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גנאווה
מוזיקה שהיא אקסטזה מיסטית – מימי העבדים מאפריקה ועד מרוקו של ימינו

הערב נצא למסע סוחף חושים בין מרוקו לבין העבדים השחורים מאפריקה של לפני מאות שנים ,בין אז לבין עכשיו ,בין
מיסטיקה לג'אז .אתם מוזמנים להתרווח בכיסא ,לשקוע בצלילים ולהפליג בדמיון אל מרחבי הסהרה האינסופיים .תנועת
העבדים על פני היבשת השחורה ,והמסורות המוזיקליות שהביאו איתם לחופי המגרב הפכו עם השנים לאחד הסגנונות
הצבעוניים ,האנרגטיים ,המרתקים והמסעירים במרוקו ובעולם כולו .הסגנון הזה ,שנקרא גנאווה ,נולד עוד במאה ה12-
בימים בהם ספינות אירופאיות שהגיעו לנמלי מרוקו נהגו לקנות שם עבדים אפריקאים ולהוציאם אל מקומות רבים
בעולם .חלק מהעבדים שהובאו אל השוק למכירה נקנו על ידי עשירים מקומיים ,והם נשארו במרוקו לעבודות משק בית,
עזרה בגידול ילדים ,טיפול בגמלים וכו' .אט אט התפחה שם קהילה של עבדים ,קהילת ה"גנאווה" (האנשים הכהים)
הפכה למסדר עבדים דתי-רוחני .קהילה מלאה במיסטיקה ובטקסי פולחן ושדים .הם לא הזדקקו לרופאים כי את החולים
רפאו בטקסים ארוכים שנמשכו לילות שלמים בהם תיקשרו ישירות עם רוחות רפאים .אותן רוחות ,כך נראה ,לא אהבו
הרבה דיבורים והעדיפו שיתקשרו עמן באמצעות מוזיקת טראנס מלאה באקסטזה .כך נולד לו סגנון הגנוואה ממנו נהנה
הערב עד מאוד.
אותם עבדים אפריקאים במרוקו הקפידו להשתמש בכלי נגינה מן החי בכדי שיצליחו לתקשר עם הרוחות .כלי הנגינה
האלה משמשים עד היום את אמני הגנאווה ומצליליהם המהפנטים נהנה כולנו גם הערב .כזה הוא הגימברי שהוא
בעצם גוף מגולף מבולי עץ ומכוסה בצד הנגינה בעור גמל .לעור הגמל ,אגב ,יש את אותה פונקציה אקוסטית כמו שיש
לממברנה על בנג'ו .גוף הכלי מחובר למקל פשוט עם מיתרי מעי עז שמייצרים צליל הקשה שדומה לצ'לו ,פיציקטו או
קונטרבס .בשביל לרקוד עם נחשים (גם זה הכרחי לתקשור מוצלח) השתמשו אז ומשתמשים גם היום בכלי ההקשה
קראקב שהם בעצם קסטנייטות ברזל גדולות וכבדות .ביחד עם תוף מיוחד בשם טבל אשר מקלות התיפוף שלו דקים
ומקומרים ,יוצרים את האקסטזה .הצלילים והקצב של הגנאווה מאפשרים להתעלות אל מעבר לתודעה הרגילה וממש
להרגיש את רוחות הרפאים .המנגינות שמנגן המועלם על הגימברי הן בבחינת צופן מוזיקלי עבור בני האדם שמחכים
לטראנס ,ועבור הרוחות שמגיבות לקריאת כלי הנגינה.
הגנוואה כל כך סוחפת ומסעירה עד כדי כך שהפכה לחלק בלתי נפרד ומעורר כבוד בתרבות המרוקאית כולה וכבר
עשרות שנים שהיא לוכדת את הדמיון של מוזיקאים והקהל בעולם כולו .מאז שנות השבעים של המאה העשרים מוזיקת
הגנאווה עברה מודרניזציה והפכה לחילונית יותר .משם נסקה לקהלים שונים בעולם המערבי ומאז זוכה להצלחה
בינלאומית רבה .הגנאווה המודרנית מיזגה את המוזיקה הרוחנית המרכזית שלה עם ז'אנרים כמו ג'אז  ,בלוז  ,רגאיי
והיפ-הופ .כך גם יהיה הערב ,אנחנו נתענג על צלילי גנאווה מסורתית ממרוקו כשהיא מתערבבת עם צלילים ממקומות
רחוקים כמו ניו יורק.
ילדי הפרחים ,ההיפים של שנות השישים ,האמינו במוזיקה אמוציונלית .המוזיקה עבורם הייתה שפה אוניברסלית .המפגש
של הגנאווה המרוקאית עם ג'ימי הנדריקס יצר את המסורת של פסטיבל הגנאווה באסווירה שבמרוקו ,שהיא גם מרכז
דתי חשוב עבור המסדר ,עיר שבעבר היה בה רוב יהודי .עד מהרה הפך הפסטיבל שנערך כל שנה בחודש יוני מאירוע
מקומי קטן למופע בינלאומי המוני של עשרות אומנים מכל רחבי העולם אליו מגיעים כחצי מיליון מבקרים מכל קצוות
תבל .Gnawa World Music Festival
בשנות התשעים התפשט שמה של הגנאווה בארצות רבות .מוזיקאים צעירים מרקעים ולאומים שונים החלו להקים
להקות גנאווה מודרניות .כמו פטריות אחרי הגשם קמו בזו אחר זו קבוצות של אמנים שמציעות שילוב עשיר של רקע
מוזיקלי ותרבותי ,הממזגות את השפעותיהן האישיות לסאונד קולקטיבי .הם שזרו אלמנטים של ראפ ,רגאיי ,ג'אז וראי
ליצירות הגנאווה התוססות .מהדי נאסולי אשר יופיע בפנינו הערב ,הוא מהאומנים הבולטים והמבטיחים כיום בעולם
בגנאווה המודרנית.
כל שנותר כעת הוא ליהנות מהערב הסוחף שתיכך יתחיל ,אם תעצמו את העיניים תוכלו לראות את רוחות הרפאים,
תטוסו בין מרוקו לניו יורק ,מאפריקה לאירופה ,מהעבדים ועד לפסטיבלים המודרניים .הכל באקסטזה הולכת וגוברת.
הערב הזה עומד להיות חגיגה של ממש – !UP
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תזמורת ירושלים מזרח ומערב
תזמורת ירושלים מזרח ומערב מנגנת את צליליו של המזרח התיכון החדש .התזמורת היא ממשיכת דרכה של התזמורת
האנדלוסית הישראלית המקורית ,זוכת פרס ישראל אשר פורקה בשנת  .2010עם התבססותה בירושלים בינואר 2016
הרחיבה התזמורת באופן רשמי את תחומי התעסקותה המוזיקליים גם אל המסורות המוזיקליות של עדות ישראל מארצות
המזרח ,הבלקן וצפון אפריקה .מאז אינה חדלה התזמורת להפתיע ולהתחדש – להיות רלוונטית גם בעידן יוטיוב והרשתות
החברתיות.
התזמורת הינה תזמורת קאמרית המונה כשלושים נגניות ונגנים .הם מגיעים מכל קצוות הארץ והמגזרים המרכיבים את
החברה הישראלית ובמגוון גילאים נרחב .כל שלוש הדתות המונותאיסטיות מיוצגות אצל הנגנים והיוצרים .הם מנגנים
על כלים קלאסיים מזרחיים ,כלי קשת ,כלי נשיפה וחטיבת קצב.
עיבודיה של התזמורת נכתבים על ידי מנהלה המוזיקלי ,המנצח תום כהן .מאסטרו כהן הוא מוזיקאי בעל שם בינלאומי
הידוע ביכולתו הייחודית להעביר באמצעות עיבודיו ושיטת הניצוח המקורית שלו את המוזיקה של ארצות ערב וצפון
אפריקה למוזיקאים ולקהלים שונים ומגוונים .הם מושתתים על השפה המוזיקלית אשר פותחה בה לאורך השנים ,המשלבת
ומחברת מתודות מוזיקליות ממזרח וממערב לכדי שפה אחידה ,קוהרנטית ואורגנית ,המפגישה ,למשל ,מקאמים ומקצבים
מארצות ערב והאסלאם עם הרמוניה ואסתטיקה מערביות.
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לאורך השנים הקים כהן תזמורות אחיות המושתתות על האבטיפוס של תזמורתו הירושלמית ברחבי העולם עליהן הוא
מנצח עד עצם היום הזה .מבין אותן תזמורות נציין את  L’Orchestre Symphonique Andalou de Montrealהקנדית,
 Med Orchestraהבלגית והתזמורת  Symphoniyatהמרוקאית.
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תום כהן

