהליך מסוים של  -

כך דומיננטי בתוך הסביבה כאן. זה לא אקט מלאכותי שאני נמשכת -הערבי הוא כל

אליו דווקא. אנחנו חיים בתוכו. אני רואה את עצמי כחלק טבעי של האזור הזה 

 שנולדתי בו ואני ממשיכה לחיות בו. בשבילי אין כאן שום אקט אמיץ במיוחד. כי 
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ל עוד יצירה עם טקסט ערבי, ועוד יצירה כזו, והחדירה אל אולם העקביות הזו ש

הופכת להיות  –הקונצרטים והיטמעות צורות כמו קנטטה ואורטוריה במוסיקה הערבית 

 לעובדה קיימת. 

יש כאן עקביות של אדם שמצא את עצמו מבחינה אמנותית ומבחינת פיתוח  

-פרפר-מודעים. למשל ב"נערה השפה. בפיתוח השפה, בהתחלה היו אצלי חלקים פחות

י. יש שיר מיוחד בו אני הולכת דווקא תהיחס שלי ל"מקאמאת" היה לא סיסטמ –נערה" 

 הטונים, ובשיר אחר דווקא עוזבת זאת.-אל רבעי

, ביצירה "רסיסים", לאבוב, קלרינט ופגוט, אני מתעקשת שם על 1984בשנת  

מינור שלו. -ו בטהובן על הדומקאם מסוים כמעט כמו שמוצרט התעקש על המאז'ור א

זהו תהליך עמוק שמתפתח. היום אני כלומר אני חופרת וחופרת בתוך המקאם הזה. 

 עתיקות שונות.-עוברת לשלב בו אני משלבת ערבית יחד עם שפות עתיקות ולא

 

 *     האם את מה שנקרא "מלחינה מגויסת"? משהו בנוסח קאגל או לואיג'י נונו?

אני לא מלחינה מגויסת. אני כבר ותבת מוסיקה בגנות סדאם חוסיין. היום אני לא כ    -

חיה עם הסימביוזה הזו. הסביבה שלנו בארץ תמיד היתה נטועה בתוך המוסיקה הזו. לכן 

הקהל שלנו בארץ מוכן יותר לקבל היום את המוסיקה הזו. הקהל בישראל כבר לא רואה 

הוא רואה במוסיקה הזו שלי חלק   ה.בזה את "הקוריוז" או את שיא המיוחדות והפנטסי

 מתהליך טבעי. הוא מקבל את המוסיקה הזו כחלק מהתפתחות טבעית הנוצרת כאן.

 

*     כל מלחין מגויס נופל בסופו של דבר בפח של הפלאקטיות. ואולי מזה את מפחדת, 

 ולכן אינך מלחינה מגויסת?

היזהר מזה כי אני לא טיפוס לאקט. אני אפילו לא צריכה לפלעולם אני לא אעשה      -

כזה. כאדם אני הרפתקן. כל יצירה שלי לא תהיה דומה לקודמתה. תמיד אעשה משהו 

קאפלה למקהלת ילדים. הלכתי והשלכתי את ההזמנה -הזמינו אצלי למשל יצירה א חדש.

דירבן אותי  זה ה כי כבר עשיתי זאת בעבר ולעולם לא אעשה זאת שנית. אבלנלפח בטע

, לאזורים מוסיקאליים אחרים בכתיבה למקהלת ילדים. ואז הגעתי לרעיון ללכת הלאה

של יצירה עם חומרים ערביים והפעם עם קולות של ילדים ערביים, במקרה זה בדואים. 

 כך נולדה היצירה  "גלימת הלילה".

