
 מן הִמיקרֺו אל הַמקרֺו: 
 ההיבט הִמבני של יצירוַתי המוזיקליות

 עיון בסרט המגנטי "גלימת הלילה" ובקנטטה "כשני ענפים" 
 ציפי פליישר 

 
 פתח דבר 

ֶדה שאתה  "כשאני מהרהר בענייני מצלול אינני חושב על כ ך במונחים מדורגים: צעדים, מרווחים, סולמות וכו'. אני מעדיף לחשוב על מצלול כעל שָׂ

יקרוטונים  יכול לנחות בו בכל נקודה שִתרצה, שדה של אפשרויות. צליל בגובה מסוים )( ייתכן בכל מקום, על כן אין צליל נכון או לא נכון. בעידן המ 

לי' הוא מונח קרוב אפוא ל'אוונגארד'... ללא המצאה לא תהיה לנו ִקדמה... אנו זקוקים, דומני, להמון מרחב; צלילים התקרבו זה לזה. 'אקספרימנט

 מרחב בינינו כבני אדם, מרחק בין הרעיונות שלנו; זקוקים לחופש רב ככל שנוכל להשיג." 

 (. 1990( ) 4מתוך ריאיון עם ג'ון קייג'  ) 

 

לקיחת   הוא  המוזיקלית  בעבודתי  חשוב  מוזיקלית  פן  צורה  כל  הבונים  כאטומים  ועיבודם  חיי  בסביבת  באופן טבעי  הפזורים  יסודות אקוסטיים 

ם תוך הקפדה על כללי תצורה )( שאני כובלת עצמי אליהם מרצון חזק. אם כן, אין זו שתילה של יסודות, שהם חומרי גלם   אסתטית שהיא; ארגונָׂ

ַכחומר ביד היוצר. בתוך כך היחידות המינימליות של הגיי השפה הערבית תופסות מקום מרכזי    אקזוטיים, אלא שימוש בהם-בוסריים, אכן סּוֶפר

ַליופי   הסובייקטיבית  המוזיקלית  בתפיסתי  נועדה  גדולה  שאטרקציה  מסתבר  הערביים(.  )=הסולמות  המקאמאת  שחושפים  האפשרויות  גם  כמו 

ֵלי הדיבור.   הטמּון בגרוניות ובנחציּות של חיתוך כְּ

כמייצג כמיהה   -רוחני אמנותי    -הזכּות הבסיסית לחופש ביטוי מלא מטבע הבריאה    -ירותי משתקף ֶמרחב מחיָׂה גדול לקול האדם תרתי משמע  ביצ

שאני מחפשת איך לבטא, שאני שואפת תמיד   -בבד עם מרחב אקוסטי חסר גבולות לרוחב ולעומק. מרחב אקוסטי זה  -אל מול מציאות פוליטית, בד

 משתקף בכל רמות המיקרֺו והמקרֺו של יצירותיי.  -להרחיב 

 

והשנייה מן  "גלימת הלילה"  ביותר שבאמתחתי:  עוסק בשתיים מיצירותיי שהולחנו לטקסטים בערבית ספרותית; האחת מן הקצרות  מאמר זה 

 1הארוכות ביותר שבהן: הקנטטה "כשני ענפים". 

הלילה"   בד   -"גלימת  ילדים  קולות  על  המבוסס  מגנטי  )סרט  הערבי1988ווים  המשורר  מילים מאת  ע'נאים מבקעה-(;  מוחמד  גרביה. -אל-ישראלי 

 .22:42אורך היצירה 

ענפים"   "כשני  )  -הקנטטה  צ'לו, קבוצת תּוֵפי טאר מזרחיים עם תוספות  פסנתר(,  שני אבובים, קאנּון )או  (; מילים מאת 1989למקהלה קאמרית, 

 .342:00ית לספירה בחצי האי ערב. אורך היצירה המשוררת הבדווית ת'נסא, שחיה במאה השיש

. השמעת הבכורה של "גלימת 1990-1988הביא להופעתן בזו אחר זו בשנים    80-תהליך המֵשִכי באשר להתהוותן של שתי יצירות אלה בסוף שנות ה

ם מוזיקליים שונים בארץ ובעולם; הקנטטה ומאז הושמעה פעמים רבות באירועי   1988בנובמבר   11-הלילה" התקיימה בבית הקונפדרציה הציונית ב 

 של "זמרי קאמרן" בניצוח אבנר איתי, בשישה קונצרטים שהתקיימו ברחבי הארץ.   1990-1989"כשני ענפים" הושמעה בבכורה בסדרת הקונצרטים 

 

עם סגנון כתיבה מיקרוטונאלי. בהיבט   יצירות אלה מזמנות אפשרויות כניסה פדגוגיות מגוונות. בהיבט המוזיקלי האוניברסלי הן מאפשרות היכרות

שפתה   שורשי  לימוד  מתוך  השכנה,  הערבית  התרבות  עם  אינטימית  ולהיכרות  קרוב  לדיאלוג  הרצון  את  מבטאות  הן  הפרטיקולרי  המוזיקלי 

 המוזיקלית והוורבלית ושימוש בהם כחומרים ליצירה מוזיקלית. 

מוזיקלית עם הילדים הבדווים )"גלימת הלילה"(, העיסוק בקולותיהם וביסוס היצירה על  -זאת ועוד, העבודה המוזיקלית או ליתר דיוק החינוכית

עולמם החווייתי מאפשרים התמודדות עם היבטים אלה בקונטקסט של מיניאטורה מוזיקלית הקשורה לעולמם של ילדים; ניזונו מתהליך ההכנה  

 מאזינים ליצירה המוגמרת. -לים רבים של ילדיםואף ייזונו קה -ילדי רהט אשר השתתפו בביצועה וניזונים ממנה 

אסתטית  -גם כאן היצע פדגוגי: צא ולמד כיצד מקהלה מערבית אינה מהססת מלהתמודד לעומק עם שפה מוזיקלית  -ובאשר לקנטטה "כשני ענפים" 

קאליות בתוך גרונו של הזמר המיומן, שטרם ידענו, כאשר בראש האתגרים ניצבת ההתגברות על קשיי ההיגוי בערבית הדורשים פיתוח טכניקות וו

 ברפרטואר שמעולם לא נגע בו, ובשפה הערבית כשפת זמרה במוזיקה האמנותית.