מנצח ראשי ומנהל מוזיקלי

תום כהן ,בן  ,39יליד באר שבע הוא המייסד ,המעבד ,המנצח הראשי והמנהל המוזיקלי של "תזמורת ירושלים מזרח
מערב" .הוא פיתח שפה מוזיקלית חדשה ,אשר הובילה אותו להקים גם תזמורות אחיות ,המבוססות על אב הטיפוס
הירושלמי המקורי ,ברחבי העולם  -בקנדה (" ,)"L’Orchestre Symphonique Andalou De Montrealבלגיה ("תזמורת
 ,)"MEDמרוקו ("סימפוניאט") ועוד.
כהן נחשב לבעל יכולת ייחודית להעביר את המוזיקה של צפון אפריקה ומדינות ערב למוזיקאים מערביים עם השכלה
קלאסית  -ולהיפך  -יכולת שהביאה אותו להוביל את "התזמורת הפילהרמונית הישראלית" מצד אחד ,ואת התזמורת
האלג'ירית הנודעת "אל גוסטו" ,מהצד שני.
בשנים  2013–2011כיהן כהן כמנהל האמנותי של "פסטיבל מוזיקת העולם בגיברלטר" ,וכיום הוא משמש כמנהל
האמנותי של "ערבסק"  -פסטיבל המוזיקה הערבית הבינלאומי של עכו.
כמלחין תרם כהן מוזיקה מקורית לסדרות טלוויזיה פופולריות וסרטי קולנוע ,כגון" :זגורי אימפריה" מאת מאור זגורי,
"הערת שוליים" מאת יוסף סידר ו"עדות" מאת שלומי אלקבץ.
כהן שיתף פעולה עם אמנים ידועים ברחבי העולם; ראשיד טאהא ,אנריקו מסיאס ,יסמין לוי ,אישתאר אלבינה ,דיוויד
ברוזה ,נסרין קדרי ,בנימין בוזגלו ,אמיל זריהן ,מוריס אל מדיוני ורבים נוספים.
תום כהן נחשב לאחד מנגני המנדולינה הווירטואוזים בעולם .הוא מנגן בכלי שנבנה במיוחד עבורו על ידי בונה הכלים
הישראלי בועז אלקיים – כהן מנגן בטכניקה ייחודית שפיתח ובה שילב את הידע הערבי-אנדלוסי שלו עם השכלתו
המוזיקלית המערבית.
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מתן יונה

