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  נפתלי וגנר' עבודה זו נעשתה בהדרכתו של פרופ
 



  שלמי תודה

  

 .עבודה זו לא היתה יוצאת לפועל אלמלא תמיכתם המסורה של מספר אנשים

 ,על תמיכתו לאורך כל הדרך, נפתלי וגנר' פרופ, בראש ובראשונה תודתי נתונה למנחה שלי

רעיונותיו המקוריים  ,על עצותיו המועילות. החל מבחירת הנושא וכלה בשינויים של הרגע האחרון

ונתן לי , חלק עמי מנסיונו ומידיעותיו,  האיר לי דברים שלא ראיתינפתלי. ותותגובותיו המהיר

הסירה מכשולים  – שהדביקה אותי בחזרה –התלהבותו , יותר מכל. תחושה שאני תמיד רצויה

  . לא יכולתי לבקש מנחה טוב יותר. רבים מן הדרך

: אל התוצאה הסופיתלהגיע , כל אחד בתחומו, שעזרו לי, תודה רבה לחברי הוועדה המלווה

ושיתף אותי ,  שחלק עמי ברוחב לב מן הידע העצום שלו בנושא שירים ומלחינים,נתן שחרר "לד

שבזכותו למדתי פרקים נרחבים בעקרונות , יוסף-אמציה ברר " לד.במידע שאגר במשך השנים

 נושא  על העידוד להצגת,יהואש הירשברג' פרופל .עמד לרשותי בכל שאלהשו ,המוסיקה הערבית

שהיה , יוסי גולדנברגר "דל. ועל ההתעניינות בנושא כל עת שנפגשנו, הדוקטורט במסגרות שונות

  . ועזר לי לחדד הגדרות ולהבין טוב יותר לאן אני חותרת, קולגה להתפלפלות מוסיקלית

ובמיוחד לענת וקס , תודה לצוות המחלקה למוסיקה וארכיון הצליל בספריה הלאומית

  . למצוא כל פריט חמקמק ולהביאו אל חיק העבודהסייעו בידיש, ולתמר זיגמן

שבידיעתם וגם בלא ידיעתם הקלו עלי מאד , "תׁשֶ רֶ מֶ זֶ "תודה מיוחדת לאנשי האתר 

ולמדתי , לא פעם גיליתי בזכותם פרטים שלא היו ידועים לי. במלאכת איתור השירים בעבודה זו

  . דברים חדשים על מלחיני התקופה ושיריהם

, המכון ליהדות זמננו, ם הנדיבה של תכנית מלגאי הנשיא באוניברסיטה העבריתתמיכת

יפשרו לי א, והפרס על שם יוהאנה פרידלנדר מטעם השוחרים הקנדיים של האוניברסיטה העברית

 .ועל כך תודתי, להתמקד במחקר ולהשלימו

 התעניינו שבמשך כל השנים האלה, להורי. תודה למשפחתי היקרה, ואחרונים חביבים מאד

ובעיקר נתנו לי לחוש גאווה , זימרו עמי את השירים שהכירו, עזרו לי לפנות זמן לכתיבה, ועודדו

, וכמובן . ביותרקטנהאפילו ה, שהיו קוראים נאמנים וענו על כל שאלה, ילאחַ . על מחקרי

. לייעץ ולעודד, להתלבט יחד איתי, שתמיד שמח לשמוע ולהשמיע, לעדו: לקרובים לי ביותר

 ולילדי. שרוחב ידיעותיו ותובנותיו המועילות היו לי לעזר רב ומצאו את ביטויים בעבודה

  . להם אני מקדישה עבודה זו, נעם רתם ומעין, הנפלאים
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  תקציר

  

תקופת היישוב היהודי בארץ ותחילת ביסוסו כמדינה היו שנים מרתקות של חיפוש אחר 

-התיישבותם של החלוצים היהודים מסוף המאה התשע. יצירת תרבות עברית ייחודית ומקורית

, גונית-  של המאה העשרים בארץ ישראל יצרה קבוצה אקלקטית ורבמחצית הראשונהעשרה ועד ל

,  כבר עשרות שנים קודם לכן. מנהגים וסגנונות תרבותיים, ם של מסורותשהכילה מספר עצו

ועוררה את כל הפלגים , עלתה שאלת אופיה של התרבות העברית, בקונגרסים הציוניים הראשונים

במקביל לקרע בין הזרמים הדתיים לתפיסת העולם . השונים בציונות לתת את דעתם עליה

ריחפה בחלל האוויר , המעשית מול אנשי הציונות הרוחניתולפער בין אנשי הציונות , החופשית

ומהם אותם קניינים ? מהי למעשה התרבות העברית: השאלה שאף אחד לא העז לענות עליה

, מאחר ותשובה חד משמעית לא נמצאה? רוחניים שהעם זקוק להם על מנת להבטיח את קיומו

לעושר רב בביטוייה המעשיים של שהוביל , "התרבות העברית"נוצר כר נרחב לפרשנות המושג 

  .  התרבות

עדויות ראשונות לקיומם של חיי תרבות משגשגים מצויות בעיקר בקרב אנשי העליות 

פרחו , לצד חיי העבודה המפרכים. העליות החילוניות הציוניות הגדולות, השניה והשלישית

ינו זכרונותיהם של אנשי ביד. שפרצו במלוא עוזם בתום שעות העבודה, והתגברו רגעי הווי ויצירה

בתערובת מוזרה אך אנושית כל כך של זמירות , בהם מתוארים רגעי שירה וריקוד, העליות

כמו חיפושו של . ושירים חדשים שנקלטו מתושביה הערביים של הארץ, וריקודים מבית אבא

 שעה שנטשו את, של החלוצים בארץ ישראל הצורך למלא את החסר בליבם, הצמא למים במדבר

 הוליד חיפוש מתמיד אחר חיי רוח ותרבות שיצקו תוכן בחייהם – פיזית ונפשית –עברם מכל וכל 

בראש ובראשונה המעבר : פעלה ורחשה היצירה התרבותית בכל התחומים, מתוך כך. החדשים

אך גם התגייסותם של היוצרים לחפש אחר הלּוז ; לשימוש בשפה העברית חולל מהפיכה עצומה

עורר תהליך משמעותי ויוצא דופן של , ולא להסתפק בעצם היצירה בלבד, וריתשל היצירה המק

  . בעלי זיקה אל העבר ואל ההווה, בניית רפרטואר תרבותי ומנהגים חדשים

, כתיבה אמנותית: התגבשו בארץ שני ערוצים מרכזיים של ביטוי יצירתי, בתחום המוסיקה

, רחב בעזרת התזמורת הארץ ישראליתהמלחינים האמנותיים נגלו לקהל ה. וכתיבה עממית

, יםהעממימלחינים ה. 1ובאמצעות רסיטלים והופעות שארגנו בעצמם, 1936שנוסדה בשנת 

בשירונים ובמועדוני זמר בהם לימד המלחין את : במספר ערוציםאת שיריהם  יצוהפ, לעומתם

                                                
1 Jehoash Hirshberg (1995), pp. 122-145; 157-183.   
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ומעל הכל ; יתהקיימת ובסרטי תעמולה של ההסתדרות הציונ- בגלויות של הקרן; שיריו החדשים

. 2 במערכת החינוך שהתגייסה במלוא כוחותיה להנחיל לדרדק העברי את השיר העממי הישראלי–

שיממש , אחר המשקף את הווי החיים העכשווי, גלותי-האנטי, אלה גם אלה חיפשו אחר המקורי

י הליך החיפוש נבע מתוך אידאולוגיה עמוקה שהאמינה כ. בצליליו את מעשה ההתחדשות והבניה

,  הן מתוך הפן של שלילת הגולה–בארץ ישראל יש ליצור תרבות שונה מזו המוכרת מחיי הגלות 

  . והן מתוך הרוח המתחדשת בכל תחומי הבניה והיצירה

  

. אחת התהפוכות הקיצוניות שעברו החלוצים בבואם לארץ היתה השוני בסביבת מגוריהם

תים נדמו כתהום בלתי ניתנת לגישור שלע, ההבדלים הפיזיים והאקוסטיים בין המערב למזרח

מרחב  בצלילי היםחידושו, שינוי הנוף הנשקף, המרת השפה המדוברת, מהפך במזג האוויר(

גשי ויצרו מנגנונים שונים של דחייה וקבלה, )soundscape –המשותף  לא . "טלטלו את עולמם הרִ

דם  הקֹ ואם בן,  בה שום טעםשאין, אם בן המערב לועג לנגינתו של המזרחי ואומר, איפוא, נתפלא

דבר זה תלוי בטבעו ובטבע האקלים השונה . 'אזניים-רעש נורא מחריש'קורא לנגינת אירופה בשם 

טען , 3"והוא ישאר כך כל זמן שתחמם השמש את המזרח יותר מאת המערב, במערב מבמזרח

ות המערבית השוני המהותי הטבוע בבסיס המנטלי. חוקר המוסיקה הנודע אברהם צבי אידלסון

כמעט מכל חילצו , כמו גם תהליך ההסתגלות לצלילים שהיו בעבורם בלתי מוכרים, והמזרחית

 אחד הנתיבים אותם ניסו לכבוש המלחינים הוא הנתיב .רכי הבעה ויצירה חדשיםדמלחיני הזמר 

מה את צליליו הקדומים של עם - האמונה כי הצלילים המזרחיים משקפים במידת: המזרחי

הובילה את המלחינים לחשוב כי זהו המפתח ליצירה , ושונותם העמוקה מצלילי הגלות, ישראל

  . עברית מקורית

 הזמר העברי כפי שהשתקפו בעקבות פגישתם עבודתי מציגה את פני, לאור הדברים האלה

מוסיקה "מלחיני הזמר ששאפו ליצור בארץ .  וצליליוהמזרחחיי של מלחינים יוצאי אירופה עם 

 –הבדואים ויהודי המזרח ,  צלילי הערבים–נשענו על הצלילים שנישאו בארץ " ריתעברית מקו

על סמך . 4וכמו בפעולת לישה ארוכה החדירו את רכיבי השיר המזרחי אל תוך הזמר העברי

                                                
לבין מטרות החינוך המוסיקלי כפי , אוכמא שפרן מציינת הבדל מעניין בין מטרות החינוך המוסיקלי בהתיישבות העובדת 2

שבות העובדת ראו בחינוך המוסיקלי כלי להנחלת ערכי מחנכי ההתיי: שבוטאו על ידי מחנכים שלא מן ההתיישבות העובדת
מחנכי המוסיקה שלא מן ההתיישבות , לעומתם. ערך העבודה והקשר לאדמה ולבניין הארץ,  שיתוף ושוויון–החברה החדשה 

-31 'עמ, )1996(אוכמא שפרן . (לצד הקניית תרבות וידע מוסיקלי, העובדת הדגישו את החינוך לערכים הומניים ויהודיים
32 .(  

 . 447' עמ, )ע"תר/ט"תרס(אידלסון . צ.א 3
ולא את , המזרח בלבד ויהודי  ישראלמתאר את המוסיקה של ערביי ארץ" מוסיקה מזרחית"המינוח ,  בעבודה הנוכחית4

   . המוסיקה של מזרח הים התיכון או מוסיקת הלדינו
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, תוך גיבוי מדבריהם של המלחינים עצמם,  מלחינים28 שירים פרי יצירתם של 139-דוגמאות מ

ומה היה , י המזרח על כתיבתם של המלחינים יוצאי מדינות המערבהראיתי כיצד השפיעו צליל

זרם התיבה בסגנון מזרחי לא היתה כ.  בכללעברימקומם של צלילים אלה בעיצובו של הזמר ה

 רוב הרפרטואר נשען על ;ות היישוב וראשית המדינההמרכזי בין מלחיני הזמר בשנהמוסיקלי 

ולאו דוקא , "ישראלי"תקרא גנון מודאלי שהועל ס, אירופים וסלאבים, מקורות קודמים

 ביותר ה חשובהתבו בהשפעה מזרחית מצביעים על מגמהשירים שנכ, אף על פי כן. "מזרחי"

 מלחיני הזמר ואנשי המוסיקולוגיה בארץ ביחס לדמותו של בעיצוב משנתם האידאולוגית של

ת ומחקרים על סגנונו ומהותו מסו, סימפוזיונים, פולמוסים, לאור דיונים. השיר הישראלי המקורי

, ")השיר הארץ ישראלי"ולכן נקרא  (שנערכו בעיקר טרם הקמת המדינה, של השיר הישראלי

  . האידאה של צלילי המזרח נראית כעומדת במקום מכובד במרכז

  

תרבותי - הראיתי לתוך איזה מרחב חברתי, ראשית. העבודה נחלקת לשני חלקים עיקריים

י את תהליכי בנייתה ועיצובה של התרבות הישראלית עם שיבת עם סקרת. צמח הזמר העברי

תהליך גיבושו של . והצגתי את האידאולוגיות שעמדו מאחורי תהליך צמיחתה, ישראל לארצו

שנתמך , חזונם של המלחינים. ינק מאותם מקורות אידאולוגיים, הזמר העברי בראשית דרכו

ל יצירה תרבותית מקורית שתהווה אופוזיציה הושתת ע, במידה רבה מהלך הרוח הכללי ביישוב

הפתרון האידאלי לכך היה שאילה של רכיבים . כיים מאידך"וחזרה לשורשים התנ, לגלות מחד

, לבוש(הם היוו ניגוד גמור לתרבות האירופית על כל גווניה : מזרחיים מתוך התרבות הסובבת

 –טרם הגלות , ך"של תקופת התנומאידך נקשרו למזרח הקמאי ; )תרבות פנאי, ריחות, מאכלים

למרות שלא קיימות עדויות בפועל על נגינת ". אותנטי"ו" שורשי"התקופה בה היהודי נתפס כ

משוכה זו לא הפריעה לאמונה כי הצלילים המזרחיים מהווים נצר , ך"ישראל בתקופת התנ

ד השיר כיצ, לפיכך, נוכל לראות בחלקה הראשון של העבודה. למסורת המוסיקלית הקדומה

מהווה חוליה בשרשרת צמיחתה , שצמח בתקופת העליות הראשונות בארץ ישראל, ישראליארץ ה

וכיצד שילובם של השניים יצר חזון אידאלי שלאורו יפרח העם היהודי , של התרבות העברית

  . בארצו

הצגתי את אוסף : הראיתי כיצד התממשה תאוריה זו בפועל, בחלקה השני של העבודה

והדגמתי כיצד רכיבים מוסיקליים מן התרבות הערבית , שנכתבו בהשפעה מזרחיתשירי הזמר 

אשר עומדים על איפיוניה , הרכיבים הללו זוקקו מתוך מחקרים קודמים. חדרו לתוך הזמר העברי

, בסך הכל גובשו שישה קריטריונים לאיפיון השפעה מזרחית. ערבית- של המוסיקה העממית
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כל פרק מתאר את תפקיד הרכיב המוסיקלי בתוך המרחב . םהמחולקים לשישה פרקים נפרדי

  :  ואת אופן הצגתו בשירי הזמר, הצלילי המזרחי

 חלוקת האוקטבה ומרווחים מחוץ למערכת המערבית  .1

 מודאליות  .2

 קצב  .3

ה ערבית  .4  קרבה לסּוגָ

 מליסמות ואורנמנטים אופיניים  .5

  פזמונים מן הבימה הקלה. א: מוסיקליות- השפעות חוץ.    6

 מחול העם והלחן המזרחי .                                                ב

  

 מוזכרים בספרות המחקרית כפרמטרים מאפיינים של המוסיקה 1-5קריטריונים 

היופי . והוגדר מתוך עיון בשירי הזמר, הוא חדש לעבודה זו,  לעומתם6קריטריון . המזרחית

המלחינים את הרכיבים המוסיקליים הערביים לאוזן הוא האופן בו התאימו , בשירים הללו

דהוד רחוק מעברו של העם היהודי, הישראלית בלי לגרוע ממקוריותו , וגרמו להם להשמע כהִ

  . ותחייתו של השיר בסביבתו המזרחית החדשה

, ראשית. הנוגעות לשש הקטגוריות המוסיקליות, מתוצאות העבודה עולות מספר מסקנות

מרווחים הקטנים מחצי טון : יקליים שלא ניתנים למימוש בכלים המערבייםישנם אלמנטים מוס

 מרווחים –משני אלמנטים אלה נגזרות שלוש הקטגוריות הראשונות . ותבניות התיפוף הערביות

מצאו מלחיני הזמר , למרות כל זאת. מודאליות מזרחית וקצב מזרחי, מחוץ למערכת המערבית

  :ים המזרחיים הללו בתוך המסגרת המערביתפתרונות יצירתיים להמחשת הרכיב

פעולה . מרווחים קטנים מחצי טון הושג באמצעות התנודדות בין צליל והיתקודימוי   .א

ייצגה בנוסף את חוסר יציבותו של , מעבר להיותה נסיון חיקוי לגודל מרווח ספציפי, זו

 השיר הוא גם, השיר הראשון שמציג את רושמו של המרווח המזרחי. הצליל המזרחי

  . 1925משנת , של ידידיה אדמון" ילל: "המזרחי הראשון

מפאת , אף ייצוג המודאליות המזרחית אינו מתבטא במקאמאת מדוייקים, בדומה  .ב

בחירתם של . הקושי בחיקוי המרווחים וחוסר ידע מוסיקלי מספיק מצד המלחינים

ברורות את היתה לפנות אל הרכיב הזמין ביותר שמייצג נאמנה ו, אפוא, המלחינים
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זיקתה של הסקונדה המוגדלת אל , במקביל. הסקונדה המוגדלת: המוסיקה המזרחית

 . יצרה לה מעמד מיוחד של התקבלות ברפרטואר הישראלי, המקורות היהודיים

תכונת האסימטריה של תבניות התיפוף הערביות הומחשה בעזרת שינויי משקל בקו   .ג

,  את המלודיה בהקשות על תוףמאחר ובשירי הזמר אין הכרח ללוות. המלודי

שינויי משקל . המלחינים מצאו לנכון לדמות חוסר רגולריות קצבית דוקא בשיר עצמו

תכופים עומדים כנגד הסימטריה המערבית ומאפיינים את הקצב הערבי והקשות 

 . הריקוד התימני

שהיא , המליסמה הערבית. חלו שינויים גם במבנה המליסמה, בנוסף לשלוש התכונות הללו

. לא הוצגה כמות שהיא בשירי הזמר, בעלת גווני אינטונאציה דקים ומשחק קולי מפותח

לרוב כאינטרלוד או , שם היא מהווה מעין עיטור, המלחינים בחרו לקשור אותה למלודיה

שירי הזמר משופעים בסלסולים ובתבניות עיטור קטנות כחלק מן ההשראה , עם זאת. כפוסטלוד

 . המזרחית

  

 חלק ניכר מהרכיבים המוסיקליים הערביים נטמע בזמר העברי דוקא מפאת זיקתו ,בנוסף

ולפיכך עורר , אל רכיבים מוסיקליים ותרבותיים שהיו מוכרים ליהודי אירופה עוד מארצות הניכר

נקשרות , דבקה ומוואל, שתי הסוגות הערביות מהפרק הרביעי. בהם יחס של קרבה ולא של דחייה

מזכירה את , בקצביותה ובריקוד הרבים המאפיין אותה, הדבקה: יהודיבאופן הזה לעולם ה

, הריקוד המשלהב. ריקוד ההורה השכיח כל כך ברפרטואר תרבותם של אנשי העליות הראשונות

היווה קרש הצלה לעולים שחיו ללא משענת משפחתית תומכת או מסורת , בדבקות ובהתלהבות

: אלמנט מוסיקלי משותף נוסף מגיע מהתחום הקצבי. בסופו של יום עבודה מפרך, דתית מלכדת

נמצא באותו תחום , השכיח מבין תבניות הליווי הערביות, "מקסום- אל"מקצב הליווי הערבי 

מקסום אנו מוצאים בשירי הזמר גם -הופעות שונות של מקצב אל. סינקופטי של מקצבי ההורה

  . במלודיה וגם בליווי

בסלסולים הקוליים ובאופיו האלתורי מזכיר , ארוכיםבקויו המלודיים ה, המוואל, בדומה

, גם המוואל וגם פרקי החזנות מושרים על ידי זמר יחיד. את נגינת החזנות המזרח אירופית

שתי הסוגות מאופיינות בטמפו איטי . שמפגין את יכולותיו הקוליות בפני השומעים, וירטואוז

, המוואל והדבקה.  קרובות במקצב חופשיולעתים, רוויים ברגש, ובקווים מליסמטיים ארוכים

עממיים לבין - יהודיים- אלמנטים אירופים הדמיון ביןממחישים לנו את חשיבותו של , אם כן

להסביר את דרכם של המלחינים יוצאי מזרח באופן הזה ניתן . אלמנטים מקבילים מזרחיים
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קבלה ניתן למצוא צורה דומה של ה. אחת  בעת ובעונה"להתמזרח"אירופה לדבוק במורשתם ו

מצד אחד היא חולקת מטען היסטורי מן העבר המזרח אירופי : פרצופית-בסקונדה המוגדלת הדו

פעמים רבות . ומצד שני היא מאפיין בלתי ניתן לערעור של המוסיקה הערבית, של שטייגר חזני

ובין התייחסות למציאות , הילכו המלחינים על החבל הדק שבין זיקה למסורת בית אבא

  . מזרחית הנוכחית באותו פרגמנט מוסיקלי עצמוה

אמנותית על תפיסתה של המוסיקה המזרחית בקרב - ניכרת השפעה אירופית, מעל הכל

עשרה באירופה -בעוד שההצדקה למוסיקה אוריינטליסטית של מלחיני המאה התשע. המלחינים

 ניתנה למלחיני הרי שבארץ ישראל לא, נעוצה במרחק הפיזי ששרר בינם לבין מושא השראתם

למנוע , לכאורה, קרבתם אל ערביי הארץ ואל יהודי המזרח היתה צריכה. הזמר פריבילגיה שכזו

. קוים קישוטיים וכדומה, סקונדות מוגדלות,  סלסולים–נוסח אירופה " מדומיינת"מהם כתיבה 

על אף נראה כי התפיסה המקובלת לייצוג המוסיקלי של המזרח המשיכה להתקיים , אך בכל זאת

 אצל –לא כך הוא הדבר בקרב מלחינים שהיו קרובים במיוחד אל ערביי הארץ . השינוי הסביבתי

לא נמצא שירים בסגנון ) כמתתיהו שלם ועמנואל זמיר(אלה שגרו בסמוך אליהם ולמדו את שפתם 

  . אוריינטליסטי

תביהם של המלחינים, בנוסף למסקנות העולות מתוך הקטגוריות המוסיקליות  וניתוח מּכִ

בין הקוטב של נטייה . שיריהם מתקבל הרושם על סגנונו הייחודי של כל מלחין ומלחין

נמצא את מלחיני הזמר שתרמו את , ישראלית מובהקת ובין כתיבה בעלת שילוב סגנוני/מזרחית

, עוד נראה. סגנוניות- אם כחלק מדרך חיים ואם כפלח בתוך רב, חלקם בכתיבת שירים מזרחיים

ויש , )כמו שיריו של ידידיה אדמון המובאים בעבודה(ים שכל מהותם היא מזרחית כי יש שיר

לסיכומו של ). שיריו של עמנואל עמירן(שירים שרק פרגמנטים בודדים בתוכם מאזכרים מזרחיות 

מתוך התבוננות בשירים שנכתבו בהשפעה מזרחית נראה כי המלחינים ניסו בעיקר ליצור , דבר

וכמעט , לא חרג מהמסגרת הדיאטונית המערבית, ללא יוצא מן הכלל, מהםאף אחד .  מזרחירושם

לאורך כל , עם זאת. כתבו את שיריהם בצורה הניתנת להירמון מערבי) למעט עמנואל עמירן(כולם 

, עולה השפעה עמוקה מצד המוסיקה המזרחית שחלחלה לתוך כתיבתם של מלחיני הזמר, השנים

  .   חלוציות ועבודת האדמה,  זיקה למקורותושולבה יחד עם טקסט מאפיין בעל
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  מבוא

  יצירת תרבות

  

שאלת אופיו של הזמר העברי ומידת הרלוונטיות שלו בשיקוף ייחודו של עם ישראל בארץ 

שאלת . "היו רק פלח אחד בתהליך הארוך ואפוף הפולמוסים של יצירת תרבות עברית, ישראל

 ליוותה את הוגי הציונות במשך, 1897כפי שהוצגה בקונגרס הציוני הראשון בשנת , "הקולטורא

בבסיס . 1והמשיכה להיות רלוונטית גם בתקופת העליות הגדולות לארץ, מספר שנים סוערות

שכן היא מאגדת בתוכה איפיונים ,  כי התרבות חיונית לביסוס וכינון הקהילה,הדיון עמדה ההנחה

וככל קבוצת , על רקע המעבר ממקום אחד למשנהו. נהגים ואורח חייםמִ , פההכרחיים לקיומה כׂש

, היה על החלוצים לבחור עד כמה ברצונם לשמר את תרבות המקור שלהם מארץ מוצאם, מהגרים

שנקודת המוצא של , כמובן.  את תרבות ארץ היעד– ועד כמה חפצים הם לאמץ תרבות חלופית

- איתמר אבן. תהליך זה מתבססת על ההנחה המוקדמת שבארץ היעד קיימת תרבות בת חילוף

- הגירה האירופית הגדולה לארצות הברית בשלהי המאה התשע בעזרת האת התהליךזהר מדגים 

ועל כן נטשו וזילזלו בכל מה שסימן , המהגרים שאפו לפתוח דף חדש בעולמם החדש: עשרה

מכיוון שזו היתה כבר , הם יכלו לסגל לעצמם תרבות חלופית, בה בעת. בעבורם את העולם הישן

ייחודה של ההגירה היהודית לארץ ישראל , ובניגוד למערכת הגירה מעין ז. 2קיימת בארץ היעד

לא היתה קיימת בארץ תרבות שיכלה לשמש , כי לדידם של העולים, עמד על העובדה הפשוטה

, מלא-אף על פי שתרבות המוצא נזנחה באופן חלקי או כמעט, וכך.  לתרבות המקוראלטרנטיבה

קבוצת המהגרים לארץ האפשרות היחידה שעמדה בפני . הרי שלא נמצא לה תחליף מן המוכן

  .     תרבות שכזו' המצאת'או , היתה אפוא יצירת תרבות חדשה

  

  

  

                                                
ל את הוא שהובי, ממנהיגי הציונות הרוחנית, אחד העם. 61' עמ, )1982(שמואל אלמוג : ראה" שאלת הקולטורא"לפירוט ב 1

, לשוב למרכזה ההיסטורי, היהדות, מבקשת היא. "רוחנית יוכל להעם לבנות את בניינו- קו המחשבה כי רק ביצירה תרבותית
לפתח ולהשלים את קניניה , להעביד כוחותיה כל מקצועות הקולטורא האנושית, בשביל לחיות שם חיים של התפתחות טבעית

פרי עבודה , ככה לעתיד לאוצרו של המין האנושי קולטורא לאומית גדולהולהכניס גם , הלאומיים אשר רכשה לה עד כה
ּבוץ הגון של אנשים עברים העובדים. [...] כמו שהכניסה לשעבר, חפשית של עם חי ברוחו בכל ענפי , באין מפריע, קִ

ּבוץ הזה. מן עבודת האדמה ואּומנות עד עבודת החכמה והספרות, הקולטורא יהיה ברבות הימים , אשר יתלקט מעט מעט, הקִ
כאשר הקולטורא , ואז. [...] יתפתח לכל צדדיו ויגיע עד השלמות האפשרית לו, בו יתגשם רוחה בטהרתו, למרכז האומה

שיהיו מוכשרים להשתמש , כי היא עצמה תקים אנשים מבניה, נוכל לבטוח בה, הלאומית בארץ ישראל תגיע למדרגה כזו
, )ז"תש/ח"תרנ(אחד העם " (כי אם מדינה יהודית באמת, יהודים-  לא רק מדינת–" דינהמ"בשעת הכושר בשביל לייסד שם גם 

  ). ח"קל' עמ
  . 171' עמ, )1980(זהר - איתמר אבן 2
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   מומצאתמסורת

 את The Invention of Traditionההיסטוריון רב ההשפעה אריק הובסבאום העניק בספרו 

, פירושו של המונח נעוץ במערכת של מנהגים חזרתיים. 3'מסורת מומצאת': הכינוי לתופעה הזו

התופעה , לרוב. תוך רמיזה על המשכיות עם העבר, ם להחדיר ערכים ונורמות התנהגותשמטרת

שמחלישים או הורסים את המבנים , תתרחש כאשר חלים שינויים גדולים ומהירים בחברה

יוצרת , מתוך המקום העדין של קבוצה בעת משבר. 4החברתיים בעבורם עוצבה המסורת הישנה

ומעניקה למוסדות החברתיים והפוליטיים לגיטימציה , תהמסורת הלאומית לכידות חברתי

שואבת הקבוצה מתוך המאגר ' חדשה'את המסורת ה. 5הנסמכת על הילה של המשכיות ועתיקּות

החומרים , כך. חגיגות ופולחן דתי, חגים, טקסים, הכולל סמלים', ישן'התרבותי ההיסטורי ה

ק מקבלים פרשנות מחודשת על רקע  הם ר– מהם נבנית המסורת החדשה אינם זרים לקהילה

ומאפשר לסוכני התרבות להחדיר , הליך זה מקל על קליטתם המהירה בחברה. הזמן והמקום

מגשר על פני , אם כן', מסורת מומצאת'האוקסימורון . אותם ביתר קלות למרחב הציבורי והפרטי

רכיבים היסטוריים באמצעות שאילת ) יצירה חדשה(וההווה ) מנהגים שנמסרו מדור לדור(העבר 

: ניתן להביט על התהליך הזה גם באופן הבא. משותפים לכלל והתאמתם לצורת החיים הנוכחית

שכן ככל שהיא רחוקה , השאילה ממורשת היסטורית רחוקה כרוכה בהרבה יצירתיות והמצאה

וז בדרך זו אפשר לאח. וניתן לשחזר את החסר בעזרת הדמיון, יותר כך הידע עליה מעורפל יותר

  . להסתמך על מורשת העבר ולהמציא אותה מחדש– בחבל בשני הקצוות

קנתה את מעמדה הדומיננטי , עשרה-שפרחה בסוף המאה התשע, הלאומיות המודרנית

שענות על מורשת העבר , אלא עבר היסטורי, ולא סתם עבר. בקרב הלאומים השונים על ידי הִ

החשיבה ההיסטורית הזו גרמה לעבר . לםהחולש על תרבויות קדומות וממלכות שאבדו מן העו

הוא הצליח לספק את היציבות , באופן הזה. 6שעליו ניתן לבסס את העתיד" סלע איתן"להיראות 

קיומה של הלאומיות היהודית בתוך הגל הזה נשא . והלכידות לקראת עתיד לא לגמרי ברור

התקשתה לספק מצעים מן שכן התנועה הציונית , משמעות נוספת של רצף בין המשכיות לחדשנות

במילותיו של ההיסטוריון שמואל . ההווה שיאפשרו לה ליצור קרקע מוצקה עליה יתהווה הלאום

, כלכלה,  מדינה או טריטוריה–מכל הקניינים שעליהם נבנית תנועה לאומית בדרך כלל : "אלמוג

 את הזהות מי שרצה לטפח.  היתה ליהודים רק מורשת משותפת–תרבות ואפילו שותפות גורל 

                                                
3 Eric Hobsbawm and Terence Ranger (1983).   
4 Ibid., p.4. 
  . 14' עמ, )2006(יוסי דהאן והנרי וסרמן  5
  . 28-29' עמ, )1992(שמואל אלמוג  6
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, אם כן,  הרחוקהעבר ההיסטורי. 7"הלאומית היהודית היה חייב לשאוב מן המורשת ההיסטורית

עוז . בממשו מכנה משותף בעל זיקה עמוקה לכולם, היה אבן שואבת ליהודים מכל התפוצות

ר מעשה שיש בו אף יותר מלכידות גרידא בַ הוא גורם לתנועה : אלמוג רואה בהיתלות הציונית בעָ

  .לאומית להיתפס כמיתוסה

  

ביסוד פנית הציונים לסמלים שנחשבו בעיניהם קמאיים מצויה השאיפה לעשות את האומה 

תנועה . דפוס זה אופייני לרוב התנועות הלאומיות. לנצחית) האומה הישראלית(החדשה 

אזרחיה כגדולה ונשגבת מדמותה -חותרת להופיע בתודעת מאמיניה, בדומה לדת, לאומית

התנועה הלאומית .  גדּולה זו הכרחית ליצירת מרות ופטרונות של התנועה על היחיד.בהווה

.  כמיתוס–חותרת להשתחרר מההיסטוריה הקצרה שלה ולהציג את האומה כישות מעבר לזמן 

האיטלקים חידשו סמלים , זו הסיבה שהלאומנים הגרמנים חזרו אל הסמלים הטבטונים

פקה על סמלים מצריים קדמוניים והיוונים הגדירו האומה המצרית הערבית התר, רומאיים

סמלי המזרח שימשו אפוא בידי . ועודם מגדירים את עצמם באמצעות סמלי יוון העתיקה

העתיקה והמפוארת של " שושלת היוחסין"הם הציגו את . הציונים סמלים של לאומיות עברית

  . 8האומה היהודית ושיוו לה אופי רומנטי

  

בנקודה זו עמדה לנגד עיניהם של מעצבי , זהר לעיל- שפירש אבןעל פי עקרון הבחירה

. ואילו לזנוח, מסורות וארועים מן המורשת ההיסטורית יש לאמץ, התרבות השאלה אילו מנהגים

  . על מנת שיתאימו לרוח התחיה הנוכחית, איזו פרשנות מחודשת יש להעניק להם, ומעל לכל

  

  שלילת הגולה

-ובין הרכיבים שלא יכללו בה נעטפה בכיפת" סל התרבות"סו להבחירה בין הרכיבים שיכנ

הרגשות הלאומיים ואף לא האנטישמיות היו כוח  לא התעוררות. על של מבט מחודש על הגולה

לשם כך נזקקה הציונות לאקט המסיבי . מניע מספיק על מנת לדחוף את יהודי הגולה לעלות לארץ

והמרה , שחרור ממקום הגולה:  שחרור והמרהאשר יעורר תגובת נגד של, של דחיית הגלות

המרה גיאוגראפית ללא המרה תרבותית פירושה להביא . בטריטוריה חדשה ובאורח חיים שונה

גניזת בעיקר שלילת הגולה משמעותה , במילים אחרות. קלונך את הגולה לארץ ישראלאתך בצִ 

 שהמשך השהייה בה מהווה עד כדי כך, הגולה נתפסה כמקום שוקע ומנוון .המנטליות הגלותית

                                                
 . 34-35' עמ, שם 7
 . 290' עמ, )1997(עוז אלמוג  8
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אתוס שלילת הגולה פעל בכל המישורים החברתיים והתרבותיים . סכנה לקיומו של העם היהודי

כאשר , בארץ עשריםשל המאה העשרה באירופה ועד לשנות הארבעים - תשעהחל מסוף המאה ה

 עמוקה ביותר על יהודי אירופה היו מיכה יוסףההשפעה המובילי קו החשיבה הזה ובעלי 

ברנר מתאר את היהודי בגלות תוך אובדן יציבותו הנפשית . בסקי ויוסף חיים ברנר'ברדיצ

התוצאה של כל אלה . נדכא ונלעג, תלוש, חרד ואובד עצות, אדם מבוהל; כתוצאה מעוני וביזוי

ייאושו של ברנר מן ההוויה היהודית . 9פעולות רבות שאין בסופן תוצאה,  טחינת מים–היא אחת 

ולהתקוממות נגד טבעה המנוון של " שינוי ערכים"בסקי ל'שקת לקריאתו של ברדיצבגולה נו

, גורדון התייחסו לניוונו הלאומי. ד.ביאליק וא, גם הוגי דעות ואנשי ספרות כאחד העם. 10היהדות

לקיום היהודי : כולם כאחד הציגו את המצב באור זהה. 11החברתי והרוחני של היהודי בגולה

. הערכי והתרבותי, ופתרונו נעוץ בשינוי מן היסוד בעולם המוסרי, ין תכליתבגולה כמות שהוא א

היתה במידה רבה הפנמה של ההטחות , הביקורת היהודית נגד יהודי הגלות, באופן אירוני

; "יהודים קטנים ומדולדלים"תיאורים כמו , למרבה הפליאה. האנטישמיות כלפי היהודים עצמם

גבות כפופים "; "הכחושים והמשתעלים, מצוקה חסרי הישעגמדי ה"; "גזע קבצנים מנודה"

אינם לקוחים מן הספרות , 12דרור-אותם קיבצה בספרה רחל אלבוים, "ומוחות עקומים

, בסקי קרא למרד'ברדיצ. 13אלא מתוך כתביהם של הוגי הדעות היהודים עצמם, האנטישמית

 תוך דילוג על פני דורות רבים ,השיבה ליסוד הקדמון. שיצמיח תרבות חילונית על אדמת המולדת

, שהקסמה לדור הצעיר ונטעה בו שוב את אותה הרגשת קדּו,  של היהודי"סולפה דמותו"בהם 

אך לא עלה בו ספק בדבר , בסקי היה מודע לסכנת הניתוק מהמורשת'ברדיצ. שחש בימי ילדותו

  .    14נחיצותו של ניתוק זה למען יצירתו של היהודי החדש

  

                                                
  . 24-25' עמ, )1984(אליעזר שביד  9

רואים אנו שהתחיה הזאת צריכה להיות פנימית , יחד עם התשוקה הגדולה אשר החלה לבעור בקרבנו לתחיה רוחנית"[...]  10
. [...] רכים שהיו לנו ולחיינו לקו ולמשקולתכלומר בשינוי הע, ושאי אפשר לה אלא בכגון הפיכת הקערה על פיה, וחיצונית

[...] השמורה בארון בבתי כנסיות , צריכים אנחנו למעשה קיומנו ותחיתנו לחדול מלהיות יהודים שהם רק בעלי יהדות מופשטה
בסקי 'רדיצמיכה יוסף ב" (עם חי לעצמו ושלא יתבייש לחיות לעצמו, בתור עם חי וקיים ועומד על רגליו, כי אם יהודים עצמיים

 ).  112' עמ, )ו"תשנ/ח"תרנ(
  . 33-39' עמ, 9לעיל הערה  11
  . 361' עמ, )ו"תשמ(דרור - רחל אלבוים 12
. שהסב את תשומת לבי לנקודת המבט המוסיקלית של שלילת הגולה,  נפתלי וגנר'פרופ, תודה מיוחדת נתונה למנחה עבודתי 13

 טובה מהם –המצויים בידי התלמידים , הגרועים, הכינורות הזולים" :לגרשם שופמן" הכינור"הקטע הבא לקוח מתוך הרשימה 
טילה עלינו דיכאון ומרה מצריחת תחנונים שצורמת את האוזן והנפש כאחת ו, כאן עסק לנו עם צריחה בכיינית! המפוחית

הלוא מין . ניים הללוהגיטואי צועק מתוך כלי העץ הבטנו- כל הסיוט הגלותי. דיכאון ומרה שחורה, כן. שחורה עד לבלי נשוא
, שאחד הבנים, לא היה בית בישראל"... אידל מיטן פידל. "היהודי והכינור ירדו כרוכים. פולחן היה הכינור אצל היהודי בגולה

אשר ראתה , למשוש לבה של האם, שם בכינורו" מנסר"לא יהא , ן שהיה מוכשר לכך ובין שיהיה בספירה זו טומטום גמוריב
 –חובות ושטרות וערכאות , כל מיני דאגות, צרות רבות ורעות, הכינור לא נעדר, ויהי מה המצב. בזה את שיא אושרה

  ). 186' עמ, )ב"תשי(גרשם שופמן " (!והכינור
 . 224-230' עמ, )1985(אהוד לוז  14
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  החדש מודל היהודי 

כאשר הדגש הוסט לעבר ,  בהכרח לתהליך של התחדשותההיציאה מבור הגלות נקשר

 אורחות האדם החדש יהיה אנטיתזה מוחלטת ליהודי הגלותי בכל. האדם החדש בארצו החדשה

-המטמורפוזה הזו קיבלה פרשנות חלוצית, לדבריו של מוטי זעירא. שפתו ותרבותו,  לבושו–חייו 

 ]העמידו[המשכילים היהודים ן חלק מ: " מן היסוד את טבעו של היהודיאשר שינתה, חילונית

כביטוי לשאיפת היהודי להיחלץ מן , 'יהדות'מול ' עבריות' את המושג עשרה-תשעבסוף המאה ה

כך . אל תחילת הווייתו של עם, ולחזור אל המקור, המשמעויות השליליות שראו ביהודי הגלותי

בעל זיקה , גלותי ופתוח לעולם המודרני-אנטי, שופע חיים,  חדש טיפוס אנושי'תעבריּו'ייצגה ה

 מודל .15"'יהדות'חילונית בפרשנותו את המושג - ובעל זיקה לאומית, ישראל- לנוף ולטבע של ארץ

התקוממות מול ; חוסן מול רפיסות; גופניות מול רוחניות: היהודי החדש התבסס על עקרון הניגוד

כל אותם סממנים מאוסים . עברית מול יידיש; הגבלים וגזירותכלכלה עצמאית מול ; קבלת הדין

מאחר והשינוי בתפיסת העולם הגלותית . שחרור ותחיה, של הגולה הוחלפו באחת בסימני חוזק

' לברוא'השימוש במילים . 'יש מאין'כיצירת , חדשה' בריאה'הוא נחשב כמעט כ, היה כה רדיקלי

, נחום גוטמן. ליות השונות ובכתביהם של מבשרי הציונותורווח בספרות הע, הורגש באוויר' חדש'ו

עיר קטנה ואנשים "מתאר את הסייד הצעיר בסיפורו , קדמה זובמהלך המספר  פעמים  עודשיוזכר

הדרך למימוש עקרונות . 16"להתחיל כאן הכל מחדש ברוח של חופש וצדק"שחלם , "בה מעט

מסורת 'היא לא אחרת מאשר ה', דשהאדם הח'לתקומתו ויצירתו של , השינוי הללו בפועל

תיקונו של היהודי החדש יתרחש בעת , על פי תפיסת העולם של תנועת חיבת ציון: 'המומצאת

חזור צורתו הטבעית של היהודי. החזרה לצורתו המקורית טרם היותו בגלות בתקופה , רק ׁשִ

ער מכל הרפש תאפשר לו להתנ, ההיסטורית הקדומה ואפופת ההילה הרומנטית של ימי האבות

השימוש במקורות , כך. 17ולהיוולד מחדש במולדת החדשה, שדבק בו בשנותיו הארוכות בגלות

לבין חזון של , יצר את הזיקה הנכונה בין מקור מלכד מן העבר, היסטורים עתיקים אך מוכרים

, הגנה עצמית ונשיאת נשק, המעבר לעבודת כפיים, הנה כי כן. מימוש עצמי חדש בהקשרו הלאומי

ת של האדם וֹ ּפהיו חלק מסך תכונותיו המצּו, ואפילו מתן שמות חדשים, שימוש בלשון העברית

  . 18שיהווה ניגוד גמור ומוחלט ליהודי הגלותי, העברי החדש בארצו החדשה

  

                                                
 ). ג"תשנ(ל "הנ; )ד"תשמ(שמואל אלמוג : וראה עוד. 32' עמ, )ב"תשס(מוטי זעירא  15
  . 106' עמ, )1999(נחום גוטמן  16
 . 15' עמ, )1996(' יפה ברלוביץ 17
  . 172' עמ, )1980(זהר - איתמר אבן 18
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  ההקשר המקראי

,  שאב חלק מרכיביו מן ההיסטוריה המוקדמת של עם ישראל, כאמור, מודל היהודי החדש

ך "ימי התנ. דוד ושלמה, יצחק ויעקב, בתקופה בה התהלכו בארץ אברהם; מימי טרום הגלות

ועל כן שאפו אנשי , נדמו לבוני הארץ כתקופה המסמלת את טבעו המזוקק ביותר של היהודי

הערבים , באסוציאציה חופשית. דמות לצורתם הדמיונית של האבותהעליות הראשונות להִ 

, הם עסקו בעבודת כפיים: ם הקדמוניםיהאת אבות לחלוצים "הזכירו"והבדואים שישבו בארץ 

אורחות חייו , למעשה. שהזמן אצלם עצר מלכת, נדמה. חיו באוהלים, רעו צאן, נשמו את האדמה

לבוש קמאי בגלימות : כית בעיני החלוצים"של הערבי הקבילו לתפיסה הכללית של התקופה התנ

  .  אבינומסורת הכנסת אורחים כאברהם; חקלאות מסורתית; ארוכות

  

רק . ך"ימצא בהם לפעמים מעין פירוש למנהגים הנזכרים בתנ, ם בארץיהמתבונן במנהגי הפלח

כדי , שהיה ניצב על עין המים, מה שמסופר על אליעזר עבד אברהם. ת אחדות יוכיחוודוגמא

יש ויארע גם בימינו בארץ , היוצאות לשאוב מים, למצוא שם אשה ליצחק בין בנות אנשי העיר

כשם . בבואה לשאוב שם מים, שראה על יד הבאר או המעין, רבי נושא אשה מבין הבתולותוהע

שהעבד הערבי עובד שנים , כן יש ויקרה בזמננו, שיעקב עבד שבע שנים בעד לאה ושבע בעד רחל

בימי הבצורת והרעב הולכת גם עכשיו . אחדות בעד בתו של אדוניו ולוקחה אחרי כן לאשה

שאת אחרי כן שראל ללקוט בזמן הקציר בשדה של איזה בועז ויש שהיא נִ הפלחה העניה בארץ י

  . 19כמו רות לבעל השדה

  

, אחיזתם בנשק ומפגני הראווה שערכו בדהרות על סוסים, אומץ ליבם של הערבים, בנוסף

רחוק מן , פסיבי, חלש(עמדו בניגוד גמור לתכונותיו השליליות הטיפוסיות של היהודי בגולה 

בנקודה זו חוברים יחדיו שלילת הגולה ומודל היהודי החדש עם . כך עוררו הערצהולפי, )הטבע

בערבים ראיתי באמת את המחשת : "כדבריו של נחום גוטמן, ך"ראיית הערבים כגיבורי התנ

הצטיירו לנגד עיני הדמויות , בקמטי בגדיהם הרחבים, בתנועות הרחבות שלהם, ך"התנ

היא התבטאה בלגלוג . והיתה הגישה של כל החברותא" אליםבצל"רוח זו נשבה בין ה. כיות"התנ

יתר . 20"כך באמת הרגשנו אז. גלותי, עלייכמי-שלום, על ההומור המקובל להיחשב כהומור יהודי

הזיהוי החזק בין האבות הקדמונים לבין תושבי הארץ גרם אצל אחדים מן הסופרים ואנשי , על כן

                                                
פתגמים , חגים, ברגמן מוצא קוי דמיון בין ערביי הארץ לבין היהודים בכל הנוגע למנהגים. 245' עמ, )ה"תש(יהודה ברגמן  19

 .ואמונות תפלות
 . 120' עמ, )ו"תשמ(נחום גוטמן  20
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נדודי "כך קורא גיבור הספר . 21בינם לבין הערביםהרוח היהודים לתהות על קשר דם של ממש 

נחוצים פראות . מעוט דם, נחלש, אנו עם כמוש: "שנכתב בסוף שנות העשרים, "עמשי השומר

לא נגיע , בלי אלה לא נזוז. בדווים יהודים נחוצים[...] צריך לחדש ולרענן דמנו . ופראים לעם כמונו

דימויו , לכאורה-למרות האידיליהאך . 22"א גאולהבלעדיהם לא תבו. לא נצא לשום מרחב, לכלום

מצד אחד ראו בו היהודים קרוב משפחה רחוק ושומר הגחלת של . של הערבי היה מאד דינמי

קיבלה , לפיכך, דמותו של הערבי. דם-נחשל וצמא,  מצד שני ראו בו עם נבערולםא; מסורת האבות

ר של פנים שונות בֶ השלילי את יחסם . 23ליטי או חוסר הידעהאינטרס הפו, לפי הזמן והמקום, צֶ

 את האוריינט ת מתארנההראשוקבוצה ה :חלק לשתי קבוצותשל היהודים כלפי הערבים ניתן ל

הוגי הדעות שהשתייכו למעגל זה סברו כי בסיסו . המזרח התיכון מול אירופה. מול האוקסידנט

ם את ההוויה התרבותית ולכן אין טעם לנסות ולהתאי, התרבותי של העם היהודי הוא אירופי

יצא , שהיה מודע לקסמיו המפתים של המזרח, המשורר יעקב פיכמן. בארץ לסגנון המזרח

אנחנו ספגנו אל . הננו עם אירופי עכשיו הרבה יותר משהננו עם מזרחי: "בקריאה נרגשת כזו

ל המזרח לא . אנו נתכחש לעצמינו אם נפנה עורף לתרבות זו. תוכינו את רוח אירופה . נתקומםאֶ

במערב לא [...] אל אורו שאפנו מרחוק . אשר שבנו אליה, קסמיו הגדולים יקרו לנו כחן המולדת

על אף מוצאם , לדבריו של פיכמן. 24"ובכוחו ע�ה נעלה, עימו עלינו הנה. אנחנו חלק ממנו, נבגוד

 שנים של שהייה באירופה גרמו להם לספוג לתוכם את רוחה, המזרחי הקדום של היהודים

בטא העברי"בקונטרס שלו , בוטינסקי'אף זאב ז. ותרבותה אנחנו : "[...] טען דברים דומים, "המִ

. 25"טעמו של רובינשטיין ומנדלסון וביזה, אירופאים הננו וטעמנו המוסיקלי הוא טעם אירופאי

, הסגנון התרבותי המזרחי הוא נחות:  בטענה רדיקלית יותרה דבקה השניקבוצהה, לעומתם

בו פרץ במלוא עוזו , כבר בקונגרס הציוני החמישי. יש להתרחק ממנועל כן ו, בזוי מיסודומושחת ו

ששיבתם של , לא נסכים לדבר: "ביטא מקס נורדאו את הדברים הבאים, פולמוס התרבות

תח את תרבותו המיוחדת . היהודים לארץ אבותיהם תהא נסיגה אל הברבריות העם היהודי יפַ

לא בתוך , אך לא מחוץ לה, כמו כל עם תרבותי אחר, בית הכלליתבתוך מסגרת התרבות המער

                                                
אחת מן הגישות מרחיקות . 171-172' עמ, )1983(שמואל אלמוג ; 292-293' עמ, )1997(עוז אלמוג פירוט מופיע אצל  21

שלא , אדמה- שטען כי ערביי הארץ הם למעשה יהודים עובדי, ויים"מייסד תנועת הביל, הלכת נשמעה מפיו של ישראל ּבֶלקינד
את הוכחותיו מבסס בלקינד על . הם במחיר המרת דתםאחיזה זו עלתה ל. ועל כן נאחזו בה, יכלו להנתק מהארץ בזמן הגלות

- מנהגים דתיים ואורחות יום, ארמית/הקרבה הלשונית בין ערבית ועברית, סמך הדמיון בין שמות היישובים בערבית ובעברית
יא ובזה לא רק נב. נעזרם להתרומם ממצבם השפל בחומר וברוח, נעזור להם להתפתח: "מסקנתו הסופית היא רדיקלית. יום

אל נִרתע לאחור . ולעתידנו בה, לארצנו, אלא גם לנו', ם"תינוק שנשבה לבין העכו'שהם בבחינת , תועלת גדולה לאחינו אלה
ידה נרימם - שעל, נשתדל להשפיע עליהם על ידי תרבותנו. עמנו כמעט בכל- הארץ נופל מבני- אם הרוב המכריע של יושבי

 ). 443' עמ, )א"תרפ(ישראל בלקינד ". (יות חיים משותפיםכדי שנוכל לח, כדי שנוכל לעבוד יחד, אלינו
  . 100' עמ, )1929(' יעקב רבינוביץ 22
  . 129-132' עמ, )ן"תש(דרור -רחל אלבוים; 292' עמ, )1997(עוז אלמוג  23
 . 87-88' עמ, )2010(מצוטט אצל דליה מנור . Illustrarion Juive 1 (1) ,25.3.1929בתוך , "מזרח ומערב "24
  . 9' עמ, )ץ"תר(בוטינסקי 'אב זז 25
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בניגוד , 'שמיע יעקב רבינוביץהדברים חריפים אף יותר . 26[...]"שונאת תרבות , אסיאתיות פראית

המזרח , המזרח הבא בשבילנו בחשבון: "איפות ששם בפיו של עמשי השומר לעילשגמור ל

ואין לנו מה ללמוד , המזרח לא יתן עתה לנו כלום. קולטורה כלל-התחדשותו אינה בת, המושלמי

וכל הרומנטיקה . כל התקרבות אל הערביים מביאה לאדם הישראלי ירידה ולא עליה. ממנו

הערבי . היא לעת עתה רק הזיה, שחולמים אחדים שלנו במערב אירופה משתפכים עליה, המזרחית

 הרמה טכנית אינה עוד –, יו ולא נרימהוואם נתקרב אל. קולטורי, שונא אותנו בתור יסוד אירופי

דבר חזק המִ . אנו נהיה לאסיתים ואותו לאירופי לא נעשה.  כי אם נחזקהו לפרוע בנו–, הרמה

ובשביל החלום על השקפת עולם אסיתית לא כדאי להקריב . והערבי הוא שלו ולא שלנו, מאיתנו

שקראו ,  נשמעו גם קולות אחרים,אל מול שני צירי ההתנגדות. 27"את היסוד האירופי של נפשנו

נֶה העולם החדש, דוקא לחבור לאווירה המקומית שהציב את , הפסל אברהם מלניקוב. שממנה יּבָ

גר על הכמיהה להכרה אוניברסלית רא תִ ק, נות מזרחהחי כשפניו פו- בתל" האריה השואג"פסלו 

  :וחנופה לתרבות האירופאית

  

 –ברלין ומוסקבה , תו אינו אלא נצחונן של פאריס במחצי–י "נצחונה של האמנות החדישה בא

כלום לא שמנו . ואל נחכה עד שאחרים מהחוץ יכריזו על זאת, אל נבוש להודות על האמת

הלא בכליון עינים ציפינו לעתון אמנותי ?  מאירופה–אוזננו כאפרכסת לכל צליל הבא משם 

כה . ל לפאריסכי אז עלינו רג, ולולא היָם ביננו, אירופי ועל פיו חיינו ומי בנו אינו חולם על מֶ

הקופאת מקור ומבקשת להתחמם לאור שמש , אירופה זו. וישנו מומנט טרגי בדבר? הצרפתית

אין , עברנו האמנותי הוא מדבר שממה. [...] אירופה זאת היתה לנו למרום שאיפתנו, המזרח

מה לקשור ובמה להיאחז מיים שֵ , אשר עברים אנחנוב, נו יש מאיןעלינו ליצור מעצמנו ומבשר, לְ

  . 28אשר לא תשקר, עלינו לסמוך על האמת הגזעית. אנחנו

  

היא בדיוק אותה תרבות מקורית שהסתמכה על הסביבה המקומית " יש מאין"יצירת ה

מקוריות לבין השראה מזרחית מקומית עוד על הפער בין (בכדי ליצור זהות ישראלית חדשה 

 האווירה המזרחית מתוארת יניקת. ) של מלחיני הזמרבייחוד לאור כתביהם, נעמוד בהמשך

 קורא קרני .שזכו אמנם לביקורות בחוגים ספרותיים, בדבריו המפורסמים של יהודה קרני

  .  לתוכם את תכונות הסביבהספוגול, לאמנים לעצור ולשתוק לפני שהם מתחילים ליצור

  

                                                
 . 113' עמ, )ך"תש(מקס נורדאו  26
 . 104' עמ, )1935/1921(' יעקב רבינוביץ 27
  . 8' עמ, 1928 למאי 11, דבר? " לאן–ואנחנו " 28
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מן , מע בחתונה ערביתשאתה שו, בשביל האמנות העברית העתידה חשובה הצעקה הפראית

,  מן המחולות הכי חדישים–וריקודי פועלינו בכבישים , המנגינה המתוקנת האירופאית

 גם מהם יש ללמוד –והתימנים , ואצל הספרדים יש ללמוד דבר מה. שנשאלו ממקורות אחרים

 זמירותיהם וריקודיהם נשתנו מאלה –וחסידי לובביץ וסטולין וכמותם בירושלים . דבר מה

שאנו לגביו רק בבחינת , וכשאנו באים עם המטען האירופאי. ויש גם בהם מן החידוש, גלותשב

העמדת פסל בהיכל : הרי יש לזה רק תאר אחד, אכספדיטורים המעבירים סחורה משם לפה

      .29העברים

  

השאלה המכרעת האם להיות חלק מן המזרח או להשתחרר ממנו ליוותה את הציונות 

, מעניין לראות. ם והאינטלקטואלים במשך תקופה ארוכה ודינמיתהאמני, ואנשי המעש

, בציור. אך לא במוסיקה, ט היוו נקודת שבר ביצירת האמנות החזותית בארץ"שמאורעות תרפ

. מן הנושא" לחמוק"והציירים השתדלו כאילו , התמעטו לפתע יצירות שנושאיהן מזרחיים

. 30שיביא את האור והמודרנה, עומת המערבל, סימל כעת עולם ישן ועזוב, לתפיסתם, המזרח

של התעוררות וגישושים , היו אלה דוקא שנים של צמיחת המוסיקה בהשפעה מזרחית, במוסיקה

 –שהאמנות החזותית תקעה יתד בארץ הרבה לפני המוסיקה , בל נשכח. ראשונים לעבר המזרח

מה היצירתית למשך העמיד את המזרח במרכז הב, בתחילת המאה העשרים" בצלאל"הקמתו של 

קישרה בין , ץ"שאותה הוביל מנהלה האגדי בוריס ש, התפיסה השלטת של המוסד. כשני עשורים

- רגם לדמויות מאוירות ולחפצים מעוטרים שנמכרו כאמנות יהודיתשתּו, ך"המזרח ובין התנ

, בשעה שאנשי המוסיקה רק החלו להתעורר לעבר המזרח בסוף שנות השלושים. 31ישראלית

וחיפשו אלטרנטיבות , רים והפסלים בוגרי בצלאל מרדו במורשת האוריינטליסטית של מורםהציי

האמנות :  סיבה נוספת לנסיגה בציור המזרחיקיימתיתכן ש. מקומיות וארצישראליות, אחרות

הויזואלית מסוגלת להמחיש ביתר שאת את הזיקה בין הדמויות המצוירות או המפוסלות לבין 

תיאור ההווי  לנסיגה בשימוש בהביאוהקשים ך שאין פלא שהמאורעות כ,  הערבייםהפורעים

  .ת בדמותה המאיימת פחות ניכרת והזיקה לערביּו, מופשטת יותר,לעומתה, יקהסהמו. המזרחי

  

  

  

                                                
  . 37-38' עמ, )ב"תרפ(יהודה קרני  29
 . 63-65' עמ, )1998(יגאל צלמונה  30
  ).ג"תשמ(כהן - נורית שילה 31
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  יהודי תימן

 שקישרה בין שורשיו ההיסטוריים של עם ישראל ובין תחייתו במזרח משמעותיתחוליה 

הגדיל היישוב היהודי את מספרו , ב" התימנים הגדולה בשנת תרמבעקבות עליית. הם יהודי תימן

חלוצי העולים התימנים אשר עלו במקביל לעליה הראשונה התיישבו . 32 נפשות5,000-בכ

התיישבו בעיקר במושבות , ואילו התימנים שעלו בתקופת העליה השניה, בירושלים וביפו

נוכחותם של התימנים היתה , זרחלמרות שלא היו הראשונים שעלו מארצות המ. החקלאיות

ה ובדיבור והן בשל , דומיננטית על פני כל פזורה אחרת שאיננה אשכנזית הן בשל שונותם במראֶ

  . התערבותם בחיי העבודה במושבות הוותיקות

  

גם הלשון .  נדמינו לערבים–כיון שעורנו שחום ולבושים היינו בגדים שהבאנו עמנו מתימן 

: ענינו. מי אתם ומאין תבואו: היהודים שאלו אותנו.  היתה מוזרה,יהודית שבפינו- הערבית

. [...] בקשו שנראה להם סימנים. והם לא האמינו לנ. יהודים אנחנו ומתימן הרחוקה באנו

. כל-ואז היינו לפלא בעיניהם ולשיחה בפי, שמימיהם לא שמעו שיש יהודים בתימן, התברר לנו

באו "ש, "בני עשרת השבטים" את היהודים כהי העור מהילדים היו באים להסתכל בנו ולראות

   33" [...]מעבר לסמבטיון

  

ראו בהם , מחד: כאן משתקף היחס האמביוולנטי של הישוב היהודי בארץ כלפי התימנים

יהודים מקוריים שיד השינוי והזמן לא נגעה , צאצאים אבודים ואותנטיים של עשרת השבטים

 הרתיע את היהודים האשכנזים ומנע מהם ליצור עמם קשר דמיונם הרב לערבים, ומאידך; בהם

גים"שונותם האקזוטית קיבעה אותם בעיקר בתור . של ממש יצָ כפי שמשתקף בדיוקנאות , "מֵ

כית ואת שורשיו הקדומים "תנתקופה ה ייצגו את ה,כמו הערבים, גם הם. הרבים של אמני בצלאל

  . של עם ישראל

העולים הראשונים שהגיעו לערים מצאו את . בארץגורלם של התימנים לא שפר עליהם 

אנשי היישוב הישן לא ששו להעמיס על עצמם נטל , לרוע מזלם. עצמם ללא פרנסה וללא קורת גג

מצבם של עולי הגל השני לא . 34והפנו להם את גבם, כלכלי נוסף על המצוקה ששרתה בלאו הכי

תושבים הותיקים ראו בהם כח אך ה,  אמנם חלקם מצא עבודה במושבות–היה טוב בהרבה 

לשכן אותם ברפתות ובדירים באין , ולכן הרשו לעצמם לשלם להם שכר זעום, עבודה זול ותו לא

                                                
 . 194' עמ, )2004(קלורמן ציון עראקי - בת 32
  . 238' עמ, )1962(הרב שלום כסאר  33
  .199-220, 35-38, )ד"תשנ(יוסף טובי ; 19-46' עמ, )1982(ניצה דרויאן  34
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רשמיו של המפגש הטעון בין התושבים האשכנזים לעולים . 35ולהתעמר בהם כרצונם, מבנים

פרי העליות עיצובו של התימני בקרב סו.  לנתח חשוב ומרתק בספרות ובתיאטרוןוהתימנים זכ

דימוי שניזון ברובו , הראשונות נוצר על סמך הדימוי הקודם שנשאו אלה בליבם אודות התימנים

ומהשוני העצום ששרר בין שתי הקבוצות במנהגים ובאורחות ; מדמיונות רומנטיים ומשאלות לב

 טוהר בעל, גורל-מוכה, יום-עני וקשה: בל התימני כמה איפיונים שבלונייםיק, כתוצאה. 36החיים

, אם נצרף את כולם יחד. 37מיסטיקן ואיש עבודה, אופטימיסט, נפש תמימה, בעל אמונה, מידות

והם אלה שהפליאו יותר מכל את , נראה שני קטבים שדרו בכפיפה אחת בדמותו של התימני

ואופטימיות ללא תקנה , מחד) ולעתים אף בזויה(עוני מחפיר ועבודה קשה : המתבונן האשכנזי

אלא גם , הצירוף של השניים הופיע לא רק בספרות. ימה בריבונו של עולם מאידךואמונה תמ

מצחיקה ובלתי , העובדה שהתימני תוייג כדמות חביבה. בתיאטראות הסאטיריים ובזמר הקל

עשרה ועד לשנים - החל מסוף המאה התשע, תרמה רבות לדימויו בקרב החברה הישראלית, מזיקה

, גשורי) מאיר שמעון. (ש. אנו רואים בביקורתו העיתונאית של מדוגמא לכך. שאחרי קום המדינה

על יופיה של המוסיקה , מבקר מוסיקה יליד פולין וחוקר המוסיקה היהודית והחסידית בעיקר

עד , שגשורי הושפע עמוקות מדימויו של התימני האופטימי, יש לשער. הספרדית והתימנית

ייחודה של .  ומילא אותה בחדווה ובחיוניות,הקביעה שאופיו של התימני זלג לתוך שירתו

שלא כמו המוסיקה , טמון בבהירותה ובשמחתה, על פי גשורי, המוסיקה הספרדית והתימנית

  .  המלנכולית והמייאשת, המערבית

  

. הרגשה מיוחדת מלפפת את האוזן המוסיקלית עם שמיעת נעימות ספרדים או תימנים

 אביב עריבה מתנגנת מאליה בתוך כל הדר נעימת. מרובים בהם קרני השמש והשמחה

שלא כשירת האשכנזים , המלנכוליה המעטה שנשארה בשירה מתבטלת בששים. הנעימות

שלפי הנחת מבקרים רבים טבוע חותמה הענוג כמעט בכל נעימה ונעימה ורוח נכאה נסוכה 

 אותו היא משתדלת לכבוש, ואם יש אשר יציפה גל של שמחה, ומעטה החדוה בשירתם, עליה

                                                
הפועל התימני היה : "ועל כך משה סמילנסקי. 134-148' עמ, )1982(ראה ניצה דרויאן " פועלים טבעיים"על התימנים כ 35

חיים המתאימה לתנאי המציאות של -שקבעו רמת, התימנים היו הראשונים. חרות את הפועל הערבישידע ושיכול להת, הראשון
- רחל אלבוים; 93-115' עמ, )1982(עוד על התימנים במושבות ראה ניצה דרויאן ). 135' עמ, ג"תש" (הארץ הענייה הזאת

  . 109-121, )2003(ל "הנ; 85-106, )ז"נתש(ציון עראקי קלורמן - על קשיים כלכליים ראה בת; 277' עמ, )ו"תשמ(דרור 
שנכתב , "התימנים", מצטטת את שירו מלא האכזבה של נפתלי הרץ אימבר' ברלוביץ. 77-78' עמ, )1981(' יפה ברלוביץ 36

נִים: "ב"כשנה לאחר בואם של התימנים הראשונים בשנת תרמ ימָ ּתֵ ינַיִם נִׁשְ / ,�א לָכֶם ַאחַי הַ פֹות�א לָכֶם צִּפִינּו ּבְעֵ ּלָמָה / ;קָ ׁשַ
נִים מָ ּנֶאֱ ם ַאחַי הַ עֹנִי נֹוסָפֹות/ ,ּבָאתֶ לָ ים  ם ׂשִ כפי שהצטיירה , אימבר חושף בפנינו את דמותם האמיתית של התימנים" ?ּבָאתֶ

ם נְצַּפֶה: "בדמיונו ים, אַ� לָהֶ טִ בָ ת הַּׁשְ רֶ ים/ לַעֲשֶֹ טִ לָ ּׁשְ י הַ אֵ ּלִים נֹושְֹ ים קַ ׁשִ יםּגִּב.// [...] ּפָרָ נֵיהֶם לְהָבִ ים ּופְ זָקִ ים חֲ ּנָה / ,ֹורִ י הַּצִ אֵ נֹוׂשְ
ים חִ מָ ידֹונִים ּורְ ה/ ,ּכִ נֵי מֹשֶ בְ יֹון ּגְבּולָם, לִ טְ ּבַ מְ ם/ ,נְהַר סַ תָ ּתִ נִים חִ ּנֹותְ כל שירי נפתלי השיר המלא מופיע בתוך " (וְכָבֹוד ּבִזְבּולָם, הַ

שימו לב לחזרה על מוטיב השבטים האבודים ונהר . 221-223' עמ, )1950(הוצאת מרדכי ניומן : תל אביב, הרץ אימבר
  ).   הסמבטיון

  . 105' עמ, שם 37
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ן השירה של הספרדים והתימנים. לבל ישמע קולו בחגיגיות יתרה והזמיר , נעים ונחמד הוא גַ

ואולי מתוך צירופו עם האמונה , היסוד האופטימי מרובה בו. ישיר בו לעתים קרובות

עד שתהפוכות הזמן לא , ניכר שגַן זה ידע לפעמים את חמודות האביב. הנצחית באל עולם

  . 38ליו לרעההספיקו להשפיע ע

     

אף על פי שהסופרלטיבים היפים שהרעיף גשורי על נגינתם של עדות המזרח לא היו 

יּפות את המציאות, מקובלים על כל השומעים להלבישה , אנו רואים כאן נסיון חשוב ללטש ולְ

 בהמשך המבוא. ולחבב באופן הזה את הנגינה המזרחית על המאזין המערבי, מחלצות ליריים

ובאיזה אופן השפעת , צד הגיבו מלחיני הזמר המערביים למפגש עם המוסיקה המזרחיתנראה כי

  . המוסיקה המזרחית באה לידי ביטוי בכתיבתם

  

                                                
 .12' עמ, 1944 לאפריל 7, הד המזרח". בעולם הנגינה של יהדות ספרד" 38
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  ביטויו המוסיקלי של המפגש עם המזרח

  

צמח מתוך השטח ללא ,  שנוצר בצורה ספונטניתהה ז התרבותית היה מפניה של הזיראחד

כפי שנעשתה על ידי , "לא רשמית"לתרבות " רשמית"תרבות האבחנה בין . יד מכוונת מלמעלה

מופץ על ידי , מחלקת את ביטויי התרבות לזרם מוכוון מלמעלה, 1יעקב שביט וישראל ברטל

מתוך שהוא עונה על צרכים נפשיים , וזרם הצומח מלמטה; ואישים רמי דרג" סוכני תרבות"

ותיות שנקבעו והוחדרו על ידי סוכני בין הפעילויות התרב. של חלוצי המתיישביםופרקטיים 

ועל הפעילויות שאינן , התרבות הרשמית ניתן למנות את עיצוב החג החדש והטקסים הרשמיים

  . 2שירה וריקוד, תרבות פנאי, מזון, לבוש: יום-רשמיות נמנים פרטים הקשורים לחיי היום

אשון במעלה השירה והריקוד מופיעים בכתביהם של אנשי העליות הראשונות כגורם ר

סחפה את החבורה והשכיחה , הספונטאנית לרוב, התפרצותן. בשיפור המוראל ובלכידות חברתית

היא הוותה תחליף לריקנות התרבותית שפשתה בסופו של יום , למעשה. ממנה את צרות היום

ואימתי . "לתחושת שייכות, לחגיגיות, השירה הקבוצתית גרמה להתרוממות רוח. 3עבודה מתיש

זה . השירה בקעה עד לשחקים. ובעיקר ליד השולחנות בצריף האוכל, בכל הזדמנות, תמיד? שרו

 עליהם מלים 'הולבשו'שהושרו בשפת המוצא או ש, השירים. 4"את הקור, עזר להשכיח את הרעב

שירים באידיש וניגונים , אירופה ורוסיה-מזרח: נלקחו מארצות המקור של העולים, בעברית

קּות. 5חסידיים ה בעת השירה איפשרה ר בניגון החסידי ותחושת ההתעלות הדתית שהתעורהדבֵ

מספר אחד . מבלי שהדבר יעורר זלזול ודחייה, לחלוצים להמשיך ולהתרפק על מורשת בית אבא

אולי השעה היחידה היא אשר חדר האוכל שלנו יש בו משהו , שעת הנגינה, שעה זו"כי , החלוצים

  :טי זעיראמו במילותיו שלו. 6"תפילה- מבית

  

                                                
  . 327-345' עמ, )ו"תשנ(יעקב שביט ; 4-11' עמ, )2008( ישראל ברטל 1
רכיבים ממוסדים ינסו להחזיק מעמד זמן רב ככל ": האינרציה של ההתמסדות"זהר מכנה זאת -איתמר אבן. 330' עמ, שם 2

  .)179' עמ, )1980(זהר - איתמר אבן ( אפשרות להציע תחליפים במהירותאין במיוחד כאשר ,האפשר
שאתה חייב למלאו בכוח עצמך , מהוויתך הקודמת וסביבך חלל, מן העולם, שררה הרגשה מלאה שאתה מנותק מאירופה" 3

לעתים קרובות מאד היתה השירה . ובשירה זו היה מושקע כל הספק והחשש שמא אין כל מחר בהמשכו של היום החולף. דבלב
תאיר זבולון וחנינא פורת , בתוך מוקי צור, עליזה שידלובסקי" ( עד כדי התעלפות–מסתיימת בהורה משונה אף היא 

  ). 123' עמ, )א"תשמ(
  . 844' עמ, )1964 (בתוך מנשה רבינא, יוסף אוקסנברג 4
  . 287' עמ, )2002(מוטי זעירא  5
 . 230' עמ, 3לעיל הערה , מלץ. ד 6
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הזיקה העמוקה , "עיירה"ההתרפקות על הווי ה, "ישן"כאן אכן נחשפו הגעגועים אל העולם ה

 מבלי שהדבר איים על הווייתם החדשה כחלוצים בעלי הכרה –מסורתי - אל העבר היהודי

  .  7מהפכנית

  

המימד המיסטי והדתי שנוצר בשירה ובריקוד מוכיח כי ההתנתקות הכפויה ממורשת 

 השירים –ולראייה , החלוצים המשיכו לשמור על זיקה למורשתם. לא היתה הרמטיתהאבות 

אף על פי שהקריאות לשלילת אורחות חייו של האדם . ששרו נלקחו כולם מהווי החיים הגלותיים

שמע עוד באירופה בסוף המאה התשע - דחיית הסגנון המוסיקלי המזרח, עשרה-הגלותי החלו להִ

את הקושי בדחיית , אציג כעת את תולדות הפעילות המוסיקלית בארץ .אירופי לא התרחשה מיד

בקרב קבוצת , ואת המהפך התודעתי שהתרחש לבסוף בסוף שנות העשרים, המוסיקה הגלותית

 ,כאמור, פיוליצירת סגנון מוסיקלי חלהאחרונים אלה של  להיטותם. מלחינים ואנשי מוסיקה

כולל , נתק מהגולה על כל מרכיביהן העז להִ הרצו: פגשה בשני ערוצים שהשלימו זה את זה

  . ומצע שלם של מוסיקה חדשה ולא מוכרת שהתקיימה בארץ; המוסיקליים

ואברהם , יואל אנגל, בסקי'בין ראשוני המלחינים שפעלו בארץ ניתן למנות את חנינא קרצ

, יםשלושתם הטביעו את חותמם במישור הציבורי בתור מלחינים שהם גם מחנכ. צבי אידלסון

הם הניחו , עם זאת. אך אף לא אחד מהם כתב בסגנון מוסיקלי חדש; חוקרים ומבקרי מוסיקה

כתיבתם אמנם שאבה את השראתה . את היסודות הראשוניים לעשייה מוסיקלית עצמאית בארץ

עיקר . הספונטנית- כפי שקרה בשירה העממית, אך לא ניכסה אותם כמות שהם, ממקורות ידועים

 הישראלית בארץ היא הוכחת עצם היצירה,  אם כן,אנגל ואידלסון, בסקי'חשיבותם של קרצ

  . ישראל

כלל לא התיימר , "המורה הראשון לשירה העברית"שכונה , )1877-1925(בסקי 'חנינא קרצ

 ניגונים –את לחניו הוא ביסס על המורשת המוסיקלית עליה גדל . ליצור סגנון ישראלי חדש

בסקי עלה ארצה בשנת 'קרצ. ות והמוסיקה הקלאסית האירופיתזמירות חסידי, אירופים-מזרח

בארץ הוא הקדיש את . ומנצח, חזן, ויוקרה כזמר,  כמוסיקאי שבעברו לימודים עשירים1908

שהפכה במהרה להיות מרכז החיים של תל , מלוא כשרונו ללימודי המוסיקה בגימנסיה הרצליה

בסקי 'גם כישורו של קרצ. מוסיקה ברמה גבוההלמדו ושמעו אנשי תל אביב , לראשונה, כך. אביב

כפי שכתב תייר יהודי מאמריקה לאחר , כמפיק ארועים בא לידי ביטוי בחיי התרבות של העיר

 מכל :כשיורד הערב על תל אביב היא נהפכת לגן מוסיקלי גדול": 1911ביקורו בארץ בשנת 

                                                
 . 288' עמ, 5לעיל הערה  7
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, קולות גברים. ים צלילי שירהבוקעים ומשתפכ, מכל הסמטאות והקרנות, החלונות והגזוזטראות

פעם בדואט או , פעם בשירת סולו. כינור וקתרוס וכל מה שרק תבקש, צלילי פסנתר, זמרת נשים

כאילו , לפתע, ואז,  בלילהאחת עשרהאין הם חדלים לשיר עד לשעה .  מקהלה שלמה–טריו ופעם 

 ומשתררת – ועד העיר  זוהי גזרת –נפסקת השירה בבת אחת , בצו שרביטו של מנצח בלתי נראה

 הפעילות המוסיקלית העניפה .8"!המנגינות הנפלאות של תל אביב, השירים הללו, אה. דומייה

נשיפה  תזמורת כלי, הקים בגימנסיה מקהלההוא : בסקי'התקיימה הודות למרצו הרב של קרצ

' זלפ לימד סו,מחוץ לגימניסיהת ומקהלמספר יקלי של ס המוןהיה מנצח. ותזמורת כלי מיתר

אשר הפכו ללהיטים , בייחוד התפרסם בזכות שירי העם שחיבר. והדריך מורים, וקונצרטינה

, "אגדה", "המעפילים"מבין שיריו המפורסמים ניתן למנות את . 9ביישוב ונפוצו מפה לאוזן