 

ה" וכיצד התפתח תהליך הכתיבה של יצירה מוסיקאלית ל*    מתי נכתבה "גלימת הלי

 עם ילדים בדואיים? מיוחדת כזו

דומינציה. -קשה כאן לדבר בדיוק על כתיבה. זו לא יצירה שנכתבה עם עט ונייר, פרה    -

 .1988מה, יזה היה תהליך אקספרימנטלי מרתק, במשך כשנה של

 

 

-4- 



שבע, -ק"מ צפונה מבאר 40הסקרנות שלי הובילה אותי אל ילדים אלה, מרחק  

תם יאת כל שחשקה נפשי. ואז החלטתי ש"אעשה" א בנגב שבישראל, ושם יכולתי לספוג

בטא הערבי המקורי שיד יאת היצירה. עם קולות הבוסר שלהם דווקא, עם המ

 לה בו.בהציביליזציה טרם חי

קיבלתי השראה עצומה בין הסלעים הקרחים והמאהלים, ואז הבנתי שהיצירה  

נמשכתי לצלילים צועקים וכדו'. דווקא לא -לוחשים-תתבסס על קולותיהם המדברים

צורני: מן הלילה נולד -צלילי-מושרים. תוך כדי כך גם נרקם הרעיון המרכזי של דימוי

כך הקלטת -הבוקר. הכל החל מאותו רגע לשרת מטרה זו: העבודה איתם בשדה, אחר

 חומר הגלם איתם באולפן, הכנת הסקיצה, וכל תהליך העיבוד בסטודיו עד לגימור הסופי.

 

*     בראשיתה של המוסיקה הישראלית היה סגנון מיוחד כאשר מלחינים שבאו מגרמניה 

-וה 40-הונגרי, כתבו בסגנון מה שקרוי "ים תיכוני" בשנות ה-ומאזור ההשפעה האוסטרו

. העקרון היה ללכת אל המוסיקה היהודית של עדות המזרח ולצקת אותה לתוך תבניות 50

נים שהיתה אצלם מין הסתכלות "מלמעלה", מין של המוסיקה המערבית. יש הטוע

 התנשאות של מלחין מערבי המתבונן על המוסיקה המזרחית.

אביב, קראו את ה"טיים" מגאזין, התבוננו -ישבו במרכז העיר תלשאלה מלחינים  

הצהריים" שהתחנכו עליה בתרבות הגרמנית, וכתבו -ב"לייף", שמרו על "מנוחת אחר

ו את הגרניום במרפסת העירונית שלהם אבל כתבו מוסיקה על מוסיקה על גמלים. הישק

המידבר אותו אפילו אולי לא ראו. היום יש בישראל מבקרים הרואים בזה מעין "זיוף" 

מוסיקאלי מאחר וזו לא היתה הסתכלות מעמיקה על המזרח, אלא התפעלות של -תרבותי

שהעיסוק שלך במוסיקה  איש גרמני או אירופאי מ"האוריינט" האקזוטי. האם אין סכנה

 הערבית יחזיר שנית מין זיוף שכזה?

 

אני קוראת לזה אקזוטיקה תמימה  אני מקווה שלא. מה שאתה קורא התנשאות      -

ואולי אפילו ריקה. אני חוששת שעד היום בגרמניה, מסתכלים עלינו הישראלים כעל 

אמנותית צרופה  עד שלא נוכיח שעשינו משהו מהחומרים האלה שמתעלה לרמהלבנט. 

יהיו גרמנים שיתעקשו לראות אותנו כלבנט. אצלי קרה דבר מאוד אינטגרלי כי מההתחלה 

ערבית הזו מקיפה אותי באופן טבעי. גם קיבלתי אותו חינוך -כל המוסיקה המזרחית

 שמאפשר לי לעשות את הדברים ברמה אחרת.

נושי של קולות זו הסיבה שביצירה "גלימת הלילה" ניסיתי להישאר במימד הא 

צבעים שבחרתי מתוך חומר הגלם. הורדתי וניפיתי עוד ועוד  70הילדים. היו לי בהתחלה 

 גוונים וכך נשארה לי טקסטורה "מגורדת" שכזו. 40-את הצבעים עד שנשארו לי  כ

 

 *     מהי ההתיחסות שלך אל "הציטטה הפולקלורית"? 
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ק. הפולקלור הוא רק תחום מסויים. הוא התרחקתי מאוד מהאסתטיקה של בארטו      -

עם כי אנחנו מכירים את כל המלחינים. כי אין -יפהפה לכשעצמו. לנו כישראלים אין שירי

אנונימיות, ושיר עם הוא אנונימי. החומרים שלי לעולם אינם ציטטה. בקנטטה האחרונה 

רת זו יצאה שלי "כשני ענפים", לקחתי חוברת של מקאם "חיג'אז" וממנה התחלתי. חוב

-לאור בהוצאת אוניברסיטת קהיר. שם אספו מנגינות במקאם זה הנפוצות ברחבי הים

התיכון. העתקתי דברים שמצאו חן בעיני על דף. ומכאן התחלתי לבנות את היצירה. 