מנצח הבית
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מתן יונה ,בן  ,29יליד פתח תקוה ,הוא מנצח הבית של תזמורת ירושלים מזרח ומערב.
מתן הוא חבר קבוע בתזמורת ירושלים מזרח ומערב החל משנת  2013כנגן טרומבון .כשלוש שנים אחר-כך ערך את
הופעת הבכורה שלו כמנצח והצטרף אל צוות המנצחים של התזמורת.
יונה כתב במיוחד עבור התזמורת יצירה מקורית – "פנטזיה של מזרח ומערב" – שהועלתה בניצוחו בביצוע בכורה על-ידי
התזמורת בסדרת הקונצרטים "חביבי" במרץ  ,2018ובנוסף בוצעה במסגרת פסטיבל פסנתרים באוקטובר  2018וגם
במסגרת סיבוב קונצרטים של התזמורת בצרפת בנובמבר  2018בבית האופרה של ניס ,בקתדרלת שטרסבורג וב-
 Theatre de la Villeבפריז.
יצירותיו ועיבודיו בוצעו בין השאר על-ידי :תזמורת ירושלים מזרח ומערב ,הקאמרטה הישראלית ירושלים ,סימפונט רעננה,
הסינפונייטה הישראלית באר שבע ,אנסמבל ״מיתר״ ,אנסמבל ״טרמולו״ ועוד.
את לימודיו המוזיקליים החל בקונסרבטוריון העירוני בפתח תקוה ,בכיתתו של הטרומבוניסט אלכס צ׳יצ׳ילניצקי .במקביל,
למד אצל מר מיכה דיוויס ,נגן הטרומבון של התזמורת הפילהרמונית הישראלית .את שירותו הצבאי העביר בתזמורת
צה״ל ,ראשית כנגן טרומבון ולאחר מכן כעוזר המנצח וכמעבד המוזיקלי של התזמורת.
מתן הוא בוגר האקדמיה למוזיקה ירושלים (זוכה פרס מצטיין דיקן הפקולטה) במסלול תואר ראשון בשני מקצועות
ראשיים :ניצוח תזמורת (בהדרכתו של ד״ר יבגני צירלין) והלחנה (בהדרכתם של ד״ר איל אדלר ופרופ' מנחם ויזנברג).
ב״חג המחזמר 2016״ של העיר בת ים שימש יונה כמעבד וכמנצח של המחזמר ״סוליקא״ בכיכובה של נסרין קדרי .לאור
הצלחתו ,המחזמר עלה על במות התיאטרון בכל רחבי הארץ תחת הפקתו של תיאטרון באר שבע .בדצמבר  2017הוזמן
לנצח על יצירתו של מוריס ראוול " "Introduction and Allegroבקונצרט הפתיחה של פסטיבל הנבל הישראלי השלישי.
בדצמבר  2018הוזמן לנצח על התזמורת הסימפונית חיפה בקונצרט "מזמור שיר" .משנת  2019הוזמן לנצח מספר
פעמים על קונצרטים וכתב עשרות עיבודים תזמורתיים עבור תזמורת סימפונט רעננה .בשנת  2019שימש כמתזמר
במחזמר המצליח "זה אני" בתיאטרון הקאמרי מאת ובבימוי מאור זגורי.
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מהדי נאסולי

Mehdi Nassouli

כוכב בינלאומי ממרוקו שמשלב מוזיקה מסורתית אפריקאית ,רגאיי ,רוק וג'אז
מהדי נאסולי נחשב למוביל דור העתיד של מוזיקת הגנאווה .זהו סגנון של מוזיקה מיסטית אשר הובא למרוקו בהדרגה
על ידי עבדים מאפריקה שמדרום לסהרה והפך לימים לחלק מהמסורת המרוקאית .מדובר בצליל ישן שמאופיין בכלים
מסורתיים ועתיקים ,ובשירה בקולות ובמנטרות מתגברות .המוזיקה שהוא מנגן היא בהשראת גנאווה אבל לא רק – יש
בה שילוב של הרבה ז'אנרים מרוקאיים כמו מלחון ,עיסאואה ,המאצ'ה ודקה .את כל אלו הוא משלב עם ג'אז ,היפ הופ,
פאנק ורגאיי.
מהדי נולד וגדל בטרודאנט שבמרוקו לפני  37שנים .הוא למד לנגן במגוון רחב של כלים בגיל צעיר ,אך עד עצם
היום הזה הוא מתבלט בנגינה על קמברי (גמברי) ,כלי מיתר ישן ומסורתי העשוי בעיקר מעץ ומכוסה בעור הגמלים.
לפני שפרץ בקריירה בינלאומית ,הוא בילה עשור שלם לאורכה ורוחבה של מרוקו ולמד את הדיסציפלינות המוזיקליות
האזוריות המגוונות .כאמור ,הופעותיו כיום משלבות מקצבים מסורתיים של מרוקו עם נגיעות של מוזיקה אפריקאית ,רגאיי,
רוק וג'אז .מלבד פרויקט הסולו שלו ,מהדי הוא גם חבר פעיל בפרויקטים שונים כמו בוב מגרב (מחווה לבוב מארלי עם
אווירה מרוקאית) ,עמאר ( 808פרויקט מסורתי/אלקטרו) ,ג'וקו (מוזיקה אפריקאית) וכן נוהג להופיע ברחבי העולם עם
טיטי רובין והינדי זהרה על בסיס קבוע .הוא הופיע במאות פסטיבלים ברחבי העולם.
למהדי יש קשר מיוחד גם עם אמנים מישראל .הוא מופיע ברחבי העולם ואף הוציא אלבום עם הרכב משולש מרוקאי-
אלג'יראי-ישראלי שמשלב בין מוזיקת גנאווה לג'אז .בהרכב מיוחד זה חברים לצדו של נאסולי הפסנתרן הישראלי עומרי
מור והמתופף האלג'יראי קארים זיאד .מהדי גם שיתף פעולה עם ללה תמר הישראלית .על אלבוומו האחרון עם תזמורת
מרמושה ניצח אבישי דרש מירושלים.
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ראיון מיוחד
מהדי נאסולי:
"קרה שחשבתי שמעריץ הוא מרוקאי אבל הופתעתי לגלות שהוא מישראל"
"אני מרוקאי ,אמזיגי ,אפריקאי ואני עכשווי – בלי לחקות את הסגנון המערבי" ,מבקש מהדי נאסולי להבהיר לקהל תזמורת
ירושלים מזרח ומערב" .תרבות הגנאווה פופולרית מאוד במרוקו .כל מרוקאי יודע על גנאווה .היא הפכה לפופולרית יותר
ויותר בחו"ל הודות לכמה אירועים כמו פסטיבל גנאווה באסוארה".
מהדי מרבה לשתף פעולה עם אמנים מישראל ,והוא מספר ש"המוזיקה היהודית היא חלק חזק מהמוזיקה המרוקאית.
גדלתי עם שירים יהודיים מאזור טרודאנט בו נולדתי וגדלתי .בתרבות הגנאווה יש לנו  Sebtiyenשהוא לילה (ליל גנאווה)
במיוחד עבור יהודים".
"אני תמיד מרגיש את הכבוד וההבנה ההדדיים בכל פעם שאני עובד עם מוזיקאים ישראלים ,כאילו אנחנו מדברים רק
בשפה אחת .כך היה גם כשנפגשתי לראשונה עם תום כהן במרוקו ,שם הוא ניצח על התזמורת שלו סימפוניאט .היה בינינו
חיבור מידי ,ודיברנו על האפשרות לשתף פעולה ביחד יום אחד ,והנה אנחנו כאן היום! זו הפעם הראשונה שאני בישראל.
אני ממש שמח על ההזדמנות הנהדרת הזו לנגן ולהופיע בכל כך הרבה אולמות שונים בישראל".
מסתבר שהרומן הזה בין מהדי לישראלים חזק בזכות האינטרנט" .אני תמיד מקבל המון אהבה מהקהל הישראלי ברשתות
החברתיות שלי וכשאני פוגש אותם במהלך הקונצרטים שלי בחו"ל .אני יכול גם לומר שתל אביב היא מספר  1שלי
מבחינת הקהל שלי בסטרימינג! פגשתי הרבה מעריצים ישראלים/יהודים בכל העולם ,הם תמיד אמרו לי שהם מרגישים
קשר חזק עם המוזיקה שלי .קרה שחשבתי שמעריץ הוא מרוקאי אבל הופתעתי לגלות שהוא מישראל".
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עומרי מור
אנדלוג'אז – ג'אז פיוז'ן עם יסודות במוזיקה האנדלוסית
הצלע הישראלית במשולש המרוקאי-אלג'ירי-ישראלי