הקים , עם סיום השלטון התורכי בארץ". הידעו הדמעות"ו" בשדמות בית לחם", "אליהו הנביא"

" האגודה המוסיקלית העברית ביפו"יחד עם ברוך אגדתי והזמר פרידמן לבוב את בסקי 'קרצ

- והקים מקהלה ותזמורת בת כ, מאוחר יותר הרחיב את פעילותו. שערכה קונצרטים לקהל הרחב

הופעותיו זכו להתפעלות בלתי רגילה מרמת הביצוע . עמה יצא לסיבוב הופעות בארץ,  איש250

תה המופע בעת חנוכת האוניברסיטה העברית בירושלים בשנת כשגולת הכותרת הי, והדיוק

אלמלא העובדה ,  משמעות לענייננותה מקבלת לא היהביוגרפיה העניפה הזוכל . 192510

היתה הזיק שהצית , בסקי נטל בה חלק לא מבוטל'אשר קרצ, שהתעוררות חיי המוסיקה בארץ

עיקר , עם זאת, בסקי'יו של קרצבימ. מקורית-מעט מאוחר יותר את התשוקה לכתיבה ישראלית

 ובלבד שתענה על ההגדרה של –" גלותי"ואפילו בסגנון , המאמצים נותבו לכיוון יצירה כלשהי

  .  מוסיקה הנוצרת ונשמעת על ידי יהודים בארץ ישראל

גימנסיה מנהל ,  שכתב לזכרו חיים בוגרשובאת עיקרי התפיסה הזו ניתן לראות בהספד

גמה של שלילת הגולהבדבריו הוא מ. הרצליה הדרך . המותירה אחריה חלל ריק, בקר את הדוֹ

תוך התאמתה , היא על ידי שימוש במורשת היהודית, "שינוי ערכין"לחולל , לדבריו, "יהודית"ה

מהווה , שנולדו מתוך ייסורי יצירה, לכן מתיקותם של הניגון והפיוט היהודיים. לחיים המודרניים

בסקי עשה פעולה חינוכית 'קרצ, מנקודת מבטו של בוגרשוב. 11ארץגשר עליו יצעד דור העתיד ב

שעמדה בפני סכנת הכחדה בקרב הדור , המשך כינונה של המורשת הגלותית: חשובה מאין כמותה

על כך שהילדים העבריים בארץ לא חשים על בשרם את ייסורי " מצר"בוגרשוב כמעט . הצעיר

                                                
  . 22' עמ, )ד"תשס(אליהו הכהן  8
 ).ז"תשנ(יוסף ספיבק  9

  . 24-25' עמ, 8לעיל הערה  10
 . III-IV' עמ, )ז"תרפ(צלילי חנינא  11
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ממשיכים את המורשת , באופן הזה, בסקי' קרצלחניו של. שמהם נבע הניגון היהודי, הגלות

  . ויוצרים זיקה בין העבר להווה, הגלותית

הפך לאחת הדמויות המשפיעות על חיי ) 1868-1927(גם יואל אנגל , בסקי'קרצל בדומה

- אנגל עלה ארצה שש, מבחינה כרונולוגית.  למרות ששהה בה שלוש שנים בלבד–המוסיקה בארץ 

אולם מבחינת תחומי פעולה ; עשרה שנה לאחר אידלסון-י וארבעבסק'עשרה שנה לאחר קרצ

היה זה שניתב את , על כל פנים, אידלסון. בסקי מאשר לאידלסון'היה קרוב יותר לקרצ, והשפעה

אנגל בראשית שנות התשעים בו פגש , בתור מוסיקאי צעיר בסביבה רוסית מתבוללת: מהלך חייו

, עממי- טליזטור שעורר אותו למחקר הזמר היהודיפגישה זו היתה הק. עשרה-של המאה התשע

את פרסומו הרב מהמוסיקה שכתב . 190812ולהקמתה של החברה למוסיקה יהודית עממית בשנת 

בבואו ארצה . עממיות שביסס עליהן את לחניו-הוא חב לאוסף מנגינות יהודיות" הדיבוק"להצגה 

מצאה לו עבודה בקונסרבטוריון ומיד נ, נתקבל בזרועות פתוחות ביישוב, כמוסיקאי מוערך

אנשי המוסיקה . כתב אנגל מוסיקה לתיאטרון, במקביל. גם כמבקר מוסיקהכמו , "שולמית"

  : בארץ צפו לאנגל גדולות בתחום המוסיקה הישראלית

  

עד . והמושר בארץ טה אוזן והקשיב לכל הנעשה הוא הִ .התלהבות החלוצים דבקה גם באנגל

אולם היתכן . לועזיות מתורגמים משפות,  כמעט כולם זרים הםשהשירים, מהרה הרגיש בדבר

ואנגל ראה לפניו ? המתחדשת במולדת, ישראל-לשיר שירים רוסיים או גרמניים תחת שמי ארץ

 כפי שהיה, הנגינה העברית בארץ הוא יהיה חלוץ, עליו ליצור זמר עברי ארצישראל: ד חדשויע

  . 13פעם חלוץ הנגינה היהודית בגולה

  

שיהלום את , "ניב מוסיקלי חדש"אנגל לא חיפש , ובדומה לקודמיו, ם בניגוד לתחזיות אול

אין הוא : "רענן וצעיר, אלא עיקר מאמציו הוקדשו ליצירת רפרטואר עברי, "יהודי החדש"ה

 יצירות המשמשות גולת הכותרת בבנין ואשר משכו בלי ספק את –באופרה , מטפל בסימפוניה

נחוצים עובדים ליצוק יסוד איתן . ידוע ידע שהבנין איננו והיסוד רעוע. ןליבו לנסות את כוחו בה

, פזמונות, שירים קלים. ואנגל לוקח עליו את תפקיד יוצק היסוד. כי אז יבואו מקימי הבנין, וחזק

 כל הסוגים המהווים את השירה העממית מופיעים –שירים לחלוצים , שירי ילדים, שירי עבודה

, שאנגל לא כתב שירים בסגנון חדש, רבינא מודה. 14ברי מנשה רבינאכך לד, "תחת לעטומ

                                                
  . 4' עמ, 1942 לאפריל 27, רדב". יואל אנגל. "על פי דוד שור 12
 . ההדגשה במקור. 17' עמ, )ו"תש(משה ברונזפט  13
 .100' עמ, )ז"תש(מנשה רבינא  14
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גם יואל אנגל הגיע : "[...] במקום אחר כתב". המלודיות של המזרח לא הפכו לחלק מנשמתו"ש

-ברגעי יצירה שקע בהוי היהודי. כתאורטיקן וכמעבד רק להבנת החדש במזרח ולתפיסת בנינו

נות עבודתו המרובות ברוסיה והיה קשה לו להסתגל לרוח הגלותי והרוסי אשר היו נהירים לו מש

שנעלמו , אנגל את יהודי המזרח" שכח", 16בדרך לחזונו בדבר קיבוץ גלויות מוסיקלי. 15"המזרח

קרא . אירופית- היו מאחורי המוסיקה היהודית המזרח- כלא אבי "כל זה לא הפריע לו להִ

זה שמאוחר יותר  –  הגלותי העממיאשר עיקר מקור השראתו היה השיר, 17"המוסיקה העברית

  . ידברו בגנותו ויוקיעו את תכונותיו

. איש של חזון ומעש) 1882-1938(היה אברהם צבי אידלסון , יותר משני המלחינים לעיל

מפרטים , הותיר אחריו אידלסון מאמרים רבים ומחקרים ענפים המוסרים, במהלך שנות יצירתו

אף אידלסון .  העברית המקורית העתיקה בארץ ישראלומחזקים את חזונו להחייאת המוסיקה

נולד , 19נצר למשפחת חזנים, אידלסון. 18"אבי חקר המוסיקה היהודית: "זכה לכינוי משל עצמו

שם למד , שהה חליפות בלטביה וליטא, בילדותו. אך כל חייו הרבה לנדוד,  קטן בלטביהכפרב

 עד –לונדון ויוהנסבורג בדרום אפריקה , יהבנערותו סבב בין אי אלה ערים בגרמנ; במספר ישיבות

, נדודיו בין קהילות יהודיות שונות בעולם חשפו אותו לראשונה לעובדה. 1907שעלה ארצה בשנת 

פעמים רבות הן חלקו את אותן מנגינות , שעל אף המרחק הפיזי בין הקהילות ושונותם המנטלית

התגלית . י המקרא זהות בקהילות שונותבייחוד שם לבו לעובדה כי תנועות טעמ. במסורת הדתית

ולהקמתו של ; הזו עוררה אותו להבנה כי היה קיים מלוס יהודי עתיק שנתפצל במהלך הדורות

במשך . בכדי לעמוד על היסוד המשותף להן, מפעל אדיר לחקר מנגינותיהן של עדות ישראל

אותם , ונות בירושליםעשרה שנה הקליט ורשם את ניגוניהם ושיריהם של אנשי העדות הש- שמונה

יוקם , שלצערו הרב לא התממש, בחזונו. אוצר נגינות ישראלאסף לעשרה כרכים של ספרי 

צרו שירה משותפת , "מכון שירת ישראל"בירושלים  בו יקובצו הנגנים והזמרים מכל העדות ויִ

שירות דבריו של אנגל בדבר קיבוץ גלויות מוסיקלי נראים כמושפעים י. 20"עתיקה-חדשה"שתהיה 

  . מתפיסה זו

                                                
  . 8' עמ, )ג"תש(מנשה רבינא  15
תתּפֹש המוסיקה "[...]  16 בהתלקט העם בארצו ילוקטו גם צליליו שהשמיע בכל הזמנים ויקובצו לחטיבה אחת ובקרב הימים 

. עדות מדבריו של אנגל לפני קונצרט מיצירותיו". קומה הראוי כאחד מערכיו וקנייניו של האדםיהודית את מ- העברית
  . שעליו נעמוד מיד, דברים אלה קרובים ברוחם לחזונו של אידלסון. 3' עמ, 1925 לאפריל 22, דאר היום". ירושלים יום יום"

 . 3' עמ, 1937 למאי 24, דבר". חוברת על יואל אנגל", דוד שור 17
  .  יא' עמ, )ו"תשמ(ה יובל ". פתח דברים" 18
 .  2' עמ, 1938 לספטמבר 20, דבר)".  למותו30- ליום ה(בן יהודה - אברהם צבי אידלזון", מנשה רבינא 19
,  )עורכים(בתיה באייר ואליהו שלייפר , בתוך ישראל אדלר). ע"תר(קול קורא ליסוד מכון שירת ישראל בירושלים  20
  . כח' עמ, )ו"תשמ(
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אידלסון היה הראשון שביסס את הגושפנקה המדעית בדבר מקור מוסיקלי משותף לכל 

שיהודי המזרח שימרו את , טענתו היא. על הקשר בין יהודי המזרח ליהודי העבר, עדות ישראל

טמע בסביבה החיצונית המוסיקה שלהם בהווה , לכן. מסורת האבות הקדומים ולא נתנו לה להִ

העטופה , ת את המוסיקה היהודית המקורית בצורה טובה יותר מהמוסיקה המערביתמשקפ

ואפילו , שנים לאחר עזיבתו את הארץ. טענה זו קנתה לה שם ביישוב מהר מאד. בהשפעות זרות

והשפיע על , המשיך מיתוס האותנטיות של יהודי המזרח לרחף בחלל האוויר, לאחר מותו

  :כך סיכם אידלסון את תפיסת עולמו וחזונו. 21 עברית מקוריתהמלחינים שפעלו ליצירת מוסיקה

  

ולכן . מזרחית בלי ספק-מזרחי היינו ועם שמי הננו עד היום ולפיכך היתה נגינתו שמית-מיעם שֵ 

המזרחית צריכה להיות כיחס שפתנו הלאומית אל -יחס נגינתנו הלאומית אל הנגינה השמית

, עד כמה נגינתנו הלאומית שמית היא, ראשית, דעתולפי זה אם רוצים אנו ל. השפות השמיות

המזרחית ואז יתברר לנו כמה מן הנגינה האירופית -צריכים אנו להשוותה אל הנגינה השמית

אם נתעמק בנגינת יהודי . [...] המזרחיים-קלטה נגינתנו וכמה שמרה על יסודותיה השמים

, אז נגיע לידי מסקנא, רופיותנו אם נשכיח מליבנו את אי–ומהצד השני , המזרח וננתח אותה

וזהו אותו החלק המזרחי שנשתמר בנגינתנו במשך , שחלק הגון מנגינתם הם דומה לנגינתנו אנו

  .22גלותנו והתרחקותנו מן המזרח

  

בייחוד ראה אידלסון במסורת המוסיקלית של יהודי תימן את הגרעין לחשיפת המוסיקה 

לקולה"היהודית המקורית טרם  , הודי תימן חיו כקהילה נבדלת ולא מתבוללתי. בגלות" קִ

חקירת נגינתם חשובה מאד : "ששימרה את אורחות חייה ומנהגיה הקדמוניים גם בסביבה גויית

כי נגינתם . לחקירת הנגינה העברית בכלל ולנגינת בית הכנסת וגם לנגינת הכנסיה הנוצרית בפרט

שמית וממנה אפשר יהיה לדון -  עבריתעל כן נגינתם היא, שמית- נשתמרה מהשפעה חיצונית בלתי

לטענתו , שכן, הכנסייה הנוצרית גם היא תצא נשכרת ממחקר זה. 23"על יסודות הנגינה העברית

יחד עם , היהודים הם אלה שהחדירו לכנסייה את הנגינה הדתית של בית המקדש, של אידלסון

                                                
, מנתח את השפעתו של אידלסון על מלחיני התקופה האמורה בעבודתי) ח"תשס(מאמרו המקיף והבהיר של שי בורשטין  21

. חובה להסתייע במאמר זה, להבנת הרקע מתוכו צמחו ופעלו מלחיני הזמר". זִמרי שורשים"אותם מכנה בורשטין מלחיני 
ולכן לא , ו אודות השתמרות המוסיקה העברית העתיקה כאקסיומהשאידלסון הציג את התזה של, בורשטין מדגיש את העובדה

רעיונותיו , למרות הלקּות המתודולוגית בעבודתו. מטרתו היתה רק לאשש את העובדה הנתונה. ביסס אותה על הוכחות מדעיות
 קראו את 1930-1950במיוחד בין השנים , מלחינים רבים, לטענתה של רונית סתר. חלחלו היטב לתודעתם של המלחינים

 ,Ronit Seter (2004), p.77: ראה". אוצר נגינות ישראל"והחזיקו בידיהם לפחות כרך אחד מ, עבודותיו של אידלסון
footnote no.14 .  

  .  3' עמ, 1913,  לנובמבר21, הצפירה". נגינת ישראל בארץ ישראל" 22
 . 3' עמ, )ד"תרפ(אברהם צבי אידלסון  23
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. 24"סולמות בית המקדש"נכון יותר לכנות את הסולמות הכנסיתיים כ, לפיכך. מזמורי התהלים

 באחד תוויםהמצויה באותה צורה ובאותם , מביא אידלסון דוגמא ממנגינה גרגוריאנית, לראיה

ם , 25אף על פי שטענה זו לא היתה מבוססת די צרכה. השירים של יהודי תימן גם היא קנתה לה שֵ

ה עברית שימשה בסיס לקביעה כי מוסיק, כפי שנראה במהלך העבודה, ומאוחר יותר, בישוב

 משווה מנשה רבינא בין , של אידלסוןתיוו בעקב,כך. מקורית מושתתת על סולמות מודאליים

  :המודוסים הגרגוראינים לבין המקאמאת הערבי

  

למפנה . כבעוגן הצלה בשביל שירתנוסולמות העתיקים טבעי הדבר שאנו בארץ ישראל נאחזנו ב

וכשם . הברה חדשה וצלילים חדשים, שהשפה חד: העצום בחיינו דרושים אמצעי ביטוי חדשים

 צלילי המזרחשבשפה פנינו אל העבר ההיסטורי כן נפקחה אוזננו גם במוסיקה לשמוע את 

  . 26כקרובים לליבנו וכמסוגלים לבטא את המתרחש בקרבנו פנימה

  

, החוטים שמתח אידלסון בין יהודי המזרח ובין היהודים הקדמוניים, נוסף על כך

בדומה לתפיסה . באופן אינטואיטיבי ואסוציאטיבי גם לערבים הילידיםהשתלשלו והתפצלו 

במנהגם ובאורח חייהם של , שראתה בלבושם, השלטת שפיעפעה באנשי העליה הראשונה והשניה

 –או יותר נכון , גם מנגינותיהם של הערבים; ך בארץ"הערבים תזכורת לפעילותם של סמלי התנ

  . 27 נבע מאותו מקור קדמוני יהודי–ותיהם הבסיס המוטיבי עליו ריבדו את נגינ

. עם תוצרת שיריו, אין מנוס מלעמת את תפיסתו האידאולוגית המוסיקלית של אידלסון

אותם כינס , חיבר אידלסון שירים רבים, לצורך עבודתו כמורה לזמרה ולמוסיקה בירושלים

גדול בין סגנון כתיבתו מתגלה פער , בסקי ואנגל'קרצ, כמו אצל שותפיו למקצוע. 28במספר ספרים

" קליפות"ובין האובססיה החזקה להסיר את ה, )אירופי-סלאבי או מזרח(האירופי של אידלסון 

שלא היסס לשלוח את שבט לשונו לעבר האבות , מנשה רבינא. הגלותיות מעל שירי העם

 אין למצא ענין מיוחד: "לא חוסך את חיציו אף מאידלסון, המייסדים של המוסיקה העברית

ברובם הם מזכירים את מהלך הנעימה הלועזית . בשירים המהווים יצירה עצמאית של אידלסון

                                                
 .  454' עמ, )ע"תר/ט"תרס(אברהם צבי אידלסון  24
הייתי : "המפריך את הקשר בין מוסיקה יהודית עתיקה ובין סולמות מודאליים מכל וכל, ולראיה ציטוט מפי דניאל סמבורסקי 25

הם מאד , ניהלתי מקהלה של בחורים תימניים. 1934זה היה בשנת . [...] הראשון שהכניס פה לשירים את הסקסטה הדורית
   ). 354' עמ, )1964/2009(בתוך ציפי פליישר " (...השתוממו לצליל הזה

  .ההדגשות שלי. 5' עמ, )1942( 26
הערבים נדמו לו : ג"בשנת תרע, מצטט מרשמיו של אידלסון בעת טיולו בארץ) 119-120' עמ, 21לעיל הערה (שי בורשטין  27

זהים בתלבושתם ובהתנהגותם לעבריי ואם הערבים ". נטע זר"בעוד היהודים עצמם נדמים כ, כבבואה של האבות הקדמוניים
  . ך"הרי שגם סגנון מנגינותיהם זהה לזה של יהודי התנ, העבר

 ). ו"תשמ(הרשימה המלאה מופיעה במאמרו של שלמה הופמן  28
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רבה : "[...] ובמילים חריפות יותר. 29"אשר נגדה נלחם אידלסון במאמריו ובספריו בשיריו לא הִ

, את שירי המזרח המקוריים רשם לתועלת החוקרים. אידלסון להשתמש בחומר הנחקר על ידו

השירים אשר נכתבו על ידו בשביל בית הספר והעם אינם מגלים .  לא שאב מרוחםאבל הוא עצמו

לא שרבינא עצמו כתב באופן . 30" ברלין–כל נטיה למזרח ורוחם אינה רחוקה ממקום הדפסם 

ידידיה . אינם מצטיינים במזרחיות יתרה" אליעזר והגזר"או " השקדיה פורחת" שיריו כמו –אחר 

, ואף עזר לו בהקלטותיו הרבות, בירושלים" למל"אידלסון בבית הספר שהיה תלמידו של , אדמון

  :סיפר על רגע אחד בו עמד על השניּות בחייו של אידלסון

  

סתם היו באות ונעלמות והכל בסגנון מזרחי . הייתי מזמזם לעצמי מנגינות שלא למדתי מאיש

: אז הוא אמר לי, ה לא נראהגם לי ז, ]אידלסון[ראיתי שכל זה אינו מוצא חן בעיניו ... מובהק

הנה אשמיע לך משהו ותבין למה , האמת היא שזאת איננה מוסיקה ואי אפשר לכתוב לה ליווי

 An"הוא פתח ספר שירים של שוברט שהיה לפניו והתחיל לנגן ולשיר את השיר . שאני מתכוון

die Musik") 31ישבתי מוקסם ואמנם זה היה אלוהי). למוסיקה.  

  

היתה התלהבות בעצם , מצד אחד: מצטיירת תמונה דואלית ומורכבת, למכל האמור לעי

הפליא לעשות . אופי השירים נשאר גלותי בהווייתו, אך מצד שני; יצירה עברית בארץ ישראל

, שחרט על דגלו את מעשה ההתקרבות למוסיקה של יהודי המזרח, מכולם אברהם צבי אידלסון

  ". שירי בית אבא"ודבק במסורת , לחניו שלו עצמובעת שמר על ריחוק טוטאלי ממנה ב- אך בה

  

כדי להבין מה גרם למהפך האמיתי בתפיסת עולמם של .  השתנו פני הדברים1927בשנת 

 עזב אידלסון את 1921בשנת : ת האירועים שקדמו לכךועלינו לראות את השתלשל, המלחינים

 אחריו עדת מעריצים בהשאירו, בסקי במפתיע'ארבע שנים מאוחר יותר התאבד קרצ. הארץ

המהלומות הקשות שבאו . נפטר אנגל ממחלה פתאומית, 1927בשנת , שנתיים לאחר מכן. המומה

יק הזה מילאו בסגנון את הרִ . שנוצר הכרח למלאו, בזו אחר זו יצרו בשדה המוסיקה חלל ריק

בערבים שנשען על משנתו של אידלסון וינק מהאידאולוגיה שראתה ביהודי המזרח ו, כתיבה חדש

  . ך"הילידים משמרי המסורת המוסיקלית של גיבורי התנ

                                                
  ). ז"תש(מנשה רבינא  29
  . 6' עמ, )ג"תש(מנשה רבינא  30
  . 85' עמ, )1980(ידידיה אדמון  31
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 עזב 1923בשנת . ידידיה אדמון, הבשורה באה דוקא מפי מי שלא שהה באותה העת בארץ

 הביאה 32השתלשלות האירועים. יורק-ועבד למחייתו כזמר בניו, אדמון את הארץ לשלוש שנים

השיר : בקצרה. בסגנון מזרחי מובהק, "ליל" חיבר אדמון את שירו הראשון 1925שבשנת , לכך

והוא מקפל בתוכו מספר איפיונים ,  סוגה אלתורית ערבית–כתוב בהשראת סוגת המוואל 

סגנון פרגמנטלי וסלסולים בעלי , מנעד צר, כגון צלילים בלתי יציבים, טיפוסיים למוסיקה הערבית

את אדמון לכתיבת שירים הוא הוביל , 33למרות שהשיר לא נהייה פופולרי. סקונדה מוגדלת

עת שהה בצרפת לצורך לימודיו אצל , 1927הפריצה המשמעותית התרחשה בשנת . נוספים ברוח זו

שנפוצו לכל עבר הודות , "שדמתי"ו" שיר הגמל"אז חיבר את שיריו הידועים ביותר . ה'נדיה בולנז

כון לקלוט את הקהל בארץ היה נ. להקלטה שערך להם עם תזמורת האופרה הלאומית של פריז

שלושת המלחינים הגדולים הכינו את הקרקע ליצירה : השירים מכיוון שהבשילו התנאים לכך

 וכל –סגנון הובחן בברור על ידי שירים מודאליים ופרגמנטליים ה, מקורית בהשפעה מזרחית

כנציגה " שיר הגמל"מעלה את ' אלכסנדר אוריה בוסקוביץ. שנותר היה רק למלא את החסר

היקפו מצומצם , השיר נובע מהרגשת הילוכו של הגמל: של הפסטורלה המזרחיתהרשמי 

הוא מודאלי וטטרקורדי כמו המוסיקה , ותנועותיו מונוטוניות כהבעת נוף מדברי

 הוא מסמל את שחרור המלוס היהודי מן הגוון של –ומעל הכל , מזרחית המסורתית/העברית

 את כל הסופרלטיבים הנדרשים מנו לא חסך מגם המוסיקולוג משה גורלי. 34המסורת הגלותית

  :ישראלי החדשארץ לעידודו של השיר ה

  

אלה היו צלילים . צלצלו חדשים ורעננים" יה ליל", "הוי חלוץ עיקש", "גמל גמלי"השירים 

לחרוזיו של " שדמתי"מר זה. [...] החרוז העברי הצטלצל בהם בנועם, קולות הארץ, טבעיים

היה בלי ספק זמר עברי שבישר התרקמות מערכת צלילים ארץ , ]ל שנהר"צ [יצחק שנברג

  .35ישראליים חדשה

      

שירו הראשון שהזדמר בפי . החלו להתפרסם שיריו של מרדכי זעירא, יחד עם ידידיה אדמון

שיר על עליית התימנים אותו כתב עבור , ")בשערי מולדת"שנקרא גם (, "למולדתי"כל היה 

                                                
 .  299' עמ, )1964/2009(תמלול הראיון מופיע בעבודתה של ציפי פליישר . 1963מפורטת בראיון רדיו משנת  32
 . 1969, עוד חוזר הניגון דברי ידידיה אדמון ליצחק שמעוני בתוכנית הרדיו –" כי מצריך נשימה עמוקה וסבלנות מצד הקהל" 33
' עמ, )ה"תשנ(ברג והרצל שמואלי נדפס שנית בתוך יהואש הירש. 1953, 9אורלוגין  ".בעיות המוסיקה המקורית בישראל "34

197 .  
אנו למדים מבדיחה מעתון " שיר הגמל"על הפופולריות של . 18' עמ, 1951 לאוגוסט 3, דבר)". גורוכוב(ידידיה אדמון " 35

חבר !  גמל גמלי- : זיו שר בחזרה. חבר אתה לי בזיפזיף!  גמל גמלי- ): 3בן (שר לזיו ) 5בן (בועז : 1959 ליוני 19, מעריב
  .  בועז- אתה לי בבועז



 24

, פרי תורתו של אידלסון,  גם זעירא הושפע מהסגנון המודאלי.192936בשנת " החרטום"תיאטרון 

המלחינים שפעלו בשנות . ואף הוא חיפש את הדרך להביע בלחניו את הסגנון הישראלי החדש

כמו גם מלחינים שפעלו בשנים מאוחרות ; עמנואל עמירן ונחום נרדי,  כמתתיהו שלם–השלושים 

וחיברו ,  המשיכו את הקו שהתוו להם קודמיהם–אלדמע יוסף הדר וגיל , כעמנואל זמיר, יותר

  . ישראלי החדשארץ כחלק מאיפיונו של השיר ה, שירים בעלי אלמנטים מוסיקליים מזרחיים

  

  37מוסיקליתאידאולוגיה 

יית איפיונו של ה היא גוּבתה בנימוקים נחרצים :  לא נעשתה יש מאיןזמר העבריהתוַ

ורתו של אידלסון יחד עם האידאולוגיה של שלילת הגולה השילוב של ת. השקפת עולם מגובשתבו

גם אם לא תמיד , ישראליארץ יצר תבנית די ברורה לתכונותיו המוסיקליות הרצויות של השיר ה

  .המצויות

הראשון שהלך צעד אחד קדימה לקראת התקרבות מעשית למזרח .  למעשים–ומדיבורים 

לֶם ל לכל התבלט מע –מדריך ומחנך , רועה צאן, מלחין, משוררשהיה , שלם. היה מתתיהו שֶ

דמות העזה תובמשיכ הוא . במנהגם ובעבודתם,  לתושבים המקומיים שסביבו באורחות חייהםלהִ

, כאחד משלהם, ובמשך תקופה ארוכה גר בינות לבדואים,  למען מטרה זובאופן מעשיאף פעל 

עם בואו ארצה . וסיקלי למד את שפתם וקלט מהם את סגנונם המכך. מנותק מסביבה יהודית

אז נפגש לראשונה . כירהבמטרה לתור את הארץ ולה, הסתובב מספר חודשים נע ונד, 1922בשנת 

שהחליט לחבור אליהם ,  עד כדי כךשהותירה עליו רושם עמוק,  אמצעית פגישה בלתיעם הערבים

  .בעבודתם

  

. י היתה מלאריה שחורהכ, וגם לא ערבים, שם לא היו יהודים] תאור בניית גשר הרכבת לצמח[

באחד , גרתי בתוך הגשר העתיק. התקבלתי לעבודה. לעבודה בגשר באו בדואים מעבר הירדן

היתה . והתרגלתי לדבר ערבית, עבדתי עם הבדואים. עבדתי שם חודשיים. בין האבנים, הכוכים

אים היו הבדו. כי חליל אי אפשר היה להשיג אז בארץ כלל, אותה הבאתי מפולין: לי אוקארינה

 עבודה או ביקור של המהנדס הראשי –ועושים חגיגות עם סיום של קטע , שרים בעבודה

מאתיים איש - איך רוקדים מאה, את ההתלהבות הזאת, ראיתי את הריקודים שלהם. וכדומה

                                                
  ". בכרם תימן"לשיר החדש יקראו . מאוחר יותר יקבל השיר תוספת ושינוי מילולי מנתן אלתרמן ומשה וילנסקי 36
;  )1988(ל "הנ; )2004(יהואש הירשברג : ראה, לספרות מחקרית עניפה אודות היחס למזרח בקרב המלחינים האמנותיים 37

 ,Jehoash Hirshberg (1995), pp. 157-183, 241-272; Ronit Seter (2004); )1984(ל "הנ; )ן"תש(אמנון שילוח 
pp. 67-78.    
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חורז חרוזים על המקום ושר , אחד לפניהם עם מקל ביד, שעה ושעתיים, כתף לכתף, בשורה

  .38 אחריווכולם עונים, ומלהיב

  

אותה , של שלם התחלפה עד מהרה בתחושת שייכות אמיתית" אנתרופולוגית"להיטותו ה

  : שר למוצא המשותף של שני העמיםיהוא ק

  

,  ללמוד ערבית–משום שהיה לי עניין רב מאד , אני התגברתי על כל קושי במפגשי עם הערבים

ללא , עשרה שעות- אתם שתיםעבדתי . ובכלל היתה לי אהבה לעניין, לשמוע את נגינותיהם

אבל כל הקשיים הללו לא . עוד יותר גרוע מהבדואים, כמעט בחוץ, "אהל פנימי"גרנו ב, מקלחת

המפגש . אילו ערבים שידעו קצת עברית-היו אפילו אי. מתוך העניין שהיה לי בכל זה, עמדו

ושים זבח היינו ע,  התעניינתי בנגינותיהם–הבלתי אמצעי הזה היה בשבילי שיעור טוב 

הישמעאלים  "– ך"התנ ייתכן שבגלל השפעת –לא ראיתי אפילו זרות בכל זה ... משותף

    39"...האלה

  

כפי , השלים את התמונה הרומנטית של רועה הצאן, אהבתו השניה של שלם, ך"התנ

שהסתובבו באותם המקומות ,  התמונה של האבות הקדמונים. חבריוובדמיוןשהצטיירה בדמיונו 

, מוזכרת פעמים רבות בכתביהם של המלחינים כחוט המקשר לעבר, ד עם צאנם וחלילםבדיוק יח

העבר , "רועים בגלּבֹע"בספרון שיריו של שלם . וכסמל של החייאת התרבות העברית הקדומה

, יותר מכך. 40כי מתערבב עם המציאות הקיימת ומצייר תמונה היסטורית שקמה לתחיה"התנ

 קורמים עור עתיקיםהסיפורים והדמויות ה, "נבל ואביגיל"ו" לקין והב"כיים "במחזותיו התנ

  .  וגידים מעל בימת הקיבוץ

ך היא גם אחד המניעים החזקים ביותר של עמנואל עמירן בכתיבתו "הזיקה לתנ

והיה חולם , ך בשעות הפנאי"נהג עמירן להמחיז בעצמו סיפורי תנ, כבר כילד ברוסיה. המוסיקלית

, ברים הבאים נראה שכתב מתוך התמסרות טוטאלית לספר הספריםאת הד. 41על ארץ ישראל

  ":אורים ותומים"הבבחינת שהיה לו 

  

                                                
  .363' עמ, )1964/2009(ראיון עם ציפי פליישר  38
 . שם 39
ים" 40 ירִ יר הַּׁשִ חֹורֹות ּכִבְׁשִ יֹון./ נָאוֹות ּוׁשְ מְ ם, �א דִ דֶ ּנִי קֶ יץ./ �א ּפִיּוט מִ נִ , זֶה חֲלֹום ּבְהָקִ גְוָ יםּבִ ירִ תִ ר / ,ים עֲ ּגִלְּבֹעַ עַל סַף ּבֹקֶ ּבַ

ם דֶ ין ּבְנֹות./ וָרֶ ּתִ עְ מַ ים-שְ ירִ ּדִ ים אַ לִילִ צְ ר ּבִ דָ נֶן/ ,קֵ סֶף וָרֶ צְלֵי כֶ ם". ("ּבְצִלְ דֶ ר וָרֶ   ).46' עמ, )י"תש(בתוך מתתיהו שלם , "על סף ּבֹקֶ
 .    אביב- אוניברסיטת תל, ארכיון עמירן. ללא תאריך, 4' עמ, "שביבים ושבבים", עמנואל עמירן 41
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רואה בו מהרהורי ליבו ומוצא , ך הוא בבחינת המן שכל אחד טועם בו את טעמו שלו"התנ

 –זהו ים שאי אפשר לזהמו או לטמאו גם באלפי טובלים בו [...] תשובות למשאלותיו הוא 

מסביר ומבהיר , הלחן מאיר באור מיוחד את המלל[...] יקים שרצים בידיהם אפילו הם מחז

   42.מקרבו ללב ומחדירו לתודעה, התוכןאת 

  

, כעבר ההיסטורי שקם לתחייה על אדמת ארץ ישראל, ך כמציאות מחודשת"ראיית התנ

 רב ששימשו מודל, האבות הקדמונים. ניזונה מהתפיסה הציונית של תחיית היהודי החדש בארצו

נעטפו מצידם של המלחינים בהילה של יוצרי המסורת , של היהודי החדש" יצירתו"השראה ל

על מנת ליצור גשר בין המסורת הקדומה לבין . שהגיעה לשיא בתקופתם, המוסיקלית היהודית

בה כוסתה המוסיקה בשכבה עבה של , הכרחי היה לדלג על תקופת הגלות, המציאות העכשווית

היא להסיר מעל , כך להרגשתם של אידלסון וממשיכי דרכו, טרה כעת בארץהמ. השפעות זרות

היא , הדרך לעשות זאת. ולחשוף את מקורה האמיתי, המוסיקה היהודית את השכבה הגלותית

, אשר שימרו את המסורת האותנטית, להאזין רוב קשב למוסיקה של יהודי המזרח וערביי הארץ

  . וכך לגעת במקור הנכסף

המשיך לפעפע ולרחוש , מסתבר, עתיקה-דיוזי של אידלסון אודות שירה חדשהחזונו הגרנ

תפיסה . כאשר הקשר בין החדש לישן נשען על המקור המזרחי המשותף; גם עשרות שנים אחריו

, תחושתו של שלם בבואו ארצה: הכרתית מאשר אובייקטיבית- זו היתה יותר אינטואיטיבית ותת

מחזקת את , 43כקולו של בעל תפילה, מעה לו מוכרת מאדכי קריאתו של המואזין הערבי נש

אלא מה מידת ההשפעה , ההבנה לכך שאין זה חשוב מהי מידת האמת בממצאיו של אידלסון

הדגיש את היסודות הלא מודעים שבנגינה ' בוסקוביץ. שהיתה להם על התפתחות המוסיקה בישוב

ההכרה - נוגע גם באטאוויזם שבתתהרושם העצום המתעורר למשמע הנגינה המזרחית: "היהודית

כי למרות כל , צלילים אלה אינם נדמים כה זרים לו. טור היהודייהקולקטיבית של הקומפוז

הרי נעוצים שורשי , על תרבותי אירופי- האפיזודות ההיסטוריות ולמרות כל השכבות של בניין

מית  הקולקטיבי מודע-התת', לדעת בוסקוביץכי , ניתן להסיק מכך. 44"האומה בקרקע שֵ

מיות. ניםנישא בגֵ המוסיקלי  גם . היא יסוד חוזר במשנתו של אידלסון, כפי שראינו, הדגשת השֵ

מוסיקה עברית אמיתית : "ועד להווה, נחום נרדי תיאר את החוטים שנמשכו מן העבר המזרחי

רק על היסוד . יכולה להתבסס על צמיחה והסתעפות אורגנית משרשי האוריינטליות העברית

                                                
  . 294' עמ, )1974(עמנואל עמירן  42
  .371' עמ, )1964/2009(ציפי פליישר  43
  . 202' עמ, )ה"תשנ(יהואש הירשברג והרצל שמואלי  44
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, אפשר ליצור משהו מודרני, וצק הזה אפשר לבנות את היכל המוסיקה הישראלית החדשההמ

  את פניתאיםהמזיגה של הישן עם החדש ת .45"שיש בו מזיגה מוצלחת של הישן והחדש גם יחד

נרדי אף הגשים .  הוא מקבל פנים חדשות–ואף על פי שהמקור לא נזנח , מציאות העכשוויתהישן ל

ובמשך שנים , ד מנגינות עממיות ערביות ובדואיותבעיבו, בין השאר, עסקהוא  –את חזונו במעש 

אלא , עמנואל עמירן מדגיש לא את התוכן החדש, לעומתו. נישאלהן גם , עבד עם זמרות תימניות

יצר , לכשרונו ולהשראתו, בהתאם למוצאו ולסגולותיו כיוצר, כל מלחין: "את המעטפת החדשה

מעין יין , לתת מבע עצמאי ומיוחד לנו:  אך מטרתם היתה אחידהניםממקורות שושירים שינקו 

שנראו לו , לכן היתה אזנו קשובה למקצבים ולמשקלים עשירים יותר. מכרם עתיק בקנקן חדש

לכן חיפש גם מערכות צליליות אחרות מאלה שהיה רגיל ). לאו דוקא ערביים תמיד(מזרחיים יותר 

את השקפת העולם הזו מסכם . 46"לחנים חלו שינויים רביםגם בפיסוק ובמבנה ה. בהן באירופה

  :שכתב בהקדמה לספר שיריו את הדברים הבאים, המלחין המופנם מעין חרוד, שלום פוסטולסקי

  

בשיר , לדעתי, שרשו צריך להיות נעוץ. על השיר הארץ ישראלי החדש, בקיצור, אביע את דעתי

בוץ יהודי גדול מושרש בה משך כמה קִ בה נמצא , העממי היהודי של אחת מארצות הגולה

חשוב גם לתכלית זו הלחן המוסיקלי הקדום (אחת היא אם זו גלות פולין או גלות תימן . דורות

מותאם , אולם כאן בארץ צריך להלבישו מחלצות חדשות). של טעמי המקרא לפי נוסח כל גולה

היצירה -י של חדותהביטו- צריך להוסיף לו את דרך. לדופק החיים החדש ולהוי המתחדש

קשה לשיר את , המעורים בארץ, לנו. כי לכל תקופה סגנון שלה. וכאבה של ימי ראשית אלה

אלא אם שזורים בו חוטי הלחן של ההוי , בערטיליותו הגלותית) מכל גלות שהיא(השיר הגלותי 

  . 47החדש שלנו הנוצר בארץ

  

. א: ישראליארץ  של השיר האנו יכולים לזהות כאן את שני המקורות שהזינו את יצירתו

שלילת הגולה ויצירת חיים . ב; שרידי המסורת היהודית העתיקה שנשתמרו בנוסח טעמי המקרא

דופק החיים החדש המריץ את המלחינים לכתוב בסגנון שונה ובעיקר מובחן . חדשים בארץ

משהו שישקף את הדרך החדשה בה הם פוסעים ולעברה שמים , אירופים- מהשירים המזרח

בצאתי לעבודה בשדה הרגשתי לפתע , בפגישתי עם הארץ "[...]: ביטא זאת שלם בדבריו. פעמיהם

שמש "מה טעם יש על רקע של המציאות החדשה לשיר שירי געגועים לטבע כמו . שניתק הקשר

ובוודאי לא שירים על הטוחן ועל . של ביאליק" אל הציפור"של מאנה או אפילו " אביב נטה ימה

                                                
  .18' עמ, 1950,  לאוקטובר6, דבר". שלבים בתולדות הזמר המקורי" 45
 . 10'  עמ,)1969(בתוך חדוה סולד ). על מלחיני שנות השלושים( 46
  . 8' עמ, )ג"תשי(שלום פוסטולסקי  47
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והם הובילו אותי , של נוף, נוצרו לפתע נושאים חדשים של עבודה. ותיהם העצובותהחייט בנעימ

גם עמירן מציין את חשיבות המפגש . 48"אל הקצב ואל הנגינות שהתחילו להזדמר בצורה חדשה

תובעת ליטוש ומבנה , ולחן עם בכלל זה, כל יצירה"[...]  :עם הנוף המזרחי כטריגר ליצירה חדשה

זוהי הזיקה הקשורה באקלים פנימי . שתהיה תולדה של ניצוץ אמוציונולי, רחאך מן ההכ. לעצמה

בעיות "', דברים דומים אנו מוצאים במסתו של בוסקוביץ. 49[...]" נופיוב, שמקור יניקתו בקרקע

חיפש כל שנות , מלחין אמנותי יליד טרנסילבניה', בוסקוביץ. 50"המוסיקה המקורית בישראל

- מזרח"שתצמח מתוך החיים בנוף ה, ה הישראלית המקוריתפעילותו בארץ את המוסיק

הנוף הסטטי הוא ". דינמי"ונוף , "סטטי"נוף : הוא תחם שתי צורות נוף. להגדרתו, "ימתיכוני

מנהגים , הנוף הדינמי הוא צלילי העברית והערבית. שמש ועוני, חולות, הרים קרחים, מדבריות

 את הדרמה של היצירה יוצר', יץלדידו של בוסקוב, המתח בין השניים. ואורחות חיים מקומיים

  . המוסיקלית הישראלית

   

ואולי בעיקר , אלא גם, לא רק על דרך החיוב נוצרו השירים, אצל עמנואל עמירןפי שראינו כ

הרימו , "יש"באין תוכן ברור ל:  הדבר נכון גם לגבי התרבות העברית בכללותה. על דרך השלילה–

אשר בכוח , יקה הגלותית הצטמצמה לכדי מספר עקרונות בסיסייםהמוס". אין"על נס את ה

מלודיות : אירופית-בעיקר נשלל כל מה שסימל רגשנות מזרח. דחייתם נוצר סגנון על דרך החיוב

, בכינוס הראשון לשיר הישראלי. הסקונדה המוגדלת והצליל המוביל, "משתפכות"עשירות ו

 על הטון בסקי' ויהויכין סטוציצחק אדלנים מלחי הוהכריז, 1942שנערך בגבעת השלושה בשנת 

הארץ  הכינוס הזה מהווה נקודת ציון חשובה במיסוד חקר השיר .51המוביל כסמל לשיר הגלותי

להפוך את השירים לשפת האם המוסיקלית של הדור "כאשר לראשונה נשמעו קריאות , ישראלי

, ף עליו את הסקונדה המוגדלתומוסי, מנשה רבינא אף הוא ממדר את הצליל המוביל .52"החדש

בגנות המוסיקה הגלותית ובשבח של רבינא את תפיסתו . 53"בכי ותחנונים, סמל של התיפחות"כ

, כבר שטח בביקורותו על שירו של יואל אנגל, הרעננה והמתחדשת, ישראליתארץ המוסיקה ה

.  גלותית–ות במילים אחר. דואבת, ענוגה, המלודיה של האם בגולה היא רכה"": שני מכתבים"

במקום לכתוב לו מלודיה : העובדה שהמלודיה של הבן בארץ זהה לה מדגישה את הכשל של אנגל

                                                
דברים ברוח דומה השמיעו מרק לברי ושלמה . 113' עמ, )1985(דפנה פרדקין : בתוך. 1963, מתתיהו שלם בראיון רדיו 48

 . 315; 330' עמ, )1964/2009(ציפי פליישר : בתוך. וייספיש בראיונות שערכה עמם ציפי פליישר באותה שנה
  . 44' עמ, 1964 למרץ 27, מעריב". ל השיר הישראליהאקלים ש" 49
 . 193-210' עמ, )ה"תשנ(בתוך יהואש הירשברג והרצל שמואלי  50
  . 67-68' עמ, )ה"תש(בסקי 'יהויכין סטוצ; )ג"תש(יצחק אדל  51
   aspx.,,45606,2091021,item_articles.CM/il.co.mouse.www://http. במילותיו של שי בורשטין 52
  . 14' עמ, )ג"תש(מנשה רבינא  53
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 השיר –הוא מבליט את המקור היחיד ממנו שאב את הרעיונות ללחניו , רעננה והחלטית, שונה

 חייב להתקיים שוני ברור ונחרץ בין המוסיקה –במילים אחרות . 54"העממי היהודי מהגולה

מלּה שפלות רוח וכאב, לותיתהג . שנתפסה כרעננה ומלאת חיּות, ובין המוסיקה העברית; אשר סִ

 שאנו נושמים כאן בחיינו המחודשים ולא יהיה בהם האויר הצח והחופשישיורגש בהם "[...] 

שלילת הגולה בזמר "במאמרו על , יוסף גולדנברג. 55"מהריח והאוויר המושחת של סימטאות הגטו

רבה אל המזרח ותביעה לאידאלים חברתיים כשני הגורמים המעצבים של מצ, "העברי יין את הקִ

, החסכנות המלודית המאפיינת את שירי המזרח: קיימת ביניהם נקודת השקה. 56זמר העבריה

מסמל את " רחל"שירו של יהודה שרת , לכן. תאמה לאידאל הסגפני הציוני של הסתפקות במועט

- מסמל את המוסיקה הרגשנית, "ואולי",  ואילו שיר אחר שלו;המודל השירי אליו יש לשאוף

" הן דמה בדמי זורם"אפשר לראות במילים , ואם באטוויזם עסקינן. 57גלותית ממנה יש להתנער

דמה של אחת מארבע האימהות המקראיות זורם בדמה של : הקדמון-רעיון האבכממצים את 

כמו , טאת בכמה תכונות מוסיקליות מתב,אם כן, שלילת המוסיקה הגלותית .רחל המשוררת

כסמל , אימוץ הגייה גרונית ושימוש רב בתבנית הסינקופה, מיעוט צלילים, סולמות טבעיים

  .  לישראליות רעננה ובריאה

הדגש החזק על שלילת הגולה יצר מצב בו היה ברור לכולם אלו רכיבים מוסיקליים לא 

יהואש הירשברג מדגיש .  רכיבים כן יכללו בואך לא היה מובן מאליו אלו, יכנסו לשיר הישראלי

  :  את העמימות בהגדרתה של המוסיקה הישראלית מנקודת מבט זו

  

דרש מהמלחינים לתרום , פובליציסטים והוגי דעות, שייצגו אותו מבקרי מוסיקה, הציבור

ולאחר קום המדינה " יהודי חדש"ביצירותיהם לגיבוש סגנון מוסיקלי שנקרא בתחילה 

איש מהם לא היה מסוגל להגדיר את מאפייניו המוסיקליים של הסגנון , ואולם". יישראל"

מזרחי שלא יהיה מזרחי יתר על "הנכסף באופן שיהיה מדויק יותר מהגיגים מעורפלים כגון 

  . 58וכך נשפטו המלחינים לפי מידת התקדמותם לקראת מטרה שאיש לא ידע להגדירה, "המידה

  

                                                
 .110' עמ, )ז"תש(מנשה רבינא  54
 . 51לעיל הערה , בסקי'יהויכין סטוצ 55
 ).ד"תשס(יוסף גולדנברג  56
לטעמו הוא יצא לו , "ואולי" הלחנת השיר גם יהודה שרת עצמו התחרט על. 10' עמ, )ג"תש(דבריו של מנשה רבינא  57
הכרתי את מיטב המוסיקה , למדתי אז בסמינר מוסיקלי[...] מה לך ולי : כשהשיר הזה נולד אמרתי לו": "סנטימנטלי מידי"

מתוך דברים שהשמיע באזני אליהו הכהן " (צפצופי נעורים. חטאת נעורים. העתיקה והחדשה ומיד ראיתי מה שקרה לי
  ).  8' מע, )1977(

  . 3' עמ, )2004(יהואש הירשברג  58
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יש , חריםברוח עמירן וא,  היצירה המקורית בדרך השלילהלמרות שיותר קל להגדיר את

ננסה כעת .  תכונות מוסיקליות מוגדרותה בדרך החיוב ולייחס לשניסו גם להתוות את דרכה

ובקרב חוקרי ,  כפי שהוגדרו על ידי המלחינים עצמםזמר העברילהתחקות אחר מאפייניו של ה

  . המוסיקה

  

  מזרחיות וישראליות  ,מקוריות: זמר העברילאיפיונו של ה

התגלמה , אליה שאפו מרבית המלחינים, היצירה המוסיקלית המקורית, כפי שראינו עד כה

ישנן לפחות שתי משמעויות הקשורות זו בזו ובכל " מקוריות"למילה . באמצעות צלילי המזרח

ובן של ומקורי במ; )לא קלישאי, שלא נדו, לא בנאלי ('אורגינלי'מקורי במובן של : זאת נפרדות

נובע מאמת פנימית של היוצר או מזיקה אמיתית , חיצוני או מעמיד פנים, לא שטחי ('אותנטי'

) 'אורגינליות'במובן של (המקוריות , באופן פרדוקסלי). למקורות שהם עצמם אמינים ושורשיים

אשר התפרׁשו כהמשכיות טבעית לעבר , )'מקוריים'ולא באמת (ענה על מקורות קיימים נש

 –אם נזכור שהיפוכה של המקוריות , יקל עלינו להבין פירושה של מקוריות מוזרה זו. הקדום

, מכאן. כולם רצו לברוח, כמובן, וממנה.  סימל את המוסיקה האירופית הגלותית–החיקוי 

והשניה , כאשר האחת מביעה את האופן, שהמזרחיות והמקוריות שימשו כמעט כמילים נרדפות

במיטב שיריו של : "זאת היטב משה גורלי בדבריו על שירי מרדכי זעירא ביטא. מביעה את המטרה

 ארץ מזרחיותיסוד נאה של , מקורימשהו . זעירא מורגשת מערכת צלילים בעלי אופי חדש

מצד .  לאופן בו מצביעות המילים המודגשות על אותו חזוןשימו לב .59"ישראלית אנו טועמים בהם

מזרחי גרמה לא אחת למבוכה ולבלבול בקרב אנשי ההחלפה התדירה בין המקורי ל, שני

 לחדד את הפרדוקס עוד ניתן .'מקורי'נחשב ל' אותנטי' חיקוי אמין של מקור עד אשר, המוסיקה

 גם אם – ויצירה בעלת זיקה מערבית, חיקוי המזרח נחשב למקוריות, לפי ההיגיון הזה: יותר

את תחושותיו הראשוניות בדרך דומה  נחום נרדי מתאר!  נחשבה חיקוי– היתה מקורית ביותר

שתצמח על , נוכחתי מיד שהתרבות, 1922זה היה בשנת , כשהגעתי ארצה"[...] : בבואו לארץ

ישראלי -  וצביון יהודימזרחיתהיה לא תרבות אירופית שאולה אלא תרבות בת אופי , אדמה זו

המזרחי של זה מבאר את הגוון . ושורשיה של התרבות הם במזרח ולא במערב, מקורי

כי הם קרובים ונאמנים לרוח , הקומפוזיציות שלי ואת העדיפות שנתתי לזמרים ממוצא מזרחי

הננו עם בעל אוריינטאציה מערבית הנמצא ": הוא אמר, באותה נשימה, מצד שני .60"היצירה שלי

                                                
  .כל ההדגשות להלן הן שלי. 22' עמ, 1948 בדצמבר 2 ,דבר". מרדכי זעירא" 59
 ).   תיקיית נחום נרדי במחלקת המוסיקה בספריה הלאומית: בתוך. ללא פרטים נוספים (1949, למשפחהראיון בעיתון  60
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במאמרו  מופיעים ,ולא ממש ברורים ,דברים דומים ".ומן המזרח אנו מנותקים בהכרח, במזרח

  ": שלבים בתולדות הזמר המקורי"קצר ה

  

 מקרקע היצירה המוסיקלית הלאומית שלנו מותנה בכמה מקוריצמיחתו של הזמר העברי ה

מתן ניב וביטוי נאמן , שליטתו של היוצר במכמני הפולקלור היהודי הרבגוני: שהחשובים שבהם, גורמים

וח היצירה הלאומית באישיותו של התגלמות ר, העולים ונרקמים במולדת הנגאלת, לחיים המחודשים

שמהם מתהווה , אלה הם היסודות העיקריים. האוניברסלית-יתלהיוצר וזיקתו לתרבות המוסיקלית הכל

  .61 המחודשתמזרחיתלשירה ה, או צורות, הקובעת דמות וצורה, הסינתזה

  

השליטה הנדרשת בפולקלור , ראשית: שתי תהיות מרכזיות מתעוררות למקרא דברים אלה

. על פי הצהרותיו הקודמות, הודי נראית תמוהה לאור הנסיונות להנתק מהמורשת הגלותיתהי

מידת הקשר בין . אף הזיקה לתרבות הכללית נדמית הפוכה למקוריות הישראלית הנדרשת, שנית

המקוריות לא , גם לדידו של נרדי, עם זאת .העבר להווה ולסובב נשארת די מעורפלת בדבריו

, משום שקשה להפנים את תרבותו של האחר במלואה: וי האחר משתי סיבותיכולה לנבוע מחיק

שהמקוריות היא , יוצא אפוא. וגם מכיוון שאין המטרה להינתק כליל מהמורשת המערבית

חוסר היכולת להינתק מהמורשת ולהפנים את ( איננה רק דבר שבלית ברירה הסינתזה. הסינתזה

, מכל מקום . כדי לייחד את המוזיקה העבריתהה ב שיהיהחדשיצירה היא המפתח ל –) המקומי

נראה שלא תמיד היה קיים צורך לתת נימוקים מדעיים והוכחות אקדמיות על מנת ליצור את 

מנשה רבינא לא היסס . עבור יצירה מקורית, הקשר בין ההיסטוריה העברית להווה הישראלי

  : כי כל האמצעים כשרים לכתיבת שיר כזה, לומר בגלוי

  

והוא מפגין לאוזן , יה אדמון מציין את הגורמים אשר השפיעו על המלוס של המוסיקה שלוידיד

שאכן גורמים אלה הם , ומתברר. את ההשפעות האלה בעזרת דוגמאות צליליות משיריו

האלתור המזרחי התופס מקום , שירת הערבי המגיעה לאוזנינו ממרחקים:  מזרחייםאופיניים

התפילה המפתיעה , רת החמור המעוררת תמיהה בעולה החדשנעי, ניכר בזמרה של הבדואי

איני . והצליליות המרחפת באווירה המזרחית של ארץ ישראל, בזרותה בפי בן העדה המזרחית

אבל , חושב שכל אלה מרשים לנו להזכיר בקשר לזה את דוד המלך ואת שלמה המלך אחריו

ב מהשמות האלה מבלי שתמצא הפנטזיה של הקומפוזיטור יכולה לרחף לעבר רחוק ולהתלה

                                                
 . 18' עמ, 1950,  לאוקטובר6 ,דבר 61
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שהיגוי השפה , העיקר הוא שהאוזן נפקחה לשמוע משהו חדש. סימוכין צליליים לאותה תקופה

  .62העברית נחשב למצווה שאין לוותר עליה

  

. מקורית- נראה שלא היתה קיימת שאלה לגבי מטרת היצירה הישראלית, מכל האמור לעיל

אופני ביטוייה ומקורות ההשראה , עם זאת". העיקר הוא שהאוזן נפקחה לשמוע משהו חדש"

לא , אפילו המלחינים האידאולוגיים והנחרצים ביותר, למרבה ההפתעה. שלה היו רחבים מאד

בראש ובראשונה משמיע קול מפויס . שיר הישראליארץ התנגדו לדרכי הבעה מגוונות ביצירת ה

  : עמנואל עמירן

  

אף כי היה קשר . בבטוי הישראליות הזו, הזה" מזרח"שוני רב בבטוי ה, המלחינים, והיה בינינו

 הרי הלך כל –ידידותי ואמיץ וחברי מאד בין אלו שחיו בערים לבין אנשי הקיבוצים והמושבות 

האחד היה ספוג במסורתו . המוסיקלי שלו" אלוהיו"אחד בדרכו האמנותית משלו והאמין ב

והאחרים חיפשוהו בנוף החיים ) נגוני העם וכדומה, התפילות, נוסחי הטעמים(מבית אבא 

ויש  ).כ גם עמנואל זמיר"ואח, אדמון- כמו ידידיה גורוכוב( הלחן הערבי –והסביבה הקרובה 

, הפנטטוניקה(המופלא והקמאי השפיע עליהם יותר והיה קרוב לליבם , שהמזרח הרחוק

רני צליל שונים שנשתברו בנו ק, פריזמה-כולנו היינו כמנסרה. [...] למשל,  כמוני–) המודוסים

רגשותינו ולאחדם לאלומות זמר , סגנוננו, ומשונים וניסינו למקדם באמצעות עדשת אפיינּו

  . 63הם מבטאים את אורחות חיינו המחודשים בארץ ישראל-מיוחדים שהאמנו שהם

  

 כיצד ליצור סגנון ,או במילים אחרות, עמירן מנסה ליישב את הניגוד בין ריבוי לבין אחדות

שהסגנון החדש אמור להיווצר מעצמו , כנראה. סגנוניות- זאת להיות טולרנטיים כלפי רבחדש ועם 

, בסופו של דבר, ולכן, מוסיקליים-בשל העובדה שכולם פועלים בתוך אותה קהיליה של יוצרים

 הכלת .ההשפעה ההדדית תיצור קשר פנימי סינתטי שיאחד במידת מה את הרפרטואר החדש

נדמה . מקורית מעידה על עמדה מורכבת לגבי אופיו של השיר- ישראליתסגנונות שונים בכתיבה ה

מקורי יותר על דרך השלילה מאשר על -ישראליארץ שמכיוון שעמירן נטה להגדיר את השיר ה, לי

במיוחד יש להתעכב על . למקורות יצירתו ולאופן עיבודו, נוצר כר נרחב לפרשנותו, 64דרך החיוב

כמקור ) פוסטולסקי, נרדי, זהבי, שלם, עמירן(מספר מלחינים אותו מציינים , היסוד החסידי

                                                
  . 7' עמ, 1968 ביוני 14, דבר ".ס ישראלימילו "62
 . אביב- אוניברסיטת תל,  ארכיון עמירן,ללא תאריך". הרהורים על מוסיקה המתקראת מזרחית" 63
, גרמני או לסגנון של שיר של כל עם אחר, הונגרי, אם הוא דומה לשיר ערבי. תזרקו אותו לפח, אם הלחן דומה לשיר רוסי" 64

זהו השיר , אם תמצאו שבשיר אין שום דמיון למוסיקה של עם אחר, לעומת זאת.  שיר ישראליזה לא, תסלקו אותו מייד
     ).10' עמ, )2007 (ראו רותי גליק, כרונותיו של אביגדור הרצוגעל פי ז" (הישראלי
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עובדה זו יכולה לענות על השאלה מדוע המשיכו המלחינים לשלב . להשפעה עמוקה על כתיבתם

את הקו . 65"שורשיות"ו" מקוריות"על אף חיפושם אחר , בשיריהם מוטיבים חסידיים

  :הפלורליסטי הזה הוביל מרדכי זעירא

  

, וכל מלחין, חייב לרצות להוסיף משהו לזמר של עמו, ן שמכבד את עצמושמלחי אני חושב

אם אחד חושב שהוא צריך לפנות . מוכרח לחפש את המקורות, אשר תהיה ותהיה דרכו

 יבושם -או לשאול מתוך חזנות או שירה חסידית  ]... [ יבושם לו- התימנים  למקורות השירים

אשר ישנם בכל , הגורמים הטובים, ל כל האלמנטיםחייבת להיות סינתזה ש אני חושב שזו. לו

כלשהי שלנו שירה של גלות
66

 .   

  

כל עדות  בין הסגנונות המוסיקליים השונים של שילובמטרת הכתיבה היתה , עבור זעיראב

כתיבתו של .  כחלק מיצירת הזמר העברי החדש–  ממזרח וממערב–  הנשמעים בארץישראל

  .67המזרחי והרוסי:  שניים שתפסו נתח נכבד משיריומיוחד וב,זעירא מאופיינת בריבוי סגנונות

  

לחוקרי , ועודנו גורם, גרם,  עקב ריבוי סגנונותיו ויובליוזמר העבריעמימות הגדרתו של ה

לאחר מחקרים מוסיקליים לא גדולים . המוסיקה לנסות לאפיינו בקריטריונים ברורים

נוצר , ישראליארץ  וגיבושו של השיר התוך כדי תהליך התהוותו, שהתפרסמו בשנות הארבעים

הפרספקטיבה , אז-או. עד להתחדשותו בשנית בשנות השישים, חלל מחקרי בשנות החמישים

עדות לתקופה שעומדת , משנה את כיוונה ומסתכלת במבט לאחור על סגנון שירים הולך ונעלם

את , לדעתה, לים שירים המסמ39רול סוקר בצורה שיטתית - חיבורה של מיכל זמורה. להסתיים

כחלק , היא מדגישה את הנטייה לעבר כתיבה מודאלית, מתוך התבוננות בשירים. זמר העבריה

הכתיבה נעשית בעיקר באמצעות . ממהלך המנעות מצליל מוביל והתרחקות מהמסורת האירופית

המלודיה בנויה על מוטיב מנעדי . כאשר הפינאליס לרוב באמצע, טטרקורדים ופנטקורדים

                                                
  . תיהכר- בורשטין רואה בכתיבה בסגנון חסידי מעשה בלתי מודע ותת. 140' עמ, )ח"תשס(להרחבה ראה שי בורשטין  65
ת"מתוך הביוגרפיה של מרדכי זעירא באתר , 1961ראיון רדיו משנת  66 ׁשֶ רֶ " ֶזמֶ

83=id&22=id_artists?asp.biography/il.co.zemereshet.www://http .   
הוא , מצד שני". קללה"והוא קרא לה , להשתחרר מהשפעת המוסיקה הרוסית על לחניוכי היה לזעירא קשה ,  מעיד יובל בנו67

דעתי . שיש בשירי השפעה רוסית, עד היום הזה, מאשימים אותי לפעמים. ומחזנות, ינקתי הרבה מניגון חסידי: " גונן עליהאף
? אין לנו מדבר? אצלינו אין מרחבים, ישמה , מיד אומרים שזו מנגינה רוסית, אנשים ששומעים מנגינה רחבה. לא נוחה מזה

 מדבריו אנו מבינים שהמלחינים היו נתונים כל .)7' עמ, 1968,  לפברואר9, דבר". פרס למרדכי זעירא"( "?אין לנו עמקים
במקום זה נפתח פער . שוידאו כי אף אחד אינו חורג מהאידאל הלאומי של יצירה עברית מקורית, העת תחת עיניים בוחנות

שקיבל בזרועות פתוחות שירים שהזכירו לו , ובין הקהל המאזין; שדגלו ביצירה חדשה,  בין מבקרי המוסיקה וחוקריהאדיר
  . ניחוחות מן העבר
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רול - את כל התכונות הללו מסכמת זמורה. התפתחות סקוונציאלית וטכניקות וריאציה, םמצומצ

  . 68של השיר הישראלי" נטייה אוריינטלית"כ

על ידי חוקר הזמר הרצל , עבודה מקיפה הרבה יותר נעשתה פחות מעשור לאחר מכן

טש שמואלי את מטש, בספר. 69מבנהו ומילותיו, עיונים בסגנונו: הזמר הישראליבספרו , שמואלי

". ישראלי"ובין שיר שנכתב על מנת להקרא , "מזרחי"ההבחנה בין שיר שנכתב במטרה להדמות ל

שחלקן אמנם נמנות על סממניו של השיר , הצלצול הישראלי החדש מנכס תכונות רחבות, לדידו

 מדגיש שמואלי כי השירים, בהקדמה לפרק הראשון. אך חלקן אינן משותפות עמו כלל, המזרחי

- נבדלים מן הלחנים האירופים והמזרח, אותם ראה כמייצגי הלחן הישראלי, המובאים בספר

כי אכן נוצר קורפוס שירים ,  עולה התקוהבעקבות זאת. ומזמרת המזרח מכאן, אירופים מכאן

והוא מממש אך ורק את הישראליות החדשה בארץ , שאינו שייך לאף פזורה ספציפית, מקורי

התכונה המרחיקה את השיר הישראלי , על פי שמואלי:  זו אינה מדוייקת אך גם קביעה.ישראל

והתכונה ; מהשיר האירופי היא השימוש הרווח בתבניות טעמי המקרא כפונקציה תשתיתית

שממנו נגזרת , המקרבת את השיר הישראלי לשיר המזרחי היא השימוש בתא בעל שני צלילים

אלא הן , לגמרי" מקוריות"ן הישראלי אינן תכונות הלח, כלומר. תנועה במרווחי סקונדה

כפי , אלו הן התכונות המלודיות המאפיינות את השיר הישראלי. מושפעות מיסודות מזרחיים

  :70שעולות בסיכום הפרק הראשון בספרו

: השיר הישראלי מושתת על תבניות מלודיות בסיסיות שדומות לטעמי המקרא  .א

אלא גורם , עלות פונקציה קישוטיתהתבניות אינן ב. מרכא ואתנח, פשטא, זרקא

אלא , התבניות אינן מופיעות בצורתן הפשוטה, עם זאת. מרכזי בביסוס המלודי

  .מוסוות היטב בתוך המנגינה

 ).צליל רסיטציה(השיר הישראלי מרבה להשתמש בטכניקת הצליל הפועם   .ב

 מהווה יסוד מנגינתי לשיר) הקווינטה או קוורטלרוב תא (תא בעל שני צלילים   .ג

כתוצאה . המשמש בסיס למוסיקה האירופית, בניגוד לשדה האקורד, הישראלי

 . מתרבים מרווחי הסקונדה, מכך

 . הדרגה הרביעית של הסולם מתפקדת פעמים רבות כדומיננטה בשיר הישראלי  .ד

מופיעים בספרו , של אדמון" שיר הגמל"של נרדי ואפילו " בגליל", לזעירא" שירת החליל"

אלא כמי שמסמלים תכונות ישראליות של טעמי מקרא , "מזרחיים"תקן של שמואלי לא על 

                                                
68 Smoira-Roll (1963), p. 59 .  
  . רול לא נזכרים ברשימת הזמרים עליהם ביסס את ספרו- רק חמישה שירים מעבודתה של זמורה). 1971(הרצל שמואלי  69
 . 45-53' עמ, שם 70
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הוא אחד משירי הדגל של שמואלי , של דניאל סמבורסקי" שיר העמק", מן הצד השני. מוסווים

נחשב על " שיר העמק"ש, אציין(להמחשת היסוד התאי של השיר הישראלי וצירופי טעמי המקרא 

בעבודתי שיר זה לא ). משום שהוא כתוב במודוס הדוריידי חוקרים רבים לשיר ישראלי מובהק 

   . משום שהוא אינו נושא תכונות מזרחיות מובהקות, נכלל

ייחוד מסוף שנות ב, הזמר העברימקדיש את זמנו לחקר , בעשורים האחרונים, שי בורשטין

מרי שורשים"את סגנון השירים הללו הוא מכנה . העשרים ועד לשנות השישים : ותמשתי סיב" זִ

תוך מו, מתוך רצונם של המלחינים להכות שורשים בארץ וליצור בה תרבות עברית חדשה

בורשטין מגיע . 71שאיפתם להתחבר לשורשים העתיקים של העם היהודי טרם תקופת הגלות

צעדים וקפיצות , השיר הישראלי מאופיין במודאליות: רול-למסקנות דומות לאלה של זמורה

ופרופיל , טטרקורד/מוטיבים קצרים המאורגנים בפנטקורד, )וקטבהפחות מא(מנעד צר , קטנות

. 72מזכיר בורשטין את נוכחותם של תאי קוורטות, בדומה להרצל שמואלי, כמו כן. הרמוני נמוך

את תכונת המודאליות ניתן לייחס ; ההשפעות המזרחיות ניכרות בתכונות הצמצום והצעידות

  .  ביללרעיון שלילת הגולה וההמנעות מצליל מו

כעת נראה במה הביטוי המזרחי של השיר הארץ ישראלי שונה מביטויים מזרחיים שנכתבו 

תובנה זו תוביל אותנו להבנת ייחודו של השיר הישראלי שנכתב בהשפעה . על ידי מלחיני המערב

. מזרחית

                                                
 . 114' עמ, )ח"תשס(שי בורשטין  71
72 Shai Burstyn (1999); (2006) .  
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   מוסיקליאוריינטליזם 

  

לא להזכיר את אי אפשר ש, בבואנו לעסוק בשירים מערביים שנכתבו בהשראת המזרח

משמעותו חיקוי או תאור של היבטים ו, מקור הביטוי באמנות". אוריינטליזם"רווח - המונח הכה

האוריינטליזם בשיא פריחתו . מעצבים ואמנים מערביים, של תרבויות מזרחיות על ידי סופרים

אז ניתן לראות עבודות של אמנים רבים המתייחסות לנושאים , עשרה-תשעהתבסס במאה ה

 של אנשי תםחשיפ.  גם במוסיקה ובתיאטרוןאך, דרך הספרות והציורבעיקר יינטליסטים אור

, ובעקבות מסעות יזומים של האמנים עצמם, המערב למזרח התקיימה דרך ספרי מסעות שונים

של אדוארד סעיד השנוי במחלוקת בעקבות ספרו . בעיקר למזרח התיכון וצפון אפריקה

נע ּוסעיד הציג את המערב כמ. ת וביקורתיתשלילינימה המונח ל קיב, 19781 משנת אוריינטליזם

 ממסורת ארוכה של דימויים רומנטיים ןאשר קיבלו את הצדקת, שאיפות אימפריליסטיותעל ידי 

שלא , ומכאן, הדימויים הללו הגבילו את בן המערב לחשיבה סטראוטיפית על המזרח. של המזרח

לצרכים " אוריינטליזם"שאילת המונח .  המזרחהיה בכוחו לראות את פניו האמיתיות של

בצורה " הולבשו"או " נשתלו"מוסיקליים מתייחסת ליצירותיהם של המלחינים האירופאים בהם 

נוכחותם ביצירה מוסיקלית . מודעת סממנים מזרחיים שאינם מצויים בשפע במוסיקה המערבית

ומעצימה את ההבדלים , זרחיבעלת סגנון מאת היצירה כ" מסמנת"שנועדה לאזניים מערביות 

נעקוב כעת אחר התהליך בו נחשפו המלחינים המערביים למוסיקה . הקיימים בין שני הסגנונות

   . של המזרח והדרך בה בחרו לייצג את המזרח ביצירותיהם

   

. סגנון מוסיקלי שטרם שמע:  המערב עולם מופלאבמאה השמונה עשרה נפתח בפני

, נחשפה באחת לצלילים ולמנגינות לא מוכרים, 2 מורשתה שלהשעד אז הכירה רק את, אירופה

המזרח הקרוב והמזרח הרחוק קמו לתחיה על אדמה . שעוררו את דמיונה הרחק מעבר לגבולותיה

. ם של תושבי המערב את סקרנותם והתפעלות– מבלי שהתכוונו לכך כלל –בעוררם , לא להם

, )כמו אצל מוצרט והיידן(י מצלולי גס  החקירה המוסיקלית התבטאה בחיקובתחילת התהליך

אצל רוול וריכרד (מסתורין וחושניות , שהצטבר בסופו לעולם דימויים שלם של אקזוטיקה

, בדרכים מוסיקליות) והמוזר(לאורך כל אותן שנים ניסה המערב לתייג את הזר ). שטראוס

" סלסלת"נוצרה , רבסופו של דב. לסגנון המזרחי, או ככל שרצו, שחתרו להתקרב ככל שיכלו

                                                
 ]. 1978/1995) [2000(אדוארד סעיד  1
 .Ralph P: ראה. אך לא בצורה משמעותית, אם כי דימויים מזרחיים כלשהם של צפון אפריקה ואסיה הופיעו כבר ברנסאנס 2

Locke (2010).     
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שהאבחנה בין גווניו , כמובן. 3"מזרחי"שסימלה את המושג הרחב מאד , איפיונים מוסיקליים

 –השונים של המזרח לא באה כלל לידי ביטוי בחלוקות מוסיקליות שונות לכל איזור גיאוגרפי 

  ". מערב"הוא שם כללי לכל מה שאינו " המזרח", לדידי המלחינים האירופאים

: סלת סטראוטיפי המזרח הכניסו המלחינים מכל טוב האפקטים הסגנונייםלתוך סל

; דורי ובמיוחד פריגי, מודוסים אאולי; רצף של טונים שלמים; סקונדות וקוורטות מוגדלות

קווינטות ; מקצבים חוזרים ובלתי שגרתיים; סמות ווקאליותימל; ערבסקות ושורות מקושטות

ה אנו מוצאים קטעים סולניים בכלי נשיפה עם לשונית כפולה בקטגורית כלי הנגינ. ועוד, חלולות

וכלי הקשה ; ים וגליסנדי בנבל'ארפז; )במיוחד אבוב וקרן אנגלית להשגת הגוון הקולי המזרחי(

וב דמיון מצד קורטבתוספת , השימוש בצלילים ומצלולים חדשים. 4שונים מזן המצלול התורכי

ויצר עבורו אשליה של , לקטואלית של הקהל הרחבסיפק את סקרנותו האינט, המלחינים עצמם

שקיבל את השראתו בתחילה (את הפריחה האדירה של הסגנון המזרחי  .5מפגש אמיתי עם המזרח

ניתן אפוא לייחס להתגשמות הפנטזיה הבלתי , )ובמהרה החל מתפשט למחוזות נוספים, מתורכיה

רת מקום מדומיין בו ניתן להביע וליצי, ממומשת הלכה למעשה בכלים מוסיקליים ותיאטרליים

  .  פעולות ורגשות שבמסגרת המערבית המסורתית לא ניתן להם ביטוי

,  במוסיקה האינסטרומנטלית: התממשה בשני מישורים עיקריים" תחייתו של המזרח"

במאה השמונה עשרה : התהליך היה איטי. שם ניתן להמחישו אף ויזואלית, ובמחזות אופראיים

אולם אף לא אחת . עשרה האופרות של הנדל ממוקמות במזרח- תשע מתוך ארבעאנו רואים כי 

,  גם רמוֹ 6!מהן ממחישה סטראוטיפים מוסיקליים מזרחיים או השפעות מוסיקליות אוריינטליות

משתמש אך במעט מן המאפיינים המוסיקליים של המרש התורכי , 1735במרש התורכי משנת 

וכבר היה , "מגדיר-חיקויי"וצרט והיידן התייצב הסגנון האצל מ, בשנים שלאחר מכן. 7האותנטי

. ברור לכל מלחין מה הוא צריך לעשות כדי ליצור אווירה מזרחית ורחוקה במוסיקה שהוא כותב

ודי היה במספר מניפולציות פשוטות על מנת ליצור , רשימת האפקטים היתה מוגדרת ומובחנת

ב השומעים תחושה של עולם אחר רֶ   . בקֶ

  

                                                
וכל האמצעים המוסיקליים הקונקרטיים שממחישים אותו , type-המופשט הוא ה" מזרח" הפשר לומר כיא, במילים אחרות 3

 .token-הם ה
  . Derek B. Scott (1998), p.327עוד דוגמאות מובאות אצל  4
לה השימוש במי", לדבריו של אדוארד סעיד. עשרה- והגיע לידי מיצוי במאה התשע, תהליך דומה התרחש במקביל בספרות 5

' עמ, )2000(אדוארד סעיד " ( היה אפוא רמיזה של הכותב לקוראו שדי בה לזהות גוף מסויים של מידע על האוריינטאוריינטלי
182 .( 

6 Ellen T. Harris (2006), p.12, 21.  
7 Eric Rice (1999), p.63.  
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. ן האוריינטלי הראשון שזכה לכותרת במוסיקה המערבית היה הסגנון התורכיהסגנו

 חיל העילית של צבא –רים 'ראשיתו נעוץ בתזמורות הצבא התורכי שאוישו על ידי היניצ

אך המערב נחשף , 14-רים החלו בנגינתם זו כבר החל מן המאה ה'היניצ. מנית'האימפריה העות

נוהגים להניח את האצבע על הקרב המפורסם . אחר מכןלייחודם המוסיקלי רק כמה מאות ל

הפכה נגינתם , במהרה. 8מנית'בו החלה למעשה שקיעתה של האימפריה העות, 1683בוינה בשנת 

כי אם לסמל של , רים לא רק למאפיין מוסיקלי של הצבא התורכי בעיני האירופאי'של היניצ

המצלול . Alla Turca התורכי נקראה מוסיקה שנכתבה בסגנון הצבאיה. התרבות התורכית כולה

 –ומשולש , פעמונים, תופים, טמבורין, מצילתיים: התורכי אופיין בעיקר בכלי ההקשה שלו

לרוב (הנגינה התאפיינה בבס קבוע במרווחים של רבעים , מעבר לכך. שהיווה תוספת מערבית

ו המפורסם של כמו ברונד (16מלודיה מקושטת בקבוצות של ארבעה חלקי ; )כנקודת עוגב

די אם נזכיר הפרק האחרון של . 9מנגינה והרמוניה לא מסובכים מידי, ובאופן כללי; )מוצרט

חורבות "והמרש התורכי של בטהובן מתוך , )1778משנת ( של מוצרט 331.הסונטה לפסנתר ק

השורה השניה בדוגמאות התווים מטה מדגימה תבנית קצבית שהיתה ). 1811משנת " (אתונה

ומבליטה את קווי הדמיון בין היצירות של המלחינים , במוסיקה הצבאית התורכיתרווחת 

תבניות הקצב צביות החזקה מעוררת הקשרים להקִ . 10רים'האירופאים ובין איפיוני מוסיקת היניצ

     .ותהערבי

  

  

  331.סונטה לפסנתר ק, מוצרט

                                                
8 Jonathan Bellman, in Derek B. Scott (1998), p.310; Eric Rice (1999), pp.46, 64.  
9 Derek B. Scott (1998), p.312.  

10 Eric Rice (1999), pp.70.   
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  113. אופ, "חורבות אתונה", בטהובן

  )Eric Rice (1999), pp.70; 76מעובד על פי (

  

מונח שהיה , "אקזוטי"ההתייחסות למוסיקה התורכית היתה חלק מהנהייה אחר ה

אנשי המערב התייחסו לאקזוטיקה . אירופאית-בשימוש נרחב באותם זמנים לתיאור מוסיקה חוץ

, כאשר יחד עם זאת האקזוטיקה סימלה בערות; חושני, מושך, מסתוריהמזרחית כאל עולם 

 במילון אוקספורד Exotismהמוסיקולוג אריק רייס מצטט את פירוש הערך . ריותנחשלות וברב

  : 1659משנת  

  

"2.a. Of or pertaining to, or characteristic of a foreigner, or what is foreign (now 

rare); hence b. Outlandish, barbarous, strange, uncouth. 