 

 תהליכי הלחנה
גברה התעניינתי במוזיקה מיקרוטונאלית )מוזיקה אשר עושה שימוש רב בִמרווחים הקטנים מחצי טון(. לא נמנעתי מלעשות דרך    80-בסוף שנות ה

, אשר הוקדש כולו לתחום זה. היה זה בימים בהם כבר הייתי שקועה בעומק  1988ל הנודע הנועז  בעיר גראץ באוסטריה, באוקטובר מיוחדת לפסטיב

ִקי  סְּ ַרדְּ ֶנגְּ ס ַהַבא   4הלחנת הקנטטה "כשני ענפים", התרשמתי מיצירותיהם של ִאיַואן ִוישְּ ִסי    5, ַאלֺויְּ טֺו ֶשלְּ 'ַיִצינְּ כרויות היטב. . האוזן והנפש היו     6וגְּ

ב בין מה ששמעתי בגראץ, באוקטובר   , ומה שאנו שומעים ב"כשני ענפים"; עדיף לנקוט את המונח השראה.1988קשה לדבר על קשר של סיבה ומסֺובָׂ



ִקי "שתי מקהלות", אופוס  20:00)  20.10.88-וכך רשמתי לעצמי בקונצרט ב סְּ ַרדְּ ֶנגְּ לקולות מעורבים, ארבעה    -  14( תוך האזנה ליצירתו של ִאיַואן ִוישְּ

 פסנתרים וכֵלי הקשה בשיטת רבעי הטונים בביצוע בכורה:  

מזרחית  מאוד  נשמעת  שלו  המוזיקה   ,)  ( ממותכן  לפסנתר  ההקשה  ֵלי  כְּ לפעמונים,  מאוד  קרוב  מצלצלים  הפסנתרים  "ארבעת 

פוחד מאקורֵדי אינו  ב-ואכזוטית,  מוחצנים  ק מאוד  רָׂ כשהי -בָׂ מַשֵגַע  ֵאֵפקט  יצר  רבעי  ,  כל  עם  בולשביקי  שיר מהפכני  איזשהו  רמן 

מעניינים   מאוד  אקורדים  בשפתו,  מעובד  הללו  נון  -הטונים  מקהלה -קלאסטרים,  כֵעין  נגינה  כלי  שיכוב  של  הרעיון  קלאסטרים, 

 מבריק".  -המקבילה למקהלה הווקאלית 

אופוס    ," הכותרת  הנושאת את  יצירתו  על  יותר,  בגראץ    שני קטעים  -  49שעתיים מאוחר  אּולם  באותו  ששמעתי  טונים("  )ברבעי  פסנתרים  לשני 

 רשמתי:  

 "אלה הם אטיודים של דחיסּויות"; 

 " ששמעתי יום לאחר מכן כבר יכולתי לרשום: 43ועל הקוורטט פרי עטו "קומפוזיציה אופוס 

 "הקלסיקה של רבעי הטונים". 

 

ח בביצוע  ששמעתי  ִסי  ֶשלְּ טֺו  'יַאִצ'ינְּ גְּ של  המוזיקה  על  בגם  האזנה  תוך  לעצמי  רשמתי  כך  בחוזקה.  הגבתי  פסטיבל  באותו  ליצירתו    22.10.1988-י 

רּום  לתזמורת מיתרים":   "שּוקְּ

זה ייחודו של שלסי. המלחין רוצה בנירוונה. מתעוררים כאילו משינה אחרי יצירותיו, וזה כל    -"הדברים נמשכים ללא גבול של זמן  

 רגע וברבעי טונים.-כות מיתר ארוכות משתלבת בהתֵכיכך שונה ממני. ההליכה הסיסטמתית במשי

ה הגבוהה אצלו    -שלסי הוא אמן מדהים של צבע   איזו אינטסיביות צלילית, ולפתע מתקיפות אותך הקשות    -איך שנשמעת הֶטסיטּורָׂ

ואסור מלודיה  אין  השראה.  עם  פראי  גאון  של  אמיתית  מוזיקליות  משקפים  משגעים,  הגליסנדי  הכלים...  מלודיה.    בגוף  שתהיה 

 כלי מיתר על הבמה."  120הסטטטיות שלו כל כך מֻכֶוונת. להערכתי יש  

 

 תהליך הכנת הסרט המגנטי "גלימת הלילה" 
מבקעה ע'נאים  מוחמד  ישראלי  הערבי  המשורר  אצל  טקסט  היצירה  עבור  חיים  -אל-הזמנתי  בעלי  בקולות  יעסוק  הטקסט  כי  וביקשתי  גרבייה, 

הח בעלי  בלילה.  התרשמויות הפעילים  הכולל  שלהם  החוויות  מעולם  אינטגרלי  חלק  הם  במדבר.  החיים  לילדים  חיים  סמלים  הם  הליליים  יים 

 אקוסטיות וחזותיות )לדוגמה, קולות התן והתנועתיות שלו(.

 תהליך העבודה המיוחד ליצירה זו כלל אקספרימנטים רבים. 

בעיירה רהט שבנג  פעמים אחדות אצל הילדים הבדווים  והקלטתי איתם את חומר הגלם  ביקרתי  כך   -ב,  שונים. אחר  דּוקלם באופנים  שיר אשר 

מבחינת עושר הצבע של הצלצול והאיכות הטכנית בהקלטה. קבעתי   -(  70( ובחרתי מתוכן את הטובות ביותר )120-שמעתי את הקריאות הרבות )כ

ימשו את בניית המצלולים המעובדים של היצירה. העבודה עם הילדים  צלולה, "כלים" אלה ש-לוחשת ועד לבהירה-לוח ַלקריאות )(; מן המחוספסת

על והיות שהיא אינה מנוטרלת  עושה,  עם קבוצת תיאטרון שאוהבת מאוד את מה שהיא  לעבודה  ביצוע היצירה דמתה  יתר,  -לקראת  ידי מודעות 

 התוצאה הייתה יצירתית להפליא, מלאת כישרון טבעי ועושר הבעה. 

