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 לשבים. לנכש ושלחו סוריה לו חן נ החוצפה, זיבת
 לנולם פנים המזל האיר החדשה, ביחידתו :אלץ

לפני לרב ביותר. מקרית בצורה שריף
ה של מנצח־המשנה חלה חשובה הופלה יפה
מקומו. את למלא נתבקש נולם תזמורת; ה
ומי הקביל מנצחה ריקליס, שלום רב־סרן רוור
בכשרונו הבחין צה״ל, תזמורת של פקדה נותן

מד אותו מינה החדש, קרן־הילר מנגן של •לי״.
קבול. צח־משנה

ה־ שירותו כלי את נולם החליף שוב תמת
 שרביט בא וקרן־הילר הרובה אחרי צבאי: אותו

המנצח.
 לל רבת־חוויות נדודים תקופת החלה 'זתפ

שריף סמל הצבא. ובסיסי הארץ לרי פני *יי?
קפ־ ללצמו הרשה המבוסס, במלמדו הרגיש ;ירה
רטנו טוסקאניני,״ היה •כאילו — ריזות ■:זדה

שהוא הרגיש בלכו קונצרט בשלת חבריו. !*יד
הראשון החלק גמר לם מיד במקצוע עייף כדי

התוים, ספר את נועם סגר התכנית, של ום!ל
הקהל מחאות ולקול שרביטו, את לקח ייי?'

ונרדם. התזמורת מכונית לתוך נכנס
התז של בדברי־ימיה שנרשם אחר תעלול ^

נל־ העצמאות ביום בבאר־שבל. בוצע מורת
המדינה. נשיא במלמד צבאי, מצעד שם רך "

שלהם, מדי־הייצוג במלוא למדו המנגנים 2
בו ברגל קצובות. מנגינות־לכת השמיעו ד־׳
ההצדעה במת את הצנחנים יחידת לזבה "יי

לפתל השתנה המצעד, מסלול לעבר ופנתה י י
מטורף. בוגי־וזגי הפך והמארש הנגינה קצב

להת־ התחילו הקצב, את איבדו הצנחנים
את תלו שבהם הנועזים בהליכה. נדנד נעז*
המקצב לפי כפיים מחאו הכתף, לל הרובה ■■■
רק צבאי ממשפט ניצל נועם המשלשל. גילה
שונא־ הצנחנים מפקד של להתערבותו הודות יום
התעלול. מן מאד שנהנה המצעדים, אשר
★ ★ ★ זיבל

ם לו ל ח ק ע א ר  פ
יייי■■*■*■י■•*•*•■ את
* יוכל ם ך ע ו ו נ המוסיקה על משלו דעות הי
נעים־ת במקום לחיילים. להגיש שיש / חשב
מסובך, תזמור בעלות פשוטות ישראליות ידוע
התז־ התחילה ומרדימות, כבדות ויצירות סלט
לריקודים. ותכניות קלה מוסיקה להגיש מורת לל

 לישון הפסיקו החיילים מידי: היה השינוי
 במבול התזמורת את זיכו ההופעות, בשעת

התלהבות. ושריקות מחיאות־כפיים של
 שאינם במצבים להתמצא ידע גם הוא

 אחת בשעת אזרחי. מנצח בפני לומדים
 ראו והמנגנים האיר, לפתע כבה ההופעות

 התחיל נועם המנצח. של קלושה צללית רק
 עד נוגן והקטע ברגלו, הקצב את לדפוק
הפרעה. ללא הסוף

 לרב־סרן הוכיחו הערכה מכתבי עשרות
 מלאכתו את עושה העליז שהשרביטן ריקליס
 מדי לו להעיר נאלץ ואת למרות כהלכה.

 הולך שאתה כבר התרגלתי •תראה, פעם:
תתגלח!״ לפחות אבל טרזן, כמו מסופר

 להסתובב המשיך נועם כאשר גם אך
 לבקשו למפקדיו הדבר הפריע לא טרזן, כמו

 שירות־החובה גמר עם לשירות־קבע, לעבור
 אחרות. תוכניות לו היו סירב. נועם שלוי
 נועם אבל מעניינת, חויה אמנם היה הצבא
 את יחליף בו לרגע בתוסר־סבלנות חיכה

הקונצרטים. אולם של בפראק צה״ל של החאקי
 רב־סמל. בדרגת השתחרר 1954 בתחילת

 אגדות, סיפורי של מלאי השאיר אחריו
וצ׳יזבאת. בדיחות

★ ★ ★

בפרופסודים רודה סטודנט
——י——י־תוי— ׳111■ .ייו*ו1

* ו ך ת נ ה ח א כ מתל המוסיקאי של ה
 נועם שבאוסטריה. זלצבורג היתר, אביב 1 !