Also, having the attraction of the strange or the foreign, glamorous".11  

  

בד בבד עם המשיכה העזה , לתיאור האקזוטי" חסר תרבות"ו" ברברי"השימוש במילים 

היו , שלא לומר, ממחישים עד כמה מושגים אלה דרו בכפיפה אחת, לזוהר המסתורי בעולם הזר

 המערבי להציץ לעולמם ייצוגם של האנשים האקזוטים באמנות סיפק את צורך האדם. חופפים

שצרכן התרבות , בל נשכח. ולקבע אותם בתור נחותים ופחותי ערך מאידך, ולתרבותם השונה מחד

ובמה , וידיעותיו בנושא הסתכמו במה שקרא בעיתונים וביומני מסע, לא ביקר מעולם במזרח

מזרח כאשר ה, גם בתקופות מאוחרות יותר, יתרה מזאת. 12שראה ושמע בתיאטרון ובמוסיקה

                                                
11 Ibid., p.43.  
ראר דה נרוול 'סעיד מצטט את המשורר והסופר הצרפתי ז: כאשר התנגש עם המציאות האמיתית, לעתים פער זה יצר משבר 12

, את המחצית היותר יפה של העולם, מחוזמחוז אחרי , ממלכה אחרי ממלכה, כבר איבדתי: "1843לאחר מסע במזרח בשנת 
עכשיו , אבל יותר מכל חבל לי על מצרים שגורשה מדמיוני; ובמהרה לא אכיר שום מקום שאוכל למצוא שם מחסה לחלומותי

 ). 94' עמ, )2000(אדוארד סעיד " (ששיכנתי אותה בצער רב בזכרוני
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ולא , המשיכו היוצרים האירופאים לשמר בדמיונם את האוריינט כרעיון, "להתמערב"בעצמו החל 

מקור , מקום בו הזמן עוצר מלכת, האוריינט כמקום בו מתרחשות ומתממשות פנטזיות. כמציאות

  :קלדבריו של המוסיקולוג ראלף לו. קהשל קסם ותשו

  

The Orient now favored was frankly mythical, ungraspable, unreal, which is to say 

more real than any place in history book or atlas, because it conveyed more of 

certain oft-unspoken aspects of life – sadness, delirium, yearning, brutality, ecstasy 

– than art had hitherto dared to encompass13. 

  

ים שה רִ גָ במבט מלמעלה על  , ל המזרחבימה המרכזית בה הציגו את חיי התרבות המְ

המזרח קרם עור וגידים באמצעות דמויות . היתה באופרות הקומיות,  התרבותיתנחיתותו

אן ' מאת זLe bourgeois gentilhomme. על רקע תפאורה ססגונית" תחפושות"צבעוניות שלבשו 

 La Rencontre;")גם הוא באצילים"וע בתרגומו העברי כהיד (1670בפטיסט לולי משנת 

imprévue וכמותו ; ")המפגש הבלתי צפוי ("1726 מאת גלוק משנתL'incontro improvviso מאת 

 1782 מאת מוצרט משנת Die Entführung aus dem Serailוכמובן ; 1775היידן משנת 

, האחר, ווחת של האדם המזרחי כולם מממשים את הקריקטורה הר–") החטיפה מן ההרמון("

אם , הדמויות האופראיות הציגו מגוון נרחב של סגנונות. בניגוד למערבי הנאור והמפותח, השונה

היפהפיה , הגבר המערבי נופל ברשתה של האשה המקומית: כי במתכונת די קבועה של עלילה

איש הדת , שוררבין שלל הדמויות שמילאו את במת האופרה היו גם הסולטן המ. 14והמסתורית

רמון, הפירט הברברי, החכם   .15איש הסירה בנילוס והנשים התורכיות בהַ

רוחם של המלחינים הפליגה מעבר . ייצוג המזרח התרחב אף לאופרות הרציניות, במהרה

 למעט מספר מלחינים צרפתיים בסוף –במיוחד בהתחשב בעובדה שאף אחד מהם , לכל דמיון

, סנס- וקמי סן, שחי שנתיים במצרים, )Félicien David (פליסיאן דוד כעשרה- תשעהמאה ה

.  לא הציב את כף רגלו מעבר לגבולות אירופה–יריה ובמצרים 'שבילה חלק ניכר מזמנו באלג

, בגדיו, קיבל משנה תוקף בהחייאתו של המזרח על צבעיו" אני"לעומת ה" אחר"חידודו של ה

  . ריקודיו וצליליו, מאכליו

                                                
13 Ralph P. Locke (1998), p.133.  
סקירה כללית יותר . James Parakilas (1993), pp.33-56; (1994), pp.43-69במאמרו של שלל דוגמאות מופיעות  14

  . Ralph P. Locke (1993), pp.48-64מצויה במאמרו של 
  . 85' הערה מס, 108' עמ, שם 15
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שהיה קרוב ,  התקיים לצד הסגנון התורכי הסגנון ההונגרי18- המאה הכי באמצע, נזכיר גם

. הוא הובא לתודעה המערבית על ידי להקות צוענים בהונגריה ומערבית לוינה. לו מבחינות רבות

ודגש על קוורטה , ים וירטואוזים לכינור'פסאז, מקצב מנוקד, הסגנון ההונגרי מאופיין בסינקופות

הסולם גם כולל קוורטה . גם בסגנון התורכי, פחותה מידהאם כי ב, שהיתה קיימת(מוגדלת 

,  הסגנון הפך למובחן יותרעשרה- תשעבמאה ה). במול-מי–רה–דו–סי: מוקטנת פוטנציאלית

  . 16ובהגדרתו של ליסט נוצר הסולם הצועני

  

  

  סולם צועני

  

,  ממלאבגלל הנתח הנכבד שהוא, הדיון באוריינטליזם הרוסי ראוי לתשומת לב מיוחדת

הוינאים והצרפתים חיפשו את המזרח , בעוד האנגלים. במוסיקה הרוסית, והאופן בו הוא נתפס

הרי שהרוסים מצאו אותו ממש ; הודו וצפון אפריקה, מצרים, במקומות רחוקים כמו תורכיה

, עשרה-הקווקז ומרכז אסיה באמצע המאה התשעוכיבוש , מונגוליההשכנות עם . נושק אליהם

הם לא היו צריכים . אה אוריינטלית ממקור ראשון לסופרים ולמלחינים הרוסיםשימשו השר

 הם –להשתמש בדמיונם הפורה או באלמנטים מומצאים בכדי לתאר הווי מקומי בארץ מזרחית 

המלחינים הרוסים הציגו את כתיבתם האוריינטלית כחלק מאידאולוגיה . היו שם בעצמם

החמישיה . הגבולות בימיו של הצאר אלכסנדר השניוכתוצאה ישירה של התרחבות , לאומית

השתמשה במוסיקה העממית על מנת ליצור , שחרטה על דגלה את סמל הלאומיות, הרוסית

שהתחלקו , המזרח במוסיקה הרוסית קיבל מהר מאד קודים מוסיקליים. מוסיקה אמנותית

" אוריינטלי"ה,  הרוסיםביצירותיהם של המלחינים. 17"חושני"ולסגנון ה" פולקלוריסטי"לסגנון ה

הנסיך ריקודים פולובציאנים מתוך ; של בלקירב איסלמיי ותמרה: מתערבבים זה בזה" לאומי"וה

 כולם משלבים מוטיבים עממיים –של רימסקי קורסקוב  אנטר ושחרזדה;  של בורודיןאיגור

ני לא רק מלחי. עם אלמנטים מזרחיים ידועים ומקובליםיחד ו על ידי המלחינים לוקטש

ייקובסקי השתמשו באלמנטים ' גם מלחינים מסורתיים כצ–אוריינטליזם בחטאו " חמישיה"ה

, מפצח האגוזיםהריקוד הערבי והריקוד הסיני מתוך . אוריינטלים לתיאור דמויות מן המזרח

                                                
16 Derek B. Scott (1998), p.312.  
17 Francis Maes (2002), p.82.  
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, באמצעות כל אותם מאפיינים מודאליים, מהווים מופת לסימולציה אוריינטלית, למשל

  .  שמסמלים את המזרחרווליםאינסטרומנטלים ואינט

  

  השפעת סיפורי הפנטזיה

בתחילת המאה השמונה עשרה יצא לאור תרגום ראשון לצרפתית של הספר המונומנטלי 

שנאספו , פרס והודו, שהוא אינו אלא קובץ סיפורים מתרבויות ערב, סיפורי אלף לילה ולילה

 עד אמצע שמינית המאה המאמצע(יחדיו תחת סיפור מסגרת בתקופת תור הזהב של האסלאם 

הספר התקבל בהתלהבות רבה ברחבי אירופה כפותח צוהר להבנת תרבות ). עשרה- שלושהמאה ה

מיסטיקה שהעולם המזרחי עורר בצופיו לפנטזיה ול כלגיטימציה –ועוד יותר מכך , ערב

שמושכת את בעלה הסולטן לבל יערוף את ראשה במשך אלף , קורותיה של שחרזדה. המערביים

קי ס אצל רימים המוסיקליהםמצאו את ביטויי, חד לילות על ידי סיפורים שונים ומשוניםוא

מלחינים צרפתים כתבו ). 1903, 1898 ,שחרזדה(וגם אצל מוריס רוול ) 1888 ,שחרזדה(קורסקוב 

שכתב , )Ernest Reyer(  ארנסט רייר,למשל(אופרות המבוססות על סיפורי אלף לילה ולילה 

שכתב ) Hérold Ferdinand( פרדיננד הרולד ;1861-ב") הפסל ("La Statueם אופרה קומיק בש

ואף גרמנים לא משכו את , )1817- על אלאדין ומנורת הקסמים ב") הפעמון(" La clochetteאת 

פטר קורנליוס כתב ; 1811-  באבו חסןקארל מריה פון ובר כתב את (ידיהם מן האגדות הערביות 

אלף סיפורי ). 1871- ב אלף לילה ולילההאן שטראוס הבן כתב אתיו; 1858- בהספר מבגדדאת 

כך כתב יוסף יואל ריבלין בהקדמה . תרבותו של האדם הערביבבואה ל כו נתפסלילה ולילה

  : למהדורה הראשונה בעברית

  

, מלבד חכמת החיים של המזרח כולו מהודו ועד פרס בואכה כל הארצות הערביות השונות

חיי , ראי שמתוכו נשקפים כל חיי הערבי והגיגיו, אין כמוה, צורות שונותשספג ספר זה לתוכו ב

לומדים . ברחוב ובשוק, חדריו-פוגשים אנו בו את הערבי בביתו עד לחדרי. הרוח והנפש, הגוף

, אפשר לומר. להגו ולעגו, מוסרו, את מהלך מחשבתו, אנו לדעת את נימוסיו והרבה מענינו דתו

שאין מדריך טוב ממנו , "אלף לילה ולילה"בים ילך אצל ספר שכל הרוצה להכיר את הער

  .  18להכיר את הערבי

  

                                                
 . 7' עמ, )1964) (מתרגם(יוסף יואל ריבלין  18
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המאפשרים לחוקר , אוסף האגדות נושא בחובו אזכורים מוסיקליים רבים, מעבר לכך

, והנה. 19מכיוונים שונים, זרחי העתיק והמהמוסיקה ללמוד על חיי המוסיקה בעולם הערבי

הפרק השני ביצירתו של רימסקי (של שחרזדה " גיורה"מנע מכי אף אנחנו לא יכולנו לה, מסתבר

גמלים : תיכוני האולטימטיבי-ומזרחיותה התקשרה מיידית לתמונת הנוף המזרח, )קורסקוב

  . 20פוסעים במדבר

  

ן זֶ ט נָא אֹ י, הַ ה, הוֹי ָאחִ עָ מָ  :ּוׁשְ

ימוֹן ׁשִ ּיְ ן הַ א מִ ה ּבָ י זֶ  ?מִ

ן א מִ י ּבָ ּיָה מִ ּצִ דוֹלָה, הַ ּגְ הַ  מֵ

א ם ּבָ י ׁשָ ם עוֹלֶה, מִ י ׁשָ  ?מִ

ת חַ חוֹל אוֹרְ ה ּבַ פָ ים טוֹפְ ּלִ מַ  ּגְ

יל לִ יל צְ ע קוֹל, צִ מָ ׁשְ ע, נִ מָ ׁשְ  .קוֹל נִ

ים נִ מוֹ עֲ  קוֹל ּפַ

ים ים, עוֹלִ ם עוֹלִ  ׁשָ

יל לִ יל צְ ע, צִ מָ ׁשְ ע קוֹל, קוֹל נִ מָ             .נִׁשְ

  

  

  

  3-21תיבות , פרק שני, שחרזדה: רוקסקוב- רימסקי

  

בניגוד . פעתו של הספר על עולם הדמיון של היוצרים מכל הקשתות אינה מוטלת בספקהש

  אלף לילה ולילהסיפוריל, )מסתוריות וכיוצא באלה, חושניות(לרשמים כלליים מעולם המזרח 

                                                
יר את הצדדים המוסיקליים בכתבי ' ורג' הוציא המוסיקולוג מומחה המוסיקה הערבית הנרי ג1945בשנת  19 פארמר ספרון המאִ
כוחה של המוסיקה על ; בין השאר על הפונקציה שהמוסיקה מילאה בקרב אנשי המלוכה לעומת העם, "אלף לילה ולילה"

 . Henry George Farmer (1945):ראה.  על חוקי המוסיקהוהצצה; מי היוצרים ומהם כלי הנגינה; שומעיה
ת"ניתן לשמוע ביצוע של השיר מפי אליהו גמליאל באתר  20 ׁשֶ רֶ  ".ֶזמֶ
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המלחינים הישראלים אולי . היתה התייחסות מפורשת בכתיבה המוסיקלית בקרב מלחיני אירופה

זו ,  נרדף ליפהפיה המזרחית המכשפתשםה הפכה לאולם דמות,  בשמהלא הזכירו את שחרזדה

נחום גוטמן מתאר איך כילד ביפו שמע את כך . והיא מושכת ומסוכנת כאחד, שקסם מהלך סביבה

אך בדמיונו יכל לתאר בנקל אף את תוויה העדינים , קולה של אישה ערביה שלא ראה את פניה

זה היה , אין ספק. שיש בו מצלצול של פעמון ומרגוע לנפש, קול גרוני, קול אשה צעירה" :ביותר

לף לילה ולילה שמיד יכולת לנחש מה מראה עיני הדוברת ומה מראה , זה היה קול. קול מאֶ

  . 21"ריסיה

  

   אוריינטליזם ישראלי

מבחינה . המקרה של האוריינטליזם הישראלי מורכב יותר מהאוריינטליזם האירופי

 המזרח הוא חלק מהזהות ;זרח שונה בתכלית מיחס האירופים כלפיויחס היהודים למ, רעיונית

המזרחיות היא זו שאיפשרה . הלאומית של העם היהודי בהיותו שורש עברו ומקור לתחייתו

ולפלס לעצמם דרך לעבר השורשיות האמיתית בגילומו של היהודי , נתק מחבלי הגולהליהודים להִ 

אלא גם , כפי שהיה עבור האירופים, "שם"לא שימש רק המזרח , עבור היהודים, במובן זה. החדש

, הנחשל והנבער, "אחר"הסלידה המערבית המסורתית מן הזר ה, מצד שני. 22"כאן"וגם " שם"

עם ּכְ , ראינו את הקולות שייחסו לערביי הארץ ברבריות ופראיות. התקיימה גם בתנועה הציונית

  משענת ומקורמהווה באותה נשימה ש–זרח המ. פרימיטיבי ונחות לעומת בני התרבות המערבית

כברירה , המזרח כמציאות נתונה. את העוין, יהודי-את הלא, "אחר" מסמל גם את ה–היסטורי 

על כל , עליכם לחיות במזרח: הציב את העולים מארצות המערב מול עובדה מוגמרת, היחידה

  . יתרונותיו וחסרונותיו

לא לכולם היה גזר דין זה ברור . קן לא פשוטותחל, לקביעה זו היו השלכות מרחיקות לכת

עליה בעלת אופי שונה מאלה , מספר עמוס עוז על סבתו שעלתה ארצה בעליה החמישית. מאליו

  : בהבשל מיעוט החלוצים וריבוי המשכילים, שקדמו לה

   

                                                
  .129' עמ, )1999(נחום גוטמן  21
השקפה , בסופו של דבר, האוריינטליזם היה[...] " ,)2000 (לדבריו של אדוארד סעיד. 43' עמ, )2010(יגאל צלמונה  22

, המזרח, האוריינט(ובין הזר ") אנחנו", המערב, אירופה(שהמבנה שלה הדגיש את ההבדל בין המוכר , ת על המציאותפוליטי
גם סעיד מודה בכך שתהליך הבדלת האחר מהעצמי הוא פעולה טבעית המתרחשת כל אימת ,  יחד עם זאת).45' עמ" (")הם"

שממשותם נתונה תמיד לפרשנות , "אחרים"רוכה ביצירת ניגודים ובניית הזהות כ: "שתרבויות ולאומים בונים את יסודותיהם
הבדלת המזרח מן המערב וראייתו , מנקודת מבט זו. )289' עמ, שם ("הרצופה ולפרשנות המחודשת של השוני ביניהם ובינינו

כפי ,  הישראלי המקרה.נמנע של הגדרה עצמית על רקע המפגש בין תרבויות שונות- היתה חלק מתהליך הכרחי ובלתי, כאחר
  . הוא שונה, שמיד נראה
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העיפה מבט המום אחד , 1933סבתי שלומית הגיעה לירושלים ישר מווילנה ביום קיץ חם בשנת 

על הסמטאות השוקקות שהיו מלאות צעקת , על הדוכנים הססגוניים,  השווקים המיוזעיםעל

רים ארגליים וצוו-רוכלים ונעירות חמורים וגעיית עזים וצווחת פרגיות תלויות קשורות

ראתה את כתפיהם ואת זרועותיהם של גברים מזרחיים ואת , מדממים של עופות שחוטים

ראתה את ההרים מסביב ואת מדרונות ,  הירקות והפירותערוריית צבעיהם הרעשניים שלׁש

   23.הלוונט מלא מיקרובים: דין סופי- ומיד חרצה גזר, הטרשים

  

עיר קטנה "תיאוריה של סבתו של עוז דומים להפליא לאלה של נחום גוטמן בספריו 

 ,כלים על כל התמונה במבט הפוךתאלא שהם מס, "בין חולות וכחול שמים"ו" ואנשים בה מעט

מוקסם , בעוד גוטמן מהלך שבי אחר אורחותיהם ומנהגיהם של הערבים המקומיים. כתמונת ראי

קביעתה הנחרצת של סבתו של עוז מתפרשת ; מהליכותיהם שהזכירו לו את האבות הקדמונים

אך גם . נחות ודוחה, מלוכלך, הוא פרימיטיבי" אחר"כתפיסה אוריינטליסטית מובהקת בה ה

 ראשה בשעה בה מספק לנו עוז את הפרשנות האמיתית לאמירתה של תמונה זו מתהפכת על

  : סבתו

   

ושמא האמת היא כי לא מפני איומיו של הלוונט היתה סבתא מסגפת ומטהרת את גופה 

 מפני קסמיו דוקאאלא , בטבילות רותחות בוקר צהריים וערב כל ימי חייה בירושלים

 העזה של השווקים העולים על גדותיהם מפני משיכתם, מפני גופה שלה, החושניים המפתים

ונוהרים סביבה ומסחררים את נשימתה עד עומק הסרעפת ומדיחים וממוססים אותה עד פיק 

ברכיה בשפעת הירקות והפירות והגבינות המתובלות והריחות החריפים והמאכלים הגרוניים 

נוברות עד -שותוהידיים החמדניות שהיו מגש, המדהימים האלה הזרים ומוזרים ומגָרים לה

והפלפלים האדומים והזיתים המתובלים וכל עריית הבשרים , עומק סתר ערימות הפרי והירק

המתנודדים להם מן , העירומים ומאדימים בלי עור ובלי בושה, הדמיים, הדשנים האלה

גוון כשפיו , עד התמוגגות וכמעט עד עילפון, ושלל התבלינים והסמים והאבקות, האונקל כל מִ

, ועוד גם ניחוחות קפה פראי הפולשים אל חדרי בטן, ים של העולם המר והחריף והמלוחהפרוצ

כלי הזכוכית המלאים משקאות צבעוניים עם פלחי קרח ופלחי לימון וסבלי השוק החסונים , ומְ

 גוום רוטטים להם מרוב מאמץ יהעירומים עד מותניהם וכל שריר, השעירים, השחומים, ההם

  . והק מהשתברות פלגי זיעה בשמשמתחת לעורם החם והב

כעס על עצם רתיעתה מפני , עמוק ממנו, וגם כעס אחר, על תשוקותיה, כעס על גופה שלה[...] 

שנים על שנים של התאבלות , כעס על האסירה ועל הסוהרת, רעיל, כעס עכור, תשוקותיה

                                                
  . 41' עמ, )2002(עמוס עוז  23
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חמדה זו ה, חשאית על הזמן השומם שהולך וחולף ועל הגוף המצטפד ועל חמדת הגוף

חמדת הלוונט , המכובסה אלפי כביסות והמסובנת עד דכא והמחוטאה והמקורצפת והמורתחת

   24.מיקרובים-מלא-המזוהם והמיוזע והבהמי המענג עד עילפון אבל כולו, הזה

  

שאין טקסט שממחיש בעוצמה פסיכדלית כזו את קסמו החזק והמפתה של , נדמה לי

שחש שהתרבות הזו מאיימת לבלוע את כל מה ואת הרתיעה הבלתי נמנעת של מי , המזרח

המפגש עם המזרח ערער את כל יסודותיו המוצקים של העולה ". תרבותי"שהחשיב עד היום כ

התערערו , מותר ואסור, של עוצמה וריח, של צבעים ונקיון, של סדר, מושגים של זמן. המערבי

, מחד: הטרי בפני מבוכהוהעמידו את המהגר , "מזרח"בבת אחת תחת מעטה הלגיטימיות של ה

צמיחתו של היהודי . השאיפה לחבור למזרח היתה חלק מהתפיסה האידאולוגית עליה התחנך

. עצמו-ת המזרח בתחייתו שלוהחדש בסביבתו החדשה והבריאה שיקפה יותר מכל את חשיבּו

כפי שנראה , ת וגם מוסיקליתכללי-גם תרבותית, עליה גדלמסורת ההקושי להינתק מ, מאידך

ההתבוננות במזרח , עבור אנשי המערב. דחיה וטשטוש גבולות- עורר מנגנון של משיכה,המשךב

ואילו במקרה הישראלי נוצרה תערובת , נועדה לחזק את הזהות העצמית על דרך ההנגדה בלבד

,  מדבריו של יעקב פיכמן המצוטטים לעיל.של יצירת זהות עצמית על ידי שילוב והנגדה גם יחד

במערב לא "יחד עם , "קסמיו הגדולים יקרו לנו כחן המולדת "–זכות המזרח עולה קריאה ב

הבה ניתן ביטוי : שילוב כזה יכול להתפרש כאוריינטליזם בהתגלמותו הישראלית". נבגוד

הדפוס הזה חוזר על עצמו בקטעי ספרות . לכמיהתנו למזרח במסגרת שפתנו המערבית עליה גדלנו

דוגמאות רבות ממשיכתו של מובאות " סוד אחיזת העיניים"לו מאיר ששל בספרו . ופרוזה רבים

. שמר על עצמו גוטמן לבל יתערבב עם המזרח, רבים מחבריואך כמו . 25נחום גוטמן לעבר המזרח

הדף והמכחול שימשו חיץ בינו . להתבוננות ולחקירה, מושא לציוראך ורק המזרח נשאר בעיניו 

השילוב וההנגדה עליהם דיברתי . היה עדיין זר, מושךן ורשעל אף שהיה מסק, לבין העולם האחר

ולא " הם"אך עדיין אלו , ך"מתבטאים בתפיסת הערבים והיהודים המזרחיים כשרידי התנ

  ". אנחנו"

  

  

  

  

                                                
  . 42-43' עמ, שם 24
  . 39-79' עמ, )1999(מאיר שלו  25
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  אוריינטליזם בשירי הזמר

ומתוך כך קיבלו השראה לכתיבה , המזרחידמיון העולם ושפעו מהמלחינים הישראליים ה

ה מכיוון שמימד הגוון לא קיים בכתיב. ים אוריינטלים קסומים וזריםמוסיקלית רוויית סממנ

באופן כללי . הסתפקו המלחינים באיפיונים המלודיים והקצביים של המוסיקה המזרחית, עממית

כמו גם מליסמות , "ערבסקות"ניתן לומר שמדובר במיוחד בסקונדות מוגדלות וקו מלודי בסגנון 

ר איפיונים מזרחיים בֶ תידרש במקרה וצֶ " אוריינטליסטי"ל שיר כהגדרתו ש. ווירטואוזיות קולית

התוצאה המתקבלת היא חיקוי . מזרחית" הגזמה"כך שהרושם שעולה ממנו הוא של , יכלל בו

עשרה - עשרה והמאה התשע- מדומיין של המזרח בעקבות המורשת של מלחיני סוף המאה השמונה

המלחינים הישראלים , סטית האירופאיתעשרות שנים לאחר הכתיבה האוריינטלי. באירופה

כפי שחוו אותו ,  ודוקא לא המוחשי והנוכח–הרחוק ,  לתחיה את רוח המזרח המסתוריועורר

שיסודה בסמלים , ניתן לראות בכתיבה זו זרם נוסף הקיים לצד הכתיבה המזרחית, כך. באמת

יכלו , נוסח אירופהבעזרת כתיבה אוריינטליסטית . אימננטיים לשפתה של המוסיקה המערבית

, התרבות הזרה והמוזרה, תיכונית של השמש הקופחת- המלחינים לברוח מן המציאות המזרח

כפי ,  ולחזור לעולם המדומיין של אקזוטיקה וחושניות–והסכנה הקיומית שבמפגש עמה 

סממנים הופעתם של כל אותם , יחד עם זאת. שהושרש בתודעה האירופית משך מאות בשנים

יבלה הקשר מקומי הנוגע לתמונת ק מזרחיים שהושרשו עמוק בתודעה המערבית מוסיקליים

והמפגש הבלתי אמצעי עם , הזיקה העמוקה למקורות היהודיים, הפרחת השממה: המצב בארץ

ואלה הגיעו , שהאמנות המערבית היגרה לארץ ישראל יחד עם האמנים עצמם, בל נשכח. הערבים

ייבוא של תרבות זרה לא ניתן לדבר במקרה הזה על  לכן .לכאן ברובם ממניעים אידאולוגיים

  הזמרמלחיני. 26הפרדה ברורה בין מקור לחיקוי, מתוקף כוחה השלטוני, הנכפית מלמעלה ויוצרת

 בחלקם מתוקף תחושת השייכות –  אחר תכונותיה של המוסיקה המזרחיתשוניםערכו חיפושים 

ובחלקם מתוך החיפוש ;  כלפי יהודי המזרחולא כל שכן, כית שחשו כלפי הערבים"והקרבה התנ

  . ישראלי-אחר הצליל האותנטי היהודי

אוריינטליזם : השירים האוריינטליסטים הישראליים בנויים על שני עקרונות מרכזיים

; ותמליסמטיעל רקע טמפו איטי ו) בעיקר סקונדות מוגדלות(המתבטא במצלול מודאלי מזרחי 

. ן תבניות ריתמיות מזרחיות אופייניות ואורנמנטים מוקצניםואוריינטליזם שמדגיש צדדים כגו

בעוד הסוג ; הסוג הראשון נוטה לשלב בתוך הפנטזיה המזרחית גם ליריות וקנטבילה מערביים

  . השני יהיה לרוב קצבי ומהיר
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   הצד השני של המטבע:השפעות הדדיות

  

מזרחית לגווניה לאחר שראינו כי פגישתם של העולים מארצות אירופה עם התרבות ה

שהושפעה בחלקה , ואף נוכחנו לדעת כי מתוך הכאוס הופיעה יצירה חדשה, היה מטלטל ועוצמתי

כיצד : מן הראוי כעת לבדוק מה התרחש מן העבר השני; מן המורשת המערבית עתיקת היומין

ומה הניב , חלחלו מסורות מוסיקליות מערביות לתוך המוסיקה של העולים מארצות המזרח

  . גש בין שתי המסורות מנקודת מבטם של היוצרים המזרחייםהמפ

 מנו העולים המערביים בשנות היישוב רוב דומיננטי על פני העולים ,מבחינה כמותית

של , מנקודת מבט זו. גם עמדות ההשפעה הציבורית היו נתונות לאנשי המערב. מארצות המזרח

ותית של אלמנטים מוסיקליים קל לראות בהחדרה מלאכ, דומיננטיות תרבותית מערבית

שת השרָ , כפי שראינו בעמודים הקודמים, מאידך". התנשאות"ו" אוריינטליזם"מזרחיים 

כאשר המזרח , המוטיבים המזרחיים יכולה לקבל משמעות מקומית של חיפוש דרך חדשה

מה משמעותם של ? אך מה בדבר פעולה הפוכה. מצטייר כמקור הקדום והשורשי של עם ישראל

חוקרים מעטים נתנו על כך את ? רת רכיבים מוסיקליים מערביים לתוך התרבות המזרחיתחדי

ככל הנראה משום ששיריהם של היוצרים המזרחיים לא נכנסו לפנתאון הזמר העברי , הדעת

להלן אציג בקצרה את עיקרי מחקרם של אמנון שילוח . אלא נדחקו לשוליים, במהלך השנים

משלב היבטים מוסיקולוגיים וסוציולוגיים בבחינת התמורות שחלו מאמר המרכזי שב, ואריק כהן

  .1במוסיקאים יוצאי עדות המזרח בארץ ישראל

זוהי מוסיקה . במוסיקה של ארצות המזרח" המסורת הגדולה"שילוח וכהן מתארים את 

ה היא אּופיינ. שפעלו באופן אינדיבידואלי, שבוצעה על ידי מוסיקאים מיומנים, גבוהה ומתוחכמת

 הוא זה שקובע –כאשר למבצע נתונה חירות לבנות את המופע כרצונו , בטיפוס הופעות אינטימי

השתנו כללי , עם עלייתם של המלחינים המזרחיים לארץ. מספרם וסגנונם, את אורך הקטעים

המפגש עם התזמורת המערבית שינה את פני המסורת המוסיקלית שהכירו מן הקצה אל . המשחק

ביתי ללא מחיצות הוחלף באולם קונצרטים המחולק לבמה וקהל ונעזר באמצעי המופע ה: הקצה

קבוצתית  הוסט הדגש מוירטואוזיות ויצירה אישית מאולתרת אל יצירה; הגברה אלקטרוניים

והתוכנית המוסיקלית הוגבלה בזמן ; נוצרה דומיננטיות של מוסיקה כלית על פני קולית; מטרית

נויים הללו גרמו באחת לאיבוד האותנטיות של המסורת המזרחית כל השי. ובתוכן ידועים מראש

החשיפה המתמדת לסגנונות אחרים הביאה , בד בבד. ולשינויים חדים במבנּה ובסגנונה, הגדולה

                                                
  ).1982(אמנון שילוח ואריק כהן  1
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היו קיימים , משני הצדדים. בהדרגה לשאילה ולאימוץ הדדיים של רכיבים מוסיקליים שונים

  .  במוסיקה הישראליתנסיונות לשלב מרכיבים מזרחיים ומערביים

שילוח וכהן מתארים כמה דפוסי השפעות של המוסיקה המערבית על המוסיקה 

, "סגנון משּומר"המכונה , הראשון: שלושה מהם נוגעים במישרין ליוצר המזרחי עצמו. המזרחית

,  השטחת המיקרוטוניות–מתאר את אופן הפישוט של המוסיקה המזרחית עבור המאזין המערבי 

ה לרוב על ידי מוסיקאים תהעריכה החדשה נעש. הגוונים הקוליים וקטעי האלתור, םהקישוטי

נתּון "סגנון שני קרוי . שהכירו מקרוב את דפוסי ההאזנה של קהל היעד, מקצועיים מערביים

כדי פזמון עממי בליווי מערבי, והוא מתאר ביצוע של מוסיקה מסורתית, "במעבר . המעובדת לִ

הסגנון הארץ 'באשר הוא נחשב למבשרו של , ידי המוסדות הרשמייםהסגנון הזה טופח על 

- עדתי"הדפוס השלישי הוא . שהופץ על ידי זמרות כגון שושנה דמארי ואסתר גמליאלית, 'ישראלי

 אמנים ממוצא נפוץ בקרבהטיפוס הסגנוני הזה . ומייצגת סגנונו היא ברכה צפירה, "אמנותי

. אך שילבו אותה עם המסורת המערבית,  עדתםמזרחי שהשתמשו במורשת המוסיקלית של

נבל"מזכירים המחברים את להקת , במחול  עיבוד , פישוט– שלושת זרמי השינוי המוסיקלי". עִ

,  הופיעו לצד המשך קיומם של קונצרטים מזרחיים מסורתיים עבור קהל מזרחי– ושילוב

המשיכה , העממית, הגם המסורת הקטנ. שהמשיך לשמור להם אמונים ולהתרפק על צליליהם

אולם אף היא אימצה לתוכה השפעות מערביות ואפילו דפוסים מוסיקליים , להתקיים בארץ

שטשו את ההבדלים בין העדות המזרחיות השונות, מזרחיים בני עדות אחרות   .  שטִ

דוגמא מעניינת ביותר לתהליכי שינוי מוסיקליים אנו רואים במקרה של היוצר עזרא 

ונגן מומחה , זמר, משורר, התפרסם בעיר הולדתו כמלחין, מן מוסיקלי יליד בגדדא, אהרון. אהרון

כפי . שהקליטו את יצירותיו ופרסמוהו ברבים, שמו הגיע עד לחברות תקליטים אירופאיות. 2בעּוד

, נתקל אהרון בקשיי קליטה ופרנסה, 1934עם עלייתו לירושלים בשנת , שקרה למלחינים רבים

ייתכן ולא היה מצליח לשוב ולפעול כמלחין וכאמן , השפעה שנחלצו לעזרתוולולא אישים בעלי 

בה השמיע את , שנתיים לאחר בואו הוצעה לאהרון פינה בתחנת הרדיו של המנדט. מוסיקלי

שלקח , קרל סלומון". שיר עברי מזרחי"שירים עבריים תחת הכותרת , בין היתר, שכללו, יצירותיו

מה שחייב אותו לערוך שינויים בסגנון הלחנים , ליו נגנים מערבייםצירף א, את אהרון תחת חסותו

כדי לקבל מושג על השינוי שעבר אהרון . שממילא היו דרושים עבור הקהל המערבי, והליוויים

אמנון שילוח את השיר הישראלי של אהרון כאנטיתזה לסגנון מתאר , בכתיבתו המוסיקלית

                                                
  ). ג"תשס(א אהרון לקוחים מתוך מאמרו של אמנון שילוח כל הפרטים הביוגרפיים המובאים להלן על עזר 2
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ך "והם נלקחו מן התנ,  עסקו לרוב בגאולת העם והארץתכני השירים. 3המסורת הגדולה עליה גדל

המוסיקה . כמו גם שירי משוררים שונים ובעיקר ביאליק וטשרניחובסקי, ומשירת ימי הביניים

משקל זוגי ,  סינקופות–של אהרון לשירים הישראליים אופיינה באלמנטים מתוך ריקוד ההורה 

הקפיד אהרון להלחין בסגנון , בסך יצירתו. ותושימוש בסולמות והרמוניות מערבי; וטמפו ריקודי

כמו שימוש בסולמות מערביים תוך מעברים מזדמנים למודוסים , מעורב ששילב מזרח ומערב

הוא החפיפה , אחד השילובים שערך בשיריו. או ניגוד בין קטעים קצביים ואלתוריים, מזרחיים

אבל יש לפתחה , רחית אין לגעתבמלודיה המז, לטעמו.  מערביתלהרמוניהמזרחית בין מלודיה 

  . בעזרת הרמוניזציה

טעי הביקורת שנכתבו על אהרון בעתונות מצטיירת תמונה של הערכה רבה למלחין , מקִ

 משבח מספר פעמים The Palestine Postהעיתון . ותפיסתו כמשלב בין מסורת מזרחית ומערבית

זו . "4"ים על אדמת פלשתינהאלמנטים מערביים ומזרחי"ששילב , את המוסיקאי עזרא אהרון

הופך , הסוג הזה של המוסיקה, שאחרי שמאזינים אליו במשך מספר פעמים, עובדה מדהימה

כך ברור שהפרימיטיביות , ככל ששומעים ממנו יותר. לחביב בעיניו, ממעט משונה לזר מהמערב

מוזר הסיבוכים שלו מתירים את עצמם ויופיו ה; שלו היא למעשה האמנות הגבוהה ביותר

ציין העיתון את ייחודו של אהרון כמלחין ישראלי שנבדל מן המוסיקה , מצד אחד. 5"מתבהר

התריע מבקר המוסיקה מויתורים , מן הצד השני. המזרחית בגלל השפעות מערביות שפעלו עליו

ואף , גם העתונות העברית הקדישה לאהרון מספר ביקורות. 6רבים מידי לטובת המאזין המערבי

מתוארת פעמים מספר , שימו לב, המוסיקה המזרחית. ה את ייחודו כממזג מזרח ומערבהיא ציינ

  .  שנתפסה כמורכבת ועשירה יותר, וזאת כדי להבדילה מן המוסיקה המערבית, "פרימיטיבית"כ

  

 –אלה מספרות , הוא שופע מלודיות. שרונו היצירתי של עזרא אהרן הוא למעלה מכל ספקּכִ 

הקונצרט האחרון שלו באולם . ווניות הפרימיטיבית המזרחיתג- על החד–! לעת עתה

הדורשת התפתחות בלימוד דרכי הקומפוזיציה , כי יש בו יכולת רבה, העיד שוב" אדיסון"

הוא המוסיקאי המוכשר . לשם חיפוש מזיגה בינה לבין יסודות הנגינה המזרחית, האירופית

  .7שיר ומגווןבעל כשרון יצירתי ע, שבכל המנגנים המזרחיים שלנו

  

                                                
  .464-465' עמ, שם 3
4 The Palestine Post ,1 כל התרגומים להלן הינם שלי. 4' עמ, 1937 ליולי .  
  . 4' עמ, 1938 לפברואר 4, שם 5
  . 9' עמ, 1937 לדצמבר 17, שם 6
  .9' עמ, 1938 למאי 13, דבר". מוסיקה בירושלים", משה ברונזפט 7
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בו שיבח את , הקדיש לו טור בעתון, מעריץ גדול של עזרא אהרון, הסופר יהודה בורלא

מתוך , "ליצור יצירות מקוריות לנושאים עבריים על פי מוטיבים מזרחיים"שאיפתו של עזרא 

 אינה ולא היתה שייכת –!  ובכללם המוסיקה הערבית–אמונה כי המוסיקה של העמים האחרים 

. שרנו דורות על דורות שירת ניכר, בגלות הארוכה, עד עכשיו: "ברוח אידלסון כתב בורלא. לנו

עכשיו עלינו . הזמרה שלנו כמעט נטשנו" סולם"ואת . הזמרה של כל העמים" סולמות"טפסנו על 

ואלה נמצאים בסולם הזמרה . לבקש את השלבים הראשונים אל סולם הזמרה העברית

אז , ברי השבח וההלל לעזרא אהרון הוא מבקר המוסיקה מנשה רבינאיוצא דופן בד. 8"המזרחית

 נהפוך –רבינא לא הלך שבי אחר נסיונותיו של אהרון לשלב בין מזרח ומערב . 'נקרא עוד רבינוביץ

, ובין המוסיקה המערבית, הפשוטה והמקובעת, הוא זיהה פער עמוק בין המוסיקה המזרחית. הוא

  . יש להמשיך לעבוד קשה, טוען רבינא, שר בין השתייםבכדי לג. המורכבת והאמנותית

  

מתעוררת ההרגשה שלפנינו פרימיטיב בעל ערך רב הזקוק לניתוח וללימוד מצד יודעי מלאכת 

שאלה היא עדיין אם יסוד פרימיטיבי זה . הקומפוזיציה כדי להעלתו למדרגה אמנותית

ובים הנהו או שהוא מצטמצם אם אמנם בעל גוונים מר, מסוגל לפשוט צורה וללבוש צורה

משום כך רצוי שבשעות שירתו של מר עזרא אהרן יקריאו את . בגבולות מוטיבים יחידים

המבטא המזרחי מקשה להבין את תוכן השיר ואין לדעת באיזה מידה . המלים המושרות

לעתים . ידוע שבמזרח אין נוהגים זהירות יתרה בכגון אלה. הותאמה הנעימה לתוכן המלולי

ובות עוברת נעימה משיר לשיר ללא שום התחשבות עם תכנם השונה המסוגל להעשיר קר

מזרחית זו מתוך -הבנת המלים הכרחית היא למקשיב לשירה עברית. ולגוון את המוסיקה

  .9רצון לקבוע עמדה מסויימת כלפי האלמנט החדש

  

יות מדה הפטרונית אותה נוקט רבינא בביקורתו את עזרא אהרון לא עוררה תההעֶ 

הוא זר : נוצר הרושם כאילו רבינא מתבונן ביצור חדש שכמותו לא ראה מעולם. בקהילת קוראיו

 דעה ניצבת בגאון, מאחורי גישה תמוהה זו. ועל כן קשה לו לקבוע את היחס כלפיו, ואינו מובן לו

. אנשי המזרח לא נוקטים בזהירות ראויה ביחס בין מילה לצליל,  לטענתו:שליליבגוון קדומה 

 הייתכן כי לדידו – "רנסנסית"כי רבינא נאחז בקרנות המזבח בכדי לבסס את עמדתו ה, נדמה

   ?שיש להקריאה תוך כדי הנגינה, חשיבות המילה עולה עד כדי כך

                                                
 . 11' עמ, 1936 לדצמבר 21, שם 8
  . 8' עמ, 1936 ליולי 27, שם 9
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אך הוא אינו , עזרא אהרון הוא אולי הדוגמא הבולטת למלחין עברי בן עדות המזרח

מנהלה (ועובדיה טוביה תנאי - שרה לוי, סמלמד יוצא פר-ניסן כהן. היחיד שפעל בתחום זה

 אף הם יוצרים מזרחיים – ממשפחה עירקית עזרא גבאי,  תימןניב") ענבל"המוסיקלי של להקת 

מערבי ,  מזרחי–וחיברו שירים בשלושת הסגנונות , שהושפעו עמוקות מהמוסיקה המערבית בארץ

 על ביקורת העיתונאיתית לפניתי שנ, באין עדויות מספיקות מפי המלחינים עצמם. ומעורב

גשורי מתאר . מלמד- גשורי על שיריו של ניסן כהן. ש.מעניינת במיוחד הביקורת שכתב מ. יצירתם

שכן הוא מקפיד לשמור על המסורת , מלמד כאחד היוצרים המזרחיים החשובים בדורו- את כהן

מובלעת כאן גם אם כי (אך מסוגל לכתוב באופן בו היא תופץ לקהל רחב , המוסיקלית המזרחית

  ).דרישה מהמאזין להיות נכון לשמיעות חוזרות ונשנות שיכשירו אותו לקלוט את המוסיקה

  

אפשר אצלו למצוא מידה . הוא משתדל להיות נאמן לאופי של נגינת הספרדים ויסודותיה

ירת ביצירותיו על קויהן הברורים יש משהו נוסף מאוִ . מסוימת של אכסוטיקה ואופינות

לשבחו יש להגיד שאין . וזוהי אחת מסגולותיו המיוחדות של היוצר. ן הספרדיםהמזרח ומח

וממנו נשקף , הוא מבליט פה ושם סגנון עצמי. ביצירותיו דבר הנושא חותם של לוקליות צרה

אזנו של השומע . ובזה הוא יוצר משהו חדש בשטח הזמרה העממית, בעיקר הטמפו המזרחי

אין זה הסגנון הרגיל של נעימות יהודיות ,  דבר חדשהאירופי אמנם מבחינה ביצירותיו

ולפי הריתמיקה קשה לשומע האירופי לתפוש , המושרות באירופה המזרחית או המערבית

הן חודרות ללב , ברם לאחר שהאזין למנגינותיו לעתים קרובות. אותן משמיעה ראשונה

  . 10ונקלטות יפה לאוזן

  

אין : "[...] ית להתקרבות בין שני הצדדיםדבריו מצביע גשורי על הנטייה ההדדבסוף 

ואלה , אלה מראים נטיה להתקרב לנגינת המזרח. הבדל בין היוצרים הספרדים והאשכנזים

שדבריו של גשורי משקפים את המציאות , נראה". שואפים לחרוג מהמסגרת המזרחית הצרה

מלמד כתבו שירים - ןתנאי וניסן כה- שרה לוי, שלושת היוצרים המזרחיים עזרא גבאי. כהוויתה

ולרוב גם עבור , ללא מיקרוטונים ואינטונציה מיוחדת,  היינו–המיועדים לזמרים ממוצא מערבי 

הסממנים המערביים . ומעורבים, מערביים לחלוטין: שיריהם מתחלקים לשניים. ליווי כלי מערבי

 בסגנון חסידי לעתים אפילו כתיבה, מהלכים הרמוניים בסיסיים, מתבטאים בסינקופות הורתיות

סגנון , סלסולים, סקונדות מוגדלות( להיות בסגנון אוריינטלי נוטיםהשירים המעורבים . או חזני

, חלק מהשירים לוו בתזמורת מזרחית, בעת הביצוע. או בעלי קצביות מודגשת, )מוואלי

                                                
 . 12' עמ, 1944 לאפריל 7, הד המזרח". בעולם הנגינה של יהדות ספרד" 10
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 נעשה הגישור בין שני העולמות. שמצליליה הראשונים מלווה את השיר בגוון שלא ניתן לטעות בו

הסקונדות : כפי שנראה במרבית השירים במהלך העבודה, על ידי התמקדות באלמנטים משותפים

זכירה את צביות של הדבקה מהקִ ; אירופי-המוגדלות מתקשרות לעולם המזרחי ולעולם המזרח

   .תהסלסולים המוואלים נדמים כמליסמות חזניוֹ ו; צביות של ההורההק

  

 שנימ השינויים והתמורות שעברו המלחינים המזרחיים תוצאותב התבונןנוכל ל, לסיכום

השינויים שעברו המלחינים , יוצרמן הצד ה.  המערביאזיןצד הממו,  המזרחימצד היוצר: כיוונים

ובייחוד אלה שעלו לארץ מצויידים בהשכלה מוסיקלית מפותחת כדוגמת עזרא , בני עדות המזרח

ובמקומה ,  לזנוחהוכרחודולה אותה הכירו את המסורת המזרחית הג. היתה רדיקלית, אהרון

גם מלחינים מזרחיים שגדלו . לקבל עליהם את תכתיבי המקום שנגעו לעיצובה של ההופעהנאלצו 

  . הכשירו את שיריהם עבור המאזין המערבי, אך ספגו בבית את תרבות המזרח, בארץ

" רבותהתמע"כי הממסד עודד פעילויות כאלה של , נראה" תרבות הרשמית"מצד ה

לא חסרו דברי שבח והלל ליוצרים מזרחיים ששילבו ביצירתם מזרח . המלחינים המזרחיים

כחלק מהתמיכה הממסדית הוקמה בירושלים בשנת . כסמל לתרבות הישראלית החדשה, ומערב

, עליה נמנו עשרה חברים ובראשם הפרופסור דוד ילין, "האגודה למען הזמר העברי המזרחי "1937

מטרת האגודה היתה להפיץ את .  המוסיקולוג רוברט לכמן ועוד אישים רבי דרג,צבי-יצחק בן

שנים מאוחרות יותר. ולדאוג לתמיכתו ולפרסומו של עזרא אהרון, הזמר העברי המזרחי בקהל , ּבְ

בו הופיעו זמרים שלא היו מזוהים , יודגש השילוב של הצליל המזרחי בפסטיבל הזמר המזרחי

שילוב זה עולה במחיר , אמנם. ששי קשת ועדנה לב, כגשש החיוור, יבהכרח עם הסגנון המזרח

בעוד שריבוי העדות בארץ . ייחודה בנוף המוסיקליטשטוש ו, איבוד עצמיותה של כל עדה ועדה

גרועעלולהמיזוג בין הסגנונות , תורם לעושר הפסיפס המוסיקלי שממנו נבנית התמונה השלמה .  לִ

  : שה ביק המלחין מדברים ברוח דומה אמר

  

במורשתו שלו הוא יכול . מוטב שכל יוצר שירים עממיים בארץ ישאר במסגרת מוצאו העדתי

כך עשו . אחר כך שיחפש מיזוג. להבדיל בין השפעת הסביבה לבין החומר המסורתי היהודי

רבה בין הנעימות התימניות לבין הנעימות . ומזאת נתברכנו, יוצאי תימן ועכשיו אנו חשים בקִ

אנחנו זקוקים לניתוח גדול שישחרר מן הקליפות החיצוניות את המיוחד . אירופה-ממזרח

  .  11שבכל עדה

                                                
  . 1963הציטוט משנת . 305-306' עמ, )1964/2009(ציפי פליישר  11
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טשטוש הזהות המוסיקלית שהתרחש בקרב היוצרים יוצאי ארצות המזרח הוא עובדה 

היה ראוי לשעתו או שמא הוא קלקל יותר " כור ההיתוך"השאלה האם . בלתי ניתנת לויכוח

המודעות לשימור המסורות , עם השנים. וממשיכה להדהד עד היום, ברנידונה בעכבר מאשר תיקן 

בד בבד עם תהליך בלתי נמנע של שילוב סגנונות ויצירות חדשות ,  וגדלהתלכוהאותנטיות ה

  . אקלקטיות עד אוניברסליות

  

ababababababab 

  

ראינו כי תהליך התהוותה וגיבושה של התרבות , לסיכום חלקה הראשון של העבודה

התרחש לאורך שנות , שכלל בתוכה עיצוב של זמר עברי ייחודי ששאף להיות מקורי, בריתהע

השפעת הסביבה המקומית על העולים יוצאי אירופה . היישוב ובשנותיה הראשונות של המדינה

והובילה אותם לביטויים אישיים של דעות אידאולוגיות ויצירתיּות , היתה עמוקה ומשמעותית

שהיה , זמר אף הם הביעו ביצירתם ובכתביהם את השפעת המפגש עם המזרחמלחיני ה. אמנותית

הדי המפגש בין המזרח למערב לא פסחו אף על . חלק משמעותי בעיצובו של השיר הישראלי

  . שילוב של שני הסגנונות המוסיקליים, מנקודת מבטם, אשר עיצבו, היוצרים בני עדות המזרח

, אפיינים הפרטיקולרים של המוסיקה המזרחיתאעמוד על המ, בחלק השני שיובא להלן

בדרך זו מתקבלת תמונה רחבה הכוללת את תוצרי השפעת המוסיקה . שמופיעים בתוך שירי הזמר

ואופני ביטוי שיצרו קורפוס שלם ומובחן של שירים בהשראה , המזרחית על המלחינים המערביים

  . מזרחית

  

  

  

  

  



 55

  מטרת המחקר ושיטות המחקר

  

זו עומדת הנחת המחקר כי המלחינים שעלו ארצה בתקופת העליות בבסיס עבודה 

. על מראיה וצליליה, השלישית עד החמישית הושפעו באופנים שונים ממפגשם עם תרבות המזרח

אטען כי השפעת המזרח נתנה את אותותיה ביבולם המוסיקלי של , כפועל יוצא מהנחה זו

היא לבחון את צורות הביטוי , אם כן, ת המחקרמטר. צלילי יצרו ממנה דימוי מזרחיש, המלחינים

מסיבה זו לא נכללו . ילידי אירופה, השונות של צלילי המזרח בשיריהם של מלחיני הזמר המוקדם

משום שצלילי המזרח היו מוכרים להם , בחלק הניתוח שיריהם של יוצרים חשובים ממוצא מזרחי

, טענתי היא. גשיות שגרמו ליצירה חדשהולכן לא עוררו בהם את אותן עוצמות ר, עוד מינקותם

 הטביעה את חותמה על המלחינים, הכרתיות- שראשיתן מוכרות ואחריתן תת, שמערכת השפעות

לא רק שיריהם המזרחיים , לפיכך. באופן בו הם יצרו שילוב מוסיקלי בין מזרח ומערב, המערביים

חושפים , ד היום ככאלהאלא גם שירים שלא נחשבו ע, נכתבו בהשפעה מזרחית" מוצהרים"ה

  .אלמנטים מוסיקליים מזרחיים בצליליהם

חלקם הארי של . הגושפנקה ההיסטורית להנחה זו נעוצה בכתביהם של המלחינים עצמם

רבה לבטא את תחושותיו ביחס למזרח על הכתב ובעל פה , המלחינים שכתבו בסגנון מזרחי הִ

בתהליך העבודה יכולתי לבדוק . של ממשובחלוף הזמן התבטאויות אלה קיבלו אופי אידאולוגי 

  .  ליצירתם בפועלילוב צלילי המזרח בשירי הזמר תאמועד כמה הכרזותיהם של המלחינים בדבר ש

היסטורי בשנות -  הרקע התרבותיסקרנו את,  שהוצג עד כהחלקה הראשון של העבודהב

, ורעות השעההשפיעו עליהם מא: המלחינים לא פעלו בחלל ריק. היישוב ובראשית המדינה

וזרמים והלכי רוח באמנויות , החלפת דעות עם עמיתיהם למקצוע, החיכוך עם אוכלוסיה מקומית

כהנגדה , חלק המבוא מתאר את שלבי גיבושה של התרבות העברית בארץ ישראל. השונות

גלותיים הולידו תפיסות עולם רדיקליות -הלכי הרוח האנטי. לפסיביות ולאומללות שבחיי הגולה

גם עיצובה . עד כדי כך שההגדרה מהי תרבות עברית חפפה פחות או יותר למהו לא גלותי, קןבחל

ועל כן ניצניו ; אמנות ודעת, שחלש על תחומי ספרות, של המוסיקה הישראלית הושפע משֹיח זה

עוד . ישראלי פרחו במקביל להגדרת ביטוייה המוסיקליים של שלילת הגולהארץ של השיר ה

במשנה , על דורות של מלחינים אחריהםשפיעו שים בולטים בעולם המוסיקה הכיצד אי, ראינו

  .   ישראליארץ אידאולוגית סדורה ומוצקה על דמותו של השיר ה

מאפייני  קריטריונים המייצגים את ישהמוגדרים ש, חלקה השני של העבודה להלןב

טגוריות מיוצגת בפרק כל אחת מן הק. שירי הזמרואת אופן ביטויים בתוך , המוסיקה המזרחית
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רבות מאופן שילובה בשיר הישראלי ומשמעותה עבור תוך מתן דוגמאות , נפרד בחלק התוצאות

בתחילת כל פרק מובא מבוא קצר המתאר את חשיבותה ותפקודה של , בנוסף. מלחיני הזמר

  הקטגוריות הראשונות מציגות רכיבים מוסיקליים מזרחייםחמש. הקטגוריה בתוך השיר הערבי

מתוך התבוננות בשירי הזמר נבעו . חקריתשהוגדרו על ידי חוקרי המוסיקה המזרחית בספרות המ

שנולדו מתוך החיים המשותפים עם ערביי הארץ ויהודי , איפיונים נוספים לשירים מושפעי מזרח

. מתוארים בפרק האחרון של חלק התוצאות, מוסיקליים-שהם חוץ, האיפיונים הללו. המזרח

 28פרי עטם של  שירים 139מוצגים בעבודה ,  שירים שנבדקו במחקר זה800-ס של כמתוך קורפו

רשימת השירים והמלחינים מופיעה (שנמצאו בעלי מאפיינים מזרחיים מלחינים בני התקופה 

 נראה כי ישנם קריטריונים :לא כל הקריטריונים בעלי משקל שווהכי , יש לציין. )בנספח נפרד

ולעומתם ישנם קריטריונים המופיעים , ותר באיפיון המזרחי של השירהמשחקים תפקיד מרכזי י

לא נעשתה אבחנה משקלית בין קריטריון , עם זאת. בתדירות נמוכה יותר או בהיקף קטן יותר

 שתתאור קצר של שמובא להלן .  לשיקול דעתו של הקורא והמאזיןוהיא נתונה, לקריטריון

  : ואופן שילובם בשיר הישראלי על ידי מלחיני הזמרהמאפיינים המזרחיים שהוגדרו בעבודה זו

, הקטגוריה המוסיקלית הראשונה מציגה את אופן חלוקת האוקטבה במוסיקה הערבית

בפרק הזה נִראה נסיונות שונים . ועומדת על קיומם של מרווחים שנעדרים מן הכוונון המערבי

צור רושם של מרווח בלתי יציב ואת המאמץ לי, רבעי טונים במערכת הכוונון המושווה" לחקות"

  .בתוך שירי הזמר

סממן מודאלי . ובכללה במערכת המקאמאת, בקטגוריה השניה אדון במודאליות המזרחית

יּותאשר , מערבי מובהק בשירי הזמר הוא הסקונדה המוגדלת-חוץ -  בהקשר היהודימכילה שנִ

ונדה מוגדלת כמאפיין וסק, אירופית-סקונדה מוגדלת כחלק מהמסורת היהודית המזרח: ערבי

כמעט ולא קיימים נסיונות של חיקוי ממשי למקאמאת , מעבר לכך. אז הערבי'בולט במקאם חג

  .השונים

 אדון במסגרות הקצב השונות של המוסיקה המזרחית ובביטויים ת השלישיקטגוריהב

הן וכיצד , אראה במה נבדלות תכונות הקצב הערבי מזה המערבי. הישיר והעקיף בשירי הזמר

י הקשה מלווה, באות לידי ביטוי במלודיה עצמה   . ללא כלִ

. מוואל ודבקה: הקטגוריה הרביעית עוסקת בשתי סוגות מרכזיות למוסיקה הערבית

מוסיף לעושר המוסיקלי של המוסיקה הערבית , למעשה כמעט בכל פרמטר, הניגוד הרב ביניהן

ואדגיש את הקשר ,  במוסיקה הערביתאדון במקורותיהן של הסוגות. ולהשפעותיה על שירי הזמר

  .   של הדבקה לישראליות המתחדשת
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כמובן שקיימת .  מליסמות ואורנמנטים אופיניים בשירי הזמרהמציגהקטגוריה החמישית 

שכל כולו מאופיין במליסמות והברות , לבין הפרק הקודם שעסק בסוגת המוואלן פרק זה זיקה בי

לסול הישראלי"במה שכינו חוקרים , ייםהפרק נוגע גם במקורות יהוד. נמשכות קשרים והֶ , "הסִ

  . לתבניות המקרא

חלקו . והוא מתחלק לשניים, מוסיקליות- ן השישי והאחרון עוסק בהשפעות חוץהקריטריו

הראשון מפיח רוח חיים בפזמונים על נושאים מזרחיים שנשמעו מעל הבימות הקלות בשנות 

סחורה "כאשר הצמד הראשי שסיפק את ה, תימןעסקו שירים אלה ביהודי , לרוב. היישוב

הפרק נוגע בעיצובה המוסיקלי של הדמות התימנית . היה נתן אלתרמן ומשה וילנסקי" התימנית

חלקו השני של הפרק . כסקונדה מוגדלת, באופנים שונים מהסממנים המזרחיים הסטראוטיפים

 ותנועות גוף ות התימניותצעד של הןהשתרשות. דן בתרומתו של מחול העם לעיצוב הלחן המזרחי

המאופיין , נקשרו בתודעתם של המלחינים לסגנון צלילי מסויים, שנחשבו תימניות או בדואיות

  .  בעקביות לאורך כל השירים המיוצגים בקטגוריה

הצועדים במתכונת , "אוריינטליסטי"לאורך כל הפרקים שזורים שירים בסגנון , מלבד זאת

ומאופיינים בצורה די ברורה באמצעים , ל המוסיקה האמנותיתהמסורת האוריינטליסטית ש

, שיר השירים(ובטקסט , )מליסמות וכיוצא באלה, סקונדות מוגדלות, סלסולים(מוסיקליים 

  ).כיים"נושאים תנ

העדפתי . הינם התווים המודפסים בשירונים ובספרי תוויםמקורות המידע לעבודה זו 

. על מנת להתחקות עד כמה שניתן אחר כוונות המלחין, לפנות למקורות כתובים ולא להקלטות

אולם במקרים בהם התגלו , לא תמיד התאפשר לי להגיע לכתב ידו המקורי של המלחין, אמנם

כאשר היה ידוע כי המלחין  .ספקות בנוגע לאותנטיות של התוים ערכתי השוואה בין כמה מקורות

מקורות . נעזרתי אף בהקלטה, )אל זמירכמו במקרה של עמנו(עצמו הקליט ועיבד את שיריו 

בין אם במרוכז בספריהם של , התווים מצויים כולם במחלקה למוסיקה של הספריה הלאומית

לחמישה שירים . ובין אם במפוזר בשירונים, ")המרכז למוסיקה בעם"רובם בהוצאת (המלחינים 

התווים . ו שנשמרעל פי ההקלטותלכן ערכתי להם טרנסקריפציות , בלבד לא נשמרו תווים

והם ממוספרים על פי סדר , המלאים של השירים המופיעים בעבודה מרוכזים בנספח נפרד

תביהם של המלחינים נאספו ממקורות שונים. הופעתם בעבודה , מתוך העתונות היומית: ּכִ

מקור חשוב . ומתיעודים של סימפוזיונים והרצאות, מביוגרפיות שונות, מהקדמות לספרי תווים

המהווה אוצר של ראיונות , צא דופן הוא עבודת הגמר של ציפי פליישר מימי בית הספר התיכוןויו



 58

הראיונות שנערכו עמם חושפים לא פעם טפח מרתק ממה שעבר על . עם מלחיני הזמר המוקדם

  . 1כדי תהליך ההלחנה- המלחין לפני או תוך

ת"המקוון עזרה משמעותית בהבנת השירים ובקליטתם ניתנה לי הודות לאתר  ׁשֶ רֶ מֶ בו , "זֶ

פעמים רבות , תוך הוספת פרטי מידע חשובים עליהם, הועלו מאות שירים מתקופת טרום המדינה

הקלטות נוספות מצויות בארכיון הצליל של בית הספרים . 2ממקורות ראשוניים או שניוניים

" הזמר העבריאוצר "אתר המקוון בו, 3כיום ניתן להאזין לרבות מהן ברשת האינטרנט, הלאומי

  .4של רשות השידור

תחילת התקופה בסוף שנות : נקבע על ידי שני ציוני דרךהמוצג בעבודה  פרק הזמןתיחום 

; "ילל"כתיבת השיר המזרחי הראשון של ידידיה אדמון לאחר מותו של יואל אנגל ו, העשרים

 הרפרטואר  חדשות לתוךסגנוניותעם כניסתן של רוחות , וסיום התקופה בסוף שנות השישים

הנוכחית העבודה , עם זאת ".מקורי"ודהייתו של השיר שנחשב להשמיש של המאזין הישראלי 

יונים שלו  הרפרטואר כולו נתפס כמקשה אחת וכל המ, כלומר, ולא דיאכרונינושאת אופי סינכרוני

, בורבמקרים בהם היתה ידועה שנת החי. יקליות ולא לפי סדר כרונולוגיסנעשים לנוכח תכונות מו

  .היא צוינה בסוגריים בנספח התווים

  

חלוקת הממצאים מתבצעת . בו יוצגו תוצאות המחקר, כעת יובא חלקה השני של העבודה

המובאות . אשר מגישות לקורא את אופן ביטויין בשירי הזמר,  קטגוריות מוסיקליותשעל פי ש

זרחית בשנות היישוב קטגוריות המוסיקליות מקיפות את רפרטואר השירים שנכתבו בהשפעה מב

  .  ובשנותיה הראשונות של המדינה

  

                                                
  ). 1964/2009(ציפי פליישר  1
2 il.co.zemereshet.www את שם השיר יש להקליד . ללא כתובת מדוייקת, בעבודה יצוינו הפניות לשירים מתוך האתר

  . במשבצת החיפוש באתר
3 il.org.nli.www   
4 aspx.zemer/zemerivri/il.org.iba.www://http  
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  תוצאות

  חלוקת האוקטבה ומרווחים מחוץ למערכת המערבית .1
  

  

במוסיקה , 1על פי דליה כהן ורות כץ. האוקטבה נחלקת באופנים שונים בתרבויות שונות

; במוסיקה הפרסית לשישה עשר; האינדיאנית האוקטבה מחולקת לעשרים ושנים חלקים

ובמוסיקה הערבית תחת סולמות המקאמאת לעשרים ; ביזנטית לשישים ושמונה-סיקה הנאובמו

שונה במידה משמעותית מזה של , לפיכך, אוסף הצלילים במוסיקה המערבית. וארבעה חלקים

  . ויוצר הבדלה ניכרת בין שתי המערכות, מערבית- המוסיקה החוץ

עלינו בראש ובראשונה , קה הערביתעל מנת לאפיין אלמנטים מוסיקליים טיפוסיים למוסי

רגונם, היינו, להבין את המסגרת הכללית בתוכה המוסיקה פועלת מערכת . אוסף הצלילים ואִ

לאחר שזו תורגמה , הצלילים הכוללת במוסיקה הערבית שאבה את השראתה מהתאוריה היוונית

וודעו הת, לראשונה.  אדיר שהתרחש במאה התשיעיתהיסטורילראשונה לערבית במפעל 

. זו שלמעשה קיימת עד היום בעולם המערבי, המוסיקאים הערביים למערכת הכוונון הפיתגוראית

, היוונים מצאו כי חלוקות שונות של המיתר מניבות את המרווחים הבסיסיים אוקטבה וקווינטה

 )870נפטר  (הפילוסוף אל כינדי. ומהם נגזרו שניים עשר הצלילים המרכיבים את צלילי האוקטבה

בעוד כתביו , אולם. כלי הנגינה המרכזי בעולם הערבי, יישם והסביר את השיטה על מיתרי העוד

ואין לנו כל דרך לדעת עד , עדויות לנגינה בפועל אינן כלל בנמצא, התיאורטיים נשמרו עד היום

הפער הזה שבין ההלכה לבין המעשה ילווה את חוקרי המוסיקה עד . כמה יושמה השיטה בשטח

  .בה החל תעוד העשייה המוסיקלית בתרבויות ערביות,  המודרניתלתקופה

: ספר המוסיקה הגדול את )950נפטר  (במאה שלאחר מכן כתב הפילוסוף אל פאראבי

על פי חישובים . אך יצא ממנו למחוזות אחרים, מסמך תיאורטי שנבע מתוך השיטה הפיתגוראית

ועליהם הוסיף , ר משנים עשר צליליםפיתגוראים מצא אל פאראבי כי האוקטבה מתחלקת ליות

כנראה : שהם נולדו מתוך הפרקטיקה, החידוש היה. מרווחים שלא נבעו מהכוונון הפיתגוראי

, אם אסכם, כלומר.  בין גדולה לקטנהללה מרווחים כמו סקונדה וטרצה שהםשהנגינה בפועל כ

והגדילה , ו המערביתידוע לנו שלפחות מן המאה העשירית נבדלה המערכת הצלילית הערבית מז

אוקטבה   .  2את מספר הצלילים הקיימים ּבַ

                                                
1 Dalia Cohen and Ruth Katz (2006), p.43.  
 .134-140' עמ, )1999(אמנון שילוח  2
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,  צפי אל דין והמלחיןבמאה השלוש עשרה התפרסמה התאוריה המקיפה של התאורטיקן

אך ,  חלקים משני גדלים17- אל דין חילק את האוקטבה ל. שהיתה המבוססת והמשפיעה מכולן

על פי חלוקת . ובעים מדרך החלוקה שלוגם הוא הודה כי בפועל קיימים מרווחים נוספים שלא נ

מאז לא חלו שינויים מרחיקי לכת . 3מתקבלים חמישה סוגי סקונדות,  של אל דיןאוקטבהה

בה מופיעה חלוקת האוקטבה , עד למחצית השניה של המאה השמונה עשרה, בתאוריה הערבית

ספרו של מיכאל התאוריה התפרסמה במלואה ב. 4 רבעי טון24- ובסך הכל ל, לרבעי טון שווים

שאקה כי רבעי , חשוב להדגיש. 1840בשנת , לבנוני-תאורטיקן ומוסיקאי סורי, )1800-1888( מֻ

אלא , )עדיין נשמר עקרון מרווח הטון או חצי טון(הטונים אינם מופיעים בין צלילים עוקבים 

י כל רבעי כ, בפרק הבא אראה).  טון3/4כמו (מאפשרים גיוון במרווחים שבין הצלילים העוקבים 

הטונים מאורגנים במסגרת מודאלית המאפשרת להם ביטוי קבוע במושגים של היררכיה 

  . וחשיבות

שגבל , התקת מערכת רבעי הטונים אל האוזן המערבית היתה כרוכה בגילוי מרעיש

התקשתה להסתגל למערכת , לכוונון המושווההרגילה , האוזן המערבית. בתחושת זיוף מוחלט

  : במבט לאחור, מספר המלחין ידידיה אדמון. צפופה יותרצלילים עשירה ו

  

המנגינות שהיה מנגן היו מוזרות אבל הן . באחד הימים הופיע נער ערבי עם עדר עזים וחליל

מבין המנגינות שהיה מנגן היו כאלה שמצאו חן בעיני ולפי בקשתי היה חוזר ... הקסימו אותי

, זאת אומרת, "ל מוש הק" בצחוק ואמר בערבית כשניסיתי לשיר פרץ. עליהן עד שלמדתי אותן

אז היה חוזר על המנגינה פעמים רבות ובסבלנות רבה עד שהייתי שר אותה לפי !... לא לא כך

אך במשך הזמן התרגלתי ולמדתי מספר מנגינות , אמנם לי זה נשמע מוזר ומזויף. רצונו

  . 5 ניגןרק לאחר שנים הובהר לי שהיו אלה רבעי טונים שהוא. בהדרכתו

  

                                                
 . 107' עמ, )ו"תשס(הסבר מפורט ניתן למצוא אצל דליה כהן  3
, )ג"תרפ(אידלסון . צ.א. ("..תהו ובוהו של רבעי הקולות"ה: ובמילותיו של חוקר מוסיקת עדות ישראל אברהם צבי אידלסון 4

, התבסס רק לקראת המחצית השניה של המאה התשע עשרהחלוקת האוקטבה לעשרים וארבעה רבעי טונים עקרון ). 45' עמ
, בה השתתפו מלחינים ומוסיקולוגים מן המזרח הקרוב ומאירופה,  בועידה.1932קיבל גושפנקא אקדמית בועידת קהיר בשנת ו

וסוכמו הממצאים התיאורטיים שהתקבלו עד לתקופה , של המוסיקה הערבית בדגש על חקר העברנידונו אפשרויות המחקר 
שהדיוק בביצוע רבעי , ולמרות הכל יש לציין. 140' עמ, )1999(להרחבה על חלוקת האוקטבה ראו אמנון שילוח . ההיא

     . אינו מוחלט ומשתנה ממקום למקום ואף ממבצע למבצע, בייחוד בשירה, הטונים
 כחלק מחיפושים אחר נסיונות שונים לכתיבה ברבעי טונים נעשו במהלך המאה העשרים. 82' עמ, )1980(ידידיה אדמון  5

ם ",Alois Hábaכי 'א האופרה של המלחין הצי בהם הרסמתמפו. צלילים חדשים שהוצגה לראשונה בגרמניה בשנת , "האֵ
למרות ". מוסיקה של העתיד"זו כהכתיבה את ה דברה בעיתון מבקר המוסיקעשרים שנה לאחר הופעת הבכורה כינה . 1927

אחר ההצגה שח לי קומפוזיטור בעל שם עולמי שנתפרסם בשל סגנונו ": הוא מציין את הקושי שבהאזנה רצופה לאופרה, זאת
פיע עלי אף סטרבינסקי עלול להש. אני זקוק ברגע זה לכמה צלילים של מוסיקה נורמלית על מנת שאוכל להירגע': החדיש

   .)4' עמ, 1947 ליוני 11, דבר". חיפושים אינטנסיביים של המוסיקה החדשה(""... 'לטובה ברגע זה
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ר הישראלי המלֻוה בכלי נגינה מערביים מֶ ואף שירים המיועדים לקול בלבד ללא מגבלת , הזֶ

 מרווח –שאין בה שימוש ברבעי טונים , נכתבו אך ורק על פי המערכת המודאלית המערבית, הכלי

מרווחים מחוץ  " הנוכחילפיכך קראתי לפרק. הקטן יותר מן המרווח הבסיסי של המערכת

מרים המעידים על כוונת , ולמרות זאת". ת המערביתלמערכ נוכל למצוא מספר דוגמאות של זְ

המניפולציה היתה . מלחיניהם לתפוס ולו משהו מאווירת רבעי הטונים שבמוסיקה הערבית

 יצורוכך ל,  גובהו המוחלטטשטש אתהנמכה והגבהה לסרוגין של אותו צליל על מנת ל: פשוטה

  . למרווח שאינו קיים במערכת המערבית  קרבה אסוציאטיביתבדל של

  

  מרווחים זרים למערכת הערבית בשירי הזמר

השיר "שסימל אולי מכל את , השיר. של ידידה אדמון ]1[ שיר הגמלדוגמא ראשונה היא 

ות במנעד צר המאופיינ,  של הבדואיםנכתב בהשראת הנגינות, בתקופת היישוב" העברי החדש

תנה לו הודות להקלטה שערך אדמון בליווי תפ. 6במיוחד ובפשטות מלודית וצתו של השיר נִ

  . ה'שעה שלמד אצל נדיה בולנז, 1929תזמורת האופרה הלאומית של פריז בשנת 

על אף שהמשכו יוצא , ארבע התיבות הראשונות מטביעות את חותמן הבדואי על השיר כולו

בתוך טטרקורד , והנה). גינההרחבת הרגיסטר והמנעד ופריסת המנ(ממנו למחוזות אחרים לגמרי 

ך אדמון את מיקום רבע הטון, פה שמרכזו רה- דו , לא עוד צליל מונמך שסימנו חצי במול: מהּפֵ

, אמנם חצי דיאז קיים במערכת המקאמאת! הוא חצי דיאז) התיאורטי(אלא צליל מוגבה שסימנו 

ה ממשפחת ראסט(אך הוא  נדיר יותר  האפקט מחוזק בחזרה ). למשל בסיגא באלאדי ובמקאם יַקַ

  . טבעי ומוגבה לסירוגין, משולשת על צליל פה

  

  

  

  5-8תיבות , שיר הגמל

  

                                                
6 Abdel-Hamid Hamam (2010) .סעיד של נחום -בתכניית הקונצרט בפורט: והנה עדות על השפעת צלילי הבדואים בשיר

. Shai Burstyn (2000), p.265: ראה". י הבדואיםמשיר"תחת הכותרת " גמל גמלי"מופיע השיר , נרדי וברכה צפירה
" ערבית"ובמיוחד לאינטונציה ה, ) בספריה הלאומיתk-3813-01-A(מומלץ מאד להאזין לשיר בביצועו של אדמון עצמו 