בישול  30לאחר   כ שעות  תארך  שהיצירה  העבודה  בתחילת  שיערתי  הושלמה.  העבודה  באולפן,  ועריכה  חיתוך  הסרט   7-5-,  כשהושלם  אך  דקות, 

 דקות בלבד. הפער בין ההערכה הראשונית לאורך היצירה בפועל מתייחס לשני היבטים:   42' 2המגנטי התברר שמשך היצירה הוא "

ה ומבנה ראשוני אבל יש לתת דרור לאקספרימנטציה משוחררת, במיוחד בתהליך עבודה  התהליך: תהליך ההלחנה מתחיל עם רצונות, השרא א. 

 אקוסטיות. -עם מוזיקה אלקטרו

מאוד  ב. יצירה  ויצאה  אותם  ערבבתי  הקולות,  מצבעי  הוקסמתי  הדחיסות.  מידת  את  לשפוט  ידעתי  ולא  ביותר  דחוסה  היצירה  התוצאה: 

 אינטנסיבית; אחרי כשלוש דקות נאמר הכל.

 הקנטטה "כשני ענפים".  -יצירה קצרה, מן הקצרות שבאמתחתי, כפי שציינתי, אל אחת מן הארוכות שבהן ומ

 

 תהליך הלחנת הקנטטה "כשני ענפים" 
הקשר שלי עם אבנר ִאַתי נוצר במחצית השנייה של שנות השמונים, נפגשנו בצומת שנתהווה לנו שנינו. רציתי לטפל בטקסט עתיק ומבריק בשפה 

 איסלאמי, ולהלביש לו שפה מוזיקלית מגובשת ותובענית מכל הבחינות האפשריות. -, אפילו קדםהערבית

ומנהלה המוזיקלי,   ִאַתי, מנצחה  והצעתי לאבנר  כך הגעתי לרעיון של קנטטה למקהלה הקאמרית הנבחרת באותן שנים בישראל "זמרי קאמרן", 

ַסא מן המאה השישית לספירה, ואל הזמרים יצטרף אנסמבל קאמרי של שני    שהטקסט שאלחין יהיה מצבור פסוקים מאת המשוררת הבדווית ַח'נְּ

הבדווית  המשוררת  של  הנועזים  הפילוסופיים  ורעיונותיה  העשירה  שפתה  תוספות אחדות.  עם  תּופי טאר מזרחיים  ומערכת  צ'לו, קאנּון  אבובים, 

על מימושיו ברחבי המזרח התיכון, כאשר הן הקולות והן הכלים מממשים  7אז,ציירו באוזני דימוי צלילי מובהק של עיסוק במקאם ערבי אחד, החיג'

 את המוטו המרכזי הנושב מתוך שורות הטקסט )"הזמן אכזר מכל דבר"(.

שהייה במחיצת הרעיון והתבשלות מעמיקה בו. קראתי את הדיוואן של המשוררת ובחרתי את  1988-1986הכנותי למעשה ההלחנה כללו בין השנים  

ט שאלחין ושעל פיו אערוך את המבנה המוזיקלי; נזכור ששירה זו נמסרה במסורת שבעל פה מדור לדור, והקבצים שפורסמו מתוכה מותירים הלק

 רב של פרשנויות שהייתי אמורה להתמצא בתוכן. -עדיין מקום לערב

 



ַסא    בבד למדתי להכיר היטב את הפוטנציאל הקולי והיכולת של זמרי קאמרן, וכדי להבהיר-בד לעצמי את האפשרויות של הוצאת הטקסט של ַח'נְּ

ַלאן ִפי ַשעְּ מקהיר את הפרק העוסק בהוראות למלחין העכשווי לגבי שימוש   8במוזיקה מן הכוח אל הפועל לא היה מנוס מלקרוא בתיזה של ַעַנאַיאת ַוצְּ

 בעיצורים ובתנועות בהלחנת טקסט ערבי.  

 

האינסטרומנטל בפן  הטיפול  שלב  הגיע  כבר  אזי  היצירה  ומבנה  המשוררת  של  שירתה  מתוך  הפסוקים  לקט  וכן  לי,  נהיר  כבר  ההרכב  כאשר  י, 

האמן זיגפריד פאלם, והקאנון  -האמן היינץ הוליגר, הצ'לו מידיו של רב-באמתחתי. לא חסכתי מאמץ מללמוד על בוריים את האבוב מידיו של רב

ורטוהי   הוירטואוזית  הקאנון  נגנית  מידיה של  הכנסייה הארמנית האמנותי  נערות מקהלת  המדריכה של  ההן  בשנים  שהייתה  לפג'יאן מארמניה, 

במזרח ירושלים )על הפגישות המרגשות עם אמנים אלה ראו נספח א' למאמרי זה(. מיד נתברר לי שאני מתעתדת להשתמש באופן מתוחכם בכלים  

סולני  -צורך בבחירה קפדנית של הנגנים, שאופי נגינתם עומד להיות קאמריכך שיוכלו לשרת את אותה אסתטיקה שאני אוחזת בה בלי ויתור, והיה  

לחזרות המשותפות של האנסמבל במלואו.   עם הנגנים בטרם הגיעו  ובעבודת הכנה  עם הזמרים  וירטואוזי. עסקתי הרבה בהגיית הטקסט  כאחד, 

ווקאליות בשפה זו. הוא מעין פשרה בין הלוח של )  (  ובין צרכיהם בנספח ב' מוצגת דרך הרישום הפונטי )לוח הגייה לערבית( שעיצבתי ליצירותי ה

 של זמרים למען היגוי של טקסט מולחן בערבית.
 