עומרי מור הוא פסנתרן ,מלחין ומעבד מוזיקלי ישראלי .את דרכו החל במוזיקה קלאסית אך כיום הוא מוכר מוכר בעיקר
כאמן ג'אז פיוז'ן שיסודותיו במוזיקה האנדלוסית.
מור ,כיום בן  ,39החל לנגן על פסנתר בגיל שבע .את הכשרתו המקצועית השלים באקדמיה למוסיקה ולמחול ע"ש רובין
בירושלים .באופן לא פורמלי שימש שנים רבות כתלמיד חבר של מאסטר המוזיקה האלג'ירית ומנהיג תזמורת המגרב,
נינו ביטון.
עומרי זכה במשך  4שנים רצופות במלגות של קרן התרבות אמריקה-ישראל .הוא מלמד בקונסרבטוריון הישראלי
למוזיקה תל אביב ובמרכז למוזיקה ושקט.
מור מרבה לשתף פעולה עם נגנים רבים בישראל ומחוצה לה .הוא השתתף בהרכביהם של אבישי כהן ,דניאל זמיר ,עומר
אביטל ,גלעד אברו ,כארים זיאד ,ג'ון זורן ואחרים .הוא ניגן עם מבצעים ישראלים בולטים כמו ברי סחרוף ,מוריס אל
מדיוני והפייטן חיים לוק .בשנים האחרונות שיתף פעולה עם הסקסופוניסט והזמר אבטה בריהון ,והשניים מייצרים עיבודים
מודרניים וחיבור בין מוזיקה מסורתית מצפון אפריקה עם מוזיקה מאתיופיה.
מור הקים את פרויקט אנדלוג'אז ,שנוסד בפסטיבל ג'אז בים האדום בשנת  .2010בפרויקט הייחודי המשלב את שני
הסגנונות המוזיקליים השתתפו כבר נועם דוד וגלעד אברו ,והתארחו זמרים שונים ,ביניהם שלמה בר"It's About Time" .
הוא שמו של אלבום הבכורה שהוציא מור בשנת  2018תחת הלייבל הצרפתי  .Naïveבאחרונה מופיע מור ברחבי העולם
בהרכב משולש מרוקאי-אלג'יראי-ישראלי שמשלב בין מוזיקת גנאווה לג'אז .בהרכב מיוחד זה חברים לצדו של מור גם
מהדי נאסולי ממרוקו והמתופף האלג'יראי כארים זיאד.
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Kommi

מילים ולחןKarim Ziad, Mehdi Nassouli, Omri Mor :

هاي يي أموال كومي
هالعار اموال جنوي
و ال االها الله كومي هيي موال جنوي
هاي
انا خديمة لموال كوميا
أويا سيدي كومي
و طالب ضيف الله سيدي
أويي سيدي كومييي
و ال االهة اال الله كومي هيي سيدي كومي

הו אדוני קומי (שם של שד)
הו הבושה של בעל החרב( ,השוחט)
יש בעולם אלוהים אחד ,הו בעל הסכין
אני עובד אצל אדון קומי
הו אדוני קומי
אני רוצה להיות אורח של אלוהים ,אדוני
הווו אדוני קומי
יש בעולם אלוהים אחד ,הו בעל הסכין

أويا سيدي كومي
ال االها الله دوي
و الله يا موال كومي
و ركب ركب موال كومي
اويي موال كومي ها لعار
اموال كومي

הו אדוני קומי
אלוהים הוא המרפא
נשבע באדוני קומי
תתחנן תתחנן לאדון קומי
אויי אדוני קומי כמה בושה
אדוני קומי

اال االهة الله كومي
الكزارة سيدي كومي
و الله يا موال جنوي

יש בעולם אל אחד ,קומי
השוחטים ,אדוני קומי
יש בעולם אלוהים אחד ,הו בעל הסכין

مرحبااا ابابا مرحبا
مرحبا سيدي كومي مرحبا
مرحبا
مرحبا موال جنوي مرحبا و
و الله يدوي موال كومي مرحبا
مرحبا موال جنوي مرحبا
مرحبا موال كمية
مرحبا موال جنويه
مرحبا موال شاشية
مرحبااا.

ברוך הבא אבי ברוך הבא
ברוך הבא אדוני קומי
ברוך הבא
ברוך הבא בעל הסכין ברוך הבא
אלוהים אותנו ירפא ,אדוני קומי ברוך הבא
ברוך הבא אדוני בעל הסכין ברוך הבא
ברוך הבא לובש הבגדים הארוכים
ברוך הבא לבעל הסכין
ברוך הבא ללובש הכובע.

ל
כ
:
ke
r
Yo
ss
iZ
we
c

Bayo

מילים ולחןKarim Ziad, Mehdi Nassouli, Omri Mor :

و الله يا بابو سوداني بابو
الله يا بابو بمبراوي بابو
الله يا بيا سوداني حوصة
والله يا بيا فوالني بمبرا
والله يا نانا قلوب الحنانة
والله يا نانا فيك البيانة
الله يعفو و يتوب و يصرف المكتوب
الله يا بايو
الله يا بايو
سوداني بايو
فوالني بايو
الله يا بايو سوداني بايو
الله يا بايو بمبراوي بايو
اهههه العااايلة
اهه حباااابي.