חיבר דוד זהבי את שירו הראשון , בארץ ישראל, במקום אחר לגמרי; באותה שנה בה כתב אדמון את שירו. שסיגל לעצמו
סטטיות מלודית וחיקוי פסיעותיו של ,  מונוטוניות צלילית–" אוריינטליזם מדברי"שירו של זהבי מאופיין ב".  במדבראורחה"

  . הגמל
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ולא לחקות , ברור של מרווח רבע הטון-יש לשער כי אדמון רצה לתפוס את המצלול הלא

פרץ אדמון את גבולות הסולם וייבא , במערכת הכלים המוגבלת שעמדה לרשותו. מקאם ספציפי

הטעמת הדו מדגישה את . 7היה אפקט זה חלוצי ומהפכני, בזמנו. לם אחראליו מרווחים מעו

 ,)דיאז-פה–ה לעומת דופ–דו(הדיכוטומיה בין קוורטה זכה בעליה לעומת קוורטה מוגדלת בעליה 

להשלמת . ורי לעומת טריקורד מינורי'ויוצרת תחושה שונה לגמרי מאשר הנגדה של טריקורד מז

, בחזרה על הצליל רה, נגינה המושתתת על פרגמנט מלודי יחידהאווירה המזרחית בנה אדמון מ

על פי סימני ההיתק השיר : סולםצלילי הנתבונן לרגע ב. אשר מדמה אווירה סטטית ומדברית

אולם הליווי . 8והצליל רה אף מהווה נקודת מרכז מלודית בשני חלקיו, כתוב בסולם רה מינור

ה מתפרש כצליל , ן בקווינטה חלולה על סולבחלקו הראשון של השיר מבוסס על צליל דרו כך שרֶ

הבחירה בסול כצליל הליווי מהדהדת ברקע את המודוס ). ללא טרצה(הקווינטה באקורד סול 

  . 9האופייני כל כך לשיר הישראלי החדש, הדורי

, "מה טובו אהליך יעקב"המילים : המשכו של השיר מתנתק מהגמלים ועובר למובילָם

ל, עם את ישראלהלקוחות מברכת בל שמדרבן את , מוביל השיירה, נשמעות כמו קריאותיו של הּגַּמָ

, הליווי והמנגינה על הצליל רה" מתיישרים"כאן . גמליו לצעוד בקריאה ארוכה וברגיסטר גבוה

למינורי ) 9-18תיבות (אך אדמון ממשיך במשחק השינויים הטונאליים במעבר בין מודוס דורי 

  ). בקאר בליווי-נוכחותו של סילמרות , 19-20תיבות (

השירים אחד מ, ]2[ ילללקוחה מתוך שיריו של אדמון לחיקוי מיקרוטוניות בדוגמא נוספת 

במנעדו , בצורתו" שיר הגמל"השיר שונה מאד מ. הראשונים שכתב בזמן שהותו באמריקה

  . אך גם בו מופיע צליל שמשנה זהותו מפעם לפעם, ובהתנהלות המלודית שלו

  

  

  3-6תיבות , ילל

  

                                                
בין הקומפוניסטים  ":נכתב, בעריכתו של יעקב שינברג" שירי ארץ ישראל" בביקורת שנכתבה לאחר צאת ספר השירים 7

. זעירא, רבינוביץ, שרתוק, שרה לוי,  ומיוחדת אפשר לציין את גורוחובאשר בשיריהם נגלית פה ושם טביעה מזרחית נכרת
 הנתונים בספר השירים נעדר הסי תוויםחבל שבציוני ה(גמל גמלי לגורוחוב : כטובים שבשירים ראויים להמנות ללא ספק

שירי ", לוינסון- עליזה יעקב( [...]". )כפי שנתחבב עלינו מעל לוח הצלילים של הגרמופון, האפייני הנמוג אחרי כן כסי במול
 ).16' עמ, 1935,  לנובמבר8, דבר". ארץ ישראל

 . כפי שגם מופיעים בנספח התווים, "שדמתי"הסתמכתי על התווים המופיעים בספרו  8
התואמת , 1952בארכיון המוסיקה מצויה הקלטה משנת . אין בידי ערובה לכך שהוא נכתב על ידי אדמון עצמו, בנוגע לליווי 9
  .בהחלט ייתכן שלברי הוא זה שחיבר את העיבוד לשיר. ידידה אדמון שר ומרק לברי מלווה בפסנתר: תווים שבידיל



 63

אולם בהקשר , )כמו גם צליל רביעי(צליל שישי עם חצי במול לא נמצא במערכת המקאמאת 

כאשר החזרתיות על הצליל לה נותנת גושפנקא , המקומי הוא יכול להצטלצל כצליל השני המונמך

כפי שבשירה ; שוב אנו רואים צליל חוזר באותו הקשר מלודי אך באינטונציה אחרת. להשערה זו

הם , היינו, העממית קיימים צלילים שאינם יציבים אינטונאטיבית יחסית לצלילים אחרים

באופן הזה מתקבלים גם כמובן . 10מופיעים כמה פעמים בשיר ובכל פעם בגובה קצת שונה

  :על כך כתב מנשה רבינא. מרווחים שונים

  

מהחוקרים קבעו ואחדים , התאוריה מרבה לדבר על שליש הטון ועל רבע הטון בשירת המזרח

אבל למעשה אין אפשרות לרשום את הרווחים . את מידת הרווחים במספרים וביחסי מספרים

ולעתים מתעורר חשד . האלה בתווים וגם אין אפשרות לשננם ולעמוד על דיוקם בזמרה בצבור

והם נשמעים כמקריים ללא יציבות וחוקיות אשר , כלפי אי דיוקם אפילו בפי הזמרים התימנים

  .11שר קביעת מסגרת ברורהתאפ

  

אלא של חוסר , רבעי טון-היא לא של שלושת" ילל"ייתכן כי הסימולציה בשיר , לפיכך

לה מתקרבת למצלול המוכר לאוזן –במול-לה ואחריה סי–התנועה סי, עם זאת. יציבות בגובה

 פיכ ".מיקסטורה" תופעה הנקראת –ור למינור והנמכות כרומטיות 'של משחק בין מז, המערבית

  . הדואליות בין פרשנות מזרחית למערבית תופיע במרבית השירים שלפנינו, שנראה מיד

.  המזרח או המערב– לא ברור מי גובר על מי מרדכי זעיראשל  ]3[ שיר החלילב, למשל

מקבלת משמעות מזרחית כאשר היא נתונה ) במול-לה–לה(מערבית -המיקסטורה הכרומטית

אולם המשיכה החזקה לעבר הסול מעמידה . ים וצלילי רסיטציהבמסגרת סגמנטים טריקורדיאלי

, כי שאר האלמנטים המוסיקליים, במקרה זה נראה. בסימן שאלה את הפרשנות המיקרוטונאלית

במול כעירור יציבות - לה–מאפשרים לראות את המהלך לה, והחליל כסימבול מזרחי

  .אינטונאטיבית

  

                                                
10 Dalia Cohen and Ruth Katz (2006), p. 50 . יש להבדיל זאת מצלילים בסולם המשנים את מיקומם המדוייק בעקבות

 הצליל בדרך כלל ,אך כאשר הכיוון המלודי הוא ירידה, במול- הצליל השביעי הוא סי חצי, במקאם ראסת, למשל. הקשר מקומי
- במול שבאוקטבה המרכזית מוחלף באוקטבה הנמוכה בסי חצי- הצליל סי, במקאם ביאת –דוגמא נוספת . משתנה לסי במול

 ).  207; 190' עמ, )ו"תשס(דוד מועלם  (במול
כי , ומלחין בפני עצמו" ענבל"נהלו המוסיקלי של תיאטרון מ, אמר עובדיה טוביה, בהקשר זה. 11' עמ, )ג"תש(מנשה רבינא  11
רק . נמצא הסולם התימני פשוט בתכלית, ובהם צעדים מיקרוטונאליים,  צלילים24- המחולק במודע ל, לעומת הסולם הערבי"

שלא במודע אלא שדבר זה נעשה , מכניסה בין דרגותיו אף צעידה מיקרוטונאלית, המציינת כל כך שירה זו, האימפרוביזציה
' עמ, )1986(בתוך מיכל זמורה " (במרווחים משתנים ובלתי קבועים ואין להקיש מהם על קיום מיקרוטונאליות בשירת תימן

35 .(  
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  1-4תיבות , שיר החליל 

  

וראייה לכך עולה כאשר ,  בשירסגנוניתהתערובת לא ניתן להתעלם מה, בסופו של דבר

  . 12המיקרוטוניות" סמן"פעמים רבות מביאים דוקא את השיר הזה בתור דוגמא ל

אין ספק שהצליל המונמך מתאר את צליליו , לעומת זאת, דוד זהבישל  ]4[ חליל הקסמיםב

, ם מזרחיים נוספים כצלילי רסיטציהאפילו שאין מלבדו סממני, המתגלגלים של חליל הרועה

שני . 13שינויי משקל והתפתחות מודאלית, לעומתם קיימים מנעד מצומצם. מקצבים וכדומה

  .   יציב-ומחזקים את רושמו של הצליל הבלתי, חלקי הפריודה זהים זה לזה

  

     

  1-6תיבות , חליל הקסמים

  

.  מילות השיר שלץ מוסיקליתפעמים רבות הסגנון המוסיקלי המזרחי נתמך במסגרת החו

שבמקומות ( ]5[ דבקה לאדמהגם השיר , זכור מיקרוטונאליכמו שירי גמל וחליל שנתמכים באִ 

,  המפורשתוכותרתידי דוד זהבי בסגנון מזרחי בגלל הולחן על ") שיר האדמה"שונים מופיע גם כ

ר מֶ שעליהם אעמוד (ים מלבד מאפייני דבקה שונ. ובעקבות תוכנו המילולי שקשור לאדמה ולזֶ

                                                
שי ). 21' עמ, )1971(הרצל שמואלי (בשיר " לעורר רושם של מיקרוטוניות"הרצל שמואלי קובע כי זעירא מעוניין  12

  ). oriental soundscape") Shai Burstyn (1999), p.130" שיוצרים "chromatic fluctuations"בורשטין מדבר על 
השכיחות הרבה של שירי החליל נובעת משני . כקבוצה מובחנת בתוך כלל הזמרים" שירי החליל"מעניין להסתכל על  13

אריאל הירשפלד מביא . חיבהקשרו המזר, של רועה הצאן, וזה הקרוב; כתמונות הפסטורליות האירופיות, זה הרחוק: הקשרים
משה ודוד הם מופתיו הקדומים של דמות הרועה והם . הרועה המחלל הוא מרכזו של מיתוס הגאולה: "לכך פרשנות מעניינת

" פסטוראלה"המוטיב הזה התגלגל באמנות ובמוזיקה האירופית הנוצרית וצמח ל. בדמות המשיח, כבר בעולם העתיק, התגלגלו
הזמר העברי החדש הוא לכן הפינה המשיחית ביותר . וממנה הוא בא אל הזמר העברי. החלילהדתית שבמרכזה הרועה ו

נתן שחר מאפיין את שירי החליל במלודיה "). המלחין מהקיבוץ, דוד זהבי", )2010(אריאל הירשפלד " (שבציונות
המופיעות בקבוצות , "לי לי"הברות את מקום נגינת החליל מאפיינות . עם סלסולים  וקישוטים צליליים, סקוונציאלית וגלית

 ). 57' עמ, )2001(נתן שחר (ונעות בצעדים סקונדיאלים , בנות שלושה צלילים לרוב
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 דוריתזהבי מגביה ומנמיך את הצליל סי וכך משחק בין מודאליות , )בפרק על סוגות ערביות

  . מתקבלת תחושה מיקרוטונאלית, כאשר ההגבהה וההנמכה נעשות בסמוך זו לזו. למינורית

  

  

  15-16תיבות , דבקה לאדמה

  

וליצור , תיק אותו לשםהמוסיקה יכולה לה, גם כאשר הטקסט לא מתקשר לעולם הערבי

אף שלא הודפס (נראה כשיר ילדים , שיר נוסף של דוד זהבי, ]6[ לפני אמא אתודה. בכך איזה פער

שתי "). גד גדי"ועם זאת דומה דמיון רב לשיר הילדים של פואה גרינשפון , תחת הקטגוריה הזו

 הייתי חושדת לא. אלא שבפעם השניה הצליל סי מונמך, התיבות הראשונות חוזרות פעמיים

. "הו" ולאחריה הקריאה 11-12אזית בתיבות 'אלמלא הירידה החג, בהקשר מזרחי כלשהו בשיר

אולם השילוב של הנמכות והגבהות יחד עם , השיר אינו נקשר במובהק למקורות מזרחיים

  . מספקות אסוציאציה מזרחית של מרווחים ומודאליות זרים, אזית'מודאליות חג

  

    

  1-14תיבות , דהלפני אמא אתו

  

ההתנודדות בצליל סי מהווה  ,]7[ יום ליבשה,  מתוך אוסף שירי פסחנחום נרדיבשירו של 

השינוי . ור'והשני סביב לה מז, הראשון סביב לה מינור: נקודת מעבר בין שני מרכזים טונאליים

 אלא כערעור היציבות, בקאר לא נשמע כנטייה מזרחית למיקרוטוניות-במול לסי- בין סי

לסקונדה , גם כן, שימו לב. במטרה להכשיר את הקרקע לשינוייה, הטונאלית שהושגה עד כה בשיר

  . המוגדלת בסוף השיר
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  9-12תיבות , יום ליבשה

  

 ידגימו אפשרויות נוספות לדימוי צלילים מחוץ למערכת עמנואל עמירןארבעה שירים של 

 הצליל הבלתי יציב משולב ]8[ מחה תצאוכי בש בשירו .במובהק" מזרחיים"אם כי לא , המערבית

. המדמה כאילו ההרים והגבעות פוצחים בריקודים, עשרה מהירה-בתוך קבוצת חלקי שש

" התנגשות"תורמות ל,  על הפראזה המוסיקליתהכפולהוהחזרה , במול- בקאר וסי- הצפיפות של סי

  .של הצלילים

  

  

    

  17-20תיבות , כי בשמחה תצאו  

  

אין כאן לא משפטים : עמירן לשירים שלעיל נעוץ בהתפתחות המלודיתההבדל בין שירו של 

  .להט והתרגשותהמבטאת , אלא חזרתיות צלילית צפופה ומודגשת, ארוכים ולא קונטור קמור

כחלק , ]9[  אדני הוא האלהים,אפקט דומה קיים בשיר המבוסס על שלוש מילים בלבד

בשנת " הבימה"שהועלתה בתיאטרון , "אהבת ציון"השיר נכתב להצגה . ממערך אקסטטי שלם

רבה צלילית עד , עמירן מצליח להשיג התלהבות והתרגשות בחזרתיות צלילית ומקצבית. 1947 ובקִ

להגביר ולהחיש , להתחיל לאט ובלחש: "על פי הוראתו המפורשת) (3תיבה (כדי ירידות כרומטיות 

בה , בות תפילת יום הכיפוריםנוצרה בעק, ללא כל ספק, ההשפעה. 14"בהדרגה עד התלהבות רבה

, )5-6; 1-4תיבות (בשני חלקיו החוזרים של השיר ). חוזרים על מילים אלה שבע פעמים ברציפות

שבהדרגה מואץ עד לשיא , פשוטחזרתי שירים עם מוטיב מלודי . המנעד הוא קווינטה וטרצה

                                                
להתחיל לאט ועם כל ): "שאמנם לא מופיעה בכל ההדפסות(אנחנו מוצאים הוראה דומה " ישם מדבר לאגם מים" גם בשירו 14

 . במודאליות פנטטונית, יבותהשיר בנוי בסך הכל מארבע ת". חזרה להחיש המפעם
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נדו בקצב בא בד בבד לר'שם האצ, אלא גם לריקוד התימני, אופיניים לא רק לשיר הערבי, מרוגש

  . 15טמפועם אקסטזה ב

  

  

  5-6תיבות , אדני הוא האלהים

  

אלא אף , לשינוי צליל בודד עשויות להיות השלכות לא רק ברמת חלוקת האוקטבה

.  סקונדה מוגדלתצליל הבלתי יציב יוצרכך קורה כאשר ה. באווירה המזרחית של השיר כולו

בקאר בפתיחה יוצר סקונדה -הצליל סי, ]10[ ייםאצא לי בין ערבבשירו של עמירן , לדוגמא

נוצרת כאן צמידות , למעשה. אזי שתחילתו על סול'וכך מתקבל טריקורד חג, במול- מוגדלת עם לה

שתידון בפרק (וסקונדה מוגדלת , )שנידון בפרק הנוכחי(צליל והתקו : בין שתי תופעות מזרחיות

  . 1949בשנת " האוהל"הועלתה בתיאטרון ש, "אינקובטור על הסלע"השיר נכתב להצגה ). הבא

  

  

  

  1-2תיבות , אצא לי בין ערביים

  

מערערים יחד עם זאת את התפיסה , ההתנודדות בצליל סי והנסיון לערער את יציבותו

 שוב 4בתיבה : בורח מהגדרותעמירן כולו לאורך השיר . הכוללת של השיר כמזרחי או מערבי

! ורית טונאלית וברורה'תיבות אחריה נשמעת מנגינה מזאולם שלוש , מופיעה סקונדה מוגדלת

. ור'אך מפנה את מקומו לטובת סיום בפה מז, בקאר- בתיבה שלפני אחרונה חוזר סי, כמו כן

השתעשע , )כפי שכתב בהוראות" (שובבות"ובמידת , יצירתיתשעמירן נטל לעצמו חירות , נראה

  . ם גוון המנגינהושיחק לסירוגין ע, הוסיף נשיפות רוח, עם הצלילים

                                                
: אידלסון על מחול זוגי בחתונה תימנית בירושלים. צ.להלן עדותו של א. ט"ל' עמ, )א"תשמ(יחיאל עדאקי ואורי שרביט  15

ובמידה זו גם הקול . במהירות ובהתלהבות גדולה וביחד עם השירה שמתמהרת ומתלהבת, ואז יוצאים שניהם במחול זוגי"[...] 
 ).  38' עמ, )ד"תרפ(אידלסון . צ.א" (עד המדרגה הכי עליונה, כמבואר לעיל,  את הטוניםמתעלה ומעלה
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שבגלל , של טריטון" תופעת לואי"הצליל הבלתי יציב יוצר , ]11[ אחר יורהבשירו של עמירן 

כי , נראה.  מזרחי ומערבי–דופן בכל קנה מידה -משווה לו אופי יוצא, מיקומו בתחילת השיר

, יו החורגלאח" תיקון"במול נשמע כמעין -שכן הצליל סי, בצורה כזו עקרון המיקרוטוניות נחלש

גם החזרה הבלתי מדויקת של הצלילים לפני סי מטשטשת את הבהירות שנחוצה . בקאר-סי

  .     רבעי הטון-להמשגת שלושת

  

  

  

  1-2תיבות , אחר יורה

  

 כי שיריו של עמירן יוצאי דופן ברפרטואר שירי הזמר המתחקים אחר עקרונות ,נראה

חריגות המוסיקליות מן הסגנון המערבי שכן קשה לייחס בברור את ה, מוסיקליים מזרחיים

שיצירת הרושם של שיריו כוון להסטה מהכיוון המערבי , ייתכן בהחלט. להשפעה מזרחית גרידא

  .16לכיוון חדש ומקורי

  

, תוך שימוש בפסנתר המושווה, ציה של מיקרוטונים עד כהאסכם את מאפייני הסימולא

  :כפי שהם משתקפים מהשירים שלעיל

בלה בין הו • ככל שהצליל . פעת צליל והיתקו בפרגמנטים חוזרים זהים וקצריםהקְ

 . ההקבלה למוסיקה מזרחית ברורה יותר, והיתקו סמוכים זה לזה

  .בולט בפראזה בה נמצא הצליל החריג) לאו דוקא הטוניקה(צליל רסיטציה  •

ובמידה מסויימת , נמצא תמיד מעל לצליל הרסיטציה) או המוגבה(הצליל המונמך  •

 .ל אליואף מובי

  

קיימת גם כתיבה שמדמה , ר לחיקוי המיקרוטוניות הערבית באמצעות פראזות זהותבֶ מעֵ 

 ]12[דבקה דרוז בנעימה . ללא חזרה מלודית מדוייקת, חוסר יציבות צלילית על ידי צליל והיתקו

. רבעי טון-של שלושתהצליל סי מונמך ומוגבה בצפיפות כדי ליצור תחושה ביאתית , אורי גבעוןשל 

אך בתיבה ;  בין הנמכתו והגבהתו של הצליל מפרידות שתים או שלוש פעמותבתיבות הראשונות

                                                
  . 2013ראה מאמרי על עמנואל עמירן שעתיד לראות אור בשנת  16



 69

 אוסף הצלילים בכל : לשיר מאפיינים ברורים של דבקה.השלישית מפרידה פעמה אחת בלבד

  . ובעל מבנה ריתמי חזרתי, הוא מדגיש את תנועת הרקיעה ברגל, מקטע מצומצם מאד

, ביאתי-  סלסול פסיבדו6אנו רואים בתיבה , של עמנואל עמירן ]13[ משחק המחנייםבשיר 

פתיחת השיר כולה בנויה על חוסר קוהרנטיות . בקאר- במול שמיד משנה עצמו לרה- עם רה

  .וחוסר הכרעה בצליל המרכזי, 4במול בתיבה -הופעת סול, 3ירידה כרומטית בתיבה : צלילית

  

 
  

  1-7תיבות , משחק המחניים

  

אם כי הפראזות ,  שני שירים עם פרגמנטים בעלי תחושה מיקרוטונאליתעמנואל זמירגם ל

החל . דורי בירידה נפתח בפנטקורד סול ]14[ אילותהשיר . המוסיקליות החוזרות אינן זהות זו לזו

-  מתנדנדות בין סי9-10תיבות : אך הוא מופרע בדיוק בנקודת העירור,  מתבסס רה מינור5מתיבה 

-המוטיב הריתמי שמינית ושני חלקי שש". ערבה, ערבה: " הנרגשתהבקריא, בקאר-במול לסי

מחזק את זהותו של הצליל הבלתי , האופייני למוסיקה המזרחית ואופייני גם כן לזמיר, עשרה

  . יציב בתוך הקונטקסט הכללי של השיר

בקאר מצביעים על טטרקורד ביאתי - במול למי- החילופין בין מי ]15[ כאגדת רבקהבשירו 

ובמיוחד למה שאני מכנה טכניקת ,  טובה למשפטים האסימטריים של זמירזו דוגמא. הביריד

אך , 12נטיעת התחושה של הגעה לטוניקה וסגירת המשפט בתחילת תיבה ": הארכת הסיום"

בחזרה השניה .  מיד לאחריומנוגד בכיוונו וחורג משורת הטקסט, הוספה של פרגמנט מלודי קטן

  . קצב הצלילים ושוב שובר את הסימטריה הפריודאלית המערביתעל הפזמון זמיר משנה את 

  

                                  

                               
  
  

  
  9-10תיבות ,                                                          אילות11-13תיבות ,    כאגדת רבקה                            
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אלא גם , כי המשחק בין צלילים מוגבהים למונמכים נמצא לא רק במנגינה, סיכום נראהל

ות חלולות לטשטוש הזהות קווינט נפתח בידידיה אדמון של ]16[ שדמתיהשיר . בליווי

הסינקופה . דיאז-בקאר לדו-אדמון מתנודד בין דו, טרם כניסת הקול, 6בתיבה . 17הסולמית

-דו–המהלך דו: אך השניות כאן מעניינת מבחינה נוספת, ליתמדגישה את אי הבהירות הטונא

מי גורמת לו להישמע בכל –אך הקווינטה לה, במול-דיאז להישמע כרה- דו היה גורם לדו–דיאז

לקוח , "בין לבין"המעבר הצפוף בין השניים יכול בהחלט להתפרש כצליל שהוא  .דיאז- זאת כדו

רחשת בפואמה הסימפונית של אלכסנדר בורודין תופעה דומה מת. מתוך מערכת מודאלית ערבית

טונית של אדם בתוך נוף ומתארת תנועה מונ, "שדמתי"שכמו , )1880" (מערבות אסיה התיכונה"

  . כחלק מעלייה כרומטית, דיאז- הצליל דו מבוטא אצל בורודין כסי, במקרה הזה. סטטי מזרחי

  

  

  1-9תיבות , שדמתי

  

  

  

  )נושא הטיול (28-31תיבות , מערבות אסיה התיכונה

  

                                                
  . אין באפשרותי לדעת בודאות האם אדמון עצמו חיבר את הליווי, שוב 17



 71

, נשמע בליווי מעט אחרי כניסת הזמר, אם כי באופן מעט שונה, ריבוי פנים לצליל בודד

, בקאר- דיאז ולאחריו פה-עם פה, 10כוונתי לליווי הערבסקי בתיבה . והופך לתבנית קבועה בשיר

-סי/קארב-המלודיה עצמה מדגימה את השניות של סי. הבולטים על רקע צליל סטטי ארוך בקול

התנועה המונוטונית אותה השיר מבטא היא חלק מאידאל המנעד הצר ). 14-15תיבות (במול 

רבו לדברשבשבחו  לאופיו של החלוץ המסתפק  החסכנות המלודית הותאמה : מלחיני הזמרהִ

עליהם נוספה ו; יה הרומנטית האירופית עליה גדלו המלחינים וכראקציה למלוד,במועט

ק במורשת האוריינטליסטית חשורשי ההסתכלות הזו נעוצים הר .18אידאולוגיה מזרחית

, בחזרתיות ומונוטוניות לדימוי מוסיקה מזרחית, בין שאר סמליה, אשר השתמשה, האירופית

, שהפכה לסמל למזרחיות, "סטטית"פעולה כזו יצרה מוסיקה . שבדקויותיה התקשתה להבחין

דבר ולאקזוטי   :לדבריו של אריאל הירשפלד. קהלמִ

  

מפני שגיווני המוזיקה , האוזן האירופית שמעה במוזיקה המזרחית מונוטוניות מתמדת

: העובדה הזאת יצרה דימוי מוזיקלי מהופך. המזרחית היו כתמים עיוורים במבנה הקשב שלה

  . 19המזרחיות המוזיקלית האירופית נועדה לייצג מונוטוניות

  

טטיות מזרחית במסגרת ס:  מדמה בדיוק את המונוטוניות הזו"שדמתי"השיר 

,  סביב ארבעה צלילים בלבדתנועעחלקו הראשון של השיר מ. טקסטואלית של עבודת האדמה

הם מסמלים בחוסר , שמלבד היותם נתונים במשקל משתנה ומלווים בצלילים בלתי יציבים

  . שעתידה להיות מופרחת כעת על ידי האיכר הזורע והקוצר, תנועתם את השממה המזרחית

  

  סיכום

אחת מתכונותיה . למוסיקה המזרחית איפיונים חדים וברורים באוזני המאזין המערבי

, האוזן המערבית. הבולטות היא קיומם של מרווחים שאינם מצויים במערכת הצלילים המערבית

שהתעניינותם במוסיקה המזרחית , מלחיני הזמר". זיוף"תופסת אותם כ, שאינה מורגלת בהם

 את התכונה הבולטת ביותר במוסיקה הבליטו, לצד תרבות ערביתנבעה מהחיים המשותפים 

                                                
ויש מנגינות החוזרות ,  לצמצם את מספר הצלילים בשירהשאיפה למזרח העתיק מתבטאת גם בנטיה: "לדברי מנשה רבינא 18

. אל הטטרכורד בן ארבעת הצלילים הבאים בהדרגה בזה אחר זה מבלי שתורגש במנגינה דרישה להרבות בחומר כדי להעשירה
 מאת" רחל"לדוגמה יכול לשמש השיר . אחדותית וסוד העושר שלה בהסתפקותה במעט, שלמה, היא סגורה ומוסגרת, להיפך

). 10' עמ, )ג"תש(מנשה רבינא " (אבל אלה דים להבעת תכנו ורוחו של השיר.  טטרכורד–ארבעה צלילים . יהודה שרתוק
מנשה רבינא " (וגם מהצלילים המזרחיים נושבת רוח המדבר, במלים מתרונן קולה של רחל: "[...] ובמקום אחר על השיר

 ).    ה"רמ' עמ, )ד"תשי(
  .137-138'  עמ,)2000(אריאל הירשפלד  19
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וצלילים שגובהם האבסולוטי איננו  מיקרוטוניות –" זיוף"הזו שגרמה להם לתחושת , הערבית

מחצי הקטנים מכיוון שמערכת הצלילים המערבית לא מאפשרת ליצור בעצמה מרווחים . יציב

חזרה על צליל והיתקו תוך פרק זמן : חיםמרוואת אותם מצאו המלחינים דרך להמחיש , טון

לחיזוק . מתקבלת תחושה שהצליל בלתי יציב, באופן הזה. במסגרת אותו פרגמנט מלודי, קצר

המאופיינת , לרוב תלווה את הפראזה המוסיקלית אווירה מזרחית כללית, הקונוטציה המזרחית

 המעורער ללא מאפיינים פעמים יופיע הצליל. או טקסט תואם, סקונדות מוגדלות, במנעד צר

או , ואז יש לתהות האם כוונת המלחין היתה לאפיין כתיבה מזרחית במכוון, מזרחיים נוספים

  . ספציפיחלופי שיוך ללא ,התרחק מהמסורת המערביתלשמא 

, של אדמון" שיר הגמל"ובראשם , חלק מאותם שירים הפכו למצייני דרך בזמר העברי

צלחתם טמון בקשר האמיץ שלהם למאפיינים המוסיקלים סוד ה. של זעירא" שיר החליל"ו

מנעד צר וטקסט , ולאחר מכן חסכנות צלילית, בראש ובראשונה חיקוי מיקרוטוניות: המזרחיים

שהושתת על העבר , "מבשרי הסגנון הישראלי החדש"שני השירים צוטטו פעמים רבות כ. תואם

ון המיקרוטוניות המזרחית על ידי צלילים איפי. יחד עם ההווה לצד ערביי הארץ, המזרחי היהודי

הוא אפוא תוצר של השפעה מקומית שחלה על המלחינים , שגובהם האבסולוטי משתנה

   .  ייחודימזרחיבעל מאפיין , בלת היא שיר זמר עבריהתוצאה המתק. המערביים בארץ ישראל

  



 73

  מודאליות. 2

  

 מהמאה התשיעית ועד לאחר שראינו בפרק הקודם את התפתחות חלוקת האוקטבה החל

בפרק זה נראה כיצד אורגנו צלילי האוקטבה במסגרת מודאלית המקנה להם היררכיה , לימינו

  .ואופי סולמי

הניסוח הבהיר המוקדם ביותר אודות התפיסה הערבית המודאלית נמצא בחיבורו של 

. דמו לוהמתבסס על תאוריות שק, במאה העשירית) 967נפטר (ההסטוריון והמשורר אל אצפהני 

נאסף חומר מקיף על ההסטוריה התרבותית הערבית מן התקופה , שערךספר השירים הגדול ב

צרף אל אצפהני הסברים על כל , בספר. בדגש על שירה ומוסיקה, איסלאמית ועד לתקופתו-הפרה

כפי " תוויםהחוקים הבסיסיים של ה"הוסיף אל אצפהני מסה המסבירה את , כמו כן. שיר ומלחין

 –ומכאן שמה , שיטתו מודגמת על שריגי העוד ועל האצבעות הפורטות. 1 על ידי מוריושהובנו

ע  ג) אצבעות(תאוריית הַאצאּבִ כל מודוס נקבע על פי הצליל המרכזי המאופיין ). מסלולים(ארי 'והמַ

בקמיצה , ולפי המסלול בו שאר הצלילים מופקים, על ידי המיתר הפתוח או השריג המקצר אותו

  . 2כמו בשיטה הפיתגוראית,  בסך הכל היו במערכת שמונה אצאבע ושניים עשר צלילים.או באמה

 סולמות 84כלל , במאה השלוש עשרה, אותו פגשנו בפרק הקודם,  חיבורו של צפי אל דין

 סולמות ראשיים 12מתוכם ציין אל דין . אך הוא מסביר כי לא כולם נוגנו בפועל, מודאליים

דּוד( אזאת( משניים 6- ו, )שֻ הסולמות הללו . 3והם הסולמות שיהוו הבסיס לשיטה המודאלית, )ַאוַ

על פיה הסולמות , בנויים על השיטה הטטרקורדלית שעמדה גם בבסיס ההנחה של חכמי יוון

נּוס ביוונית(בנויים מצירופים שונים של ארבעה צלילים  ). נְס'גִ : ביחיד. נאס בערבית'ומכאן ַאגְ , גֵ

כמו גם שמירה על , לילים מאפשר ניידות ובנייה של סולמות חדשיםצירוף מספר קטן של צ

רבה שבין הסולמות   .הקִ

  

  

                                                
1 Eckhard Neubauer (2010).   
 . 138-139' עמ, )1999(אמנון שילוח  2
במוסיקה הפרסית עדיין ניתן למצוא כיום סולמות . אך צליליהם עברו שינויים, חלק מהסולמות שמרו על שמותיהם עד היום 3

  .כפי שהיו בעבר
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 .112' עמ, )2006(דליה כהן מתוך . נאס השונים'האג

  

.  מקום–שפירושו , ) מקאמאת–ברבים  (מקאםרק במאה החמש עשרה הופיע המושג 

 המקאם בנוי על צירוף של שני .4אידלסון כתב כי זהו המקום או הבמה בה שר הזמר לפני המלך

וכל המקאמאת שפותחים , של המקאם) ע'דְ 'גִ (נס הראשון מהווה את הגזע 'כאשר הג, נאס'אג

כמקאם  כבר מלכתחילה התגבש המקאם ראסת. נס נחשבים להסתעפות משפחתית שלו'באותו ג

  .שכל שאר המקאמאת ממוקמים ביחס אליו, הראשי

וזאת על , הטיפוס המלודי של המקאם קיבל חשיבותעשרה - עשרה והתשע-בין המאות השש

פעולה זו היא טבעית , לדעת אידלסון. חשבון חישוב גודלי המרווחים וצירוף הטטרקורדים

- וכל פעילותם המוסיקלית נעשית על, שכן המנגנים והזמרים לרוב אינם קוראי תווים, והכרחית

הטיפוס המלודי . ו אותו מיד ובקלותבכדי שיזה, לכן התעורר צורך בסימן היכר לכל מקאם. פה

באותה תקופה גם . 5 תנועות אופייניות ומוטיבים הספציפיים לכל מקאם ומייחדים אותו–משמעו 

במאות : התעצמה תפיסת הקשר בין סוגי המקאמאת השונים ובין גורמים חוץ מוסיקליים

יריעה לקשר בין ובתקופה זו הורחבה ה, 6הקודמות קושרו מקאמאת שונים למצבי רוח שונים

  .  קוסמולוגיות ומטפיזיות, חברתיות, רפואיות, המקאמאת לבין תכונות רוחניות

 .דליה כהן של הכפי שמובאים בספר,  מקאמאת רווחים במוסיקה הערביתמספרלהלן 

  :הוא שנותן לסולם את שמו ואת תחושתו) נס הגזע'ג(נס הבסיסי 'שימו לב שהג

  

                                                
  . 52' עמ, )ג"תרפ(אידלסון . צ.א 4
 . 53' עמ, שם 5
ד : "ן נבע הקשר בין מוסיקה לטקסטומכא 6 אם למשל . לטקסט יש להקפיד שתכונות השניים יתאימו] מודוס[לפיכך בבחירת שַ

נְד  " לא יעשה השילוב ביניהם יפה, ]המעורר מן עצבות ואדישות[פיוט המתאר אדם שמח ילווה בלחן שנכתב במודוס זיראפְקַ
   ). 144' עמ, )1999(אמנון שילוח בתוך , כתאב אל אדואר, )13- המאה ה(צפי אל דין (
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  .112 'עמ, )2006(מתוך דליה כהן 

  

אך רק מעטים ,  ספרי התאוריה ייתכנו מספר רב של סולמותעל פי, כפי שהזכרתי לעיל

 שני –האופן בו בנויים המקאמאת . וגם בתוכם שולטת הירארכיה, מהם התקבלו בפרקטיקה

וליצור מקאם , נס אחר'בג) נס הגזע'לא ג(נס השני ' להחליף את הג מאפשר–נאס זה על גבי זה 'אג

. בפעולת מודולציה, קיימת אפשרות נפוצה לעבור בתוך מנגינה למקאם אחר, זאתמלבד . חדש

 ולחזור בשלום –אפילו רחוקים מאד , הנגן המומחה מתהדר ביכולתו לעבור בין מקאמאת שונים

המשתנה ממבצע למבצע , קיים מרחב ניכר של פרשנות אישית בביצוע, באופן כללי. למקאם הבית

גיבש ,  שחקר בצורה מקיפה את המוסיקה הערבית,ה'ארלנז'ודולף דהברון ר. 7וממקום למקום

עשרה את הגדרתו של המקאם כפי שהיא נובעת - בסוף המחצית הראשונה של המאה התשע

; ")דומיננטה"ו" טוניקה", התחלה(צלילים מרכזיים : והדגיש מאפיינים נוספים, מהפרקטיקה

  .8הוחשיבות המנעד והטסיטור; שילוב הטטרקורדיםאופן 

                                                
7 Amnon Shiloah (1981), p.38-39.  
8 Ibid., p.40.   
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, סיוע למידע על המתרחש בארץ בתקופה המודרנית קיבלתי ממחקרן של דליה כהן ורות כץ

אמנם תחילת תקופת מחקרן ממוקמת בסוף . 9 ונפרש על פני כארבעים שנים60- שנערך משנות ה

אך יש לשער שהמאפיינים אותן מצאו כשליטים במוסיקה הערבית העממית , תקופת מחקרי

כהן וכץ ערכו מחקר . בתקופת היישוב ובתקופת ראשית המדינה, לפני כןבארץ היו קיימים עוד 

 350-מקיף ביותר אודות המוסיקה העממית של ערביי הארץ בגליל ובמשולש בהסתמך על כ

כי , עבודתן הראתה. שירים שהוקלטו על ידן ונותחו על פי מאפיינים מוסיקליים וחוץ מוסיקליים

. ודעים לכל המערכת התיאורטית העניפה של המקאמאתהמבצעים הכפריים בארץ כמעט ולא מ

, )שתפורט בפרקים הבאים(נגינתם ושיריהם מבוצעים בעיקר על פי מערכת צורנית וסגנונית 

  . 10הקובעת את כללי הביצוע

  

הצליל הישראלי "בחיבוריהם של חוקרי הזמר העברי מצויינת המודאליות כחלק מן 

ני הזמר הישראלי כדי להבדיל עצמם מן המוסיקה אחת הפעולות אותה נקטו מלחי". החדש

מנעּות מצליל מוביל, הגלותית הוא פינה את מקומו לטובת סולמות , בהחלטיות ברורה. היתה הִ

ההעדפה השלטת היתה לכיוון המודוסים . טבעיים ומודוסים נעדרי נטייה הרמונית אירופית

הרצל שמואלי מוסיף עליהם את חטיבת . 11וסולמות פנטטונים למיניהם, מיקסולידי, דורי, אאולי

טונים דמויי דורי  קסָ לדברי . 12)ללא צליל שביעי(ור 'או דמויי מז, )ללא הצליל השישי(הסולמות ההֶ

, על מלחיני הזמר העברי החדש היתה מכרעת בהקשר זה  אידלסון.צ.השפעתו של א, שי בורשטין

רת בית המקדש נתן את אותותיו הקשר בין המודוסים העתיקים ובין זמוחלחול משנתו בדבר 

תפיסה האינטואיטיבית של שהכתיבה המודאלית נבעה מתוך ה, יוצא אפוא. 13בזמריהם

החל (וכהמשך להתעוררות לאומית כללית והתעניינות במסורות עממיות , אותנטיות מזרחית

וכלה , עשרה- בתחילת המאה התשעDes Knaben Wunderhornמהאוסף הגרמני המפורסם 

  ).   וסיקולוגים בלה ברטוק וזולטן קודאי במחצית הראשונה של המאה העשריםבאתנומ

ישנם . נראה שלא אצל כולם? נעשתה בתהליך מודע" ייחודית"האם הכתיבה במודאליות 

  :בניגוד לכתיבה שנובעת בעקבות למידה, רגשית- מלחינים שדיווחו על כתיבה אישית

  

                                                
9 Dalia Cohen and Ruth Katz (2006).   

10 Ibid., p.3; 29.  
;  מזכירה גם את הפריגיMichal Smoira-Roll (1963), p.56; 5' עמ, )ג"תש(מנשה רבינא ; 30' עמ, )ב"תש(יצחק אדל 11

  .  Shai Burstyn (1999), p.131; 136' עמ, )ד"תשס(יוסף גולדנברג 
  .143-155' עמ, )1971(הרצל שמואלי  12
  .127-129' עמ, )ח"תשס(שי בורשטין  13
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ר שמואלי "בהתאם לד, ל מקאם מיקסולידיהשירים שלנו מבוססים ע, ר באייר"בהתאם לד

אך אני חושש שאם ננסה אנו הקומפוזיטורים לכתוב מעתה . נקבעים הם על תבניות קישוטיות

  .14לא נגיע אלא למבוי סתום, על יסוד תבניות או מקאמים

הכתיבה כמותה כתהליך תת הכרתי ואין היא קשורה לכל מגמה הכרתית , לפחות אצלי[...] 

העתיד ] של השיר[הסולם או הדמות שלשיר , את התבנית, טרם הכתיבה עצמההקובעת עוד 

לעולם אינני מסוגל לרשום את השיר עד שאינני יכול לשיר את כולו , אני מכל מקום. להווצר

והן רק אז נגש אני לקבוע את תבניתו ואת מהות הסולם . באופן זורם ושלם מבלי להכשל בדרך

  . 15עליו הוא מושתת

ראשית כל קיים . גם לא מוסיקה ישראלית, יצור שום מוסיקה על פי החלטה מראשאי אפשר ל

מזרחיות , הוא צריך לספוג את כל ההשפעות הקיימות בארץ. כוחו וטעמו של היוצר

  .  16ומערביות

  

בלתי "המנכס לעצמו את כל הצלילים , אותו תאר זעירא" תהליך תת הכרתי"

המודאליות :  שהמלחינים קיבלו ושמעו במהלך חייהם,המוחשיים והרעיוניים, "אינטואיטיבים

והמוסיקה הערבית , התאוריות של אידלסון, החדשה של המלחינים הלאומיים האירופאים

אנסה להבחין בין שירים שנכתבו במודאליות שנחשבה , עם זאת, בפרק הנוכחי. שמסביבם

 שנכתבה תחת השפעה לבין מודאליות; המודוסים הכנסייתים העתיקים, היינו, "ישראלית"

אתייחס רק לפרמטרים הנובעים מן , לצורך הניתוח המוסיקלי. מקאמאת, כלומר, מזרחית

, ולא לצליליהם של המודוסים העתיקים, המודאליות הערבית שנכחה בסביבתם של המלחינים

מרים המאופיין , אז' ביותר יעניק מקאם חגולטאת החותם הב. שקושרו בצורה אסוציאטיבית לזְ

. ורק שירים בודדים יישאו בתוכם מאפיינים מרווחיים של מקאמאת אחרים, קונדה מוגדלתבס

  :לכתיבה כזו מספר סיבות אפשריות

אולם חסר להם הידע , אמנם כמחצית ממלחיני הזמר קיבלו השכלה מוסיקלית •

 .התאורטי הדרוש לכתיבה בסולמות מזרחיים

רבן את המלחי, קושי בתפיסת המרווחים הקטנים • נים להדגיש מאפיינים שדִ

 . מבנים מלודיים וכדומה, מנעד, כקצב, מזרחיים שהיו נהירים להם

 .מגבלה אובייקטיבית של כלי נגינה בכוונון מושווה •

                                                
 .86' עמ, )1968(בתוך מיכל זמורה . בכנס על יסודות מזרחיים ומערביים במוסיקה בישראל, חיים אלכסנדר 14
  .87' עמ, שם, מרדכי זעירא 15
 . 345' עמ, )1964/2009(מצוטט אצל ציפי פליישר . ון רדיונחום נרדי בראי 16
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 שסקונדות מוגדלות היו אחד מדרכי ,רבת שניםשענות על מורשת אירופית הִ  •

 . ביטוייה המרכזיים לייצוג המוסיקה המזרחית

. קיימת אבחנה בין משמעויותיה השונות, בעלי סקונדה מוגדלתגם בתוך קבוצת השירים 

 משום שהסקונדה המוגדלת בולטת ומשמעותית עבור מי שגדל על ברכי המוסיקה דוקא

קונוטציות בעזרתה  למלחינים לבטא תמאפשרהיא ולפיכך , כוח ההבעה שלה גדול, המערבית

  . מגוונות בשיריהם

  

  דה מוגדלתסקונ: מודאליות מזרחית בשירי הזמר

ידועה , )ובמיוחד הערבית(הסקונדה המוגדלת כמאפיין מוסיקלי של התרבות המזרחית 

עשרה -והתאפיינה בעיקר במאה התשע, עשרה בארצות המערב-כבר מהמאה השמונה

משמעויותיה השונות בתוך הקונטקסט המוסיקלי מקנות . בעבודותיהם של המלחינים הרוסיים

  . ולעתים קצת מכל אחד, חסידי, ניצוע, ערבי: לה אופי רב פנים

  

  

                            

  שוניםההופעותיה של הסקונדה המוגדלת בסולמות                      

  

קיומה של הסקונדה המוגדלת במערך הסולמי האירופי בא לידי ביטוי במיוחד בסולם 

אולם . ין הצליל השישי מרווח של טון וחציבו הגבהת הצליל השביעי יוצרת בינו וב, מינור הרמוני

ללא , בעוד השימוש בצליל השביעי המוגבה נעשה תדיר בשל המשיכה החזקה שלו לעבר הטוניקה

הרי שהשימוש בסקונדה המוגדלת כמרווח , הסקונדה המוגדלת כשלעצמהמטרה להדגיש את 
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המוסיקה התורכית רק עם פריצתה של , כפי שאראה בהמשך העבודה. עצמאי כמעט ולא קיים

. ותמיד כמאפיין זר ושונה, נכנסה לשימוש הסקונדה המוגדלת, הונגרית לתודעה/והצוענית

ץ עבה בין , בגלל מצלולה היוצא דופן במוסיקה המערבית, הסקונדה המוגדלת יִ " כאן"יוצרת חַ

  ". אחר"ן המצביע על האקזוטיקה והמסתוריות בעולם הּמָ ומהווה כמו סַ , "שם"ובין 

  

- הסקונדה המוגדלת המדוברת כמעט אינה מופיעה ברפרטואר העממי, רבה האירוניהלמ

, כמעט כל השירים שנבדקו הם במקאם ביאת, על פי מחקרן של דליה כהן ורות כץ. ערבי בישראל

כללו אותה בשיריהם כסממן , מלחיני הזמר שחיו לצד הערבים, למרות זאת. 17וראסט, סיגא

שנהגו לזמר , מכיוון יהודי המזרחהוא השפעה זו של ולי מקורה א". מזרחיות"או " ערביות"ל

העלה השערה כי מכיוון , מוסיקאי יוצא פרס, מלמד-ניסן כהן. אז בתפילותיהם'במקאם חג

, והמרווחים בין הצלילים יכולים להיות גם בני חמישית, אז אינו מדוייק'שהביצוע של מקאם החג

אז למעשה 'את מקאם החגתפסו  המערב יוצאי מדינות המלחינים הישראלים, רבע או שליש הטון

  :כמודוס פריגי מעוטר

  

כפריגי עם ] אז'חג[באופן זה קולטת אוזנו של המאזין העברי עולה אירופה את הסולם 

ישמע בוודאות גמורה מקאם , ואילו המאזין העברי בן אחד השבטים העולים ממזרח, סלסולים

תיק –חי המורכב מחלקיקי הטונים הוא הסולם המזר, הקרוב ללבו ולרוחו  אשר טרם – נים וָ

  .18נקבע להם כתיב מתאים בכתב התווים

    

אז הפכו למאפיינים ' הסקונדה המוגדלת והחגבעטייןניתן לשער מהן הסיבות 

, הסקונדה המוגדלת היא רכיב מוסיקלי מאוד מאובחן: האולטימאטייבים של המזרח במערב

אין כל בעיה לנגן אותה במסגרת . רבעי טון בלתי יציב-שלושתיותר מ, המזדקר לאוזן המערבית

מכיוון שהסקונדה המוגדלת לא מצויה . רבעי טון- בניגוד לשלושת, מערכת הצלילים המערבית

  . היא איפשרה שימוש בצליל מוביל בד בבד עם זרּות, במלודיות מערביות טיפוסיות

  

  לבי במזרח

הגות העבריות  את שירו על הנְ דכי זעיראמרכתב " על יד הפירמידות, שם, אי שמה"

על אף שאלה ,  מדמה צלילים מצריים עתיקים]17[ על יד הפירמידות. שהתגיסו לצבא הבריטי

                                                
17 Dalia Cohen and Ruth Katz (2006), p.22.   
  .18' עמ, )1956(מלמד - ניסן כהן 18
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לפחות מבחינת (העתיקה לא ידוע דבר  כיוון שעל המוסיקה המצרית. ודאי לא היו גלויים למלחין

האסטרטגיה הקומפוזיטורית . יש מאין, כביכול, הרי שצריך להמציא אותה, )האינטונאציה

, דא עקא. אוריינטליסטית, מן הסתם, הזמינה לביטוי מוזיקה מדומיינת אקזוטית היא

, לפיכך! שהאמצעים האוריינטליסטיים כבר תפוסים למוסיקה ממשית של ארצות המזרח הקרוב

מעניין להיווכח שתוכן השיר מספק . השתמש בהם זעירא תוך הקצנת רמת האקזוטיקה שלהם

זמננו עם מצרים -השיר מפגיש את מצרים הערבית בת: צדקה נוספת לאופן ההלחנה שלפנינוה

כך שהכתיבה יכולה לעשות שימוש באוריינטליזם המכוון לסימולציה של מוסיקה , העתיקה

  .  תוך פזילה לימי קדם, ערבית

יאות כורכות זו בזו את המצ" מרחק"ו" הרחק", "שם", "שמה"החזרות הרבות על המילים 

הופך באחת למרחק שנות דור בין התרבות , ישראל ומצריםארץ המרחק הפיזי שבין : ואת הדמיון

שעד כה לא נתפס , התממשותו של האוריינט. העברית המתחדשת לתרבות המצרית העתיקה

, קורמת עור וגידים בשיר אהבה בן ימינו, כישות ממשית אלא יותר כאוסף סמלים וסטראוטיפים

השילוב הבלתי אפשרי הזה מקבל נופך אגדי , בחלומו של זעירא. י מצרים הקדומהעל רקע צליל

ויוצר , את הצלילים המוגבהים משלב זעירא עם כרומטיקה איטית. misterioso – ומסתורי

- סול–מתוך הפנטקורד לה(זעירא נמנע מרצף סולמי . ערפול טונאליותחושה של ערפול חושים 

הוא נמנע מטטרקורד , יתר על כן. רופים מקוריים ופיקנטיים יותרוכך יוצר צי, )רה–מי–פה–דיאז

הוא נוקט כאן בצלילי סולם , למעשה. שהוא הקונטקסט השגרתי של הסקונדה המוגדלת, אזי'חג

המוטיבים המלודיים העיקריים בשיר הם כרומטיקה וירידה . צועני בטרנספוזיציה על רה

כמו בטשטוש : הסוף מעניין מכולם. מרוביםואליהם מתווספים טרילים , בקוורטה מוגדלת

בירידה , "אי שם"חוזר זעירא פעמיים על הפרגמנט ,  היפנוזה שבכוחה להחזיר אל העבר, הכרה

  .  בטריל ארוךלווהדיאז מ-כאשר הסול, דיאז- סול–כרומטית לה

  

  21-23תיבות , על יד הפירמידות

  

  

תיבות  (אדמוןידידיה של  ]16[שדמתי תופעה דומה מתרחשת בסיום חלקו השני של השיר 

 אאידה המקום להיזכר בזה. כרומטיקה בירידה בתוספת לסקונדה מוגדלת וסיום ביאתי: )31-34

מדמה גם , אף הוא על יד הפירמידות, שיר הכוהנות המצריות במערכה הראשונה). 1871(של ורדי 

 המלודי בין שירתן אמנם הדמיון. בטקס במקדש האל וולקן, כן את המוסיקה המצרית העתיקה
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אך בכל זאת הקווים הכרומטיים והטמפו , הסופרנית של הכוהנות לשירו של זעירא אינו גדול

 –יוצרים ביחד אווירה מזרחית שמיקומה במקרה זה , עם הבלחות של סקונדות מוגדלות, האיטי

  .   מצרים

  

  "אאידה"שיר הכוהנות המצריות מתוך 

  

, ית המדומיינת הם אפוא קוים כרומטיים ארוכיםשני המאפיינים של המוסיקה המצר

הרי שהקוים , אם נתייחס לסקונדות המוגדלות כסממן מזרחי כללי. וסקונדות מוגדלות

אשר גורלה נחרץ להתבטא , הכרומטיים נותרו לנו כמאפיין המובהק ביותר של המוסיקה המצרית

 במחזה ,אשת שלמה המצרייה, נופריתדוגמא דומה נמצאת בשירתה של . בלבד) כמעט(בדרך זו 

פונה אל הלבנה נופרית , אחד משיריהב . מאת נתן אלתרמן"שלמה המלך ושלמי הסנדלר"

 הלחין את שיר הנקמה של נופרית בדרך סשה ארגוב. מביעה את רצונה לנקמה ושבשמיים

 )סקונדה מוגדלת(=ריף בעל טרצה מוקטנת , עולים ויורדים קוים כרומטיים: לחלוטין" מצרית"

  . 19ומליסמה כרומטית ארוכה לקראת הסוף, בקו הבס

  

    

  5-13תיבות , שיר הנקמה 
                                                

. אלא במקרה שהדבר נדרש מתוך הטקסט, אילנה איבצן מציינת כי סשה ארגוב לא נטה לכתיבת שירים בסגנון מזרחי 19
אילנה איבצן (ישראלי במשך שנים רבות - ת שלא התקבל בקרב הממסד המוסיקלי הארץזו אולי אחת הסיבו, להשערתה

  ).  275' עמ, )2003(
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זו . של זעירא ]18[ הנאוההוא , אך בהקשר שונה לגמרי, שיר אהבה אוריינטליסטי נוסף

נראה שתמונת : הזדמנות מצוינת לעמוד על הקשר שבין שיר השירים ללחנים אוריינטליסטים

. עוררה אסוציאציות מזרחיות בקרב מלחיני הזמר, כי אחר"י תניותר מכל דימו, הדוד והרעיה

באמצעות ציטוטי (שתוכנם קשור לשיר השירים , כל השירים בעבודה זוכמעט ש, עובדה היא

 ,גם בשיר הנוכחי. אוריינטליסטי/מולחנים בסגנון מזרחי) שיבוצי מילים או דמיון תוכני, פסוקים

הראשון איטי :  השיר בנוי משני חלקים ניגודיים.נון זהבסג הלחנה מזמינים, "דודך"ו" הנאוה"

 1אזי בתיבה 'פרגמנט חג: התיבות הראשונות נבנות בהדרגה. והשני קצבי וריקודי, ובעל מנעד רחב

 עליה 3ובתיבה ; דיאז-אחריו חזרה על הפרגמנט אך הגעה לסול; )הפינאליס(דיאז -שנעצר על פה

אם כי בכיוון (דיאז -אז נוסף על סול'פנטקורד חג.  הכפולהשיא המלודי מגיע אחרי הקו. ללה וסי

-על דו: אז' חגחלקו הראשון של השיר בנוי משני מקאמאת, למעשה. 5-10נמצא בתיבות ) ירידה

ארבע תיבותיו . 20מזכיר שיר תימני קצבי, בניגוד לראשון, החלק השני. דיאז- דיאז ועל סול

המודאליות כעת . מקצב מנוקד וסלסולים, ותחתעם סינקופה פ" לַה"הראשונות מושרות בהברה 

" הודבקו"נראה ש, עם זאת, )15-18(ארבע התיבות האחרונות . אלא מינורית, אזית'כבר אינה חג

ויוצרות סגירה , ורית'הן פותחות בצליל מי גבוה בתחושה מז. לשיר והן אינן המשך ישיר שלו

  . אופיין כמזרחילשיר המ, "פזמון החוזר"מערבית על הטוניקה במילות ה

  

שנמצא בדיוק על קו התפר בין אוריינטליזם אירופאי לבין התרשמות מקומית , שיר נפלא

אם נצא מנקודת ההנחה שזהבי כתב את הלחן בעקבות . דוד זהבישל  ]19[ שיר ערביאמיתית הוא 

ל ובכישוף הפלאי ש, הרי שזהו השיר היחיד בכל הרפרטואר שעוסק בשיר הערבי עצמו, המילים

במלודיה מאד לירית , זהבי מימש במוסיקה את המילים הכתובות. פעולת השיר על השומע

דמות למושא השיר עצמו , ונוגעת השיר עושה , מצד אחד .עצוב וערירי,  שיר ערבי–אשר מנסה להִ

רושם של נסיון כנה לקחת מאפיינים אמיתיים של אותם שירים ערביים ששמע זהבי לאורך 

. וכלה בפרמטות, דרך שינויי משקל וטשטוש פעמה זוגית על ידי טריולות, ליםהחל מסלסו: 21חייו

זהבי לא נמנע מהצגת הסקונדה המוגדלת , מן הצד השני". שחרזדה"את אלה לא נמצא אפילו ב

-  לשמשון ודלילה של סןנמצא קווי דמיון אפילו 24-25ובתיבות , כסממן המזרחי האולטימטיבי

  !סאנס

  

                                                
י "- ב" לַ - לַ - לַ "בביצועה של חנה אהרוני השיר מקבל תפנית חסידית כאשר היא ממירה את המליסמה  20 י- הַ ם- דִ   ".דַ
 וצלילי המזרח –אבא מחד  של שבת ויום טוב מפיהצלילים הראשונים שספגתי בילדותי היו מזיגה של צלילי הזמירות " 21

  ).5' עמ, )1981" (שלא יגמר לעולם"מתוך ההקדמה לספר שיריו  ("שבקעו מבתי הקפה הערביים שבקרבת ביתנו מאידך
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  "שמשון ודלילה"בכחנליה מריקוד ה: סאנס- סן

  

  

  24-25תיבות , שיר ערבי: דוד זהבי

  

אצל מתתיהו שלם היה . מוזכרים ערביי הארץ בשמםמקורפוס שירי הזמר בשלושה שירים 

ן: "זה בהקשר שלילי ב אורב לטרף- ּבֶ אצל עמנואל זמיר מתוארת ; ")היתה ארצי"בשירו " (עֲרָ

רָ - זה לזה כל בני "–אחווה כלל עולמית  ואילו אצל הסופר והמשורר יעקב ; ")דבקה החמור" ("בעֲ

שירת הערבי הפלאית מצטיירת כאילו בכוחה ליצור קסם ולעצור את הזמן ,  בשיר לעילשטיינברג

ונובע ממנו מן עצב בלתי מוסבר , הוא מחוספס וחסר חן: השיר הערבי מתואר בפשטותו. מלכת

שובה "השיר , אך עם זאת,  בעקבות השירהמאזין אינו עובר תהליך נפשי. המתמזג עם הדממה

  . ומעורר בו חזיון לילה מיוחד" את לבבו

, הבית הפותח והסוגר. א- ג-ב-במתכונת של א, דוד זהבי חילק את מבנה השיר לארבע

הבית השני מתאר את ; זהים מבחינה מלודית, המתארים את בקיעתו וגוויעתו של השיר הערבי

 שיריתהשלישי מגיע לשיא צלילי כאשר מתוארת ההתפתחות ההבית ו; ניגונו החזרתי של השיר

תוך שילובם ,  יחד כולם מאפיינים את השיר הערבי באמצעים מוסיקליים ברורים.בפיו של הערבי

מלווה אותו לכל , יסוד מרכזי בשיר, הסקונדה המוגדלת. ליצירת שיר לירי, במנעד מערבי רחב

אך הסקונדה המוגדלת תופיע גם , אז על רה'ם חגהמעטפת המודאלית של השיר היא מקא. אורכו

אחת נוספת (המליסמות בשיר אינן מרובות . 21בתיבה , כמליסמה, אז על סול'בתוך פנטקורד חג

  . מקנים תחושת מזרחיותאולם הסלסולים המהירים , ")שמשון ודלילה "24בתיבת 

 שלא כמו בשיר , רחבנעדהתנהלותו המלודית של השיר מצביעה על התפתחויות רבות ומ

, אשר פותח בעליה אוקטבית לצליל הפינאליס, בייחוד נראה זאת בבית השלישי. העממיהערבי 

ושוב תעלה לצליל , גם בהמשך הבית תרד המנגינה מטה. אזיות'וממנה יורד בטריולות חג

אל , הסלסולים והקונוטציות המזרחיות הרחבות, המודאליות המזרחית). 27תיבה (הפינאליס 

 יוצרים שיר שכמעשה רוקם משלב –מלודיה מתפתחת ומנעד רחב , מבנה פריודאלי סימטרימול 
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לבין אלמנטים עדינים יותר כחילופי משקל וסלסולים ופרגמנטים , בין אוריינטליזם סטראוטיפי

  . סימטרית ופריודאלית, כל זאת בתוך מסגרת מערבית מוכרת, מלודיים אופיניים

  

המונית בה נסע התקלקלה באיזור  ר עתּבחּונחום נרדי  של ]20[ שישי אדמת השרוןהשיר 

כגון , עם מגוון סממנים בולטים מן המוסיקה הערבית, השיר אוריינטליסטי באופיו... השרון

היסוד המרכזי שמעניק את הניחוח , מעל כולם. סקונדות מוגדלות ומליסמות, אופינייםמקצבים 

אז 'חגהמקאם צלילי  מבסס את  של הלחן הראשוןוחלק. אז על דו'מקאם חגהמזרחי לשיר הוא 

והוא נמשך ,  של הפתיחה חוזר שלוש פעמיםסינקופטיהמוטיב ה. כמודאליות המרכזית בשיר

צורה מלודית שחוזרת מספר פעמים בקטע הראשון . שלאחריה ירידה אל הפינאליס, במליסמה

הקונטרפונקט . 22) בקול14- ו12 תיבות(הנתפסת כאופיינית לשירה הערבית , "זיגזגית"היא תבנית 

  . בין שני הקולות משלב מליסמות מזרחיות בעלות סקונדה מוגדלת בולטת במיוחד

ור או 'אז ונוטה לעבר פה מז'אך נדמה שהוא נוטש את החג, סינקופטיהחלק השני אף הוא 

בים המקצ(יש בו משהו מן הצבאיות ). חיזוק לכך מתקבל מנקודת העוגב על דו(דו מיקסולידי 

בסיומו האוריינטלי של , על כל פנים). 22-24העליה לדו הארוך בתיבות (ומן ההרואיות ) המנוקדים

המדגיש , רטורי סביב דושלוש תיבות של סלסול קולו:  לטעותלא ניתן 33-35החלק השני בתיבות 

  .במול- טון בין דו לרההחצי את מרווח 

  

  

  33-35תיבות , שישי אדמת השרון

  

זהו . כאר- אז'עובר למקאם חג,  שהוא אינו אלא המשך ישיר של החלק השני,החלק השלישי

באופן בו מתקבלות שתי סקונדות , אזים'הבנוי משני טטרקורדים חג, אז'מקאם ממשפחת החג

 43 מתיבה . ושניה בין הצלילים השישי והשביעי,אחת בין הצלילים השני והשלישי: מוגדלות

, ולאחר הפסקה קלה,  שנמשכת ארבע תיבות רצופותאז'מתחילה מליסמה קצבית במקאם חג

  . סיום חגיגי ברגיסטר העליון באותה המליסמה

סלסולים ומליסמות ארוכות בסגנון , כאר-אז'אז וחג'מקאם חג? אז מה היה לנו כאן

" קצת מכל דבר"כאילו לקח נרדי ). אולי בסגנון הדבקה(ת סינקופטיוקצביות ריקודית ו, המוואל
                                                

22 Dalia Cohen and Ruth Katz (2006), p. 222-229.  
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הוא אותו דור , כדי להפריח את שממת השרון" קם ועובד ומרנן"הדור ש. פיק ערביכדי שישמע מס

שחיבר אסוציאטיבית בין עבודת האדמה והחלוציות היהודית לבין האיכרים הפלחים שחיו בארץ 

אורג את הפרחת , למן הרגע הראשון" מזרחיותו"שאין לטעות ב, השיר. משך מאות בשנים

  .ית זו לצד זוהשממה הציונית והתרבות הערב

לשיר ארבעה . אז על דו'כתוב בסולם חג, ]21[ פתחי לי אחותישירו של נרדי , באופן דומה

עד כדי , אשר כל אחד מהם מבטא פן אחר במזרחיותו המוחצנת של השיר, חלקים

מילות האהבה משיר השירים היו ביטויים שמשוררי התקופה יכלו רק לחלום  .אוריינטליסטית

סיפק שיר השירים מקור לגיטימי לביטוי , בהם גילוי אהבה היה אינטימי ומוצנעבזמנים : עליהם

: הוליד את ההקבלה למזרח, הקישור בין שיר השירים לחושניות גלויה ומתפרצת. גלוי שלה

שנמשלה , הנערה, "בצלאל" מאסכולת ציוריו של זאב רבןכמו ב. החם, המתירני, המזרח המפתה

ומביטה אל ידו של , שוכבת בחדרה מעוטר הקשתות והכדים, םליפהפיה מזרחית נטולת בגדי

   .דודה שנשלחת לפתוח את הדלת

  

  

  )1923/2002(מוזיאון תל אביב : תל אביב. שיר השירים, זאב רבן

  

המובעים , צירופי הפסוקים שארג נרדי מציגים את הרעיה והדוד בחילופי חיבה ואהבה

כדי להביע . מליסמטים וקצביים, סקוונציאלים,  כרומטים ומסולסלים–במשפטי שיר שונים 

. dolce- שמשתנה ל, יטטיב רגוע'הוראות הביצוע הן רצ –הזמר להיות תיאטרלי על , אותם
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- אז'בתיבות הראשונות מתבסס מקאם חג: כמה חריגות נשמעות במהלך השיר, מבחינה טונאלית

שהועצמה תוך כדי " רחיותמז"שמעדן את ה, במול-בקאר מופיע מי- במקום מי8 אך בתיבה, כאר

פתחי "הקווינטה המוקטנת בתחינה ת  דופן ומסתוריתיוצאבייחוד נשמעת . הסלסולים היורדים

שילובים של סגנונות ריקודיים וקצביים , אף על פי כן.  במידת מהמתאולי אפילו מאייו, "לי

ו הפותחות של תורמים לשינוי האווירה ולריכוך הרושם הראשוני שנוצר בתיבותי, בהמשך השיר

  .23השיר

  

  בין מזרח ומערב

- יציר"הופכת את השיר להיות " מערביים"כניסת הסקונדה המוגדלת בינות לצלילים 

ומאזכר מצד , שמבטא מצד אחד את מורשתו של המלחין ותרבותו הנוכחית, מוסיקלי" כלאיים

שלפנינו נראה בשני השירים . ואת עברו ההיסטורי, שני את מיקומו הגיאוגרפי על מפת העולם

כאשר בכל קטע של השיר האחד , דוגמאות להלחנה שבחרה בשילוב מוסיקלי בין המזרח למערב

  .  גובר על השני

 תבנית בונהו,  מפריד בין החלקים המזרחיים לאלה המערבייםדוד זהבי, ]22[ רחלבשירו 

,  זה לצד זהמורכב משני אלמנטים, בדרך זו הוא יוצר שיר היברידי. מסורגת של מזרח ומערב

פריודה . ארבע התיבות הפותחות את השיר נטועות בצדו המערבי. שבונים יחד מיזוג מוסיקלי

, לאחר מכן. ור אינה נושאת רמזים מזרחיים כלשהם'במשקל ארבעה רבעים ובסולם לה מז

לעולם הסקונדות המוגדלות : זהבי מעביר אותנו לעולם אחר, בתאור הנערה רחל הנחשקת

הדימוי מוביל אוטומטית , כמו שקורה פעמים רבות בתאורי הרעייה משיר השירים. והסלסולים

הסקונדה המוגדלת ? ייתכן כי גם רחל היא דמות מזרחית יפהפיה. ליפהפיה המזרחית המסתורית

אלא . אז על מי'מיקומה נמצא בין הצליל השני והשלישי בפנטקורד חג. מאששת השערה זו

ויוצר , שם משאיר זהבי את הצליל השישי על כנו, יל נוסף המלודיה מעפילה לצל7שבתיבה 

- דו–סי–לה–דיאז- סול–פה–מי: נשמע די מוזר, יש להודות, הצירוף. ור'אז למז'תערובת בין החג

  . דיאז

  

  

  7-8תיבות , רחל
                                                

 . 148' להמשך פירוט על השיר ראה עמ 23
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 9שתחילתה בתיבה , הפראזה. ורי' נשמעת מליסמה מסולסלת בקונטקסט מז9בתיבה 

 מנמיך זהבי את הצליל 14-15בתיבות : עם סיום שונה, הפעם, 13תחזור פעם נוספת בתיבה 

-הפעם עם דו, חוזר זהבי על אותו פרגמנט, מיד בסמוך. אזי'השישי ויורד ממנו בהקסאקורד חג

אך הפעם היא מקבלת משמעות , )אז'חג(למזרח ) ור'מז(שוב חוזרת הדואליות בין המערב ! דיאז

  . של צליל בלתי יציב: נוספת

  

  

  

  15-16 תיבות ,רחל

  

, בשינוי צליל בודד אחד, שחזרה סמוכה ומדוייקת על אותה פראזה, כבר עמדנו על כך

התקבלה אצל מלחיני הזמר כדרך לגיטימית לחיקוי מיקרוטונאליות ומרווחים שאינם קיימים 

של ערבוב , האחד: לפרוצדורה הזו שני פנים, בשיר הנוכחי. במערכת הצלילית המערבית

 של חוסר דיוק ,והשני; בייחוד כפי שמופיע בתחילתו של השיר, בין מזרח ומערבמיקסטוראלי 

מליסמות (התנועות המלודיות המזרחיות , בסופו של דבר. המקובל במוסיקה הערבית, אינטונאצי

יחד , )סקונדות מוגדלות(והמודאליות המזרחית ) כמו בסיום השיר" זיגזגיות"סלסוליות וירידות 

 הם הם שיוצרים את המיזוג המיוחד בין שני –והמנעד הרחב ) ור'מז(רבית עם המודאליות המע

  .  הסגנונות שבשיר

שאך רומזת על מזרחיותו של השיר , ורית'פותח זהבי בסקוונצה מז ]23[ מיכאלהבשירו 

בערבסקה פנטקורדית ששייכת מצד , 7ההפתעה מגיעה בתיבה . 2בסלסול המליסמטי של תיבה 

דיאז -אם נוסיף פה, ומצד שני; )8המופיע כפינאליס של הפראזה בתיבה (ני אחד לסי מינור הרמו

ת מה של הנערה למזרחיּוהמחבר קושר בין שְ . דיאז-אז על פה'למקאם חג, דמיוני לערבסקה

שם למדתי "וגם בחיבור המצלולי של הסקונדה המוגדלת עם המילים , 2סלסול על שמה בתיבה ב

תיבות (אז במלואו 'נס החג'הסקונדה המוגדלת מממשת את גההופעה הנוספת של ". שמך להגות

ונתון , סיומו של השיר פתוח במידה מסויימת). דיאז- דו–סי–דיאז- לה–סול–דיאז-פה: 16; 11-12

או שמא הנטייה מזרחה לוקחת אותו ? ור'מז-האם אכן השיר כתוב בסולם סי: לפרשנות מודאלית

" מזרחית"דמותה ה? דיאז- אז על פה'כדוגמת חג, לעבר הסולמות הערביים בעלי סקונדה מוגדלת

דבר בבית השני ל המִ שָ דבר. של מיכאלה משתלבת עם מָ כסממן מזרחי למרחבים מרוקנים , מִ
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, ושניהם מאופיינים בסקונדה המוגדלת המזרחית, משול לחיים בודדים ללא מיכאלה, מאדם

ה בין הדובר לבין הדמות הנכספת רָ ּזָ גם כאשר חוזר זהבי למתכונת , במקרה הזה. המסמלת הַ

ומגובים בסלסולים , עבר- חלקי המזרח נשארים בזכרוננו כרוח שחמק, המוסיקלית המערבית

  .   מתמידים במלודיה

  

מרק הוא שירו המיוחד של , ונמוגה בסופו, מקור נוסף בו המזרחיות מבליחה בקטע אחד

חלקו הראשון של השיר .  שיר עםהעומד בקו התפר בין ליד אמנותי לבין, ]24[ שיר אהבה, לברי

על ' את הצליל לה מלווה ארפז. נתמך בשורות שאינן מחורזותו, יטטיבי לחלוטין'רצ) 1-10תיבות (

 נשמע 5 בתיבה –וריות 'כאשר המודאליות נעה בין מיקסולידיות לבין מז, ה חלולהקווינטרה עם 

תחילה : מתחילה המלודיה לנוע 11החל מתיבה . דיאז- פתרונו נתמך בפה6אך בתיבה , בקאר- דו

שהופכת , המהלך כולו מוביל אל הדומיננטה לה. דיאז- ונעצרת על דו, היא עולה ומגיעה עד למי

האם :  מעלה תהיות14הופעתה של הסקונדה המוגדלת החל מתיבה . להיות המרכז הסולמי

ריח בשמים כ ("שיר השיריםחושנית בהקשר -כוונתו של לברי היתה לעורר אסוציאציה מזרחית

 המלודיה ?יטטיבי'כהמשך לחלק הרצ, חזנית-או שמא תחושה יהודית, ")טובים באה אלי אהבתו

נדמה כי היא מוצאת תחבולות שונות על מנת ו, אז יורד מסי למי'לא מציגה במפורש פנטקורד חג

הטטרקורד ) 16-17; 14-15(בשתי ההופעות הראשונות : להתחמק מהצגה ישירה של הצלילים

לאחר מכן ירידה . ורי'על גבי אקורד מז, דיאז-נעצר בסול, פה–דיאז-סול–לה–ד סיהיור

ושוב הצגת הפנטקורד , על הסקונדה המוגדלת" מדלגת"אך המנגינה , )18-20(פנטקורדית בליווי 

שונים ובקונטור בו הליווי בשל, ולי רק במקום הזהוא. דיאז-עם עצירה על סול, 24בליווי בתיבה 

  . מסויימת" מזרחיות" מצטרפים יחד להצגת הצלילים, גלי

- הפעם על דו, צלילי הרסיטציה. וסגנון הליד חוזר,  משתנה פני התמונה30רק בתיבה 

- מיד לאחריהם מעלה אותם לברי בחזרה לדו. נשמעים על רקע טרמולו פועם בפסנתר, בקאר

צלילים בין שתי הידיים השיא הנרגש מגיע למיצויו בפריׂשת ה.  חוסר יציבות צלילית–שוב . דיאז

השיר מסתיים לאחר . ור'עולה של רה מז' בשני צלילים גבוהים וארוכים על ארפז, 34בתיבה 

והוא הולך ונמוג , במודאליות מיקסולידית למרות הכל, הפסקה שעיקרה חזרה לרגיסטר הנמוך

, וריים'ים מז השיר מציג אסוציאציות מזרחיות על גבי אקורד,בסופו של דבר. עד שלא נשמע עוד

מיונו המזרחי"השירימי-שיר"אך גם , יטטיבי אופראי'בהקשר שהוא גם רצ   .   בדִ

ה של משקל. מבחינה מודאלית ובמקצבו הייחודייוצא דופן   לברישל ]25[בואה דודי השיר 

גם , מצד שני. דופן במרחב שירי הזמר-שילוב די יוצא, 2+2+2+3-המחולקות ל, 9/8כל תיבה הוא 
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 ,פעמות שוות באורכןשם הקצב נוטה ל, הערבית לא נמצא איפיון משקלי כזהבמוסיקה 

בשילוב מלודיה עשירה בסקונדות , ולמרות זאת. שההירארכיה ביניהן היא איכותית ולא כמותית

. בהיותו אסימטרי ויוצא דופן, מערבית של השיר-גם המקצב מדגיש את נטייתו החוץ, מוגדלות

תיבות ( ללא צליל שביעי על מי 24דורי-מודוס אוקראיני: פר מרכזיםהמודאליות בשיר נעה בין מס

דורי - התקה של המלודיה הראשונה למודוס אוקראיני; )12-19תיבות (אז על סי 'מקאם חג; )1-11

את השיר מסיים ). 28-35תיבות (אזית על סי 'חזרה למלודיה החגו; )20-27תיבות (על סול 

, 40-41ראו את הירידה הטרוכאית בתיבות : ידית במקצתבעל נימה חס, פוסטלוד ווקאלי ארוך

גם בתוך הבית וגם בין , פריסת המנעד הרחבה בשיר. 25דורי שבסיסו מי-בטטרקורד אוקראיני