לעולם פרקתי ומתחתי את החומרים האלה ואז התחלתי ליצור ולהוסיף משהו משלי. 

  קלור.אינני מצטטת, אפילו לא מן הפול

 

רי ידוע שהקהל שלנו לא יודע ה*     איך הקהל הישראלי קיבל את הגישה האסתטית הזו, ו

 ערבית, והמדובר בקהל צרכני המוסיקה הקלאסית ולא קהל אחר?

ניסיתי זאת לאחרונה עם הקנטטה הזו שלי, אותה ביצעו במספר קונצרטים בכל רחבי      -

. קהל שמרני ביסודו. וזה היה גם מעניין הארץ לפני קהל רב של המוסיקה הקלאסית

ואפילו מצוין. הקהל קיבל זאת נהדר. הצלצול של השפה הערבית כבר לא היה משהו חריג 

ויוצא דופן עבורו, מה גם שלעולם לא אשתמש בחומרים של טקסט פוליטי. אני לא חיה 

חלק ישראלי נ-אשפיסטיים. קהל יהודי-ואני לא מזדהה עם טקסטים פרו ,תפוליטי

לשניים: קהל שמרני שקשה לו בכלל עם המוסיקה העכשווית ובתוכה גם המוסיקה שלי, 

וקהל אחר, מצוין, הצמא לשמוע דברים חדשים ושמח על ההזדמנות שמביאים לו יצירות 

 חדשות. ואצל הקהל הזה היצירה שלי התקבלה מצוין.

 

 *      איך הגיב הקהל הערבי או המצרי ליצירות שלך?

לא הזדמן לי עדיין לבצע את היצירות שלי בקונצרטים פומביים בקהיר, אבל       -

השמעתי אותן לקולגים שלי שם. בקהיר היה לי הכי קל. כי המנצחים, המוסיקאים, 

המוסיקולוגים שם יודעים את הטקסטים וגם מודעים למוסיקה. התקרבתי אליהם יותר 

ניינית. היו לי שם הביקורות הבונות מאשר לקהל האינטליגנטי בישראל. המצרים הגיבו ע

ביותר. שם גם קיבלתי את החיזוקים. כאן בישראל לא יכולתי להתייעץ עם איש כי מי 

 מכיר ומבין את הטקסטים. 

הקהל הערבי  בישראל זהו סיפור אחר. כשהבארתי אליו את היצירות שלי היה  

ת אצלנו. הקהל הערבי אלי בחשדנות נוסח מי היא בכלל, או מה את מחפש סקהל שהתייח

 –נופה. אך שני אלה חהאחר שהיה לי כאן בישראל היה כזה שהתייחס ליצירות שלי ב

ולכן את הפידבק האמיתי קיבלתי דווקא אצל לא מקובלים עלי.  –נופה חהחשדנות וה

 הידידים בקהיר.

 

נערה", -פרפר-הם מחברי הטקסטים הערביים של מחזור השירים שלך "נערה מי *   

 ם הזדמן לך לפגוש אותם בכלל?והא
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המחברים של הטקסטים במחזור זה הם משוררים לבנוניים וסוריים. טרם נפגשתי       -