הו ּבאיוּ ,באיו הסודני( .שם של אחד השדים בסאהל ,אפריקה).
הו ּבאיוּ ,באיו ּבאמּבארה( .שם של אחת השפות המדוברות
במאלי ,אפריקה).
הו ּבאיוּ ,באיו ּבאמּבארה .חאווסא (שם של קבוצה אתנית באפ־
ריקה)
הו ּבאיוּ ,באיו ּבאמּבארה הפּולאני( .פּולאנים הם קבוצה אתנית
באפריקה)
הו נאנא (שם של שדה) ,זאת שעושה טוב בלב האנשים.
הו נאנא את המושיעה שלי.
מי יתן והאל ירפא אותנו ויחזיר אותנו לדרך הישרה.
הו אלוקים ,אני קורא לּבאיו.
ּבאיו הסודני.
ּבאיו ּבאמּבארה הפּולאני.
הו משפחותיי ,הו אהוביי.
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Griha

מילים ולחןKarim Ziad, Mehdi Nassouli, Omri Mor :

طال َْت بْ ِس ِيدي َهذَا ال ِغي َبة
و ت ْ َو َحشْ ْت ابْ َها ْه َوالَ سخيت لل ْف َر ْاق ا ْم َعا ْه
عالش يا مالك و مالي مالي يا مالي سيادنا و المقصود الله
يب
قال يا سيدي انْ ْد َهل ْْت ِحي ْن َع َّو ْل َولْ ِفي َونْ َوى إي ِغ ْ
ْت ك ُْل يُو ْم انْشُ وفُه و ن َمتَّ ْع ال َنظْر في ا ْح ُروفُه و ا ْج َوا ْر ِحي
َوالَف ْ
عليه إيْ ُروفُوا
يف
يف قَ ْد ال ْه ِف ْ
ِيف وعلى ال ْخ َواطَ ْر أ ْخ ِف ْ
طَ ْب ْع لَ ْغ َزيَّل أَظْر ْ
َحا ْز األَ َد ْب و ِطي َبة يَ ْر َح ْم َم ْن َربَّاه َع ْو ْض ِس ِيدي ُم َح ْال انْ َراه
كتب ال رسول إيجي من عند الحبيب~قال يا سيدي ال
نسالُهوانْقُول له ْحبِيبِي َمالُه ما بَا ْن ما
وا ْج ِمي ْع َم ْن الْ ِق ْ
يت أَ َ
اظْ َه ْر بَا ْخ َيالُه
ْريت ُصو َرة الف َْالل َخ ْط قَال
ق
ْوا
ل
َا
ك
االشْ
ت
ْ
بَ ْع َد ما اطْ َر ْح ْ
َ
البْشَ ا َرة لِيك اقْرِيبَة َمحبُوبَ ْك تَلْقَاه بَ ْع ْد َسبْع أيَّام ت َ ْر َّجاه
االيلي يا سيدي َولَّى َع ْن ْد قُو َمان ال ُيو ْم ال ُجو ْد َع ْيب
من َجا ْد كَ ْيقُولُوا ف ََاس ْد من ساعة يولّي راشدو يحلف ُع ْمره ال
َعاود
ِ
َاس ال ُجو ْدربي نعم ال َو ُدو ْد
بَا ِقي الخي ْر ُم ْو ُجو ْد ِب ُوجو ْد ن ْ
يَسير لِ َّي ال ْع ِقيبة ما نطلب سواه الَيَ ْن ال َج ِّيد ُه ْو الله
طال َْت بْ ِس ِيدي َهذَا ال ِغي َبة و ت ْ َو َحشْ ْت ابْ َها ْه َوالَ سخيت لل ْف َر ْاق
ا ْم َعا ْه
عالش يا مالك و مالي مالي يا مالي .سيادنا و المقصود هواه

עבר זמן רב מאז שראיתי את אהובי ,והתגעגעתי לעליזות שלו
ואני לא חפץ להיפרד ממנו,
למה אתה נפרד ממני ,למה ומדוע? שהאל יעזור לי.
אמרו אנשים שהייתי מופתע כשהתרגלתי אל אהובי ,התרגלתי
לראותו בכל יום ,נהנה מלראות את תכונותיו המרשימות ,הלב
שלי התקרב אליו .יש לו אופי אדיב ומיוחד ,אופי מאד קליל ,כמו
אוויר לנשימה.
הוא מלא בנימוסים ותכונות טובות שהאל ייגמול למי שחינך
אותו כמותו לא אמצא.
האנשים אמרו שהודעה או מכתב לא יגיעו אלי מאהובי ,שואל
את כל מי שאני פוגש ,מה קרה לאהובי ,הצל שלו ממני נעלם
אחרי שסיפרתי לו על רגשותי כלפיו ,קראתי פרק מהקוראן,
(כתפילה) מגדת העתידות אמרה שחדשות טובות יגיעו מאהובי,
ושתוך שבעה ימים אהובך יחזור.
על הנדיב אומרים שלוקה בחסר ,וברגע שנודע לו שכך הוא
נקרא ,הוא נשבע לא להיות נדיב יותר הטוב נשאר בעולם,
כל עוד יש אנשים שמעשיהם טובים ,האל הרחום יסלול לי את
דרכי .לא שואל או מבקש מאחר .אלא ממנו ,הוא בעל הטוב.
עבר זמן רב מאז שראיתי את אהובי ,והתגעגעתי לעליזות שלו
איני חפץ להפרד ממנו .למה אתה נפרד ממני ,למה ומדוע?
שהאל ייעזור לי .אמרו אנשים שהייתי מופתע כשהתרגלתי אל
אהובי.
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Dellali

מילים ולחןKarim Ziad, Mehdi Nassouli, Omri Mor :

وا داللي ويلي والال داللي نتا براني بحالنا و جوال عطاوا,
نوصيك اوا على السمرة و غير ديها
و الكناوية ايال بغيتك وغير بغيها العسل ايال طاح في العين
و تيصفيها
لوحي الحبق يا العزبة نشدو بيديا و يال طاح و تمرمد ما فيه
مزية
وا داللي ويلي والال داللي نتا براني بحالنا و جوال عطاوا.
اهال و سهال بماليها و الجزائر فرحانه بالناس اللي فيها يا
تارودانت صاينة و الصور داير بيها سيدي و سيدي و يا
السيادياللي ساكن فيها ,طلبو التسليم دخلو بالنية و اال كنا
خارجين حاجتنا مقدية
شوفي فيا و يا غزالي نمشي في حالي راني شفيت العدو و
شفيت البراني
وا داللي ويلي والال داللي نتا براني بحالنا و جوال عطاوا.
وا دري يا مول الشال المزوق
وا على ربي فين غابو البنات
و يا كريم يا مول الشال المزوق
وا على ربي فين غابو البنات
و يا عمري يا مول الشال المزوق
وا على ربي فين غابو البنات.

