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קונצרט
ליא קניג ,דניאל גורטלר ודיויד אדם מור -
שלושה ענקים על במה אחת ,שהם גם
שלוש סיבות להאזין ל"מגלונה היפה" ,מחזור
שירים מאת ברהמס שיעלה לערב חד-פעמי
בראשון לציון

ד"ר מאיה גז

תוך שיטוט אגבי בספריית משפחתו של רוברט שומן נתקל במקרה
המלחין יוהנס ברהמס ב"סיפור אהבתם של מגלונה הנאווה והרוזן
פטר איש פרובנס" ,תרגומו של המשורר הגרמני לודוויג טיק לסיפור
אבירים צרפתי מימי הביניים .אך לאחר שגילה כי האחרון הוסיף
לעלילה הדרמטית  15שירים המתבלים את הסיפור במחשבות ,רגשות
ובעולם הדימויים האישי של הגיבורים ,התלהב ברהמס הצעיר וחיבר
מוסיקה לחרוזים של טיק ושתל אותם בין הטקסטים המדוברים.
מה שנשמע אפוא במחזור השירים "מגלונה היפה" הם חמישה עשר
שירים ,מחורזים ומושרים על ידי זמר האופרה האמריקני דיויד אדם
מור ,בליווי נגינתו המופלאה של הפסנתרן הבינלאומי דניאל גורטלר.
אלו שזורים בהגשתה המרגשת של שחקנית התיאטרון עטורת
השבחים ליה קניג ,המספרת את עלילת סיפור האהבה שבין האציל
הצרפתי (פייר במקור ופטר בתרגום לגרמנית) .החיבור של איכות
הפיוט המוסיקלית של ברהמס ,כשאליה מתלווה קולה של המספרת,
מייצר חוויה משלימה שבה אגדה עתיקה מקבלת צבעים מוסיקליים
רומנטיים.
את הקונצרט יפתח הפסנתרן הבינלאומי דניאל גורטלר בנגינת שלושה
קטעים לפסנתר ששוברט חיבר במאי  ,1828ששה חודשים לפני מותו.
במשך שנים הם נחשבו למחזור לא גמור של קטעי "אימפרומפטו"
 ,שכלל שלושה קטעים לעומת ארבעה במחזורים האחרים .שלושת
הקטעים נשכחו לחלוטין וראו אור ארבעים שנה אחרי מותו של
שוברט .מי שערך את היצירה הזאת לאור לקראת ההדפסה היה לא
אחר מאשר יוהנס ברהמס .האם הקטעים השפיעו על כתיבתו של
ברהמס לפסנתר? את זה יצטרכו המאזינים לשפוט.
היכל מאיר ניצן לתרבות ואמנות בראשון לציון .מוצאי שבת6.2 ,
בשעה  .20:30עלות כרטיס .₪ 75 :פרטים בטל' .03-9488666
[טליה כרמון]



בפריז מתעוררים הצרפתים כל בוקר ליום חדש ,שצופן
בתוכו מאגר שלם של חוויות מסתוריות .למעשה ,ישנם
אפילו פריזאים שאינם מכירים את מסתרי נפשה של פריז .הם
לא מכירים את הפינות הבלתי מוכרות ,את המסעדות הסודיות
בהן אפשר לאכול בחינם-אין-כסף ,את דירות ה"גרסונייר" שם
נפגשים מאהבים ומאהבות לשעשוע של אחר הצהריים ואת
הפסאז'ים ההיסטוריים בגדה הימנית של העיר .פריז ,המכונה גם
"עיר האורות" ,ידועה אמנם בחיי הלילה שבה ,הכוללים מסעדות
ומועדונים בהם מבקרים הכוכבים המפורסמים ,אבל לעולם לא
יספרו לכם המקומיים על המועדונים הסודיים של חילופי הזוגות
וגם לא על החנויות הסודיות ,שכתובתן עוברת מפה לאוזן ,שם
אפשר לקנות ז'קט אמיתי של שאנל תמורת  5אירו בלבד.
את כל הסודות האלה ועוד הרבה אחרים ,תוכלו לגלות כעת,
בסדרת ההרצאות "הסודות הצרפתיים" שמנחה ד"ר מאיה גז,
חוקרת ומרצה ישראלית-צרפתיה ,שחייתה עשור בפריז ,שם
כתבה את עבודת הדוקטורט שלה בסורבון ,והיא תיקח אתכם
לסיור בצרפת ,הרפובליקה שידועה בנהנתנות הבלתי מתפשרת
שלה ,ותאפשר לכם לחוות אותה בדיוק כמו הצרפתים .אתם
תגיעו למקומות הסודיים ביותר שפריז מסתיר בטבורה; תטעמו
את המאכלים האקזוטיים ביותר שיש לצרפת להציע ותבינו את
מהות סגנון החיים המענג של הצרפתים .מי יודע? אולי תוכלו
לסגל איזה דבר או שניים לתוך חיי היומיום שלכם ולחיות כמותם.
סדרת "הסודות הצרפתיים" מובאת כחלק מטרנד הולך וגדל
של "תיירות כורסה" ומיועדת למי שמעוניין להשכיל ,ללמוד
ולגלות דברים חדשים ,מבלי לזוז מהכסא שלו בישראל .כל אחת

