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ארבע רוחות השמיים

הקאמרטה הישראלית ירושלים

מייסד ומנהל מוסיקלי :אבנר בירון
יועץ :יוסף ברדנשוילי
חברי התזמורת
כינור ראשון
מתן דגן*
נטשה שר*
כרמלה ליימן**
יו ּקי אישיזאקה
דניס ג'רסי
רומן יוסופוב
סופיה קירסנובה

*נגן ראשי **משנה לנגן ראשי

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

בסון
מאוריציו פאז*
קריסטיונס גריגס

חליל
אסתי רופא*
אבוב
מוקי זוהר*
אורי מירז

קרן יער
אלון ראובן*
רות ורון
טימפני
קרן פנפימון־זהבי*

נגנים אורחים :נעמה נוימן ,אורי נהיר ,חליל; איליה שוורץ ,עידו אזרד ,קלרינט; רומן קוֹט ,איתמר לשם ,קרן;
אבישי בן־חור ,דן ורון ,חצוצרה; לירון רינות ,דניאל לו ּ ָּבשֶ בְ סְ ִקי ,יעקב שֵ יינדוֹרף ,טרומבון; דוד ּבו ּך ,טובה;
עודד גַייצְ הַ לְ ס ,ג'פרי קוֹבַ לְ סְ ִקי ,כלי הקשה; אבי שריד ,ויולה; אסתר ַולַדָ ֶרס ,צ'לו
חברי העמותה וחברי הוועד המנהל
רוני זהבי* ,יו"ר
אבנר אזולאי*
יעקב אייזנר*
ד"ר חנן אלון
פרופ' רות ארנון*

*חברי הוועד המנהל

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*
גרשון זוהר
יהודה זיסאפל

רות חשין*
ניסים לוי
משה מיכלס*
פרופ' מנחם פיש
אורלי פרומן*
פרופ' שמואל קבילי

רו"ח רענן קופ*
פרופ' אורי קרשון
פרופ' דפנה שוורץ*
לאה שמיר־שנאן
ברוך שלו
דב שפיר

הצוות האדמיניסטרטיבי
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

מנהל במה :ואלרי אקסיונוב
יועץ משפטי :עו"ד עמי פולמן
הנהלת חשבונות :שרית יצחקי

מחלקת מנויים / 1-700-55-2000 :בימים א'-ה' 17:00-09:00
משרד התזמורת :רח' ההגנה  ,13הגבעה הצרפתית ,ירושלים  /טל / 02-5020503 :פקס02-5020504 :
כתובתנו באינטרנט / www.jcamerata.com :אימיילinfo@jcamerata.com :
התזמורת נתמכת על ידי :משרד התרבות והספורט | עיריית ירושלים ,האגף לתרבות ומסתייעת בתורמים שונים.

חפשו אותנו
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אבנר בירון מנצח
מרק ֶ ּב ִּבינְגְ טוֹן פסנתר (אנגליה)
מריטה ס ֹו ְל ֶ ּב ְרג סופרן (נורבגיה)
ג'ון איירלנד ()1962-1879
קונצ'רטו לפסנתר במי במול מז'ור

ירושלים  /תיאטרון ירושלים ,אולם הנרי קראון
יום ג' 4.7.17 ,בשעה 20:00

וולפגנג אמדאוס מוצרט ()1791-1756
האריה "אין לי עניין במחזר רך־לבב" ק' 74b
האריה "אהובי ,תחינתי לך!" ק' 78
רצ'יטטיב ואריה "די ,ניצחתָ !" ק' 486a

רחובות  /אולם ויקס במכון ויצמן למדע
יום ד' 5.7.17 ,בשעה 20:00

הפסקה
אבי עילם־אמזלג ()1939
"לבי במזרח" רפסודיה לתזמורת קאמרית
(בכורה עולמית)

תל אביב  /מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו' 7.7.17 ,בשעה 13:00
מוצ"ש 8.7.17 ,בשעה 21:00
יום א' 9.7.17 ,בשעה 20:00

אדוורד גריג ()1907-1843
השיר "האביב" מתוך
״ 12מנגינות למילים של אוֹסְ מוּנְד וִי ְניֶה",
אופ' 33
אדוורד גריג
קטעים מסוויטות "פר גינט"
מס'  1אופ'  46ומס'  2אופ' 55
ושירה של סוֹלְ וֶג מאופ' 23

השתתפותה של מריטה סולברג בסדרת
הקונצרטים בנדיבותם של רות ואוריאל ארנון
כתיבת התוכנייה בני הנדל עיצוב חגית מימון
צילום השער ועיבוד פוטוגרפי יצחק נופך מוזס

בסיוע קרן
ג'ון איירלנד
בבריטניה

אבנר בירון  /מנהל מוסיקלי ומנצח

מ

עוף וחדשנות מאפיינים את המנצח
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
באירופה (.)AEC
בשנת  2005זכה בפרס שרת החינוך על
מצוינות ותרומה אמנותית רבת שנים
בתחום המוסיקה בארץ ,ובשנת  2013העניק
לו משרד התרבות והספורט פרס ע"ש אריק
איינשטיין ליוצרים שתרמו להתפתחות
התרבות הישראלית לדורותיה.

צילום :סיימון ואן בוקסטל

מרק ֶ ּב ִּבינְגְ טוֹן  /פסנתר

מריטה ס ֹו ְל ֶ ּב ְרג  /סופרן

שואות הקהל ושבחי המבקרים העלו את מרק בבינגטון למקום
של כבוד בזירת הפסנתרנות הקונצרטית .מלבד אינספור
קונצרטים במולדתו ,עם שלוש התזמורות הפילהרמוניות של
לונדון ,תזמורת הקונצרטים של ה" ,BBC-נגני מוצרט הלונדוניים"
ועוד ,הופיע ברחבי אירופה ,במזרח הרחוק ,בארצות הברית ובצפון
אפריקה ,עם מיטב התזמורות ,בהרכבים קאמריים וברסיטלים.

