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שירו לה' שיר חדש 



מנהל כללי: בן ציון שירה
מנהל אדמיניסטרטיבי: מיכאל קונצביץ'

מפיקה: ענת ריכטר

מנהלת שיווק: תמר אומנסקי
מנהלת מכירות: דגן פדר

מכירות: מרים רסקין 
ספרנית: תמר רייס

הקאמרטה הישראלית ירושלים
מייסד ומנהל מוסיקלי: אבנר בירון

יועץ: יוסף ברדנשוילי

פרופ' רות ארנון*, יו"ר
אבנר אזולאי*
יעקב אייזנר*
ד"ר חנן אלון
יצחק אלרון

פרופ' שלמה בידרמן
ד"ר יורם בלשר*

פרופ' אבי בן בסט
רו"ח תלמה ברבש־קנולר

פרופ' בני גיגר*

עו"ד יאיר גרין*
אפרת וימן גרשוני*

אילן דה פריס*
רוברט דרייק

פרופ' משה הדני*
רוני זהבי*

יהודה זיסאפל
רות חשין*
ניסים לוי

משה מיכלס*
פרופ' מנחם פיש

אורלי פרומן*

 חברי העמותה וחברי הוועד המנהל 

חברי התזמורת

 הצוות האדמיניסטרטיבי 

משרד התזמורת: רח' ההגנה 13, הגבעה הצרפתית, ירושלים / טל: 02-5020503 / פקס: 02-5020504
info@jcamerata.com :אימייל / www.jcamerata.com :כתובתנו באינטרנט

התזמורת נתמכת על ידי: משרד התרבות והספורט | עיריית ירושלים, האגף לתרבות ומסתייעת בתורמים שונים.

מחלקת מנויים: 1-700-55-2000 / בימים א'-ה' 17:00-09:00

*חברי הוועד המנהל 

*נגן ראשי **משנה לנגן ראשי

כינור ראשון
מתן דגן*

נטשה שר*
כרמלה ליימן**
יוּקי אישיזאקה

דניס ג'רסי
רומן יוסופוב

סופיה קירסנובה

כינור שני
הדס פבריקנט* 
אדוארד רזניק* 

אומרי צח
ארנולד קוביליאנסקי

מיכאל קונצביץ'
קרן שושני

ויולה
מיכאל פלסקוב*

דורון אלפרין
בוריס רימר

אדוארד שובייב

צ'לו
צבי אורליאנסקי*

מרינה כץ*
אלכסנדר סינלניקוב**

קונטרבס
דמיטרי רוזנצוויג*

אלכסנדר אוסיפנקו 

חליל
אסתי רופא*

אבוב
מוקי זוהר*
אורי מירז

בסון
מאוריציו פאז* 

קריסטיונס גריגס

קרן יער
אלון ראובן*

רות ורון

טימפני
קרן פנפימון־זהבי* 

חפשו אותנו

פרופ' שמואל קבילי
רו"ח רענן קופ*

פרופ' אורי קרשון
פרופ' דפנה שוורץ*

ברוך שלו
דב שפיר

 נגנים אורחים: אורי נהיר, חליל; עלי אבן, עידו אזרד, קלרינט; גיא שריג, דן ורון, חצוצרה; 
אולגה מויטליס, נבל; יאנה קריצ'בסקי, כלי הקשה; אבי שריד, ויולה; יפים אייזנשטדט, צ'לו

מנהל במה: ואלרי אקסיונוב
יועץ משפטי: עו"ד עמי פולמן

הנהלת חשבונות: שרית יצחקי



כתיבת התוכנייה בני הנדל עיצוב חגית מימון
צילום שער ועיבוד פוטוגרפי יצחק נופך מוזס

רחובות / מכון ויצמן למדע, אולם ויקס 
יום ה', 8.12.16 בשעה 20:00

תל אביב / מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו', 9.12.16 בשעה 13:00

מוצ"ש, 10.12.16 בשעה 20:00
יום א', 11.12.16 בשעה 20:00

ירושלים / תיאטרון ירושלים 
יום ג', 13.12.16 בשעה 20:00

אבנר בירון מנצח
פרנציסקה גֹוְטָוְלד מצו סופרן )גרמניה(

נטשה שר כינור )ישראל(

אנטונין דבוז'אק )1904-1841( 
רומנסה לכינור ולתזמורת אופ' 11 בפה מינור 

אנטונין דבוז'אק 
שירים תנ"כיים )מזמורי תהלים( אופ' 99

הפסקה

מרק לברי )1967-1903(
"על נהרות בבל" לתזמורת כלי קשת אופ' 33

לודוויג ואן בטהובן )1827-1770(
סימפוניה מס' 7 אופ' 92 בלה מז'ור
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אבנר בירון / מנהל מוסיקלי ומנצח

עוף וחדשנות מאפיינים את המנצח מ
והחלילן אבנר בירון, המייסד, המנהל 
המוסיקלי והמנצח הקבוע של הקאמרטה 

הישראלית ירושלים. בעבודה שיטתית, 
 מאומצת ויצירתית הקנה לתזמורת 

יוקרה בארץ ובעולם, והופעותיה תחת 
שרביטו זוכות לשבחי הביקורת, לאמון 

המנויים הוותיקים ולהערכתם של 
המצטרפים החדשים. 

העונה הזאת היא עונתה ה-33 של 
הקאמרטה הישראלית ירושלים. מלבד 

 הופעותיה בארץ, הופיעה התזמורת 
גם באולמות מרכזיים בפריס, באמסטרדם, 

 בברלין, בלוצרן, בבאזל, בז'נבה, 
במדריד, בניו יורק, בוושינגטון, בלוס 
אנג'לס, בשיקגו, באלסקה, בבייג'ין, 

בשנחאי, בטביליסי, בירוואן, בסידני, 
במלבורן ובנגקוק. 

נכסי צאן הברזל של המוסיקה הקלאסית 
הם כמובן עמוד התווך של רפרטואר 
הקאמרטה, אך מלבד יצירות מוכרות 
 ואהובות של יוצרים בעלי שם, אבנר 
בירון בוחר בעבור תכנוני הרפרטואר 

 השנתיים גם יצירות מסקרנות ונדירות 
מן המוסיקה העולמית שאין מרבים 

להשמיע באולמי הקונצרטים. כמו כן הוא 
מזמין בעבור התזמורת יצירות חדשות 

ממלחינים ישראלים. 

את הקריירה המוסיקלית שלו החל אבנר 
בירון כחלילן בתזמורת הפילהרמונית 

הישראלית ובתזמורת הקאמרית 
הישראלית. לפני כן למד ביולוגיה 

באוניברסיטה העברית והשתלם בניצוח 
באקדמיה למוסיקה בווינה ובמוצרטאום של 
זלצבורג. גישתו למוסיקה ולאינטרפרטציה 

מושפעת מהשכלתו הרחבה במוסיקה 
ובמדע. כחלילן הירבה להופיע בהרכבים 
קאמריים וברסיטלים, וניהל כיתות אמן 

רבות משתתפים בארץ ומחוצה לה. 
כמורה וכמחנך העמיד דורות של חלילנים 

ושל מורים לחליל. הוא הקים בזמנו את 
"אנסמבל סולני הגליל", הרכב וירטואוזי 

שזכה להצלחה בינלאומית בזמן קצר.