רוט, סורי, הוא פופולרי מאוד בעולם אמ-איתם בגלל הפוליטיקה. אחד מהם מוחמד אל

יר הערבי. מרבים להציג הרבה מחזות שלו, ובמיוחד הוא מקובל בקהיר. יש לזכור כי הע

ביירות נפגעה קשה, הסופרים והמשוררים הלבנוניים  רגילים להיפגש לא רק בביירות, 

 קפה אחד שהוא מקום המיפגש שלהם.-אלא גם הרבה בפריס. יש שם בית

שאקרה, הוא שכתב את הטקסט ששימש -י עם אחד מהם, שאוקי אביתהתכתב 

קשר התכתבות בסוף כהשראה ליצירתי המוקדמת "נערה ושמה לימונד".  היה בינינו 

אודליה. העברתי את המכתבים דרך שטוקהולם. זה  –.  התכתבתי בשם בדוי 70-שנות ה

היה עד מועד הבכורה של היצירה. מאחר ורציתי שיגיע לישראל (זה היה אפשרי בשעתו 

 .ני ישראליתאבקשר שבין ישראל ללבנון באיזור הגדר הטובה), חשפתי את עצמי וגיליתי ש

 ש שהקשר בינינו ינותק.אז הוא ביקו

אבל הוא המשיך לשמור על קשר. הפעם באמצעות נזיר איטלקי שעשה דוקטורט  

שירים ויצירות חדשות שלו שטרם פורסמו. דרך הנזיר הזה  יעל יצירותיו, והוא העביר אלי

הפוליטי. אני עוד חולמת הוא נתן לי להבין שאיננו יכול לשמור על קשר בגלל המחסום 

 אלה.הערבים המשוררים האופרה על טקסט של אחד מלכתוב פעם 

 

, מת לאחרונה. יש היום כיוון של חזרה 60-וה 50-*      האוונגרד המוסיקאלי של שנות ה

רומנטיקה. איך את מתייחסת אישית אל -ליות. לפעמים אפילו אל הניאואאל הטונ

 המגמה הזו?

 

מקאם כבסיס ליצירה, הרי זו בחלק מהיצירות שלי קיימת הטונאליות. אם לקחתי     -

ליות. לכן אני אינני חושבת שאני צריכה אכבר הצהרה ברורה של סוג מסוים של טונ

אני חושבת שהמלחינים החדשים של המגמה  ,לחכות למשהו שיקרה בעתיד. להיפך

או החדשה באים לאותו המקום בו אני ממילא נמצאת. הם מנסים לציין התבטאות אודות 

 ורית שאני כבר נוקטת. חשיבה קומפוזיט

 

לוצ'אנו בריו. יש לו משהו  –שלושה מלחינים במיוחד. האחד  יהיום מדברים אלי 

אצבע אלוהים.  הכל זה קוסם לי אצלו. בכל יצירה של בריו מצוי –בצבע, הטכניקה שלו 

 ד, וזה מעניין אותי במיוחד.והוא לא טכנוקרט. אצלו הגבול בין כלי לקול מיטשטש מא

ראוול. אני אוהבת היום את ראוול אולי בגלל הנטייה  –וא מהדור הקודם השני ה 

 שלי היום לצבע, לגוון.

קשר  –קווטאג. הנגיעה שלו בפולקלור היא נגיעה דומה לשלי  יורגיג –השלישי  

בלתי אמצעי של יוצר המרגיש את סביבתו. הטוהר שלו ביצירה ובמיוחד הצורות המגוונות 

 במיוחד. איתו על כל אלה אני מזדהה –והאקספרסיוניזם שלו 
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הצמיחה של ציפי פליישר היא בשדה של הקשר העמוק בין המוסיקה והסביבה, זו  

 –לית הניזונה משני מקורות: הישראליאמנט-תרבותית-חברתית-סביבה מוסיקאלית

אולי צודק לוצ'אנו בריו שישראל חייבת לחפש לעצמה את המלחין  .יהודי אל מול הערבי

, הראשונה תיידע לבטא מציאות מיחדת זו. ציפי פליישר היא הסנונית האמיתיש

 והאותנטית בנושא זה.

 

 

 

אולי אפילו המאמר בשלמותו, אבל עם עריכה.  –יש כאן הרבה דברים שראויים לציטוט 

והייתי מוותר על חלק מההתבטאויות של חנוך רון. האם זה התפרסם? של מי  

 הקופירייט?

 

 

 

 

----------------------- 

ד"ר חנוך רון הוא מבקר המוסיקה של "ידיעות אחרונות", ישראל. ראש המגמה ללימודי 

-התואר השני בחינוך המוסיקלי בביה"ס לחינוך והחוג למוסיקולוגיה של אוניברסיטת תל

 אביב.-אביב. אחראי ללימודי החינוך המוסיקאלי במכללת לוינסקי תל

 

  

 

 

 

 

 

 