"

צילום :פליקס ברודי ,רמה נייט

ת

בבינגטון מקפיד לבצע יצירות של בני ארצו ולהקליטם .לא מכבר
העלה על תקליטורים עיבוד לשני פסנתרים של "הפנטזיה על נושא
של תומס טליס" של ווהן ויליאמס ,שני קונצ'רטי לפסנתר מאת
המלחין הוולשי ויליאם מתיאס ( ,)Mathiasקונצ'רטינו של המלחין
האנגלי סר ארנולד בקס ( ,)Baxאת מכלול היצירות לפסנתר סולו
של ג'ון איירלנד ,וכן את הקונצ'רטו של איירלנד שישמיע היום .על
הקלטת הקונצ'רטו של איירלנד ושל יצירת ההמשך שלו "אגדה",
עם התזמורת הקאמרית "הברבור" של סטרטפורד־על־נהר־אייבון,
כתב המבקר ריצ'רד אדמס" :אין ספק ,בבינגטון 'שוחה' באיירלנד.
נגינתו נֵחנה בכל הרגישות שאנו מצפים ממנו" .שבעה מתקליטוריו
מבטאוני מוסיקה בריטיים ובינלאומיים.
זכו לציון חמישה כוכבים ִ ּ
בבינגטון ,יליד  ,1972למד בקולג' המלכותי למוסיקה בלונדון וזכה
שם במלגות ובפרסים רבים .זאת הופעתו הראשונה עם הקאמרטה.

אחרי הקונצרט הזה ברור לנו איך נשמע מלאך" ,כתב מבקר
העיתון הנורבגי ָל ֶגנְדַ לְ סְ ּפוֹסְ טֶ ן על בת ארצו מריטה סולברג,
שגילמה את המלאך בבכורת פרנציסקוס הקדוש מאסיזי של
אוליביֶה מֶ סְ יאֶ ן .ובביטאון המקוון  Opera Nowתיארו אותה כבעלת
"קול בהיר ומצוין ונוכחות בימתית כובשת".
באחרונה הופיעה סולברג באופרה הממלכתית של וינה בתפקיד
מימי בלה בוהם של פוצ'יני; באופרה הלאומית הנורבגית
בתפקיד לְ יו ּ בטורנדוט של פוצ'יני ,כאנטוניה בסיפורי הופמן
של אופנבך וכדונה אלווירה בדון ג'ובאני של מוצרט; את הרוזנת
בנישואי פיגארו של מוצרט גילמה באופרה הנורבגית ובתֵ אַ ְטר ֹו
לָה פֶ נִיצֶ 'ה של ונציה ,את מיכאלה בכרמן של ביזה באופרת
מינסוטה ,ואת פמינה בחליל הקסם של מוצרט באופרה
של לוס אנג'לס .עוד גילמה את נֶדָ ה בליצנים של לאונקוואלו,
גרטל בהנזל וגרטל של הומפרדינק והמקהלה הנשית באונס
לוקרציה של בריטן.
על בימות הקונצרטים הופיעה ברקוויאם של פורה עם התזמורת
הלאומית של מדריד ,ברקוויאם הגרמני של ברהמס עם תזמורת
פריס ,בסימפוניה השנייה של מאהלר עם הסימפונית של גטבורג
ובתשיעית של בטהובן עם התזמורת המלכותית הסקוטית.

הקונצרטים הבאים
בשיתוף מגזין אופוס

ערב עם

סאיאקה שוג'י
ניצחתי על כנרים
גדולים רבים.
היא איננה כנרת,
היא תופעת טבע"
יורי טמירקנוב

אלכסנדר ברנשטיין מנצח
סאיאקה שוג'י כינור (יפן)
בתכנית
בטהובן  /סימפוניה מס' 7
צ'ייקובסקי  /קונצ'רטו לכינור
תיאטרון ירושלים,
אולם הנרי קראון
מוצ"ש ,15.7.17 ,בשעה 21:00

מגניפיקט (קונצרט פתיחת העונה ה)34-

אבנר בירון מנצח
רובי יוז סופרן (בריטניה)
סמנתה פרייס מצו־סופרן (בריטניה)
מרק מולומוט טנור (ארה"ב)
ריימונד נולטה בס בריטון (גרמניה)
המקהלה הפילהרמונית הלאומית של טרנסילבניה

כרטיסים בקופת התזמורת:
1-700-55-2000
ובאתרwww.jcamerata.com :

*במקומות ישיבה
מוזלים בלבד.

צילום :פדריקו הרננדז

כרטיסים
לצעירים מתחת
לגיל ₪ 50 :*35

רחובות :מכון ויצמן למדע ,אולם ויקס
יום ה' 19.10.17 ,בשעה 20:00
תל אביב :מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו' 20.10.17 ,בשעה 13:00
מוצ"ש 21.10.17 ,בשעה 20:00
יום א' 22.10.17 ,בשעה 20:00
ירושלים :תיאטרון ירושלים
יום ג' 24.10.17 ,בשעה 20:00

צילום :ג׳ושוע סנואו ,רופרט קונאנט ,בארי הייל ,יח״צ

ויואלדי מגניפיקט בסול מינור
בא ּך מגניפיקט ברה מז'ור
יהודה זיסאפל פואמה לכלי קשת
טלמן המגניפיקט הלטיני בדו מז'ור

ג'ון איירלנד ( / )1962-1879קונצ'רטו לפסנתר במי במול מז'ור
אִ ין טֶ מְ פ ֹו מוֹדֶ ָרט ֹו ֶ /לנְט ֹו אֶ סְ ּפ ֶרסִ יב ֹו /
פינאלה – פוֹק ֹו ְּפיו ּ ֶלנְט ֹו

מ

יעוט מביך של מלחינים בעלי שם
מזדקר לעין בהיסטוריוגרפיית
המוסיקה של אנגליה בעידן הקלאסי.
לעומת זאת ,זרועים ׁ ָשמֶ יהָ כוכבים לפני
עידן זה ואחריו :הרנסנס והבארוק מתברכים
ופ ְרסְ ל,
בטָ לִ יסֶּ ,ב ְרד ,מו ְֹרלִ י ,דָ או ּ ַלנְד ,בּלוֹאו ּ ּ ֶ
והתקופה הרומנטית־מודרנית באֶ לְ גָר,
יפט ,ווהן ויליאמס ,הוֹלְ סְ ט ו ְ ּב ִריטֶ ן.
ִדילִ יו ּסִ ,ט ּ ֶ
ג'ון איירלנד שייך למקבץ השני.