אבנר בירון ניצח על התזמורת הפילהרמונית 
הישראלית, התזמורת הסימפונית ירושלים 
רשות השידור, התזמורת הסימפונית חיפה 
והסינפונייטה באר שבע, והוא מוזמן לנצח 

על תזמורות ברחבי העולם. כמו כן כיהן 
כמנהל המוסיקלי של פסטיבלים, ביניהם 

"אבו גוש" ו"ימי מוסיקה וטבע בגליל". 

ב-1994 החל בירון לכהן כראש האקדמיה 
למוסיקה ולמחול בירושלים. בשלוש 

הקדנציות של כהונתו הצעיד את האקדמיה 
להישגים מרשימים: הוא יזם את פתיחתה 
של מחלקה למוסיקה מזרחית, הקים את 
 התזמורת הקאמרית של האקדמיה ויסד 

את הפקולטה למוסיקה רב־תחומית. 
בירון נבחר לכהן כחבר הוועדה המתמדת 
של ארגון האקדמיות הגבוהות למוסיקה 

 .)AEC( באירופה

בשנת 2005 זכה בפרס שרת החינוך על 
מצוינות ותרומה אמנותית רבת שנים 

בתחום המוסיקה בארץ, ובשנת 2013 העניק 
לו משרד התרבות והספורט פרס ע"ש אריק 

איינשטיין ליוצרים שתרמו להתפתחות 
התרבות הישראלית לדורותיה.
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צילום: פרדריק וידל, עמוס ויניקוף

רנציסקה גֹוְטָוְלד, ילידת ַמרבורג שבגרמניה, למדה שירה פ
אמנותית ומוסיקה באקדמיות של זארבריקן, הנובר וּויימר. 

בשנת 2002 זכתה בתחרות באך בלייפציג, וב-2006 הכתיָרּה 
הביטאון המקוון Opernwelt בתואר "האמן המבצע של השנה". 

בין הופעותיה האופראיות: רוֶּג'רוֹ באלצ'ינה והתפקיד הראשי 
באריודנטה של הנדל; כרובינו בנישואי פיגרו וֶסְסטוֹ ברחמי טיטוס 

של מוצרט, פראו רייך בנשי ווינדזור העליזות של אוטו ניקולאי, 
הנסיך אורלופסקי בהעטלף של יוהאן שטראוס והנזל בהנזל וגרטל 

מאת הומפרדינק. ברפרטואר הקונצרטי שלה: המיסה בדו מינור 
של מוצרט, האורטוריה אליהו מאת מנדלסון, הרקוויאם של ורדי, 

השיר על הארץ של מאהלר ו-Proses Lyriques של דביסי.

פרנציסקה גֹוְטָוְלד מרבה לעבוד עם המנצחים פביו ביונדי, הרברט 
בלומסטדט, ריינהרד גבל, אנוך צו גוטנברג, ז'אן־כריסטוף ספינוזי 

וטון קופמן. היא שרה במרכז ברביקן בלונדון, בגוונדהאוס של 
לייפציג, בטונהאלה של ציריך, בקונצרטחבאו של אמסטרדם, 

בקונצרטהאוס של וינה, בפילהרמונית של ברלין, ברדיו בטלוויזיה.

עם הקאמרטה הופיעה פרנציסקה גֹוְטָוְלד בסתיו 2012 במחזור 
השירים לילות קיץ של ברליוז.

טשה שר, הכנרת הראשית של הקאמרטה הישראלית ירושלים, נ
עלתה ארצה ממוסקבה עם משפחתה בשנת 1990. 

 בטרם הצטרפה לשורות הקאמרטה, הופיעה כסולנית עם 
התזמורת הפילהרמונית הישראלית, עם התזמורת הסימפונית 

ירושלים רשות השידור ועם התזמורת הקאמרית הישראלית.

 נטשה שר בוגרת האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, שם 
 למדה אצל הפרופסור מאיה ְגֵלָזרֹובה ואצל הפרופסור יורי 

גנדלסמן, אביה. 

היא הייתה ממקימי שלישיית כלי הקשת "אראטו" בשנת 2004, 
והופיעה עמה בסדרות קאמריות רבות בארץ. 

שר השתתפה כסולנית וכחברת הרכבים קאמריים בקונצרטים 
ובפסטיבלים רבים בארץ ובחוץ לארץ: בניו יורק, בלונדון, בפריס, 

בפרנקפורט ובמילאנו ובסיור בכמה מערי יפן.

מאז הצטרפותה לקאמרטה הישראלית ירושלים בשנת 2003, 
נטשה מופיעה באורח קבע כסולנית בקונצרטי התזמורת בארץ 

ובסיוריה בעולם.

נטשה שר / כינורפרנציסקה גֹוְטָוְלד / מצו סופרן



חושבים מוסיקה 2 / יצירה על מזוודות
יובל צורן מנצח

פרופ' חיים באר מרצה
קלייר מגנאג'י סופרן

אסתי רופא חליל

 יצירות מאת: 
בן חיים, דבוז'אק, בלוך, ראוול, בארטוק וֶסְרג'וּ ַנְטָרא 

ג'ורג' סטיינר אמר כי האדם איננו כעץ השדה, אין לו שורשים 
וחלק ניכר בחייו הם מסעות. המסע האנושי במיתוס, בספרות 

ובאמנות יעמדו במרכז דבריו של הסופר חיים באר.
חיים באר, מחבר הרומנים "נוצות", "לפני המקום", "חבלים" 

ו"חלומותיהם החדשים", הוא פרופסור אמריטוס לספרות 
באוניברסיטת בן גוריון בנגב וחתן פרסי ביאליק, ברנר ובן־יהודה.