תוכן . מאפשרת לזמר לשלב את הדרמה והתיאטרליות בתוך המסגרת האוריינטליסטית, הבתים

" השירימית- שיר"בל כאן משמעות מק,  כבלדה נוגהשהיה יכול באותה מידה להתפרׁש, השיר

  . סקונדות מוגדלות ומקצביות בולטת,  מנעד רחב–לנוכח ההלחנה האוריינטליסטית 

. ]26[ כשושנה, נחום נרדידורי מופיעה גם בשירו של -הקוורטה המוגדלת במודוס אוקראיני

רי שהסולם  ה–אלתורי וחופשי ,  סגנון מוואלי– של השיר היא מזרחית למדי סגרתואף על פי שמ

ראו  (ומטה אותו גם לכיוון שורשיו היהודיים של נרדי, החסידי הוא בעל נוכחות משמעותית בשיר

 שיר המעפיליםב, לעומת זאת. )את הפתיחה המוואלית לעומת שבע התיבות הראשונות השקולות

-14תיבות  (ורי'לבין האיזור המז, )1-13תיבות (אזי 'נרדי עורך הפרדה ברורה בין האיזור החג, ]27[

נוצרת מעטפת המאופיינת , מכיוון שהתיבה המסיימת של השיר נקשרת עם חלקו הראשון). 16

  . ורית קצבית בתיאור גלי הים'ובתוכה הבלחה מז, בסולם ובמליסמות בסגנון מזרחי

, אולי איננה נראית במבט ראשון כמזרחית ]28[ מרדכי זעירא של שני שושניםהבלדה 

שצובע את השיר כולו , דלות בשיר משרתות הבעה של ניחוח מזרחי עדיןאולם הסקונדות המוג

עת ישבו סביב השולחן , "כסית"השיר נכתב בבית הקפה האנקדוטה מספרת כי .  וזרבגוון רחוק

מוכרת פרחים שעברה שם הציעה את . מרדכי זעירא ואשתו יחד עם המשורר יעקב אורלנד

מכאן צמח השיר .  זעירא שושן אחד לבן ושני אדוםואלה קנו עבור אשתו של, מרכולתה לשניים

העובדות ההיסטוריות , למען האמת. ובמהרה למדו אותו כל יושבי בית הקפה, תוך דקות אחדות

לאחר שזעירא כבר סיים לכתוב את , לאורלנד לקח זמן רב להשלים את השירמצביעות על כך ש

ותמורת שתיים וחצי לירות היא , ירואסתר גמליאלית הפצירה בזעירא שיתן לה את ש. המנגינה

                                                
- הסולם מופיע בשכיחות נמוכה בזמירות בית, לטענת אידלסון. כסולם דורי עם קוורטה מוגדלתדורי מוגדר - סולם אוקראיני 24

. לעומת זאת הוא שכיח בניגון החסידי; ועוד פחות בשירה העממית, ")אב הרחמים"שם הוא מכונה (הכנסת של יהודי אשכנז 
 .A.Z. Idelsohn (1932), vol. 8, p. x; vol. 10, p. xii: ראה

אשרנו מה טוב "; ")אך שמח"במילים " (ושמחת בחגך"; ")מאלפי זהב וכסף"במילים " (טוב לי תורת פיך"רים כמו בשי 25
כי עוד "במילים " (הורה מחודשת"; ")ארצה עלינו"חלקו הראשון של השיר מוכר גם כ". ומה יפה ירושתנו"במילים " (חלקנו

 ). ח"תשמ(רם של אנדרה היידו ויעקב מזור תווי השירים בליווי הסברים מופיעים בספ"). נמשכת השרשרת
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) סול–רה( הטטרקורד התחתון של השיר ...26עם פזמון ללא מילים, קיבלה שיר שאינו מושלם

- הופעתו של דו. משנה את פניו) רה–סול(בעוד שהפנטקורד העליון , אזית'שומר על תכונתו החג

 מליסמטיפעתו בפזמון הוהו, אז בירידה' פנטקורד חגשלימה מ13בקאר בתיבה - דיאז יחד עם מי

כאשר הסקונדות המוגדלות מופיעות בין הצליל , כאר-אז' את מעמדו המזרחי בסולם חגתמחזק

, בנוסף. ובין הצליל השלישי והרביעי בפנטקורד העליון, השני והשלישי בטטרקורד התחתון

 מעידה ,בפזמון החוזר) בסולם סול מינור(היעלמותה והישנותה של המדרגה הרביעית המוגבהת 

בדומה לפזמון השיר , מליסמטיהפזמון החוזר ה.  על זיקה למיקרוטונאליות ערביתבעקיפין

, אך הוא כן כרומטי וסגמנטלי, בהתנהלותו המלודית" מוואלי"אינו , של נחום נרדי" בגליל"

ועוד תופעה מעניינת הנוגעת . הוא מתקרב לצורות אורנמנטליות בשירים ערביים, וככזה

 מקסום- אלזוגיות הוא למעשה - מקצב המלודיה בתיבות האי: של השיר" חמקמקה"למזרחיותו ה

  .איננה מורגשת בגלל המעטפת המערבית החיצונית" ערביותו"אך , ) בפרק הבאורחבעליו י(

  

של  ]2[ילל בשיר . בהן הסקונדות המוגדלות מופיעות במספר הקשרים, נראה כעת שירים

שתשתיתו , בחלקו הראשון של השיר: ה בין שני מרכזיםהסקונדה המוגדלת נע, ידידיה אדמון

. אזית על רה'סיום הפראזה בקדנצה חג, ")מיקרוטונית"על אף ההנמכה ה(ור 'סולם רה מז

). 11תיבה (אשר מרכזו הצליל לה , הופעתה השניה של הסקונדה מתרחשת בחלקו השני של השיר

באופן . שמתרחב אפילו להקסאקורד, אז על לה' מופיעה בתוך פנטקורד חג המוגדלתהסקונדה

  .גם כאשר מרכזיו הטונאליים משתנים,  הזהות המזרחית מקיפה את השיר כולו,הזה

בשנת . משנה הסקונדה המוגדלת את מקומה, מרדכי זעיראשל  ]29[ שיר המגן והמריגם ב

 במאי". הלהקה הצבאית העברית",  הוקמה בצבא הבריטי להקת הבידור העברית הראשונה1942

המנהל . ואליו חברו עשרת חברי הלהקה, צבי פרידלנד, "הבימה"הלהקה היה שחקן תיאטרון 

שיר "כגון , בתקופה זו הלחין זעירא מספר שירים צבאיים. המוסיקלי היה מרדכי זעירא

 נכתב על רקע מאסריהם של "שיר המגן והמרי" ."שיר הגדוד הראשון"ו" הגדודונים", "הלגיונות

אשר זהותה מתבררת בסופו , במרכזו עומדת פניה לישות נשית בלתי ידועה –אנשי המחתרות 

. טמפו ומודאליות, מבנה: השיר מורכב משלוש בחינות. 27של האסירים" מנגינת הדרור"כ

מבנה . שלושתם יחד חוברים לשיר שהוא הכלאה בין אוריינטליזם אירופאי לבין שיר פלוגות צבאי

זעירא כתב פתיחה ). עם או בלי חזרות(חלק אף הוא לשניים כאשר כל חלק נ, חלקי-השיר הוא דו

שמהווה ניגוד , ")מעט חיות ומרוגשות יותר"ובהמשך , "באיטיות ובעצב("דרמטית ונרגשת לשיר 
                                                

  . ב"בתמוז תשע' א, אילן- אוניברסיטת בר, "שיר ישראלי? מי אני"על פי עדותו של אליהו הכהן בכנס  26
 . 104-105' עמ, )ח"תשס(מונזון - להרחבה ראו תמר וולף 27
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אז על 'הצלילים יורדים בהקסאקורד חג) 1-4תיבות (בראשית השיר . גמור לחלק שיבוא אחריה

יותר מאשר ,  הנמוך מערפלת את סגנונו של השירהירידה מהצליל הגבוה בסולם אל הצליל. רה

אותו כבעל " מסמן"הוא מיד , אז'כאשר השיר פותח במרווח המוגדל של מקאם החג: במצב הפוך

דה נהסקו, כאשר הצעדים הראשונים של השיר הם בצלילי סולם מינורי. אוריינטציה מזרחית

  ". הפתעה"המוגדלת שבאה לאחר שתי תיבות מהווה מעין 

-מגיעים עד סי, חשוכים ונמוכים, המרתפים והבור: השורות הבאות מחולקות לשנייםשתי 

בטטרקורד שלקוח מתוך מקאם , )5תיבה (דיאז - הסקונדה המוגדלת נמצאת בינו לבין דו. במול

המנגינה מתרוממת עד , כאשר הזעם והחרון מצליחים להבקיע מבעד לדלתות הבור. כאר-אז'חג

הקורא לפעולה , חלקו האחרון של השיר. במול-ות מובהקת ללא מיורי'סוחפת אחריה מז, לה

אך במהרה מגיע ,  בסקונדה מוגדלת קצבית15פותח רק בתיבה , אקטיבית של התעוררות ונקם

חלקה הראשון של הפריודה : זעירא משחק כל הזמן בין הנמכות להגבהות. למחוזות אחרים

שמתחיל , חלקה השני. כאר על רה-אז'ג מכיל סקונדה מוגדלת מתוך מקאם ח15-16בתיבות 

  ). 18תיבה (ממשיך לסיום ביאתי , כוריאציה מלודית ברה מינור

  

  

  15-18תיבות , שיר המגן והמרי

  

ולא לתת לה ביטוי , את השפעתה של הסקונדה המוגדלת" לרכך"נדמה כאילו זעירא מנסה 

אזית ומחזק את 'פעה החג מעקר את ההש7במול בתיבה - ביטולו של מי: נרחב לאורך כל השיר

תיבת הסיום של השיר , לעומתם.  מחליש את הסיום הביאתי22וביטולו בתיבה ; וריות'המז

  . אזית'וממנה ירידה טטרקורדית חג,  עליה באוקטבה לרה–נשמעת על טהרת המזרחיות 

אנחנו עדיין מאפיינים , אז'גם כאשר ההגבהה לא מתרחשת בצליל השני מתוך מקאם חג

הקוורטה המוגדלת משתייכת לסולם , של זעירא ]30[ שירת השומרב". מזרחי" כאת השיר

" מזרחיותו"חיזוקים ל. ור'כאשר בחלק השני זעירא עובר בחדות לפה מז, דורי על פה-אוקראיני

 על רקע יללת הטקסט עוסק בשומר העברי בלילה, ראשית:  כיווניםשנישל השיר מגיעים מ

 ). 'מעל המגדל סביב אשקיפה'" (שירת השומר"ו" הלילות בכנעןיפים "מעין שילוב של , השועל

שנופל מטה , זעירא מצייר בצלילים את הדהודי צעדיו של השומר בצליל גבוה וארוך, לכךמעבר 
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, )בניגוד לשומר עלי גבעה(למרות שהשומר במקרה זה לא מחזיק בפיו חליל . תוך כדי סלסול

  .   28וליוהמנגינה כמו מדמה את צלילי החליל וסלס

פעם בין הצליל : הסקונדה המוגדלת מופיעה פעמיים, נחום נרדישל  ]31[ צאי לךבשיר 

תיבה (ופעם בין הצליל השני והשלישי באותו סולם , )14תיבה (השלישי והרביעי בסולם סול מינור 

המרווח . בדרך הזו משמעותה של הסקונדה מתחלקת בין הסולמות היהודיים ובין המזרחיים). 24

ומחוזק ; שהתקשר אסוציאטיבית לנוף קדומים ולשורשיות, "שיר השירים"החריג משתלב בנוף 

קצביות וקריאת סיום , שכוללת סלסולים, בשירתן של הזמרות התימניות האהובות על נרדי

  . נלהבת

  

בשירו . שירים ארוכים ומורכבים יכולים ליצור מספר רב של הקשרים לסקונדה המוגדלת

אז 'בטטרקורד חג: נבחין בארבעה מקומות מרכזיים בהם היא תופיע, ]32[ בעיגול, דוד זהבישל 

טטרקורד צועני ; )23תיבה (דיאז -אז שראשיתו דו'טטרקורד חג; )15תיבה (שראשיתו בסי 

-אז על פה'והקסאקורד חג; אז על סי'ולאחר מכן מתפרש כטטרקורד חג) 29תיבה (שראשיתו בלה 

תסגור את השיר . דורי-ותו בתיבה הבאה נכנס לקונטקסט אוקראינישעם התרחב, )33תיבה (דיאז 

  . דורי-ישירה גם כן במודוס אוקראיני- סקונדה מוגדלת לא

  :נבחן את השאלה דרך מספר היבטים? היכן ממוקם השיר בציר שבין המזרח למערב

, חלקי במתכונת איטית ומהירה שכיח בסגנונות רבים של מוסיקה-אמנם מבנה דו .מבנה. א

חלקו האיטי של השיר גם הוא . אך הוא מצוי בשפע גם במוסיקה הערבית ועונה על עקרון ההגברה

וחלק שני בעל פראזות שאינן מקבילות בין , 1-10פריודה ראשונה בין התיבות : בנוי משני חלקים

  . 11-19התיבות 

 אך ממנה והלאה הוא נשמר,  בפריודה הראשונה של השיר המשקל משתנה.משקל.  ב

  . כארבעה רבעים

 חלקו הראשון של השיר מאופיין בסלסולים בקו המלודי שיורד אל .איפיונים מלודיים. ג

תיבות " (זיגזג"אך ישנן גם תבניות , רוב הסלסולים הם בתבנית של שכן עליון ותחתון. הפינאליס

ה בתיבה קוורטעליה ב: עיצוב מזרחי מיוחד מתקבל לקראת סוף החלק הראשון). 39, 35, 15, 13

אולם מה שקורה אחר כך . אזית גם כן לצליל ארוך' ירידה זיגזגית חגשאחריה,  לצליל ארוך15

נחיתה באוקטבה : ויכול לצאת רק מגרונו של זמר בעל מנעד רחב במיוחד, הוא בלתי צפוי בעליל

  ).16-19תיבות ( עד לפינאליס םשם ממשיכים את הדרך טריל וסלסולי, אל סי נמוך

                                                
 . ל דוד זהביש" החליל"הנפילה בקווינטה בתחילת השיר היא כמו מרַאה לעליה בקווינטה בשיר  28
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  15-19 תיבות ,בעיגול

  

, מלבדם. 9נראה גם הנמכה ביאתית בתיבה ,  מעבר לסקונדות המוגדלות.מודאליות. ד

" בעדן ילדים"למקום שממנו בא , שמעביר אותנו לעולם אחר, 11-12קיים קטע פנטטוני בתיבות 

  . שיר ערש עתיק: מתאים למילים המתארות אותו, מקום תמים ופשוט. של זהבי

אלא שגם לעולם המערב ; אינה מובנת מאליה, לעולם המזרח, אם כן, השתייכותו של השיר

  . כך יוצר זהבי שילוב בין השניים בטכניקות קומפוזיטוריות מגוונות. היא אינה מוחלטת

  

  ומערב) אירופה(בין מזרח 

בין , תחת ידם של מלחיני הזמר העברי קיבלה הסקונדה המוגדלת משמעות אמביולנטית

, מחצבתם של המלחינים-שהיתה חלק מצור, המוסיקה החסידית. ין אם לאאם התכוונו לכך וב

לרוע . עד כי היה קשה להשתחרר ממנה, נטמעה כה עמוק במורשת המוסיקלית של המלחינים

. הם לא תמיד צלחו במלאכתם, על אף שניסו להתנער מכל סממן גלותי, מזלם של המלחינים

ת בשיר היא תוצר של השפעה ערבית או של פעמים רבות קשה לקבוע האם הסקונדה המוגדל

מסתייעת בשאר המאפיינים המוסיקליים של השיר , לפיכך, ואבחנה כזו, 29השפעה חסידית

  :על כך כתב אידלסון. ונטייתו הכללית לכיוון זה או אחר

  

.  ובא לפרס ולערב]... [טטרי-אלא מונגולי, אז אינו ערבי ואף לא שמי'לפי כך הנכון לומר שהחג

ומשום שיש בו הרבה , במקום מושב הגולה,  הביאוהו התורכים והצוענים למזרח אירופהוכן

על כן נתחבב גם על היהודים המעונים עד שנעשה ליסוד בנגינתם , רגשנות ובכיינות ויגון עמוק

  .   30בהיות אשר להיהודים יושבי צפון ומערב אירופה לא חדר, בארצות הללו

  

זו הסיבה : שלה" עקב אכילס"לבכיינות ורגשנות הוא גם הקישורה של הסקונדה המוגדלת 

 כואבא מובהק סומנה כהיפו-הסקונדה המוגדלת כסממן בית. שבעטיה נרתעו ממנה מלחיני הזמר

                                                
המושתתים על אלמנטים חסידיים שהוטמעו , של המלחינים הישראליים" זמרי השורשים"שי בורשטין מנתח בבהירות את  29

שאף הצהירו עליו (שעם כל רצונם , מסתבר. ומאפיינים מזרחיים ומקוריים שנבנו בפעולת היצירה בארץ, בהם בבית אבא
במאמרו , עוד על כך. 141' עמ, )ח"תשס(שי בורשטיין . ור הסגנון החסידי בכתיבתםלא יכלו המלחינים להמנע מאזכ, )בפומבי

 ).  ה"תשס(של יעקב מזור 
 . 81' עמ, )ג"תרפ(אידלסון . צ.א 30
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, היא בולטת על רקע סגנון הרפרטואר, כאשר היא כן מופיעה, לכן. של השיר הארץ ישראלי

על כך . נושנים מתרבות המזרח-או חדשים, א נושנים מבית אב–ומצביעה לשני כיוונים אפשריים 

  :כתב מנשה רבינא

  

אין לתאר בדמיוננו מוסיקה מזרחית : " זאקס על המוסיקה הערבית נאמררטקובקטע מאת 

הסקונדה המוגדלת אינה מקובלת , ומעניין שדוקא הצעד המוגדל". בלעדי הצעד המוגדל

ולא מפני שבבואנו לארץ ישראל . בהאין רוצים . והשירה הארצישראלית נזהרת מפניה, אצלנו

אנו רוצים . [...] זו עובדה שאין להכחישה. נוכחנו שהסקונדה המוגדלת אינה מזרחית

הורגלנו לשמוע אותה . להשתחרר ממנה מפני שהיא משמשת בשבילנו סמל וזכר לשיר הגלות

  . 31בכי ותחנונים, באטמוספירה של צער ובכי והיא הפכה בשבילנו לסמל של התיפחות

  

. הסקונדה המוגדלת שנכתבה תחת השפעה מזרחית נבחרה בשל היותה בולטת וברורה

 מקומה –אך ללא כל ספק , לעתים מוטלת בספק, זיקתה לעולם המזרח לעתים מובנת מאליה

-במרבית השירים בעלי נטיה מזרחית .מוסיקלי" סמן"בעיצוב השיר חשוב ומשמעותי בשל היותה 

קבל דומיננטיות על חשבון סולם המקור של השיר כפי שרשום בסימני אז מ'טטרקורד חג, חסידית

אך גם כשהמרכז . ולפיכך נוצרת דואליות בין צליל הפינאליס לצליל החמישי של הסולם, המפתח

כך שאפשר , סולם המקור ממשיך עדיין לחיות בתודעתו של המלחין, אז'מוסב לעבר טטרקורד חג

כל מרכזי : 32יד ענוגהאנר 'אקרא לכך ז.  דיאלוג מתמשךלומר ששני המרכזים מנהלים ביניהם

אך זו , תחושת הדומיננטה חזקה מהטוניקה במקרים רבים, הכובד בשיר נחים על הצליל החמישי

  . האחרונה אינה נעלמת לחלוטין

                                                
  . 14' עמ, )ג"תש(מנשה רבינא  31
 של השיר על גלגוליו השונים. 1914שהותאם למילותיו של זלמן שניאור כבר משנת ,  הוא שיר אהבה ערבי"יד ענוגה" 32

מכל : "ומובאת עדותו היפה של ידידיה אדמון בעניין זה. 431-458' עמ, )ח"תשנ- ז"תשנ(חגית מטרס ויעקב מזור : ראו
של " יד ענוגה היתה לה"ו, של ביאליק" בין נהר פרת", השירים שהתאימו להם מנגינות ערביות הגיעו עד ימינו שני שירים

והנה בצהרי , התארחתי אז במנזר לטרון, 1928זה היה בשנת . יצוע של פלח פשוטאת השיר האחרון שמעתי פעם בב. שניאור
, פתאום הפסיק את העבודה ושר את הפסוק הראשון של המנגינה. היום שמעתי מעבר לחומה אדם עובד עם מעדר בגינה

דתו ושר את הפסוק כעבור כמה דקות הפסיק שוב את עבו, אחר כך הפסיק ושוב התחיל לעבוד עם המעדר, בערבית כמובן
בין כל הצלילים שסבבוני נשארה , בתום היום. השני של השיר וכך עובד ומפסיק עובד ומפסיק ושר את כל הפסוקים של השיר

תוספת של " יד ענוגה"סיבה מיוחדת לזה היתה שכמה שבועות לפני זה כתבתי לשיר . בזכרוני שירתו של פלח זה בלתי נשכחת
לפני כמה . אחרי ששמעתי את ביצועו של הפלח הבינותי שנסיוני היה טפשי וגנזתי את התווים, נגומנגינה וליווי בקצב של ט

ידידיה אדמון " (שבועות גיליתי את התווים שהצהיבו בין ניירותי מאותה תקופה ונוכחתי כמה רחוק הייתי מנשמת שיר זה
  ). 83' עמ, )1980(
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  .יודישער פערלאג ברלין הוצאת. 151' עמ, 1935, ר יעקב שנברג" דבעריכת לשירי ארץ ישראך מתו". יד ענוגה"השיר 

    

, על פי סימני המפתח. ]33[ שומר מה מליל: הו שלםמתתיהדוגמא הראשונה היא שירו של 

אולם הצליל דו . 6בתיבה , שאכן מתבסס בחציה השני של הפריודה, השיר כתוב בסולם פה מינור

ה לדו קווינטעליה ב; ור'דו מז'  פתיחתו של השיר בארפז–מקבל משמעות חזקה מאד בשיר 

חזקת את מבמול לקראת סוף השיר - הופעתו של רה. וסיומו של השיר על הצליל דו; 7בתיבה 

ואולי באמת ניתן לאחוז בחבל . אהבה רבה/אז'טטרקורד חגעל ידי חסידית /הערביתהתחושה 

בעוד , מוליכה אותו למקורותיו היהודיים" נבל ואביגיל"כתיבתו של השיר למסכת : בשני קצותיו

לבין " יד ענוגה"וא בין דמיון נוסף ניתן למצ... רועה הצאן מתקשר אסוציאטיבית לערביי הארץ

, הטמפו האיטי והמליסמות, הירידה לסי הנמוך והסיום בדו. בנוסחת הסיום" שומר מה מליל"

  .לכאורה- ולסיום החמישי" הוי אמא"מקבילים לירידה במילים 

. אף הוא עונה על אותה הגדרה, 33שהוא אחד משיריו האישיים של שלם, ]34[ כפריהשיר 

ה הסולם הכללי הו , הסקונדה המוגדלת. אך הצליל דו נמצא בנקודות אתנח רבות, א פה מינורגם ּפֹ

מאפייני שיר ערבי ותפילה יהודית דרים בשיר . בקאר-במול למי-נמצאת בין רה, כפי שכבר ראינו

אך הדרמטיות ; המשקל המשתנה והסלסולים קרובים לסגנון השיר המזרחי: בכפיפה אחת

 שממומשות בעליה 9-10התרחשויות דרמטיות בתיבות , מאלדוג(ההרואית שייכת לסגנון החזני 

ומחזוריות בין ערכים ריתמיים ; בכי שועל/קול רועם/אומץ ליבו של הנוטר: ית בפה מינור'ארפז

הלילה אותו ). שמשקפת דובר בתיאטרליות מוגזמת, קצרים בתיבה אי זוגית למנוחה בתיבה זוגית

וככזה מתאימה לו הנימה , )בית שלישי(וני וכיג) בית ראשון(מתאר שלם מצטייר כקודר 

מסיים את , בטיפותיו המונוטוניות בדו, הגשם הדולף. חזנית המשתקפת מהצלילים-המינורית

  .  השיר

                                                
שֶ "על פי עדותו של אליהו גמליאל באתר  33 רֶ   . id?asp.song/il.co.zemereshet.www://http=2052" תזֶמֶ
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 זה הערבנזכיר את . שירים נוספים של שלם בנויים על אותה מערכת מודאלית אמביולנטית

אך צמתיו העיקריים בצליל , פה מינורשכתוב אף הוא בסולם , שיר מטקס הכלולות הקיבוצי, ]35[

ובקדנצה , הוא מלווה בתחושה קצבית ריקודית ובשינויי משקל. דו ובתחושת דומיננטה

 גם הוא מדגיש ]36[ ודוד יפה עינייםשירו המפורסם ). ולעתים פנטקורדית(אזית 'טטרקורדית חג

בר לכך אין סממנים אם כי מע, אזית'את הצליל החמישי והקדנצה החג, את הסקונדה המוגדלת

הסקונדה  ]37[ עורי דבורהבשיר ). 34"קצת חסידי"הסיום , על פי שלם(ערביים מובהקים נוספים 

אזי 'רה חג: שמחליף מודוסים בתדירות גבוהה, המוגדלת נמצאת רק בתחילתו של השיר

הקשר לשלושת שירים אלה . ובאמצע נגיעות דוריות ורה הרמוניות, ורי לקראת סופו'מז, בתחילתו

וגם , הקושר בתוכו גם יהדות חסידית, )המספר את סיפור אדם וחווה, "זה הערב"כולל (כי "תנ

  . מזרחיות קדומה

  

אף הוא , ראשית. ם מושך לשני כיווניאברהם מינדליןשל  ]38[ שחורה אני ונאוההשיר 

ותח השיר פ. אז'שבונה את הסולם חג, מתנודד בין צליל הטוניקה של הסולם לצליל החמישי

בניית . בדומה לתכונה המוואלית הפותחת בהברה חסרת משמעות, על פה" ָאה"בהברה ארוכה 

ההתנודדות בין המרכזים דו ופה יוצרת את , ושוב, אז מתרחשת כבר בתחילתו'צלילי סולם החג

ריבוי ההברות הפתוחות לאורך חלקו הראשון של השיר מחזקות את . הדואליות שבין הסגנונות

השיר מסגיר , עם זאת. מתחדדת תחושה זואף ובשירה בטמפו איטי , חית המוואליתזיקתו המזר

יש בשיר כדי להמחיש את , אף על פי כן). לקו השניובמיוחד בח(נטייה חסידית ברורה לכל ארכו 

זיקה זו היתה . הדמיון בין הסוגה המזרח אירופית שבה הוא כתוב ובין סוגות מזרחיות כמוואל

, מינדלין נקט. איננה מקרית" שיר השירים"שהרי בחירת הלחן למילות , יןכנראה מודעת למלח

  ".  אהבה רבה" הלחן החסידי בשטייגר –בסגנון שהכי קרוב מבחינתו ללחן מזרחי , כנראה

. ך נוכח בשיריהם של משוררים רבים מאד בני תקופת היישוב וראשית המדינה"התנ

יעקב אורלנד האניש את הרעיה משיר .  ביותרשיר השירים הוא אולי הספר הפופולרי, מתוכו

 המזרחית יפהפיהבתמונה האוריינטליסטית של ה, ]39[ בה-חפציהשירים כנערה תימניה בשם 

. שעולה מן המדבר ומותירה מאחוריה ענן אבק, )שכן דמותה מתפרשת רק בפזמון(המסתורית 

כאשר מבחינה , "תימניזם"ו" חסידיזם"שיווה לדמותה תערובת של , יק'נוז-מרדכי אולריהמלחין 

שמצלילו החמישי נובט מודוס , סולם מינורי: מודאלית טמון אותו רעיון שראינו בשיריו של שלם

                                                
  . 368' עמ, )1964/2009(בתוך ציפי פליישר  34
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השילוב בין הסולמות מתרחש אך ורק . אשר הופך להיות מרכז סולמי משמעותי בשיר, אז'חג

  . שהוא החלק המנוגד לבית המינורי והפריודאלי, בפזמון

הסממן , הסקונדה המוגדלת. תסינקופטיליה פרמטית אל דומיננטה הפזמון מתחיל בע

נדמה כי היא , ובכלל, )31-32תיבות (לא מופיעה בתחילה בצורה ישירה , אז'העיקרי של מקאם חג

במול - ומי, דיאז מתבטל בתיבה השניה של הפזמון- פה: לראיה. לא מובלטת יתר על המידה

 –לודית מחזקת את הכיוון המזרחי של הפזמון אולם ההתנהלות המ. מתבטל בתיבה הרביעית

של " תימניותה" תואמים ל35וירידה זיגזגית בתיבה , צלילים שכנים המעטרים סופי פסוקים

שכן , )49, 41, 35תיבות (הקישוטים המלודיים היחידים בשיר מצויים בפזמון , למעשה. בה-חפצי

: תרחשת מיקסטורה מערביתתע מ לפ38-39בתיבות . הבית חף לגמרי מסלסולים או עיטורים

, סול מינור, ומיד מוחזר לסולם הבית, "אני איילת בר"ור במילים 'למזמשתנה האיזור המודאלי 

 הסולם נשמר כסול 46-49גם בוריאציה הסקוונציאלית בתיבות ". אני הרוח במדבר"במילים 

לתיאטרליות ). 60-62 ושוב בסיום ממש, 52-53תיבות (אזית על רה 'ורק נסגר בירידה חג, מינור

המחבר בין הפריודה של הבית " גשר"יש עקבות כבר ב" איּךָ דוד"הנרגשת בעליה הגדולה למילים 

אנר 'החלק הזה שייך לז. בה הקורא לאהובה לשוב אליה-שם נשמע הד קולה של חפצי: לפזמון

דברי"ה ת במאזין הצלילים הארוכים המהדהדים בסופי השורות אמורים לטע –בשירי הזמר " מִ

ונוספים עליהם בפזמון כוכב דולק  (קץ-מדבר פתוחים לאין את הרושם שנפרשים לפניו מרחבי

ממחישים בה -של חפציהקפיצה בקווינטה ומשיכת הצלילים כביטוי להד קולה . )בליל ותן מילל

שאינה (הבית כשאלה בלתי פתורה : יק לצייר בפנינו'נוז- את התמונה השלמה שרצה אולרי

מתחיל לרמז על אישיותה בגשר שבין ל הנערה שהד קולה המסתורי ש; ) בפינאליסמסתיימת

ופתרון התעלומה בפזמון עם איפיוני ; ושיאו בעליה האיטית ממש ברגע התגלותה, הבית לפזמון

, אז למינור'כמו בין החג, ות לסלסוליםסינקופטיהתערובת בין . בה- דמותה המזרחיים של חפצי

המנעד הרחב והעליות . בה בתוך מסגרת תיאטרלית מערבית- יים של חפצימצייר את קוויה המזרח

מבחינה . אלא לצדו המערבי, לצלילים הגבוהים גם הם לא בדיוק שייכים לצד המזרחי של השיר

הן תורמות לתחושה : ויש לשים לב במיוחד לסינקופות שבפזמון, השיר מגוון מאד, ריתמית

 של אלא,  פשוטה של מזרחיות לאוביחד מציירים תמונה, אז'שמצטרפת לצלילי החג" חסידית"ה

שקיים בעצם , אלמנט ההפתעה. קדומה ועכשווית, רבת רבדים של יהדות ומזרחיותמּורכבּות 

. מוביל את השיר למחוזותיו של הפזמון הקל, ההנגדה הריתמית והמודאלית בין הבית לפזמון

שאף הם , סאטיריים של משה וילנסקימזכיר הפזמון את סגנון שיריו ה, מכל הבחינות הללו

  .   מפורשתשאינה בצורה , קצביים ומעוררי אסוציאציות מזרחיות
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-מתנועע בין מינור הרמוני שמרכזו הטונאלי הוא דו נחום נרדי ,]40[מי זאת עולה בשירו 

הסגנון המוואלי ללא פעמה מדודה והסלסולים הרבים . אז שבסיסו הוא סול'לבין סולם חג, דיאז

אולם חלקו השני הוא , )לאור מילות שיר השירים, כמובן (ייכים את השיר לסגנון המזרחימש

  . בסגנון חסידי,  וריקודיסינקופטי

עומד רגל אחת במזרח אירופה ורגל אחת , ]41[ מה אומרות עיניך, מרדכי זעיראשירו של 

עליון משנה את ואילו הפנטקורד ה, אזי'הוא חג) מי–סי(הטטרקורד התחתון . במזרח התיכון

–מי(הסקונדה המוגדלת מופיעה בין הצליל השלישי והרביעי בפנטקורד העליון , בפזמון. צורתו

" שני אורות בליל. "דורי בסגנון חסידי מזרח אירופאי- וכך יוצרת זיקה לסולם אוקריאני, )סי

יא "ים  מרבים להשתמש במילהב, מזכירות תופעות דומות בסוגת הליאלי" מה אומרות עינייך"ו

שזיקתו לסגנון הולס ברורה יותר מאשר , שלושה רבעים, יוצא דופן הוא המשקל". יא עין"ו" ליל

- הצורה היא דו. ת נוטה להיות מודגשנה הראשופעמהבייחוד כאשר ה, קרבתו לעולם המזרחי

מבנים . ואילו השני קצבי ומהיר, חופשי מבחינה ריתמית- אשר חלקה הראשון איטי וכמו, חלקית

  .   הן לשירה הערבית והן לזמר החסידיאופיניים אלה

  

אביא לשם ההנגדה שני שירים שנטייתם החסידית , לעומת שירים אמביוולנטים אלה

  . אף על פי שיש להם סקונדות מוגדלות ומשקל חופשי, חזקה יותר מן הערבית

וכו את המכיל בת, דורי על פה-  נפתח במודוס אוקראינימתתיהו שלםשל  ]42[שמוני השיר 

, ית'בתיבה הראשונה עליה ארפז. הפעם באוריינטציה יהודית מובהקת, הסקונדה המוגדלת

אך מסיים , ור'בתיבה הרביעית משחק שלם בין מינור למז. 35שאינה אופיינית כלל לשיר הערבי

בנקודה הזו מרכז הכובד עובר  .כפי שאהב לעשות בשירים רבים, אזית'בירידה טטרקורדית חג

- וחזרה על צלילי לה, שוני בתחילתהקישוט של: במיוחד" חזנית" התיבה החמישית .לצליל דו

למעשה גם בתיבה השניה קיים אותו אפקט  (אירופית- מזרח" בכיינית"אופייני לנימה , סול–במול

פותחת קטע חדש בשירת ש, 10הדרמטיות באה לידי ביטוי בתיבה ). בחלקי השש עשרה, חזרתי

יה ב. הקהל המוארכים בכוונת מכוון גם לתיבה הבאה , לילי רסיטציה על פהה וצקוורטעלִ

ה"באמצעות חזרה נוספת על המילה   את מלוא םשלם נותן לה. שבשיר" מיני דרמה"הם ה, "הּיָפָ

או  במקרה הזה , אזית'סיום השיר בירידה פנטקורדית חג. ומגמיש גם את המשקל לצרכיו, הכבוד

  ". אהבה רבה "–

                                                
 . של חבורת הרועים של שיח אברק" למדבר"כמו השיר , עם יוצאי דופן 35
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לעצמה מעלה לעתים אסוציאציות חסידיות שהן מעבר לשייכות הסקונדה המוגדלת כש

של  ]43[ איכהכזה הוא השיר . ומערבת זכרונות ורגשות הקשורים לחוויה ספציפית, יהודית כללית

  ".כל נדרי"אשר נפתח בפרגמנט מלודי דומה מאד למנגינה המפורסמת של , עמנואל עמירן

  

  

  

אלא אף , ת לעולם החסידי המזרח אירופאיהסקונדה המוגדלת במקרה זה לא רק מתקשר

, השיר כתוב ללא משקל. דתי ספציפי של תפילת ערב יום הכיפורים בבית הכנסת-לארוע יהודי

ונוטה , הסקונדה המוגדלת מרחיקה את השיר מפרשנות ערבית, באופן הזה. בחופשיות חזנית

  . לעבר החסידית

  

  איפיון תמונה

. מה-דברהיא באה לסמל , לת מופיעה בתוך שיר מערביכאשר הסקונדה המוגד, כפי שראינו

תאור מדוייק של דמות או . ויכול להיות דמות או מקום ספציפיים, זה יכול להיות אווירה מזרחית

בולטותה מאירה אותו על רקע : אובייקט בהחלט יכול להזדקק באמצעות הסקונדה המוגדלת

  . ומאפיינת אותו כבעל תכונות מסויימות, השיר

ציור "הסקונדה המוגדלת משמשת כלי ל, ]44[  רוח במדבר,עמנואל עמירןירו של בש

חריגותה בנוף . לא מופיעות סקונדות מוגדלות, וגם לאחריה, 18עד הופעתה בתיבה ": בצלילים

הרוח , )1-8בתיבות , שנשמעות כבר בתחילתו של השיר(מבטאת את נשיפותיה של הרוח המדברית 

שבמקור , "לוהטת"עמירן חיבר את . ומתבטאת גם בקו המלודי ובמקצב, )תרתי משמע(המזרחית 

מוציאה את נפשו של האיכר , וכך מתקבלת הרוח הלוהטת במדבר, "רוח"עם , "געגועים"קושרה ל

  .לשדות הבר הצוננים

  

  

  18-20תיבות , רוח במדבר
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 12 בתיבה. של עמירן הסקונדה המוגדלת היא ממש סמן מובהק לרוח ]45[ שיר העלםב

שתי הרוחות ". רוח ליל במרחב "הי זו34ובתיבה , עם סיומת פריגית" רוח גבע "היהמוארכת זו

גם . יורדות מלמעלה למטה באותה מלודיה עם סקונדה מוגדלת כצליל הרביעי בקונטקסט של רה

ייתכן שהקשר המזרחי נוצר בגלל . בשיר שחלק נכבד ממנו פנטטוני, כאן המרווח חריג בנוף

  . רוח ועבודת האדמה, מזכירות לילההמילים ש

  

  

  

  

הסקונדה המוגדלת כאמצעי לעיצוב דמות מתבטאת בצורה יוצאת דופן בשירו של עמירן 

שיח בין המקהלה לבין -השיר מנוסח כדו". אהבת ציון"מתוך ההצגה , ]46[ שובי שובי השולמית

. ם בפיהם של הדובריםושם אות, כאשר עמירן משתמש בפסוקים שונים משיר השירים, השולמית

. בפריודה שחוזרת פעמיים, המקהלה קוראת לשולמית ומפצירה בה לשוב בסולם מי מינור

דמותה מתגלה כאשה המזרחית ? "מה תחזו בשולמית "–שולמית אזי עונה להם בהצטנעות 

שני החלקים רחוקים . דיאז- אז על פה'בגלים עולים ויורדים במקאם חג, היפהפיה והמסתורית

ובדרך זו מאפיין עמירן את דמותה של כל , משקלית וסגנונית, זה מזה מבחינה טונאליתמאד 

ואילו שולמית היא ; המערבי, המדוד, המקהלה היא הקול השקול.  המקהלה והשולמית–אחת 

המקהלה מנסה לשכנע את השולמית , או אז. הבולטת בזרותה, גיבורת השיר, היפהפיה הנחשקת

. וקומתה דמתה לתמר, צוארה כמגדל השן, ראשה ככרמל: תהשיש לה מה להציע באמתח

 יאה,  אך במקום לחכות לתשובה;מי מינור בפריודה כפולה, המקהלה שומרת על איפיוניה

, שואלת המקהלה" מה דודך מדוד. " שלהת את קולה של השולמית לקולהומאמצ, הממשיכ

. קוויה ויופיה,  את דמותהומתאר, הקולה של שולמית הוא שמדבר מגרונ: הולמעשה גם עונ

. וסוגרים את המעגל של המקהלה והשולמית, אז מציירים את דבריה'כיסופי הערגה בפנטקורד חג

ומבדילה אותה , הסקונדה המוגדלת בשיר מעצבת את השולמית במזרחיות מוסיקלית צרופה

  .   מעבר לחיץ המזרחי, שמהווה הקול שמנגד, מהמקהלה
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    יציאות מהטונאליות

בשירים בהם הזהות , אולם לעתים. חריגותה של הסקונדה המוגדלתבר דנו בבולטותה וכב

מצאותה של סקונדה מוגדלת היא רק חלק ממערך שלם , הסולמית מטושטשת או משתנה תדיר הִ

שלמרות שהשינויים הטונאליים והמודאליים בשיר יכולים , מדהים לראות. של חריגות סולמיוֹת

ותשוייך ללא כל ספק , עדיין הסקונדה המוגדלת תזקוף ראש מעל כולם, להיות גדולים ומורכבים

  . לגוון מזרחי

שמונה התיבות הראשונות כתובות בסולם . ]7[ יום ליבשה, נחום נרדינפתח בשירו של 

: אחריהן יופיע פרגמנט בן ארבע תיבות במתכונת המיקרוטונית המערבית. מינורי עם פינאליס לה

כל החלק השירי נסגר בארבע . בקאר-ופראזה זהה עם סי, במול- עם סיפראזה בת שתי תיבות 

על , מופיעות ארבע תיבות של פוסטלוד קצר, לבסוף, ואז). 13-16תיבות (ור מובהק 'תיבות בלה מז

ייתכן שנרדי רצה להביע באופן הזה ? מה משמעותן בשיר. אז על מי'בטטרקורד חג, "לַה"ההברה 

ויכול להיות שצלילי המזרח בשיר הם חלק מטשטוש מרכז . יםך וליציאת מצר"את הקשר לתנ

  ). אז'טטרקורד חג; ור'לה מז; מעין צלילי פנטקורד ראסט; לה מינור(הכובד הסולמי 

 מופיעה הסקונדה המוגדלת לאחר שהמנגינה כבר זעירא מרדכישל  ]47[שיר הלחם ב

" הַ "שיר בהברה פתוחה פתיחתו של ה. הנמכות והגבהות, התנסתה בשלל מעברים מודאליים

 מבססות את סולם רה 5-10אך תיבות . אלתוריים- המוואלים, לוקחת אותו למחוזות המזרחיים

" הורה"שתי סינקופות : 13השינויים מתחילים לצוץ החל מתיבה . מינור במשפטים סימטריים

 14-15תיבות . במול את המוטיב-כאשר בפעם השניה מקשט לה, סול–מופיעות על הצלילים פה

אך לא כך הוא . סינקופטיולכן נצפה למשפט מקביל , 11-12חוזרות באופן מדוייק על תיבות 

). 16-17תיבות (סינקופות והנמכות , עם סלסולים, זעירא עובר לפרגמנט מזרחי מובהק: הדבר

, לאחר ביטול ההנמכה. וכך מתאפשר לו להנמיך דוקא את הצליל רה, הוא יוצא מסולם הבית

הפעם , זעירא חוזר לצליל רה, אך בהמשך. תבססת לכאורה תחושת דו מינור מ18בתיבה 

ולו , הופעתה של הסקונדה המוגדלת, לאחר כל השינויים הטונאליים. סינקופטיאזי 'בפרגמנט חג

  סלסוליםהרמיזות המזרחיות בשיר כגון. סוגרת את השיר המורכב בחותמת מזרחית, כפרגמנט

ומאגדים את , ומרווח של סקונדה מוגדלתות הורתית סינקופטי מובילים אל, נמכות צליליותוה

   . הקשר בין המזרח לישראליות המתחדשת

      

או ,  שלל דוגמאות לשירים שהמרכז הטונאלי שלהם אינו ברורקיימות עמנואל עמירןאצל 

שהועלתה " אגדת שלושה וארבעה"מתוך ההצגה , ]48[ כוכב דרךשירו . אינו קיים מלכתחילה
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שאחד מסימניה , "בשובבות"בהוראות הביצוע כתב עמירן :  מאלהדהוא אח, "הבימה"טרון בתיא

אזי שיורד 'שלוש התיבות הראשונות מקפצות במקצב ריקודי בטטרקורד חג. הוא חוסר משקל

שנשמעת כמו , "הה"כמו גם הסיום בקריאה , המקצב הברור והחזרתיות העיקשת. מפה לדו

, וריאנט של אותו מוטיב נשמע בשתי התיבות הבאות. לם המזרחימשוייכת לעו, הצטרפות הקהל

 אם נצרף את –אז 'נדמה כי הוא נגזר מצלילי מקאם החג, עם זאת. הפעם בלי הסקונדה המוגדלת

  :  אזי על דו'יתקבל סולם הקסטוני חג, שש התיבות הראשונות יחדיו

  

  

  1-6תיבות , הצלילים בשיר כוכב דרךאוסף 

  

שמתפרש לאחר מכן כמדיאנטה של ; ורי'בביסוס מז,  נעצרת על לה במול)7(התיבה הבאה 

עמירן נמנע במתכוון מנקודת מנוחה קבועה או חזרתית ). עם צליל מוביל בקדנצה(פה מינור 

וכאילו . 11שוב מתערערת בירידה פנטטונית בתיבה , והיציבות שהושגה בפה מינור, לאורך זמן

עמירן מוסיף מוטיב דיסוננטי בחצאי , ה שהושגה עד עתהלטשטש עוד יותר את הכיווניות ממ

ובאמת המלמול , "ברכי נפשי"הדוברת ממלמלת . במול-סול–פה–טונים שבנוי על הצלילים מי

: היא יוצאת בקריאה, וכשהיא משוכנעת דיה; מושג בצורה יוצאת מן הכלל בקלסטר הצפוף

  . טונאליתסוף מנוחה וסגירה - סוף, ור'בלה במול מז!" ברכי נפשי"

, אמנם לא ישירות(במול שיוצר סקונדה מוגדלת עם מי - רה:  מתחילתונגזרסיום השיר 

התיבות האחרונות . וסיומת על דו, )אם ניתן לקרוא לו כך, אבל בתוך אוסף הצלילים הסולמי

לסיכומו . במול מינור כנקודת מנוחה בסופו של השיר- אם כי ניתן לחוש בסי, נעדרות צליל מוביל

אלא , "מזרחיות"הסקונדות המוגדלות בשיר זה אינן מהוות סמן מודאלי יחיד ל, דברשל 

שעמד במרכז חזונו של עמירן , מתקיימות כחלק ממערך שלם של המנעות מביסוס טונאלי מערבי

  ".     זמר עברי חדש"ליצירת 
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  אזכורים למקאם: מודאליות מזרחית בשירי הזמר

מי שגדל , יתרה מזאת.  מצוי במערכת המודאלית המערביתמרווח קטן מחצי טון לא, כידוע

על כן כתיבה במסגרת . על המורשת המוסיקלית המערבית מתקשה ביותר לשיר מרווח כזה

שאר תמיד בגדר חיקוי יחסי , במולהגם ללא חצי . ולא העתקה מושלמת, נסיון להמחשה, מקאם תִ

שגדלה על מערכת הכוונון , המרווחים שבמערכת המקאמאת הינם זרים לאוזן המערבית

אך הוא מוצא את ביטויו המפורש בלא יותר ,  שיר אחד שנכתב בהשראת מקאםלפנינו .המושווה

שירים , מעבר לזרות הבסיסית שצלילי המקאמאת יצרו לאוזני המלחין המערבי. מפרגמנט

כת מהסיבה הפשוטה שהמלחינים לא היו בקיאים דיים במער, מעטים נכתבו בנטייה מקאמית

ל לתפוס באוזן. המסועפת של המקאמאת , הם העדיפו לאחוז בשאר האלמנטים המוסיקליים שקַ

שרה (אף מלחינים שמוצאם מארצות ערב . מקצבים וכדומה, מיקרוטוניות, כמו סקונדה מוגדלת

  .  לא כתבו שירי זמר במסגרת מקאמאת) מלמד-ניסן כהן, תנאי- לוי

.  שנכתב למסכת העומרמתתיהו שלם שירו של ,]49[ הנה הסתו עברהשיר המדובר הוא 

). במול- במול במקום מי חצי-עם מי, או צבא זמזמה(נס צּבא ' ג–פתיחתו בטטרקורד יוצא דופן 

  . במול בונה את אווירת השיר כולו- סול–פה–במול-מי–הצירוף המיוחד של הצלילים רה

  

  
  

  1-3תיבות , הנה הסתו עבר
  

  

  

מאת א יוצא דופן מבין שאר המק,פחת מקאם מסויימתשאינו משוייך למש, מקאם צבא

הטטרקורד צבא תחום , בנוסף. 36מכיוון שהצליל הפותח והצליל המסיים שלו אינם זהים

אלמנטים נוספים מעצימים את הניחוח המזרחי . המקנה לו אופי מיוחד ובולט, בקוורטה מוקטנת

) 1בתיבה ,  הרביעי של השירכבר בצליל, למשל(פרמטות לא רק בקדנצות מוסיקליות : בשיר

. ומשקל משתנה; )2,4,6בתיבות (צלילי רסיטציה ; דמויות מוואל, יטטיביות'היוצרות השהיות רצ

                                                
  .243-245' עמ, )ו"תשס(דוד מועלם  36
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גם הקוורטה המוקטנת ניתנת לביטוי במערכת , כי בדומה לסקונדה המוגדלת, כאן המקום לציין

וצאים גם סקונדה בצבא מ: מעניין שהשתיים דרות בכפיפה אחת. שנים עשר הטונים המערבית

 כטטרקורד דוקאאם כי לאו , אזיים למיניהם מוצאים גם קוורטה מוקטנת'מוגדלת ובסולמות חג

במול -הלה מעוטר על ידי סי: 7 עד 6 בתיבות ידידיה אדמוןשל  ]2[ יללבשיר , למשל. עצמאי

 מכאן שניתן לראות בקוורטה המוקטנת מרווח. דיאז מלמטה-מלמעלה ועל ידי התנועה מפה

  :כך תיאר אדמון בזכרונותיו. התוחם התפתחות מלודית וסממן מזרחי

  

שמעתי לראשונה . ברצוני להזכיר כלי נגינה מזרחי מעין רבב או רבק עם מיתר אחד בלבד

הוא , הרושם שהזקן הזה השאיר בזכרוני היה עצום. כשערבי זקן עיור ניגן עליו לקבץ נדבות

  . ד מן קוארטה מוקטנתהיה מוציא מן הכלי ארבעה צלילים בלב

  

בניין "ואף יצר באמצעותה , השתמש אדמון בקוורטה המוקטנת ביצירותיו, מאוחר יותר

  . המושתת על מרווחי קוורטות מוקטנות, "אוקטבות אין סופי

  

  

  

  86' עמ, )1980(מתוך ידידיה אדמון 

  

נה למודוס בהן המקאם משת,  הן תיבות מעבר בין הסולו לטוטי7-9תיבות : ובחזרה לשלם

. הנשמעת כדומיננטה של סול, ור' מסתיימת בפרשנות הרמונית של רה מז9תיבה . דורי על סול

, לרוב. ורית' הפעם בתור הטוניקה המז–הרה מקבל משמעות חדשה , 10בהכנס הקהל בתיבה 

כאן אפשר לראות מליסמטיות . הוא ייצור הבדלים בין השניים, כששלם משתף קהל בשיר סולני

ופעמה משתנה בעלת ; )ורי'מז(מקאם לעומת סולם ; לים בסולו לעומת סילאביות בטוטיוסלסו

  . תחושה חופשית לעומת קצב מובחן
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הופעתן תהיה לרוב בסיום . הנמכות ביאתיות הן תופעה שכיחה ביותר בשירי הזמר

. רהוא נדיר יות, סולם ביאת כשלעצמו בשיר תחת השפעה מזרחית. קדנציאלי או בסופי משפטים

הדר מציין את סימן , בסולם רה ביאתי: ]50[ נגה לי בשירו יוסף הדרנראה פשרה מעניינת של 

- מבליט הדר את מקומו של מי, מצד שני. כמו לא שייך לגמרי לסולם, במול בסוגריים- ההיתק מי

כסוגת שירי , השיר פותח בעליה בקווינטה. 2 של תיבה פעמה הראשונהבמול בצליל ארוך ב

ויש לכך ,  הביצועעל פי הוראות, האווירה צריכה להיות קסומה. לתוריים הערביםהמוואל הא

ולאורך השיר , בסופי הבית והפזמון נשמעת מליסמה סלסולית קטנה. השלכות בעיקר על הטמפו

משתלבים עם האווירה , שאינם כה רבים, שינויי המשקל. מפוזרות מספר מליסמות זעירות גם כן

  . ומקנים לשיר אופי מהורהר וחלומי, דגשתהקסומה והפעמה הלא מו

  

  

  

  1-4תיבות , נגה לי

  

יש . כפתיחה ביאתית, מרדכי זעיראשל  ]51[ שירת הזורענזכיר גם את התיבה הראשונה ב

אולם ; שהיה שכיח מאד בשירי הזמר, שיאמרו כי הצלילים בסך הכל מבטאים טטרקורד פריגי

ובמסגרת מנעד של , בתחילת התיבה הראשונה, מודגשת בסינקופה, אני אטען כי פתיחה כזו

ביטול ההנמכה בתיבה השלישית , כמו כן.  החורגת מהנורמהמזרחית משמעה נטייה –ה קווינט

  . של הביאת" חצי במולית" את הנטיה המחזק

  

  סיכום

מצא את ביטויו הראשוני במודאליות , כפי שנישא בפי כל, "הזמר הישראלי החדש"

שמקורה , יה לטבעיות והמנעות מצליל מוביל הסתתרה אידאולוגיה שלמהמאחורי הנט. מאפיינת

הקשר של . ותרבות חדשה, חברה חדשה, בשאיפה להתנתק מהגלותיות וליצור בארץ עם חדש

שאותו ראו כחלק מן העבר ההיסטורי וההווה , המלחינים המערביים אל העולם המזרחי

ואולי אפילו איפיון מודאלי , מצמים ביותרבא לידי ביטוי באיפיונים מודאליים מצו, המתחדש

ולא הצריך תוספת מיוחדת , ברוב המקרים" עשה את העבודה"השימוש בסקונדה המוגדלת . יחיד
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 עדויות כמעט ולא קיימותבקורפוס שירי הזמר , יתרה מזאת. מצד המלחינים לציון סממן מזרחי

תפיסה זו מקורה עוד . זא'מעבר למקאם חג, לנסיונות נוספים לכתיבה בהשראת מקאמאת

וראיה לכך מצויה בשירי העם , עשרה-במורשת האוריינטליסטית האירופאית של המאה התשע

ברפרטואר המוקלט כמעט ולא נכחו שירים במקאם : 60- דליה כהן ורות כץ בשנות האספוש

, תחליףלנוחות שבאיפיון מזרחי על ידי סקונדה מוגדלת אין . המאופיין בסקונדה המוגדלת, אז'חג

  . לא בתחום המבני או המלודי, לא בתחום הקצבי

יצר בסופו של דבר את השילוב , מיקומה של הסקונדה המוגדלת בתוך קונטקסט מערבי

נוכחותה הבולטת על רקע מודאליות מערבית סיפקה . המיוחד בין מזרח ומערב בשירי הזמר

המאגד בתוכו אלמנטים , ורימקו  הלב הנחוצה להכרת שירו כזמר חדשלמלחין את מלוא תשומת

כרות האינטימית של המוסיקה היהודית עם הסקונדה המוגדלת הקלה על קליטתה יהה. מזרחיים

אם כי בשל אותה סיבה ממש נדרשו המלחינים לספק הוכחה משכנעת לכך , ברפרטואר שירי העם

גדלת  הסקונדה המו.גלותי, חלילה, שמקורה של הסקונדה המוגדלת בשיר הוא מזרחי ולא

ובמיוחד משיר , כי"בשירים בעלי טקסט תנ, משמשת פעמים רבות כסימן היכר אוריינטליסטי

 אופינייםאו בקווים קישוטיים , )למשל, כמוואל( בסוגה כללית תנתמכהיא , כמו כן. השירים

   .)ערבסקות(
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  קצב. 3

  

חש אלא שביטויו מתר, הקצב הוא תכונה משותפת לארגון המוסיקה הערבית והמערבית

במוסיקה הערבית יש לתכונות הקצב אפליקציה מעשית בשני . באופנים שונים בשתי התרבויות

 נקישות התוף –והשני ; )פרוזודיה(המשקל הפואטי , היינו,  קצב שירת הטקסט–האחד : מישורים

. ששני תחומי ביטוי הקצב קשורים אחד לשני, בהמשך נראה. המלוות את השיר או המנגינה

ידוע לי רק על מתתיהו ( הפואטי הערבי שקליני הזמר לא יכלו לעמוד על דקויות הממכיוון שמלח

, קצב המוסיקלימהתכונה הקצבית שהשפיעה על המלחינים היתה ה, )שלם שהבין ודיבר ערבית

בעמודים הבאים . שבא לידי ביטוי בתבניות התיפוף השונות ובחלוקה לא סימטרית של הפעמות

ומאפייני תבניות , הכולל את עקרונות הפרוזודיה הערבית, ערביאראה את התפתחות הקצב ה

אביא , שכיח לבין הקצב המערבי הר שאסכם את ההבדלים בין הקצב הערבילאח. התיפוף

דוגמאות מוסיקליות משירי הזמר בהם יש נסיון לחקות באופנים שונים את מאפייני הקצב 

  . הערבי

  

  תבניות התיפוף 

. השירה העממית ערבית נבע מתוך משקלם הפואטי של השיריםהליווי הקצבי המלווה את 

שגם , )791-718( ליל אבן אחמד'הפרוזודיה הערבית תוקנה במאה השמינית על ידי הפילולוג אל ח

אך תולדותיו הניבו את כללי , הספר עצמו אבד. שקלכתב את ספר התאוריה הראשון על המ

השירה הערבית . ה העשירית עד היוםים הפואטיים והמוסיקליים המנוסחים מהמאשקלהמ

, כמו ביוונית קלאסית(אבחנה בין הברות ארוכות וקצרות , היינו, ערוכה על פי משקל כמותי

והשורה השירית מבוססת , שתי הברות קצרות שוות באורכן להברה ארוכה. 1)לטינית וסנסקריט

ותיים עד היום במוסיקה המשקלים הערביים משמע, על פי כהן וכץ. על חילופים סדירים ביניהן

בתקופת תור הזהב . 2ומשמשים כאחד הקריטריונים לסיווג השירים העממיים, הערבית בארץ

 המעבר מהערבית :אומצו המשקלים הערביים בשתי ידיים על ידי המשוררים היהודים, בספרד

מה והם , במאה העשירית, משורר ובלשן, לעברית והתאמת המשקל נעשו על ידי דונש בן לברט

  ". משקל היתדות והתנועות"שאנו מכנים היום 

                                                
כמו בעברית (המאורגן על פי הברות מוטעמות ובלתי מוטעמות , משקל איכותיוגים נוספים של משקלים פואטיים הם ס 1

    ). 341-342' עמ, )ו"תשס(דליה כהן ) (כמו בצרפתית ובספרדית(על פי מספר ההברות , משקל הברתיו; )ובאנגלית
2 Dalia Cohen and Ruth Katz (2006), pp.238-246.  
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אנו מוצאים כבר מימי , )ברבים איקאעאת(  איקאע–גם את תבנית התיפוף הערבית 

האיקאעאת של ימינו . עם תחילתה של הכתיבה התאורטית המוסיקלית בכללותה, הביניים

נקישה ; מכונה דּוםה, לכיוון פנים, נקישה כבדה במרכז התוף: בנויים משני סוגים של נקישות

ק, לכיוון חוץ, רכה בצידי התוף ס; המכונה תיק או תַ  כל אחד. 3ושתק המכונה ַאס או אֶ

, )הזמן הראשוני, היינו, "כרונוס פרוטוס "–ביוונית (מהמרכיבים קיבל משך זמן השווה לפעמה 

ות נכתבו האפשרויות הקצבי. וביחד היוו תבנית מחזורית מטרית בעלת מספר פעמות קבוע לתיבה

כיום נהוג לרשמם באמצעות . ושתק כנקודה, תק כקו, דום כעיגול: בעבר בסימנים מוסכמים

  . תווים והפסקות מערביים

ואף המונחים בהם ,  נוצר בעקבות המשקלים הפואטיים התיפוףתבניותגיבוש , ככל הנראה

 בית עבאס בתקופת, כמו כן. השתמשו להסבר התאוריה נלקחו מתוך עולם המושגים הפואזי

הקשר שבין תבניות התיפוף למשקל , בה פרצה הכתיבה התאורטית במלוא עוזה, )8-13מאות (

טַ פירושו פעמה : השירי התבטא בתיאור נקישות התוף באמצעות צירופי הברות ארוכות וקצרות

נַ פירושו שתי פעמות; אחת כפי , להלן מספר דוגמאות של איקאעאת ערביים. וכיוצא באלה; טַ

ואילו נקישת , נקישת הדום נרשמת בתו בעל רגל בכיוון מעלה. 4ה של דליה כהןספרב באיםמוש

  :התק נרשמת בתו בעל רגל למטה

  

  בירמצמודי ּכ .1

  

 

 יר'מצמודי צע .2

  

  

ר ערבי .3 וַ  מּודַ

  

 
                                                

  .  יוסיף הנגן בזמן השתק אלתורים ונקישות חלשות באצבעותיופעמים 3
  .150' עמ, )2006(דליה כהן  4
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ח .4  ת'ַאנַוַ

 

 

י תַ  .5 אעִ מַ קיל 'סַ

 

  

יותר  הנפוצה ב,מקסום- מציין במיוחד את התבנית אלהאתנומוסיקולוג סקוט מרכוס 

  :נראה את הופעותיה השונות בזמר העבריהעבודה בהמשך . 5התורכיתערבית והבמוסיקה 

  

  

  

התבנית יכולה . כל איקאע בנוי על תבנית מחזורית של נקישות ושתקיםניתן לראות כי 

ויכולה להיות ארוכה , להיות קצרה ולהכיל מספר מועט של נקישות דום ותק החוזרות על עצמן

היא שפותחת את מחזור , הנקישה הכבדה, נקישת הדום. פראזה מוסיקלית שלמהולנוע במקביל ל

אך כל עוד , סדר נקישות התק עשוי להשתנות ממבצע למבצע. והיא שקובעת את סוגו, האיקאע

  . 6התבנית שומרת על שמה וצביונה, לא השתנה מיקומן של נקישות הדום

חלוקה ליחידות - ין גם בתתאלא מתאפי, האיקאע אינו נתפס רק כחטיבה אחת שלמה

. החלוקה אינה מוחלטת ומשתנה ממוסיקאי למוסיקאי). 5ולעתים ( פעמות 4 או 3, 2בנות , קטנות

המאפיינת את השיר , בבסיס הרעיון עומדת ההתאמה ליחידות המלודיות הקטנות של המנגינה

  . הערבי

טשטש את קיים גורם נוסף במערכת המ, במקביל לחלוקת האיקאע ליחידות קטנות

המכונה , זוהי יחידת השתק. ובמקומה מפריד את האיקאע ליחידות בודדות, החלוקה לקבוצות

באופן המדגיש את , כחלק ממערך הפעמות בתיבה: את ההפסקה ניתן לראות בשני אופנים. אס

                                                
5 Scott Marcus (2001), pp.89-92 .יוסף- צורת הרישום להלן נוקטת על פי שיטתו של האתנומוסיקולוג אמציה בר .

  . מקסום בארבעה רבעים- רושם את איקאע אל, לעומתו, מרכוס
6 Ibid., p.90. 
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נתבונן בחציו . 7או כתוספת פעמה להקשה שלפניה; המשקל ואת חלוקת התיבה למשכי זמן שווים

  :על שתי צורות רישומו, מקסום- אלשל איקאע הראשון 

  

  

  

.  המנטלית תהיה שונהםאולם משמעות, התוצאה הצלילית תהיה זהה, בשני אופני הרישום

באופן . נספר יחד עם נקישות הדום והתק, המהווה יחידה בפני עצמה, השתק, בצורה הראשונה

, תק, אס, תק, דום: שונהנוצרת סדרה של ארבע פעמות המובחנות זו מזו בתיבה הרא, הזה

. 1+1+1+1נוכל לחלקן לרצף של , מבחינת יחידות קצביות. 4/8 תחושה משקלית של –ולמעשה 

 משקלומדגיש את הקשר ל, מפריד את הקצב ליחידותיו הבסיסיות ביותר, אם כן, השתק

הרישום בצורת ). פעמות בתיבה(ארגון מחזורי של ארועים בעלי אותו משך זמן , היינו, המוסיקלי

לארגוני זמן , כלומר, מקצבהקשר ל. וכך נוצרת סינקופה, השתק אינו נספר, לעומתה, השניה

ונחלקות האיקאע תהיה רחבה , 2/4התחושה המשקלית תהיה כעת של . מובלט ביותר, שונים

  . 3+1 או אפילו 1+2+1 ליחידות של –יותר 

באיקאעאת קצרים נראה . היחס בין מבנה השיר למבנה האיקאע לא חייב להיות חופף

באופן בו דגש קצבי יפול , תואם למבנה המלודי, ובייחוד מיקום הדגשים,  כי מבנה האיקאע,לרוב

,  באיקאעאת ארוכים. ויחידה קצבית מובחנת תתאים ליחידה מלודית סגורה, על דגש מלודי

ות חופפת יחידות לא חייבת להי- ואף נחלקות האיקאע לתת, החפיפה לא חייבת להיות מוחלטת

  .  8לחלוקת המשפטים המוסיקליים במלודיה

אשר נבדלים זה , ראינו כי האיקאע הוא ליווי קצבי לשיר בעל נקישות ושתקים, לסיכום

, האיקאעאת יכולים להיות קצרים ופשוטים. ובפיזור הנקישות בתוכם, במשקלם, מזה באורכם

בתחילת : קיל'סמאעי תבאיקאע נתבונן (ויכולים אף להיות ארוכים מאד ובלתי רגולאריים 

 שתיים מיד לאחר מכן באותאולם ,  בין שתי נקישות כבדותותפעמארבע התבנית מרווח של 

לא יפלא אפוא שהאיקאע השפיע על כתיבתם , בהיותו חלק בלתי נפרד מביצועו של השיר). ברצף

למעט מקרים (י המלחינים לא ציינו מפורשות את הליווי הקצב, אף על פי כן. של מלחיני הזמר

                                                
 .  148-149' עמ, )2006(ליה כהן ד 7
 .שם 8
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ובמקומו מצאו דרכים , )לרוב בשירים פופולאריים שפרצו מתוך הבימה הקלה, בהם השיר תוזמר

  . חלופיות להביעו בשיר

  

  הבדלים בין תכונות קצב ערבי למערבי

פעמות (משקל : כולל את כל מערך ארגוני הזמן ביצירה מוסיקלית" קצב"מונח ה

כאשר מדובר על תבניות התיפוף . ומהירות, )חסי משכיםתבניות ריתמיות וי(מקצב , )מחזוריות

עם . המתאר את מורכבותם של צירופי המשכים בתבנית, "מקצב"יש להשתמש במונח , הערביות

על של מספר פעמות -המקבע אותה בתבנית, "משקל"כל תבנית תיפוף מאורגנת בתוך , זאת

  . לפראזה

במערכת . בי לפרוזודיה המערביתנתבונן בהבדלים בין המשקל הפואטי הער, בתחילה

כל משקל יכול .  תבניות משקליות הכוללות הברות ארוכות וקצרותשמונההפואטית הערבית 

, בפואטיקה המערבית. ואף מספר הברות ארוכות סמוכות, להכיל יותר מהברה ארוכה אחת

שאינן התבניות המשקליות מושתתות על חילופים סדירים בין הברות מוטעמות ו ,לעומת זאת

ל תבנית כזו מכילה הברה  כ.)דקטיל ואמפיבראך, אנפסט, טרוכא, יאמבהשכיחות הן  (מוטעמות

: הבדל נוסף נעוץ במספר היחידות. ולא ייתכן רצף של שתי הברות מוטעמות, מוטעמת אחת בלבד

 תבנית אחת החוזרת על –המשקלים הפואטיים הערביים נוצרו על ידי צירוף תבניות הבסיס 

המחזוריות המערבית .  משקלים פואטיים16מכאן נגזרו . או צירוף של שתי תבניות שונות, עצמה

או הקסמטר , כמו למשל טטרמטר יאמבי, יוצרת צירוף של יחידות קטנות שאינן משתנות

נוצרו מספר הבדלים גם בין תבניות התיפוף הערביות ובין ביטויין המערבי , באופן טבעי .טרוכאי

  :  משקלים ומקצבים–

  

. המקצב הערבי ממומש בנקישות התוף שמארגנות את השיר במסגרת מקצבית  .א

אך הן באות לידי ביטוי , במוסיקה המערבית הפעמות אינן נשמעות לאוזן

 .בתחושת המאזין ובארגון המנגינה

לעומת המקצב המערבי שיכול להפתח , האיקאע יפתח תמיד בהקשת דום כבדה  .ב

  .בשתק

. באיקאעאת אינו מחויב לרגולריות או סימטריה) וםנקישות הד(פיזור הדגשים   .ג

תכנה שתי נקישות דום רצופות ולאחריהן הפסקה ארוכה עד בוא הדום הבא . תִ
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: האוזן המערבית רגילה לסימטריה ולסדירות בין הפעמות החזקות והחלשות

ובמשקל , במשקל משולש הפעמה הראשונה תהיה חזקה ולאחריה שתיים חלשות

והשניה , תהיינה חזקות) אם כי פחות ממנה(והשלישית מרובע הראשונה 

כמו גם במשקל הפואטי המערבי לא ייתכן ,  במשקל המוסיקלי.והרביעית חלשות

האוזן , יתר על כן. במשקל הערבי תופעה זו קיימת. רצף של פעמות כבדות

תופעה שניתן לדבר עליה במוסיקה , המערבית רגילה גם להיפרמטרום סדיר

  .ר במשקל זוגי וקצר יחסיתהערבית בעיק

אורך תבניות האיקאעאת ומורכבותן עולה לאין שיעור על אלו שבמערכת   .ד

לעומת , תבנית איקאע בודדת יכולה לכלול עשרות פעמות. המוסיקלית המערבית

 .שלוש או ארבע במערכת שכיחה מערבית, שתיים

גם . ודיבמוסיקה הערבית לא חייב להיות תיאום בין דגש קצבי לבין דגש מל  .ה

בייחוד , התאמה בין פראזה מלודית לבין פראזה קצבית לא מחויבת המציאות

שאכן מתרחשת (היעדר חפיפה כזו , במוסיקה המערבית. באיקאעאת ארוכים

 .שעל משמעותו יש לעמוד, ייצור אי תאום) פעמים רבות

ניתן לחלק איקאע . תבניות לא חייבת להיות שווה-חלוקת האיקאעאת לתת  .ו

 -קיל המתחלק ל'סמאעי ת, למשל( בעלות מספר לא זהה של פעמות לקבוצות

מתחלקת , בגלל אופיה הסימטרי, המוסיקה המערבית).  פעמות3+2+2+3

 . חלקים מקבילים במספרם-לפריודות שוות ולתת

מספר האיקאעאת גדול בהרבה ממספר המשקלים המוסיקליים , לבסוף  .ז

  ). עשרות לעומת בודדים(המערביים 

   

הם בין המשקל המערבי המסורתי שעל ברכיו גדלו , אם כן, ם שיידונו כעתההבדלי

ובין המשקל הערבי אותו , )יהודית-במוסיקה האמנותית כמו גם במוסיקה העממית(המלחינים 

בפרק על . על ההבדלים בין המשקל הערבי לזה האירופיאף הוא אידלסון עמד . צ.א. פגשו בארץ

הדגיש אידלסון את ההקשרים הרחבים , "אוצר נגינות ישראל"הקצב בשירת יהודי תימן בקובץ 

רוח המקאם ומידת מורכבותה של המלודיה תלויים במשקל , לדבריו: של המשקל לאופי השיר

מה שנוהגים המנגנים  ":משמעית היא- מסקנתו החד. ובמידה רבה מושפעים ממנו, השיר

כי הם גורמים להן רסוק ,  נכוןהאירפיים לשקל את הנעימות המזרחיות במשקלים אירפים לא
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מודה , שלוש שורות בלבד לאחר דבריו לעיל, אך גם אידלסון בעצמו .9"איברים וטשטוש צורתן

את תירוצו הוא תולה . בפה מלא כי החליט לשקול את הנעימות התימניות במשקלים אירופאים

  . לא מורגלת בהםש, בקלות בה ניתן לערוך אדפטציה לשירים התימניים עבור האוזן המערבית

     

  חילופי משקל: מאפיינים קצביים מזרחיים בשירי הזמר

קיימת אפשרות , ועם זאת, שהתכונות הקצביות הערביות שונות מאד מהמערביות, ראינו

אפילו במסגרת הכתיבה המערבית , או לפחות לקבל ממנו השראה, לחקות את סגנון הקצב הערבי

  .שלא כוללת תוף או דגשים ממשיים

במסגרת השירה , המקוריתע אמתארות את תבנית האיק, ב- וא , תי התכונות הראשונותש

אחת הדרכים להשגת .  הן בעלות אפליקציה מעשית בשירי הזמרו- גתכונות , לעומתן. הערבית

ובייחוד שינויי משקל , היא שינויי משקל) ד+גהבדלים (מורכבות וחוסר סימטריה בתבנית קצבית 

 אין –ולראיה , חוסר הרגולאריות הקצבית על מלחיני הזמר היתה אדירהההשפעה של . תכופים

לא אחטא לאמת אם אומר כי , יתר על כן. מלחין שלא נקט במניפולציה זו לפחות באחדים משיריו

עמנואל עמירן , כמו מתתיהו שלם, יש מלחינים שסממן זה הפך ממש להיות מאפיין שלהם

ביותר בדימוי " אותנטיים"המלחינים שנחשבים להם גם . ובמידה רבה גם עמנואל זמיר

חילופי המשקל יכולים , )כמו גם אצל אחרים(בשיריהם . המוסיקלי המזרחי שהותירו אחריהם

  . ויכולים להיראות כאילו הם אקראיים, להיות רגולריים וסימטריים

, ן אף על פי כ.דיוקומידת שהחלפת משקלים מכבידה על קליטותו של השיר ו, ברור לכל

ן שגבר על הפופולריות   תפיסת עולם של השפעות הדדיות –נמצא במספר לא מבוטל של שירים חזוֹ

כמות השינויים וסוג .  ועממיקליטשהיתה חשובה יותר מאשר יצירת שיר , בין יהודים וערבים

ובעמודים הבאים אביא מספר דוגמאות קטן , המשקלים משתנים משיר לשיר וממלחין למלחין

  .ר הרב המוצע בקורפוס שירי הזמר העברימתוך העוש

בין הבעיות המתודולוגיות שעמדו בפנַי היתה היכולת להבחין בין חילוף משקל לצורך 

. רגולארית- לעומת חילוף משקל היוצר קצביות מורכבת ואי, יצירת רושם של ריתמוס חופשי

בעוד שהסוג , ושש ובטמפו מאת ואסרטיביה קבועפעמהאפשר לומר שהסוג השני יכול להתבטא ב

, את הסוג הראשון אשאיר לפרק הנוגע לסוגות ערביות. הראשון מתבטא בחוסר תחושת פעמה

אביא דוגמאות , בפרק הנוכחי, אשר על כן.  שיר חופשי ללא פעמה מובחנת–ובמיוחד למוואל 

ומכאן שהחילופים משרתים נטייה , משירים בהם שינויי המשקל נעשים בתוך מסגרת קצבית

                                                
  .43' עמ, )ד"תרפ(אידלסון . צ.א 9
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 שאופיינית לאיקאעאת –טשטוש ההקבלה בין פראזות מוסיקליות . ר סימטריה משקליתלחוס

מאסימטריה ודאי המושפעת ,  נעשה במכוון לשם יצירת זהות מוסיקלית ייחודית,מורכבים

  .   10משקלית ערבית

  

ני נוטרה  יוצר בעזרת חילופי המשקל בשיר ראובן ירוןהמלחין   ריקודיתרוח  ]52[שמֻ

על אף , אלמנטים מוסיקליים מזרחיים מאופיין במספר השיר. ")בערנות חיננית: "בהוראתו(

בהתאם , השיר בנוי על חילופי משפטים בין הבנות לבנים. 11שמנעדו רחב ומורכבותו רבה

  .לפסוקים משיר השירים

הפרגמנט . 7/8 בקפיצה בקווינטה שמתפתחת לפרגמנט מלודי באורך תיבה בת פתיחתו

ונסגר בצליל מי באורך  6/8-לובפעם השלישית הוא משנה את משקלו ,  פעמיםחוזר על עצמו שלוש

הרי אין תיבה אחת , יש לציין שגם כאשר המנגינה רשומה בשש שמיניות. של שתי שמיניות בלבד

הראשונה מבין השתיים נשמעת כמו תיבה של שלושה רבעים : של שש שמיניות מתפצלת כחברתה

התיבה . זו שבעקבותיה אכן נשמעת כשני רבעים מנוקדים בעוד שסינקופטיהמכילה מקצב 

באופן זה . הנוספת בת שתי השמיניות איננה נשמעת כעצמאית אלא כמשתייכת לקודמתה

זה מוסיף לתחושת . שתיים-שלוש-מתקבלת תיבה ארוכה בת שמונה שמיניות המחולקות לשלוש

. ישית מתפתח ועולה כלפי מעלהובפעם השל,  חוזר הפרגמנט פעמיים נוספות6בתיבה . המורכבות