איירלנד ,בן למשפחה סקוטית ,נולד בפרבר
יוקרתי של מנצ'סטר .ב ,1893-עם התקבלותו
ללימודים בקולג' המלכותי למוסיקה
בלונדון ,התייתם משני הוריו" .צעיר מופנם
ועצוב ,בעל ביקורת עצמית נוקבת" כינה
אותו מישהו אז ,ואולי תיאור זה מסביר
מדוע השמיד איירלנד את רוב יצירות
נעוריו .לפרנסתו עבד כנגן עוגב וכמנהל
המקהלה של כנסייה לונדונית .ב1923-
הצטרפה לעיסוקיו גם ההוראה :הוא החל
ללמד באותו קולג' שבו למד בנעוריו .בנג'מין
בריטן היה בין תלמידיו.
עיקר תנובתו של איירלנד  -מיניאטורות
לפסנתר ,שירים מלו ּוי פסנתר ויצירות
קאמריות ומקהלתיות .המיניאטורות
והשירים הם שהחלו להקנות לו פרסום־מה
כמלחין .ואז ,לקראת תום מלחמת העולם
הראשונה זכתה הסונטה השנייה שלו
לכינור לקבלת פנים כה אוהדת ,עד כי
רשם ביומנו" :זה כנראה המקרה הראשון
שמלחין בריטי מופקע מאלמוניות יחסית
ביצירה קאמרית" .לימים חיבר גם מוסיקה

לכלי נשיפה ולקולנוע .אופרות וסימפוניות
לא חיבר .כרוב האימפרסיוניסטים ,העדיף
יצירות קטנות.
נהייתו של איירלנד אחר האימפרסיוניזם
הייתה יוצאת דופן באותה עת לחניכי
הקולג' המלכותי .מתברר שבמקביל
ליצירות בטהובן וברהמס ,שבהן השביעוהו
שם לרוב ,נמשך גם אל סגנונם של ראוול
ודביסי*.סגנונם התמזג ביצירתו לידי
"אימפרסיוניזם אנגלי" ,שעמד בקיטוב־מה
עם ה"לאומיות האנגלית" מבית מדרשם של
בני זמנו ווהן־ויליאמס והולסט .בקונצ'רטו
שלפנינו נשמע כי גם במקצבים ג'אזיים
אָ לָה גרשווין לא בחל ,וגם לרישומי
הקונצ'רטו לפסנתר מס'  3של פרוקופייב
הניח לחדור .הרמוניות כרומטיות ומלאות
שובבות והומור יזכירו אולי פה ושם פראזות
משל קורט וייל.
היסטוריוני המוסיקה תמימי דעים כי
הקונצ'רטו לפסנתר של איירלנד הוא
מיצירותיו הטובות ביותר ,בוודאי אחד
הקונצ'רטי לפסנתר הטובים שיצא תחת ידי
מלחין אנגלי .הלחנתו הושלמה בשנת ,1930
והסולנית בבכורה ,שנערכה בקווינס הול,
מעונם הראשון של ּ
"הפרוֹמְ ס" הלונדוניים,
הייתה הפסנתרנית הלן ּ ֶפ ְר ִקין ,תלמידה
של איירלנד לקומפוזיציה ,אשר לה אף
הקדיש את הקונצ׳רטו.
הצלחת היצירה הייתה גורפת ומיידית,
עד כי איירלנד אץ להלחין עוד קונצ'רטו
לפסנתר ,מוקדש אף הוא לפרקין .דא עקא,
רק פרק אחד הצליח להשלים וקרא לו
"אגדה" .מתברר ,שהעלמה פרקין עוררה

כ 26-דקות
עניין רומנטי במורה ,ומשלא נענתה
לו ,אמנם הניח לה לנגן את "אגדה" עם
הסימפונית של ה BBC-בניצוח אדריאן
ּבוֹלְ ט ,אך אז ,לתדהמתה ,השמיט את
ההקדשות מתווי שתי היצירות.
תזמור הקונצ'רטו שלפנינו עשיר :צמד
חלילים ופיקולו משוחחים עם הפסנתר,
וכן צמדי אבובים ,קלרינטים ,בסונים
וחצוצרות ,שלושה טרומבונים ,ארבע קרנות,
טימפני ,כלי הקשה וכלי קשת.
הפרק הראשון ,בצורת הסונטה ,מתחיל
מתון ,אך מתעורר לקטעי מחול דלגניים
ולדיאלוגים מלאי דרמה בין הפסנתר
לסקציות השונות של התזמורת .הפרק
השני ,המסומן אטי והבעתי ,הוא מעין שיח
אהבה בין הפסנתר לתזמורת ,שמתפתחות
בו גם נימות מתח .הפרק נמזג באורח טבעי
בפינאלה ,שבו איירלנד משחרר זיקוקין
די־נור וכחניים בין הסולן לכלים שונים,
ושם  -לצד קטעים ליריים להפליא -
הוא משלב גם אותם קצבים ג'אזיים
והשתובבויות כרומטיות.
משפט לסיום :הנושא העיקרי של
הפרק הראשון בקונצ'רטו הוא ציטוט
מ"פנטזיה" לכלי קשת ,שזיכתה בשנת
 1929את מלחינתה בפרס ק ֹו ֶּבט בתחרות
לקומפוזיציה של הקולג' המלכותי
למוסיקה של לונדון .שמה של המלחינה?
הלן ּ ֶפ ְר ִקין...
*בשתי הדקות הראשונות של הקונצ'רטו הזה
ובשתי הדקות לקראת סיומו ,מופיע מהלך
ייקווֹק של גוֹלִ יווֹג" מאת דביסי.
המזכיר את "הקֵ ְ