 ירושלים: תיאטרון ירושלים, אולם הנרי קראון
יום ו', 6.1.17 בשעה 11:00 

ראש העין: המרכז למוסיקה החדש
יום ג', 10.1.17 בשעה 20:00 

תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו', 13.1.17 בשעה 11:00

פנטזיה על חיים חדשים
פול גודווין מנצח )בריטניה(
רוברט מארי טנור )בריטניה(

מייקל טיפט / פנטזיה קונצרטית על נושא מאת קֹוֶרִלי 
היידן / סימפוניה מס' 59 )סימפוניית האש( 

ג'רלד פינצי / ְדֵיס ַנַטִליס )היום שבו נולד(
מוצרט / סימפוניה מס' 33 

תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות
מוצ"ש, 21.1.17 בשעה 20:00
יום א', 22.1.17 בשעה 20:00
יום ו', 27.1.17 בשעה 13:00

 ירושלים: תיאטרון ירושלים 
יום ג', 24.1.17 בשעה 20:00

רחובות: אולם ויקס במכון ויצמן למדע 
יום ד', 25.1.17 בשעה 20:00

זכרון יעקב: אלמא מרכז אמנויות
מוצ"ש, 28.1.17 בשעה 20:00

הקונצרטים הבאים
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כ-12 דקות אנטונין דבוז'אק )1904-1841( / רומנסה לכינור ולתזמורת אופ' 11 בפה מינור 

ני עשורים רבי התפתחויות חוצצים ש
בין שתי יצירות דבוז'אק שנשמיע 

היום. הרומנסה הולחנה בשנת 1873, כשאך 
החל להנץ פרסומו של המלחין בצ'כיה 

מולדתו, ואילו השירים התנ"כיים חוברו 
 ב-1894 בניו יורק, אליה הוזמן כמלחין 

רב־יוקרה לכהן כמנהלו של הקונסרבטוריון 
הלאומי האמריקני החדש.

דבוז'אק, ממלחיני הזרם הרומנטי, היה גם 
מחלוצי תת־הזרם הלאומי. כמו מלחינים 

בארצות אחרות ובני ארצו סמטנה 
ויאנאצ'ק, ביקש לשלב ביצירותיו נושאים 

ממורשת הלאום ואלמנטים עממיים. 

אוזנו של דבוז'אק הייתה כרויה מגיל 
צעיר למלודיות, להרמוניות ולקצבים של 
מורביה ובוהמיה מולדתו. לא בנקל נכנעו 

הוריו ל"גחמת" הילד בן ה-13, שביקש 
ללמוד מוסיקה במקום להשתלב באטליז 

המשפחתי. עברו שנים עד שהפנים 
פרנטיֵשק דבוז'אק, ַקּצב ונגן ציֶתר חובב, כי 
חסד נעשה לבנו אנטונין, כשהצליח לפתח 

בגיל צעיר קריירת כנר, ויולן ונגן עוגב. 

ההתחלות היו קשות: דבוז'אק נאלץ לתמרן 
בין משרת נגן עוגב בכנסייה, משרת ויולן 

בתזמורת והוראת פסנתר. אך מעז יצא 
מתוק: שיעורי הפסנתר הפגישוהו עם ָאָנה, 

לימים רעייתו וֵאם תשעת ילדיו, ועבודתו 
בתזמורת סללה את דרכו להלחנה, שהניבה 

תשע סימפוניות ותשע אופרות צ'כיות. 

משרת הוויולן בתזמורת התיאטרון הבוהמי 
"הזמני" – שמה של תזמורת האופרה של 
פראג – זימנה לו היכרות עם וגנר, אליל 

נעוריו, שבא ב-1863 לנצח על התזמורת, ועם 
סמטנה, אבי המוסיקה הלאומית הצ'כית, 

שהיה משנת 1866 למנצחה הקבוע של 
התזמורת. סמטנה התייחס באהדה ליצירות 

ה"סלאביות" וה"צועניות" של דבוז'אק, אך 
לא הכניסן לרפרטואר. "הן סבוכות מדי", 
אמר, ודבוז'אק איבד אמון ביכולותיו, ואף 

השמיד לא מעט מיצירותיו. 

המפנה בא ב-1874, כשנה אחרי הולדת 
הרומנסה שלפנינו. דבוז'אק שלח כמה 

פרטיטורות לווינה, לוועדת מלגות 
ממשלתית שנועדה לסייע למלחינים 

עניים בפריפריה, וזכה במלגת 600 גולדן 
)כחצי שכרו השנתי של מנצח אז(. מעוּדד 

שב דבוז'אק לפנות, וזכה שוב. לזכייה 
השלישית, ב-1877, צורף גם מכתב יקר 

מפז מחבר הוועדה, המבקר הנשכני פרופ' 
אדוארד ַהנְסִליק, שבו נאמר, כי הכותב 

התרשם עמוקות מן "השירים הבוהמיים", 
וכי הם זכו גם לאהדתו הרבה של חבר אחר 

 בוועדה - כבוד המלחין יוהאנס ברהמס. 
"אם יתורגמו לגרמנית", כתב ַהנְסִליק, 

"ישמח האדון ברהמס להציגם לפני המו"ל 
שלו". ובסיום המכתב התבקש דבוז'אק 

לשלוח ל"אדון ברהמס" עוד כתבי יד. "רצוי 
מאוד", סיים הנסליק, "כי יצירותיך ייוודעו 

גם מחוץ לתחום הצר של מולדתך, שממילא 
אינה עושה דבר למענך..." 

השאר היסטוריה: בזכות המלגות ויתר 
דבוז'אק על משרותיו ודבק בהלחנה, 

והחברוּת עם ברהמס מילאה אותו בביטחון 
והשיגה לו את הקשרים הנחוצים להזניקו 
אל תשומת הלב העולמית. בדצמבר 1877, 

חודש אחרי שהתקבל מכתבו של הנסליק, 
נערכה כבר בכורת הרומנסה לכינור 

ולתזמורת בפה מינור, בביצוע תזמורת 
התיאטרון הבוהמי "הזמני", כבר לא בניצוח 

סמטנה, אלא בניצוח יורשו. 

הרומנסה, יצירה בפרק אחד, אנדנטה קֹון 
מֹוטֹו, הייתה במקורה חלק מרביעייה בפה 

מינור. דבוז'אק והמו"ל זימרוק הסכימו 
ביניהם כי קלושים הסיכויים לשווק את 
הרביעייה כולה, אבל את הפרק האטי – 

הסכימו - יש לשמר ולשדרג. דבוז'אק כתב 
שתי גרסאות: האחת לכינור ולפסנתר, 

והאחרת לכינור ולתזמורת, שאותה נשמע 
היום. בנוסף לכינור הסולני, מנגנים בה צמדי 

כלי נשיפה וכלי קשת. 

הרומנסה כתובה בצורת הסונטה: אחרי 
פתיחה מכניסת אורחים של התזמורת, 

פוצח לו כינור הסולו בשירה, פשוטו 
כמשמעו. אחרי ה"קנטבילה" הראשון בא 

נושא שני, בסולם אחר, ובתום צליחתה 
של פסקה מתוחת־צלילים באנסמבל, שבה 

שלווה ָפה־מז'ורית לשרור. 
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אמצע שנות השבעים של המאה ה-19 ב
נדמו הקולות ְמַרפיי הידיים בסביבתו 

של דבוז'אק - משפחתו מכאן ומנצחו משם 
- ואף קמו לו מעודדים, מקדמים ומשווקים. 