 :9ההיבט הניתוחי

 גלימת הלילה  
גם  המקוריות והראשוניות שבגוון )( קולות הילדים ההוגים את השפה הערבית הִמדברית הם שמשכו את אוזני. החלטתי לשמור על ממד אנושי זה  

. בשעת עבודת האולפן והחיתוכים המשוכללים. תוך כדי עבודת הסטודיו התבררה שפתה של היצירה: פוליפוניה ופוינטיאליזם בריכוז גבוה במיוחד

לעתים של חלקי שנייה מכניסה    -זהו הרושם המתקבל באוזניו של המאזין, הקולטות כניסות רבות )קצרות( של קולות רבים ובטמפו מהיר מאוד  

 ניסה. )הפרטיטורה מופיעה בנספח ג'(.לכ

לכך תחילת היצירה בכוראל של לחישות הנבנה לאחר  מבנה היצירה הוא בעקבות תוכן המילים, המתארות את המעבר מן הלילה אל הבוקר. אי 

עשרת והעוצמה מתגברת. לחישה אנרגטיות )סמל ללילה( עד אשר נולד הצליל הראשון; אחר כך, דרך התרחשויות רבות, הרקמה מת-מספר כניסות

היצירה מסתיימת בקולה הבודד והצלול של ילדה אחת בתוך הד )סמל לבוקר(. חרף הדחיסות העצומה נשמרת כל הזמן הרעננות הרבה כתוצאה מן 

 הריבוי )( של צבעי קולות הילדים.
 

 כשני ענפים
 המשוררת: למילותיה של  10כדי שנתקרב אל היצירה, הנה תרגומו הספרותי של ששון סומך

 כשני ענפים היינו  .1

 מתוך גזע אחד צמחו  

 יחד  -עלו כפורחת גם 

 אולם אך גדלו והשגיאו   

 ופריים החל מבשיל   

 והנה לפתע תהפוכות הזמן:  

 על אחד מהם עלה הכורת  

 כי הזמן האכזר אינו מותיר דבר.  

 

 סוסך דוהר איתן, עת שאר הסוסים   .2

 . נרתעים בפגשם באדמת טרשים קשוחה 

 

 אתה ַמרֶוה רמחים צמאים   .3

 אתה משסף גיבורים חמושים   

 סוער אתה כקדרה רותחת  

 והסוסים עוברים בים של דם. 

 

 מרגוע מצא לו בצל צאלים   .4

 אך לפתע זינק הוא  

 כלום הפתיעו מטר?  

 

 עם זריחת החמה אזכור את צכ'ר  .5

 אזכרהו אף לעת שקיעה  

 באשר אפנה אראה שכולה   



 תקונן את יום אסונה   מר תבכה, 

 טרופת דעת תבכה את אחיה.   

 אין הן מקוננות על אח כאחי שלי.   

 ואני את עצמי אנחם, ארגיע   

 אך בי נשבעתי, באלוהיי, לא אשכחהו לעד   

 לבי נחמץ מיגון לזכרו.  

 

ִאים,  .6  אבכה עליך כל עוד תהמה יונה על ֳעפָׂ

 וכל עוד יאירו כוכבים לנוסעים בדמי הלילה.  

 

 מוזיקה -א. יחסי טקסט
השתדלתי להיות נאמנה ככל האפשר לריתמוס השפה הערבית תוך כדי החזרות הרבות ועושר הטקסטורות, אך לא ללכת שבי אחר משקלי השירה  

מתעלמת  מדי,  מכנית  היא  ההטעמות  מחזוריות  על  שמירה  לדעתי  ח'נסא.  המשוררת  של  בפיה  מלכתחילה  הפואזיה  נוצרה  פיה  שעל  הערבית 

 מהפוטנציאל הציורי והדרמתי של המילים, לא כל שכן גורמת לפירוקן. 

אחד המקומות הבולטים שבהם ניתן להדגים את ההתייחסות לטקסט הוא בסיומה של היצירה: 'אבכה עליך כל עוד תהמה יונה על עפאים, וכל עוד  

הזמרים מדקלם את הטקסט    12-בתחושת סטאטיות: כל אחד מיאירו כוכבים לנוסעים בדמי הלילה': תפיסת הנצח במשפט זה מתבטאת במוזיקה  

המשפט  של  הטבעיים  המוכתב ממקצביו  קבוע  ברימוס  דקלום  כדי  תוך  נעים  יחדיו  כולם  וכך   ,)"      " מצוין  )בפרטיטורה  עצמו  במונוטון משל 

 11המדובר. 

 

 ב. הפן המלודי 
 בדרכים שונות של ציטוט וברמות שונות של עיבוד. -מוטיביקה שאולה  הפן המלודי שוזר לאורך היצירה מוטיביקה פרי הלחנתי יחדיו עם

 12למען הדגמת המוטיביקה השאולה: הנה מתוך ספר הלחנים החיג'אזיים 

 

שה   -נעימתו של יּוֶסף פָׂ

 ]שימו לב: בקטעים שבתוך סוגריים מרובעים השתמשתי כיחידות נפרדות:[

 

 

 

 

 

 

 

 ה שלעיל( במבוא הכלי ליצירה:והנה הפיתוח לנעימה העליונה )שבדוגמ

 

 

 

 

 

 

 

 בפיתוח שינויים משמעותיים: 

 =   ;120-=    ל144-הטמפו שּונה מ -

 ; 2-ל +384+3-המשקל שּונה מ -

 בתיבה השלישית שינוי מקצב המחריף את הריתמוס;   -

 אין כל ציון היתקים ליד המפתח;  -

 דווקא באותו מקום;  הקישוטים המקוריים הושמטו, ובמקומם הובאו אחרים, לאו -

 שינוי מלודי )סול# במקום סי(; -בתיבה השלישית  -

 הוספו גליסנדי לשם קבלת אפקט מזרחי מיקרוטונאלי.  -

 



 אחת הנעימות ה'מוזרות' ביותר ביצירה נמצאת בחטיבה הרביעית )ראו דוגמה(: 

 

 (:343-327ה לכעסו המתפרץ של הגיבור( )תיבות )והכוונ  -"כקדרה גולשת של טבחית"  -כלומר      -נעימה זו מולחנת למילים 

 

של   אופיו  את  יפה  מגלם  גדולים,  במנעדים  וחיבוריו  זה,  מרווח  הטריטון.  הוא  סולן,  בס  זמר  של  בפיו  המושרת  המלודיה  את  המאפיין  המרווח 

 שבין 'אזורי הטריטון' המובהקים מושתלים 'אזורי מקאם חיג'אז'.  -הטקסט. אלא 

 