מההרצאות נוגעת בנושא מרכזי אחר בחייהם של הצרפתים:
הגסטרונומיה ,החיים הטובים ,התיירות והספרות .בסיומה של
הסדנה ,לא תוכלו עוד להסתכל על צרפת כפי שהסתכלתם עליה
קודם.
"ההרצאות מביאות את הנושאים הפחות מוכרים לציבור הרחב",
מסבירה גז" .אותה 'שפה סודית' של הצרפתים .כל המקומות
שהתיירים לא יודעים עליהם ואפילו מקומות שחלק מהפריזאים
לא מכירים .כך שאם אתם מתכננים טיול לפריז או לצרפת ונמאס
לכם מהטיולים השגרתיים ,בואו כדי ללמוד על כמה מקומות
עליהם לא תשמעו בשום מקום אחר".
על מה מדובר בהרצאות?
"דברים בסיסיים אמנם ,אבל גם כאלה שאף לא אחד יודע את
התשובה עליהם :כמו למה הצרפתים אוהבים לאכול רגלי צפרדע?
מדוע ארגון מישלן עובד כמו הסי.איי.איי? מאיזו חנות יוקרה
אפשר לתצפת על כל פריז בחינם? איזו מסעדה היתה בעבר
בורדל? מהם סודות הפיתוי של הצרפתייה שגורמים לה להיחשב
לאישה האטרקטיבית ביותר בעולם? ומה מסגנון החיים של
הצרפתים אפשר לסגל ליומיום הישראלי כדי להיות קצת פחות
במתח?"
ואיך אפשר לעסוק בפריז של הפריזאים מבלי לדבר על סודות
המאהבת הצרפתייה? שכן ספרים רבים נכתבו על האישה
הצרפתייה אבל נדמה שאף לא אחד מהכותבים הצליח לפצח את
סוד קסמה" .הצרפתיות הן לא הנשים היפות בעולם" ,אומרת גז,
"אין להן את היופי המתפרץ של האיטלקיות או את החושניות של
הספרדיות אבל הן בהחלט הנשים השיקיות ביותר על הפלנטה.
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הרצאה

המנהגים הבלתי שגרתיים של צרפת

אז איך הן עושות את זה? איך הצרפתיות נראות כמו מליון דולר
ועדיין שומרות על גישה חסרת מאמץ? זה כמובן אחד הסודות
שמעניינים נשים בעולם המערבי וגם את הישראליות".
אז מה הסוד שלהן?
"אין להן רק סוד אחד .החיים של הנשים הצרפתיות מרכבים
מכמה מנהגים שהן סופגות מהאמהות שלהן ,מטיפים שהן
מקבלות מהחברות שלהן ואוספות בדרך .ושלא ישתמע מכך
שהנשים הצרפתיות משתפות זו את זו בנדיבות בסודות היופי
שלהן .הן קנאיות לטיפים האלה ולא חולקות אותן בקלות .בגלל
שהגעתי לצרפת כזרה ,נראיתי לחלוטין שונה מהן וחלקן רצו
להפוך אותי לצרפתייה ,הן חלקו איתי את הסודות עד שהצלחתי
להרכיב פחות או יותר את תמונת האישה הצרפתייה".
טוענים שהן המאהבות הטובות בעולם.
"בצרפת לא עושים עניין ממאהבים ומאהבות .בבתי הספר
לומדים על חצר מלכי צרפת ולכולם שם היו מאהבות שהיו
מבוגרות מהמלך ופיתו אותו כך שהן למעשה ניהלו את המדינה.
עד המשבר הכלכלי האחרון צרפתים רבים החזיקו מאהבות ,שזה
אומר שהיו זקוקים למשכורת נוספת להחזיק "גרסונייר"  -דירת
אוהבים שם נפגשו עם המאהבת .הם קנו יהלומים למאהבת ,יצאו
איתה לחופשות ועם המשבר החגיגות האלה הסתיימו כי כבר לא
יכולים להרשות זאת לעצמם .בצרפת יש אפילו ביטוי "סאנק אה
סט" כלומר חמש עד שבע ,שאלו שעות אחר הצהריים שחוזרים
מהעבודה ונפגשים עם המאהבת לפני שחוזרים הביתה".
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