בארצו סוּמן כיורשו של סמטנה, ובווינה 
הזמין ממנו המו"ל זימרוק "משהו הדומה 

למחולות ההונגריים של ברהמס". כך נולדו 
"המחולות הסלבוניים" של דבוז'אק - להיט 
ִמַיִדי. בדצמבר 1878 דיווח מבקר המוסיקה 

של העתון הברלינאי Nationalzeitung, כי 
בגרמניה יש התנפלות על תווי "המחולות 
הסלבוניים" של "מלחין שלא שמענו עליו 

עד כה, מר דבוז'אק". לאורך 1879 נוגנו כבר 
המחולות, לצד יצירות אחרות של דבוז'אק, 

בצרפת, באנגליה ובארצות הברית. 

אנגליה הייתה הארץ הראשונה שהאירה 
פנים לדבוז'אק מחוץ למולדתו. הלונדונאים 

התאהבו ב"סטאבט מאטר" שלו, הזמינוהו 
לארצם, ומאז ביקר באיים הבריטיים תשע 

פעמים וניצח על ביצוע יצירותיו בערים 
שונות. ב-1891 הכריזה עליו אוניברסיטת 
קיימברידג' דוקטור לשם כבוד. למסעות 

האלה הייתה גם משמעות כלכלית: דבוז'אק 
הצליח לרכוש לו בית כפרי נאה בבוהמיה, 

שם בילתה משפחת דבוז'אק* קייצים עתירי 
שירת ציפורים, ואנטונין ישב לו והלחין. 

ב-1890, בהזמנת צ'ייקובסקי, יצא דבוז'אק 
לרוסיה, שם ניצח על תזמורות במוסקבה 

ובפטרבורג. וב-1891, זמן קצר לאחר 
שנתמנה פרופסור בקונסרבטוריון של 
פראג, הגיעה אליו מניו יורק פנייתה/

שאלתה של מייסדת "הקונסרבטוריון 
הלאומי האמריקני", האם ייאות לקבל עליו 

את ניהול המוסד. דבוז'אק ניאות, בתנאי 

שתלמידים דלי־אמצעים ממוצא ילידי־
אמריקני ואפריקני יתקבלו לקונסרבטוריון 
בלי תשלום. מתברר כי לא רק העם הצ'כי 
עניין את דבוז'אק, אלא האדם באשר הוא. 

1892, שנת בואו לניו יורק, הייתה יובל ה-400 
לגילוי אמריקה, ובזכות תדירות החגיגות 
זכה המלחין תאב הפולקלור להכיר את 

מנגינותיה העממיות של אמריקה הלבנה 
והשחורה. שלוש שנותיו בניו יורק היו 

עמוסות מטלות הוראה ואדמיניסטרציה, 
ועם זה הייתה התקופה פורייה גם מן 

הבחינה היצירתית. אז הלחין את הקונצ'רטו 
המהולל לצ'לו בסי מינור, את "הרביעייה 

האמריקנית" בפה מז'ור, את סימפוניה מס' 9 
"מן העולם החדש", ואת השירים התנ"כיים.

מחזור עשרת השירים פרץ מלבו של 
דבוז'אק במהלך 21 ימים, בחודש מרס 1894. 

הדכדוך שהיה שרוי בו אז – כך סוברים 
החוקרים – הוא שהניע את תהליך החיבור: 

חברו הטוב צ'ייקובסקי נפטר בנובמבר 1893, 
ילֹוב, עוד חבר טוב, מת  המנצח הנס פון ּבִ

בפברואר 1894, וכמו כן ידע המלחין מוכה 
הגעגועים, כי אביו בפראג הרחוקה נוטה 
למות. דבוז'אק, קתולי אדוק, שיקע עצמו 

בהלחנת פרקי תהילים, שירה שנראתה לו 
ההולמת ביותר למצוקותיו של "ההולך בגיא 

צלמוות". את ספר תהילים הכיר דבוז'אק 
מילדותו בתרגום היפה לצ'כית שנעשה 

בסוף המאה ה-16 בעיר ַקְרִליֶצה. הוא בחר 
 בקפידה טקסטים מ-13 פרקים, ושימר 

לרוב את רצף הפסוקים. בתחילה נכתב 
המחזור לקול** ולפסנתר. כעבור שנה עיבד 

דבוז'אק את חמשת השירים הראשונים 
לקול ולתזמורת, ואת חמשת השירים 

הנותרים תזמר ב-1929 מעבד ושמו ויֶלם 
ֶזָמֶנק. נהוג לשיר את השירים בצ'כית, 

אך אפשר גם בגרמנית או באנגלית. מבין 
הגרסאות האנגליות הקיימות, בחרנו את 

האקווי־ריתמית יותר.

הטמפו של רוב השירים מסומן כאנדנטה. 
אלה שירי היראה, הסבל ובקשת הנחמה. 

מספר 5 "שיר חדש אשירה לך" מסומן 
"ריזולוטו מאסטוזו", ואכן הוא ספוג 

חגיגיות, ומספר 10 "שירו לה' שיר חדש" 
מסומן "אלגרו מודרטו" וכולו שמחה. בכמה 

שירים נשמעות נימות צ'כיות )שיר 5 הוא 
דוגמה טובה(, ויש שניכרת השפעת הבלוז 

האמריקני )שיר 10 פנטטוני כולו(. גם "ציורי 
מילים" אינם חסרים: בשיר 2, במילים 

"סמר מפחדך בשרי" כלי הנשיפה מרעידים 
טרמולי ממושכים, בשיר 3, סביב המילים 

"מי ייתן אבר לי כיונה", החליל ממריא עם 
המזמר/ת בטרילים, וב"אעופה ואשכונה" 

הקלרינט "מצייר" נחיתה. 

יש הרואים במחזור חטיבה ֶאֶלִגית מדי 
ונטולת די גיוון. אחרים משבחים אותו על 

ההלימה שמצא דבוז'אק בין מילות תהילים 
רבות העוצמה לבין מוסיקה מתנגנת אך 

פשוטה, כמעט מינימליסטית. הזמרת 
נֹוָבה אומרת: "לו הלחין  הצ'כית אוה אוּרּבָ
דבוז'אק רק את השירים התנ"כיים, דייני. 

בכל פעם שאני שרה אותם, אני ברקיע".

*לאנטון ולאנה נולדו תשעה ילדים, אך שלושת 
 הראשונים נפטרו בינקותם.

**סופרן, מצו־סופרן, בס או בריטון. קיימת 
הקלטה של מס' 7 מפי הבס הידוע פול רובסון. 
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ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו;    
ְסאֹו. ט ְמכֹון ּכִ ּפָ ֶצֶדק וִּמׁשְ

ֵלְך;     ֵאׁש ְלָפנָיו ּתֵ
וְּתַלֵהט ָסִביב ָצָריו.

