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•לדי כתה ו' ברהט • :ה מיבסא העובי ה וא

ח לp

מקורות היניקה שלי הם לא רק כמערב .כשבילי קאהיר היא
מקום חשוב .כולם נוסעים ללונדון  ,לפאריס ,לניד-יורק .אני
נוסעת גם לקאהיר  .כתבתי מוסיקה לטקסטים ערכיים ,ואני
זקוקה לקהל אינטליגנטי  • .כשאני יושבת כאן עם מוסיקאי
ערכי ומשמיעה לו את יצירותי  ,אי ני יודעת כי צד הו א יגיב,
כגלל הפוליטיקה • כקאהיר אנו מדברים כשווה אל שווה
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ת צלומים  :עי ק ב אב • ·:

ציפי פליישר

מ

ה ר הקשר כי ז יסודות המוסי קה

הערנית לניז אלו של המ וסיקה
המערבית ? אצלי• לפחות ,הוא
נונע מצורך טנעי·איש' ו אמנותי.
כי עלי פועל ת הש ר את הסכינה .התהליך הד ה
קיי ם אצלי בלי גל ק ש ר אל הארועיס

המתרחשים אצלנו בחודשים האחרונים .את
יצירותי המבוססות על טקסטים ערכיים ועל
יס וד ות המוסיקה הערכ ית כתבתי ככר לפני
יותר מעשר שביס ,כשנ ת . 1977

מיספר פעמים  :כמוך וגבוה ,חדק וחלש
ובלחישה .גס שמעתי כל ילד בנפרד .חייתי
כיניהם .מישפחה אחת גם אירחה אותי שם.

עבדנו על הטקסט גם בתנועה .ביקשתי '

תחילה היתה זו פואמ ה סימפונית כשם

מהם שידמיינו לעצמם שהם חיות כלילה ,מים

" נע רה ושמה לימונו" ומ ח זו ר שירים " נע רה -

של כאר  .בד של אוהל  .נתתי להס להרגיש את

פרפר-נערה" .א חר-כ ך הופיע תקליט שלי,
שעשה חריש עמוק ב קהל הישראלי היהודי

האווירה שאמורה להיות "האמיר ה " של

היצירה .לאחר שהגיעו למצב של הזדהות
כק ריאה מתוך אווירה

והערבי גם  -י חד .

מאז לא עסקת י כמוסיקה הערבית כעשר

שני ם ,ר הבה מצאתי את עצמי נ משכת אל

במיוחד ב 11מקאם 11הערבי

ומנסה !!יצור ממנו משהו

הנושא הזה יותר

ויות ר .

אחת הסיבות שהביאה

אותי חדרה למוסיקה זו היא העובדה שלא
הייתי מרוצה מההגייה של הזמרות היהודיות
שביצעו את יציר ותי  .חיפש.חי רון לעבור עם
מבצעי ם ער בים ,ו אז כככסתי עמוק אל  mן

עבו ד ה על שלוש יצירות .אחת מהן ך · א
" גלי~ת הלי לה " לטקסט של המשורר הר.עבי-
ישראלי מ ~חמד .םיז~'~~:
מוחמד ע'נאים

גל ימת הלילה
הגלימה של הלילה
חובקת את המיר נ ו

חובקת אוהל ו באר

ת וך הח ו מר.

איני מוצאת את עצמי פוכ ה למיקור-

טרכאלי~ת כאופן מלאכותי ,או לפרשנות
מוסיקאלית שאיכה שייכת ליסודות
המוסיקאליים הערכיים .איני קשורה למוסיקה
המערבית עד כד י כך שאשבע כאמנ ות

חומר-הגלם שלי ליצירה ,שתהיה על סרט

מוחלטת לה  .אני מרגישה את עצמי טוב

מגנטי.

כמיוחד כ"מקאם" ערבי ומנסה ליצור ממנו

ה
אני מרגישה את עצמי טוב

-

הקלטתי אותם ,ודהו

לחפש את עצמי ,לחפש דרך ביטוי הולמת.