וולפגנג אמדאוס מוצרט ( / )1791-1756שלוש אריות קונצרטיות

ב

מסגרת המנעד הקצר של חיי מוצרט,
נמתח מרחק די גדול בין זמן ההלחנה
של שתי האריות הראשונות שנשמע היום
לבין הרצ'יטטיב־פלוס־אריָה השלישית .את
היצירה הקולית די ,ניצחת ...אל תעזבני
חיבר מוצרט במנהיים בראשית  ,1778והוא
אז מלחין ַּבשֵ ל בן  ,22ואילו את האריה
אין לי עניין במחזר רך־לבב ,הלחין
ככל הנראה ב ,1771-כלומר בהיותו בן ,15
במילאנו ,ובאשר לתיארוך האריה אהובתי,
תחינתי לך  -שהלחין בצפון איטליה גם
כן  -הדעות נעות בין  1770לבין  1768או ,1766
כלומר  -המלחין היה לכל המאוחר בן 14
ואולי אפילו בן  10בהלחינו אותה.
האריה אין לי עניין במחזר רך־לבב לקוחה
מלִבְ ִרית האופרה "דֶ מוֹפ ֹונְטֶ ה" של ְּפי ְֶטר ֹו
מֶ טַ סְ טָ זְ יוֹ ,הפורה במחברי הַ ִלּבְ ִריּוֹת של
המאה ה .18-ללברית הזאת נתפרו כשבעים
לבושים מוסיקליים ,ובהם משל ויואלדי,
ּכֶרו ּ ִ ּבינִי ,גְ לו ּק והאסֶ ה .מוצרט הלחין לאורך
השנים עוד חמש אריות מן הלברית הזאת,
וב 1778-אף התכוון להשלים את האופרה
כולה ,אך הדבר לא קרם עור וגידים.
העלילה פתלתלה ,ולא נגולל את כולה.
ְק ֵראוּזָה ,נסיכת פריגיה ,מנסה באריה
שנשמע לעורר נער צעיר המאוהב בה להרוג
את אחיו הבכור ,נסיך תראקיה ,על כי עלב
בה בסרבו לקיים את הצו המלכותי לשאתה
לאשה ,וסירובו מונע ממנה את כתר
תראקיה .בסיום האופרה הצופה מבין שני
דברים חשובים :סירובו של ה"בכור" לשאת
את ְק ֵראוּזָה היה מוצדק :הוא היה נשוי
בסתר לאחרת ,והעיקר ,טוב שהנער
לא ה ֲָרגוֹ ,כי מתברר ש"הבכור" איננו
בנו הביולוגי של מלך תראקיה ,ויורש

כ 16-דקות
יש הרואים דמיון בין האריה הקדומה
הזאת לבין האריה של דונה אנה מדון
ג'ובאני ,שהלחין מוצרט בווינה ללברית של
דָ ה ּפ ֹונְטֶ ה ב" ,1787-אל תאמר לי ,אהובי,
שאני אכזרית כלפיך".

העצר האמיתי הוא בעצם הנער המאוהב
"רך־הלב" ,ובשאתו את ְק ֵראוּזָה ,יהיה למלך
והיא למלכה.
אשר למוסיקה :אחרי פתיחה תזמורתית
מזמינה ,ניתנת לסופרן מנגינה מוצרטית
חביבה והזדמנות להציג את יכולותיה
בתחום הקוֹלו ָֹרטו ָּרה (מילולית" :צביעה"),
כלומר לסלסל בקולה הן על פי תווים
והן באלתור חופשי בשתי קדנצות ,שבהן
התזמורת מחכה עד שהיא מתבטאת
כיאות בסלסוליה.
את האריה אהובתי ,תחינתי לך הלחין
מוצרט כאמור בילדותו .גם היא לקוחה
מלברית של מטסטזיו" ,אַ ְר ּ ַתסֶ ְרסֶ ה"*.
מוצרט הלחין רק את הבית הראשון מבין
שניים .גם כאן קוֹלו ָֹרטו ּרת הסופרן חוגגת.
המליסמות שהיא מסלסלת מחקות אנחות
או יְפָ חות המהדהדות זו אחר זו .אמנם זהו
תפקיד של סופרן (או סריס ,בימי מוצרט),
אך הדמות השרה היא אַ ְר ּ ַת ְקסֶ ְר ְקסֶ ס המלך,
ירה שאינו כפוי טובה.
המבטיח לאהובתו סֶ מִ ָ

הרצ'יטטיב והאריָה די ,ניצחת ...אל
תעזבני נכתבו במנהיים שבגרמניה ב.1778-
מוצרט הלחין את היצירה בעבור זמרת
הסופרן דורותיה ֶונ ְְדלִ ינְג ,שתגלם כעבור
כשנתיים את התפקיד הראשי באופרה שלו
"אידומניאו" .את הטקסט בחר מן האופרה
"דיד ֹו הנטושה" .דידו ,מלכת
של מטסטזיו ִ
קַ ְרתַ גוֹ ,ננטשת על ידי אהובה אֶ נֶיאָ ס,
וכמעשה התגרות היא מראה לו מכתב
שבו היא נענית להצעת הנישואין של מלך
המו ִּרים .הצגת הדף ("הִ ּנֵה ּכָאן הַ ִּמכְ ּ ָתב")
הופכת למעשה למחווה של הגשתו לאהוב
כדי לנסות להשיבו אליה (" ֲהי ְַר ׁ ֶשה לְ ָך לִ ְ ּב ָך
לִבְ ּג ֹד ִ ּבי .)"?...הרצ'יטטיב מלוּוֶה בכלי
הקשת בלבד ,והאריה הנוגה ,מגובה
בטקסטורת חלילים ,בסונים וקרנות,
כינורות מעומעמים ושאר כלי קשת,
ומשקפת יפה את אהבתה הנואשת של
דידו ,את חוסר ִ ּבטחונה ואת חרדתה הגואה.

*זאת הלברית המולחנת ביותר של מטסטזיו.
יותר מ )!( 90-גרסאות יש לה ,ובהן יצירות
של האסה ,גלוק ,יוהאן כריסטיאן באך,
מִ יסְ לִ יבֶ צֶ 'ק ואָ ִריוֹסְ ִטי .הגיבור הוא מלך פרסי,
שבפי היוונים הוא קרוי אַ ְרטַ ְקסֶ ְרסֶ ס ובפי
היהודים אַ ְר ּ ַתחְ ׁ ַש ְש ּ ָׂתא .במקורות היהודיים יש
המזהים אותו עם אחשוורוש .אחרים מזהים
אותו עם אביו ,חַ ׁ ִשיאֲ ָרש הראשון ,ורש"י פוסק:
אַ ְר ּ ַתחְ ׁ ַש ְש ּ ָׂתא  -בנם של אחשוורוש ואסתר.