ֵבל,     ֵהִאירוּ ְבָרָקיו ּתֵ
ֵחל ָהָאֶרץ. ָרֲאָתה ַוּתָ

ְפנֵי ְיהָוה,     ּדֹוַנג ָנַמּסוּ ִמּלִ ָהִרים ּכַ
ל ָהָאֶרץ ְפנֵי ֲאדֹון ּכָ ִמּלִ

ַמִים ִצְדקֹו,     ָ ידוּ ַהּשׁ ִהּגִ
בֹודֹו )תהלים צ"ז( ים ּכְ ְוָראוּ ָכל ָהַעּמִ

ה,     י ָאּתָ ִסְתִרי וָּמִגּנִ
י.  ִלְדָבְרָך ִיָחְלּתִ

ּנִי ְמֵרִעים  סוּרוּ ִמּמֶ
ָרה ִמְצו ֹת ֱאלָֹהי.  ְוֶאּצְ

ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה, 
ָעה,  ָּׁשֵ ...ְסָעֵדִני ְוִאו

יָך ָתִמיד. ָעה ְבֻחּקֶ ְוֶאׁשְ
ִרי,     ךָ ְבשָׂ ְחּדְ ָסַמר ִמּפַ

ֶטיָך ָיֵראִתי. )תהלים קי"ט( ּפָ ׁשְ וִּמּמִ

ִתי;     ִפּלָ ַהֲאִזיָנה, ֱאלִֹהים, ּתְ
ִחּנִָתי. ְתַעּלַם ִמּתְ  ְוַאל ּתִ

י ַוֲעֵנִני,  יָבה ּלִ ַהְקׁשִ
יִחי  שִׂ ָאִריד ּבְ

 ְוָאִהיָמה.
י  ִקְרּבִ י ָיִחיל ּבְ ...ִלּבִ

ְוֵאימֹות ָמֶות ָנְפלוּ ָעָלי,
ּלָצוּת,  ִני ּפַ ַכּסֵ ִיְרָאה ָוַרַעד יָבֹא ִבי, ַוּתְ

יֹּוָנה,  ן ִלי ֵאֶבר ּכַ ָואַֹמר: "ִמי ִיּתֶ
ּכָֹנה.  ָאעוָּפה ְוֶאׁשְ

ִהּנֵה ַאְרִחיק ְנדֹד, 
ר ֶסָלה ְדּבָ ּמִ ָאִלין ּבַ
ה ִמְפָלט ִלי  ָאִחיׁשָ

ַער. )תהלים נ"ה( ֵמרוַּח סָֹעה, ִמּסָ

 Antonín Dvořák / Biblical Songs
)Psalms( op. 99 )English by Daphne Rusbridge(

Darkness and thunderclouds are round about Him. 
Judgment is His abode, righteousness His throne. 
Fire and flame he doth send, 
His enemies destroyeth in lightning and thunder.
And through the world His stormy lightning flashed,
Earth saw and trembled, tremblingly waited on His word.
Mountains melt like wax, when they behold the Lord, 
Who is God of earth and heaven, when the Mighty one cometh.
The heavens declare His righteousness,
And the earth His glory.

Lord, my shield, my refuge 
And hope art Thou, and in Thy word put I my trust.
Avaunt from me, ye who evil do practice.
Thy word is law, and I will love the Lord, my Saviour.
Lord, give me strength, 
…Keep me from evil.
May my delight be all in Thy commandments ever.
In fear and trembling I stand here in Thy sight.
For I fear Thy judgment, Lord, I fear exceedingly.

Hear, oh hear, my prayer, Lord my God, 
And hide not Thyself from my entreaty.
Hear my prayer, oh hear my prayer.
To the voice of my mourning give ear. 
Oh, Lord, hear my prayer. 
…Pained and sore is my heart, 
The fear of death lies heavy upon me, 
And terror hath encompassed me. 
And thus I spake: "Oh, had I wings like a silver dove,
I would fly far away, and be at rest!
Ah, far would I fly and rest me.
The wilderness my home would I make. 
I would escape far from the storm winds, 
Tempest or the fear of death.
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Oh, my shepherd is the Lord, I shall not want, 
Shall want for nothing.
In the soft pastures green, 
And beside waters clear He leadeth me. 
He restoreth my soul, 
Leadeth me in the paths where I shall glorify His name. 
Even though I must walk through the valley of the shadow of death, 
I shall fear, shall fear no evil, for Thou art with me now! 
And Thy rod and Thy staff, they shall comfort me.

Songs of gladness will I sing Thee,
Telling Thy praises on a psaltery.
Oh, let my song find favour in Thine eyes. I will delight in exalting Thee, 
Every day will I bless Thy name, 
And I shall sing to my Saviour.
Lord my God, Thou art all my delight, and great is Thy mercy.
And who shall declare all Thy greatness and Thy glory?
Oh, glory and honour to Thee and to Thy works,
Thy judgement my song shall extoll, and praise Thy mercy. 
Yea, men shall tell of Thy great power and love, 
And Thy wondrous insight.
And I shall loudly sing of Thy glory and Thine deeds.

Hear, oh Lord, my bitter cry, 
Lend Thine ear unto my prayer. 
For Thou hast ever been my fort and shield,
And Thou shalt trample upon the dread enemy.
Let me dwell with Thee, Lord, for evermore with Thee, 
Hide me, oh Lord, within Thy wings. 
Lord, Thou art my tower of strength.
Lord, I will seek Thee early.
My soul thirsteth after Thee, and my flesh longeth after Thee, 
In a dry and thirsty, barren land, where is no water. 
And thus will I glorify and bless Thee, 
And lift my hands in prayer and in adoration,
Singing Thy praises ever.

ְיהָוה רִֹעי, 
לֹא ֶאְחָסר.

יֵצִני,  א ַיְרּבִ ׁשֶ ְנאֹות ּדֶ ּבִ
 ַעל ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני.

י ְיׁשֹוֵבב;     ַנְפׁשִ
מֹו. ֵלי ֶצֶדק, ְלַמַען ׁשְ ַיְנֵחִני ְבַמְעּגְ

ֵגיא ַצְלָמֶות,  י ֵאֵלְך ּבְ ּגַם ּכִ
ִדי. ה ִעּמָ י ַאּתָ  לֹא ִאיָרא ָרע, ּכִ

ה ְיַנֲחֻמִני. )תהלים כ"ג( ָך ֵהּמָ ַעְנּתֶ ְבְטָך וִּמׁשְ ׁשִ

ְך,  יָרה ּלָ יר ָחָדׁש ָאׁשִ ׁשִ
ְך.  ָרה ּלָ ֵנֶבל ָעשֹׂור ֲאַזּמְ ּבְ

ָכל יֹום ֲאָבְרֶכּךָ  ּבְ
ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד. ַוֲאַהְלָלה ׁשִ