 ג. המצלול והרקמה 
 המקהלה

הגוף הווקאלי של הקנטטה הוא מקהלה קאמרית מעורבת. התפלגות הקולות מגוונת ביותר על רקע הבסיס של שישה קולות )סופרן, מצו סופרן,  

להתפלגות אלט, טנור, בריטון, בס(: הכפלות אוניסון, זוגות קולות, קטעים פוגאליים ופוליפוניים, כורדאליות מאוד שֵמנָׂה וקלאסטרים, וכל זאת עד 

קולות. במקומות רבים אף ניכרת הגישה למקהלה כאל אנסמבל של סולנים שהם בעלי תפקידים וירטואוזיים רבים. נוסף לכך    12מקסימלית של  

  בבחירת הרגיסטרים, בעיצוב הקו המלודי ובליהוק ההרכב המַבֵצע. הטכניקות הקוליות   -ההיגוי של השפה הערבית הוא חלק חשוב ביותר במצלול  

ַית האבוב, לחישות ו  ה בִמגוון העשיר    -מגֻוונות, ואל תוך הזמרה משורבבים למשל דיבור, דיבור עם גליסנדו, דיבור אל תוך ּפִּ נָׂ צָׂ )"שירה מַדֶבֶרת"(. ַהקְּ

בין החטיבה השביעית של היצירה )רצועה   ג  8הזה מורגשת ברושם הַעז שיוצרים הבדלי הִרקמה  עם סולן  בתקליטור( שבה מופיעה מקהלת  ברים 

דיבור עם גליסנדו: בתחילת   -בתקליטור( שבה מופיעה מקהלת נשים. הנה אחת הדוגמאות לאפקטים הקוליים    9לעומת החטיבה השמינית )רצועה  

חילה כשהיא מת  -קולות    12בקלסטרים מקבילים של    -בריטורנלו האחרון המקהלה מבצעת את השיר   )"והבשיל הפרי"(    -הבנייה של שיא היצירה  

 (: 686-685)תיבות   -בגליסנדו עולה ויורד במנעד של נונה לערך, ב

 

לי   האנסמבל הּכֵ

פעמונים, צימבלים,  בונגו,  דרבוקה,  תוספות:  עם  ַטאר  תופי  בעיקר מערכת  שהם  הקשה,  וכלי  צ'לו, קאנּון  אבובים,  מורכב משני  הכלי   האנסמבל 

 ...משולש, גלוקנשפיל, טימפני, קונגס, קִשיִשי, מקלות

 

 לאנסמבל כמה תפקידים עיקריים: 

זהו המדיום הבולט המצייר בדימויים צליליים את האימאז'ים בשירתה של ח'נסא, אם באילוסטרציה צבעונית המלווה את הטקסט המושר, ואם  

 בפרולוגים ובאינטרלודים כליים. 

 זורים פוליפוניים, ואם בהעשרה גוונית או אף בהנגדה.הוא מוסיף צבע לקולות, אם בהכפלות מדויקות בקטעים של אוניסון כללי או בא -

קטעים כליים משמשים כמשטחים או כנקודות ארטיקולציה מבחינה צורנית. טכניקות אוואנגרדיסטיות בצ'לו ובאבובים נלמדו ביסודיות, שובצו,   -

ל שִנמנו  הפונקציות  במילוי  אלה  כלים  של  היכולת  מלוא  את  למצות  מנת  על  ואורגנו  אפקטים  שולבו  לבצע  לכלים  לאפשר  מנת  על  ובעיקר  עיל, 

מקבל ביצירה זו  -מזרחיים. הקאנּון, שדימויו הנפוץ הוא ככלי מזרחי עממי, והפונקציה שמייחסים לו בדרך כלל היא ִאלתור או ליווי לשירה עממית 

 תפקיד סולני דמוי זה שבקונצ'רטו במוזיקה אמנותית מערבית. 

הפוטנציאל, והתיווי הגראפי המופיע בתפקידו מותיר לו אף מקום לחופש באינטרפרטציה. נוסף לאפקטים מקובלים כמו לדוגמה, הצ'לו נוצל במלוא 

ַרִטי למיניהם   ִויבְּ גליסנדו, פיציקטו,  , אפשר למצוא אפקטים פרַקאסיביים )הקשתיים( ואפקט של גירוד עם מינון צליל נמוך הנשמע    -פלז'ולטים, 

 גם משמעות צורנית חשובה: למעשה הוא מהווה מעין נקודת חיתוך קדנציאלית, וכמידת אורכו כך גודל החיתוך הצורני. כעין ִחרחּור ויש לו

 

 (: 108-104דוגמה לצ'לו הפרקאסיבי )תיבות  

 

 אחרית דבר
ובן גם זו הממוחשבת; בעקבות  חצי הטון כבר אינו עוד המרחק הסטנדרטי הקטן ביותר בין גובהי צליל )( במוזיקה מערבית אמנותית, בתוך כך כמ

תה מיד  זאת גברה ההסתכלות בזכוכית ַמגֶדלת אל גודש אפשרויות המרחקים בין גובהי צליל. המּודעּות הגֵדלה והולכת אל יסוד הִמיקרֺו הזה  ֵהצי

רֺו את יסוד הַמקרֺו. עובדה היא את מוחו האנאליטי של המוזיקאי )היוצר והתאורטיקן כאחת(: הוא שואף סימולטנית להעמיד אל מול יסוד הִמיק 

חּות )מלשון מינוח( הדואלית הזאת היא חדשה למדי; שהרי בכל סונטה של בטהובן יכולת לזהות את המוטיב המרכיב נושא כמיקרוֺ  מבנה  -שההתַמנְּ

כַמקרוֺ  בכללו  הסונטה  פרק  בִמיקרוֺ -ואת  ההשוואתי  לעיסוק  שהלהיטות  הוא,  נכון  ג-מבנה.  הזנה  מקבלת  מכלול  ַמקרֺו  התרחבות  עצם  מן  דולה 

 המשמעויות למושג הצורה עוד מאז הרבע האחרון של המאה הקודמת. 