 אין לי עניין במחזר רך־לבב:אריה
)1771( וולפגנג אמדאוס מוצרט
)1782-1698(  פייטרו מטסטזיו:המילים
" מלך ְּת ַר ְקיָה,מלברית האופרה סריה "דֶ מוֹפ ֹונְטֶ ה
,אֵ ין לִ י עִ ְניָן ִ ּבמְ חַ ז ֵּר ַר ְך־לֵבָ ב
,ׁ ֶש ִּמ ַּדת ְ ּגבו ָּרת ֹו ּכָל ּכ ְָך עֲלו ּבָ ה
,ׁ ֶשי ּ ְִרעַ ד ּכָל ּ ֻכ ּל ֹו ְ ּבצֵ את ֹו לְ דו ְּ־ק ָרב
!ׁ ֶש ָכּל ְ ּגבו ָּרת ֹו ִ ּבלְ לַהֵ ג אַ הֲבָ ה
 תחינתי לך, אהובתי:אריה
)?1770( וולפגנג אמדאוס מוצרט
 פייטרו מטסטזיו:המילים
)"ש ְש ּ ָׂתא" ("אַ ְר ּ ַת ְקסֶ ְר ְקסֶ ס
ַ ׁ ְמלברית האופרה "אַ ְר ּ ַתח
, ְּתחִ ינ ִָתי ל ְָך,אֲ הו ּבָ ִתי
,אַ ל ִּת ְק ְר ִאי לִ י ְ ּכפו ּי טוֹבָ ה
אֻ מְ לָלו ּת ְוח ֹסֶ ר ִּת ְקוָה
.נ ְָתנו ּ הָ אֵ לִ ים לִ י ְ ּכבָ ר ַּדי
:רצ'יטטיב ואריה
 אל תעזבני... ניצחת,די
)1778( וולפגנג אמדאוס מוצרט
 פייטרו מטסטזיו:המילים
"מלברית האופרה "דידו הנטושה

 בני הנדל:עברית

Aria: Non curo l'affetto d'un timido amante
Wolfgang Amadeus Mozart (1771)
Text: Pietro Metastasio (1698-1782)
From the libretto of "Demofoonte, ré di Tracia"
Non curo l'affetto d'un timido amante,
Che serba nel petto sì poco valor;
Che trema se deve far uso del brando;
Che audace è sol quando si parla d'amor!
Aria: Per pietà, bell'idol mio
Wolfgang Amadeus Mozart (1770?)
Text: Pietro Metastasio
From the libretto of the opera "Artaserse"
Per pietà, bell'idol mio,
Non mi dir ch'io sono ingrato;
Infelice e sventurato
Abbastanza il Ciel mi fa.
Recitative and Aria:
Basta, vincesti… Ah non lasciarmi
Wolfgang Amadeus Mozart (1778)
Text: Pietro Metastasio
From the libretto of "Didone abbandonata"

, הִ ּנֵה ּכָאן הַ ִּמכְ ּ ָתב, ִנ ַ ּצחְ ּ ָת, ֵּדי ְ ּכבָ ר:רצ'יטטיב
! ְ ּכפו ּי טוֹבָ ה, אֲ נִי עֲדַ יִן אוֹהֶ בֶ ת או ְֹת ָך,ְראֵ ה
ָ ְ ּבמַ ָּבט אֶ חָ ד מֵ עֵ ינ
ֶיך
;ירנִי
ֵ  ְבּלִ י ּכָל ֲהגָנוֹת מו ִֹת,ישנִי
ֵ ׁ ִאַ ּ ָתה מַ חְ ל
?ֲהי ְַר ׁ ֶשה לְ ָך לִ ְ ּב ָך לִבְ ּג ֹד ִ ּבי וְאָ ז לְ עָ זְבֵ נִי

Recitative: Basta, vincesti, eccoti il foglio.
Vedi quanto t'adoro ancora ingrate!
Con un tuo sguardo solo
Mi togli ogni difesa e mi disarmi;
Ed hai cor di tradirmi e poi lasciarmi?

, אֲ הו ּבִ י הַ יָּקָ ר, לֹא, אַ ל ּ ַתעַ זְבֵ נִי, הוֹי:אריה
? ִאם אַ ּ ָתה נו ְֹט ׁ ֵשנִי,ְ ּבמִ י אֶ בְ טַ ח
, לֹא! נָא אַ ל ּ ַתעַ זְבֵ נִי, אַ ל ּ ַתעַ זְבֵ נִי,הוֹי
? ִאם אַ ּ ָתה נו ְֹט ׁ ֵשנִי,ְ ּבמִ י אֶ בְ טַ ח
,לֹא אוּכַל לִ חְ יוֹת ִאם נֵאָ לֵץ לְ הִ ּ ָפ ֵרד
! לֹא אֶ ְש ׂר ֹד ְ ּכ ׁ ֶש ִ ּל ִ ּבי ּכ ֹה חָ ֵרד,חֵ י נַפְ ׁ ִשי

Aria: Ah non lasciarmi, no, bell'idol mio,
Di chi mi fiderò, se tu m'inganni?
Ah non lasciarmi, no, ah no, non lasciarmi,
Di chi mi fiderò se tu m'inganni?
Di vita mancherei nel dirti addio,
Che viver non potrei fra tanti affanni!

אבי עילם־אמזלג (" / )1939לבי במזרח" ,רפסודיה לתזמורת קאמרית (בכורה עולמית)

ז

ה שנים שד"ר אבי עילם־אמזלג מגבש
מיזוגי מערב ומזרח במוסיקה .מוטב
לומר מערב ומע'רב ,כי כבר במוסיקה
המרוקנית שספג בילדותו קיימים מיזוגים
ועירובים ,כפי שיוסבר ב״דבר המלחין״.
בימים אלה עילם־אמזלג מחבר ספר על
המוסיקה האנדלוסית ,מנחה דוקטורנטים
ומרצה בארץ ובעולם על סוגיות בתחומי
המוסיקה ,המוסיקולוגיה והפולקלור.
בעיצומה של "העלייה ההמונית" ,ב,1952-
עלה אברהם אמזלג ארצה מקזבלנקה
בגפו ,והוא ילד בן  .13משנתגלה כשרונו
המוסיקלי במוסד החינוכי של עליית הנוער,
קיבל מלגות מקרן שרת (אז "קרן נורמן")
ללמוד נגינת חליל אצל או ּרי טֶ ְּפלִ יץ,
באותם ימים החלילן הראשון של
הפילהרמונית הישראלית .אחרי לימודים
במדרשה למחנכים למוסיקה בתל אביב,
השלים את חוק לימודיו באקדמיה למוסיקה
ע"ש רובין בתל אביב בהצטיינות יתרה.
קומפוזיציה למד אצל לאון שידלובסקי
וניצוח אצל גארי ברתיני ונעם שריף.
את עבודת הדוקטור כתב ב1986-
בהנחיית פרופ' אמנון שילוח על
"התפיסה המודאלית בשירת הבקשות".
עילם־אמזלג הלחין עשרות יצירות,
מקטעים לכלים סולניים ועד ליצירות
למקהלה ולתזמורת .אחת מיצירותיו,
"רפסודיה על לחנים של יהודי מרוקו" ,זכתה
בפרס הראשון של התזמורת הקאמרית
הישראלית ( .)1978לפני כן זכה בפרס
המועצה הציבורית לתרבות ולאמנות (,)1973
ואחר כך  -בפרס על שם ד"ר ג׳ו לוי (,)1987