ּגָדֹול ְיהָוה 
וְּמֻהּלָל ְמאֹד, 

 ְוִלְגֻדּלָתֹו ֵאין ֵחֶקר.
בֹוד הֹוֶדָך,  ֲהַדר ּכְ

יָחה. ְוִדְבֵרי ִנְפְלאֶֹתיָך ָאשִׂ
ֶוֱעזוּז נֹוְראֶֹתיָך 

יֹאֵמרוּ, 
ֶרּנָה. )תהלים קמ"ד, קמ"ה( ְתָך ֲאַסּפְ וְּגֻדּלָ

יִחי,     ַמע ֱאלִֹהים קֹוִלי ְבשִׂ ׁשְ
ּצֹר ַחיָּי. ַחד אֹויֵב ּתִ  ִמּפַ

יֵרִני ִמּסֹוד ְמֵרִעים,     ְסּתִ ּתַ
ת ּפֲֹעֵלי ָאֶון. ֵמִרְגׁשַ

ָך וְּכבֹוֶדָך.  ּקֶֹדׁש ֲחִזיִתָך, ִלְראֹות ֻעזְּ ן ּבַ ּכֵ
ָנֶפיָך ֲאַרּנֵן.  וְּבֵצל ּכְ

ה,    ֱאלִֹהים, ֵאִלי ַאּתָ
ֲחֶרּךָ.  ֲאׁשַ

ִרי.  ַמּה ְלךָ ְבשָׂ י, ּכָ ָצְמָאה ְלָך ַנְפׁשִ
ִלי ָמִים.  ֶאֶרץ ִציָּה ְוָעֵיף ּבְ ּבְ

חוְּנָך.  ּבְ ָפַתי ְיׁשַ ים, שְׂ ָך ֵמַחיִּ י טֹוב ַחְסּדְ ּכִ
ן ֲאָבֶרְכךָ ְבַחיָּי,  ּכֵ

י. )תהלים ס"ג, ס"ד( א ַכּפָ ְמָך ֶאּשָׂ ׁשִ ּבְ
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ְבנוּ,  ם ָיׁשַ ֶבל, ׁשָ ַעל ַנֲהרֹות ּבָ
ָזְכֵרנוּ ֶאת ִציֹּון. ִכינוּ, ּבְ  ּגַם ּבָ

ּנֹרֹוֵתינוּ. ִלינוּ ּכִ תֹוָכּה ּתָ ַעל ֲעָרִבים ּבְ
ֵאלוּנוּ ׁשֹוֵבינוּ  ם ׁשְ י ׁשָ  ּכִ

יר,  ְבֵרי ׁשִ ּדִ
ְמָחה:  ְותֹוָלֵלינוּ שִׂ

יר ִציֹּון!" ִ ירוּ ָלנוּ ִמּשׁ "ׁשִ
יר ְיהָוה  יר ֶאת ׁשִ "ֵאיְך ָנׁשִ

 ַעל ַאְדַמת ֵנָכר?"
ם  ָלִ ֵחְך ְירוּׁשָ ּכָ ִאם ֶאׁשְ

ח ְיִמיִני. )תהלים קל"ז( ּכַ ׁשְ ּתִ

ֵנה ֵאַלי ְוָחּנִֵני,  ּפְ
י ָיִחיד ְוָעִני ָאִני. ּכִ

ָצרֹות ְלָבִבי ִהְרִחיבוּ;    
צוּקֹוַתי הֹוִציֵאִני. ִמּמְ

א ְלָכל ַחּטֹאוָתי. ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי, ְושָׂ
יֵלִני,     י ְוַהּצִ ְמָרה ַנְפׁשִ ׁשָ
י ָחִסיִתי ָבְך. ַאל ֵאבֹוׁש, ּכִ

יִתיָך. )תהלים כ"ה( ִּ י ִקו רוִּני, ּכִ ר ִיּצְ ּתֹם ָויֹׁשֶ

א ֵעינַי ֶאל ֶהָהִרים: ֵמַאִין יָבֹא ֶעְזִרי.  ֶאּשָׂ
 ֶעְזִרי ֵמִעם ְיהָוה, 

ַמִים ָוָאֶרץ. ה ׁשָ  עֹשֵׂ
ן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך.     ַאל ִיּתֵ

ַאל ָינוּם ׁשְֹמֶרָך.
ָרֵאל. )תהלים קכ"א( ן ׁשֹוֵמר ִישְׂ ִהּנֵה לֹא ָינוּם ְולֹא ִייׁשָ

ה;  י־ִנְפָלאֹות ָעשָׂ יר ָחָדׁש, ּכִ ירוּ ַליהָוה ׁשִ  ׁשִ
יָעה־ּלֹו ְיִמינֹו וְּזרֹוַע ָקְדׁשֹו.  הֹוׁשִ

ל־ָהָאֶרץ,  ָהִריעוּ ַליהָוה ּכָ
רוּ. נוּ ְוַזּמֵ ְצחוּ ְוַרּנְ ּפִ

ִיְרַעם ַהיָּם וְּמלֹאֹו;    
ֵבי ָבּה. ֵבל ְויֹׁשְ ּתֵ

 ְנָהרֹות ִיְמֲחאוּ־ָכף, ַיַחד ָהִרים ְיַרּנֵנוּ.
ה! י־ִנְפָלאֹות ָעשָׂ ל־ָהָאֶרץ, ּכִ ָהִריעוּ ַליהָוה ּכָ

ר ּבֹו  ַיֲעלֹז ָשַׂדי ְוָכל ֲאֶשׁ
ל ֲעֵצי ָיַער. )תהלים צ"ח, צ"ו(  ָאז ְיַרְנּנוּ ָכּ

By the shore of the river Babylon, there we sat and wept, 
Yea, we wept, Yea, we wept, when we remembered Zion. 
And we did hang our harps on the willows that did stand in its midst, 
For they that had made us captives in bondage, 
Called for a joyful song. 
Yea, they that wasted us said unto us:
"Sing unto us, sig us a song of Zion!" [But we said to our foes:]
"How shall we sing our glad songs to you,
Sing the song of God our Lord being in a strange land?" 
If I forget my land, forget my land, oh, Jerusalem, 
Oh, oh, then may my right hand also forget all of its cunning.

Oh Lord, have mercy, and turn Thou Thy face to me; 
For my soul is desolate and sore distressed.
The troubles of my heart lie heavy upon me. 
From my distress save me, Lord! Have mercy upon me! 
Look on my affliction and my pain, and forgive me my heavy sins. 
Oh Lord, my soul deliver; 
Let me not be ashamed, for I trust in Thee.
For I trust in Thee, Lord!

My eyes will I to the hills lift up, whence my only help now cometh.
My help cometh from the Lord of Hosts,  
For He made the earth and the heavens. 
For He will not suffer thy foot to be moved, nor shalt Thou fall.
He that keepeth thee, slumb'reth not. 
Behold, slumber He shall not, nor sleep, He that keepeth Israel.