 

התוצר האקוסטי ב"גלימת הלילה" וב"כשני ענפים" חושף נטייה לשימוש בקול האדם 'המורחב', אשר מתקיים ומתפתח בזכות טכניקות הפקת קול  

ול האדם שהוא בלתי מוגבל ולשילוב של הטכנולוגיה בעיצובו ביצירה המוזיקלית. זהו חלק  לא כל שכן בזכות הפתיחות לעצם טבעו של ק  13חדישות,

 מרגישּות כללית לגוון בתוך תצורת המצלול שביצירותי. רגישות זו קיימת גם לגבי מצלול ֵכִלי. 



מיד בכיוון זה. איני יכולה להתעלם מהת גליות של קסם זה או אחר הקיים ביקום, עדיין  מאז אמצע שנות השמונים הולכת משיכתי וגוברת באופן ַמתְּ

 כקומפלקס בטרם ניתוח, כמו שאיני יכולה שלא להסתקרן יותר ויותר מההמצאה האקוסטית שמאפשרת כיום המוזיקה הממוחשבת.

 

 דיכוטומיה זו של ֶאניגַמה מן הטבע עם מחשבה קומפוזיטורית בֺונָׂה חוֵבקת בתוכה את הִנגזרות של: 

 קשר למלודיה  -

 תחושת תנועה אל מול סטאִבליּות/סטאטיּות -

 דקּויות )( מעשה טוויית הרקמה -

 עולמות קצב מגֻוונים  -

 מדידת ממד הזמן. -

בת    רוֶצה לומר, כל הנגזרות הללו מתקיימות במלוא האינטנסיביות בעבודותי, ולפי הצורך בכל רמות התזמּון, והדוגמה של הקנטטה "כשני ענפים" 

 רת בתוכה את כל הנאמר לעיל. הדקות אוצ  42

 

 נספח א 
המערביים   הכלים  של  הטכניקות  את  האפשר  ככל  למצות  והרצון  בי,  אחז  הלהט  ענפים".  "כשני  הקנטטה  על  העבודה  שלבי  בתוך  כבר  זה  היה 

הדרמתית ההבעה  למטרת  בהרכב  הטכנית-המשתתפים  השפה  מדעתי.  הוציאני  ממש  פה.  בכל  בי  אכל  הייתה  -מזרחית  להיות  מוזיקלית  חייבת 

 מוקצנת, חובקת אפשרויות הכלים ממש עד תום.-אונגרדיסטית

 כך מצאתי עצמי פוגשת כמה מענקי הביצוע.

 

ֵנה המזרחי . היינץ  היינץ הוליגר! משחר ילדותי האבוב הוא כלי אהוב; חדירותו, בהירותו, ולימים היותו מזכיר ברגיסטרים הנמוכים יותר את הזּורְּ

רֵכי האמן, הצגִתי עצמי  1989חבי העולם. הצלחתי לפגשו במרס  מסתובב ללא הפוגה בר . לאחר קונצרט שלו בניו יורק התייצבתי ראשונה בשורת מבָׂ

ב למחרת  שבכל מקרה אתקשר  מיד  ביקש  הוא  עבודתי;  על  ֵמיַדע  עם  לו מעטפה  הגשתי  וכך    9:00-בחצי משפט,  התגורר.  בו  המלון  לבית  בבוקר 

אותי  מעניין  זה  "אכן  כבר קבענו את  עשיתי,  אך  העיר,  ימים את  לעזוב לשבוע  צריכים  היינו  שנינו  רוטטת מהתרגשות.  ואנוכי  הפטיר בטלפון,   ,"

 חל יום לפני עזיבתי את ארה"ב לארץ לאחר שהייה של כמה חודשים. איזה מזל... -וגם  -הפגישה לתאריך שובנו, שהיה במקרה באותו יום 

... רציתי להגיע לפחות כמה שעות לפני כן לעיר,    -וכל ה"פקלאות" ישר לבית המלון מייפלאור ב  7-בני בן ה  לא אשכח איך חזרתי לניו יורק עם יקי

אחה"צ... היינץ כבר חיכה לי בכניסה. לא הרשה לי להשאיר את הבן בלובי המלון,   4:00שניות אחרי המועד,  20-אבל הטיסה התאחרה וכבר הגענו כ

גילי חיבור וחיסור בגימטריה, התחביב של הילד באותם ימים שבזכותו היה עסוק שעות רבות עם עצמו ו'שחרר'  למלא ספרוני קריאה לילדים בתר

אינך יודעת?" כעס...    -אותי לעיסוקי. במצוותו של היינץ היינו חייבים לעלות עם כל הכבודה לחדרו. "אין משאירים כך ילד ללא השגחה בארה"ב  

א האחד שליד השולחן ישב יקי והתחיל לעסוק בגימטריה שלו, ואילו הכיסא השני שימש כשולחן קטן בשביל כשהתמקמנו בחדרו, על הכיס  -ואז  

 החומרים שלי. והתיישבנו שנינו על הרצפה... 

וגם    שיחת העבודה הקולחת בין שנינו הייתה מאלפת, הוא הנחה אותי ממש עד אין קץ בכל הקשור לצורַכי בנגינת שני האבובים ביצירתי החדשה,

' שמאחורי ה נזכר שבחנות  והצללות הראויות     -ִהפנה אותי להקלטות מעניינות. אפילו  למוזיקאים על טכניקות  עותק אחרון של הספר שלו  ראה 

( שרבות מהן נוצרו על ידו ולמענו. כך הוא מנחיל את התורה לכל המעוניינים. "ממש בזווית הקיר בקומ-למוזיקה בת ה זמננו. באבוב )בהוצאת   

ימים מאז ראיתי את הספר הזה שם, אף אחד לא קנה אותו". ואכן הספקתי, ממש בבוקר    10העליונה של הכוננית", אמר לי, "אני משוכנע שבמשך  

ה להגיע עדיין לחנות ולקנות את הספר.  הטיסה ארצָׂ

 

קה העכשווית הצ'לו קסם לי ככלי המיתר הגמיש ביותר  ועתה לזיגפריד ַפאלם! מן המעודדים והמחנכים הגדולים לתרבות הנגינה בצ'לו. בתוך המוזי