 ללמוד מרקביץ׳ איגור המנצח על־ידי הוזמן
 מזה הקיים למוסיקאים, המפורסם בבית־הספר

ול מוצרם, של הולדתו בעיר שנה מאה
 המוצר־ באולם בקונצרטים כמנצח הופיע

כי והתרבות החינוך משרד המפואר. סיאן
 הקציב מרקביץ׳ הנסיעה, הוצאות את סה
ללימודיו. סטיפנדיה לו

 פשוס צעיר נועם היה הארץ את כשעזב
 אדם כבר היה שנה, כעבור כשחזר, ועליז.
 י■ החברה חיי את להכיר למד הוא אחר.

 קריאות־ההידד קהל. תשואות שבע הגבוהה,
 התרגשות, בעבר בו שעוררו חיילים, של
 הקונצרטים אולם ברק לעומיז חיוורות היו

המפואר. הזלצבורגי
 פרם נוספת, התעסקות לו חיפש נועם

 הוא ומרחיב־אפקים. רוחני משהו למוסיקה.
לפילוסופיה. כסטודנט לאוניברסיטה, נכנס
 נועם לחוד; ומוסיקה לחוד פילוסופיה אך
 בהרצאות האוניברסיטה. תזמורת את ארגן
ה על־ידי שנאמרה מלה כל ורשם ישב

ה מן רבים ישבו הפנאי בשעות מרצים;
 ׳תחת והתענו התוים עמודי ליד פרופסורים

ה בין הסטודנט־המנצח. של הקפדנית ידו
 ישראל פרופסור כמו אישים היו מנגנים
 ופרופסור לסברות, ישראל פרס בעל שירמן,
רדה נועם לחינוך. המחלקה ראש דושקין,

מלחץ טול אלבומי מתוך - המנצחיס
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צה״ל. ת תזמו! של נמנצח־משנח מדי־הייצוג הדר נו• לעסוק עתה ממעיט הראשון, נתזזביבו

(משמאל); ברנשטיין ליאונרד המנצח עם מחובק שיכור־נצחון, נועם, י ז ז
קונ אחרי בן־גוריון, דויד ראש־הממשלה על־ידי שנערכה במסיבת־הגן

ערב. באותו הצעיר המלחין סביב הצטופפו מעריצים עשרות התרבות. בהיכל הגאלה צרט

 והפרו־ הסטודנטים להנאת בשרביטו, בהם
כאחד. פסורים

★ ★ ★

בביודמזון אודח
ה־ האמרגן הכריז השנד! תחילת

 פרס על יורוק סול המפורסם אמריקאי *1
 הישראלית היצירה עבור לירות, 1000 בסך

 בתל־אכיב. התרבות היכל בפתיחת שתנוגן
 לאפריל 15ב־ בתחרות. להשתתף החלים נועם

 בתל־ בחדרו הסתגר לימודיו, את הפסיק
 בדמיונו אי־שם לעבוד. והתחיל אביב,

 הפסנתר, ליד ישב נועם יצירה. הצטיירה
 רשם מקריות, אימפרוביזציות כמה ניגן
זד״ אחר בזה שצצו הרעיונות את

 שומע הוא אין יצירה, שימע כשמלחין
 שומע הוא רוחו באזני רגיל. כמאזין אותה

 תו, בכל להבחין יכול הוא מנגנת; תזמורת
להר ומצטרף לחוד אותו מנגן כלי כשכל
 מסוג לשמיעה המקובל הכינוי אחידה, מוניה

תזמורתית. שמיעה הוא זד,
 לפקעת־צמר, היצירה כל דמתה תחילה

 לעין. נראה אינו אך אי־שם נמצא שקצה
 נועם תפס מרוכזת מחשבה של שעות לאחר

לכתוב. ברצונו מה ידע הוא החוט. קצה את
 שריף, סיפר יצירה,״ לחבר הרוצה •מלחין

ש אלה לביח־מלון. שהגיע לאורח •דומה
 להם, הנוח החדר את להם בחרו לו קדמו

וה החדרים התמלאו הזמן במשך כי עד
הצטמצמה.״ ברירה

הר נעימה לכתוב קשה המאחר למלחין
 השואפים המחברים מרבית מקורית. מונית
לצי נזקקים הצרופה המקוריות אל להגיע
 המופקים לצלילים או בלתי־מבעיים, רופים

בזה. רצה לא נועם אלקטרוניים. בכלי־נגינה
 לפילוסופיה: המרצד, דברי את זכר הוא

 הרי מישהו של עבודת־מחקר תעתיק •אם
 עבודות עשרות תקרא אם אבל פלאגיאט. זה

 עבודת עשית חדשות, מסקנות מהן ותוציא
דוקטורט.״

★ ★ ★

טקסים כלי טקס
■ ■ ■ ■ •■ י י *•ו ■י ■ ■

 אץ קשה. מלאכה היא חיבור בירת **
 מאשר האמת מן יותר רחוק דבר ׳ל■

 הכותב קומפוזיטור של הרומנטית התמונה
המוזה. כנפי על נישא במחי־יד, סימפוניה

 תוך נועם גמר הפתיחה של הסקיצה את
 לפניו. עוד היה המלאכה עיקר אך יומיים.