הו על המזל שלי
אתה זר כמונו ואנחנו חיים את אותו הגורל.
אני מציע לך לקחת לך את כהת העור
אם הבחורה הגנאווית אוהבת אותך ,תיקח אותה כמו שכדבש
נכנס לעיניים הוא מרפא אותן.
תזרקי צרור בזיליקום הו ,את הבתולה ואנסה לתפוס אותו ,ואם
הוא נופל לארץ כנראה שזה לא שווה את זה.
הו על המזל שלי ,אתה זר כמונו ואנחנו חיים את אותו הגורל.
ברוכים הבאים אנשי ירושלים .אלג׳יר ,והאלה שגרים שם.
הו תארודנט הטירה שמוקפת בחומה ,הו עליכם אתם שגרים
שם בפנים .אם אתה הולך לשם תכבד את המקום וכשתצא
משם הכל ייסתדר לך.
רק לראות את אהובי וללכת לדרכי,האוייבים צוחקים עלי הוי
על המזל שלי.
אתה זר כמונו ואנחנו חיים את אותו הגורל.
הו הבחור שלובש צעיף פרחוני
הו אלוהים איפה נעלמו הבנות שאותו אוהבות
הו קארים (קארים זיאד) שלובש צעיף פרחוני
הו אלוהים איפה נעלמו הבנות שאותו אוהבות
הו עומרי (עומרי מור) שלובש צעיף צבעוני
הו אלוהים איפה נעלמו הבנות שאותו אוהבות.
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Bambara

מילים ולחןKarim Ziad, Mehdi Nassouli, Omri Mor :

البانية
الله يا البانية
زورو المصطفى
و نبي صلى الله عليه
الله يا العظيمة
سيدي صلى الله عليه
يا ربي تعفو علينا
الله يا ربي داوينا
لعفو يا موالنا
الله يا لبانية لعفو يا موالنا
الله يا لكريمة
سيدي طالب ضيف الله
صالتو صلى نبينا
صلى عربي
سيدي حجاج النبي
سيادي عريض الكتفين
سيادي مقوس الحجبين
جوهر فسنين
الله يا لبانية
إنانا يا توگرا
هي ال الة يا توكرا
دايم الله تعالى
هي اللة يا توگرا
العالي ال تنسانا
عار الله عار نبي
عار الله و عاركم
فرحو بينا
موال خيمة
حبابي لله
صحابي لله
معانا لحباب
صاحا كويو
مرحبا بيكم
خالي مبرا يا توكرا
هذا وعو
خالي مبرا عضيمة
.خالي مسكين

באניה
הו אלוהים באניה,
לבקר את הנבחר,
הנביא שהאלוהים התפלל בעבורו.
הו אתה הגדול ,אדוני שנבחר על ידי האל,
מי יתן והאל יירפא אותנו ,אלוקים תהיה בעזרנו.
תעזור לנו בשם באניה ומעלותיו המופלאות ,הו אתה הנדיב.
אני מבקש להיות אורחו של האל,
להתפלל על נשמתו של נביאנו,
להתפלל על נשמות הנביאים הערביים,
אתם עולי הרגל של הנביא,
הו הנביא בעל הכתפיים הרחבות,
בעל הגבות המקומרות,
בעל השיניים הלבנות.
האל באניה.
האנאנא טוגרא ,זאת הבחורה טוגרא,
האל הוא נצחי.
היא הבחורה טוגרא,
אתה העליון אל תשכחנו,
למען האל ונביאו,
למענך ולמען האל,
תשמח איתנו.
הו אתה בעל האוהל,
הקהילה שלי,
הקהילה שנמצאת איתנו ,לחיי קויו.
ברוכים הבאים אתם שבט באמבארה היקרים,
הו גברת טוגרא.
היקרים והטובים מכולם ,שבט במבארא.
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Bouch3kouka

מילים ולחןMehdi Nassouli feat. (maallem) Abdelkebir :
Marchane

زهواني زهواني  -بوشعكوكة مفتولة بدم خفيف سباني يا
بالحيالة و الصوال .x2
بوشعكوكة زهواني -غير نيم عينيه و تاه زهواني بوشعكوكة
جاه حالو و بدت فغناه.
على ود ساعة مبروكه  -تغني الحباب معاه بطر و دربوكه
جذبه بغيوط و طبول.
و الغنه مسبوكة  -ماشي من واله يقول قلزي يا موكة اللي دا
شي راه داه.
زهواني زهواني  -في الفراجه معناوي فالغنا يكون مساوي.
زهواني زهواني  -سولو دوار و زواوي
زهواني زهواني  -المعلم الكبيري ياك الله معاه.

תפלרטט ,תפלרטט ,אתה שיש לך אפרו קלוע.
שבה אותי בקסמיו ובאישיותו הקלילה
בעל האפרו שבה אותי ,בעיניו המפתות
בעל האפרו שבה אותי ,בשירתו הקצבית
באופן הזה ,תוך שעה אחת כל הקהילה תשיר איתו -
עם הטאר ,והדרבוקה ,והקהל שנסחף אל תוך המוזיקה.
השירה כל כך טובה ,מילות השירים כתובות בנועם ,עד שרואים
את עלות השחר
כל בעלי הזכויות מתוגמלים על מעשיהם.
המפלרטט המפלרטט רוקד כמו ציפור ,המפלרטט המפלרטט
שר עם קצב,
המפלרטט המפלרטט ,תשאל את דורו וזאהוואני (שמות של
שני שדים שחורים),
המפלרטט המפלרטט ,אלוקים ישמור עליך.
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Mimoun

מילים Mehdi Nassouli :לחןTraditionele :

و يا الوالي بابا ميمون الكناوي بابا ميمون
الكناوي بو قرقابة الكناوي بوقشابة الكناوي يا سادتي الكناوي
مشا للسودان جاب خادم كناوية ما تاكل لحم خضر ما تاكل
المرانية الكناوي يا سيدي ميمون الله يا بابا ميمون
و بسم الله باش بديت و على نابينا صليت هو ياقوتة في
البيت بوعمامة رسول الله ال اله اال الله و ثقيلة في الميزان و
خفيفة في اللسان لحت العار على الجواد اهل الساحل اهل
الواد اهل الخلوة و العباد الكناوي سيدي ميمون الله ابابا
ميمون
العار بابا ميمون الكناوي هاهو جا الكناوي بوشاشية الكناوي
هذا حالو و رميت العار على الجواد هل الساحل اهل الواد
دوك صحاب الفجرية من رماني في هاد الحال نبيعلو يشري
مني نبيعلو بيع المحتاج و ايال جرب يعذرني الكناوي يا بو
البنات فينما راحت الشمس يبات يا الوالي سيدي ميمون
العار ابابا ميمون.