בפרס עיריית תל אביב ( )2004ובפרס תור
הזהב של עיריית אשדוד (.)2017
בסגנונו המוסיקלי של עילם־אמזלג
משולבות מסורות וצורות מוסיקליות
מזרחיות עם שיטות מערביות .בשנת
 1994הוזמן להשתתף בהקמת התזמורת
האנדלוסית הישראלית "הראשונה בעולם"
כדבריו ,ולנצח עליה .זהו הרכב קאמרי,
שמתנגנים בו בצוותא חדא כלים מזרחיים
ומערביים ,ומשולבת בו נגינה מִ תַ וִים עם
אלתור על פי מקאמאת* .לקראת יציאתו
לגמלאות ,לפני פרישתו מניהול התזמורת
בסיום עונתה התשיעית ,הקפיד ד"ר עילם־
אמזלג לרשום את המוסיקה האנדלוסית
הערבית והיהודית שבהקלטות האקוסטיות
של התזמורת אל ִתיוו ּי מערבי ,כדי שיוכלו
לנגנה נגנים מערביים גם בעתיד.

דבר המלחין

את המוסיקה של מרוקו ספגתי עד לגיל בר
המצווה .אחרי כן למדתי מוסיקה מערבית,
ומצאתי את עצמי עמוק במוסיקה של באך
ושל ברטוק .כמי שחי במזרח ובמערב כאחד,
יצירותיי ספוגות במוסיקה המזרחית ,אך
מיועדות לקהל המערבי שבו אני חי .יש
שהרכיבים של המוסיקה העשירה של
צפון־אפריקה מוטמעים ביצירותיי מבלי
משים ,ויש שאני משלב נעימות או שברי
נעימות מרוקניות ביצירה חדישה בכוונת
מכוון .הרפסודיה (או הסוויטה) ״ליבי
במזרח״ היא יצירה לתזמורת קאמרית,
שבה החלטתי לפרוש לפני אוזן המאזין
לחנים של יהודי מרוקו שגדלתי עליהם
בבית אבא־אמא :בלילות שבת ,בחגים,
באירועי שמחה ואבל ,בבית הכנסת.

כ 12-דקות

במוסיקה של מרוקו אין רבעי טונים,
אותם רכיבים אופייניים המוכרים לנו
מן המוסיקה הערבית המזרח־תיכונית.
נושבות בה רוחות המוסיקה האנדלוסית,
שהובאה לשם בידי יהודים ומוסלמים
מגורשי ספרד ,ושנוצרה מלכתחילה מתוך
שילוב בין אלמנטים ֶב ְּר ֶּב ִריים לא־ערביים,
כובשי חצי האי האיברי ,לבין המוסיקה
האירופית .ה"מיקרו־טונים" המצויים
לעיתים במוסיקה המרוקנית  -בעיקר
כקישוט ולא כחלק אינטגרלי מן המערכת
המלודית  -חדרו אליה עקב הגלובליזציה
התרבותית־תחבורתית־שידורית של
העשורים האחרונים.
בכלל :המוסיקה היהודית של מרוקו היא
אֲ סֻ ּ ַפת סגנונות מוסיקליים :יש פיוט הנגזר
מלחן תורכי שהביאו עמם למרוקו "שליחים
דרבנן" ,שבאו לבקש תרומות בעבור בתי
כנסת בארץ ישראל .ויש פיוט של מוצאי
שבתות המושר במנגינת מרש צבאי צרפתי.
מדוע מארש? בשל התוכן ,מתהילים קמ"ד:
"לְ דָ וִדָ ,בּרו ְּך יְהוָה צו ִּרי הַ מְ ל ּ ֵַמד יָדַ י ל ְַק ָרב,
אֶ צְ ְבּעוֹתַ י ל ִַּמלְ חָ מָ ה" .על כן ,מניפת הנעימות
שב״לבי במזרח״ רב־גונית כל כך.
אני מקווה שהצלחתי לפרש את הנעימות
האלה נאמנה :מן הצד האחד ,רציתי לשמר
את אופי הגרעינים המוסיקליים המקוריים,
ומן הצד השני ,שאפתי ,ככל מלחין "מערבי",
לביטוי אישי .אני מקווה שהצלחתי.

*מקאמאת (רבים של מקאם) הם מודוסים
במוסיקה הערבית .הנפוצים בהם הםַ :רסְ ט ,עָ גָ'ם,
סֵ יגָאַּ ,ביאָ תּ ,כו ְּרד ,חִ יגָ'ז ,נַהַ ו ַונְד.

בית הקלפים
המופע
ג'ף ביל
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אדוורד גריג ( )1907-1843
השיר "האביב" מתוך " 12מנגינות למילים
של אוֹסְ מוּנְד וִי ְניֶה" אופ' " / 33פר גינט",
סוויטה מס'  1אופ'  / 46פרק א' מסוויטה
מס'  2אופ'  / 55שירה של סולוויג
ממוסיקת הליווי ל"פר גינט" אופ' 23

לכל אלה המוסיקולוג נפתלי וגנר .כעבור
עשור עיבד גריג את שני תריסרי הפרקים
של מוסיקת הליווי לידי שתי סוויטות של
ארבעה פרקים כל אחת .את הראשונה
נשמע בשלמותה ,מן השנייה נביא את
פרק א' ואת פרק ד' נצרף בשינוי :לא נשמיע
את הגרסה המנוגנת ,כבסוויטה ,אלא את
הגרסה המקורית ,המושרת.