רב הצ'לו ככלי  ומיצוי  זיגפריד  בלי  איך אפשר  במאי  -למטרותיי. אבל  הפעם...  למטרותיי  הרסיטל שלו    1988אפשרויות  זיגפריד לאחר  פגשתי את 

מקהלת   -שילר לסופרן  -)מילים מאת אלזה לסקר   בפסטיבל "  " בדיזלדורף. לשמחתי, משנסתיימה ההילולה סביב הביצוע החגיגי ליצירתי "קינה"

עוד נותר יומו האחרון של הפסטיבל שבו יכולתי להאזין לכל הקונצרטים בסדר רץ מן הבוקר עד הערב. כך הגעתי    14כלי הקשה(   -נבלים    2  -נשים  

ותר שבו שנינו נוכל להימצא באותו מקום. ואכן, לאותו רסיטל, הצגתי את עצמי ואת ענייני, ומיד קבענו את פגישת העבודה שלנו לתאריך הקרוב בי

ּפֺוֶלטֺו, לא הרחק מרומא, בבוקר שלאחר קונצרט  1988חודש וחצי לאחר מכן, בתחילת יולי   , קיבלתי את השיעור הארוך והאישי מזיגפריד פאלם בסְּ

ן משותף, את כל ספרו מאותה סדרת   . הצלחתי אפילו שבו השתף בהרכב קאמרי ב"פסטיבל שני העולמות". הוא ביצע בעבורי, תוך האזנה שלי ודיּו

 להקליט בטייפ קסטות ביתי פגישה זו, הקלטה אשר שימשה רבות את נעמי אנוך הצ'לנית שלנו בקנטטה בהכנותיה לקראת ביצוע הבכורה.

גם הפעם. הרי   בנסיעותי התכופות, היה אתי  תו אתי  ַקחְּ לְּ בן שש(, שבאותן שנים הרביתי  בני )אז  לטובת הקריירה  יקי  לא מזניחים את הִאמהּות 

קולה ועוגות נחמה טעימות טעימות משובחות ַמֲאֶפה איטלקי; -הבינלאומית... חזרנו אז מארה"ב והיינו מאוד עייפים. קניתי לו כמה פחיות קוקה

תשחק, תֺאכל ותשתה, תעשה חיים    -אותי  קולה, כאן העוגות, כאן הצעצועים; אם תתעורר ולא תראה  -לפני שהלכנו לישון אמרתי לו: "כאן הקוקה

 משוגעים, עד שאני חוזרת".



. הטיסה עצמה הרי נקטעה בדרך מארה"ב לארץ למען התחנה המיוחדת הזאת באיטליה; לאחר    -לא יכולתי לאפשר לעצמי שינה ארוכה לכיסוי ה

ולמחרת   זיגפריד,  עוד   -בבוקר כבר התחלנו את ה  10:00-בשינה של כשעתיים, בערב כבר שמעתי את הקונצרט שאליו הזמינני  יקי  הארוך שלנו. 

 המשיך לישון ולישון את שנתו המתוקה והארוכה מבלי להתעורר עד שחזרתי מפגישת העבודה...

 

 ועוד סיפור מרתק. קצת שונה.

'ַיאן נגנית הקאנּון הווירטואוזית מֶיִריַבן פגשתי בכנסייה הארמנית בירושלים. טּוִהי ֵלֵפזְּ עם מקהלת הנערות שהקליטה    1988היא עבדה בשנת    את ַורְּ

 בחודש מרס באותה שנה. 15את יצירתי "בהרי ארמניה" 

מתנקשים   לפרטה. תחת אש  המקום  כאן  לא  עצמה אשר  בפני  חוויה  הייתה  ירושלים  במזרח  המסוגרת  הארמנית  הקהילה  בתוככי  הפרודוקציה 

ודה התפעלתי מהמוזיקליות של ורטוהי, שהפליאה לנגן ולאלתר בפסנתר. שאלתיה: "מי  הצלחתי להיכנס לכנסייה ולקיים את החזרות. במהלך העב

ונצ'רטי  את, מאין ִהגעת, היכן למדת...", ואז היא סיפרה את סיפור חייה, כבוגרת האקדמיה למוזיקה בֶיִריַבן שבארמניה, אשר כבר נכתבו בעבורה ק

 מקהלת הנערות בכנסייה וכך הגיעה לישראל, במסגרת 'חוזה עבודה'.  לקאנּון לתזמורת. היא נתמנתה למדריכה המוזיקלית של

יִתי בסנוורים ובַמכּוִשים, וכבר לא יכ  ולתי שלא לחשוב  הסיפור על הקאנּון הדליק אותי. מיד ִהגעתי לביתה והקשבתי לנגינה הווירטואוזית שלה. הּוּכֵ

 -ִמבניים יותר  -ם". הפיתוי היה חזק מנשוֺא. פגישה זו אירעה בשלבים מוקדמים יותר על הקאנּון, בנגינתה שלה, ככלי ההרמוני בקנטטה "כשני ענפי 

 של ההלחנה. בעטיה קבעתי את הקאנּון כחלק מן ההרכב. 

זרים",  כן  גם  אנחנו  הערבים  בין  ערבים,  אנחנו  היהודים  "בין  לאוסטרליה.  הארץ  את  משפחתה  עם  עזבה  ּוורטוהי  האינתיפאדה  פרצה  בינתיים 

ֶבץ  -ירה לי, כשתפקיד הקאנּון היה כתוב שלחתי לה אותו לתיקונים לאוסטרליה, אף הישגתי תרומה גדולה של המצנט היהודיהסב אּול מֺורָׂ הונגרי ּפַ

 להביאה במיוחד מאוסטרליה לישראל לקראת ביצוע הבכורה. 