הקדוש באבא מימון = מענה מקהלה( :הגנאווה נמצאת כאן)
באבא מימון מגאנה ,לובש הבגד הגאנאי ,הו גינאה את האנשים
שלי ,הגינאים הלכו לסודן (סנגל) ,לקחתי עבד מגינאה .אני
אף פעם לא אוכל בשר נא ,לא אוכל ירקות ,הו הקדוש באבא
מימון.
בשם האלוהים התחלתי ,התפללתי בשמו של נביאנו ,הוא הנ־
ביא כמו יהלום בבית .הוא  -לובש הכובע ,אין אלוה מבלעדיו.
אמירה זו מלאה במשמעות וקלה על הלשון.
ביקשתי טובה מהשדים ,השדים מסאהל (מערב אפריקה),
ומהאלה שנמצאים בנהר ,ואף מאותם שדים שגרים ביער .כל
אחד שיכניס אותי לקהילה הזאת אני אמכור לו את מקומי,
אמכור אותו ללא החזר .אם הוא ינסה את זה הוא יבין ,הוא אבי
הבנות הגאנאיות.
בכל מקום שבו שוקעת השמש הוא הולך לישון ,הו הקדוש
באבא מימון.

ל
כ
:
ke
r
Yo
ss
iZ
we
c

L’kbida

מילים ולחןMehdi Nassouli :

انت الكبيدة ديالي انت الحبيبة ديالي مشموم الورد و الزهر
من يديك شميتو كتاب الفرح و السعادة من عندك قريتو ا
لمشاكل و الغموم والهم معك نسيتو معك العيشة حالت و
ال لگيت.
الظالم اللي سرى ف عقلي بنوارك ضويتو النار اللي شعل ف
گلبي بماك طفيتو نجول الماية و كالمي لغزالي غنيتو نطلب
موالنا العالي يطول لي ف حياتو
غزالي بحال غزالي ا ٓنا ما لگيتو واه يا ا لمالكاني
انت الكبيدة ديالي انت الحبيبة ديالي معك ا ٓيا ا لمالكاني
بنت ا ألصل و الفصل مكتاب تكوني معايا معك حتى للقبر و
هذي غير البداية صورتها ساكنة ف قلبي و تاللي ف سمايا ال
ماكياج ال صباغة ضاوية كالمراية الظالم اللي سرى ف عقلي
بنوارك ضويتو النار اللي شعل ف گلبي بماك طفيتو نجول ا
لماية و كالمي لغزالي غنيتو نطلب موالنا العالي يطول لي ف
حياتو
غزالي بحال غزالي ا ٓنا ما لگيتو واه يا ا لمالكاني
انت الكبيدة ديالي انت الحبيبة ديالي معك ا ٓيا ا لمالكاني
الزين اللي ف السطح هود ا ٓوا للمراح يشوفوك الناس
اللي بيتو ما لگيتو اللي ما بيتو سلطو ا لله علي
الزين اللي ف السطح هود ا ٓوا للمراح يشوفوك الناس
اللي بيتو ما لگيتو اللي ما بيتو سلطوا لله علي الزين يحشم
على زينو و الخايب غير إال هداه ا لله
غزالي بحال غزالي ا ٓنا ما لگيتو واه يا ا لمالكاني
انت الكبيدة ديالي انت الحبيبة ديالي معك ا ٓيا ا لمالكاني.

אני אוהב אותך מאוד ,אהובתי .ידייך מריחות כמו זר פרחים
ויסמין.
למדתי ממך שמחה ואושר ,כשאני איתך נשכחות ממני הבעיות.
איתך חיי הומתקו ואת המזל שלי.
הארת לי את החושך שהסתובב במוחי ,את האש שדלקה בליבי
כיבית במימייך.
אני מסתובב בחוף הים ושר את מילותיי לאהובתי ,מבקש
מהאלוהים שיאריך את ימיה.
אהובתי כמוה לא מצאתי ,אני שלך ואת שלי.
אני אוהב אותך מאד אהובתי ,אני שלך ואת שלי.
בחורה נעימת הליכות ומחונכת .כתוב שאני ואת נהיה יחד עד
המוות ,וזאת רק ההתחלה.
היא תמיד איתי ותמיד חושב עליה והיא עפה לה בשמיים.
היא בלי איפור ובלי צבע בשיער ,טבעית ומאירה כמו מראה
שעל הקיר.
הארת לי את החושך שהסתובב במוחי.
האש שדלקה בליבי כיבית במימייך.
אני מסתובב בים ומילותיי שרתי לאהובתי.
מבקש מאלוהים שיאריך את ימיה.
אהובתי כמוה לא מצאתי .אני שלך ואת שלי.
אני אוהב אותך מאד ,אהובתי ,אני שלך ואת שלי.
יופייך נראה מהגג ויורד עד למרכז הבית ,האנשים שעוברים
רואים את יופייך.
זאת שחיפשתי אותה לא מצאתי ,וזאת שחיפשתי אלוהים הביא
אותה לדרכי.
הייפה מתבייש ביופיו .והמכוער מתגאה בכיעורו.
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Ayli OuHiyani

מילים Mohamed Fouiteh :לחןTraditionele :