שירת הבנות מאופיינת בסממנים מזרחיים , כך. מתרחב לאוקטבה, שהיה ברובו קווינטה, המנעד

   .של כתיבה פרגמנטאלית ושינויי משקל

והיא מעודדת את הרעיה לקום , לא מאחרת לבוא) דוקא ברגיסטר גבוה(תשובת הבנים 

ויוצר רצף של , מיניות מוביל לאי סדירות דגשיתשינוי המשקל משלושה רבעים לשתי ש. וללכת

    : 13שתי הברות מודגשות בראשית תיבה 

             11                                     12                                 13                                14                15  

    לךכי|- ולתי- פ-*- י|הוי * מי - קו ית|-י-ע- רמי לך -קו |* *לך מי -*- קו

  

                                                
משום שבמאה , בראש ובראשונה יש לציין כי המשקל המערבי שמשמש את ההשוואה הזו הוא משקל מערבי מסורתי 10

משקלים , כןכמו ). בעיקר, האמנותית(כל התופעות של חוסר סדירּות מִשקלית נכנסו גם למוסיקה המערבית , העשרים
מלחיני הזמר שחיפשו אחר סגנון ישראלי ). לאו דוקא ערביות(מערביות - מורכבים שונים ומשונים נמצאים גם במוסיקות חוץ

שהמלחינים שהגיעו הלום בשנות העשרים , לא מן הנמנע. טעמו גם מן הקצביות המיוחדת שבמוסיקה הערבית, ייחודי
וזה מה שהכשיר אותם לסגל לעצמם את חילופי , על כל תהפוכותיה הריתמיותוהשלושים הספיקו לספוג מוסיקה מודרנית 

 .המשקל הקשורים למוסיקה מזרחית
מצויירות בסמוך לשיר שתי נשים שמניעות את ידיהן , )112' עמ, 1963" (ברון יחד", בשירון של תנועת השומר הצעיר 11

  .  שמואל כץ: הצייר. בתנועה אופיינית לריקוד התימני
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את .  בתיבהעל הפעמה הראשונה מודגשת בתוקף היותה 13השמינית הראשונה בתיבה 

הוסיף לה סימן , וכדי לא לטעות, השמינית שאחריה הדגיש ירון בהבלטה בגובה משכנותיה

סט שאינם קיימים במשקל הטק, הדגשה מלאכותית זו יוצרת שני דגשים סמוכים. אקצנט

. המלחינים יימנעו מיצירה כזו על ידי הארכת ההברה הראשונה, לַרוב.  המודרניהמערבי

מּודי , למשל(ואפילו יותר , אנו מוצאים רצף של שני דגשים רצופים, לעומת זאת, באיקאעאת צְ מַ

יר   ). קיל'אעי תַ מַ חת וסַ וַ נַ ַא, ּכּבִ

 שמצוי במוסיקה ערבית גברההומשיבות בעקרון ה, חוזרות הבנות לרגיסטר הנמוך, בהמשך

אלא .  ממי לרה18ותיבה ;  ממי לסי17תיבה ;  עולה ממי ללה16תיבה : אך בדחיסות, אלתורית

 מתפתח 17-  ו16הגרעין המלודי בתיבות : שהשינויים המשקליים גם כאן משבשים את המחזוריות

 פעמה ל18ה  מסיטה את המי בתיב5/8- ל6/8-  מ17אולם הפחתת שמינית בתיבה , מהצליל מי

ג קצב מוׂששוב תחושת המחזוריות משתבשת ו. נה- ולא על ה, כיכך ההדגשה על המילה . ההשני

  . מיוחד ושונה ממה שהאוזן המערבית מורגלת אליו

  

  

  16-20תיבות , ני נוטרהמֻ ש

  

הרי שהשיר מאורגן , למרות שינויי המשקל וחוסר הרגולאריות הפנימית של הפראזות

מכיוון , התוצאה ההיברידית מעניינת למדיי. כמובן סממן מערבי מובהקשהן , בפריודות

  :שהסימטריה החיצונית מושגת ללא סימטריה פנימית

  

2] *7+7+6+6+2 [  

2] *6+6+5+5+2 [  

2] *6+5+6+5+2 [  

2] *6+6+5+5+2 [  

  

אך ,  הפראזה המלודית חוזרת על עצמה: בשתי רמותמלודיתסימטריה כן מושגת , מאידך

: עוד היבט מעניין. ת שוות משקל או צירופי תיבות חוזרים על עצמם בתוככי הפראזותגם תיבו

 שום פראזה איננה ,אף על פי כן. כאשר המודוס הוא רה מיקסולידי, שורות השיר קצרות וכפולות
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העקומה המלודית .  הצליל לה כנקודת אתנח תופס מקום מרכזי,במקומו .מסתיימת ברה

חמש התיבות הראשונות נתונות במסגרת פנטקורד : הדרגתיופן באמתקדמת בצורה קמורה 

חמש התיבות הנוספות . חמש התיבות הבאות עולות עד לרה אוקטבה מעליו. שראשיתו בצליל רה

,  שבאות לאחר מכן16-20תיבות , כפי שהראיתי. ונשארות בסביבתו, עד לצליל מי, עולות עוד יותר

ובסוף יש , כל תיבה עולה על קודמתה: סה הרבה יותראך דחו, בנויות בצורה הדרגתית גם כן

. לכוון המערביקיימת נטיה , לפיכך, המנעדמבחינת . שהייה ממושכת על צלילים גבוהים

, אולי תימני, הסינקופות וחילופי המשקל מאגדים את השיר במעטה של ריקוד לא מערבי

מקורות וליהודים עם אסוציאציה ל,  בזמר העברישיר השיריםאנר שירי 'שמתקשר לז

  .      התימני במשקל זה" דעסה" נקשר לריקוד ה7/8ייתכן כי ריבוי תיבות במשקל ". אותנטיים"ה

  

מרבית .  ההיכר שלו הוא משפטים לא סימטרייםניסימאחד מש, עמנואל זמירומכאן ל

כאשר , אלתוריים בסגנון המוואל ואמשיריו בעלי השפעה ערבית הם קצובים ולא חופשיים 

כי , בהכללה ניתן לומר. לופי המשקל בהם משמשים כלי ליצירת קצביות מורכבת וריקודיתחי

מקמצים במליסמות ומדגישים תכונות מקצביות שונות של , שיריו סילאביים ונוימטים מאד

מר   .הזֶ

במעבר משלושה רבעים .  משקל זוגי ומשולשביןבנוי על תחלופות  ]53[ אבחת חרמשהשיר 

מקצב שמאפיין , עשרה ושמינית-ר את המוטיב הריתמי של שני חלקי ששלארבעה מדגיש זמי

זמיר מאפיין את שיריו בשבירת ציפיות ובחוסר , מעבר לכך. 12שירים ריקודיים ערביים כמו דבקה

זמיר יטה , במהלך מלודי פריודאלי, זאת ועוד.  באמצעות שינויי משקליםהמושג, סימטריה

: נביט על הבית השני בשיר. להימנע ממשפטים מקביליםעל מנת , להאריך את הסיום במכוון

" ופעית בני כבש"מקבילה לשורה השלישית ) 11-13תיבות " (וגעיה מרפת"השורה הראשונה 

ומדגיש דוקא , 17-19אולם זמיר שובר את ההקבלה בתיבות . הברתית ומלודית, )14-16תיבות (

ומחבר את שתי השורות , דימההוא ממשיך ק: זמיר מרחיק לכת אף יותר. את הסינקופה

צורה כזו משרתת את . לסוף הבית השני") הנף אהבתי- וצליל("הראשונות של הבית השלישי 

רבה להשתמש בה ומשאירה את שתי השורות האחרונות של השיר , טכניקת הארכת הסיום שהִ

  .  כפרגמנט קדנציאלי העומד בפני עצמו

  

                                                
12 Dalia Cohen and Ruth Katz (2006), p. 273.  
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  11-19תיבות , אבחת חרמש

  

מוסיקליות השכיחות בשיריו של זמיר היא כתיבה בקו המשכי וכיווץ אחת התכונות ה

 מוסיקלית –שסוף משפט אחד מתחבר עם תחילת משפט אחר , כוונתי היא. צלילי אתנח

, הדרך האלגנטית בה עושה זאת זמיר היא צמצום המשקל בתיבת סיום המשפט. וטקסטואלית

בייחוד , ]54[ 13באנו על כנפי נשריםכך קורה בשיר . מארבעה רבעים לשלושה רבעים, למשל

" מקצץ"אלא , בסיום המשפט על סול לא מספק זמיר צליל אתנח בעל שני רבעים: 3-4בתיבות 

  . אשר מיד לאחריו מתחיל המשפט השני, את התיבה ומשאיר את הסול כרבע

  

  

  1-5תיבות , באנו על כנפי נשרים

  

פט או במקום בו נוצרת ציפיה בסופי מש(שינויי המשקל דוקא בנקודות משמעותיות 

מדגישים ביתר שאת את פיזורם הבלתי אחיד של הדגשים וחוסר ) להמשך באותו המשקל

, "סימן טוב ומזל טוב"לניגון החסידי של זמיר אנגיד את שירו , השוואהלשם ה. הסימטריה

השיר  ,כמו שירים חסידיים רבים. שצליליו הפותחים מזכירים את הכיווניות והמקצב של זמיר

  : עצירות וצלילי אתנח, משפטים קצרים וסימטרייםמבנוי 

  

  

  1-4תיבות , "סימן טוב ומזל טוב"הניגון 
                                                

וברקע נראים , הזמרת היא חנה אהרוני. שירה של מנהל ההסברה- כאשר שולב בסרט, 1953השיר זכה לחיי נצח בשנת  13
  . youtubeזמין לצפיה באתר . עובדי אדמה ויהודים תימנים 



 118

, זמיר. הירידה הטרציאלית בתיבה הראשונה של הניגון נסגרת בסוף התיבה במשך של רבע

 ,הסימטריה המובהקת של הניגון. ממשיך את המשפט לתיבה השניה ואף לתיבה השלישית, בניגוד

והיא , מבליטה את חוסר הסימטריה של זמיר, ששומרת על עקרונות התנועה והעצירה במשפט

  .מחהכמו במקרה של ניגון חתונה או ׂשִ , אופיינית לשירת רבים

" דבקה"של זמיר ברורה מההוראה  ]15[ כאגדת רבקהת לעולם הערבי בשיר השייכּו

שאמורה להיות סימטרית , גת הדבקהשינויי המשקל לא תואמים לסו, ואף על פי כן, בראשיתו

.  בעקבות שינויי המשקל לא ברור היכן למקם את הדגש בתחילת השיר– מעבר לכך. וחזרתית

אולם מכיוון שהפינאליס מגיע רק . כי השיר נפתח בקדמה של שלוש שמיניות, לכאורה, נראה

  .  לצליל הרהיש תחושה כאילו שתי התיבות הראשונות מהוות קדמה ארוכה, בתיבה השלישית

  

  

  

  1-4תיבות , כאגדת רבקה

  

מחזקת את סברתי כי , )1955משנת (התבוננות בכוריאוגרפיה שחיבר לשיר שמואל כהן 

חילוף -הריקוד בנוי על שרשרת צעדי שיכול. באמת בלתי אפשרי לרקוד את השיר במשקל מתחלף

הוא " ריקודית"רתו הבצו. 14כאשר שתי השמיניות הראשונות של השיר מהוות קדמה, מרובעים

  : נראה כך

  

  

  על פי הריקוד, 1-7תיבות , כאגדת רבקה

  

הארגון בארבעה רבעים מדגיש את המוטיב הרווח בשירי , מעבר לנוחות שבריקוד מרובע

 ה השניפעמהאשר בצורתו המקורית אצל זמיר נבלע ב, דבקה של תנועה מהצליל השביעי לראשון

  .  של התיבה הראשונה

                                                
 . il.co.rokdim.www" רוקדים"הריקוד מצוי באתר לריקודי עם  14
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,  ברוח הזמר החדשעמנואל עמירןשירו המודאלי של . ונעבור לעמירן, ואלנישאר בעמנ

הוא פותח בפריודה . עשרה תיבותיו-מחליף משקלים זוגיים ומשולשים בארבע, ]55[ לגליל אחים

, החלוקה הפנימית של הפריודה אינה סימטרית. 4-5ותיבות ; 1-3תיבות : המתחלקת לשניים

  . והשני במשקל מרובע,כאשר החלק הראשון במשקל משולש

  

  

  

  לגליל אחים

  

שמבליטים בפריודה , הדגשים: כמובן שבאופן הזה שני חלקי הפריודה אינם מקבילים

קשה . ודו) סול(, מבליטים בפריודה השניה את הצלילים רה, סול ולה, הראשונה את הצלילים רה

 את ההברה 5יבה שכן המעבר לארבעה רבעים מדגיש בת, למצוא הצדקה פרוזודית למהלך זה

 3כפי שהיה בתחילת תיבה " (נו- לומצפה רק "במקום להדגיש את ההברה : שאינה זקוקה לחיזוק

שנובעים , חילופי המשקל בשיר". פה- צ-ומ"מאיר עמירן את ההברה , )נו-ל- במילה המקבילה כ

, "הורתיות"או " דבקאיות"נסגרים בקריאות , מכתיבה עממית המושפעת מרעיונות מזרחיים

  . כפי שעמירן שאף אליו, אשר חותמות אותו כשיר ישראלי חדש

, 4/4בתחלופות בין , ]56[ צאי לך בעקבי הצאןהשינוי המשקלי המכוון מתרחש גם בשירו 

  . 3/4- ו5/4

  

  

  1-5תיבות , צאי לך
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המשפט . הסימטריה מפנה את מקומה לטובת אי רגולאריות הנובעת משינויי המשקל

עמירן ממשיך בסגנון המזרחי גם בפראזה . צליל מרכזיכ סול עם, ד צרהמוסיקלי מתכנס במנע

בקאר -במול לסי-גם החילופים בין סי. עם מליסמות ארוכות וקונטור קמור, )6-11תיבות (השניה 

ישנן נגיעות ) 12-19תיבות (בהמשך . יכולים להתפרש כטשטוש גובהו המוחלט של הצליל

  ". הו" של שש תיבות בקריאה המסתיימות במליסמה ארוכה, כרומטיות

  

שהובא בפרק על מרווחים מחוץ למערכת , אזכיר לסיום שיר יוצא דופן של עמירן

 הוא מחליף 21-29ובין התיבות , בשיר הזה הגדיל עמירן לעשות. ]8[ כי בשמחה תצאו: המערבית

ארבע (ש במקום לחלק את היחידות בארגון משול! 1/4-  ל2/4את המשקל לסרוגין בכל תיבה בין 

מקטין עמירן את החלוקה ועל ידי כך יוצר דגשים , )שמיניות וארבעה חלקי שש עשרה בתיבה

.   ארבע פעמים" ההרים והגבעות"לחיזוק ההדגשות והעוצמה חוזר עמירן על המילים . נוספים

מתחלקות , שש התיבות הראשונות בנות שני רבעים כל אחת:  דומה מתרחש בתחילת השירתהליך

יש . עמירן כותב את השיר במשקל זוגי,  ובכל זאת;)4-6; 1-3תיבות (היפרמטרי משולש  בארגון

עם ההפסקות שמפרידות בין השמיניות בחלקו הראשון של , בשיר" תקיעּות"תחושה של מן 

בחזרות העיקשות על אותם מוטיבים קצרים בחלקו השני ; בצלילי הרסיטציה המרובים; השיר

מתקבל מערך דחוס , בסופו של דבר. ה של קוי התיבות לקראת סופווהחלוקה הצפופ; של השיר

  ".   מחיאות כף"אולי דימוי של , של הדגשות וצלילים

    

נטייתו היא , כאשר הם מתרחשים.  אין הרבה חילופי משקל בולטיםמרדכי זעיראלמלחין 

רבית שמופיעה בו פריודה מע, ]47[ שיר הלחםנראה לדוגמא את . להחליפם באופן עקבי וסימטרי

המבנה ). 5-10תיבות (משנה את משקלה באופן מחזורי , לאחר פתיחה דרמטית ארוכה

גם כאשר , יוצר חלוקה סימטרית של השיר ,משפטים עם עצירות- אשר בתוכו תתי, הפריודאלי

מרחיב את מנעדו , כשהשיר ממריא למחוזות רחוקים יותר, אף לאחר מכן. המשקלים משתנים

ונעזר בצלילי אתנח על מנת ,  זעירא ממשיך לשמור על המסגרת הבנויה–סולם וחורג מצלילי ה

, בעוד עמנואל עמירן משנה את המשקל בצורה שנראית כמעט שרירותית. לפסק את המשפטים

מרדכי זעירא שומר על ; מה שגורר התנגשות הטקסט והמלודיה עם הדגשים המוסיקליים

  .ורך שינויים סולידיים וקליטים במשקל השירוע, הסימטרית" קלאסית"המסגרת המערבית ה

. ואף הוא משנה משקל תכופות,  לא כתב את שיריו רק במשקל קבועמתתיהו שלםגם 

, ולא על ידי שינוי מספר הפעמות בתיבה,  לטשטוש הסימטריהפת נוסמניפולציהבשיר הבא נראה 
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, הקצבי, בונן בחלקו השנינת.  שווה של פראזות מלודיות ומטריותבלתיאלא פשוט על ידי חלוקה 

, 13- פעמיים ב, 12 השמינית מופיע בתיב-המוטיב שני חלקי שש עשרה. ]57[ היתה ארצישל השיר 

בכל פעם משתנה מיקומו בתיבה כך שהחלוקה ההיפרמטרית אינה בהכרח . 17-  ו15-ולאחר מכן ב

:  בל משקל מתחלףנק, נה הראשופעמהאם נחלק את התיבות באופן בו המוטיב יפול על ה. מרובעת

  . מחומש ומשולש, מחומש, זוגי, משולש

  

              4        3                  2                        1              2                  1                    3                 2                 1   

                

               3                    2                    1                     5                4                       3                      2                 1                    5   

  

  12-17תיבות , היתה ארצי

  

יל הוא מתח: אותו כליל" שיבש"ששלם חיבר את המלל במשקל פואטי די עקבי ו, מעניין

את הקטע הקצבי של השיר באמצע הבית השני ומחבר את המחצית השנייה של בית זה עם 

מערבית סדירה פרוזודיה מ המנעאולי הוא עשה זאת כדי ל. המחצית הראשונה של הבית השלישי

" צלצלו מצילות"במיוחד ב,  נראים במספר משיריו– ואף ברמות המילים –דומים " שיבושים("

הנתמך (כדי להאט את הקצב , עובר שלם למשקל מרובע, 18בתיבה , בסוףל"). שירת החליל"ו

, הסיום. ולהדגיש את דממתו של השומר המת) בצלילי רסיטציה ארוכים ומודגשים במשך של רבע

) חציו השני של השיר(ואיזורים הנשמעים כרה מינור ) 4,8תיבות (לאחר נדידות בין מרכזים כמי 

 שאין הכרח ליצור תאימות בין ,מכאן עולה. המרכז הפותח, על הצליל להמתייצב בכל זאת 

החלוקה ).  בהבדלים בין קצביות ערבית למערביתהסעיף (חלוקה מלודית לבין חלוקה משקלית 

  ). והבדל  (12-17כפי שראינו בתיבות , עצמה גם לא חייבת להיות שווה בין חלקי הפרגמנטים

  

שינויי משקל שמובילים :  תופעות במרוכזנראה שתי, ]58[  שירת החלילבשירו של שלם

השיר נכתב בעקבות ארוע . תיאום קצבי ומלודי שמוביל אף לשינוי פרוזודי-ואי; לחוסר סימטריה

כי כשהיה רועה , הוא מספר: אמיתי שקרה לשלם באחת מהפעמים שיצא לבד לרעות את צאנו
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והוא חש , בדואים לעגו לוהרועים ה. אחת הכבשים אכלה עשב רעיל ומתה, יהודי בודד בהרים

עם צאת החמה יצאה כבשה תמה אל השלף אל : "מכאן נולדו המלים כמו מאליהן. צער רב

הפעמון שנותר על צואר הכבשה וחלילי הרועים שסביבו יצרו את מקצב השיר והברותיו "... הגיא

מההתרשמות  המנגינה בנויה –השיר הזה הוא מעין מיזוג בין מזרח ומערב , לפי שלם. החתוכות

, השיר סטרופי, לכאורה. 15"חדרו לתוכו כחיצים"בתוספת הרקע של הצלילים הערביים ש, שלו

שכל בית נכתב , התוצאה היא, אולם בגלל השינויים המשקליים והוריאנטים המוסיקליים

אך מספר ההברות משתנה משורה , אמנם השיר מחורז: אף התמליל שונה מבית ומבחוץ. 16אחרת

כאשר : ועוד נקודה בנוגע לחריזה. כך שחלה תנועתיות ותנודתיות לאורכו,  לביתלשורה ומבית

וממילא החרוזים לא נופלים באותם , אין הקבלה מלאה בין השורות, המשקל משתנה תכופות

  . מקומות

  1-7:  אינטרו

המלודיה מתנדנדת בין דנדון הפעמון . 17בטרם הופעתה, דנדון פעמון הכבשה נשמע מרחוק

והוא נתמך בחילופים בין תיבות , מספר התיבות אינו סימטרי. ייתה ופעייתה של הכבשהובין רע

 חילופי משקל –באינטרו הקצר מוצגים בתמצית כמה ממאפייני הזמר המזרחי . זוגיות למרובעות

  .צלילי רסיטציה והברות חוזרות, סלסולים, וחוסר סימטריה מבנית

  8-17: בית א

הם נשמעים במרוכז . ר הוא צלילי ההברות החוזריםאחד האיפיונים הבולטים בשי

ם" נפתח השיר בצלילי 8בתיבה . וחוזרים על עצמם בכל בית, באינטרו  11ולאחר מכן בתיבה , "עִ

ל"חזרות על המילה  שלם משנה את ההגיה הטבעית של המילים לטובת , בבית עצמו. 18"אֶ

שבמובהק , שובה לשלם במידה כזוכי המנגינה המחוספסת והמתנודדת היתה ח, נראה. המנגינה

שאינן , בעוד הברות אחרות, ההברות שאמורות לקבל דגש על פי ההגיה המקובלת נבלעות

והנה אחת הלקוחה , השיר משופע בדוגמאות כאלה. מקבלות חיזוק מוסיקלי, מובלטות בדיבור

  :  מתחילתו

-            -        -                -           -         -  

               מה-שה ת-צאה כב-י        מה-ח- עם צאת ה
  

                                                
  .371' עמ, )1964/2009(ציפי פליישר  15
ת"באתר . השינויים הרבים בשיר גרמו לכך שקיימים וריאנטים בין המבצעים השונים 16 ׁשֶ רֶ אשר , מצויות שלוש הקלטות" זֶמֶ

 . הסלסולים וההשהיות שבשיר, כל אחת מהן מפרשת באופן שונה את המקצבים
ת"מבצעות באתר אחת ה 17 ׁשֶ רֶ שרה , אשר העידה כי למדה את השיר מפיו של מתתיהו שלם בכנס רועי צאן, מרים לויטין, "זֶמֶ

  .כחיקוי אונומטופאי של ניגון הפעמון על צואר הכבשה, "דיל דיל"את ההברות הפותחות ב
השיר הזה טבוע בחותם צליל : "ל"מופיעות ההוראות הבאות ליד השיר הנ, בשירי הרועים שקובצו על ידי יהודה שרת 18

תופקנה כצלילי חליל בהמשכה ובהטעמה של ,  ההולכות ונשנות בזו אחר זו'חל', 'דל' וכן ההברות 'אל', 'עם'המלות . החליל
   ). א"י' עמ', כרך ו, )ז"תרצ(יהודה שרת " (לל- לל- לל- אל: למשל, הגית האות האחרונה
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ואילו , )במשקל טרוכא, במקרה זה(הקוים מעל ההברות מציינים את ההברות המוטעמות 

) המדוברת(ההדגשה הלקסיקלית , במקרה זה. הפונט המודגש מבליט את אופן הדיבור השגור

,  המשפט הכתוב למשפט מוסיקליכאשר ברצוננו להתאים את. מתלכדת עם ההדגשה המשקלית

  : דרך אחת יכולה להיות הסדרתו במשקל משולש: נוכל לעשות זאת בשתי דרכים

  

        =            =         =           .    =         
                מה    |-שה ת-צאה כב|-י * מה|-ח- צאת ה|עם 

  
  "): על ראש החרמון"ן כמו בשירו של ידידיה אדמו(ודרך שניה במשקל זוגי 

  
      =         -         =      -     =              -       =     

   מה |-שה ת- צאה כב|- י * * מה|- ח-ה* צאת |עם 
  

  :התוצאה הסופית בשירו של שלם נראית כך

≡             -        =   -     ≡         -           =         -   

  מה         -שה ת-  כבצאה- י*  הצא|*- י * מה-ח-  הצאתעם 
  
  

שלא תמיד ההברות , אנחנו רואים. כעת הקוים מעל ההברות מציינים את הפעמות בתיבה

שלם מפצה את ההברות . הן אלה שצריכות לקבל דגש, המודגשות מעצם היותן ראשונות בתיבה

יחד עם . 'אהיצ'ולכך תורמת החזרה על המילה , )פונט מודגש(המקופחות על ידי פסגה בגובה 

, בהמשך הבית מתחלף המשקל תכופות .בתיבה עשר מודגשת שלא לצורך' שה- כב'ההברה , זאת

  . תוך סלסולים וחזרות על שורות

  30-37: בית ג; 18-29: בית ב

הנה . אך הוריאנטים הרבים גורמים לו להשמע כחלק חדש, שלד המנגינה נשאר כפי שהוא

  : לפנינו הפתיחות של שלושת הבתים
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לעומת עשר ושתיים ,  שמונה–הבית השלישי הוא הקצר ביותר מבחינת מספר תיבות 

. כקינתו של הרועה בבית האחרון וייפחותיו של החליל, "או הו"הוא פותח בקריאות . עשרה

  .בשלוש תיבות הזהות לפעיית הכבשה בפתיחה, 38-40: סיוםלבסוף נשמע ה

, הכבשה מיוצגת על ידי הפעמון. הכבשה והרועה –מופיעות בשיר שתי דמויות , למעשה

, ה מציירות את הכבשה בשלףקוורטגם הקפיצות ב. אלה הם הצלילים החוזרים לאורך כל השיר

אלה כל . מיוצג על ידי החליל, לעומתה, הרועה. כשעם כל פסיעה מכה הפעמון ומדנדן על צוארה

הנשמעים כמו קריאת זעקה , רוכיםשאליהם חוברים גם הצלילים הא, אותם סלסולים וקישוטים

בחירתו של שלם לכתוב שלוש פעמים את אותה המנגינה אך ). 34, 27, 24, 14, 11תיבות (ובכי 

בו המלודיה משתנה קלות מביצוע לביצוע , בוריאנטים קלים מזכירה סגנון מזרחי אלתורי

 מעידים על כוונה ) תיבות40 תחלופות תוך 24(שינויי המשקל התכופים בשיר . וממבצע למבצע

והם מצטרפים לתחושה הכוללת של השפעה ערבית בוריאנטים , ליצור רושם של חוסר סימטריה

  . ואלתור

ר המיומן ביותר ּמָ כזה . השירים המורכבים מבחינה קצבית מעמידים במבחן אפילו את הזַ

וטובים נפלו רבים , מכיוון שהוא רק מתחזה לסימטרי. ]16[ שדמתי, ידידיה אדמוןהוא שירו של 

בעוד שבאמת המשקל בשיר משתנה ללא , ברשתו וטעו לחשוב כי הוא כתוב במשקל ארבעה רבעים

  . הרף

  
  

  9-16תיבות , שדמתי

  

בראש ובראשונה שבירת המסגרת המסורתית ?  לרישום כזהעילהמה יכולה להיות ה

  . ודגשותתאום חריף בין ההגיה המדוברת להברות המ-בצורה כזו גם נוצר אי. המערבית

  עה -דמ-בה - תי- רע- חר ז- ש עם תי- מ- ד-ש

  עה- מ- נשגב -יו- לת ה-פ-ת
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הצליל הארוך המודגש נמצא דוקא : תאום בעצמה-תבנית הליווי הבלתי שגרתית יוצרת אי

משום , מטרי- מבנה פוליהצעידה המקבילה של המנגינה והליווי יוצרת ! ה החלשפעמהעל ה

 הושפע מההפרדה בין תבנית אדמוןעושה רושם ש. חופףאינו בשני הקווים פיזור הדגשים ש

, הפרוזודיה מצדיקה את הרישום המרובע. במוסיקה הערביתכמו , התיפוף לקצביות של המנגינה

  : 19כפי שנוטים לשיר בדרך כלל

  

   עה-דמ-ה ב- תי- רע-חר ז-ש עם תי-מ-ד- ש

  עה-מ-  נשגב-יו- לת ה-פ-ת

  
  

  שדמתי בשירת הרבים 

נס יחיד בחלקו 'בתוספת לתנועה מצומצמת בג,  הערבייםבדרכי האיקאעאתהצעידה 

 להיות אותנטי ככל האפשר בביטוי המזרחי של נו של אדמון מרמזים על נסיו,הראשון של השיר

ירידה כרומטית : אוריינטליסטית" הבלחה "מבצבצתבחלקו השני של השיר ,  עם זאת.השיר

   . מעורבת בסקונדה מוגדלת וסיום ביאתי

  

אנו מוצאים שירים בהם החלוקה המטרית הפנימית אינה אחידה , נויי משקלנוסף על שי

אולי אחד המפורסמים , ]59[ רחל, יהודה שרתל שלדוגמא אביא את שירו . ובלתי אינטואיטיבית

רבינא בדבר החסכנות המלודית בשיר המונה מנשה  את דברי השבח של ציטטתיכבר . בשיריו

, אמנם.  אולם טרם התעכבתי על הארגון המטרי בשיר,)17  הערה70' עמ ( בלבדצליליםארבעה 

.  משקל בלתי מערבי בעליל–תיבה לאך הוא מונה שש פעמות , המשקל אינו משתנה מתיבה לתיבה

 .ערביותמקצב להזכיר תבניות אף נוכחותם של ערכים ריתמיים ארוכים באמצע התיבה עשויים 

במסתו רבינא .  משווים לשיר חזות מזרחית, בצירוף הספרטניות המלודית,התכונות הקצביות

וחלקם , כולם מתקבלים על הדעת,  אופנים שונים לחלוקה המטרית–מציג בפנינו את התוצאה 

                                                
ת "זמר באתר-השיר בביצוע קהל חובב, ולראיה 19 ׁשֶ רֶ   ".ֶזמֶ
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ברור שעם חלוקה מטרית מגוונת במידה כזאת אין : "הוא מסכם את דבריו. אף הודפסו בשירונים

הכל ניתן ,  מעכשיו הכל חפשי.לצורה בעלת מספר הטקטים הקבוע, מקום יותר לצורה הפריודית

 כולם איבדו את קביעותם האירופית וזכו להעשרה –הצורה , המטרום, הריתמוס. לשינויים

  . 20"ולתוספת גוון

    

   של הקצב המזרחיהיבטים שונים

הוא יופיע . המדוד והרגוע, הוא הקצב הסימטרי, צידו השני של הקצב המזרחי האסימטרי

שם הקצב המזרחי יופיע כמעט , להלן בפרק על ריקודי העם (תימני פעמים רבות בריקודים בסגנון

הוא המלחין היחיד שמתייחס עמנואל זמיר . ובשירים בעלי תוכן כפרי, )תמיד בטמפו איטי

  . בשניים משיריו, ריתמיים ומלודיים, המורכב ממאפיינים מקצביים, מפורשות לסוג כזה של קצב

הוא בנוי משתי ". בקצב מזרחי"עליו כותב זמיר , ]60[ צליל זוגיםהשיר הראשון הוא 

המאפיינים המוסיקליים הבולטים שעולים . כל אחת מהן מונה שמונה תיבות, פריודות מקבילות

המאפיין את (דגש משקלי על צליל נמוך כמעט בכל תיבה : מן השיר נוגעים לתכונות השיר המזרחי

  המקנה תחושה של ארכאיות או יות מובהקתדור; )ובכלל מאפיין נפוץ בשיר הערבי, נקישת הדום

המקצבים בשיר . ושינויי משקל בחלקו השני של השיר; העולה בקנה אחד עם המילים, אותנטיות

מכלול המאפיינים  .  רבעים ושמיניות–והם נובעים משני סוגי ערכים ריתמיים , פשוטים

ליים בולטים כדגשים שילוב של פרמטרים מוסיקזמיר ראה בו ש, "מזרחי"מתקשרים לקצב ה

  . פריודאלית וסימטרית –מערבית בתוך מסגרת , ומודאליות מאפיינת

. שלא כתובה במפורש בתווים, נוגעת לצורת הליווי, השערה נוספת בקשר לכוונתו של זמיר

ואז האפשרות המתקבלת על , היא לאופיו של קצב הליווי" בקצב מזרחי"שהכוונה במילים , ייתכן

או באיקאע שנתפס על ידי הקהל ,  את השיר באחד מהאיקאעאת הפשוטיםהדעת היא ללוות

  . מקסום- יר או אל'כמצמודי צע, "מזרחי"המערבי כ

אם כוונתו ". רוגע נלהב, בקצב מזרחי"עליו כותב זמיר , ]61[ דבקה החמורהשיר השני הוא 

ך להיות מבוצע הרי שהבית היה צרי, של זמיר היתה ליצור שיר בעל שני חלקים שונים באופיים

שני הקטבים הללו קיימים במוסיקה . ולעומתו הפזמון סוחף ומשתלהב, בצורה מתונה ורגועה

צועו של השיר על ידי להקת עמנואל אולם בהאזנה לבי . ומשקפים צדדים שונים שלההמזרחית

לא , במילים אחרות. בין מודרטו לאלגרווהביצוע נע , בטמפונדמה כי קיימת אחידות  ,זמיר

                                                
  . 13' עמ, )ג"תש(מנשה רבינא  20



 127

אפילו , בכפיפה אחת הינו ייחודי" רוגע נלהב"השילוב  .21במיוחד" נלהב"אך גם לא , מאד" רוגע"

או " כעס עצור"כמו (אך חזק , ייתכן שכוונתו של זמיר היתה להבעת רגש מאופק. אוקסימורון

חוסר  –וההתלהבות על ידי יצירת מתח , תוןיכול להתבטא בטמפו מהאיפוק "). שמחה מופנמת"

ניות ריתמית ומלודית ווויש. 22הגורם לאי ודאות בנוגע להמשך, רמטרים מוסיקלייםשינוי בפ

כמו גם חזרה מרובה על ערכים ריתמיים קצרים יכולה אולי לענות , בצליל הרסיטציה סי בפזמון 

  .  על הגדרה זו

  

מהתבוננות בקבוצת השירים בעלי : ולתפיסה פרטנית יותר של תבניות הקצב המזרחיות

עשרה -כמו גם שני חלקי שש, עשרה- נראה כי תבנית של שמינית ושני חלקי שש, חיתזיקה מזר

הרצל שמואלי מציין תבניות אלה כשכיחות . מופיעה בשכיחות גבוהה בשירים אלה, ושמינית

  . 24ודליה כהן ורות כץ מציינות אותן כשכיחות בדבקה הערבית, 23בכלל בשיר הישראלי

באתר . משה יעקובסוןשל  ]62[ הנה מה טוב זו הוא השיר שעורר את תשומת ליבי להבנה

כי בזמן שירותו של יעקובסון בצבא הוא השתתף בערב הווי משותף לחיילים , מסופר" תׁשֶ רֶ מֶ זֶ "

שלטענתו הוא , חיבר יעקובסון שיר, לאחר שהחיילים הדרוזים שרו משיריהם. יהודים ודרוזים

" צביון המזרחי"קשה לעמוד על ה, בט ראשוןבמ. 25כדי ללכד את החבורה, "צביון מזרחי"בעל 

השיר נעדר סממנים מזרחיים מובהקים כקדנצות ביאתיות או סקונדות . עליו דיבר יעקובסון

כפי , "מזרחי"ל" ישראלי"כי המודוס הדורי בו נכתב השיר גורם לבלבול בין , ייתכן. מוגדלות

שיר הוא מקצבי שמיניות וחלקי ט המוסיקלי הדומיננטי בנהאלמ, אך מלבד זאת. שקרה לא אחת

מעניין לשמוע עיבודים שונים שנכתבו  .מזרחיתששיקפו תפיסה מערבית של ריקודיות , עשרה- שש

כמו בביצועה של (מזכיר ריקוד חסידי , "פה- אומ"בחלקם הליווי המקצבי הוא בסגנון : לשיר

ת"אהובה צדוק באתר  ׁשֶ רֶ מֶ  בעיבודו של דובי זלצר כמו, מקסום- אלמקצבובחלקם הליווי ב, ")זֶ

הוא : עיבודו של יעקובסון עצמו משלב בין השניים).  בארכיון הצלילk-1213-1-aמספר קטלוגי (

 מקסום-ביניהם אל, אך עם כניסת הקול הוא משלב וריאנטים קצביים, "פה-אומ"פותח בליווי ה

    ). בארכיון הצלילk-1852-1-aמספר קטלוגי (

  

                                                
  ". דבקה"ובחלקו השני , "בחן ובאיפוק"בחלקו הראשון נכתב :  ליוסף הדר מדגים גישה שכזו]92[" שיר הנוקדים" 21
  . 163' עמ, )2006(על פי דליה כהן  22
  .  127' עמ, )1971(הרצל שמואלי  23
24 Dalia Cohen and Ruth Katz (2006), p.273.  
25 1089=id?asp.song/il.co.zemereshet.www://http   
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כי אף על פי שהיתה לו תפיסה , ונראה, עמנואל זמירשיריו של אמשיך להדגים בעיקר מתוך 

הוא גם השתמש לא מעט , רוגעת ונלהבת כפי שראינו לעיל, מסויימת למוסיקה המזרחית

  . על מנת להביע קשר למזרחאופינייםבמקצבים 

 1-9חלקו הראשון בתיבות . בנוי משני חלקים, שיר השיריםברוח  ]63[ החינניתשירו 

הנמכת הצליל פה בתיבה ). בהפרש סקונדה גדולה(ירידה בשני טטרקורדים מקבילים מושתת על 

גם . רבעי טון במוסיקה הערבית-מתקשרת למרווחי שלושת, בסמוך מאד לפה דיאז שלפניו, 7

תוך שבירת הסימטריה , כמו לקוחים מהעולם המזרחי!) כל תיבה(חילופי המשקל התכופים 

רכים : ת האחרונות של השיר משנות את פניו מן הקצהשמונה התיבו. המערבית המקובלת עַ מְ

בתוך מסגרת , עשרה-הוא עובר למקצבי שמיניות וחלקי שש, )שמינית, רבע, חצי(ריתמים ארוכים 

ההגעה : כאן נוכל לראות את טכניקת הארכת הסיום של זמיר. מיפנטקורד מינורי על של 

זהו הפרגמנט שיבוא .  מסיימות את הפראזהאינן, ואפילו הפרמטה שאחריה, 13לטוניקה בתיבה 

שלוש התיבות האחרונות חוזרות על . שיסגור את המשפט כולו, מעין תוספת זנבית, אחריהן

  . בצורה בלתי סימטרית, המלודיה המקצבית

, עשרה בינות לסינקופות-משלב את מקצבי השמינית וחלקי שש ]64[ אורחה מתימןהשיר 

בקצב "השיר אמור להיות מבוצע , על פי הוראותיו של זמיר. ניומקנה גם לסינקופה מעמד תימ

ת"באתר " משמרות"ובביצוע של ותיקות מקהלת , "שיירה ׁשֶ רֶ מֶ .  קצבייפוףהוא מלווה בת, "זֶ

חלקו האחרון הוא בעל . ולא שתיים או ארבע כמקובל, המשפט המוסיקלי הוא בן שלוש תיבות

 פעמהשם גם מודגש צליל נמוך ב, )מליסמה ארוכהמופיע אחרי (ערכים ריתמיים קצרים יותר 

  . סינקופטי^ 7-^1 במהלך נההראשו

-מלבד תבניות של שמיניות וחלקי שש. מורכב כולו מפסיפס מקצבים ]65[ ליל זהבהשיר 

נוכל למצוא כאלה מכל . קישוטיותעשרה - מוסיף עליהן זמיר תבניות של ארבעה חלקי שש, עשרה

תוך שינוי מקומו של הצליל , בתוספת חזרה על הצליל הסופי, ם קפיצהע, בירידה, בעליה: הסוגים

כאשר גם , ההמשכיות המלודית באה לידי ביטוי בנשימות ארוכות מאד. ועוד, המקושט בתבנית

בבית השני הדבר מתבטא ). 4-5תיבות (בין חלקה הראשון של הפריודה לחלקה השני אין הפסקה 

וכך גם בצלילי ,  השוהים מערפלים את תחושת הסימטריהשינויי המשקל והצלילים: שאתביתר 

 הארכת הסיום עוזרת תגם כאן תכונ. אין תחושה ודאית של סיום) 24, 22, 20, 18תיבות (האתנח 

! 19-20 ראו את התוספת המוסיקלית לאחר הגעה לטוניקה בתיבות –הודאות - לשמר את מצב אי

המשפט , )המודוס לה דורי(מדיאנטה לטוניקה עם המעבר מצליל הסוב, רק בסוף התיבה האחרונה

  .  מגיע לסיומו
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אלף ממש סיפורי ? ודוהרת יחד עם אהובה הרחק, ומה נאמר על בת שחומקת בליל מאהלה

עשרה יחד עם שינויי - הוא שילוב של שמיניות וחלקי שש ]66[ לילה בבקעהשירו ... לילה ולילה

 המזרחיּות ,במקרה הזה". כאגדה" מבוצע ולפי הוראותיו של זמיר הוא צריך להיות, משקל

לסיפורים אגדיים ,  לעולם הדמיון והאקזוטיקה–מקבלת הקשר רחב יותר בעקבות הטקסט 

השיר יכול בהחלט להשמע כדבקה ישראלית מן , אך ככל שנוגע למוסיקה. ועולמות רחוקים

  . ובעל תבניות ריתמיות אופייניות, מלהיב, הוא קצבי: המניין

  

  

  1-2תיבות , בקעהלילה ב

  

ממנו את גינוני " מגלחים"וריות הבולטת וריבוי הסינקופות 'המז ]67[ הקוצרים הידדבשיר 

משהמסגרת , כעת: במערומיהן, ומשאירים את התבניות הריתמיות כפי שהן, המזרחיות

כל שנותר למקצבים הוא לקשור אותנו , )או שלא היתה קיימת מלכתחילה(המזרחית התרופפה 

הם אכן מופיעים במלוא , בשתי התיבות האחרונות של השיר. אולי ריקודית, זרחיתוח מלר

  .מסיימת את השיר, בוריאנטים שונים, עשרה- שרשרת של תבנית שמינית ושני חלקי שש: הדרם

  

  17-18תיבות , הקוצרים הידד

  

דוק  הקשר של עמנואל זמיר לשירי רועים היה ה...לכל רועה ורועה יש ניגון מיוחד משלו

יחד עם המלחין , היה בין מפעיליו הראשונים של ארגון הנוקדים, דוד זמיר, אחיו. במיוחד

 העמוק שחש עמנואל זמיר לארץ ולאדמה התבטא לא רק חיבורה. 30-בסוף שנות ה, מתתיהו שלם

שעסקו בנופי טבע , אלא גם בתוכן השירים, כית בה כתב את שיריו"בשפה המליצית והתנ

נרקדו בכינוסי , שהיו די פופולאריים באותה תקופה, ריקודי הרועים. י הכפרבראשיתיים ובחי

עבודת האדמה ויישוב , שורשיות, המחול בקיבוץ דליה כחלק מאופנה שלמה של חזרה למקורות

, שדוקא לא נהג לכתוב שירים בסגנון מזרחי, המלחין יהודה שרת קיבץ 1937כבר בשנת . הארץ
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שכתב זמיר , ]68[ רקוד הרועיםשב, אין תימה אפוא. 26פרון אחדסלאת שירי הרועים הנפוצים 

השיר בנוי משני . עשרה ושמינית רווח במיוחד-המקצב חלקי שש, כהמנון לאחד מכינוסי הרועים

רוב שרשרות התבניות המקצביות מופיעות בחלקו השני . הנעים בין מי פריגי למי מינור, חלקים

  . אשר מסתיים על צליל הטרצה, של השיר

  

החוזר על התבנית הריתמית בצורה עיקשת ואובססיבית במספר , עמנואל עמירןנסיים ב

  . בייחוד בשירים בעלי מקטעים פרגמנטליים, הכתיבה הזו אופיינית לו. משיריו

  

  

  

  1-6תיבות , מי יגור באהלך

  

ת מעמידה א, "תקּובדבֵ "עם הוראת הביצוע , ]69[ מי יגור באהלך בשיר ורית'הפתיחה המז

כמו בשיר , הסקונדה המוגדלת. ת חסידיתקּוהשיר על קו התפר שבין ריקודיות מזרחית לבין דבֵ 

  . ואף לא חד משמעית יהודית, משמעית מזרחית-איננה חד, ]48[ כוכב דרך

  

  

  

  1-6תיבות , כוכב דרך

  

השתרשה עמוק אשר , עשרה- של שמינית וחלקי שששכיחה ריתמית ראינו תבנית , לסיכום

. הכרתי לסוגות שירים מזרחיים-ונקשרה באופן מודע ותת, אר שירי העם בישראלברפרטו

                                                
 . ז- כרכים ו, )ז"תרצ(יהודה שרת  26
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המקצבים המאפיינים מופיעים לא רק בשירים שהקשר שלהם למוסיקה הערבית הוא ברור 

מכאן עולה . ך ואל נופי הארץ"אל התנ, אלא גם בשירים בעלי זיקה אל המקורות, ומובהק

  . קמאי כלליחשיבותם של מקצבים אלה כסמן מזרחי ו

   

  סיכום

שהן חלק אינטגרלי , תבניות הליווי. השיר העממי הערבי הוא בעל תשתית מקצבית יסודית

לתופעה זו אין . המעידים על חשיבותן בעולם המוסיקה הערבי, קיבלו שמות ואופני חלוקה, לשיר

יצוע ולא לחשיבותן בב,  ההגדרה של תבניות תיפוףעצם לא ל–אח ורע במוסיקה של המערב 

זמר שנשמעו לאוזני המלחינים הישראלים בזמן בו התגבש ה, התבניות המקצביות. המוסיקה

ומצאו את ביטויין בעיקר בשירים בעלי משקל , השפיעו על אופני הכתיבה שלהם, 27 בארץהעברי

, יכלו המלחינים להביע צורות מקצביות שונות, דרך שיקופן של תבניות התיפוף. משתנה

  . יים החורגים במכוון מהמסורת הסימטרית והשקולה המערביתומשפטים מוסיקל

לעומת , של החילופים הקצביים כפרמטר הקובע השפעה מזרחיתהסיגולי משקלם 

המקצב ,  לשיריםבלתי משוחדתבהאזנה . ך נמוהנרא, פרמטרים אחרים כמודאליות וקו מלודי

חילופי המשקל נבעו מתוך יש מקום לחשוב ש, למרות זאת. בין שאר האיפיונים" נבלע"כמו 

כמו גם , עממיתשכן המסורת המוסיקלית היהודית והמערבית , אידאולוגיה בעלת גוון מזרחי

שבין שאר התרבויות , סביר להניח.  משופעת בהםאינה המסורת האמנותית עד המאה העשרים

ית השפעתה של המוסיקה הערב,  בהן קיימת אסימטריה משקלית,שמלחיני הזמר נחשפו אליהן

  .   משמעותיתהיתה 

נראה כי בחירתו האולטימטיבית של המעבד היא ללוות את השיר , בהקלטות רבות לשירים

שני האיקאעת הללו נתפסים בתרבות המערבית כמייצגי . יר' או מצמודי צעמקסום-אלבאיקאע 

אם , אולם המלחינים עצמם לא ציינו מפורשות באיזה איקאע יש ללוות את השיר. המקצב הערבי

 ציין הםבכמה מו, שיריושהיה גם המעבד והמתזמר ל, יוצא מכלל זה הוא משה וילנסקי. בכלל

שאר המלחינים השתמשו , מלבדו. במפורש על דף התווים מהו הליווי הקצבי המתאים לשיר

נראה . באיפיונו של האיקאע האסימטרי והמורכב על מנת להביע קצביות שאיננה מערבית

נבעה ממקור מודע של כתיבה , "עממי"כי היא מקשה על קבלתו של השיר כביודעם , בחירתם זוש

                                                
  .  על טס נחושת–ואצל הנשים , שאף הם לוו בהקשות על פח, נזכיר את השירים התימניים 27
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ארץ רתה את תפיסת העולם האידאולוגית שלהם בנוגע לאופיו של השיר האשר ׁשֵ , בסגנון מזרחי

  . ישראלי החדש

קיימת גם תפיסה מזרחית בנוגע למקצבים ספציפיים , מלבד התייחסות למשקל השיר

בולטותם בשירי . ולהפך, עשרה-ים מקצבי שמינית ושני חלקי ששביניהם בולט, בשיר הישראלי

ייתכן . הקנה להם מקום מכובד בשירי הזמר המזרחיים, קה והקשר הטבעי שלהם לריקודיםּבהדֶ 

  . מאד שריקודי התימנים אף הם השפיעו בדרך זו על השתרשותו של המקצב
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  קרבה לסּוגָה ערבית. 4

  

ובעיקר , של השיר המזרחי הנוגעים לאפיון המודאלי עד כה ראינו פרמטרים מוסיקליים

ערביי הארץ לא היו מודעים מרבית כי ,  אולם יש לזכור.ותקצביועמדנו על תכונותיו ה, הערבי

היה גורם משמעותי שהבדיל שיר אחד , ובכל זאת. 1למערכת העניפה והמסועפת של המקאמאת

, הסּוגָה, או בעברית, אנר'זהו הז.  אחת קורת גגתחתושהיה בכוחו לקבץ מספר שירים , ממשנהו

. יחידות על פי מאפיינים משותפים-המאגדת קבוצות של שירים או יצירות כליות לכדי תת

בעולם . החלוקה הזו מאפשרת  ליוצרים ולמבצעים להתאים את יצירותיהם לזמן ולמעמד הנכון

לחתונה או לערבי לרוב  הקשורים, הסוגות השונות מבוצעות בעיקר בארועים חברתיים, הערבי

תחת , לכל סוגה היה מקום קבוע בארוע, בעבר"). הלָ פְ חַ " רבים של –" אתלַ פְ חַ ("מוסיקה מיוחדים 

ניתן בעיקר להבחין בכללים שהשתמרו , כיום. שאיגד בתוכו את כל מרכיבי הארוע" מבנה על"

  ). 'וכו; חופשי/שקול; איטי/מהיר(בנוגע לסדר הכללי של השירים 

 ן נרחב ובהיר על הסוגות במוסיקה הערבית העממית והאמנותית ניתן למצוא בספרפירוט

על הקבוצה הראשונה נמנים שירים :  לשתי קבוצותחלקותהסוגות נ. 2של דליה כהן ורות כץ

. מוואלדון בסוגת התוכם בחרתי ל מ;בעלי מליסמטיות גבוהה ואופי אילתורי, שאינם ריתמיים

 אדון בסוגת תוכם מ;רים ריתמיים ובעלי מליסמטיות גבוההלקבוצה השניה משתייכים שי

ועל כן בכוחן לכסות נתח , שתי הסוגות נמצאות בשני קצות קשת הכתיבה המוסיקלית. דבקהה

ששתיהן גם יחד חדרו בצורה ישירה ומרומזת , מיד נראה. נכבד מן ההשפעה על השיר הישראלי

" התקה"פעולת ה,  והניתנים לביצועברורים בזכות מאפייניהם המוסיקליים ה–לשיר הישראלי 

, עם זאת). למשל, רבעי טון- שלא כמו מרווחים של שלושת(לשיר הישראלי היתה פשוטה יחסית 

בעוד שירים בסגנון דבקה הם קלים : מלאכת איתור השירים לא היתה זהה בשתי הסוגות

" מוואל"הרי שהמילה , "דבקה"ולעתים המלחין או המשורר כותב במפורש את המילה , לאיפיון

הוראות הביצוע יורו על סגנון , לרוב. ואין שיר בו המילה מצויינת במפורש, כמעט אינה מוכרת

הוא לרוב , לכן, זיהוי שירים שקיבלו השראה מהמוואל. וכדומה, "ברחבות", "חופשי"

  .ומליסמותאיטי אינטואיטיבי ומגובה במספר איפיונים מוסיקליים כטמפו 

    

  

                                                
1 Dalia Cohen and Ruth Katz (2006), pp. 251.  
2 Ibid., pp. 251-293.   
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  מוואל

 לפחות מסוף המאה מתה קייתאשר הי, וואל הוא סוגה פואטית עם תכונות מוסיקליותהמ

משמש פעמים  , שאיננו שיר ארוך, המוואל). לפני כן אין בידינו מידע על קיומה (עשרה-תשעה

ומושר , המוואל חופשי מבחינה קצבית. ולעתים עומד בפני עצמו; מהיר ממנו, הקדמה לשיר אחר

המלווים בהקשת איקאע בתבנית ) רבים של מוואל(ישנם מוואוויל , זאתעם . בשפה המדוברת

כאשר , סוגת המוואל מתאפיינת בחריזה זהה של סופי השורות, מבחינה פואטית. קצבית קבועה

. בעלות משמעות שונה, מילים דומות צלילית": לשון נופל על לשון"המילים בנויות במתכונת של 

 לזמר להפגין את יכולותיו הקוליות על מאפשרים, ופיו האלתוריוביחוד א, לתכונותיו של המווא

באופן בו אין לו מחוייבות למסגרת פעמה או , ושינויי עצמה וגוון, סלסולים, ידי מנעדים רחבים

, מהווה סוגה חשובה מאד במוסיקה הערבית, לפיכך, המוואל. לטקסט קלאסי בשפה ספרותית

  .3גם בתרבות הכפרית וגם בתרבות העירונית, ח התיכוןוהוא מצוי בארצות שונות באיזור המזר

אולם , גם הוא מושר בשפה הערבית המדוברת.  מוואל כפרי– עתאבאלצד המוואל קיים ה

, העתאבא פותח תמיד בצליל גבוה. אין בו את המורכבות המוסיקלית שעשויה להופיע במוואל

מה יפים הלילות "פתיחת השיר בדומה ל(וממנו תתבצע ירידה , ה או בקווינטהקוורטלרוב ב

הפתיחה תהיה על מליסמה ). וירידה מטה; עליה בקווינטה; צלילי רסיטציה פותחים": בכנען

י"ולסיומי הבתים נוהגים להוסיף משפט מליסמטי על המילים , "אוֹף"ארוכה  ". יא עיני"או " יא ּבַ

והוא כולו , חיאות כפייםלעתאבא אין מענה מוסיקלי של הקהל לבד מקריאות או מ, כמו במוואל

גם לעתאבא תכונה פואטית של לשון נופל , וכמו למוואל. בנוי מזוגות משפטים של שאלה ותשובה

, נס' שירה חופשית מבחינה קצבית המבליטה את הגכמוהתכונות הבולטות במוואל . 4על לשון

כיום . אבאקיימות גם בעת, קווים מלודיים ארוכים מלמעלה למטה ומידות שונות של אלתור

והאבחנות בין הסוגה האמנותית לעממית , "מוואל"מכנים כל שיר חופשי מבחינה קצבית 

, "מוואל"אתייחס בדברי לתכונות המוסיקליות של שתי הסוגות כאל , לפיכך, גם אני. הטשטשו

  .  ובעיקר לאיפיון הכללי של שיר ללא פעמה מובחנת

אך מה , לוונטיות למלחיני הזמר העבריהתכונות הפואטיות של המוואל כמובן לא היו ר

בעיקר במשפטים ארוכים מלווי מליסמות (חופשיות הפעמה והפגנת היכולות הקוליות , שכן

נוכל למצוא ברפרטואר שירי הזמר שירים שקרובים לסוגה הזו . קסמו להם עד מאד, )וסלסולים

כמו שירים . חופשיתבצלילי רסיטציה ובעיקר בתחושת הפעמה ה, מבחינת הקו המלודי והקצב

                                                
   .יוסף- יקולוג אמציה ברס דברים אלה למדתי מפי האתנומו3
4 Dalia Cohen and Ruth Katz (2006), pp.259-264.  
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גם השירים בסגנון המוואל מצטרפים לדוגמאות שהבאתי עד , בעלי מודאליות ומקצבים מזרחיים

בצורה " למערב"לקיחת תכונות מזרחיות אותן ניתן : הנובעות מהקו המנחה של המלחינים, כה

  . ובעלות ייחוד מזרחי מאידך, שישמעו שייכות לשיר הישראלי מחד

קיים מספר זעום של שירים , הענק של שירי הזמר בתקופת הווצרותםורפוס בתוך כל הק

 קהלעליו להיות בנוי לשירה ב: אני מייחסת זאת לאופיו העממי של שיר העם. בהשראת המוואל

, שדורש מן המבצע יכולת ביצוע ודיוק גבוהים, המוואל. ואין הוא מתאים לשירה אישית, רחב

. דקויות ולמלא אחר ציפיות מוסיקליות" להשטיח"שנטייתו , נו שייך לסגנון השירה הציבורינאי

בחזון בו הם יהוו תשתית , בעידן בו ראו את יצירת הקורפוס של שירי הזמר כאידאל לאומי

אשר נכנסו בצורה ,  לא היה מקום לשירים אישיים מורכבים–מוסיקלית לכלל הדורות הבאים 

כמובן שהשערה נוספת נוגעת .  ואילך60-אינטנסיבית לרפרטואר המוסיקלי בעיקר משנות ה

ו מיטטיבי כ'בו לא ניתן מקום לפיתוח קו מלודי רצ, לחינוך המוסיקלי של המלחינים והזמרים

   . בסוגת המוואל

הרושם . שמלחיני הזמר כתבו שירים בעלי משקל משתנה, כבר ראינו בפרק אודות הקצב

ירות משקלית ואי רגולאריות של חוסר סד, ששירים אלה יוצרים הוא של איקאעאת מורכבים

כאשר , לעומת זאת. כאשר הטמפו מהיר יחסית, כל זה תקף בשירים בעלי אופי קצבי. הדגשים

שינויי .  הוא מתקרב באופיו לסוגת המוואל–יטטיבי או מהורהר 'הטמפו איטי ולשיר אופי רצ

 אליהם וכאשר מתווספים, המשקל מהווים מקבילה לחוסר פעמה סדירה בשירי המוואל

את אותה אווירה ניתן ליצור גם בשירים .  עשרת מוניםת מחוזקתחושה ה–מליסמות וסלסולים 

ויתרמו להם פרמטות או מקצבים מיוחדים שיאטו את , אלה יהיו איטיים: בעלי משקל קבוע

יהוו , שירים שהמשקל כלל לא מצויין בהם, לבסוף. הטמפו ויטשטשו את הסדירות המשקלית

  . ניחת הפעמה הקבועה וכתיבה בהשראת סוגת המוואלסמן מובהק לז

  

  סגנון המוואל בשירי הזמר

    משקל משתנה

כי כמעט כל המלחינים נקטו במידה זו או אחרת , בפרק אודות הקצב נוכחנו לראות

בחרתי שירים הנתמכים , לצורך הדיון הנוכחי. במניפולציה של משקל משתנה בשיריהם

בתוך , מליסמות ופרמטות, האופיניים למוואל כגון סלסוליםבאלמנטים מוסיקליים נוספים 

קורמת עור וגידים על ידי שינויי , מוחשיותו של המוואל לפיכך. מסגרת כללית של טמפו איטי
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 –אפתח בשיר המוואלי המובהק מכולם . משקל הנתמכים בקישוטיות מלודית מרובה וגיוון קצבי

  .  ידידיה אדמוןשל  ]2[ ילל

זהו שיר אלתורי המגולם כולו , בדומה למוואל". ליאלי"אנר השירים 'ז-תילל שייך לת

המילים : אך בשונה מהמוואל הוא אינו כפוף לתכתיבי הטקסט; ביכולותיו הקוליות של הזמר

י"ו" יא לֵיל"היחידות בשיר הן  ין"או , )שפירושו לילה" (יא לֵילִ י"ו" יא עֵ ינִ שפירושן עיניו של " (יא עֵ

ן של המיליםמנו. 5)האהוב יכול הזמר להרחיק נדוד בקולו ולהפגין את יכולות הזמרה , תק מעּולַ

הליאלי יכול . מבנה המשפט וכיוצא בזה, חיתוך ההברות, שלו ללא תלות במשמעות הטקסט

  .6כחלק משיר אחר או כהקדמה לשיר, להופיע כשיר בפני עצמו

את מרכולתו כנגן " מכורל" ניסה עת, השיר נכתב בתקופת שהותו של אדמון באמריקה

עוררה את אדמון לכתוב שירים , "אוריינטלי"עצם הגדרתו כנגן . ויוצר שירים בהשראת הבדואים

ולראשונה בתולדות הזמר העברי אנו עדים ליצירה מודעת של שירים בסגנון , מקוריים משל עצמו

אין : המערביתהליאלי הוא אולי ההתרחקות הרבה ביותר ממוסכמות הכתיבה . אותנטי-מזרחי

, אם כן, בחירתו של אדמון בסוגת הליאלי לשירו הראשון. ואין לו משקל קבוע, לו שורות טקסט

אדמון קירב את השיר לאוזנו של הקהל המערבי בעזרת , יחד עם זאת. נראית כעת מובנת ביותר

ירף לכך הוא צ. של אינספור הנוימות והסלסולים בשיר הערבי המקורי" השטחה"א ו-ב-מבנה א

  .  7 המתכון המושלם לתערובת מזרח ומערבנהוה: ליווי בנוסח אימפרסיוניסטי

כלל לא , אימפרסיוניסטית, שתי התיבות המקדימות מרמזות על אווירה מסתורית

שבתוכו , בעליה וירידה כרומטית, ויוצרות מרווח רחב,  רחוקות מאד זו מזו הפסנתרןידי. מזרחית

, יצבע אותה בצבעים נוספים,  לתמוך במנגינה לכל אורכההליווי ימשיך. תתפתח המלודיה

אף על , ור'י של רה מז'המלודיה פותחת בביסוס ארפז. תה בהרמוניות דיסוננטיותויטשטש את חדּו

, אך כפי שהזכרתי. פי שהכתיבה המוסיקלית הערבית לא נשענת על ביסוס קורדאלי של הטוניקה

המכונה במקומות שונים , "המדבר" הבדואי לשיר  נראה למשל את הלחן–גם לכך יש תקדימים 

  ":ׂשאנו"גם 

  

                                                
תוגתה , סלסוליה ונשימתה', יא ליל, יא ליל'שומע אני את שירת הבדווי : "מתוך חום הקדחת אמר אבשלום פיינברג לחברו 5

, )1963(שניאורסון . י.בתוך ל" (ייקובסקי שלכם' זה אומר לי הרבה יותר מן המוסיקה של וגנר או צ–והאמינה לי , הוגעגועי
  .  האנטיתזה למערביות שעבר זמנה, פיינברג ראה דוקא בליאלי את המאפיין החזק ביותר של המזרחיות). 207' עמ

והוא הולבש על מנגינה , "מולדתי ארץ כנען"ידוע בשמו " ללי"שיר נוסף עם המילה . 155' עמ, )1999(אמנון שילוח  6
  .153' עמ, )1949) (עורך(שלמה קפלן : בתוך". ילל ילל ילל יללי/ מגמתי שדות חורן/ מולדתי ארץ כנען: "ערבית

  . ייתכן כי העיבוד נכתב על ידי מרק לברי" ילל"גם בשיר , "שיר הגמל"כמו ב 7
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  .226' עמ, )1978(מתוך ברכה צפירה . 1-9תיבות , דברהמִ 

  

ויוצר תחושה של , אלא שבפעם השניה הצליל סי מונמך,  חוזר אדמון בשנית2-3על תיבות 

, ט המוסיקליהגוון המזרחי מתבטא גם בסוף המשפ. מיקרוטוניות אופיינית לשירה הערבית

: שינויי המשקל בחלק הראשון מתרחשים בין שני טיפוסי תיבות). 8,10תיבות (בירידה הביאתית 

, מקשה על ביצועו המדוייק של השיר, דוקא ההבדל הדק. וזה של חמישה, זה של שישה רבעים

תח פו, 11-18בתיבות , חלקו האמצעי של השיר. מה של חוסר דיוק ואלתוריות-וכופה עליו מידת

ז שהחליט בזה המקום להפגין ומשל היה זה זמר וירטוא, אז על לה'במליסמה ארוכה במקאם חג

כמו , בשיא המלודי גם ההתנגשויות בין המנגינה לליווי מגיעות לשיא. 8את כשרונו המוסיקלי

שינויי המשקל מגוונים יותר בחלקו האמצעי של . בקר בליווי-דיאז במנגינה ודו- דו– 13בתיבה 

  . ויחד עם המליסמות משדרים תחושה של חופשיות ואלתוריות, השיר

כסוג של מוואל מתבטא בראש ובראשונה בכותרת השיר ובמילה היחידה " ילל"השיר 

שינויי משקל ומליסמות ארוכות מחזקות את , מבחינה מוסיקלית. המלווה אותו לכל אורכו

זרחי מתבטאים בחיקוי מהשיר האיפיונים כללים של . האופי הבלתי מוסדר של השיר

  . אז'מיקרוטוניות ובכתיבה בטטרקורדים או בפנטקורדים מתוך מקאם חג

  

השירים . מתתיהו שלםהוא , שהכיר את אורחות חייהם של הערבים מקרוב, המלחין הבא

שנכתבו בין שנות העשרים לשנות השישים לערך עסקו במידה רבה גם במאורעות שהתרחשו 

הוא שיר קינה על שני רועים בני כפר החורש שנרצחו , ]70[ לו מצילותצלצ, שירו של שלם. בארץ

ולא שבו , השיר מגולל את סיפורו של אותו יום בו יצאו הרועים למלאכתם. בעת רעיית הצאן

שכן אף על פי . נראה בהחלט כי הוא נכתב בהשראת המוואל, במבט כללי על השיר .ממנה

בעקבות שינויי משקל תכופים וחוסר אחידות נוצרת תחושת אלתור קצבי , שהמשקל רשום

 מלמדת על כוונות המלחין לשירה שקרובה באופייה לקינה Recitandoהוראת הביצוע . מקצבית

  . ולבכי אישי

                                                
בסגנון האהוב , 12שבתיבה " לל- י"אדמון את ההברה הארוכה " מקפיץ", ויו של מרק לבריבהקלטה בקולו של אדמון ובליו 8

 .   ההקלטה זמינה באתר קול ישראל. על הזמרות התימניות
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   1-7: פזמון

 .והוא זה שמטביע את חותם השיר באופיו המזרחי, אינו שקול, בשונה מהבתים, הפזמון

שינויי משקל ; פרגמנטים טטרקורדאלים; 32חלקי סלסולים ב; צליל רסיטציה בפתיחת השיר

דנדון הפעמונים נשמע בסוף .  כל אלה מצויים בשבע התיבות הפותחות–והיעדר צליל מוביל 

בסביבה ( ולאחריה ירידה משופעת בסלסולים עד לטוניקה רה 6הפזמון בקפיצה באוקטבה בתיבה 

תכונה חשובה של השיר המזרחי ). טוניקאי בתיבה חמש מבליע את מערביותו' כזו אפילו ארפז

שכל פרגמנט מתחיל על צליל גבוה יותר ויורד ,  נשים לב–מתקיימת בפתיחתו של השיר 

התפתחות . 7 ורה גבוה כקדמה לתיבה 4לה כקדמה לתיבה , 3פה בתיבה , 1רה בתיבה : לפינאליס

ורית מסוג זה אלא שבמוזיקה אלת, גם קולית וגם כלית, זו שכיחה במוזיקה ערבית אלתורית

בהמשך השיר מתקבלת , ואמנם(ההתפתחות משתרעת על פרקי זמן הרבה יותר ממושכים 

תחילה פרגמנטים יורדים : על פני טווחי זמן ארוכים יותר, אך פחות מסודרת, התפתחות דומה

ואחר כך חטיבה אחת ארוכה שראשיתה , )15 עד 8תיבות (לפינאליס התחומים בפנטקורד התחתון 

תוך השתהות בטטרקורד , 22 הדוחה את הירידה לפינאליס עד לתיבה 16הגבוה בתיבה על הרה 

, שנידון לעיל, ההתפתחות הזו מזכירה שיר אחר של שלם. העליון והוספת צלילי אתנח במסגרתו

לבין התחושה המוסיקלית שהוא " דין דין"וה" צליל- ציל"הפער בין פזמון ה"). שירת החליל"

כמו , פזמוני אליטרציות ואונומטופיאות שכאלה אמורים להיות עליזים, בלרו. מעלה בולט למדי

ובמקום , הסיפור הטראגי לא מאפשר להם להצטלצל במלוא חיוניותם, אך כאן. בשירי ילדים

ללא משקל קבוע שיכניס אותם , וריות מופיעים צלילי רסיטציה מינורים'קפיצות מוסיקליות מז

  . נהפכים לצלילים מבשרי אסון, ו כקולות פסטורלייםשהתחיל, הצלילים. למסגרת שירית

  

  8-15חלק א : בית

, המנגינה נעה סביב הצליל רה במנעד לא רחב. יימת בפינאליסתיחידה סגורה שנפתחת ומס

מאפייני המוואל . נשמעיםכן  גם 14 ולה נמוך בתיבה 10אך יוצאי דופן כדו גבוה בתיבה 

ובעיקר התחושה של חופשיות , יטויים בתיבות האלהכסלסולים ואלתורים בקול מוצאים את ב

  . שיכולה להתפרש באופן שונה אצל כל מי שיבצע את השיר, הפעמה

חשובה לו פעמים רבות יותר , כפי שהראיתי בשירים קודמים של שלם, זרימת המנגינה

ות מבט פנימה אל תוך הטקסט הנוכחי יראה כי מיל. ובאה על חשבון הגייתם הטבעית, מהמילים

 –המלחין כתב את הטקסט במשקל מוקפד , יתרה מזאת. הבתים מעודדות דוקא לחן קצוב

שלם בעצמו בחר לטשטש את , והנה.  הניתן להלחנה ללא קושי במשקל משולש–טטרמטר יאמבי 
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וללכת בעקבות הלחן המזרחי , לחלק את המקצבים בתיבות באופן בלתי שווה, עקבות המשקל

נה המשקל תכופות ולא ניתן להצביע על אחידות כלשהי בלחן לעומת מכאן ואילך משת. החופשי

שבתחילת הבית קיימת זיקה למסורת המערבית במבנה המלודי ובהקבלה , אם כן, נראה. הטקסט

  . אולם בהמשכו הקשר הולך ומתרופף, מבנית מסויימת

  16-23חלק ב 

לראשונה בתיבה . קותדמוית ערבס, התפרׂשות רחבה יותר של המנעד ועקומה מלודית גלית

שלם חוגג את . 9 מופיע הצליל השישי שנמנע ממנו שלם על מנת להיות בסביבת המודוס דורי17

הסלסולים . נכנס לזירה הוא מושך אליו את כל תשומת הלב" הצליל החסוך"מהרגע ש: הופעתו

 גבוהה אולי אפילו באינטנסיביות, ושינויי המשקל ממשיכים לאפיין את הבית גם בחציו השני

י: "בסוף הבית הראשון נשמע חיקוי פעייתו של הגדי. יותר י-הִ רק בסוף הבית . השח לתומו" הִ

שלם כתב שיר בסגנון מכל האמור לעיל עולה כי ". קינים והגה והי", קולו יתפרש כקינה, האחרון

  . בעל נטייה לאלתוריות אישית, מוואל ערבי

  

גם הוא מבוסס :  בפרק על המודאליות הערביתשהופיע ]33[ שומר מה מלילנזכיר את השיר 

שלם לא הראשון שהשתמש בביטוי . בטמפו איטי ולא נוקשה, על תחלופות גבוהות של משקל

 קדמו –כדי לתאר את מערך ההגנה ההתיישבותי על היישובים היהודיים בארץ " שומר מה מליל"

ושלם שומר על , מרו על העמקאלא שהם ש, )1938" (שיר השומר"לו עמנואל לין ובנימין עומר ב

קצת (מנצל את הלילה להרהורים פואטיים , בין אם מעל המגדל ובין אם על הסוס, השומר. 10הנגב

הלילה נקי מקולות היום ולכן הוא . שהרי היום מוקדש כולו לעבודה, )נוגים וקצת מתפעמים

ו כאחד מקולות הנשמע בעצמ, דבר שעולה בקנה אחד עם לחן מדיטטיבי, מעורר לחידוד הקשב

. במנגינה איטית ופריודאלית, ארבע פעמים" שומר מה מליל"השומר חוזר על המנטרה . הלילה

האיטיות והמשקל : סגנון שירתו נע על קו התפר שבין חזן בבית הכנסת לבין זמרת ששרה מוואל

יה לצליל ארוך בתיבה ; המשתנה גורמים לתחושת חוסר פעמה יציבה  ולאחריה ירידה 6עלִ

וכמובן הסולם שיכול ; 1,3,9צלילי רסיטציה מדיטטיביים בתיבות ; אלתוריים- סלסולים כמוב

  .   אהבה רבה על דו/אז'להתפרש כחג

  

                                                
מודוס "רבינא מכנה זאת . 146' עמ, )1971(שמואלי הרצל בתוך ". קבוצת שירים דמויית דורי"שמואלי מכנה תופעה זו כ 9

 .71-73' עמ, )1986) (עורכת( זמורה בתוך מיכל". אנונימי
לאור העובדה ששלם היה צפוני כל ימי , "צִנת הליל בנגב"לכן אין לתמוה על המשפט , "נבל ואביגיל"השיר נכתב למסכת  10

 .חייו בארץ
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. למילותיה של לאה גולדברג, ]71[ כוכב אחרון הוא עמנואל עמירןשיר מיוחד ויוצא דופן של 

, 1938בשנת " המטאטא "בתיאטרון" ארץ זבת חלב ונפט"את השיר חיבר עמירן להצגת הבכורה 

שמילותיו של השיר תאמו ביותר , מספר אליהו הכהן. והוא הושמע מפיה של אסתר גמליאלית

לַדוֹד שיאזין לזמירותיה ויאכל ,  היא השתוקקה לאהבה–לתחושותיה של גולדברג באותה השעה 

 מיד עם ועמירן הלחינוֹ , "כוכב אחרון"כתבה את השיר , בהיותה בודדה ללא אהוב. 11ממעדניה

  .  השלמתו

בגלל , )through-composed(אך נשמע בצורה חופשית , השיר כתוב אמנם בצורה סטרופית

בדומה , "חפשי וברחבות"עמירן מציין בהוראות הביצוע . אורך הבית והפזמון וסגנונו האקלקטי

  :כך יקל לראות את שמתרחש בפנים, אחלק את השיר לחלקים. לסוגת המוואל

כמעט כל התיבות מתחילות . שיר היא במסגרת סולמית של מי מינור פתיחת ה:1-7

מקטעים - אשר עוצרת את הרצף המוסיקלי ויוצרת מבנה של מקטעים, בסינקופה של שמינית

 6המליסמות הקטנות והפרמטה בתיבה . פרגמנטים המחולקים בנשימות בין אחד לשני, איטיים

  . גהתואפילו , הרהורים, נותנות הרגשה של מתיחה

האפלה כגדי שחור גולשת מן ההר . והשיר נהיה מליסמטי יותר, המשקל משתנה: 8-15

ומשלב , עמירן מטשטש את המסגרת הסולמית, לראשונה. במליסמה מעגלית שסופה בצליל ארוך

בה הצליל הרביעי , 13השינויים ממשיכים גם למליסמה הסלסולית בתיבה . במול- סי10בתיבה 

לאחר : עמירן גם שובר את שורות השיר. דיאז למי-דורי בין לה- אוקראינימוגבה ויוצר טטרקורד 

כעת הוא מצרף את השורה החמישית לאלה שלפניה והופך , שחזר פעמיים על סוף השורה השניה

נשמעת תלושה מהקשר בתחילת , החיבור' ו- שפותחת ב, השורה השישית, כך. אותה לשורה סוגרת

  . הקטע הבא

עשרה -  במקצבים של חלקי שש16-17את רוח הבוקר הקלה בתיבות עמירן מצייר : 16-25

אז על ' בפנטקורד חגהוא ממשיךאך מיד לאחר מכן . ור'בפנטקורד של מי מז, ושמיניות ובקפיצות

הוא חלק אינטגרלי , הלקוחים מעולמות שונים, הערבוב המתמיד בין הסולמות השונים. פה דיאז

  .תיבתו של עמירן בכללמכ, כפי שכבר נוכחנו לראותו, מהשיר

מליסמה ארוכה וגדולה , הטמפו חוזר להיות חופשי ורחב. דברים לפתע משתנים: 26-34

שמפציע , כולם מאזינים לצלילי החליל. והמודאליות שבה להיות מערבית, ממלאת את החלל

  .אם כי עדיין מהוסס, 32-34בצליליו הראשונים בתיבות 

                                                
  ). 2009(אליהו הכהן  11
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, חי וסוער, דורי-  כניגון חסידי במודוס אוקראינישנשמע, כעת ניגונו של השיר: 35-40