פולקלור כשלעצמו הוא מספיק טו ב וא י ז צורך
להדביק אות ו ל יצירה  .אני מעדיפה ללכת אל

י

מיכטא הערכי הוא עכורי חלק

מהמוסיקה וההגייה היא מרסיקה כפני

עצמה .גם כעב רית זה היה כך פעם ,אבל חלק

מההגייה הזאת כבר נעלם  .האותיות כ' רק'
זהות אצלנו מבחינת ההגייה .פעם היה ה בד ל

כ ין ת' לט' ,היום זה מצלצל אותר דבר ; אבל
כערכית עדיין ההגייה מבוטאת עם כל
הה בד לים והשינ ויי ם ,כל אות וה צליל שלה.
כמוסיקאית אני מוצאת כשפה הערכית

הרעיון ש!ן  11הצורה

הפנזוחה11

הוא מאדו מזרתי !! :היות
פתוח !ןא האיןיסוף

משהו .זה לא קל לכנות ממכר את המתחים
ההרמונ יים שחונכתי עליהם .הבעיה היא כיצד

גרויים חזקים יותר מאשר בעב רית  .אומנם

ליצור את המתחים ההרמוניים האלה כתוך

ערכיי שפרעם וחיפה עיר מגורי קרובים אלי

"מקאם" ערכי ד ווקא ,וזה אפשרי כהחלט.

יורת מכחיתב המרחק הפיסי ,אכל ההגאים
אצל הבדואים הם פראים יורת ,ולכן ירדתי

ככל שאני מתבגרת יותר ,כך מוצא גרז
כע יני ליצור מזה שפה ע ד הסוף .לכן היצירה
"עשרה רסיסים" לאבוב ,קלרנית וכאסו ן.
משנת  , 198 4היתה ככר מחושבת מראש.

רד מה לרהט .נצפו ן רואים ושומע·ם הר כ ה

טלו זי·ה וכן "urכקלקלים "  .אני רציתי קריאת
טקסט שלא ותשפע מהתרםת המערבית,
טקסט כח ומ ד-גלם.

כ "גלימת הלילה " הצ בע הוא הבולט כ יותר
מכל הפרמטרים המוסיקאליים  .לא אטשטש
את המשמעות של הטקסט  ,אולי אעשה כר
חזרות כדי להדגיש חלקיקים  .אינני יכולה
לקחת טקסט ערכי מכלי להיות כ תוך העגיז .

לקחתי "מקאס" ,נצמדתי אליו וכביתי ממנו
כל מיני רקמות ,מודולציות ,אכל תמיד כתוכו
עצמו.

הטקסט ע כ ו רי הוא גורם משיכה כ זכות

העו בדה שהוא מר כיל אותי אל "הצורה
הפ תוחה" ,ואני אוהבת זאת .כאך .למשל ,הוא

אבי הצורה הפתוחה .פ וגה שלו יכלה להימשך

•

על גבולות הלילה
ת בוא יללת התן
שתעלה את השחר
חובק ת אוהל ובאר
ובא

ה שחר ...

את ה טקסט הזה הזמנתי כמיוחד אצל
מוחמ.ד היה חשוב לי שזו תהיה יצירה

מוסיקאלית שת ב וצע על-י די יל ד ים .כתיבה
למקהל ות ילדי ם היה עוד קודם הכיוון ש ב ו

התחלתי לעבוד ,ורציתי במיוחד לעבוד עם
ילדים בד ואי ם .ביקשתי ממוחמד טקסט עם
אווירה ,טקסט שיהיו כר הרכה הגא ים,

אונומטופיאה ,צילצול ק ול ות של כע לי-חיים
כ ליל ה כמירכו .
כשקיבלתי לידי את הטקסט ,לא ידעתי מה

לעשו ת כ ר  .הדבר ה י חיד שידעתי הוא שלא
א כתוב את המ וסי קה ליל ד ים  ,אלא "א וצ יא"
אותה מהם .מצאתי את הילדים הבדואים
כך  ijט .לשמחתי ,המורים שם שיתפו עמי
פע ול ה כ התלהבות.