Oh, sing unto the Lord a joyful song; 
He, with His right hand bringeth victory.
Make a joyful noise to greet Him, 
Oh, earth rejoice and give praise,
Roar, sea, and the fullness thereof. 
The swelling earth and they that dwell therein.
Floods shall clap their hands, hills be joyful,
Praising the Lord and all His wonders!
Dance, ye fields of golden corn!
Let the woods and forests sing the praises of the Lord.
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כ-12 דקות מרק לברי )1967-1903( / "על נהרות בבל" לתזמורת כלי קשת אופ' 33 

ר לאוהבי הֶזֶמר העברי מ רק לברי מוּּכָ
הקדום כמלחין השירים "חניתה", 

 "זמר" )"לא אורחת גמלים"( ו"כתתנו 
 בלילה צועדת". אך לא הלחנת שירי 

זמר היתה עיקר עיסוקו. אחרי קריירת 
הלחנה וניצוח באירופה עלה ארצה, וכאן 
שקד על פיתוח סגנון ארצישראלי ייחודי 

במוסיקה האמנותית. 

לברי, יליד ריגה שבלטביה, למד מוסיקה 
בקונסרבטוריון העירוני, ואחרי לימודי 
אדריכלות בלייפציג, שינה כיוון ולמד 

שם ניצוח אצל הרמן ֶשְרֶכן. בברלין למד 
קומפוזיציה אצל אלכסנדר גלזונוב וניצוח 

אצל ברונו ולטר. 

בתום לימודיו הלחין מוסיקה לתיאטרון 
ברלינאי, ובראשית שנות השלושים כיהן 
כמנצח התזמורת הסימפונית של ברלין. 

עם עלות הנאצים לשלטון עזב את גרמניה 
והמשיך בעיסוקיו המוסיקליים בלטביה, 
בפינלנד ובשבדיה. ב-1935, משהתהדקה 

טבעת החנק באירופה, עלה ארצה. 

בשנת 1940 החל לברי בהלחנת האופרה 
העברית הראשונה, "דן השומר", על פי 

מחזה של ש' שלום ועם לברית של מקס 
ברוד, ובכורתה נערכה ב-1945 בניצוחו, 

 באופרה הארצישראלית העממית. 
בשנים 1947-1941 ניצח לברי על תזמורת 

האופרה, בשנים 1958-1950 ניהל את 
"קול ציון לגולה", וב-1962 נענה להזמנתו 

של אבא חושי, ראש עיריית חיפה דאז, 
להשתקע בחיפה ולקבל עליו את תפקיד 
המנצח והמנהל האמנותי של התזמורת 

הסימפונית חיפה.

בשנות השלושים והארבעים הלחין לברי 
סימפוניות, אורטוריות, פואמות סימפוניות, 

רפסודיות, סוויטות, מוסיקה קאמרית 
ושירים אמנותיים*. את יצירתו הפופולרית 

 ביותר, "עמק", הלחין ב-1935 כשיר 
 אמנותי ושנתיים אחר כך עיבד אותה 

לידי פואמה סימפונית. 

גם את "על נהרות בבל" הלחין לברי בשתי 
גרסאות: היצירה הולחנה ב-1935 לתזמורת 

ָדּה לתזמורת  קאמרית, ובשנת 1939 ֻעּבְ
סימפונית. ב-20 ביוני 1939 פרסם העתון 

"דבר" רשימה, שזו כותרתו: "לקראת 
הקונצרט של יצירות מרק לברי בניצוחו 

הערב ברדיו ירושלים, הביע המחבר בפני 
בא־כוחנו כמה דברי הסברה לנושא ולדרך 

היצירה". הנה "דברי ההסברה" כלשונם: 

"עובדה היא, כי דרך יצירתי נשתנתה 
בארץ תכלית שינוי. כל מה שאני כותב 

כאן מתקשר בעל־כרחי לעברה של הארץ 
או למתרחש בה כיום. נדמה לי, שעליתי 

בדרך המוליכה אל המוסיקה הלאומית 
הארצישראלית.

"כידוע, מוסיקה לאומית יסודותיה קודם 
כל בנושא המקורי ובריתמוס המקורי. 

שני אלה מקנים לה את אופייה העצמי. 
בדרך זו הלכו רבים מן המחברים הגדולים 

שבאומות העולם. לדוגמה: מוסורגסקי, 
בורודין, רימסקי־קורסקוב אצל הרוסים; 

דבוז'אק וסמטנה אצל הצ'כים; דביסי 
וראוול אצל הצרפתים; אלבניס, גרנדוס 

ודה־פאיה אצל הספרדים; גריג וסיבליוס 
אצל עמי הצפון וכו'. כל היוצרים האלה 

שאבו ממקורה הברוך של הנעימה 

העממית, וכמעט כל אחד מהם נשען על 
מישהו שקדם לו במוסיקה העממית...

"אנחנו כאן נמצאים בעניין המוסיקה 
הלאומית עדיין בדרגת בראשית. ואף על 
פי כן נדמה שגם אנו צריכים לעשות את 
התמטיקה ואת הריתמוס המיוחדים לנו 

וללשוננו יסוד ליצירתנו". 

בסיום הרשימה לברי מונה את היצירות 
שינצח עליהן באותו ערב ב"רדיו ירושלים". 

 את "על נהרות בבל" הוא מגדיר כך: 
"]זו הייתה[ עבודתי הראשונה בארץ, 

ב-1935. זה שיר קינה על תקוות שנהרסו, 
שיר תשובה וחרטה". אף כי הקינה נכתבה 

בטרם ידע את גודל הפורענות שתפקוד 
את אירופה, מובנת לנו אמירתו על "תקוות 

שנהרסו". פחות מובן למה התכוון בביטוי 
"תשובה וחרטה". "אולי" מהרהרת בתו 

אפרת, "התכוון לכך שלא עלה בידו לשכנע 
את משפחתו בריגה להימלט מבעוד מועד".

לברי הצליח להשיג את שנטל עליו: לאורך 
היצירה צצים אלמנטים "לאומיים", כגון 

ניגוני תפילה וקריאה בתורה, ציטוטי 
מנגינות יהודיות נוגות ומחולות ישראליים 

נמרצים. היצירה מתחילה בטמפו אדג'ו, 
ובהמשך היא מואצת לרמות שונות של 

אלגרו, בטרם האטה לידי גָרֶוה ואנדנטה. 
הפסקת פתאום בדקה 2 וטרמולי מאיימים 

אחריה מסמלים אולי את השבר הגלום 
בביטוי "תקוות שנהרסו".

 *עוד פרטים ניתן למצוא באתר האינטרנטי 
של העמותה למורשת מרק לברי.



כ-38 דקות לודוויג ואן בטהובן )1770-1827( / סימפוניה מספר 7 אופוס 92 בלה מז'ור 

 ּפֹוקֹו סֹוסֶטנוּטֹו, ויָוצ'ה / אלגרטו / 
פרסטו / אלגרו קֹון בריֹו

נה כך כתב יוהאן וולפגנג פון גתה ה
על לודוויג ואן בטהובן לאחר מפגש 
ביניהם בקיץ 1812: "נדהמתי מכשרונו, אך 

האיש נטול כל רסן. נכון, העולם מתועב, אך 
עוינותו בוודאי אינה משפרת את המצב". 