 בהתמדה שיכלל ערב, עד מבוקר עבד הוא
 יריד. תזמ לביצוע תה א והתאים יצירתו את

ערב. מדי הצגות־קולנוע היה היחידי בידורו
 אקדמות את הגיש ימים חודש אחרי
 ב־ עליה חתם השופטים, לועדת לסועד

סמדר. נסע פסבדונים
 בפרס. שיזכה האמין לא הצעיר המלחין
 מכיר שתגר־ד,שופטים לו הסבירו יודעי־דבר

היש המלחינים מרבית של נתב־היד את

 הפרם את יעניק ובודאי המוכרים, ראליים
מהם. לאחד הראשון

להע השופטים החליטו הפתעתו למרבד,
 : וכשנודע לו. דוקא הראשון הפרס את ניק

 נטע השם תחת המסתתר מיהו לשופטים
י עצמו. המלחין מן פחות לא הופתעו סמדר,
 המוזרים אחד היה הפרסים חלוקת טקס
 זה היד, במדינה. אי־פעם שנערך ביותר

שמ התנצלו המארגנים פרס: בלי טקס
 הצ׳קים עדיין׳ הוכנו לא טכניות סיבות

 בינתיים, נועם קיבל הצ׳ק את והתעודות.
 פרם אולם היום. עד לו אין תעודה אך
 של שמחתו את להעיב היה יכול לא זה

ניצח. חוא נועם.
★ ★ ★

ם י ר מ ו ו א י ל ע

 הוא יצירתו, את שריף סיים
הפילו עצתו אשר לאדם אותה הקדיש

ה המסיקה: בחיבור אותו הנחתה סופית
פליישמן. ד״ר לפילוסופיה מרצה

עבו עשרות •קרא — עצה אותה אולם
 : גר־ — חדשות״ מסקנות מהן והוציא דות
 הגדול כפגם דוזקא המוסיקה למבקרי אתה

נגי למחרת שריף. של המוסיקלית בעבודתו
 כמעט היה לא אקדמות, של הבכורה נת

 ; עבודת-חיקוי, זוהי כי ק:ע שלא אחד מבקר
 מנחם טען מושלם.״ •תזמור חסרת־מקוריות.

 חסר- •אבל מכרים עם בשיחות אבידום,
 י של מיצירה חוץ הבל, שם יש מקוריות.

 ואין זרות להשפעות נחון הוא שריף. נועם
ישראליות.״ כל בו

 כ־ הקונצרט למחרת שפירסם בביקורת
 בהערח בוסקוביץ אלכסנדר הסתפק חארץ,
 נועם של •יצירתו אקדמות: על בלבד קצרה
הקהל.״ על־ידי בחמימות התקבלה שריף

 כי ידע הוא נבהל. לא השריף אולם
 אישיות־ השקפות של סבך הם המוסיקה חיי

 אלת. ולעומת מקצועית. קנאות ושל מאד,
 דעתו ע.־דה בחוסר־מקוריות א־תו שהאשימו

ישב המלחינים מחשובי בן־חיים, פאול של
 פסים ד,ש. בחבר •הייתי בן־חיים: קבע ראל.

 ־, כולנו רוק. י! סול פרס על התחרות של
 ך קומפוזי• הוא סמדר נטע כי בטוחים היינו

 נ מורו שהייתי אני, אפילו מחוץ־לארץ. ר ס!
 ' שלו. היצירה כי ידעתי לא שריף, נועם של

 י פור נתקבלה הפרם את לו להעניק ההחלטה
.אחד .  הוא שריף נועם כי ספק לי אין .

 מכיוון ט־וחד, מזל בעל גם היה הוא כשרון.
אפנים במעמר נוגנה הראשונה שיצירתו

גדול.״ להד וזכתה בינלאומיים
 תהיה אקדמות כי אומר גמר עצמו נועם

בי עשירה. מוסיקלית לקריירה הקדמה רק
 פחזתנ לא חשוב במשהו עוסק הוא נתיים
במהי התקרב כפילוסופיה הבחינות מועד
 אקדמות של עבודת־ו־,חיבור ובגלל רות,
להתכונן. הספיק לא הוא
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