א

לכסנדר וגֶסִ ינֶה* גריג ,הוריו האמידים
של אדוורד ,העניקו לבנם חינוך
מוסיקלי טוב .את יצירותיו הראשונות חיבר
בגיל תשע ,ולאחר ששמע אותן אוּלֶה ּבו ּל,
בן משפחה וכנר וירטואוז ,פסק כי הנער בן
ה 15-נוסע ללייפציג ,ללמוד בקונסרבטוריון
שהקים שם פליקס מנדלסון .לאורך
ארבע שנים התחנך גריג בקונסרבטוריון
המפואר ,ובין מוריו שם היו מקס ֶרגֶר,
איגנץ מושֶ לֶס וקלרה שומן.
עידודם של ִריקָ רד נו ְּר ְדרוֹק ,בן גילו של גריג
ושל המנטור אוּלֶה ּבו ּל ,סייעו לגריג לעלות
על המסלול הרומנטי־לאומי במוסיקה.
ביצירותיו המוקדמות בולט עדיין החינוך
הרומנטי־גרמני שספג בלייפציג ,אך לימים
גמר אומר להביע ביצירתו את רוח נורבגיה.
כברטוק ההונגרי וכסיבליוס הפיני ,אהב
ללקט ולעבד שירי עם ,הן בנורבגית "גבוהה"
והן בנורבגית "כפרית" .גם שירי משוררים
הלחין ,משל גתה ,היינה ,קיפלינג ואנדרסן.
שירים שהלחין למילים של הנורבגים
איבסן וּוִי ְניֶה** ,ובהם "האביב" שנשמע
היום ,הגדילו מאוד את פרסומו .לימים צרר
גריג את מנגינת השיר "האביב" ,הקרוי גם
"האביב האחרון" ,ב"שתי מנגינות אלגיות
לתזמורת כלי קשת" אופ' .34
שירי גריג וקטעי הסולו שלו לפסנתר בוצעו
באין ספור בתים מוסיקליים עוד בחייו.

ב 1867-נשא לאשה את דודניתו ,הזמרת
נינה הָ גֶרו ּּפ ,וזו סייעה מאד בפרסום שיריו.
ב 1874-קיבל גריג פנייה מהנריק איבסן ,כי
יכתוב מוסיקה למחזהו המחורז "פר גינט".
הדרמה בנויה סביב דמותו של סורר יהיר,
חובב הרפתקאות ונטול עכבות ,והיא נעה
בין ריאליזם לסוריאליזם ,בין פילוסופיה
צרופה לפולקלור .ההלחנה ארכה כשנה
וחצי ,ולמחרת הבכורה ,בראשית ,1876
התברר כי יצירת מופת באה לעולם.
בשפה מלודית וטונאלית גריג מעצב
דמויות ,מאייר אירועים ומצייר נופים.
הפולקלור מעו ּדן ביד אמן .מוסיקת
"פר גינט" מבטאה במובהק את הפניית
העורף ל"טֶ או ּטוֹניות" של וגנר ,לעמימות
הטונאלית שלו ,למגלומניות ,ל ְַב ָּרוו ָּרה,
ל"פְ סִ יכָדֶ ליו ּת המאה ה "19-כתווית שהצמיד

פרק א' של סוויטה מס'  - 1אווירת בוקר
(אלגרטו פסטורלה) נפתח בדיאלוג חליל־
אבובּ " .בו ְֹק ִרי יותר מן הבוקר" ,קורא לו אחד
הכותבים .הנער ּ ֶפר ממתין בחוף לאונייה
שתיקח אותו למסע .במוסיקה ,במשקל ,6/8
גלי ים גואים מתנפצים ודועכים .לפי חוקר
המוסיקה ישראל דליות ,הקסם טמון בכך
שגריג העלה אל חַ משוֹת התווים את צלילי
הכוונון של מיתרי התהודה ב,hardingfele-
הכינור הנורבגי העממי.
בפרק ב'  -מות אוֹסה (אנדנטה דוֹלוֹרוֹזוֹ)
לפר לאחר מסע ארוך כי אמו גוססת.
נודע ּ ֶ
הוא אץ הביתה ,אך מגיע ללוויה .תפילת
אשכבה מושמת בידי הקשתנים ,משפט
מוסיקלי עולה דיאטונית עד לפורטיסימו,
ויורד כרומטית עד לדממה דקה.
בפרק ג'  -הריקוד של אניטרה (טמפו
די מזורקה) יפהפייה מרוקנית מחוללת
מחול פולני מול עיני ּ ֶפר המשתאות
(יפי המחול מְ כ ּ ֵַפר על המִ סְ טֶ ה הגיאוגרפי).
כלי הקשת נוגנים לפעמים אַ ְרק ֹו ולפעמים
ִּפיצִ יקָ טוֹ ,ומשולש קטון נוהג בם.
פרק ד' – בהיכלו של מלך ההר (אַ ּלָה
מַ ְרצָ 'ה) היא סצנת קולנוע בטרם המצאתו.

כ 25-דקות
בהזיית עלפונו ּ ֶפר מוקף טרוֹלִ ים החוגגים
את חתונת בת מלכם .המוסיקה שאובה
מפולקלור רכס דוֹבְ ֶרה הנורבגי .הפרק
מתחיל חרישי ,לאט ועמוק (צ׳לי ,בסים,
בסונים ,טוּבה) ,וככל שהשמחה רבה,
המוסיקה הגמלונית מתגעשת .גריג כתב:
"קשה לי לשמוע את הפרק הזה .נודפים
ממנו גללי פרות ,לאומנות נורבגית ויוהרת
טרולים .כולי תקווה שהשומע יבין את
האירוניה שמאחורי הגרוטסקה".
בפרק א' של סוויטה מס'  - 2חטיפת
הכלה ,קינת אינגריד (אלגרו פו ּריוֹז ֹו –
אנדנטה דוֹלוֹרוֹזוֹ) ּ ֶפר חוטף את אינגריד,
אחת מ"להבות" עברו ,מעצם טקס חתונתה
לאחר .את מחטף ּ ֶפר מביע אלגרו זועם;
את תוגת אינגריד – אנדנטה דואב ,ובסיום
האלגרו שב לזעום.
שיר סולוויג (אנדנטה) מאמצע המחזה
מנבא מָ רוֹת את אחריתוֶ ּ :פר זקן ותשוש שב
אל סולווג זקנה ועיוורת ,ואיחודם מתקיים
לרגע כאן ,אך בעיקרו ,בעצם ,במרומים.