כאת י לרהט פעמ ים רבות במשך שנה
שלמה .קלטתי אווירה ,ריחות ,פרצופים של

ילדים .לפעמים ה ייתי מגיע ה מוקדם בב ו קר ,
עוד לפני התחלת ה לימ ודים  ,כדי לשמוע את
ה י לדים קוראים את הטקסט ולס פוג כאוזניים
כיצד הם הוגים אותו .ואז החלטתי ש היצ יר ה
תהיה מ כ וססת על ה קריאה של הילדי ם וזה

י ה יה קולאז' של קולות.
ע בדת י עם ילדי כ י תה ו ' ברהט .ככים וכנוח
כאחד .בי קשתי אותם לקרו א את הטקסט

מורה מרהט וציפי פליישר בדמן ההקלטה

11 np•om

מלחינה בקאהיו

הנה ,למשל" ,הקנטטה לשכת" שלו ,או
"י דרשלים "  .אין הצטעצעויות .יש אמת .להיות
ישראלי כלי להתחכך כשורשים שלך' אלא

את הקהל לסכנות .עכשיו אני מחכה לזמנים
טונים ירתר.
המ וסיקאי ם הערכים כ קאהיר הס כדמה

להשתמש כהס .ושורשים אצל סתר זה גס

ג כ ר הה יותר מהמוסיקאים הערכים הנמצאים

קצת רוסיה ,וק צ ת סטדארוינסקי ואולי אפילו

כאן .

קצת כדיה :נףלאנ ז ' ה שהי תה המרדה

שלו .

כשאני יוש כח כאן עם מוסיקאי ערכי

ומשמיעה לו את יצירותי' איני יודעת כיצד

 .הוא יק כל אותי כגלל הפוליטיקה .כק אהיר
אנ ו מזכרים כשווה אל שווה .רהרא מגיכ
ואינו צדיך לחשוכ שאני מתחנפת אליו ,או
"מתנשאת" עליו ככיכול.

גס חמישה ימים ,אילמלא החליט לס יי ם ארתה

אכל אין מודלים קכועי ס .היום אני
מרשפעת מדאוול ,כזכ ות הכישרון האדיר שלו
לצ נע .כזמן האחדרן אני משתכרת מהיסוד
הזה של הצנע .כעכורת הדוקטורט שאני
כרתכת עכשיו על האופרה "מ ריאה " של

קודם .הכידון הזה מושך ארחי יותר ממה

כרוכיני אני מרשפעת מלארף שפיתח שיטה

ב

אצלו התייחסרת מעניינת לדינאמיקה,
לצורות טקסטףדה .כך הת כדר לי שד ו ו קא

אל-ן:rזיס למלחין הגדול של מצרים~ הוא

שקרוי "המ רף:נעףת" של שיורי המישקל
הקלאסי .הרעיון של "הצורה הפתוחה" הוא

מאוד מזרחי  :להיות פתוח אל ה~ין-סוף .
אינני רוצה לככול את עצמי מראש .את השיר
השלישי של " נערה-פרפר-נערה " סיימתי

של תפ"סת ה"סאףנד" בי;יד~ ארפראית .יש

מתוך המחקר גכרה הרגישות שלי ל"סאףנד"
וכן לצכעים נוזל :ידכלים והקולות .זה לא קרה

חרגי המלח ינים ואנש י המוסיקה

כקאהיד נחשכ היום א??~ ל ד~~

היחיד שעלה לדמה ול מעמד מיוחדים .דראים
כ ר מלחין כ ן-זמננו ,אך כעצם הוא כ ות כ
כסיגנון סוף המאה הקודמת ,הסיגנ ו ן הפוסט·
רומאנטי  .זכרים חדשים ירחו כמ וסיקה עדיין

לא קיימים שס.
התזמורת הסימפרנית של קאהיד נותבת מדי
פעס כפעם הזדמנויות למלחינים להציג את
יצי ר ותיה ם  .ניקד תי כחזרות של תזמורת זו.
המנצח שלה הרא יףס ף ף ~  97י 9י ,והם מכצעים
כעיקר כטהרכן וכדהמס .הקהל מורככ כרוכו
מזרים ומעט מצדים ,כמ ו כן משכ כ ת העילית.
כין הנגנים יש פולנים ורומנים  .כסך-הכל זר
תזמרדת מיףשנת מכחיבת התפיסה שלה .את

שטרקה אוזן' למשל' עוד לא כי צער כקאהיר.
את היצירות שלי הייתי רוצה כהחלט

עבדתי .ע 7יצירה .עם

י7דים בדואים

ברהט .