ר  אמן, לא הרשה לה לנסוע לישראל כי חשש לחייה. -ורטוהי לא הגיעה... בעלה, ַקדָׂ

 לילי הפסנתר מחליפים בדיוק את צלילי הקאנּון )הרמוניה מצומקת משהו(, התפקיד לא שּונה. כל המאזין באוזן קשבת יבחין בכך. צ

גטו מהודק  -ורטוהי היא רב כוכבת מן השורה הראשונה; היא רק חיה תמיד בתוך  ירושלים, אם בתוככי הקהילה   -אמן,  ביריבן, אם במזרח  אם 

 16דני הרחוקה...הארמנית הגולה בסי

 

 הערות: 
ב .1 ישראל  את  לייצג  פריס  -"גלימת הלילה" נבחרה  האלקטרו  1989אונסקו  -הבינלאומי למלחינים,  החברה הקנדית  בפרס  ענפים" זכתה  1993אקוסטית  -וזכתה  הקנטטה "כשני   .

 .1994בפרס אקו"ם לשנת 

"( מופיעה בתקליטור    .2    "( הלילה"  "גלימת  החב   -היצירה  מס'  בהפקת  רצועה   , התקליטור.  2רה האמריקנית   בחוברת  פונטי מופיע  לאנגלית ובתעתיק  . טקסט מקורי בתרגום 

. לחוברת מצורפת  1990, 9ית מס' תרגום לעברית של החוברת ניתן למצוא בספריות המוזיקה כולל זו של מכללת לוינסקי. מאמרה של בת שבע רוזנווסר "גלימת הלילה" הופיע בגית

  יצירה. קלטת של ה

מופיעה בתקליטור    .3  )   ( ענפים"  החברה הגרמנית         -הקנטטה "כשני  של  --בהפקת  לעברית  התקליטור. תרגום  בחוברת  אנגלית וצרפתית מופיע  לגרמנית,  הטקסט בתרגום   .

 החוברת ניתן למצוא בספרית המוזיקה של מכללת לוינסקי. 

4. ( ִקי    סְּ ַרדְּ ֶנגְּ . כבר בשנות העשרים בנה בפריז את פסנתר  20-פריז( היה מחלוצי החשיבה הקומפוזיטורית ברבעי טונים ברבע הראשון של המאה ה  1979  -  פטרסבורג  1893ִאַואן ִוישְּ

עשיר פנימי  עולם  בתוך  עצמו  עם  מתפקד  כשהוא  בהיחבא,  הטונים  נתגלת-ביקורתי-רבעי  שאצלו  סקריאבין  של  כממשיכו  עצמו  ראה  ֵשר.  מַתקְּ ובלתי  מתפשר  לראשונה  בלתי  ה 

ַרה קריפציה  כרומטיקה, ואף סקריאבין הגדיר את וישנגרדסקי כ"חלוץ המוסיקה החדשה" ברוסיה )בטרם עזב לפריז( וממשיכו הטבעי. ואכן, האחרון עשה טרנס -הנטייה לאּולטְּ

 תה כי יש ִלפתוח את העולם להכרה בקוסמיּות ובצפּונותיה. של פסז'ים מתוך המוזיקה של סקריאבין לפסנתר לגרסה רבע טונית! המחשבה הפילוסופית המשותפת לשניהם היי 

ַהַבא   הוא מלחין צ'כי בן .5 אחר  זמננו, אשר על אף יניקתו ממלחינים צ'כיים לאומיים כסֵמַטַנה, סּוק ונֺוַבק, נהה כבר בשלבי הלחנתו המוקדמים אחר כרומטיציזם דחּוס ו-ַאלֺויס 

שנים מאז  -שיטת  שנברג.  של  הטונים  מחלוצי  עשר  כאחד  נחשב  והוא  השלמים(,  הטונים  ששת  )סולם  ַסטֺוִנים  והֶהקְּ הטונים  רבעי  במוזיקת  לעסוק  ִהרבה  העשרים  שנות 

המאה   במוזיקת   המיקרוטונאליּות 
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ֵבק בגישתו הכורכת אינ .6 ִסי   הוא מלחין איטלקי אשר קנה את פרסומו העולמי בשנות החמישים. הוא דָׂ טֺו ֶשלְּ ַטִלי והספיריטואליזם, דהיינו  ִג'יאִצ'ינְּ ֶדנְּ ֶסנְּ טואיציה עם הקיום הטַרנְּ

 יאבין. פילוסופיות האקזוטיקה של עולם המזרח הן כלי לוחמה בהלחנתו כנגד האיזוטריּות והרציונליזם שבאסכולות מרכז אירופה. אף הוא מחסידי סקר

 ופיע במספר טטרכורדים.מקאם החיג'אז מתאפיין באזנינו במרווח של סקונדה מוגדלת שיכול לה .7

 ענאיאת וצפי שעלאן היא מומחית בתחום הווקאלי ובעלת תואר שלישי מטעם ביה"ס הגבוה בארי באיטליה.  .8

  . 1994ביב, היבטים ניתוחיים אחדים מתבססים על עבודה סמינריונית מאת שולמית פינגולד: "ציפי פליישר: מלחינה ישראלית בעולם שמי קדום", אונ' תל א .9

 אביב ומכהן כראש המרכז האקדמי הישראלי בקהיר. -פרופ' ששון סומך הוא חוקר בעל שם עולמי בתחום הספרות הערבית. הוא משמש כפרופסור מן המנין באוניבסיטת תל .10

קטים צליליים המפוזרים בין הכלים השונים ובתבניות  למאזינים להקלטת היצירה בתקליטור: בקטע זה המצוי בכותרת "", בסוף היצירה, במקביל למקהלה המַדברת מופיעים אפ  .11

 חוזרות. 

12.   :      -    ,    ,)  (1983 . 

 נהימות, לחישות, צרחות, בכי, קריאות מסוגים שונים וכל מה שמעבר לִזמרה מקובלת של צלילים מוכרים.  .13

 . 1ה מס' רצוע - 158תוצרת   )ארה"ב(, מס' קטלוגי     -נמצאת בהקלטה בתקליטור    .14

 . 3רצועה מס'  - 158תוצרת   )ארה"ב(, מס' קטלוגי     -נמצאת בהקלטה בתקליטור    .15

דאגתי למספר רסיטלים מוקלטים )העתקי ההקלטות בידי( הכוללים רפרטואר עשיר ומגוון ביותר לקאנון   -מיד כשִהכרתי את הסיפור המאלף של הקאנּון מידיה של הווירטואוזית  .16

 תר. בליווי פסנ