*גֶסִ ינֶה הָ גֶרו ּּפ גריג היתה פסנתרנית רסיטלים
ונחשבה בזמנה לפסנתרנית הטובה בברגן.
**אוֹסְ מוּנְד אוּלַאבְ סוֹן וִי ְניֶה ( )1870-1818היה
עיתונאי ,נוסע ומשורר נורבגי "לאומי".

האביב עברית :נעמי דליות ובני הנדל.
שירה של סולוויג עברית :בני הנדל.
תודה לאֶ לֶן וליצחק גת על עזרתם הרבה
בתרגום ״האביב״ מנורבגית כפרית
(.)Landsmål

Våren / Aasmund Olavsson Vinje
Enno ein Gong fekk eg Vetren
At sjå for Våren at røma,
Heggen med Tre som der Blomar var på,
Eg atter såg bløma.
Enno ein Gong fekk eg Isen
At sjå frå Landet at fljota,
Snjoen at bråna og Fossen i Å,
At fysa og brjota.
Graset det grøne eg enno
Ein Gong fekk skoda med Blomar,
Enno eg høyrde at Vårfuglen song
Mot Sol og mot Sumar.
Eingong eg sjølv i den vårlege Eim,
Som moettar mit Auga,
Eingong eg der vil meg finna ein Heim
Og symjande lauga.
Alt det, som Våren imøte meg bar,
Og Blomen eg plukkad',
Federnes Ånder eg trudde det var,
Som dansad' og sukkad'.
Derfor eg fann millom Bjørkar
Og Bar i Våren ei Gåta,
Derfor det Ljod i den Fløyta eg skar,
Meg tyktes at gråta.
)Solveigs sang / Henrik Ibsen (1828-1906
Kanske vil der gå både Vinter og Vår
Og naeste Sommer med, og det hele År.
;Men engang vil du komme, det véd jeg vist
!Og jeg skal nok vente, for det lovte jeg sidst
!Gud styrke dig, hvor du i Verden går
Gud glæde dig, hvis du for hans
!Fodskammel står
Her skal jeg vente til du kommer igjen,
!Og venter du hist oppe, vi træffes der, min Ven

האביב  /אוֹסְ מוּנְד אוּלַאבְ סוֹן וִי ְניֶה
יתי מו ּבָ ס,
ׁשו ּב אֶ ת הַ ח ֶֹרף ָר ִא ִ
מְ פַ ּנֶה מְ קוֹמ ֹו לָאָ בִ יב,
ִש ׂיחַ וָעֵ ץ הִ ְת ּכַסּ ו ּ ִ ּבפְ ִריחוֹת;
הַ ּכ ֹל הִ ְתלַבְ לֵב ל ֹו סָ בִ יב,
יתי נ ּ ִָתק וְצָ ף,
ׁשו ּב אֶ ת הַ ֶּק ַרח ָר ִא ִ
מִ ְת ַרחֵ ק מִ ּנִי חוֹף,
יתי נָמֵ ס אֱ לֵי נַחַ ל,
ׁ ֶשלֶג ָר ִא ִ
ׁ ֶשאָ ץ ל ֹו ׁשָ צוֹף וְקָ צוֹף.
ֶּד ׁ ֶשא ָיר ֹק הִ ְת ּכ ּ ַָסה מו ּל עֵ ינַי
ְּפ ִריחָ ה סַ סְ ּג ֹונִית ִכּגְ לִ ימָ ה,
ׁ ְשלָל צִ ּפו ֵֹרי הָ אָ בִ יב ׁ ְשמַ עְ ִּתין
ׁשו ְֹררוֹת לְ מו ּל קַ יִץ ,חַ ּ ָמה.
יוֹם ּבוֹא יָבוֹא ו ְִת ְרוֶה ּגַם נַפְ ׁ ִשי
מִ ּׁ ֶשפַ ע הַ י ּ ֹפִ י הַ ז ֶּה,
יוֹם עוֹד יָבוֹא ו ּמְ עֹנִי יִהְ יֶה ּפ ֹה,
ו ּבְ מֵ ימָ יו אֶ ְט ּבוֹל ואֶ ְש ׂחֶ ה.
ּכָל ׁ ֶשהִ ִ ּציג לְ פָ נַי הָ אָ בִ יב
ְו ּגַם הַ ְּפ ָרחִ ים ׁ ֶש ָּקטַ פְ ִּתי,
רו ּחוֹת אֲ בוֹתַ י הֵ ן ,רו ְֹקדוֹת וְחַ ּגוֹת ְונֶאֱ נָחוֹת,
ּכ ְָך חָ ׁ ַשבְ ִּתי.
ּכָאן ,אֵ פוֹאֵּ ,בין עֲצֵ י הַ ּלִבְ נֶה,
יתי חִ ידַ ת הָ אָ בִ יב.
ִ ּג ִ ּל ִ
ּכָאן חֲלִ ילִ י הַ ּגָלו ּף מֵ עָ נָף
ִשמַ ע לִ י ּב ֹוכֶה ,מְ ַי ֵּבב.
נׁ ְ
שירה של סולוויג  /הנריק איבסן
ּגַם ִאם ח ֶֹרף יַחְ לֹף וְאָ בִ יב אַ ח ֲָריו,
ִאם י ִָקיץ קֵ ץ הַ ַּקיִץ ,י ּ ִַתם ּגַם הַ ְּסתָ ו,
ַּבסּ וֹף הֵ ן ּ ָת ׁשו ּב ,ז ֹאת אֵ דַ ע ְ ּבבִ ְטחָ ה,
וַאֲ נִי אֲ חַ ּכֶה ּ ִ -כי הִ בְ טַ חְ ִּתי לְ ָך!
חֶ סֶ ד אֱ ל ֹ ּ ַה י ִָאיר נ ְִתיבְ ָך!
ְ ּכ ׁ ֶש ִּתכְ ַרע מו ּל ִ ּכ ְּסאוֹ,
ּשמְ חָ ה!
ִּת ְתמַ ּלֵא ְב ׁ ִ
ָ
אַ מְ ִּתין לְ ׁשו ּבְ ך ,מַ חְ מָ ל לְבָ בִ י,
א ֹו אוּלַי ַּב ְּמרוֹמִ ים נ ְִת ָראֶ ה ,אֲ הו ּבִ י!
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