הם והמורים שיתפו

פ.ע7וה בהת7הבות

להשמיע גס כשטחים ,אכל לא ה ייתי עושה
זאת ככ וח .כישראלית שקרונה מאוד
לאיסלאס ,זה מתכטא אצלי כטקסטים שאני
מלחינה .זו דרך ההתמוד ד ות שלי .אני כוחות

טקסטים מן האזור ,כאלה שמזכרים אלי

כאמ ן .אלה אינם טקסטים מחאתיים של ערכיי
ישראל או השטח י ם ,כ י אני לא מזדהה איתס.
אני י הודיה רישדאלית.

לעולם לא אלחין טקסט שאיני מזדהה
איתר .כשהייתי כקאהיר מצאתי טקסט של

משודד מצדי הכותכ על המרדת שלד .הלחנתי
וקראתי לזה ":נלאדה על מוות צפרי כ קאהיד".
כצעקה לאחד קדשנדר גדול אחד.

כ

שהתחלתי לכתרכ מוסיקה אמנותית

לי כשיעו די התיזמור ,אלא מתוך החיים

הרא כתכ תמונות יפות על עצמן כקאהיד ,על

עצמם.

הצחנה כעיר ,והוא מכשד את מותו .י כולתי

גם לג'ורג'  Rדאז;:tג האמריקני יש רגישףת
ה'.ז'"!\ לצנע .דדך אמפליטודה של צכע הוא
כונה יצירות שלמרת כל י התייחסות גדולה

להרגיש כ ל מלה.
אס יהיה מצכ שכר קהל ערכי ירצה לשמרע
יצירה כזאת ,אשמיע לר כדצרן  .קהל שיו ד ע
ערכית מעניין אותי  .היד לי ככד מיקרים

לפני כעש ר שנים: ,נאדט 'iק היה המלחין
שרציתי להזדהות עימו' וגם סטדארוינסקי'
כמוכן  .היום ככר אפשר לזכר כך גס על

מדי לצורה ,לנושא .הוא מצליח ,למשל,

ליגטי .החרתם ההונגרי נשאר כר למורת שהרא

להוציא מתוף יחיד מה שגס אני רוצה

כאלה ,אכל איני ארהכת שמתכוננים כי כמי

להוציא ,ו כ כי ו רן הזה אני מגלה את עצמי

שעושים טו נה  ,וזה קודה.

כי ;לאומי  .אכל כאן כארץ יש לי עוד דמות

חשרכה להזדהףת

-

מרדכי סתר .עכורי הוא

המלחין הישראלי כעל המשמע"ות החזקה

כיותר .הוא אינ ו "ים-תיכוני" ואינו שא:נל  iני.
יש לו תוכות נתיכה ו 'iקאלית יוצאת מן הכלל
ותוכן דרמאטי .הוא ניסה את הדרך שלו אל
המק ררות .כמ וכן שא נ י לא הייתי עושה מה

כינתייס ,היצירה " נערה-פרפר-נערה "

הי ום .

מקורות היניקה שלי הס לא דק כמעדכ.
כ ש נ ילי קאהיר היא מקרם חשוכ .כולם נוסעים
ללונדון• לפאדיס ,ל כ יו-יורק .אני נוסעת גם

מושמעת עכשיר כל ונ דון ,כפאריס וכניו-יורק,
ומעניין מה תהיה שם התגרכה.

המרסיקה שלי קשור ה כהחלט לשורשים

לקאהיר .אם כחכתי מוסיקה לטקסטים

האישיים שלי .שרדשים אינה מלה גסה.

ע רכ יים ,אני זקרקה לקהל אינטליגנטי ,ומצאתי

שורשים עכורי זו מולדת פל וס תוכרת-עם .זה

שהוא עשה ,אכל הוא עדיין כעל העוצמה

אותו כקאה יר .כאחרונה אידגנתי הרצאה·

קיים ואין להתכחש לזה וג ס אין מה לחפש

הגדרלה כיותר מכין כ ל המלחינים הישראליים

קונצרט עם הזמרת רוכין רייזל-קפס רט ו כעיר

את זה ירחו מדי .מי שאין ל ו תחוש ת שורשים

שאני מכידה.

זו ,אך ניטל תי ,משום שחששתי שזה יחשוף
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איני מקנאה
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