ايلي حياني ايلي حياني
أسباب محاني أسباب محاني
عيونو فعياني البركي اسباني البركي هواني درتو فاسناني مشا
وخالني
خالني انّاني ايلي حياني خالني انّاني ايلي حياني
مصاب نشوفو حتى فمنامي
يااللي تعرفو بلغ لو سالمي
الناس الموني عالش كنحبو
زادو الموني كي رضيت بغلبو
يا داك الغادي قولو الى جبرتيه
الزلت انادي وديما مستنيه
ايلي حياني ايلي حياني ايلي حياني
من يوم اداني بالني بعيونو
مشى و خالني مشغول بجفونو
سيدي يا ربي اشنو المعمول
محبتو فقلبي بالي بيه مشغول
عشقت البركي يدومو عليا
العيشة تحال لي برجوعو ليا
ايلي حياني ايلي حياني ايلي حياني
يا ربي في قريب تكمل ارجايا
و يكون حبيبي قاعد و حدايا
و إال ما جاني أنا نمشي لو
غير ننظر بيه بال ما انادي لو
اللي حاب البركي يصبر لجروحو
اللي حاب البركي يسماح بروحو
ايلي حياني ايلي حياني ايلي حياني

אוי כמה אני מתגעגע אלייך.
את הסיבה של בעיותיי.
עינה בתוך עיניי .יופיה של שחורת המראה תפס אותי,
שחורת המראה אהבה אותי ,ניסיתי לתפוס אותה ,היא הלכה
ועזבה אותי.
עזבה אותי בסבלי ,והשאירה בי געגוע
הלוואי שאראה אותה גם בחלומי
לכל מי שמכיר אותה תמסרו לה את שלומי
האשימו אותי ,למה אני אוהב אותה
הוסיפו באשמה ,איך אני עדיין רוצה אותה
אני מבקש ממכם ,אם תמצאו אותה
אני עדיין קורא לה ,ועדיין מחכה
אוי כמה אני מתגעגע אלייך
מהיום שקראה לי ,התמכרתי לעיניה
הלכה ועזבה אותי ,התמכרתי לריסים שלה
הו אלוהיי מה אעשה?
אהבתה נכנסה אל ליבי ומחשבותיי עסוקות בה
אהבתי את שחורת המראה ,שתמיד תתקיים האהבה הזאת
חיי יומתקו כשתחזור אליי
אוי כמה אני מתגעגע אלייך
מבקש מאלוהי שייחזיר אותה אלי
ותהיה אהובתי ישובה לצידי
אם לא תבוא אלי אני אלך אליה
רק שאראה אותה בלי שאצטרך לקרוא לה
מי שאוהב את שחורת המראה ,יתאפק עם כאבו
מי שאוהב את שחורת המראה ,מוכרח לשכוח אותה מעומקי
נשמתו (על מנת שתחזור אליו).
אוי כמה אני מתגעגע אלייך

ל
כ
:
ke
r
Yo
ss
iZ
we
c

על הבמה
כינור ראשון

קונטרבס

תופים

סופי פרדקין  -קונצרטמייסטר

אלכסנדר פורמן

ידין אדר

ליה שרמן
טליה הרצליך

חצוצרה

כלי הקשה

ים יוסף כהן רוט

עידית מינצר

דניאל בלגזל

שירה נטיף
סיגלית מזרחי
שחר סימנוביץ

כינור שני
לודמילה גולד
דנה ברזן
אלונה קולומנקין
ילנה זבריאנסקי
צחי סמירה
עידו זהר
אינה טיליס

ויולה
אדוארד קשווין
מתי גור

טרומבון
מתן יונה
אריאל לייקין

סקסופון
רן דוד

נאי
יצחק ונטורה

עוד
אליאס וכילה

קאנון

אלכס גת

אליהו אביכזר -נגן ראשי

צ'לו

כינור ערבי

אורלי שפירא
אלכסנדרה מרקו
לריסה לינצקי
יותם הרן

פאדל מאנע

גיטרה בס
עדי גיגי

שירה וקראקאב
חאליד עזאהירי
מוחמד אל גאמסי
ראשיד באוברוס

פסנתר
אמן אורח  -עומרי מור

בנג'ו
אילון ברגר

ל
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צוות אמנותי

בעלי תפקיד

תום כהן מנצח ראשי מנהל מוזיקלי ומעבד

אלברט בן שלוש מנכ”ל

מתן יונה מנצח הבית

לימור אמסלם מנהלת שיווק ומכירות

יונתן בר-און ספרן

אורי מלין ניהול אישי תום כהן

מיקי מדינה סאונד

אורלי יעקובי מנהלת מחלקת הפקה

איתמר גבאי תאורה

סער גמזו מנהל תקשורת שיווקית ודיגיטל

"אור שיר" הגברה ותאורה

נטע גופן מנהל במה

לירון שפר |  Jaffa Sound Artsמיקס ,הקלטות

גיא שושן ע .מנהל במה
מיכל נאמן מתאמת הפקה ודיגיטל
סיון אביכזר מתאמת נגנים
אילנה תורג’מן מנהלנית
מירב אורנים ,אירנה פטליוק ניהול כספים
שלומי שטיין עורך ״טוב לדעת״
מתרגם יוחאי כהן
יוכי בר רכזת שירות לקוחות ומנויים
יפה אטיאס אחראית שירות לקוחות כרטיסים ומנויים
ענת כהן טלמרקטינג  /סל תרבות
איציק אלון קשרי מפיצי כרטיסים
יפה פרץ דיילת קונצרטים
חברי ועד מנהל תזמורת ירושלים מזרח ומערב
יובל רכבי יו״ר
מיכל רכבי
יפה ישראלי
יורם כהן
דוד גלנוס

עונת הקונצרטים 2023-2022
צילום :דניאל
קמינסקי

מנצח ראשי ומנהל מוזיקלי:
תום כהן
צילום:
Panos Stavrianos

יאסו!

גליקריה

נגן אורח :צפי שלמה  -בוזוקי
צילום :טל עבודי

בינת אל סולטן
נסרין קדרי

נגן אורח :אמג'ד מריח  -אקורדיון

Elbo

צילום :יח״צ

צילום:

שירת המגרב
סנאה מרחאטי
ודלאל ברנוסי

נגן אורח :אלעד לוי  -קמנג'ה

גלי בן שושן

נסרין קדרי

צילום :אליצור ראובני

בינת אל סולטן
אביהו מדינה מארח את
נגנית אורחת :שרון מנצור  -קלידים

לרכישת כרטיסים 1-700-508-408 :או באתר www.tjo.co.il

צילום :יח״צ

תחנות בזמן