לו במפורש , של מוואל" רגילה"אין זו מליסמה מסיימת . ומזמין את האהוב לשיר עמו שכן אֵ

י- ובתחילה אף נשמעים כ(צליליו של החליל ולא של המבצע  י,לִ  סוג של המבצע צריך להיות כאן ). לִ

, בסיומו של ניגון החליל. 12במנעד רחב של צליליםלשייט במנגינה ללא דופי ולשלוט , וירטואוז

בה לאה גולדברג ממשיכה לייחל אל אהובה ולהפציר בו , חוזר המבצע לשירה האיטית והעצובה

רווי מליסמות , יצר עמירן שיר בסגנון מוואלמכל הנובע לעיל . שיעתר לה ויבוא אל חיקה

זו אחת הדוגמאות . ירה שאינה יציבהתחלופות מודאליות ואוו, שינויי מקצב ומשקל, וסלסולים

ולגרום להן להתעצם , בה הצליח ליצור זיקה עמוקה בין המנגינה לבין המילים, היפות בשיריו

  . לחדור ללב פנימהו

  

פותח , בנוי על חילוף דברים בין היחיד לציבורה, ]72[ מי זאת עולה, יזהר ירוןשירו של 

יפים "הם עליה בקווינטה כמיטב המסורת של בשלושה צלילי רסיטציה על הפינאליס שלאחרי

התיבה בעלת חמשת הרבעים ". עולה"מצייר בצלילים את המילה , צליל הקווינטה ארוך". הלילות

שכן החל מהתיבה הבאה המשקל , תומכת בצליל הארוך ומאפשרת לו להדהד עוד רבע אחד נוסף

, לצליל הנונה מי תוך כדי סלסוללאחריו הצלילים עולים עוד יותר ומגיעים עד . משתנה למרובע

הצלילים מי וסול משמשים נקודת משען .  אל מי נמוך2ויורדים בחזרה גם כן בסלסול בתיבה 

כל ארבע התיבות . שמסתיים באתנח דומיננטי, יטטיבית עד לסלסול האחרון בתיבה השלישית'רצ

 היחיד מחזקת את שירת. ולא מתחלקות באופן סימטרי, של המשפט הראשון נשמעות כקו רציף

  .אשר מתקבל מתוך חילופי המשקל והסלסולים, אופיו המוואלי של השיר

העליה . בחזרתיות ובסלסולים גם כן, )למעט הסיום(מענה הציבור מאופיין במנעד צר יותר 

 של דוקאלאו , בסוף לצליל הנונה וממנו ירידה לפינאליס הגבוה משרתת תכונות של סיום דרמטי

, יגוד בינה ובין המנעד הצר והמלודיה החזרתית בתחילת חלקו השני של השירהנ. מוואל ערבי

שהולם להפליא את מילות , יוצר תערובת משונה של מזרחיות אותנטית עם הרואיזם תיאטרלי

מרות אבק עולים מן , )מזרחית-אסוציאציה יהודית(שיר השירים  עם התמונה האקזוטית של תִ

הסלסולים ושינויי המשקל תומכים בזיקתו . ית הנגלות מתוכןופניה של היפהפיה המזרח, המדבר

  .ובקשר המקראי הקדום למזרחיות האותנטית, של השיר למזרח

, שכן המשקל משתנה כמעט כל תיבה, עוד יותר מוואלי באופיו ]73[ הנה ימים באיםשירו 

-1(תיבות א אולם המבנה הסדיר של שתי פריודות בנות שש . וכך גם המליסמות, ההפסקות רבות
                                                

 ההקלטה זמינה בארכיון ...חשה הכי בנוח דוקא בקטע החסידי הזה, בהקלטה היחידה של השיר, נדמה כי אהובה צדוק 12
  . k-5066: הצליל
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חרף שינויי , מקנה לשיר מסגרת של ציפיה ופתרון, )13-17(וחלק אחרון וריאטיבי ב ) 7-12(' א) 6

ר [...] הנה ימים באים : "המילים נכתבו בהשראת דבריו של הנביא עמוס .המשקל צֵ ּגַׁש חורש בּקֹ ונִ

ע  רַ ך הּזָ שֵ רך ענבים במֹ גר זאב עם כבש ונמר עם גדי ו: "ישעיההנביא יחד עם דבריו של , [...]"ודֹ

בה ברכת האדמה תשפיע טובה , שתי הנבואות מתארות אוטופיה חברתית וחקלאית[...]". ירבץ 

הלחן של יזהר ירון לא מגיע , על הרקע הזה. ליצירת עולם אידאלי, גם על בני האדם ובעלי החיים

חניהם של דוד זהבי השווה לל(אלא יותר כמייחל ומקווה להתגשמות הנבואה , כמציב עובדות

, קצבי וחזרתי, הוא אינו נחרץ). שהן המשך הפסוקים, "והטיפו ההרים עסיס"ונחום נרדי למילים 

  .מורכב ומתפרׂש על פני מנעד רחב, אלא איטי

. ור'שלוש התיבות הפותחות מציירות ירידה מהצליל החמישי אל הפינאליס בסולם רה מז

, ת הרביעיפעמה במקום להגיע לפינאליס ב–שלישית שימו לב למליסמה הארוכה בסוף התיבה ה

סממנים . ושובר את הזוגיות המערבית המוכרת, מוסיף ירון עוד שני צלילים במשך של רבע נוסף

וביטול סימן ההיתק על הצליל דו בתיבות , 6ת בתיבה מליסמטימערביים נוספים הם ירידה -חוץ

  . ור לכיוון המיקסולידי'מסיט את המזש, 5-6

ונסגר בפראזה ', של השיר משתמש בחלק מאוסף הצלילים של העליה מחלק א'  בחלק

ומאפשר לתיבות עם צלילים , השיר כולו מחליף משקלים כל תיבה לערך. 'המועתקת מסוף חלק א

 יםמאפשר, כמו גם הסלסולים הקצרים, המליסמות הארוכות. בעלי משך ארוך להשמיע את דברם

  . סוגת המוואל הערבי לבדומה, לזמר להפגין את קולו

  

  משקל קבוע

מות חופשיות קצבית באמצעות שינויי משקל תכופים, עד כה ראינו נראה כעת . שניתן לדַ

גם . התחושה שעולה ממנו היא של חוסר אחידות דגשית, שאף על פי שמשקלו קבוע וברור, שיר

  .  נוצר רושם של חופשיות קצבית, כשקיים מספר פעמות זהה בכל תיבה

לא , היא מבנה ארעי, הסכה ממשל ישעיה. עמנואל עמירןשל  ]74[ כה בכרםסֻ ר הוא השי

הולמות את הבדידות הלילית של , לפי הוראותיו של עמירן, השלוה והחופשיות. זע ברוח, יציב

, ריבוי הפרמטות ופיזורם הבלתי אחיד של השלשונים תורמים לטשטוש הפעמה. הילדה בשיר

  .  בשיר המולחן באופן רציף

שוב נראה עקומה מלודית שמזכירה מבנים מוסיקליים ערביים אלתוריים בהם ההגעה 

שתי התיבות הבאות . ויורדת לפה, התיבה הראשונה נעצרת על סול בפרמטה: לשיא נבנית בהדרגה

. סי נשמר כצליל השיא בשיר כולו. 4אך מטפסות מעלה לצליל סי בתיבה , מתחילות בצורה זהה
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 וצליל השיא 13לה בתיבה , 12סול בתיבה , 10רה בתיבה :  עלייה הדרגתיתימתקיגם בחלק השני 

  .  14סי בתיבה 

, נתחיל מכך: שראינו בפרקים הקודמים" ערביות"השיר מאגד בתוכו מספר תכונות 

השיר , אך מנקודת ראות ערבית. השיר כתוב בסולם פה מינור הרמוני, שמנקודת ראות מערבית

אלא גם שיקוף , אלו לא רק שתי נקודות ראות שונות על אותה תופעה. דואז על 'נתון במקאם חג

אם בדיון על הסקונדה המוגדלת בפרק על המודאליות ערכתי . של התנהלותו המלודית של השיר

הרי שלשיר הנוכחי ניתן להוסיף כהקבלה את , "יד ענוגה"השוואה בין שירי זמר לבין השיר הערבי 

של ) ובתוספתו( לחן עממי בוכרי בעיבודו –" עץ הרימון"ות של השיר התכונות הסולמיות והמלודי

גם כאן השיר פותח בצלילי , "עץ הרימון"כמו ב. למילותיו של יעקב אורלנד, ידידיה אדמון

ושתי התיבות הראשונות , )הם מופיעים באמצע השיר" יד ענוגה"ב(הדומיננטה של הסולם 

" יד ענוגה"ההקבלה ל. רטציה של מינור הרמונימסתיימות על צליל הטוניקה לפי האינטרפ

היא מובילה " יד ענוגה"אך ב, )12תיבה (ממשיכה עם עליה לסול ארוך על גבי דומיננטה דמיונית 

גם שיר זה , "עץ הרימון"כמו . 8-9שכאן כבר הופיעה בתיבות , למליסמה סקוונציאלית בירידה

 עד 8אמצע תיבה " (יד ענוגה" של יסמטימלעם המוטיב ה, אזי'מגיע לנקודת האמצע בסיום חג

אזית 'כך שהירידה החג, הוולטה הראשונה מסתיימת בדו, עם זאת).  בשירו של עמירן9תיבה 

אנו , כך שבסופו של דבר! בעוד שבוולטה השניה הסיומת היא על פה; נתפסת כאתנח דומיננטי

סכה "בו" יד ענוגה"לו בואי, הוא בטוניקה" עץ הרימון"הסיום הסופי של ". מערב"נותרים ב

המנעד של הפראזות אינו מצומצם כפי : נוסיף על כך. הוא על הצליל החמישי של הסולם" בכרם

והשניה ,  הפראזה הראשונה היא במנעד של סקסטה–שהיינו מצפים למצוא בשיר בסגנון ערבי 

אולם כמעט , הכתיבה גם כן לא בנויה מפרגמנטים קטנים כמו בשירים לעיל. במנעד של ספטימה

  . ואין קפיצות גדולות יותר מטרצה

  

  

  

  .31-32' עמ, )1973(מתוך ידידיה אדמון . 4-19תיבות , עץ הרימון
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הוא אף איננו ממושקל . 'ד)ה(ד, גב, אאבב: מחורז באופן חופשי למדי" סכה בכרם"השיר 

- תלתהמילים ה. אך ללא תבנית חוזרת ברורה, בשורות הפותחות מתקבל טטרמטר. בקפידה

בחלק האמצעי . והשאר נוטה ליאמב, )נודדה, בודדה, ניצבת(הברתיות מרמזות על אמפיבראך 

חוזר ) אם נאחד את שתי השורות האחרונות לשורה אחת(בחלק האחרון . שולט הטרימטר

 התחלת שורות על הברה מושפלת –ובכל זאת קיימת תכונה משותפת לשיר כולו . הטטרמטר

התכונות של חופש צורני ופרוזודי : לוונטי לעניין החופשיות של המנגינהכל זה ר). מוטעמת-בלתי(

, בצירוף התכונות המודאליות, חופש זה. עולות בקנה אחד עם החופש הצורני והריתמי של הלחן

  .  תורם לדימוי המזרחי של השיר

עמירן בחר להשמיט את חלקו האחרון : בסיום השיר אנו נתקלים בתופעה מתמיהה למדי

ולא לממש את , ייתכן כי רצונו היה להותיר אותנו עם הגעגוע ועם הדאגה. השיר מן הלחןשל 

ילדה ", הדאגה המליסמטית נשארת בחלל האוויר. הדני-האהבה בסוף מתוק כפי שכתב עבר

  ".  דואגת לשומר

  

  ללא משקל

ציון משקל ליד -מניפולציה נוספת להשגת דימוי של פעמה חופשית נעשית באמצעות אי

:   הוא המלחין הבולט בעל מספר חסר תקדים של שירים חסרי משקלעמנואל עמירן. ימן המפתחס

ומוסיף , בכולם מציין עמירן את הטמפו. עשרים ושישה שירים המופיעים בשני ספריו למבוגרים

שירים ללא משקל : אזכיר שנית. דומהוכ; "בנחת"; "חי ובקלות"; "בהתעוררות: "הערת ביצוע

ושירים איטיים ומהורהרים ;  חוסר סימטריה משקליתקבוצה בעלת לשייכתיבים מהירים וקצו

  . שויכו לסוגת המוואל, ללא משקל

  

עם , הצלילים הראשונים נעים סביב סול. הוא איטי וחופשי ]75[ עד שיפוח היוםשירו 

עמירן משהה את התקדמות . ופרמטה כבר בצליל הרביעי, מאפיין פריגי חזק של סקונדה קטנה

 סלסול שיורד לפה 2בתיבה (המלודיה על ידי ערכים ריתמיים ארוכים שבאים לאחר קצרים 

בתיבה הרביעית נוצרת ציפייה לסגירה על ). במול- על סי3השהייה בתיבה ; ולאחריו צליל ארוך

. ולרדת שוב לפה) במול- דו–במול- סי–במול-לה–סול(אך עמירן בוחר לסלסל בטטרקורד צּבא , סול

היעדר המשקל משתלב עם פרמטות על צלילי אתנח וסלסולים , מש התיבות הפותחותבח, עד כאן

בשש התיבות  .במנעד שלא עולה על קווינטה מוקטנת, המאפיינים את השיר המזרחי החופשי

כאשר הקו ,  קצביות המאופיינת בתבניות ריתמיות חוזרות וסינקופותשלבהנוספות עמירן מ



 145

 תאופייניבדרכו ה –שלושת התיבות האחרונות של השיר .  בסולאזית שסופה'הכללי הוא ירידה חג

ומסיימות את השיר בצלילי ,  נשמעות כאילו כל המהלך המודאלי כלל לא קרה–עמירן  לש

  . חף מכל מזרחיות ומודאליות, ור'הדומיננטה של פה מז

 אחד המכשולים שהרחיקו את שיריו, שני שירים נוספים מתחברים לכרומטיקה העמירנית

שהועלתה " תמר אשת ער"נכתבו להצגה  ]77[ נחש רובץ ו]76[ שיר תמר. מן הקהל הממוצע

 .בתוספת שירים מאת אברהם חלפי, למחזה מאת יגאל מוסינזון, 1952בשנת " האוהל"בתיאטרון 

טונאליות ,  סימטריההיעדר, מאגדים בתוכם חופשיות קצביתוהם , "חפשי"על שניהם כתב עמירן 

הגם .  וסממנים מקומיים של מודאליות כפנטטוניות וסקונדה מוגדלת,מטיקהכרו, לא אחידה

השה שאבדה : בכל זאת הם צועדים בעקבות הטקסט, "סיפוריים"שעמירן לא ציין שהשירים 

בכייה נשמע במליסמה . והן חוזרות אליה כהד שדוהה במרחב, בהרים משמיעה את פעיותיה

שלא מתרוממת מעבר , מתפתל במילים ובמנגינה, הנחש הרובץ, בדומה. 10מתחננת בתיבה 

וחלקו השני המתוק , ברגיסטר תחתון" נחשי"חלקו הראשון ה, השיר מחולק לשניים(לקוורטה 

טשטוש : הקשר של שירים אלה למוואל נעוץ בטשטוש הכפול שלהם). ברגיטסר עליון, מדבש

שגורמים , ) משמעותיתכרומטיקה(וטשטוש הסולם , ")חופשי"הוראת ; אי ציון משקל(הפעמה 

  . לשיר כולו להשמע אישי ואלתורי

שנכתב  ,מעין סוגת הליאלי, ]78[ שיר מסביב למדורה, אורי גבעוןאסיים עם שירו של  

ר , הבליט גבעון במליסמות הפותחות" לילה ליל"את ה". בת יפתח"למחזה  מָ בדיוק כשם שזַ

הישיבה סביב למדורה בלילה ".  לילייא"ו" יא ליל"הליאלי מאלתר ומסלסל בקולו על המילים 

יּותה"נדמית כזמן המתאים לחוש דוקא את  ולהתמזג עם , של הפעמה בסוגת המוואל" חוסר זמנִ

גם בפתיחה המליסמטית , גבעון לא חורג ממסגרת הקווינטה. לילה/מדורה/האווירה של דומיה

אף על פי ,  במרכז השירהחזרות הרבות על צליל סול מעמידות אותו. וגם בארבע התיבות הבאות

ומוסיף את , גם גבעון איננו מציין את המשקל ליד סימן המפתח, כמו עמירן. שסיומו על רה

וכך סוגרת את המעגל עם שירו ,  המוואל כאן היא מעבר לכל ספקתהשפע". לאט וחפשי"ההוראה 

   .  שיר ליאלי מובהק –בו פתחתי , "ילל", של ידידיה אדמון

  

  לק מהירמוואל כהקדמה לח

ויכול גם להוות קטע מקדים לחלק שיבוא , המוואל יכול לעמוד כקטע מוסיקלי בפני עצמו

קבוצה נכבדת משירים בעלי מוואל מקדים עוסקת בענייני השמירה . מהיר וקצבי יותר, אחריו

של  ]79[ שיר השומרשכולם הושפעו בצורה ישירה או שאינה מודעת מ, השערתי היא. והלילה
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ורק שנה לאחר מכן צומדו לו ,  ללא מילים1938השיר המכונן הולחן כבר בשנת . רבנימין עומ

השיר קיבל משמעות סימבולית בימי חומה . מילותיו של עמנואל לין עבור הצגה מקומית בקיבוץ

נתן שחר , בהקשר זה. כאשר השומר נטש את סוסו ועבר למשכנו החדש הצופה למרחק, ומגדל

אך שינה את פניו לאחר , ה שהחל כקסום ורומנטי בשנות העשריםמציין את תיאורו של הליל

שהפך כעת להיות חלק אינטגרלי מתמונת , השומר. 13והפך למסוכן ומאיים, 1936-1939מאורעות 

  .  ממלא את תפקידו ממרומי המגדל, הלילה

ואילו , ")בשלווה"בתווים נכתב ( החלק הראשון איטי וחופשי –השיר מתחלק לשניים 

מאחר , כי המסורת האוראלית חזקה יותר מן הכתוב בתווים, נראה. סינקופטישני קצבי והחלק ה

ובעיקר להאריך בפרמטות , "מוואלי"והביצועים נוטים לזמר את חלקו הראשון של השיר בסגנון 

, ייתכן. הערכים הריתמיים הרשומים בתווים מאבדים מתוקפם, הנה כי כן. בסופי משפטים

כתוצאה מתיבת הסיום , סימטרי של החלק הראשון-בעת גם מהמבנה הלאשהנטייה להשהייה נו

אך בכל זאת , מליסמטייטטיבי ואף אינו 'הבית אינו רצ). תיבה יחידה במקום שתיים(המקוצרת 

  . ולצליל הקווינטה הארוך שיורד מטה, הודות לטשטוש הפעמה, "מזרחי"נתפס כ

בניית העקומה המלודית .  הפינאליס אלהדיוממנו יר, השיר בצליל הקוורטהפתיחתו של 

ומקצבים של , את השיר מלוות נוימות קלות. ומגיעה עד לצליל הספטימה, מתרחשת בהדרגה

הנגדה .  ופרגמנטליסינקופטימאופיין במוטיב , לעומתו, החלק השני. עשרה ושמיניות- חלקי שש

ומרים בתקופה זו של שירי הש" ספינת הדגל"בין חלקו הראשון של השיר לחלקו השני היתה 

  . והיא נתנה את השראתה למלחינים נוספים שכתבו על השומר והליל, ולאחריה

  

מלבד (שזכה לשלושה לחנים , השיר. ]80 [בגליל, יואל ולבהעוד שומר נמצא בשירו של 

. שלא מופיע בגרסאות האחרות, מופיע כאן עם פזמון חוזר, )של נחום נרדי ומנשה רבינא, ולבה

  . בעוד הבית הוא באופי מוואלי מבחינה מקצבית ומודאלית,  כחלק הקצביהפזמון ישמש

. אופיינית לפתיחות מוואליות, התיבה הראשונה נפתחת בעליה בקווינטה אל צליל ארוך

ההמשך . ורי'המדגיש את מה שנראה כסולם מז, נוימה מסולסלת קטנה יורדת אל צליל הטרצה

-5תיבות . עמיד בסימן שאלה את סולמיותו של השירומ, הסקוונציאלי מבטל את הטרצה הגדולה

סך . אלא שכעת מתווספת הנמכה ביאתית לאוסף הצלילים,  ממשיכות באותה רוח ריתמית6

, אז לבין פנטקורד ביאת על רה' לפנינו דואליות בין פנטקורד חגגהצלילים של החלק הראשון מצי

זמנית נוגע ) רצה והנמכת הסקונדההנמכת הט, הגבהת הטרצה(כאשר מעבר בין שלושת התחנות 

                                                
 . 115-121' עמ, )ז"תשס(נתן שחר  13
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יחד עם צלילי מעבר סלסוליים , שילוב הערכים הריתמיים הארוכים. שונים יםודאליבעולמות מ

, ארוך,  חופשי–ובמקומו יוצר אווירת מוואל ,  את תחושת הריתמוס הפועםמוססמ, קצרים מאד

  .מסולסל

הערכים הריתמיים , הטמפו מהיר: צביותמלא אנרגיה וקִ , אז מגיע החלק השני-או

הקו המלודי הרבה יותר . עשרה ושמינית-ונוצרות שרשראות מקצב של שני חלקי שש, מתקצרים

שנשמעת , שירת החליל. ומגוון, )שהיה בעיקרו ירידה מהצליל החמישי(תנודתי מהחלק הראשון 

: וג זההיא זו שנתנה את ההשראה לחיבור לחן מס, 16- ו14בתיבות " לי לי"מפורשות בצלילים 

ומנגיד אותם לישיבתו , "עורה"ו" חי"ולבה  מעורר את השירה ואת הניגון הנמרץ לאור המילים 

על , נשמעת כעת בולטת במיוחד, החזרה לסגנון המוואל בבית הבא. הפסיבית של השומר בגבעה

לחלק , ומדגישה ביתר שאת את הניגוד בין המוואל האיטי והחופשי, רקע הפזמון שזה עתה הושר

  .קצבי והמתנגןה

. ]30[ שירת השומר, מרדכי זעיראנפגוש בשירו של , אקטיבי הרבה יותר, שומר אחר

עונה על ההגדרה של (בפנטקורד בו הסקונדה המוגדלת נמצאת בין הצליל השלישי והרביעי 

י "–שמתפרשת כצעדיו של השומר , "הו"נשמעת קריאת , )דורי או צועני-אוקראיני גם ". הולם צעדִ

שביניהם ואותם , בנוי החלק הראשון על ערכים ריתמיים ארוכים, כמו בקודם, הזהבשיר 

משקלו  .קצר ותמציתי, מחצית אורכו מהראשון, החלק השני. מקשטים סלסולים מהירים

מאפיינים שתי השונים שני החלקים . יב הצליל סולעיקרו קישוטים סבו, מתקצר ממרובע לזוגי

בחלק השני נשמע קול ; יוצא מגרונו של השומרתב בגוף ראשון והחלק הראשון נכ:  שונותדמויות

בעוד , יכול להיות שמשום כך הוא יכול להרשות לעצמו להיות קליל ותזזיתי. שפונה אל השומר

  . השומר חייב להיות דרוך ואיטי

הוא אחד מן הדימויים האוריינטליסטים היותר נלווים למוסיקה , כך נדמה, הלילה

 מחבר בין שני אפרים דוקטור. ניתן לעשות ממנו מטעמים, ר לשיר השירים חובֵ וכשהוא. המזרחית

כאשר הדוד הופך בדהרתו , וזה של הלילה האפל; הדוד והנאוה,  זה של שיר השירים–הדימויים 

, ]81[ בת השומרחלקו הראשון של . צויגם כאן השיר מסתיים עם בוא הלילה אל ק. להיות השומר

ארבעת צלילי הרסיטציה הפותחים הם בצליל . רבע מנוקד עם פרמטהנפתח ב, "לאט ובהוד"

אך גם , נוימות ומליסמות מרוכזות בפריודה הראשונה של השיר. ה בסולם מי מינורקווינטה

תבנית ; סממנים נוספים המתרחקים מן המסגרת המערבית הם צליל שביעי טבעי. בחלקו השני

. הוא ארוך ומקושט יותר, "מהר", חלקו השני. וקישוטיות זיגזגית; עשרה ושמינית-חלקי שש

רוכב עם בוא השחר מעצימה את המקום - תו כגיבורבניית הסיפור כבואו של האהוב בלילה ופריׁש
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אך גם מאפשר דרור לרגשות , כזמן שהוא גם מאיים בחוסר הגנתו, שקיבל הלילה בשירי התקופה

  .שלא יכולים לבוא לידי ביטוי באור היום

  

החלק הראשון , ]82[ חרמשים, עמנואל עמירןבשירו של .  אל השדה הפתוחומן השמירה

תופעה . המהיר והקצוב,  לחלק השני– אף כי עומדת בפני עצמה –מהווה הקדמה מוואלית 

קוי תיבה אך בכל זאת סימן , עמירן לא ציין משקל ליד המפתח: מעניינת נראה בחלק הראשון

רגון החלק בחלוקה למ, בקו מקווקו כמו . , תשע התיבות הראשונות הן רחבות ואיטיות. שפטיםלאִ

הפעם , קפיצה בקווינטהבבנפילה ו" הו"גם שיר זה נפתח בקריאת , של זעירא" שירת השומר"ב

, שנדמה(ויורד לצליל מי , 14"זרקא"משם ממשיך במליסמת . באמת כמו קריאה בשדה פתוח

ואף משנה את פניה למודוס , צבית יותרהמלודיה נעשית מק, 5החל מתיבה ). כפינאליס, לכאורה

ש כל ולטשט, סיום החלק הראשון על הצליל רה). 7-8תיבות (דורי בירידה לצליל דו -אוקראיני

 הקצביות .קצבי ומהיר, שקול: חלקו השני של השיר בדיוק הפוך לראשון .כיווניות טונאלית

 בחלק דורי  מודוס –לעומת טשטוש הטונאליות בחלק הראשון  .ממחישה את הנפת החרמש

בכל .  חזרתיות וסימטריה–לעומת חופשיות מבנית ;  סילאביות–לעומת מליסמות ; השני

  . כל אחד מדגיש את ייחודו מול האחר, המובנים עמירן העמיד שני חלקים זה מול זה

מאפיין את המוואל בסלסולים רבים ובפעמה בלתי , ]40[ מי זאת עולה, נחום נרדישירו של 

יוצרת בתחילתו פנטקורד , שהיא חלק ממינור הרמוני בסולם השיר, הסקונדה המוגדלת. סדורה

גם מעטפתו החיצונית . חסידית מופיעה גם כאן-האמביולנטיות המזרחית, כך. דיאז-סולעל אז 'חג

דבר–של השיר  בין אם , כמו משייכים אותו לזמן ולמקום אחרים,  שיר השירים ואזכור המִ

עשיר בקפיצות ובמקצבים , חלקו השני של השיר הוא קצבי וריקודי. רחייםבין אם מז, יהודיים

  . החלק השני מבוצע בטמפו מהיר יותר, בביצועים המוקלטים. שונים

מתקשר והוא , ]21[ פתחי לי אחותי רעייתינוסף בהשראת שיר השירים הוא שיר אהבה 

 של הרעיה כיפהפיה זיההפנטו, נושא האהבה,  הספרים של ספרו דרך קמאיותעולם המזרחיל

המשקל בחציו . הוא מוואלי באופיו, )1-12תיבות ( הראשון התואם לבית הראשון וחלק. מזרחית

הצלילים הארוכים בנקודות . וי סלסוליםווהוא רַ ,  ולאחר מכן משתנה לזוגי ומרובע7/8הראשון 

ות כיאה משמשים כהצהרות דרמטיות ומרוגש, במיוחד בארבע התיבות הראשונות, המנוחה

גם , הפתיחה. לעיצוב מוגזם של תפאורה מזרחית בה האהבה משמשת ציר מרכזי בעיצוב העלילה

ותחינה לפתיחת , הרמת המסך מעל השיר: של ממש" פתיחה"מתארת , במילים וגם במנגינה

                                                
 .  1-18' עמ, )1971(הרצל שמואלי . קישוט הצליל השני ברביעית צלילים על ידי שכן עליון ותחתון, על פי הרצל שמואלי 14
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עליות וירידות קישוטיות . הדרמטיות מועצמת על ידי עליה באוקטבה שבסופה שהייה. הדלת

לאחר . 15הופכות בנקל את השיר לציור אוריינטלי, האצות והאטות, "יונתי תמתי"במקאם למלים 

  ). 6-9תיבות (ממשיכה המלודיה להסתלסל בירידה לעבר הפינאליס , הפתיחה הכפולה

ככל שהולכות ומגיעות המילים . דו גבוהבמתחיל ) 13-25תיבות (חלקו השני של השיר 

הקטע מסתיים במליסמה ארוכה שחוזרת . ינקופטיסכך הולך המקצב ונהיה , "מקפץ"ו" מדלג"

אל הצליל השביעי " יד ענוגה"ומוסיפה עליו ירידה נוסח , על הפרגמנט המוסיקלי שזה עתה נשמע

ת בקוורטה סינקופטיהקפיצה ה. במשקל זוגי) 26-40תיבות (החלק השלישי . מתחת לפינאליס

  .  לשירי וריקודיייטטיב'ה מרצאשר משתנ, ת את חסותה על אופיו הריקודי של החלקפורׂש

 סינקופטישומרות על האופי ה) 41-60(שמונה התיבות הראשונות בחלקו האחרון של השיר 

אין זה כי אם השקט . שלאחריו פרמטה, אך לקראת סופן יש האטה לעבר אתנח דומינני, והריקודי

הוא , הפעם, "יפתחי ל"במקרה זה שוב חוזר הצליל החמישי המונמך במלודית : שלפני הסערה

  .  מסיים את מסעו האוריינטלי בחיפושיו אחר אהובתו המזרחית הנעלמת

  

  

  49-60תיבות , פתחי לי אחותי

  

  דבקה

היתבערבית נהג(הדבקה  ּכֶ ּבְ  –היא ריקוד פופולרי ביותר בארץ ישראל ובמזרח התיכון )  דַ

ינת את ריקוד הדבקה התנועה שמאפי, "רקיעה ברגל"משמעות השם היא . לבנון וסוריה, ירדן

אוחזים , הרוקדים עומדים זה לצד זה: הדבקה נרקדת בחתונות ובחגיגות מחוץ לבית. הקצבי

יס(ומובלים על ידי זה שעומד בראש , ידיים וִ אשר לרוב מאלתר בתנועות ריקודיות ומנופף , )הרַ

  .  במטפחת או במקל

. במתכונת של שאלה ותשובההבנויות , לדבקה מבנה פואטי קבוע של ארבע שורות מחורזות

בין כל שתי . והיא זו שנותנת את התשתית לשירה ולריקוד, הנגינה מלווה את הדבקה לכל אורכה

וישנן דבקות רבות בהן קטעי הנגינה אף עולים באורכם , שורות שירה קיימת הפסקה לנגינה בלבד

                                                
רוני מקצינה עוד יותר את האופי אה, בהופעתם. כאן הסתמכתי על ביצועם של נחום נרדי וחנה אהרוני משנות הארבעים 15

בפעם השניה , חוזרת אהרוני פעמיים" פתחי לי"על השורה . ושירתה נשמעת נרגשת ומלאת פאתוס, החופשי של הפתיחה
שיח - אינטרלודים ודו(בשיר עצמו יש שינויים רבים לעומת התווים הכתובים . כמו מציגה את הטקסט, "פתחי פתחי לי"בהאצה 

ת"הביצוע זמין באתר ). י מילים והוספת חלקיםשינוי, עם הפסנתר ׁשֶ רֶ   ". זֶמֶ
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כיחים בדבקה הם חליל כלי הנגינה הש. לא פוסק לרגע, מיותר לציין, הריקוד. על קטעי השירה

ה אּבֶ ּבַ גְ 'וכלי דו קני בשם יַרע, בשם שֻ ז'ּול או מִ : נפוצים ביותר שלושה סוגים של דבקה, בארץ. וֶ

יֶה מאלִ יֶה, שַ יֶה וּכֻראדִ אוִ רַ עְ ואילו האחרון , שני הראשונים מאורגנים בקבוצות של שש תיבות. שַ

יֶה, קיימת דבקה נשית, נוסף עליהם.  ארבע או שמונה תיבות–בקבוצות מרובעות  אנִ וַ סְ   .  16נִ

נתבונן בכמה מן , על מנת שיהיה לנו מושג ראשוני על מאפייניה המוסיקליים של הדבקה

  :הדבקות הפופולריות בארץ

  

נָא  עוֹ לְ   דַ

  

  

יף אל'יַא טְ    טּול-רִ

  

  

י  ל יָאדִ   עַ

  

  

ייֵל'יא עְ    זַ

  

  

ה 'יַא גַ  רָ   פְ

  

  

ואילו , הראשונות מאורגנות בקבוצות של שש תיבותשתי הדבקות , כפי שמיד ניתן לראות

ללא יוצא מן , המשותף לכל הדבקות. שלוש האחרונות בקבוצות מרובעות של ארבע או של שמונה

                                                
16 Dalia Cohen and Ruth Katz (2006), pp.271-273.  
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, מוטיב מלודי לא יעלה על שלוש או ארבע תיבות. הוא המנעד הצר והחזרתיות העיקשת, הכלל

אך לא מרחיקה לכת מעבר , ים מתגוונתבבתי השיר המנגינה לעת. ויחזור על עצמו פעמים רבות

  . לוריאציה על הרפריין

היא דגש משקלי על , ולשירים ערביים בכלל, תכונה נוספת המשותפת למספר רב של דבקות

מאחר ואחת מתנועותיו החשובות של ריקוד הדבקה היא הרקיעה ברגל ותנופה כלפי . צליל נמוך

אם נביט לדוגמא . ריתמי שחופף לצליל נמוךבדגש , אותה רקיעה משתקפת גם במוסיקה, מעלה

פעמה נוכל לראות ששלוש התיבות הראשונות פותחות בצליל נמוך דו על ה" על יאדי"בדבקה 

, יורדת מצליל גבוה אל המרכז הטונאלי, התיבה המסיימת, ואילו רק התיבה הרביעית, ההחזק

ראר–ובערבית  המשקלי תואם בדרך כלל הדגש , שבמוסיקה המערבית, נשים לב לעובדה.  הקַ

ואילו במוסיקה הערבית ההעדפה היא ליצור תיאום בין דגש משקלי לצלילים , לצלילים ארוכים

הדגש המשקלי על צליל נמוך מתחדד עוד יותר לאור העובדה שמרבית הדבקות מושרות . 17נמוכים

 למקאמאת מאחר והתנהלות מלודית אופיינית). 18על פי כהן וכץ, 80%- כ(במקאם ביאת וסיגא 

הדגש המשקלי יוצר תנועה , אלה היא התנועה מהצליל שמתחת לקראר אל הקראר עצמו

  . 19^7- ^1, שברישום מערבי מתקבלת כהולכה מהצליל השביעי של הסולם אל הפינאליס

להבדיל מסוגות ( הדבקות מתאפיינות במיעוט סינקופות ,מבחינה ריתמית, על פי כהן וכץ

, מבחינה צורנית. שכיחות של שמינית ושני חלקי שש עשרה ולהפךובתבניות , )עממיות אחרות

יא "ו" על יאדי", "דלעונא"כמו ב(שאלה ותשובה :  על מבנה הפריודהיוסף- ברמרחיב אמציה 

כאשר קיים מבנה של "). פרה'יא ג"ו" טול- ריף אל'יא ט("או חזרה על אותו משפט , ")זייל'ע

והוא אינו פותח בחזרה על , טבעי לחלק השאלהחלק התשובה מהווה המשך , "שאלה ותשובה"

בה חלקה השני חוזר , מבנה זה שונה מסוג הפריודה הרווחת במוסיקה המערבית. תחילת הפריודה

המשכיות הצלילים משקפת תופעה , יוסף-ברעל פי . אך סופה משתנה, במדיוק על חלקה הראשון

ש את הקשר בין שני חלקי המשפט שנוטה להדגי, רחבה יותר הקיימת במוסיקה הכפרית הערבית

 שאחת מהשלכותיה המיידיות היא קיטוע בין  סימטריה מוחלטתלעומת, במחיר שבירת ההקבלה

  . שני החלקים

  

                                                
  .המלווה את השיר, נטייה זו הולמת אף את נקישת הדום הכבדה .יוסף- לדברי אמציה בר 17
   . 16לעיל הערה  18
יצחק אדל כבר עמד על כך שההובלה מהצליל .  הערביכי תנועה זו שותפה גם לסוגות נוספות בשיר, ואמנם יש לציין 19

אדל מדגיש את החידוש . היא ממאפייניו החדשים של השיר הארץ ישראלי, השביעי אל הראשון ברישא של המשפט המוסיקלי
  .  21-29' עמ, ]ב"תש) [ו"תש(יצחק אדל : ראה. בשיר הישראלי דוקא בהתרחבות המוטיב ופיתוחו
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בין , סוגת הדבקה נכנסה ללא קושי לתוך רפרטואר השירים הישראלים, כפי שנראה מיד

אחדות מהן ו, ם עבריותמיליקיבלו כמה מן הדבקות המקוריות . מז ובין אם במפורשורמאם ב

" סיפחה" גם מסורת הכלייזמר בראשית המאה העשרים 20!בבית הכנסתאפשר לפגוש אפילו 

המאיר , תהליך זה יכול להעיד על קשר עמוק יותר. 21בעיקר לניגוני מירון, מספר דבקות לניגוניה

 ריקוד  כחוליה המקשרת בין המוסיקה היהודית של מזרח אירופה לביןהורה את ריקוד הדוקא

שורשי ניגוני ", מצד אחד מסיקה כי , בעבודתה על איפיוני ההורה,גילה דובקין. הדבקה הערבי

רה מספר להוֹ , מצד שני. 22"ההורה נעוצים בניגונים חסידיים עליהם חונכו החלוצים בילדותם

כמעט , שהדבקה סימלה את המזרחיות, נתחיל בכך: תכונות מוסיקליות המשותפות אף לדבקה

הדמיון המרכזי בין השתיים נעוץ באופי הריקוד הקצבי . ההורה סימלה את הישראליותכפי ש

על הקבוצה ,  בדגש על היחד–שתאם היטב לאידאולוגיה החברתית באותם זמנים , והקבוצתי

, הגדרתן של הדבקה ושל ההורה כסוגות המשלבות מוסיקה וריקוד, מעבר לכך. כאיש אחד

אולם המגורים , "ערבית"והדבקה כ" ישראלית"ם ההורה מזוהה כאמנ. הועילה לפופולריות שלהן

ואפילו , בארץ אחת והפנייה לקהל משותף הניבו השפעה מכיוון הדבקה על השיר הישראלי

בריקודי הדבקה . ך"ונרקדה בטקסי החגים בינות לפסוקי התנ, "גיור"בקיבוצים עברה הדבקה 

: שעברה הדבקה לפני הופעתה בפני קהל ישראליהללו ניתן להבחין בבירור בשינויים הקוסמטיים 

ואת מקומה של ; ת תימניההקפיצה והבעיטה משתנות לצעד; השורה פעמים רבות הופכת למעגל

הדמיון בין ההורה ובין הדבקה . ההמשכיות הבלתי פוסקת תופסת מנגינה עם מנוחות ועצירות

 ומשך חוטים סמויים בינה ,הישראלי) והריקוד(הקל על קליטתה של הדבקה ברפרטואר השיר 

  .  טרם עלייתם ארצההחלוציםמהם ינקו לבין המקורות המוסיקליים 

מנעדה של הדבקה צר , הראשון.  שני הבדלים בכל זאת קיימים בין ההורה ובין הדבקה

סממן מובהק של שירי , השני). אוקטבה ומעבר לה(ומנעדה של ההורה רחב , )לרוב עד קווינטה(

עד שכאשר נכתבת , שכיחותה של הסינקופה הפך לסימן היכר של ההורה. 23ופהההורה הוא הסינק

לעומת זאת הסינקופה לא מהווה , בדבקה. 24היא מאבדת מהאותנטיות שלה, הורה ללא סינקופה

                                                
  ".הושיעה נא' אנא ה"למילים , קה דלעונה בתפילת ההלל בבית כנסת של עדות המזרחאפשר למצוא דב, למשל 20
מהמפורסמות הן . 209-231' עמ, )א"תשס(דוגמאות לדבקות שנכנסו לרפרטואר הכליזמרי אפשר למצוא אצל יעקב מזור  21
של עמנואל " דבקה החמור"מו כ, גם דבקות ישראליות נכנסו לרפרטואר בראשית שנות השישים". על ידי"ו" דבקה דלענוא"

 .  של נחמיה שרעבי" דבקה אוריה"זמיר ו
  . 52' עמ, )ה"תשמ(גילה דובקין  22
-30' עמ, ראה שם.  מההורות הן בעלות סינקופה85%נמצא כי ,  הורות179ברפרטואר שנבדק על ידי גילה דובקין המונה  23

33 .  
  .  לרנדו בטמפו מפצה על היעדר הסינקופות'ייתכן שהאצ. רןשל עמנואל עמי" עמק עמק עבודה"דוגמא טובה לכך היא  24
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במקרים . 25הופעתה של הסינקופה נדירה בדבקה,  כפי שכתבתי לעיל–נהפוך הוא , סממן מאפיין

כמו (היא הוצגה בתוך קונטקסט מזרחי : בין המזרח למערב" שרמג"רבים הסינקופה הפכה למעין 

" השירימי- שיר" שוב בהקשר –") שחרחורת"ידוע גם כ" (אל תראוני"בשירו של עמנואל עמירן 

  .  בסינקופהה הריקפעמהוהבליטה את נקישת הדום החזק ב, )מזרחי

" יצירי כלאיים"ם ניתן להבין מדוע כתיבת דבקה ישראלית הולידה לעתי, מכל האמור לעיל

תופעה שכיחה בשירים , למשל. המשלבים בין תכונותיהן המוסיקליות של הדבקה ושל ההורה

הצליל הנמוך כמאפשר תנופה ריקודית . סינקופטי אך –מעין אלה היא דגש משקלי על צליל נמוך 

ים משלבים בין השני" דבקות"גם שירים שמכונים במפורש , לכן. נחוץ הן בהורה והן בדבקה

בהכרעה בין ). של ירון" דבקה ביכורים", של עמירן" דבקה גלבוע", של זמיר" דבקה דליה("

יכולים להטות את הכף מנעדו של השיר ואורך משפטיו , השפעה דבקאית או השפעה הורתית

^ 7-^1למרות העובדה שחלקו הראשון בנוי על מוטיב , של ידידיה אדמון" שיר הגמל. "המלודיים

התנהלותו האיטית וכבדותו מושכים אותו . א נשמע כמו דבקה ואף לא כמו הורהל, סינקופטי

ייתכן . ולא מאפשרים לו להתפרש כשיר ריקודי וקופצני, לכיוון תיאור פיזי וחי של תנועת הגמל

  . השיר יישמע יותר דבקאי, בטמפו מהיר ובאינטונציה שונה, בהחלט שבביצוע אחר

נראה אילו מן , ה הבולטים של סוגת הדבקה הערביתלאחר שסיכמנו בקצרה את מאפייני

  . ומה גורם להם להשמע כך, "רוח דבקאית"המאפיינים נכנסו לשירים ישראליים ב

  

שמנעדה לא , הפריודה הראשונה. בנוי משתי פריודות, דוד זהבישירו של , ]83[ מפוחית

 ובגרעין מלודי קטן ,בערכים שווים של שמיניות^ 7-^1מתאפיינת במוטיב , עולה על קוורטה

הפריודה השניה . צליל הפינאליס רה חוזר מספר פעמים בצלילי רסיטציה.  תיבות2+2שנפרש על 

. נה הראשופעמהאם כי גם היא מדגישה את הצליל הנמוך ב, מרחיבה את המנעד לספטימה

ת"חמן באתר נבביצוע של נאוה  ׁשֶ רֶ מֶ ואץ חלקית בה החלק הראשון מ-אפשר לשמוע גרסה דו" זֶ

  . כל השיר מציג מוטיב ריתמי יחיד והתפתחות מלודית לא גדולה ואף צפויה. לעומת השני

ערבי שנערך במוסד - לכנס נוער עבריעמנואל זמירכתב  ]84[ המנון הכנסאת השיר 

משלב מילים בערבית " המנון הכנס"גם , "דבקה החמור"בדומה לשירו . 1958בשנת " נעורים"

. הפזמון של שני השירים מציג את אותה התנהלות מלודית עם סיום ביאתי, ועוד בדומה. בפזמונו

כל תיבה פותחת . שתי פריודות זהות משמיעות את מנגינת השיר במנעד של סקסטה: נפתח בבית

הערכים הריתמיים בשירו של זמיר מגוונים . לסרוגין^ 3-^4-ו^ 7-^1 –בהדגשת הצליל הנמוך 
                                                

25 Dalia Cohen and Ruth Katz (2006), p.273 . אשר בחלקו , "הורה הרים"מעניין לבחון את שירו של יואל ולבה
  . ובחלקו השני נושא מאפייני הורה, הראשון נושא מאפייני דבקה



 154

, אך כל אלה לא פוגמים בתחושת הריקוד, ים מנוקדיםעשרה ומקצב-וכוללים אף חלקי שש

גם מילות השיר תורמות לאווירה . ובאופי המזרחי העולה מן החזרתיות המרובה ומן המנעד הצר

  . תוף וחליל, כרם, צאן,   כפרים–זו 

, פותחת בצלילי רסיטציה של הפינאליס, שאף היא חוזרת פעמיים, הפריודה השניה

והגרעין המלודי נפרש על פני שתי תיבות ,  הפריודה מצטמצם לקוורטהמנעד. ומסתובבת סביבו

אין כל ספק שכוונתו , כאשר המילים מושרות בערבית: בהנמכה הביאתית אי אפשר לטעות. בלבד

הברורה של זמיר היתה לשלב בין עולמם המוסיקלי של הילדים הערביים לזה של הילדים 

ולכן , ה לאוזן המערבית כמעט כמו הסקונדה המוגדלתההנמכה הביאתית ברורה ונעימ. היהודיים

  . זכור מזרחיהיא סממן מובהק ליצירת אִ 

 רבקהשירו .  כתב שיר שלכאורה בנוי במתכונת של מוואל המוביל לדבקהעמנואל עמירן

 –" מזרחיים"והנה כבר מבצבצים שני אלמנטים (המתאר את רבקה אמנו רוכבת על הגמל , ]85[

). המוואלי" אוף"הדומה ל(" הוֹ "בהברה , נפתח בתיבה ארוכה ללא ציון משקל, )כי וגמל"סיפור תנ

ומטשטש את , המשמש כצליל פסגה בולט, בקאר- במול ברה-האינטרו הקצר מחליף את רה

למעט הבלחה קצרה , במול כמעט ואינו מופיע בשיר-רה. הסולמיות הרשומה בסימני המפתח

הופעתו יכולה להשמע . 5בתיבה , מופיע פעם יחידהבמול -גם סול, כמוהו.  כשכן קישוטי13בתיבה 

 ,"גמל"מופיע על המילה ) הפ–במול-סול(מעניין שהאלמנט החריג . פריגי רגעי/ ביאתיקישוטכ

במול החד -במול החד פעמי מקביל באופן השימוש בו לרה-הסול .מובהקמזרחי מילה בעלת ניחוח 

.  הפה והדו–נדה קטנה כלפי הצלילים העיקריים  מעין צליל קישוטי עליון ביחס של סקו:פעמי

 . במול ובקאר–הסול והרה הם גם שני הצלילים היחידים המופיעים במהלך השיר בשני אופנים 

שמושג על ידי העלמותו , )דו–במול-סי–סול–פה–במול-מי( מתהווה סולם פנטטוני 7-12בתיבות 

  .  נוכחותו של סולעם, של הצליל רה

ובמוטיב הריתמי , ּדמה לדבקה בתבניותיו המלודיות המצומצמותמִ סגנונו של השיר 

תוספת מחיאות הכפיים . וצלילים נמוכים^ 7- ^1הסיפור מתחיל בהדגשת המוטיב  .החזרתי

שהן תוספת " (הוֹ "וכך גם קריאות ,  מעודדת את הפן הריקודי והקצבי של השיר5- ו3בתיבות 

  מעין אקספוזיציהההוומ לשיר וואלית מתקשרתפתיחה מו, במוסיקה ערבית). עמירנית למילים

בייחוד , שיר הדבקאי עצמו ל המליסמטיתשירו של עמירן בין הפתיחההנתק ב. של המקאם

ואפיין  ששלט בשיריו מובחןסגנון , מצביע על השפה האודיוסינקרטית שלו, ודאליתמבחינה מ

  . אותם כיחודיים בשדה הזמר העברי
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המשפט הראשון נפתח . ]86[ מחול מזרחית כפיים בלחנו  אף הוא משלב מחיאויוסף הדר

המנעד מתרחב לספטימה . מנעדו קוורטה בלבד. ומסתיים במחיאת כף^, 7- ^1ונסגר במוטיב 

מתגוון בוריאציות , אולם המוטיב המלודי והריתמי נשאר כמעט יחיד, בחלקו השני של הריקוד

מצד , הסינקופות. המקצבית הערביתמתקשרים לאסימטריה , מצד אחד, שינויי המשקל. קלות

, כפי שיוסף הדר ראה אותו, ביטויו של המחול המזרחי. נקשרות להורה הריקודית הישראלית, שני

  .לדגשים הנמוכים ולחילופי המשקל, נקשר קרוב לודאי לצמצום המלודי

, 26כשיר הורה, ]87[ עז וכבש, מתתיהו שלםאף על פי שגילה דובקין מתייחסת לשירו של 

-פה–מי(השיר מורכב משני טטרקורדים זה על גבי זה . יתן לראות בו גם מאפיינים של דבקהנ

שלם בונה את השיר . היוצרים מודוס ללא צליל פינאליס עליון, )רה–דו–סי–לה, לה–סול–דיאז

עם דגש מיוחד על , הפראזה הראשונה סובבת סביב הפינאליס: בהתפתחות הדרגתית איטית

 לטטרקורד התחתון ובסופה שוב רקיעה יורדתהפראזה השניה .  פותח^7-^1במהלך , הצליל רה

. ואחר כך יורדת לתחתון, הפראזה השלישית ממריאה לטטרקורד העליון. מי-מי-דבקאית רה

. שתי התיבות האחרונות של השיר משככות את ההתלהבות ומתכנסות חזרה לפינאליס, בסיום

שון מתאר את העדר והרועים לאחר הגז פוצחים הבית הרא: עיקרון ההגברה חל גם על הטקסט

 אלא כולו ,הבית השני כבר לא מספר סיפורים. התחושה היא שהחגיגה רק התחילה. ברינה

כולל קריאות ותרועות כבר הבית השלישי . יש תחושה שהחגיגה היא בעיצומה. צלילים ומחולות

.  הר וגיא שדה וניר– בפנינו לא רק המנעד הצלילי מתרחב אלא גם המנעד הנופי נפתח. נרגשות

עקרון ההגברה החל במנגינה ובמילים  .מתקבלת תמונה פנורמית של הנוף ושל המודוס כאחד

  . מתיישב יפה עם התלהבות אקסטטית של ריקוד דבקה משלהב

דגשים :  מכיל אלמנטים דבקאיםמרדכי זעיראשל  ]88[ בר כוכבא השיר, באופן בלתי צפוי

ניתן לדמיין את , עם קצת מעוף. ומנעד צר בחציו הראשון, רעין מלודי קטןג, על צלילים נמוכים

, עובדה מעניינת הסתברה לי בעיון בעדותו של לוין קיפניס. כתף אל כתף, השיר הזה נרקד בשורה

שמרדכי זעירא הוא זה ששרק ראשון , מסתבר: כפי שנמסרה לציפי פליישר, מחבר המילים

שקיימת סברה לחשוב כי ,  מכאן27!אים לה מילים מאוחר יותרוהלה הת, לקיפניס את המנגינה

והן אלה שעוררו אותו לכתוב , אולי אפילו דבקאיות, זעירא הושפע בדרך כלשהי ממנגינות ערביות

  . בדרך זו

                                                
  . 87' עמ, )ה"תשמ(גילה דובקין  26
  . 391' עמ, )1964/2009(ר ציפי פלייש 27
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הרקיעה הראשונה בכל . 5/428 כתוב במשקל מיוחד של גיל אלדמעשל  ]89[ זמר אכרים

הבולטת כמעין , בסינקופה של שמינית ורבע^ 7- ^1לים שוב חוזרים הצלי: תיבה מודגשת ביותר

הפראזות עדיין סימטריות במבנה , אך למרות המשקל המורכב. עצירה לפני שרשרת של שמיניות

ועורך אבחנה ,  מדגיש אף הוא את הרקיעה ברגל בראש כל תיבההריקוד של תמר אליגור. 4+4של 

המורכב מקפיצות , והשני; דים מצד אל צדשכולו רקיעות וצע,  הראשון–בין שני חלקי השיר 

קציר ועמל ידיים אופייניות לשירי עמל , זריעה, המילים גורן. 29שאופייניות יותר להורה, וריצות

עליהם נוספת הנמכת . שקושרו באופן אסוציאטיבי גם למקורות קדומים ומזרחיים, ועבודה

  . ביאתי/הצליל מי הפריגי

לקים מאפיינים משותפים לדבקה כוללים מספר מובחן נראה כי שירי הזמר שחו, לסיכום

ך או "טקסט שמתקשר אסוציאטיבית לתנ, דגש משקלי על צליל נמוך, מנעד צר: של מרכיבים

הדמיון בין הדבקה להורה הקל על פתיחת השערים . וגרעין מלודי מוגבל וחזרתי, לעבודת האדמה

  .  השתייםוביצירה הישראלית פעל לשילוב בין, עבור זו האחרונה

    

  שירים שהוגדרו כדבקה

נמשכה עמוק לתוך שנות ו ,כתיבת שירים בסגנון הדבקה החלה לפוץ משנות החמישים

" בל דרוז'דבקה ג"; )1966, יעקב שגיא" (דבקה בנות הכפר", למשל(השישים ואף מעבר לכך 

, והארבעיםבשנות השלושים ). ועוד; )1975, צביקה כץ" (דבקה לעמק"; )1970, אמיתי נאמן(

המהפך החל עם הידוק הקשר בין שירי הדבקה . הדבקות שהושרו נלמדו מן הערבים עצמם

שראשיתם בשנת , ובמיוחד בעקבות כנסי המחולות בקיבוץ דליה, למחולות העם הישראליים

, רבקה שטורמן ושמואל כהן, הכוריאוגרפים הבולטים שפעלו בשנים אלה כגורית קדמן. 1944

ואף פנו למלחינים ידועי שם , נות לחבר ריקודי דבקה מקוריים לשירים חדשיםניצלו את ההזדמ

אלא גם לציוני החגים , לא רק לכינוסי המחול חוברו שירים. 30שיחברו להם שירים לריקודיהם

כסיכום כללי של הפרמטרים , נראה כעת. בקיבוצים ולארועים מיוחדים כחגיגות עליה לקרקע

  .31"דבקה"שירים שהוגדרו על ידי יוצריהם כ, המאפיינים את שירי הדבקה

                                                
 Dalia Cohen and Ruth Katz. אלא במשקל זוגי או הקסמטרי, הדבקות הערביות לא כתובות במשקלים מורכבים 28

(2006), p.285 .  
    il.co.rokdim.www": רוקדים"ניתן לראות באתר  29
, 1943החל משנת ,  אביב שמורים עד היום מכתביה של רבקה שטורמן לעמנואל עמירןבארכיון עמירן באוניברסיטת תל 30

  .  בקיבוץיהבבקשות שונות שיכתוב בעבורה דבקות ושירים עבור הופעות
עומד לרשות , בסוג הראשון. לבין דבקה שהוגדרה על ידי המשורר,  להבחין בין דבקה שהוגדרה על ידי המלחיןכדאי 31

, בסוג השני.  איפיוניהועל דקויות, הוא מחליט על עצם היצירה. אמנותי ליצירת דבקה כראות עיניוהמלחין כל החופש ה
ולהתאים , הנתונות לו מראש, במקרה זה עליו לצעוד בעקבות המילים. ועליו לפעול על פיה, "מגבוה"המלחין מקבל הוראה 

  . עצמו אליהן
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  ]90[ דבקה דליה: עמנואל זמיר

בהנהגת , 1944-1968בין השנים , כנסי מחולות העם בקיבוץ דליה התקיימו חמש פעמים

והכנס כולו היווה , מלחינים ומשוררים מכל הארץ נרתמו ליצירת שירים חדשים. גורית קדמן

זו היתה הזדמנות מצויינת ליצירת כמה נכסי צאן . ינהחשיבות בתקופת היישוב והמד-ארוע רב

  . ברזל בתחום הריקוד והזמר

אך מרכיבי , )סינקופות ומנעד רחב(יותר כמו הורה במבט ראשון נראה " דבקה דליה"השיר 

. עם נקודות אתנח על לה, חלקית במודוס דורי- הוא בנוי במתכונת דו. הדבקה לא נעדרים ממנו

: בחלקו השני קיימים גם כן מספר מוטיבי דבקה. סינקופטיבמקצב , טהפתיחתו בעליה בקווינ

בדומה  (7ירידה טטרקורדית בזוגות של שמיניות בתיבה ; עשרה-מקצבים של שמיניות וחלקי שש

  .      מעודדת את הריקוד" הו"קריאת . סימטריה וחזרתיות; ")דבקה רפיח"ל

  

  ]16[ דבקה החמור

שמע זמיר משפט , באחד מביקוריו בכפר ערבי: פורסםמאחורי שיר זה מסתתר סיפור מ

 לחטוב עצים ולהביא מים מן –ובתשובה הוא ענה , שאלו חמור לאן אתה הולך: "בערבית שאומר

שילוב , עד כמה שידוע לי. את המשפט המקורי בערבית שילב זמיר בשירו דבקה החמור". המעין

שנה לאחר מכן חזר זמיר על אותו שילוב (מילים ערביות בשיר ישראלי היה חידוש בשירי הזמר 

כפי שכבר ". רוגע נלהב, בקצב מזרחי "–הוראותיו של זמיר מעידות "). המנון הכנס"בשירו 

 שילוב של מתינותויכול להתפרש כ,  הוא אוקסימורון בעיקרוהשילוב בין הרוגע לנלהב, הראיתי

  . בטמפו עם מקצב נמרץ

 1-8תיבות . חלקי-השיר הנוכחי הוא תלת, בית לפזמוןלמרות שדבקה בנויה על חילופים בין 

 9-14בתיבות , הפזמון. כאשר בעיקר רווחות שמיניות וסינקופות, הן סימטריות ובמשקל מרובע

. עשרה-ומשלב עמם מוטיבים ריתמיים של שמיניות וחלקי שש^ 7-^1פותח בהדגשת הצלילים 

ארבע התיבות הנוספות של הפזמון בנויות .  הצליל פה מונמך על מנת ליצור סיום ביאתי10בתיבה 

. עשרה-ומקצבים של שמינית וחלקי שש, בודדשכן  עם קישוט )סי(כולן על צליל רסיטציה יחיד 

  .       חלקו השלישי והאחרון של השיר מתון יותר ובעל משקל משתנה
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  ]51[ כאגדת רבקה

גם כאן , אף על פי כן. נימין גוֹןאלא ב, משום שאת מילותיו לא כתב זמיר, שיר זה יוצא דופן

  . כפי שכתב בהוראות הביצוע, היתה זו החלטתו של זמיר להפוך את השיר לדבקה

תוך , זמיר מחליף בין משקל זוגי למשולש) 1-7תיבות (בחלקו הראשון . השיר דו חלקי

פי כ. עשרה ושמינית-ותבניות ריתמיות של חלקי שש^, 7- ^1שהוא משתמש בחזרות על הצלילים 

על מנת ליצור , כאשר רוקדים דבקה לצלילי השיר אין מנוס מלהכניסו לתבנית מרובעת, שהראיתי

מאופיין ) 8-19תיבות (חלק השני גם ה.  לא עולה על קווינטהזההמנעד בחלק . תבנית ריקודית

דמה אולי לסטטיות 16-  ו10צליל סול בתיבות חזרה על הה. במנעד סקסטה, בשינויי משקל  מִ

דומה צלילי סול משיגה אפקט –סול–החזרה על התבנית פה, כמו כן. ת שבדבקה הערביתהצלילי

  . לירידה ביאתית,  זמיר מנמיך את הצליל מי11בתיבה . ^7- ^1לזה של 

  

  ]91[ פעמוני הצאן: יוסף הדר

 הפראזות המוסיקליות –שירו של הדר מתקרב לדבקה המקורית בפשטותו הריתמית 

ואבחנה בין ערכים , )1-4שמיניות בתיבות , למשל( ריתמיים שווים בנויות על רוב של ערכים

פתיחתו של . ליצירת נקודות אתנח, )6תיבה (לסופו , )5תיבה (ריתמיים קצרים בתחילת משפט 

לה בבית –רה(והדגש על צליל נמוך נשמר אף בהמשך , במנעד קווינטה^ 7-^1השיר הינה בתנועה 

או , עשרה-פעם מופיעה התבנית הריתמית שמינית וחלקי ששמידי ). סי בבית השני–הראשון ומי

אולם למעשה הוא בנוי אך ורק משני צמדי תיבות שחוזרות על עצמן , א-ב-מבנה השיר א. להפך

  . כמוטיב מלודי מצומצם הבונה את הדבקה, )5-6; 1-2(מספר פעמים 

  

  ]92[ שיר הנוקדים

ת בשני הבתים הראשונים נוף המתארו, המנגינה ככל הנראה נכתבה בעקבות המילים

עם שינוי התפאורה מגיע גם . ואת הרועה הכמה לאהבה, פסטורלי של עדר פוסע לאיטו בין ההרים

ואם עד עכשיו . מהיר וסוחף, כאשר הרועים פוצחים במחול גם השיר נהיה קצבי: שינוי במנגינה

: בבית האחרון ומעידההרי שבאה השורה הראשונה , לא היינו בטוחים באיזו צורת מחול מדובר

  .  את ריקוד הדבקה–" יד ביד רועים רקדו"

המאופיין בסיומים , כתובות בסגנון מזרחי שלֵו, חלקו הראשון של השיר, 1-16תיבות 

, דבקה" כותב הדר 17החל מתיבה . וריבוי תבניות סלסוליות, ה חלשפעמהעל ^ 7-^1בצלילים 

ובדומה ; מתנהל בפרגמנטים קווינטיאליים, א ושובריקוד הרועים בתנועות של רצו". הלוך וגובר
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. המוטיב הריתמי כאן הוא שתי שמיניות ורבע, עשרה ושמינית-למוטיב הריתמי של שני חלקי שש

  .    ומדרבנות אותם להגביר את הקצב, משלהבות את הרוקדים" הו"קריאות 

  

  ]93[ דבקה גלבוע: עמנואל עמירן

,  עדויות על שוטטויות ארוכות עם הצאן בהר הגלבועמפי מתתיהו שלם אנו יכולים לקרוא

 הסיפור המקראי של הר הגלבוע וקללת. 32רוחנית, מה-אפילו במידת, אשר סימל מקום התבודדות

 דרך.  משוררים מספר להזכירו בשיריהםךומש,  להר נופך מיתיהוסיף, דוד שריחפה על פני המקום

, רבקה שטורמן יצרה ראשית את הריקוד:  מהמקובלפוכה ההנוכחיהווצרות המנגינה במקרה 

, לכן, צעדי הריקוד. שנפל בקרב על הגלבוע במלחמת יום העצמאות, לזכר קרוב משפחה צעיר שלה

לאחר מכן חיפשה שטורמן אצל המלחינים מנגינה ). תנועות לפנים ולאחור(הם של התקפה ונסיגה 

 שנוצר בשביל הריקוד המוכן מעז השיר: "מסכמת גורית קדמן. וזו של עמירן נתקבלה, מתאימה

טל ומטר על הרי , טל: " לברכה–" אל טל ואל מטר"כית העתיקה "בסופו להפוך את הקללה התנ

  . 33"הגלבוע

  בתיבותיה– חמש במספר –שמופיעות ,  מיליםתדבקה גלבוע של עמירן כמעט נעדר

וחצי דבר על המסגרת סימני ההיתק בראש השורה לא מעידים דבר , כהרגלו של עמירן. האחרונות

ומשלב בתוכו את , סינקופטיהוא , חלקו הראשון של השיר כתוב בפה מינור. הטונאלית של השיר

דגש משקלי על צליל נמוך , לעומתו. עשרה ושמינית פעם אחת- המוטיב הריתמי שני חלקי שש

. דו מינור –כי רק חלקו השני מממש את הטונאליות הרמוזה בסימני ההיתק , נראה. בולט במיוחד

חלקו השלישי של השיר . כמו נותן מקום לרקיעת הרגל, 5הוא פותח בשתק של רבע בתיבה 

, מנעד רחבפני  על נפרׂש, הוא נעדר סינקופות. ור'במול מז-מסתיים בברור בטונאליות של לה

בדומה , הן מעין קריאות ביניים ריקודיות" טל, טל"הקריאות . וכאילו לא קשור לסוגת הדבקה

אשר מאפשרות ברווחיהן למחוא כפיים או לרקוע , "ושאבתם מים בששון"בשירו " י היה"ל

נראה כי בדבקה של עמירן הדמיון לדבקה המקורית מתבטא בדגשים , לסיכום. ברגליים

ריבוי המרכזים הטונאליים והסגנונות , עם זאת. קצביות ברורהבו, משקליים על צלילים נמוכים

  . למורכב יותר מאשר דבקה ערבית טיפוסיתהפנימיים הופכים את השיר 

  

  

                                                
חוויות עמוקות מאד של ... כל מה שיש שם... להסתכל, להמצא לבד...] . [חוויה גדולה באותם ימים היתה חווית הגלבוע" 32

  ).  364' עמ, )1964/2009(בתוך ציפי פליישר " (התרשמות
  .84' עמ, )1969(גורית קדמן  33
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  ]12[ דבקה דרוז: אורי גבעון

 ביותר לדבקה ערבית ים הטובים הדימויאחד –תמציתית וחזרתית , הדבקה קצרה

יוצר תחושת אנלוגיה כך ו, כל הזמן על ההנמכה וההגבהה של הצליל סי" משחק"גבעון . מקורית

גבעון , מעבר לכך. ן בין הצליל השני לשלישירבעי הטו-מופלאה למרווח הביאתי של שלושת

יחד עם מוטיבים , עשרה ולהפך- משתמש ללא הרף בתבניות הריתמיות של שמינית ושני חלקי שש

נוסף על התנועה מהצליל השביעי לראשון קיים סימון  (של דגש על צליל נמוך בתחילת תיבה

כל , 5למעט תיבה : א די מצומצםאוסף הצלילים הו, מבחינת מוטיבים מלודיים. )הדגשה בתווים

הפרגמנט המלודי שחוזר בכל תיבה . לה–במול-סי–במול-סי–התיבות פותחות במוטיב הביאתי לה

רק בתחילת החצי השני מתהפך הגלגל ונשמעת , ואכן. הוא של עליה מצליל לה לדו) 5למעט תיבה (

- ומענה בחלקי שש, וגיותהמבנה הריתמי הוא של פתיחה בשמיניות בתיבות אי ז. ירידה ממי לדו

  . עשרה בתיבות זוגיות

  

  ]5[ דבקה לאדמה: דוד זהבי

ומכאן לא ברור , "דבקה"חלקן ללא המילה , במקומות שונים מופיע השיר בכותרות שונות

, השיר תלת חלקי. או שמא ההיסטוריה עשתה את שלה, האם המשורר קבע את שירו כדבקה

, לאחר מכן. בשמיניות^ 7-^1הוא פותח בתנועה , ראשית. ומושתת על כמה ממאפייני הדבקה

המנעד בארבע התיבות . עשרה ושמיניות-מתווספות למלודיה תבניות ריתמיות של חלקי שש

כוריאציה , חלקו האמצעי של השיר פותח בעליה בקווינטה. הראשונות לא עולה על קוורטה

והשני , הראשון במודוס דורי: שני חלקי הפריודה לא זהים לחלוטין. מלודית על חלקו הראשון

בדומה , שוב(חלקו השלישי פותח בצלילים ללא מילים ). 11סי במול בתיבה (בסיומו נסגר כמינור 

שאותם ממשיכים מוטיבים ריתמיים והתנודדויות , ")ושאבתם מים"לשירו של עמירן 

  ).  15-16בתיבות (מיקרוטוניות 

  

  ]94[ דבקה ביכורים: יזהר ירון

, במעטפת חיצונית של אינטרלוד ופוסטלוד מוסיקלי: ת בכמה מסגרותהדבקה מאורגנ

כי , נראה. ובמעטפת פנימית של שיר המחולק בין היחיד ובין הציבור, המשמש בסיום גם כמחול

הטקסט . למנגינה אינסטרומנטלית בלבד, והוא מתרחש רק בסיומה, חלק הריקוד נפרד מהשירה

אשר קנה לו מקום של , טיבי לחג השבועות המסורתי הטקס האלטרנ–עוסק בהבאת הביכורים 

  . כבוד בקיבוצים החל מראשית ההתיישבות החדשה בארץ
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מתרחש , הבנוי על שני משפטים מוסיקליים שכל אחד מהם חוזר פעמיים, האינטרלוד

המשפט הראשון פותח בסינקופה . במודוס רה ביאתי, במסגרת שישה וארבעה צלילים בלבד

. ומיד בשיר תתפתח לקפיצה בקווינטה,  את האופי הקפיצתי לדבקהמספקתש, בעליה בקוורטה

תוך הדגשת מרווח חצי הטון המאפיין , המשפט השני מתנדנד בין צליל הפינאליס לצליל השביעי

, שכן בהמשך השיר המרווח ישתנה לטון, נס הביאתי' את הג–ובהקשר שלנו , את המודוס הפריגי

  .ושוב יחזור לחצי בסופו

, צלילי רסיטציה, ר כולו בנוי על משפטי שאלה ותשובה שמורכבים מסינקופותהשי

. במודוס דורי, ת בקווינטהסינקופטיפותחות בקפיצה , למשל, 5-6תיבות . ושינויים טונאליים

צלילי ,  משלבת סינקופה13תיבה .  פותחת בחמישה צלילי רסיטציה של הפינאליס9תיבה 

בהזזה של טרצה , לקוח מן האינטרלוד הפותח, 17-20יבות בת, סיום השיר. רסיטציה וקפיצה

הפוסטלוד המסיים מוסיף ומרחיב על האינטרלוד . עדיין במודוס הדורי, גדולה כלפי מעלה

מאפיינות , 25-26, התיבות הנוספות. על מנת שהרוקדים יוכלו לבטא את מחולם בנחת, הפותח

שנותנת , ית וצליל של שמינית לסרוגיןהפסקה של שמינ": דבקאית"אך גם , "הורתית"תכונה 

  ").   הו"או " הי"כגון (תחושת קיפוץ או קריאות שמחה 

  

  ]95[ דבקה גבורות: ניסן כהן הברון

אשר כל אחד מחלקיו זהה לחבריו , הברון מארגן את הדבקה במבנה תלת חלקי-כהן

וא תיבה המוטיב שעליו מושתתת המנגינה ה. באורכו ובמוטיבים המלודיים והריתמיים

ומחיאות ^, 7-^1נוספים עליו מוטיב . עשרה קישוטיים-ולאחריה תיבה בחלקי שש, בשמיניות

ומתוך מילותיו , עיצובו של השיר כמענה בין יחיד לקהל משרת את הנרטיב הסיפורי שבו. כפיים

  . ריקוד הדבקה נראה כמשרת את האחווה הגברית הלוחמת, העוצמתיות וחדורות רוח הנצחון

  

  ]96[ דבקה דליה:  ספיבקיוסי

דבקה . אינני יודעת אם קדמה לזו של זמיר או נכתבה אחריה, הדבקה השניה לאותו שם

קרבתה אל ההורה . דליה של ספיבק היא היחידה שלא מציגה דגשים על צלילים נמוכים ומנעד צר

הזה במקרה " דבקה"הכותרת . לאור מנעדה הרחב והסינקופות, מובהקת הרבה יותר מן הדבקה

  . יותר מאשר לאפיין את הריקוד עצמו, נועדה אולי ליצור קונוטציה לאותנטיות ושורשיות
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  יכום מאפייני הדבקותס

   

מקצב   
שמיניות 

  16וחלקי 

דגש 
משקלי 
על צליל 

  נמוך

  
  מודאליות

  
  מנעד

  
  סינקופות

  
  טקסט

  
דבקה דליה 

  )זמיר(

ü  ü  רחב  דורי  ü   חליל(ריקוד ,

 )דרבוקה

דבקה 
  החמור

ü  ü  צר בכל   ביאת/אאולי
  מקטע

  שיר כפר  

כאגדת 
  רבקה

ü  ü  ך"תנ    צר  ביאת/אאולי  

פעמוני 
  הצאן

ü  ü  שיר רועים    צר  אאולי  

שיר 
  הנוקדים

ü  ü  שיר רועים    צר  אאולי  

דבקה 
  גלבוע

  ü  צר בכל   דורי/אאולי
  מקטע

ü  ך"תנ 

  
  דבקה דרוז

ü  ü  צר  ביאת/אאולי      

דבקה 
  לאדמה

ü  ü  ת האדמהעבוד    צר  אאולי/דורי  

דבקה 
  ביכורים

  ü  רחב  דורי/ביאת  ü  ריקוד, תנובת הארץ 

דבקה 
  גבורות

ü ü צר בכל   דורי
  מקטע

  נצחון 

דבקה דליה 
  )ספיבק(

 ריקוד ü  רחב  אאולי   

  

  

אך נתפסו על , ישנם שירים שלא יוחדו על ידי מחבריהם לריקוד הדבקה דוקא ,מעבר לכך

שימו . שנרקד בקיבוץ עין השופט, עמנואל עמירןשל  ]97[ עזי וזמרת יה, למשל. ידי הקהל ככאלה

העליה ; המקצבים בתיבות הראשונות זהים לחלוטין": דבקה גלבוע"לב עד כמה דומה השיר ל

מעין רבקה שטורמן השתמשה בשירו . ותחומי המנעד מקבילים; בחלקו השני של השיר דומה

" בת יפתח"מדוע השיר : ש גם תעלומותוי. 34לריקוד דבקה סביב הבאר) שחיבר בעבורה( ]98[ גנים

? "דבקה בת יפתח"הודפס בספרו של נאמן כ, למילותיו של עמנואל זמיר ולחנו של אמיתי נאמן

 זהו אחד –שיר בביצועה של יפה ירקוני ולהקת עמנואל זמיר להעניין עוד יותר תמוה לאור האזנה 

אשר לא נשמע , עורב בעיבוד השירמהמקרים הבודדים בו אנו יודעים בודאות שהמשורר היה גם מ

                                                
והיא מחפשת לו , ארבע שנים מאוחר יותר כתבה לו שנית כי חיברה ריקוד דבקה. 24.8.43מתוך מכתבה אליו בתאריך  34

". ויתכן שהיא מתאימה לריקוד שלי, גם היא כעין דבקה" אהבת ציון"מן המחזה " אלהים"נדמה לי שהמנגינה שלך : "מנגינה
מעניין לראות ששלושת השירים . אוניברסיטת תל אביב, שני המכתבים מתוך עזבון עמירן. 16.12.47בראש המכתב התאריך 

 ". ורתיתה"ירושה , שחיבר כדבקה מאופיינים באופן בולט בסינקופות
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ומכאן שנתפס , וביצועים מאוחרים יותר של השיר הפכו אותו לקצבי, ייתכן. כלל כדבקה

למשל עם השיר , תופעות כאלה התרחשו גם בשנים מאוחרות יותר. באוזני הציבור" דבקאי"כ

  ". דבקה קציר"שהפך ל, )1964(הלל . של יעקב קנין למילותיו של ע" קציר"

שירים נוספים שנרקדו , ה אשכול מביאה בספרה המכיל רישומי תנועות דבקהנוע

שנשמע ונרקד , של גיל אלדמע" דבקה דייגים"; לחן וריקוד עממיים, "דבקה משולשת: "35כדבקה

שירו של עמנואל זמיר שהפך לדבקה , "באר בשדה"; כהורה בכוריאוגרפיה של שלום חרמון

שאף הוא קיבל משמעות דבקאית , של אורי גבעון" כן יאבדו"ו; בכוריאוגרפיה של רבקה שטורמן

קס העומר שנרקד כדבקה בט, "הן ירונן"מתתיהו שלם חיבר את . בריקודה של גורית קדמן

גם דבקות שמקורן ערבי ודבקות שיוצריהן מארצות המזרח ,  עליהןנוספות. בקיבוצו רמת יוחנן

  . נרקדו בארץ

אלא כחלק ממוסיקה אמנותית ,  שיר העםבורענכתבו גם דבקות לא , יחד עם זאת

, הדבקה מקבלת אופי של פולקלור המעובד לצרכים אמנותיים, במובן הזה. המיועדת לתזמורת

יש , למשל, בסוויטה הכפרית של מרק לברי. בדומה לעבודותיהם של בלה ברטוק וזולטן קודאי