יוהאן אלברכטסברגר, מורו של בטהובן 
להרמוניה ולקונטרפונקט, מצא פגם רציני 

גם ביכולות המוסיקליות של תלמידו 
לשעבר. "אל תקרב אליו", הציע לידיד, 
"ממנו לא ייצא דבר". שתי מאות עברו, 

והאיש הנרגן והעוין, שהׂשביע את מוריו 
מרורים, אינו פוסק מלשאת את התואר: 

"גדול מהפכני המוסיקה".

למעשה, לא בטהובן חולל את המהפכה, 
אך הוא הבחין בה והעניק לה ביטוי. 

בשעה שצ'מבלו המפרטים פינה את 
מקומו לפסנתר המקשים, בשעה שאולם 

 camera-הקונצרטים תפס את מקום ה
והקפלה, בשעה שקוני כרטיסים בורגנים 
תפסו את מקום הפילנתרופים האצילים, 
בטהובן היה שם להבין כי דמוקרטיזציה 
היא שם המשחק, ועמה אינדיבידואציה 
ואמוציה, חופש וחיפוש, פיאנו ופורטה. 

הסימפוניה השביעית הושלמה באביב 
1812, בתום עשור פורה במיוחד, שהביוגרף 
האמריקני מיינרד סולומון מכנה "העשור 

ההרואי של בטהובן". זה עשור שבו, 
מלבד שלישיות פסנתר, רביעיות, סונטות, 
קונצ'רטי, מיסה ופנטסיה כוראלית, הלחין 
בטהובן שש מתשע הסימפוניות שלו, ובהן 

תמצית המהפך הבטהובני – הסימפוניה 
השלישית, הארואיקה.

קונצרט הבכורה של הסימפוניה השביעית 
התקיים בדצמבר 1813, והכנסותיו נועדו 

לשיקומם של חיילים אוסטרים ובווארים, 
פצועי קרב ָהָנאוּ נגד צבאות נפוליאון. 

ההצלחה הורגשה מיד. הקהל יצא מגדרו. 

ידוענים לא מעטים לוהקו לנגן בקונצרט, 
ובהם המלחינים שפֹוְהר, הוֶּמל, מאיירבר 

 ומֹוֶשֶלס. עמם ניגנו עוד שני מורים 
נציג וסליירי.   לשעבר של בטהובן - שוּּפַ

לואי שפוהר מדווח על "כרכורי" מאסטרו 
בטהובן על גבי הדוכן: הנפת הזרועות 

לצדדים, השתופפות עמוקה לשם השגת 
פיאנו וניתור באוויר לשם הפקת ספורצנדו. 

עוד הוא מעיד על תשואות רמות במיוחד 
בתום האלגרטו )כן, כן, אז עדיין מחאו 

כפיים באמצע היצירה(, דבר שלא הותיר 
מנוס אלא לנגנו שוב, אולי אפילו פעמיים.

לימים הדביק ריכרד וגנר לסימפוניה את 
הכינוי "פסגת המחול", ואכן, גם אם מנגינות 

יפות תופסות בה את האוזן, הריתמוס 
הוא הדוחף את היצירה קדימה, הוא סם 

חיוניותה, הוא מנוע חגיגיותה. אולי עשוי 
הבולרו האובססיבי־קומפולסיבי שחיבר 

מוריס ראוול 115 שנים אחר כך להתחרות 
בשביעית בכישופו הריתמי.

בפרק הראשון, המעבר בין האקדמה 
 הארוכה )מאוד( לבין הוויואצ'ה ָזרוּע 

חזרה אינסופית על הצליל מי. המנצח 
כריסטוף ֶאֶשנּבך מעיר כי המקטע המרתק 

ביותר בכל תשע הסימפוניות של בטהובן 
 הוא המעבר בין האקדמה לאלגרו 
 של הפרקים הראשונים, והנה כאן 

"המי פשוט יוצא במחול". 

הפרק השני בלה מינור, איטי למרות 
 כותרתו, והוא מעוטר באקורד בלתי 

 יציב בראשו ובזנבו. האלגרטו הנשגב 
 הזה, שהקהל התאהב בו מיד, פתוח 
 מאז לאינטרפרטציות מגוונות של 

מנצחים ולהתרשמויות סותרות של 
שומעים: האם הוא מחול אצילי ורב הוד? 

 האם זד חורש מזימות עומד בשער? 
ייתכן שהוא מרש ֶאֶבל, אבל, מצד שני, 

שירתו כה לירית... 

הפרק השלישי הוא סקרצו בתבנית 
 ABABA עם טריו המנוגן פעמיים, 

וביסודו מזמור עולי רגל אוסטרי. המבקר 
מייקל סטיינברג מתארו כ"הרפתקה 
משכרת, מלאה קדנצות משתפלות, 

הפתעות, התפרצויות והתפוצצויות". סר 
תומס ביצ'ם לא אהב אותו: "כמו עדת 

שוורים טיבטיים", הפטיר. 

הפרק הרביעי בצורת הסונטה, מכיל 
אנרגיות מחול אקסטטיות. "בכחנליות" 
קרא להן אחד המבקרים, ואכן... בקֹוָדה 

 הקֶרְשֶצ'נדו נבנה אל עבר פורטה המסומן 
ב-fff )פורטה פורטיסימו(. פרידריך ויק, 

 אביה של קלרה שומן, נכח באחת 
החזרות, וסיפר לידידיו כי "בטהובן כנראה 

הלחין את הדבר הזה במצב של גילופין". 
קרל מריה פון ובר – עוד "פון" שבחר 

 להסתייג מ"ואן", אמר: "הבטהובן הזה...
ישר לבית משוגעים אתו".
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Sing to 
the Lord 
a New Song
Avner Biron conductor 
Franziska Gottwald mezzo-soprano 
)Germany(
Natasha Sher violin )Israel(

Antonín Dvořák )1841-1904(
Romance for Violin and Orchestra 
op. 11 in F Major

Antonín Dvořák 
Biblical Songs )Psalms( op. 99

Intermission

Mark Lavry )1903-1964(
By the Rivers of Babylon 
for String Orchestra op. 33

Ludwig van Beethoven )1770-1827( 
Symphony no. 7 op. 92 in A Major

Rehovot / Weizmann Institute, Wix Auditorium
Thursday, December 8 2016 at 20:00

Tel Aviv / Tel Aviv Museum of Art
Friday, December 9 2016 at 13:00
Saturday, December 10 2016 at 20:00
Sunday, December 11 2016 at 20:00

Jerusalem / Jerusalem Theater
Tuesday, December 13 2016 at 20:00
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