לומון כתב שלושה קארל ס; לתזמורת" דבקה הרכבת"משה וילנסקי כתב את ; פרק דבקה

  .של אורי גבעון לתזמורת עשירה" דבקה חתונה"ויחזקאל בראון עיבד את , מחולות דבקה

  

  סיכום

הדבקה מופיעה . מופיעות בשירי הזמר, מנוגדות באופיין, שתי סוגות עממיות ערביות

שתי הסוגות חולקות , על אף מוצאן הערבי. סוגהזיקה לבעל והמוואל מופיע כ, בשמה המפורש

כמו גם קווי , את האלתוריות המוואלית: יהודיות/מאפיינים משותפים עם סוגות ישראליות

קצבית ה, ואילו את הריקודיות הדבקאית; אפשר למצוא גם בקטעי חזנות יהודית, יטטיב'רצ

התכונות המשותפות למקורות הערבים והיהודיים . אפשר למצוא בין שירי ההורה, והמאגדת

שיש לו מקום אף בשירי הזמר ,  מוכרחומרית לראות בסוגות הערביות הקלו על האוזן הישראל

  . ברפרטואר הישראלי

מופיע כרמז , שהוא שם כולל לשירים נעדרי פעמה קבועה ובעלי אופי אלתורי, המוואל

; בקישוטיות; בהסתובבות סביב צליל יחיד: בשלושה פרמטרים קיבל המוואל ביטוי. בשירי הזמר

ולאחריו צלילי רסיטציה של , ונה הרווחת של פתיחה בצליל שמתחת לקרארהתכ. ובשינויי משקל

 של המלחינים שנזכרו נעדרת משירי הזמר, )של השיר" התנעה"כמו ^, 7- ^1^1^1^1^1(הקראר 

                                                
35 Noa Eshkol and Shmuel Seidel (1974).  
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תכונותיו של המוואל מופיעות לרוב בשירי זמר שאינם מיועדים לקהל הרחב בערבי שירה . 36לעיל

ענו על , שיותר משסיפקו את רצון העם לשיר ביחד, ירים אישיים זן שמדובר על. ובמועדוני זמר

  . הצורך של המלחין לבטא את תחושותיו בכתיבתו

ריקוד -מהותו של שיר. בחבורהמאפשרים לקהל הרוקדים להיות , לעומתם, שירי הדבקה

בייחוד , ולכן היה לו כל כך קל לחבור להוויה הישראלית, "ביחד"הוא ה, כמו ההורה, הדבקה

אין פלא ששירי הדבקה ללא יוצא מן הכלל . בתקופת היישוב ובשנותיה הראשונות של המדינה

כולם . ויצירת המחול; ך"הקשר לתנ; הנוף הארץ ישראלי ורעיית הצאן: עוסקים באותם נושאים

 הארץ –שומרי הארץ : מחוברים לחוט המקשר של המקור הערבי בקשר האסוציאטיבי הבא

בהקשר של שירי הזמר מקבלת משמעות רחבה יותר " דבקה"המילה . ל פוצחים במחו–הקדומה 

לעורר , קרוב לוודאי, המלחינים שכתבו שיר בסוגת הדבקה התכוונו. מזו המשמשת לריקוד הערבי

. ולעבודת האדמה, לארץ, קשר לשורשים, הקשרים ערביים ולהדגיש את הקשר המזרחי של השיר

ועד היום אחד , ר והעומר בקיבוצים תמיד נרקדה דבקהבחגיגות הקצי, כפי שההיסטוריה מלמדת

  .  הוא ריקוד הדבקה" האבות המייסדים"מסמלי מסורת 

                                                
 . שמתחיל בדיוק כך, "לילה בכנען"מלמד - בהקשר הזה אזכיר את שירו של ניסן כהן 36
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  מליסמות ואורנמנטים אופיניים. 5

  

. המליסמה כתופעה מוסיקלית מצויה הן במוסיקה המערבית והן במוסיקה המזרחית

שונים בין המזרח ובין , צורתה והאופן בו היא מופקת, אולם הפונקציה שהמליסמה ממלאת

נוצרת על ידי הארכת משך הברה מילולית על פני , "שיר"שמשמעותה ביוונית , המליסמה. המערב

בה לכל הברה מושר צליל , ההפך ממוסיקה מליסמטית הוא מוסיקה סילאבית. מספר צלילים

  .בודד

במוסיקה המערבית המליסמה מופיעה לראשונה כבר בימי הביניים במזמורים 

וחולקו לכמה סוגים על פי מידת , המזמורים אופיינו במליסמטיות עשירה. וריאנייםהגרג

המשיכה המליסמה להיות נוכחת , לאורך כל התקופות. המליסמטיות אותה הם נושאים

, כאשר אחד מתפקידיה הבולטים היה בהבלטת הצליל על פני המילה, ברפרטואר המוסיקלי

ברבות . ות בסגנונות שונים של מוסיקה אמנותיתבמערכת יחסים דואלית שנמשכה שנים רב

 הוכיום היא כבר אינה מהווה גורם ראוי לציון בהגדרת, איבדה המליסמה מחשיבותה, השנים

המליסמה מהווה עד היום גורם , עם זאת, במוסיקה הערבית . המוסיקה המערביתנה שלובאיפיו

כך תיאר זאת . נטגרלי ממהותוהיא חלק אי, בסוגות מסויימות. רב רושם בעיצובו של השיר

  :אידלסון

  

] כך במקור[) Mediv(כי אם תנועה או טעם , במובן האירופי) Melodie(להמזרחי אין נעימה 

וכן לוקח לו תנועה או נעימה אחת ומזמר בה שירים שונים . שהולך ומשנה כאות נפשו

ובלי סלסול אינם , עיקר גדול בנגינת המזרחי) Coloratur(בהוספות סלסולים כי הסלסול 

מוצאים שום טעם בנגינה ונשאר עד היום אצל היהודים בכל העולם נטיה לסלסל את נגינתם 

   1[...]כפי הטבע המזרחי 

  

הפרדה בין יחידות ההיא יוצרת טשטוש , ברמת המיקרו: תפקידיה של המליסמה רבי פנים

.  פראזות או חטיבותאולם ברמת המאקרו היא דוקא מצביעה על סיומי; 2מוסיקליות עוקבות

לתוריות, מעבר למבנה השיר עצמו , המליסמה מאפשרת לזמר להפגין את יכולותיו הקוליות והאִ

המליסמה , מכל האמור לעיל.  חשוב בהלחנתו ובעיקר בביצועו של השירגורםומכאן שהיא מהווה 

                                                
  . 24-25' עמ, )ט"תרס( אברהם צבי אידלסון 1
2 Dalia Cohen and Ruth Katz (2006), p.182.  
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 מופיעה בשירי ועל כן ראוי לבדוק באיזה אופן היא, 3הפכה להיות אחד המייצגים של השיר הערבי

  .    הזמר הישראלים

  

עמד על חשיבותה של המליסמה כגורם , מחקרן החלוצי של דליה כהן ורות כץ בתחום

ממצאיהן . 4קבוצות מזרחיות שונות בארץ- ובמוסיקה של תת, מארגן במוסיקה העממית ערבית

כל השירים בין : מצביעים בראש ובראשונה על הבדל מהותי בין השירה הערבית לשיר הישראלי

בשירה המערבית , לעומתם. 5לא נמצאו כלל שירים סילביים טהורים, הערביים שהוקלטו ונותחו

על פי בדיקתן של כהן . שירים סילאביים הם חלק שכיח ברפרטואר, ובשירים ישראליים בכללם

בעוד בשיר ; כמות המליסמה בשירה הערבית נעה בין עשרה אחוזים לשלוש מאות אחוזים, וכץ

  . 6ראלי היא נעה בין אפס לשישים אחוזיםהיש

, כהן וכץ התייחסו אך ורק למליסמות בתוך השיר: יש להבהיר, בהקשר לעבודה הנוכחית

, הן לא הכלילו בבדיקה מליסמות ארוכות פותחות ומסיימות. המושרות על מילים מוגדרות

מושרות להברות אשר , כפי שראינו בפרק הקודם, המצויות בסוגות עממיות כמוואל וליאלי

, המליסמות הללו הן וירטואוזיות באופיין. וכדומה" יא ליל", "יא עיני", "אוף"מסויימות כגון 

לתוריות בבואנו לחקור קשרים בין שירי הזמר . ונתונות לחסדיו של הזמר ולכשרונו המוסיקלי, אִ

מסוג זה גם פעו שמלחיני הזמר הוש, לא ניתן להתעלם מן העובדה, לבין שירים ערביים מקומיים

המאפיינת סוגות חופשיות , שהמלחינים ניסו לחקות מליסמה ללא טקסט, עוד נראה. סמהישל מל

יש להיות זהירים ולהוציא מכלל הבדיקה מליסמות המושרות להברות , יחד עם זאת. שכאלה

דוגמאות כאלה נראה בשירים . שמשמשות כעין אינטרלוד או פוסטלוד מוסיקלי מערבי, פתוחות

, )בפתיחה ובסיום(של מרדכי זעירא " על גבעות שיח אברק", )סוף השיר(של יוסף הדר " גמלים"

  .וכדומה, )סוף השיר(של עמנואל עמירן " כוכב אחרון"ו" בזעף הלילות"

המליסמה אינה מהווה . איפיונים נוספים שהעלו כהן וכץ בחכתן נוגעים להגדרת השירים

אולם היא שותפה פעילה בהגדרתן של ; )וע לרוב המבצעיםאשר לא היה יד(גורם מגדיר למקאם 

בטמפו איטי ובאופי , אחידהבלתי שסוגות המאופיינות בפעמה , נמצא. הסוגות המוסיקליות

                                                
, היא מופיעה לצד מאפיינים מוסיקליים כמו רבעי טונים, פארמר' ורג'בספרו של המוסיקולוג וחוקר המוסיקה הערבית הנרי ג 3

 .Henry George Farmer (1953), pp.53-58: ראה. קצב וכלי נגינה, מודאליות
  . Dalia Cohen and Ruth Katz (2006), pp.181-234; )ט"תשנ(דליה כהן ורות כץ  4
בעוד ששרוקי , דבקה ומחורבה היו הסוגות הסילביות ביותר: ות שלהןסוגות נבדלו זו מזו מבחינת כמות המליסמטי, עם זאת 5

 .אאנה והעתאב'ובאמצע היו המיז, היתה המליסמטית ביותר
  . 100' עמ, )ט"תשנ(דליה כהן ורות כץ  6
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סוגות קצביות וריקודיות כוללות כמות נמוכה של , לעומתן. משופעות במליסמות, אלתורי

  .  7מליסמות

שנכתבו בהשראתן של , מופיעות בזמר העברי לבחינה מדוקדקת של מליסמות ה כעתנעבור

אלא למוסיקה , זיקה לסוגת המוואלבהכרח  יוצרת אינההופעת המליסמה . מליסמות ערביות

, הזמר העברי מתפקדות כחלק מסגנון ,אם כן, המליסמות ברפרטואר העברי. מזרחית בכללותה

  .   שיש בו מן המזרחיות

  

  מליסמות בשירי הזמר

   ללא טקסטמליסמות

או /נוהגות לפתוח ו) עתאבא, ליאלי(סוגות חופשיות כגון המוואל לענפיו , כפי שכתבתי לעיל

סוגות אלה מאופיינות גם . או על הברה פתוחה, לסיים במליסמה ארוכה על מילים קבועות

 של תוויםלפנינו דוגמת . אשר מעניקות להן את סגנונן המיוחד, במליסמות ארוכות תוך כדי השיר

שהוקלט , )בעל בתים רבים שלכולם אותו חרוז מסיים, יר כפרי המבוצע במסגרת ביתיתש(שורוקי 

  :בר את האוזן ואת העין במליסמת הפתיחהעל מנת לשֹ , על ידי כהן וכץ

  

  

 Dalia Cohen and Ruth Katz (2006), p. 344מתוך . שורוקי

  

,  ארוכה ובמנעד צרהיא: הדוגמא הזו מלמדת אותנו כיצד נראית מליסמה טיפוסית לַסוגה

כמובן שמליסמה מעין זו היא . ולפיכך דורשת מהזמר נשימה ארוכה לביצוע תנודות קלות בקולו

לא על ידי אותו מבצע ולא על ידי מבצעים , ולא נשמע אותה פעם נוספת במדוייק, אלתורית

תבו היו השירים שכ. א: לא כתבו מליסמות כאלה משתי סיבות, לענייננו, מלחיני הזמר. אחרים

שהיא מאד טיפוסית למוסיקה , המליסמה הארוכה. ב. ולא לזמר מקצועי, מיועדים לקהל הרחב

, כמעט ללא יוצא מן הכלל, לפיכך. שנטו לכיוון המערבי, לא השתלבה בשירי הזמר, הערבית

. והן אינן עצמאיות, מליסמות ללא טקסט בזמר העברי נקשרות בצורתן המלודית למנגינת השיר

של  ]2[ ילליוצאי דופן הם השירים . המנעד שלהן רחב יחסית למליסמות בשירים הערביים, כמו כן

                                                
  .   חדאדי ומחורבה, והסוגת הסילאביות הן דבקה; אנה ושורוקי'מיג, הסוגות המליסמטיות הן מוענה. 101' עמ, שם 7
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אשר כל אחד מהם מנסה לחקות את , אורי גבעוןשל  ]77[ שיר מסביב למדורה וידידיה אדמון

 .ים של סוגת המוואלמליסמטיהמאפיינים ה

   

בין ", "שתו העדרים" את נזכיר.  עיבד מספר שירים ערביים אל תוך הזמר העברינחום נרדי

יף אל'יַא טְ "שעוּבד למנגינת השיר הערבי , ]99[ בגלילואת השיר , "נהר פרת החרוז ". טּול-רִ

וממנה הצטרף לעשרות , המרכזי בשיר העברי הסיט את רועה הצאן לעבר הטריטוריה הגלילית

קשה לאיפיון של השיר " ערביותו. "גליל שפשו בארץ בשנות השלושים והארבעים-שירי החליל

כגון ,  הוא חסר את אותן תכונות המזדקרות לאוזן בשירים ערביים אחרים–לאוזניים המערביות 

. וכיוצא בזה, משקל מטושטש או בלתי רגולרי, קוים מלודים מסולסלים, סקונדות מוגדלות

ני הם שמעניקים לו את ניחוחו המזרחי באוז" ערבסקי"והקונטור השמנעדו הצר של השיר , יתכןי

בלי שתפגע בערביותו , איזו תוספת יכול להעניק המלחין לשיר, אם כך. 8המאזין המערבי

. נרדי בחר לשלב בין השניים? ובלי שתתעלם ממערביותו הדומיננטית מאידך, השברירית מחד

האחד חף מגינונים ערביים כמעט : בסיום כל בית הוא יצר שני קוים מלודים המשתלבים זה בזה

כל  קוי האינטרלוד . והשני בנוי על קו ערבסקי זורם לכל אורכו, )תיבה בשמיניותלמעט ה(מִ

 בפעם הראשונה הקו הקולי – מושתתים על קונטרפונקט בין הקול ובין הפסנתר מליסמטיה

י"דומיננטי בהברות  מקבל את , "אה"בהברה , ובפעם השניה הקול, והפסנתר משמש כליווי" לִ

לדבריו של נרדי בנוגע להכפלה . ומך בו בהכפלהכאשר הלה ת, תפקידו של הפסנתר

כי כל , כי כך אין טעם רק להסתפק במנגינה קצרה, אני אהבתי זאת: "הקונטרפונקטית בשיר

  . 9"שרציתי לעשותה כמשהו גדול, ההשפעה היתה נחה עלי בהתמזגות עם היצירה האמיתית

: ות מספר דברים מענייניםניתן לגל, מהאזנה לביצועם המקורי של נחום נרדי וברכה צפירה

הקול והפסנתר , ) מופיעים שני קוים מלודיים בנפרדתוויםאם כי ב(כפי שרצה נרדי , ראשית

כאשר האחד . בתפקידים המתחלפים לסרוגין לאורך כל השיר, משמשים קונטרפונקט אחד לשני

, כלומר.  וכן להפך–" ערבסקית"האחר ילווה במנגינה הזורמת וה, ישיר את המנגינה הפשוטה

ינת התמונה  והן מבחםהן מבחינת אופיי, ה את זה זיםקיימים כאן שני סוגי מליסמות המשלימ

" ַאה"צפירה לא שרה מליסמה בהברה פתוחה , בנוסף. ים יוצרהמלודית וההרמונית שהם

י"אלא קוטעת את הרציפות בווקאליזת , שנמשכת על פני מספר צלילים י לִ בסוף הבית ". לִ

אולם עדיין היא אינה יוצרת המשכיות , "הַ "-ו" הוֹ "פה צפירה את הצלילים בהברות השלישי מחלי

ביצוע זה סותר את עקרון טשטוש ההפרדה שדיברתי עליו . אלא קיטועים, מליסמטיבקו ה
                                                

  . המאפיין שירי כפר ערביים, לכך ניתן אולי לצרף את הדגש המשקלי הנמוך בשמינית הראשונה של השיר 8
  .346' עמ, )1964/2009(ציפי פליישר  9
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של נרדי " מליסמה"מקבלת ה, הנה כי כן. ומרחיק את המליסמה ממובנה המקורי, מקודם

 ובאופן הזה גם התקבלה –וספת אינטגרלית למנגינה משמעות חדשה כקו מלודי המהווה ת

מכל . מהווה המליסמה תחליף לפזמון החוזר הנעדר מהשיר, במשמעות שכזו. בציבור הרחב

  .    בשיר שמקורו ערבי,  כיוון מערבי שלבושה החדש של המליסמה מצביע עלנראה , האמור לעיל

בתוקף השתייכותו של השיר . באה במקום בלתי צפוי ]27[ שיר המעפיליםהמליסמה ב

בתיבה , אולם לפתע. הוא מאופיין בטמפו מהיר ובמקצב מנוקד, אנר  שירי המעפילים והספנים'לז

.  בקרב ספני הספינה הולך ומתערערררונדמה כי הביטחון ששֹ , הזמרת מאיטה ברובטו חריף, 12

בצעדים מתונים היא עולה : כמו נורית אזהרה, המליסמה שבאה אחר כך... הסופות רועשות

ייתכן שאלו הסופות . כאר- אז'ויורדת בסלסול בחג, עד לצליל הגבוה ביותר בשיר, אז'בסולם חג

וגם . אז מרמז על סכנות עמוקות יותר'אך לדעתי סולם החג, עולות ויורדות, המשתוללות בחוץ

ה הרי שעצם המליסמ, אם לא היתה כאן כוונה מפורשת של נרדי לשייך את הסכנה למקורּה

  . והרי מזרים יש להזהר. מהדהדת כצליל זר, מעל אקורד מוקטן ארוך, אז'בסולם חג

. ]20[ שישי אדמת השרוןפתיחתו של שיר המעפילים דומה דמיון מפליא לשירו של נרדי 

אשר , בחלקו הראשון של שיר זה המליסמה יוצרת קונטרפונקט עם הפסנתר, "בגליל"כמו בשיר 

 תיבות 14יורדת לאורך , "ַאה"המושרת על ההברה , המליסמה. 10ניתמנגן את מלודיַת השיר בש

ומאפשרת , אלא מבוצעת במקטעים, הירידה איננה רצופה. אז'במקאם חג, מדו גבוה לדו אמצעי

  ).      3-16תיבות (אמנותי שלה - לכל יחידה בת שלוש או ארבע תיבות להציג את הפרגמנט המוסיקלי

 נשמעת קולורטורה 33-35בתיבות : פגוש במליסמה הבאהנזכור את המליסמה הזו כאשר נ

שלא כמו , המליסמה סטטית ואינה מתפתחת. ארוכה המקשטת את הצליל דו מלמעלה ומלמטה

לחלקו האחרון שיציג , היא מהווה מעבר בין שני חלקיו הראשונים של השיר, למעשה. קודמתה

, סקוונציאלית ארוכה מאדסיום החלק השלישי במליסמה . כאר-אז'בפנינו את מקאם חג

המליסמה יורדת . עשרה-המושתתת כולה על המקצב המזרחי האופייני שמינית ושני חלקי שש

נרדי מתיק אותה בנונה , במקום להמשיך בסקוונצה מטה, ולאחר הפסקה קלה, במול לדו-מסי

מות בשיר תפקיד המליס). 47-50תיבות (ומסיים על דו גבוה , קטנה מעלה במפגן וירטואוזי קולי

, על ידי הקצנה של הקישוטיות המזרחית, זה הוא ליצור קונוטציה אוריינטליסטית למזרח

מליסמות : בעזרת השיר נוכל להבדיל בין מספר מליסמות. הנושאת אופי של וירטואוזיות מערבית

" זיגזג"או " זרקא"בתבניות , מליסמות סטטיות או מעגליות; שהן השכיחות ביותר, בירידה

                                                
בליוויו של , אולם קיימים גם ביצועים חד קוליים על ידי מרתה שלמה ואהובה צדוק, התווים בספרו מיועדים לשני קולות 10

ת "זמין באתר. נחום נרדי ׁשֶ רֶ   ". זֶמֶ
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שהן נדירות ויכילו לרוב קפיצה , ומליסמות בעליה; ) בירידה וסקונדה בעליה או להפךטרצה(

  . 11פותחת

בקטע , כמו המוואל, הוא נפתח. מולחן בצורה המשכית ומגוונת ]26[ כשושנההשיר 

 מדודהכאשר סגנונו האלתורי והחופשי מתבטא בפעמה לא ,  לפסוקי שיר השיריםמליסמטי

אולם הוא אינו חף ,  בפעמה מסודרת בת שלושה רבעיםמאופייןהשני חלקו . ובצלילי רסיטציה

דורי מטשטש את האבחנה החדה בין סגנון מזרחי - הסולם האוקראיני. משינוי משקל וטמפו

  . אירופי- לסגנון מזרח

סיום החלק השני בהאטה משמעותית מוביל הישר אל מליסמה ארוכה שמתנועעת בדיוק 

הליווי הדרמטי של נרדי . )20-24תיבות  (קונדה המוגדלתבאיזור הפנטקורד שמציג את הס

גורמים למליסמה להשמע כהכלאה של והויברטו החזק בשירתה של אהובה צדוק , בפסנתר

המליסמה שסוגרת את השיר ונפרשת על פני שמונה . וירטואוזיות מזרחית ודרמטיות אופראית

 הפרק האחרון בסימפוניה תחילתה מזכירה את פתיחתו של: תיבות רק מחזקת תחושה זו

כה בציטוט היא ממשי, מצד שני. בו שיר עממי עובד לדרגת שיר אמנותי, הרביעית של מאהלר

  .   הריקודי בולט לאוזן6/8בה המשקל , המלודיה העממית

  

  

  1-3תיבות , פרק רביעי, סימפוניה רביעית: מאהלרגוסטאב 

  

  61-63תיבות , כשושנה: נחום נרדי

  

, סלסולים, מליסמות: יים שבאים לידי ביטוי בשיר הם מוחצנים ביותרהסממנים המזרח

ולפיכך אין תחושה , סופי המשפטים אינם מגיעים אל הטוניקה. צלילי רסיטציה וסקונדה מוגדלת

.  תורמת לתחושה זוthrough composed בצורתגם בניית השיר . אלא של המשכיות, של סגירה

                                                
 .Dalia Cohen and Ruth Katz (2006), pp. הקבוצות המזרחיות בארץ- כהן וכץ מצאו תוצאות דומות בשירה של תת 11

222-229 .  
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כמעט תיאטרלית , שמשדרת דרמטיות מוגזמת, א מיליםעולה על כולם המליסמה הארוכה לל

  . ומשאירה מקום רב לדמיון האווירה והמקום המזרחיים, באופיה

משלב מליסמות קישוטיות בין פראזות  ]40[ מי זאת עולהשל נרדי חסידי - שירו המזרחי

 וגם מליסמות שמאריכות את ההברה בסופי, ) החל מהחלק הקצבי11-  ו9תיבות (מוסיקליות 

נמצאת בסוף שירו של נרדי , לירית יותר, מליסמה נוספת. המשפטים בחלק הפותח המוואלי

, כאשר בין בית לבית מפרידה מליסמה ארוכה, צורתו של השיר סטרופית. ]100[ העלמה על העין

נביט בראשונה על "). בגליל"בדומה לשירו ( כמו פזמון –המהווה קטע מוסיקלי בפני עצמו 

  :על מנת לעמוד על ההבדלים בינו לבין המליסמה, מאפייני הבית

משקל יוצא דופן בקבוצת השירים , 3/4המשקל בו כתוב הבית הוא . קצב  .א

 נוכחות ,  במקום.12הנוטים להיות כתובים במשקל זוגי או מרובע, "מזרחיים"ה

  .עשרה משתלבים ברוחו המזרחית של השיר-מקצבים של שמיניות וחלקי שש

אמנם יכולה להחשב  (2רידה טרוכאית סקוונציאלית בתיבה י. מאפיינים מלודיים  .ב

, נוסחת סיום פלגאלית ללא צליל מוביל; 1,4טרילים בתיבות ; )גם כחסידית

 . בטעמי המקרא" סוף פסוק"בדומה ל

מעוררות את ) 'אסף הלוי'הידוע בכינויו ( מילותיו של אלתר לוין .קשר לטקסט  .ג

, ערות השואבות מים מן הבארהסיפור המקראי של יצחק ורבקה בתאור הנ

הדמויות בסיפור נעות במרחב . ובנערה אשר תשקה את העלם מכדה

י-אוריינטליסטי מִ - והנוף הכפרי, כאשר מסביבן שותים הגמלים מן השוקת, שֵ

מקיף אותם מכל , ציוץ ציפורים ועצי תמר, פסטורלי של עדרי צאן ליד המעין

 את עצמה לרוח הקמאית שמתאימה, על הרקע הזה נשמעת המנגינה. עבר

  .   מזרחית בנוף- יהודית

  

מהווה מעין מנגינת רקע בזמן שהמצלמה עוברת מתמונה , המליסמה שמפרידה בין הבתים

ואיזור , חלקיה מאוגדים בלגטו ארוך, )Ad libitum(הריתמוס שלה חופשי , משקלה זוגי. לתמונה

אלא , סמה מושרת אינה רציפהאליה המלי" הו"ההברה . צליליה הוא ברגיסטר גבוה מהבית

היא פותחת בקווים : נוכל לראות שהמליסמה מגוונת בצורתה. מתחדשת בכל פעם מחדש

ומסיימת בסקוונצה זיגזגית מנוקדת בירידה אשר מסתיימת , ממשיכה בטריל ובסלסול, ארוכים

יומה שס, הסגירה על לה בתום סקוונצה בירידה מספקת תחושה ביאתית למליסמה. על הצליל לה

                                                
 .  122' עמ, )1971(הרצל שמואלי .  משירי הזמר כתובים במשקלים זוגיים70%-כ, על פי בדיקתו של הרצל שמואלי 12
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ההפסקה מהשטף המילולי מספקת לשיר את השלמת . יותר מאשר תחילתה" מזרחי"נשמע 

הניגוד בין הקצביות , מעל כולם. וצובעת אותו בגוון מודאלי ומזרחי, האווירה שלה הוא זקוק

אשר יחד משלימות , המובהקת לריתמוס החופשי מכיל בתוכו את שתי תכונותיו של השיר הערבי

  .     מדּוד וסגנון מוואליתמונה של סגנון

  

שאר המלחינים הסתפקו במליסמות , לעומת המליסמות הארוכות בשיריו של נרדי

 הוא חלק מרדכי זעיראשל  ]47[שיר הלחם . אם כי עדיין ללא הברות משמעותיות, סמליות

השירים מתארים את פעולת . מאת עודד אבישר" שירת הלחם"ממחזור בן חמישה שירים בשם 

שיר . "וכלה בטחינה ובהודיה, דרך הצמיחה והקצירה, הלחם החל מזריעה והחרישיצירת 

, שתחילתה בקישוט הצליל לה בלבד, פותח במליסמה בת שתי תיבות, השיר הרביעי, "הלחם

את המליסמה ממשיכה ומחזקת קריאה דרמטית ללחם . ואחריתה ירידה מעגלית לצליל סול

" אה"ההברה הפתוחה .  עליה קישוטית נרגשת לסולולאחריה, בערכים ארוכים על הצליל פה

 גם –ומזכירות , והטריל בחלק היורד של המליסמה מקשרות אותנו לעולם המזרחי של המוואל

    .             מאפיינים מוכרים של השיר הערבי האיטי–אם לא לאורך כל השיר 

                                                                                                

  

  1-4תיבות , שיר הלחם

  

המושרות להברות , בפתיחה או בסיום,  מספר שירים עם מליסמות ארוכותעמנואל עמירןל

אלא , גם אצלו נראה כאילו המליסמה לא נועדה לקשט את הצליל הבודד. שונות ללא משמעות

- ר בן ארבע שורות למילותיה של שרה לוישיר קצ, ]101[ בקר עם העדריםב. את המנגינה כולה

השיר נתון .  תמר–  האמיתית או הבדיונית– רועה הצאן תר אחר קולותיה של אהובתו, תנאי

שחופפים , הוא מחולק למשפטים בני שתי תיבות. והוא מאד לירי ורחב, במסגרת של רה ביאתי

כתיבתו . תקפות לכךואף במליסמה נוכל לראות הש, הקונטור המלודי גלי. לשורות הטקסט

קריאותיו של . שרהע-הפרגמנטלית של עמירן מלווה בתבניות ריתמיות של שמיניות וחלקי שש

בפעם הראשונה . הוא קורא לה פעמיים!" תמר, הו ": אחר תמר מהדהדות היטב בין ההריםהעלם

 אך בפעם השניה הוא מרחיב את מנעדו ואת, המנעד לא עולה על אוקטבה, הוא מהוסס קמעא
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תחושת הריתמוס המזרחי הפועם חזקה מאד במליסמה . קישוטיו ומשווע לתשובה מצידה

עם הנוף הפראי ועם המודאליות , ומשתלבת עם אופיו של השיר כולו, הארוכה המסתלסלת

  . האופיינית

  

  

  8-12תיבות , בקר עם העדרים

  

, ת השירלאחר שהופיע פעם אחת בלבד בתחיל. המליסמה מביאה בכנפיה את הפינאליס

  . 13ומחזקת את עקרון הכיווניות, יורדת המליסמה אל צליל הבית

  

הליכות , גז הצאן, רועה צאן,  רעיית הצאן–כל מה שקשור לצאן , כפי שכבר ראינו לא אחת

גם את שירו של עמירן , לפיכך.  התקשר גם לתמונת העולם המזרחי–בינות הרים וכיוצא באלה 

נראה , לראשונה, כאן". הוֹ "ת מליסמה ארוכה על ההברה מסיימ ]56[ צאי לך בעקבי הצאן

  . כזו שמקשטת צליל יחיד, מליסמה עם מנעד צר

בתור דוגמא להמחשת מקצבים מורכבים , את השיר פגשנו בפרק על הקצביות הערבית

בצורה : גם המודאליות מצביעה על התרחקות מן המסורת המערבית. וחוסר סימטריה דגשית

, לעניין המליסמות. רן מתיק את הצלילים ומבטל את היתקם באותה נשימהכמעט כפייתית עמי

המליסמה הארוכה בסיום . 15- ו9כמו בתיבות , נוכל לראות הופעות קטנות כבר במהלך השיר

ולא מתרחקת ממנו יותר , )הסתמן כצליל הטוניקה בשיראף שלא (מקשטת את הצליל רה 

בעלת מוטיב מלודי , המליסמה פשוטה מאד, זהבמקרה ה. מסקונדה גדולה מעליו או מתחתיו

המליסמה .  אלא כקישוט זנבי למנגינה–והיא אינה עומדת בפני עצמה , אחד שחוזר פעמיים

, מכיוון שהיא מתנהלת בערכים ריתמיים ארוכים יחסית, איננה אופיינית לשירה ערביתהנוכחית 

ום על פינאליס ברגיסטר הגבוה הסי, בכלל. ואינה משתפלת לקראת סיום נמוך, במשקל מחזורי

  .איננו מקובל

  

                                                
  . 97-98'  עמ,)ט"תשנ(דליה כהן ורות כץ  13
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  20-25תיבות , צאי לך בעקבי הצאן

  

, לרוב. משום שהיא מהירה, ]102[ צמר צחמליסמה יוצאת דופן מסיימת את שירו 

הטמפו של השיר הנוכחי הוא . כמו בסוגת המוואל, המליסמות יופיעו במסגרת של שיר איטי

שקשוקי המספריים . בות שבגיזת הצמר הצח והצחורבתארו את ההתעוררות וההתלה, מהיר

הצלילים החוזרים והמנעד הצר : דופקים ומקישים לכל אורכו ומלהיבים את הגוזזים במלאכתם

ואת זריזות הידיים , עד מאד שבכל מקטע מלודי ממחישים במלא עוזם את נקישות הברזל זה בזה

היא : יוצאת דופן מכמה בחינות, אם כך, מליסמת הסיום. וההתלהבות של העוסקים במלאכה

והיא ; יש לה עקומה גלית יחסית ואף קפיצות; היא בעלת מנעד רחב; איננה שייכת לסולם

  . מסתיימת בצלילים ארוכים

  

  

  12-17תיבות , צמר צח

  

והקשר לעולם הערבי נעוץ ברעיון , ההשוואה למליסמה מוואלית כאן אינה אינטואיטיבית

בשיר המתקשר לסממני המזרח או הארץ ,  על הברה פתוחההכללי של מליסמה מסיימת

. ייתכן שניתן לראות את המליסמה הזו גם כפוסטלוד מערבי לשיר.  גזיזת הצאן–הבראשיתית 

וגם שם עמירן , )6תיבה ( ]13[ משחק המחנייםמליסמה דומה מסיימת את חלקו הפותח של השיר 

  .   ברור מה הואשלא, מנמיך ומגביה צלילים בתוך קונטקסט מודאלי

תופעה מעניינת המשותפת לארבעת שיריו האחרונים של עמירן היא פתיחת השיר בצלילי 

הטקסט , בקנטילציות למיניהן, במקרים קיצוניים. במליסמה) או סיום חטיבה(וסיומו , רסיטציה

זוהי מעין הפרדה בין אזור טקסטואלי . כולו נישא על גבי רסיטציות עד למליסמה המסיימת

-אצל עמירן הדבר מתרחש בזעיר). במליסמה(לבין אזור מוסיקלי ) סילבי-טטיבי'בחלק הרצ(

ובכל זאת הוא מדגיש עוד יותר את מהותה של המליסמה כנושאת על גבה איזור מוסיקלי , אנפין

  . טהור ללא מיסוך מילולי
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 שוב .]85[ רבקההמליסמה היחידה שפותחת שיר בקבציו של עמנואל עמירן נמצאת בשירו 

והקשר , ך כמקור השראה קדמוני וכביטוי לחיים אותנטיים" התנ–אנו חוזרים לאותו עניין 

ידי הארץ ולמזרחיות מוסיקלית , המליסמה הפותחת ללא משקל מקשטת את הצליל דו. לילִ

במיוחד נכון הדבר בהתנודדות . כאחת המליסמות הערביות בשירים איטיים, יותר מכל, ונדמית

בדוגמת השורוקי לעיל אפשר (שהיא כמו שאובה ישירות ממליסמות ערביות , יבצלילים דו וס

  ). לראות מקבצים דומים של זוגות צלילים

  

  

  1תיבה , רבקה

  

יש ; ראשון-הוא פותח במוטיב צליל שביעי: השיר מערבב איפיונים מוואלים עם דבקאים

שות תוף או מחיאות כפיים  המנעד בכל יחידה מוסיקלית ;אין בו גיוון ריתמי; בו הפסקות להקָ

להקדמה המליסמטית יש כעת פריבילגיה שלא עמדה לאחיותיה . והטמפו יחסית מהיר; מצומצם

  . ולא מושפעת מצלילים כלשהם לפניה, היא פותחת את השיר: בדוגמאות הקודמות

  

-מערב מליסמה ארוכה נוסח המוואל עם מליסמות תוך, שירו האחרון של עמירן בחלק זה

ושונה מסגנונו הפרגמנטלי של ,  מורכב ומאד]103[ הטלהמבנה השיר . ת למילות המשוררשיריו

ובין לבין משייטת ; שהוא למעשה הבית הראשון, בבסיסו של השיר מונח פזמון חוזר: עמירן

אולם המבנה , הטקסט שייך לעולם הילדים. המנגינה בחופשיות ריתמית ובגיוון מקצבי רב

.  הוא נשאר נחלתם של יודעי הזמר–ינה לא מאפשר לשיר להכנס לשם המורכב והארוך של המנג

  :אך אניח את האצבע על נקודות חשובות, לא אתאר את כל הנעשה בשיר

כהגדרתו של , "שובב"הפזמון קצבי ו:  ניגודיות ריתמית בין הפזמון החוזר לאפיזודות.א

במשקל ( חופשיות ומתערסלות האפיזודות לעומתו. הוא קופצני ומגוון מבחינה מקצבית; עמירן

  . הן קרובות יותר לרוח המוואל מאשר הפזמון. ומליסמטיות, )6/8

הפריגיות . הפזמון החוזר כתוב במודוס לה פריגי:  שינויים מודאליים בעקבות הטקסט.ב

 24-30בתיבות : אשר מתבהר רק בחלקי האפיזודות, צובעת את הפזמון בצבע כהה מעט

עינות .  המתארות את חלבה הלבן של אמו46-50ובתיבות , ותו של הטלההמתארות את לובנו וצח
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קו מלודי יורד בסלסולים , עם סקונדה מוגדלת,  מתוארות בגוון מזרחי31-32הירדן בתיבות 

  . ומליסמה מסיימת

, למשל(מליסמות באורכים שונים על מילים : סוגי המליסמות בשיר מתחלקים לשניים .ג

ומליסמה סלסולית ארוכה ; ) מליסמות ארוכות48 ,37,32, 26; סמות קצרות מלי24, 11, 10תיבות 

היא , לכאורה- המוואלית, דוקא המליסמה הזאת". אה"שנמשכת שבע תיבות על הברה פתוחה 

  .     ומנעדה רחב, הקונטור שלה יורד. במודאליות פנטטונית

 מליסמטיות משופע באיפיונים של שיר חופשי מבחינת" הטלה"שהשיר , יוצא אפוא

מבנה ובמודאליות, וחופשיות ריתמית   . אך מורכב בהרבה משיר סטנדרטי ּבַ

  

  מליסמות בתוך מילה

מאחר ואת צליליהן , "אותנטיות"יוסף גולדנברג טוען כי המליסמות בשירי הזמר אינן 

מנתוני . 14בניגוד למליסמה הערבית עצמה שהיא מותחת ומסלסלת הברה יחידה; ממלאות הברות

ומלבד קטעים מלסימתיים ארוכים המושרים , ים שלהלן נראה כי קביעה זו אינה מדוייקתהשיר

  . הרי שגם סלסולים ברמת המילה הבודדת קיימים בשירי הזמר, להברה חסרת משמעות

והרבה , נמצא מעט מליסמות בעליה, לפיכך. מליסמה היא גורם מרגיע, על פי כהן וכץ

, פיתי למצוא הוא מליסמה סקוונציאלית זיגזגית בירידהאחד המבנים שצי. 15מליסמות בירידה

לא מצאתי מליסמות , למעט ארבעה שירים, להפתעתי הרבה". יד ענוגה"בדומה למליסמה בשיר 

 מליסמטישירו ה; של ידידיה אדמון" ילל"בדואי -דופסווהשיר ה: שלושה מהם כבר ראינו. כאלה

כעת נראה ". העלמה על העין"מה בשירו וסיום המליס; "שישי אדמת השרון"של נחום נרדי 

  .  ]74[  סכה בכרם–עמנואל עמירן בשירו של , מליסמה סקוונציאלית המאריכה מילה

היא יורדת . נמצאת מליסמה סקוונציאלית, שהוא מוואלי באופיו, במרכז השיר סכה בכרם

המליסמה . סובפעם השניה אל הפינאלי; אז' הקראר של החג–בפעם הראשונה אל הצליל החמישי 

  .    שמדירה שינה מעיניה, הארוכה ממחישה את הדאגה הכנה של הילדה לשומר

  

  

  7-9תיבות , סכה בכרם
                                                

  . 329' עמ, )ח"תשס(יוסף גולדנברג  14
  . 97' עמ, )ט"תשנ(כהן וכץ  15
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חיזוק הקשר בין המליסמה הסקוונציאלית לעולם המזרח נוצר במסגרתו של מקאם 

בולטותה של הסקונדה המוגדלת במקאם מאפיינת את הקטע כולו כמזרחי . אז בשני השירים'החג

  . ומאירה את המליסמה כמרכיב בולט בסגנון, שום ספקללא 

  

מליסמות בתבנית קישוטית של : המליסמות מתחלקות לשתיים, מתתיהו שלםאצל 

שלם דייק מאד בכתיבת . עם צלילי רסיטציה, יטטיבית'ומליסמות בעלות נטיה רצ; "זרקא"

כך העיד .  קיים פער גדולאך בשלב כלשהו אפילו הוא הבין שבין הכתיבה לבין הביצוע, המליסמות

  ": שבת בכפר"על שירו 

  

דוד זמיר ממרחביה . וזה נשחק, אבל יש בו סלסול מזרחי. הרועים אהבו מאד לשיר את זה

אבל אני לא יכולתי לשמוע . בכל מקום שהיה בא היה מלמד אותו, אהב את השיר הזה נורא

, על כל פנים...  שהוא שר את זה איך–" זה שלך, זה כבר לא שלי: "אמרתי לו. איך השיר נשחק

לא לעשות אותם כל כך , מתוך שידעתי כמה שוחקים את השירים השתדלתי אחר כך להקל

  .   16מסובכים

   

ה רחבה נאך עדיין אינ, יטטיבית של שלם היא אמנם חזרתית למדי'המליסמה הרצ

  :יטטיביות'להלן מספר דוגמאות למליסמות רצ. ושירתית כמליסמה הסקוונציאלית

  

  ,]49 [הנה הסתו עבר

  4-6תיבות 

  

  ,]104[ פצח בזמר

   1-3תיבות 

 

  ,]57 [היתה ארצי

   3-4 תיבות

  

  

                                                
  . 367'  עמ,)1964/2009(ציפי פליישר  16
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נטייתו לכיוון . יטטיביות'משלב בין מליסמות מסולסלות למליסמות רצ ]105[ בשרבשירו 

השיר צריך להיות . תחלופות קצביות רבות וסלסולים, בגלל שינויי משקל, החופשיות המשקלית

, "שבת בכפר"בדומה לשירו , שוב. כמו לחוש את השמש הקופחת בצהרי היום, צע בכבדותמבו

הגם ששלם טורח לדייק ולציין , בוצע במדוייק על פי הוראות התווים" בשרב"קשה לשער שהשיר 

המליסמות הרבות ושינויי המשקל נכתבו בהשראתו . על דקדוקיהם ופרטיהםאת כל הסלסולים 

  .  מחקות את ההד החוזר מן ההרים" הה-הו"כך גם הקריאות . לילושל הרועה הבדואי וח

. יטטיבית'ומספקים את התחושה הרצ, קישוטי השיר מסתובבים סביב צליל הפינאליס סול

 6במול בתיבה -הופעתו של סי. ור'השיר כתוב בסולם סול מז, על פי צלילי חמש התיבות הפותחות

–לה–סול–דיאז- פה: אלא מטטקורד צבא, ורי' מזגורמת לצלילים להשמע לא כחלק מטטרקורד

מסתובב סביבם ומעטר אותם , השיר מתנועע סביב מספר צלילים מועט, במנעד סקסטה. במול-סי

  . עודדו את שלם לכתוב בסגנון מקושט זה, ייתכן שהטקסט על רועה הצאן וצאנו. מכוונים שונים

  

שירו הקצר . ]106[ עלי באר לשיר ינחום נרדסוג מעניין של מליסמה אנו רואים בלחנו של 

השיר . 17תנאי-וזו של שרה לוי,  זו של נרדי–של ביאליק זכה לשתי הלחנות בנות אותה תקופה 

המוטיב . שחוזרת בפעם השניה בצורת דיאלוג בין הפסנתר ובין הקול, חלקית- בנוי במתכונת דו

ולאחריה הרפיה , יניותשעליו מושתת השיר הוא שירה סילאבית על שלושה צלילים זהים בשמ

 המליסמה אינה 6בתיבה : שתי המליסמות הארוכות ביותר הן גם המיוחדות ביותר. מליסמטית

תפקיד הקפיצה הוא . הקווינטובסופה קפיצה מפתיעה ב, במשקל שמשתנה למשולש, סימטרית

המליסמה . 18ולחקות את האינטונאציה הערבית, להמחיש את העלאת המים מן הבאר: כפול

והיא , על צלילה הראשון יש קישוט מורדנט: מתקרבת יותר לרוח המזרח, 12בתיבה , יההשנ

במיוחד בחלק  (צרבתוך מודאליות מערבית אך מנעד , שילוב סוגים שונים של מליסמות. זיגזגית

  .הוא שילוב שאופייני לנרדי) הראשון

  

בר על מנעדו הצר כבר דו. ]3[ שיר החליל הפך את המליסמה למוטיב בשירו מרדכי זעירא

בכל : כך חשוב-אך עוד לא הזכרנו את המבנה המלודי הכל, של השיר ועל חיקוי המיקרוטוניות

. את הפרגמנט המוסיקלי, שמנעדה טרצה, אחת מארבע התיבות הראשונות מסיימת מליסמה

 הופך זעירא את המליסמה, הנה כי כן. וכמו כן הכיווניות, התבנית הריתמית של המליסמות זהה

                                                
ת" מומלץ להאזין לעיבודם של שרה שהם ורמי לוין באתר .הלחנים כנראה מזמינים חיבור ביניהם 17 ׁשֶ רֶ   ".   זֶמֶ
בשיר  ;בביצועה של אהובה צדוקשל נחום נרדי  "צאי לך"בשיר , למשל. הןהזמרות התימניות נהגו לקשט בקפיצה את שירי 18
  .של וילנסקי בביצועה של אהובה צדוק" למרחקים"ובשיר ; של משה וילנסקי בביצועה של חנה אהרוני" זכריה בן עזרא"
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היא מצטרפת לשאר המאפיינים , כך.  בפתיחתו של השיר– עיקרי –ואפשר אף לומר , לגורם בולט

בשנות , שנחשב(וכולם יחד מבליטים את הגוון המזרחי של השיר , של המוסיקה הערבית

המליסמה תופסת מקום של כבוד בעיצובו , גם בהמשך). כחדשני, השלושים של המאה הקודמת

מליסמה בעלת אותו גוון . המליסמות מופיעות מתחילתו ועד סופו, 8 ולמעט תיבה, של השיר

שם היא סוגרת את תנועת הנפת , ידידיה אדמוןל ]16[ שדמתינשמעת בחלקו השני של השיר 

  . החרמש

את . ]107[ ליל גליל, המליסמה מהווה גורם מאפיין ראשון במעלה בשיר נוסף של זעירא

אך עד מהרה הוא ניתק ממנו והפך , "המטאטא"תיאטרון השיר שרה לראשונה אסתר גמליאלית ב

ות של שישה מליסמטיזעירא בונה תבניות בחלקו הראשון של השיר . לשיר עצמאי ומושר בפי כל

חלקן בתבנית , חלקן זיזגיות. כולן בכיוון היורד, )שמיניות-במשקל שש(עשרה -חלקי שש

יות של המליסמות תומכת בסגנון הדומיננט. וחלקן בירידה סקונדיאלית פשוטה, סלסולית

מתהדר גם בסיומות ביאתיות בסופי , שבנוסף אליהן, המזרחי של חלקו הראשון של השיר

בנייתה ההדרגתית של העקומה המלודית שותפה גם כן בעיצוב מזרחיותו של החצי . משפטים

ות משתנה הסולמי: חציו השני של השיר מנוגד אליו בכל האופנים האפשריים, לעומתו. הראשון

השוני בין שני .  וסילביסינקופטיוהסגנון , המשקל מרובע, הטמפו מהיר, מלה איאולי לרה מינור

. שיוצר תבנית מוכרת של מעין מוואל המוביל לקטע מהיר וקצבי, ליבו של השיר- החלקים הוא לב

כאשר אלמנטים , מזרחי/אף הוא הלחנה בסגנון ישראלי" מזמין"הטקסט של נתן אלתרמן 

, וכמובן הדוד והרעיה, לילה, הרים, עדרי צאן, כפר:  לשירי כפר מופיעים בו בזה אחר זהפינייםאו

  . בדמותה של הנערה אביגיל

אשר נשמעים בטהרתם ,  המליסמה משמשת גם ככלי ביטוי נהדר לתיאור זמרה וצלילים

בות ובהתקר, בהתרחקות מהפונקציה שהמליסמה ממלאת בעולם הערבי. ללא מיסוך המילים

דהודם של הצלילים , "ציור בצלילים"למושג המערבי של  המליסמה במקרים הללו מביעה את הִ

  .ואת עליונותם על פני הטקסט, באויר

  

  

  ".שיר"המילה . 7-10תיבות , ]108 [צלצלו מצלות, שלום פוסטולסקי
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  ".לנגון"המילה . 19-22תיבות , ]4 [חליל הקסמים, דוד זהבי

  

 ענו כרם, עמנואל עמירן ניתן למצוא בשירו המורכב והאקלקטי של מליסמה ארוכה אחת

והשיר בנוי במתכונת רספונסוריאלית , המילים הן תערובת של שיר השירים עם ספר ישעיה. ]109[

היא נעה .  סוגרת את הפתיחה לשיר4-5המליסמה הארוכה בתיבות . לא סימטרית של יחיד וקהל

סיום ההקדמה .  מסתיימת בעליה טריטונאלית מפה לסיאך, מעלה ומטה בצעדים סקונדיאלים

כל החלק המליסמטי וסיומו חוזר . על הצליל לה, "ענו לו"בצורה דרמטית ונחרצת , עם זאת, הוא

  . פעמיים

: השופך אור על סגנון הכתיבה הייחודי של עמירן, אוסיף וארחיב מעט על המשך השיר

 מציגות 7-8תיבות .  אחד מהם אופי שונהאשר לכל, בנייתו בפרגמנטים קצרים וחזרתיים

ולאחר מכן יש חילופים תכופים של ;  מציגות פנטקורד פנטטוני9-12תיבות ; פנטקורד מי מינורי

תשובה בוהקהל עונה לו , כאשר היחיד שר בצורה אובססיבית בעקומה זיגזגית, יחיד וקהל

בתוך מסגרת של צלילים , במול-ת אינה ברורה עם כניסתו והיעלמו של סיוהמודאלי. נחרצת

שתו "וממשיכים אותן מקצבים דמויי ,  בנויות מקפיצות ומכרומטיקה27-29תיבות . מעטים

ומסתיימות , תיבותיו האחרונות של השיר מתנדנדות בין סי ללה. 31-34בתיבות " העדרים

 .א: המורכבות בשיר נובעת מכמה רבדים. שמתייצבת על מי, במליסמה במנעד רחב של ספטימה

כתיבה . ב. שמעניק בכל פעם פרשנות שונה לביצוע הקטע הנתון, הדיאלוג בין המבצעים

שילוב מאפיינים מוסיקליים מזרחיים . ג. החולשת על השיר כולו, פרגמנטלית רב סגנונית

  ).       שינויי סגנון, מנעד רחב(עם מערביים ) מודאליות לא סטנדרטית, מקצבים, מליסמות(

יהללו שמו זכיר את המליסמה הארוכה ויוצאת הדופן של עמירן בשיר אי אפשר שלא לה

עולה בטרצה קטנה ויורדת , המליסמה פותחת את השיר אחרי שלושה צלילי סול. ]110[ במחול

המיומנות . בחזרה לסול, עשרה- בצורה סלסולית וכרומטית במקצב של שמינית וחלקי שש

וקשה לתאר שמישהו אי , ה היא גבוהה מאדהקולית הדרושה להפקה נכונה של שתי תיבות אל

ייתכן , לא בטוח שההשפעה הנוכחית היא דוקא ערבית. 19פעם שר שיר זה בפורום כלשהו

אך מכל . הוא שהניע אותו לכתיבה מקורית זו, ששאיפתו של עמירן ליצור סגנון ישראלי חדש

                                                
המאמר עתיד . מירןנידונה בהרחבה במאמרי אודות סוגת שיריו המקוריים של עמנואל ע, כמו שאר השיר, המליסמה הזו 19

 . 2013לראות אור בשנת 
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ה וההודיה מושרות בכולם הברכ: של עמירן" הלל"ניתן להצביע על קו משותף לשירי ה, מקום

הללו ; ]111[ ברכו את אדני: דוגמאות נוספות. ( מליסמטית– ומכאן –בצורה מלאת הוד ורחבה 

  ). ]112[ אל בקדשו

  

  

  

  1-4תיבות , יהללו שמו במחול

  

. אשר לא פסחה על מלחיני הזמר, נסיים בתמונת הזמרת הערביה המסלסלת בקולה

תקשרה החושניות וה, בערבוב המציאות עם הדמיון מסתוריות של האשה מאחורי הרעלה הִ

, עמירן. משוררת לאהובה בין נטפי המור, החושקת והנחשקת, לדמותה של האשה משיר השירים

אפיין את סלסוליה של הרעיה במליסמות עולות ויורדות , שבאמתחתו שירים רבים משיר השירים

  . בנוסח מזרחי

  

  

  1-4תיבות , אני חבצלת השרון

  

  

  5-8תיבות , לה מן המדברמי זאת עו

  

אך שניהם מביאים עמם את הרוח , שני השירים שונים זה מזה באווירתם הכללית

, הוא שיר חופשי יחסית, "אגדת שלושה וארבעה"שנכתב ל, ]113[ אני חבצלת השרון: המזרחית

אך הסלסולים והמקצבים , המודאליות שלו אמנם פנטטונית. וללא משקל כתוב, מרובה פרמטות

מחכה לשוא לאהובה שיבוא להריח את , שעל פי השיר, מים את חבצלת השרון כדמות מזרחיתמד
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אך סלסוליו נשמעים מזרחיים , הוא שיר קצוב ומהיר ]114[ מי זאת עולה מן המדבר. ריחה המתוק

  . במול-רה–דו–במול-סי–בטטרקורד צּבא לה

  

  אורנמנטים שכיחים

משופעים לאין שיעור באורנמנטים ממספר שירי הזמר המכונסים תחת מעטה המזרחיות 

על פי הרצל " זרקא ("turn/grupettoהשכיח מביניהם הוא תבנית קישוטית דמויית . מינים

והוא יכלול , "סלסול "ואקרא ללצורך העניין ). 20לפי רונית סתר" המוטיב הישראלי"ו, שמואלי

התורכי של סלסול במרש ה לבדומ (או השני, בקבוצה מקושטראשון בתוכו תבניות בהן הצליל ה

שלא כמו , תבניתו מונה ארבעה צלילים בלבד: סול הוא קצר לעומת המליסמהסלה ).מוצרט

  .שיכולה להמשך על פני מספר תיבות, המליסמה

נדמה כי , למשל, אצל מתתיהו שלם. ברפרטואר השירים נמצא אין ספור דוגמאות כאלה

המלחין הבולט בהיעדרו .  והאותנטיות הישראליתהסלסול הוא חלק בלתי נפרד מייצוג המזרחיות

הנוטה , שיריו מצטיינים בסגנון אישי: ואין תימה בכך, מרשימת הסלסולים הוא עמנואל עמירן

  . התרחק ממוסכמות מוסיקליותל

או בטמפו איטי /הופעתו בשמיניות ו. עשרה מהירה- הסלסול יופיע כרביעית חלקי שש, לרוב

 ]115[אני לדודי השיר . גם אם השיר איננו בהכרח ריקוד, ני האיטימתקשרת לרוב לריקוד התימ

הסלסולים בחלקו הראשון של השיר הם במסגרת שמיניות :  ממחיש זאת בבהירותיוסף הדרשל 

,  החביב על זמרות תימניות השובביהקפיצה האוקטבית מתפרׁשת כמשחק הקולי. 21בטמפו מתון

  : כפי שסיכם זאת אידלסון.  בשירים תימנייםוריות'ור קשור למז'ואפילו הסולם פה מז

  

בלי ) Dur(בנויה היא על הסולם החזק ]: של הנגינה התימנית[ואלה הם סימני הנגינה שלהם 

וכן על הסולם הדורי , ורוב נגינתם על הסולם הזה]  במקורכך) [Septina(המדרגה השביעית 

)Dorisch ( ועל הסולם הרך המזרחי)Aolisch(22.  

  

                                                
מחיל את תבנית הקישוט על , בניגוד לסתר, שמואלי. Ronit Seter (2004), p.182; 1-18' עמ, )1971(הרצל שמואלי  20

  . ולא רק כעיטור צלילי, פראזות מוסיקליות שלמות
 מפעלי תרבות :אביב- תל, )1976 (ושניםערב של שבתוך . בנוי על אותה מתכונת מלודית וריתמית" קבלת שבת"שירו  21

 . 24'  עמ,וחינוך
 .  23' עמ, )ט"תרס(אידלסון . צ.א 22
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אפשר לציין כאן את היעדר הפה , שאידלסון הזכיר' מי'יעדר הצליל המוביל בנוסף לה

השיר מסתיים במנגינה פנטטונית המוסיפה , לבסוף. כפינאליס לאורך כל השיר עד סופו

  .  אמביוולנטיות

. הסלסול בסופי המשפטים ללא כל ספק שייך לסגנון המזרחי ]116[ דור עזוזגם בשירו 

-ומשווה לו אופי דורי, יה את הצליל השישי תוך כדי הסלסולבפריודה השניה הדר מגב

  .  בעלת שלוש תיבות בלבד, יש לציין, הפריודה. ארצישראלי

  

   

  3-5תיבות , דור עזוז

  

, ייתכן. עיטור מרכזי נוסף ברשימת הסלסולים בעלי קונוטציה מזרחית הוא ירידה זיגזגית

אחת . ר לערעור יציבותו של הצלילנוגעת לעובדה שהוא קשו" מזרחי"שחלק מתפיסתו כ

הסקוונצה הזיגזגית בפריודה . ]117[ הנך יפה, אפרים בן חייםהדוגמאות לכך היא שירו של 

. על אף שהפריודה הראשונה לא מראה סימנים לכך, האמצעית של השיר מוסיפה לו גוון מזרחי

מונה רחבה הרבה לת, "השירימית-שיר"כי מפנטזיה יהודית "בכך היא הופכת את המחול התנ

ירידות זיגזגיות נוספות בסופו של השיר רק . יותר בעלת סממנים של זמן ומקום אוריינטלים

  . אשר דרך שיר השירים קישרה בין היהדות למזרחיות, מחזקות את האסוציאציה הבראשיתית

 הירידה הזיגזגית מצטרפת לשני אלמנטים מזרחיים ראובן ירוןשל  ]118[ כתנת פסיםבשיר 

-9עד לתיבות , השיר על הגן המתעורר באביב מתנהל במשקל מרובע, מבחינה משקלית: וספיםנ

חריגותן של שתי התיבות מצויינת גם בעליה . בהן הוא מתחלף לחמישה רבעים ושני רבעים, 10

שלשיר זה , ירון מציין בהוראות הביצוע, מעבר לכך. מעבר לגבולות המלודיים שהוגדרו עד כה

 חליל – )בדומה לאלה ששימשו בלהקתו של עמנואל זמיר(ליווי שנחשבים ערביים דרושים כלֵי 

מתווספת למכלול איפיונים משקליים , אם כן, הירידה הזיגזגית. ותוף כד) באוניסון(

  .ואינסטרומנטליים התורמים לעיצובו המזרחי של השיר

שהפך לריקוד , ]119[ באנה הבנות היטיב לשלב בין שני סוגי הקישוטים בשירו אורי גבעון

מקשטת את צלילי , המונה ארבע תיבות בלבד, הפריודה הראשונה. פופולארי בשנות החמישים
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, ראשון מובלטת בסיום כל חצי פריודה-הסיומת במוטיב שביעי. המנגינה בסלסול ובזיגזג לסרוגין

  . ריקוד כמו תימני-וכל אלה בשילוב הטמפו האיטי יוצרים שיר

אורנמנטים סלסוליים השילוב בין , ]120[ שמאלו תחת ראשי, ם נסימובנסיגם בריקודו של 

ולאווירת , למשפטים החזרתיים, שמצטרפת לשינויי המשקל,  מעורר השראה מזרחיתלזיגזגים

  . שיר השירים

  

קו הליווי נושא את  ,בשיר. ]121[ דודי ירד לגנו, משה וילנסקילסיום נראה את שירו של 

נוסחאות אימוץ ו, "שמשון ודלילה"ים קישוטיים באבוב נוסח 'פסאז באמצעות, הגוון המזרחי

) 1-12תיבות (חלקו הראשון . השיר בנוי משלושה חלקים .מקושטותליווי אוריינטליסטיות 

ומצייר את האווירה האקזוטית הקסומה בטמפו , ממשיך את סגנונה המוסיקלי של ההקדמה

  .צרובמנעד שירי , באבוב" ערבסקי"בליווי , איטי

  

  

  1-6תיבות ההקדמה , דודי ירד לגנו

  

סימני ההיתק של השיר מצביעים על סול : ההקדמה בנויה על אמביולנטיות מודאלית

- בקאר למי- בעוד המלודיה מתלבטת בין מי, אולם ההרמוניה בנויה על קווינטה חלולה, מינור

אך הליווי ,  סולהבס נשאר על: אי הבהירות נמשכת גם לתוך חלקו הראשון של השיר. במול

אך גם דוֹריּותוֹ זו של . במול במלודיה-עם סי, הפעם, במול-בקאר למי-ממשיך להתנדנד בין מי

טשטשת החלק השני . 10בקאר בתיבה -במול לסי- כאשר הליווי בסופו מגביה את סי, הקטע מִ

השמע שגורם לחלק השני ל, צליל הטרצה החסוך. ים יורדים בנבל'מלווה בארפז) 13-16תיבות (

רי,  בליווי16מופיע בתיבה , ורי לחלוטין'מז   .  ומשיב את המודוס הדוֹ

שונה מן השניים שקדמו לו בקצביותו )  בוולטה השניה17-22תיבות (החלק השלישי 

. ואין בו כל אמביולנטית מודאלית, מעוטר בסלסולים, סינקופטיהוא . ובתכונות הקו המלודי

סיום החלק ! 18משיכה לסול באקורד דומיננטי בתיבה  לראשונה אנו נתקלים ב– נהפוך הוא

. המעוטרת בקישוטי החליל, בסגירה אוניסונית איטית ודרמטיתמתבצעים וסיומו של השיר 
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כמו שקיימת (שלושת חלקיו של השיר בנויים על פי המתכונת המזרחית של כתיבה פרגמנטאלית 

ותר ואין בה הפסקות אם כי כתיבתו מצומצמת עוד י, בעיקר אצל עמנואל עמירן

העיבוד האוריינטליסטי של כלי נשיפה בקישוטים ונבל ). אינסטרומנטליות כמו אצל וילנסקי

 במילותיו של שיר – מעל כולם –הנתמך , ים יורדים מעצב את צביונו האקזוטי של השיר'בארפז

  . ובקישוטיות הרבה בקו הליווי, השירים

  

  סיכום

לתוריות הקולית היא אחד מהמ . אפיינים הבולטים של המוסיקה הווקאלית הערביתהאִ

, ת הכותרת של זמרים מזרחייםהם מגול, נם נהירים ליוצאי המערבשאי, אופני הפקת הקול

בהיותה גורם מכריע . המתהדרים ביכולתם לסלסל ולעטר את הקו המלודי בקישוטים רבים

. אך שם שינתה את פניה, חדרה המליסמה גם לתוך שירי הזמר העברי, בעיצוב השיר המזרחי

קיבלה המליסמה אופי של עיטור , בהיעדר מבצע שיוכל להפיק את המליסמה באינטונציה הנכונה

הדרך לשלב את המליסמה בשירי . מוסיקלי לשיר" פוסטלוד"או " אינטרלוד"מעין , עצמאי נלווה

צב אותה  ולע– הארכת הברה על פני מספר צלילים – בסיסיתהזמר היתה לקחת את תכונתה ה

כאשר השיר הערבי המקורי לא היה : אף יותר מכך. כחלק מהזמר העברי המקורי, כתופעה חדשה

ליסטיות חשו המלחינים צורך להוסיף לו ערבסקות אוריינט, לאזניים מערביות" מזרחי"מספיק 

היא נוטה יותר , כאשר מנעדה של המליסמה רחב. בליט את מזרחיותוכדי לה, במנעד מערבי רחב

 היא נוטה לכיוון –כאשר היא מגובה באלמנטים מוסיקליים מזרחיים נוספים . וון המערבילכי

שנשאבה שהמליסמה בשירי הזמר איבדה ממהותה המקורית , התוצאה הסופית היא. המזרחי

  .המתאימה לקהלה החדש, אך קיבלה צורה חדשה, שירים העממיים הערבייםמה

מבנה של . זמר משופעים בהם לאין שיעורהרי ששירי ה, ככל הנוגע לסלסולים קצרים

הסלסול הפך לסימן .  נפוץ כמעט אצל כל מלחין ומלחיןturnארבעה צלילים מקשטים בתבנית 

כפי , וגם, והוא נכתב בשיר גם בתור השפעה מזרחית אמיתית, היכר של המוסיקה המזרחית

  . כסממן היכר עבור יצירת פארודיה, שנראה בהמשך
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  :סיקליותהשפעות חוץ מו. 6

  פזמונים מן הבימה הקלה. א

  

ר בצורתו המזרחיתעיקר הדיון  מֶ תחת . עד כה נסב על גורמים מוסיקליים שעיצבו את הזֶ

 ראינו איפיונים מוסיקליים –התנהגות מלודית וקצב , מודאליות –שלושת התכונות הראשיות 

 את תשומת הלב כעת נפנה. במלבושם החדש בזמר העברי, המקושרים ישירות לזמר המזרחי

תוכן , מלבד נטייתו האישית של המלחין. מוסיקליים בהלחנת שירי הזמר-להשפעת גורמים חוץ

ראינו בעבודה סוגים שונים של . הוא אחד הטריגרים העיקריים לכתיבה בסגנון מזרחיהשיר 

, גמל, חליל(סטראוטיפים מזרחיים ; )דמויות או פסוקים(כיים "נושאים תנ: טקסטים כאלה

גורם נוסף שחבר אל הטקסט ). הפרחת השממה, קציר(ופעולות הקשורות ביישוב הארץ ; )עיםרו

לה להיות ציון ארוע והסיטואציה יכ. הסיטואציה לשמה הוא נכתב ובוצע, היינו. הוא הקונטקסט

  . או הופעה בימתית, גיגהח, טקס, מסויים

מקורם , ובפרט עולי תימן, שעניינם יהודי המזרח, רבים מן השירים המוכרים לכולנו היום

 שראלים שהציג מגוון דמויות צבעוניות מההווי היעִ , התיאטרון. בתוכניות התיאטרון הסאטירי

מקומם יוצא הדופן , ראשית: שתי סיבות עיקריות חברו לכך. נתן לעולי תימן במה מיוחדת, בארץ

העניין , שניתו;  אי השתלבותם בשכבה ההגמונית ודחיקתם לשוליים–בחברה הישראלית 

עלה על " תימני"פזמון . ומורשתם העתיקה, שעוררה בקהל יוצאי אירופה תרבותם המיוחדת

. הוא נתן אלתרמן ומשה וילנסקי" תימנית"כשהצמד המזוהה ביותר עם כתיבה , הבמה דרך קבע

. שהטביעו את חותמם על הזמר העברי, )כמובן, לא רק סאטיריים(יחד הם חיברו פזמונים רבים 

מתאר . מחבריהם הפכו להיות כמעט אלמונים, שבאופן פרדוקסלי, יריהם נהיו קאנוניים כל כךש

  :זאת אריאל הירשפלד

  

הם היו משהו .  לא היו בגדר בידור או אמנות– [...] "וילנסקי-אלתרמן"גם צירופי המלים 

ולות ך ושאר ק"פרקי היום בתנ, אות החדשות, צפירת המכוניות, הדומה לציוצי הציפורים

  .1החיים המחזוריים והנצחיים

  

שגם אם לא היה ראוי , מקפלים בתוכם יחס של שנים ליהודי תימן" תימנים"השירים ה

נעקוב כעת אחר הרקע בו צמחו .  בשיר הוא בא לידי ביטוי בקריצה וברוח מחוייכת–צדק וומ

                                                
 ". מאה שנה להולדת משה וילנסקי", )2010(אריאל הירשפלד  1
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צעי השירים היוו ובתוך כך נראה גם כיצד מב, הסאטירה הגדולים- בעיקר בתיאטרוני, שירים אלה

  ". תימני"גורם מכריע במסירת השיר לקהל כשיר 

  

  רקע היסטורי

קמו , לאורך מספר שנים.  כבר בשנות העשריםראשית צמיחת התיאטרון בארץ נעוצה

 הן בשל ,נסיונם לא צלח. לקהל הרחבשניסו להעלות מופעי תיאטרון , והתפרקו קבוצות שונות

בתחום מלבד התיאטראות הדרמטיים שקנו אחיזה . מקצועיעדר נסיון יקשיים כלכליים והן בה

שעלה " הבימה"ו, 1925בייסודו של משה הלוי בשנת , "האהל("באמצע שנות העשרים המופעים 

 התיאטרון –הקומקום : "הוקם בארץ תיאטרון קברט ראשון מסוגו, )ארצה שנה לאחר מכן

לה התיאטרון מופעי ביקורת מדינית הע, בהנהגתו של אביגדור המאירי". ישראלי- הסאטירי הארץ

 הושרו ודוקלמו  המערכוניםקטעי, שהושאל ארצה מצרפת, ובהשפעת סגנון הקברט; וחברתית

היה הראשון בארץ שהגיב " הקומקום"תיאטרון . 2שישב סביב לשולחנות, בנוכחות קהל קטן

  .  בצורה סאטירית ועוקצניתיום ביישוב-על מאורעות בחיי היוםמיידית 

, הראשון כתב אביגדור המאירי לזמרת הנודעת ברכה צפירה" תימני"פזמון האת ה

והוא מתאר בצורה סאטירית את , "שבחו והודו לתל אביב"שמו של הפזמון . שחיזקה את שורותיו

מזכיר המאירי את מצחצחי , בין השאר. יום בתל אביב מנקודת מבטו של עולה מתימן- חיי היום

המילים . התיירותית כרם התימנים" האטרקציה"ואת , תוניםהנעליים התימנים ומוכרי הע

 –לא החזיק מעמד זמן רב " הקומקום"תיאטרון . 3"למדבר שאנו "–הולבשו על מנגינה בדואית 

, שכן הסתייגותם של השחקנים מביקורת פוגענית, חריפותו של המאירי היתה לו לבסוף לרועץ

לעזיבת השחקנים המובילים מן התיאטרון גרמה , מתפשר של המאירי-בתוספת אופיו הבלתי

  . לאחר כשנה

אביחנן ברגמן וחברו המלחין -המקורי הראשון נכתב על ידי הפזמונאי הלל" תימני"השיר ה

 חיברו, "הקומקום"שהוקם לאחר סגירתו של , "החרטום"להצגה בתיאטרון . מרדכי זעירא

על הבמה הופיעה .  באוניה–צה  על עלייתם של בני תימן אר]122[ למולדתי את שירם השניים

מי שעתיד , שנישאה כעבור זמן לא רב למשה ואלין, אסנת הלוי-זמרת תימניה צעירה בשם שרה

. והושר בכל פה, השיר התפשט במהירות בארץ". לי לה לו"לימים להיות מייסד התיאטרון 

  : אשתו של המלחין, מספרת שרה זעירא

                                                
  ". שאנסוניירים"כוכבי הקברט הם ה. 170-171' עמ, )1991(מנחם דורמן  2
  . 54-55' עמ, )ט"תשס(דן אלמגור  3



 188

 יום. כולם שרו אותו. התפשט כמו אש בשדה קוציםמיד מפה לאוזן ו  כמובן שהשיר הזה עבר

להם  אמר. וכמובן זייפו, הם שרו את השיר הזה. אחד הלך זעירא ונקרתה בדרכו חבורת נערים

 אנחנו למדנו את השיר מזעירא. אל תבלבל את המוח"והם אמרו ". לא ככה שרים"זעירא 

  ...4"אם למדתם מפי זעירא אז בסדר ":זעירא  ענה להם". עצמו

  

הוא פותח בדגש על צליל , ראשית: כמה מאפיינים מוסיקליים מזרחייםמבנוי " למולדתי"

, מקסום-אל ערביהות תואם לאיקאע סינקופטימקצב התיבות ה, שנית. ^7- ^1בתנועת , נמוך

לעליה , בנוסף. כפי שנראה להלן, בשיריו הסאטיריים של משה וילנסקיבמיוחד ווח שר

  ").   יפים הלילות בכנען"נוסח (סוציאציות למוואל העולה לצליל ארוך  יש א5הקווינטאלית בתיבה 

לעומתם עלה ופרח תיאטרון . החזיקו מעמד ימים רבים" החרטום"ולא " הקומקום"לא 

פעל במשך " המטאטא"תיאטרון ". הקומקום"שהוקם על ידי פורשיו של , שמו" המטאטא", אחר

והוא הראשון שנתן במה קבועה , מה הסאטיריתיותר מכל חבריו לשדה הבי, עשרים ושש שנים

  . לזמרת תימניה בתוכניותיו

      

  )1928-1945(" י" התיאטרון הסאטירי הא–המטאטא "

כתיאטרון המרכזי בארץ הניזון " המטאטא"במחצית הראשונה לשנות קיומו פעל תיאטרון 

שקף בדרך היתולית את מטרתו היתה להציג סאטירה ציבורית ול. ומגיב עליהם, מארועי היום יום

דת , חברה, התנועה הציונית, עליה, מפלגות: תוך נגיעה בנושאים הרלוונטים, החיים ביישוב

קרוב , היה מעודן יותר" המטאטא", לשעבר של המאירי- לעומת תיאטרונו, עם זאת. 5וכיוצא בזה

 לרוב במתכונת העניינים הנידונים בו הוצגו. 6מאשר תיאטרון סאטירה, ברוחו לתיאטרון קומדיה

יּו בְ   . 7שאין בהכרח חוט מקשר ביניהם, דיאלוגים ופזמונים,  שרשרת של קטעי מונולוגים–היינו , רֶ

  

שהכיר , אלתרמן. החלו עת הצטרף לכוחותיו נתן אלתרמן" המטאטא"שנותיו הגדולות של 

ו לכתיבת ניצל את מיטב כשרונ, מקרוב את תרבות הקברטים בזמן שהותו בפאריס לצורך לימודיו

, במשך עשור, וכך. כמו גם תרגום מערכונים משל אחרים, פזמונים סאטיריים וליריים לתיאטרון

עובדה שהסבה גם לו וגם , "המטאטא"היה אלתרמן לפזמונאי הבית של , 1934-1944בין השנים 

שהיה בכתיבתו נוח , נשבו בקסמו של אלתרמן, כמוהו השחקנים, הקהל. לתיאטרון עונג רב

                                                
ת"תר עדותה מובאת בא 4 ׁשֶ רֶ    .  id?asp.song/il.co.zemereshet.www://http=373" זֶמֶ
  . 16' עמ, )1991(אילנה קליימן  5
  . 179' עמ, )1991(מנחם דורמן  6
  . 13' עמ, )2005(נעמה רמות ; 175' עמ, שם 7
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 עשה זאת בחינניות –וגם כשעקץ , פזמוניו של אלתרמן לא היו תוקפניים. ות וגמיש לשינוייםלברי

 לא היתה בכוונתו לאבד צופים –אופיו המסחרי של התיאטרון גם הכתיב לו מדיניות זו . ובשנינות

  . 8הצנזורה הבריטית כפתה עליו משנה זהירות, ונוסף על כך, פוטנציאליים

 –בוצת הכותבים פתרה לתיאטרון בעיה שהתקשה בה לא מעט כניסתו של אלתרמן לק

שנשענו , "הבימה"ו" האהל"בניגוד לתיאטראות הגדולים . ישראלי-יצירת חומר מקורי ארץ

, בהיותו תיאטרון אקטואלי, "המטאטא"תיאטרון , בעיקר על מחזות קלאסיים רוסיים ואירופים

. ן היה בדיוק הכתובת הנכונה לדרישה כזואלתרמ. ומעורר, חדשני, השתוקק לחומר כתוב עדכני

  :ואולי אפילו הרגע שכולם חיכו לו, פזמוניו היוו כמעט תמיד את רגע השיא בהצגה

   

גם תפקיד נוסף , כמובן, היה לו, עם שנועד לשמש מעין מסד לרקום עליו את המוסיקה, הפזמון

-את מוסר)  בקלותהנזכר(לומר במילים ספורות ובחרוז ,  לתמצת את עיקרו של המחזה–

אם הושר והוגד על ידי , מבחינה זו יכול היה הפזמון. שאין הצגה סאטירית בלעדיו, ההשכל

כאלו היו ,  ובאמת–להיות שיא ההצגה , זמר או זמרית המסגלים אותם לעצמם בגוף ובנפש

  . 9"המטאטא"רבים מפזמוניו של אלתרמן ב

  

על הצד המוסיקלי בעשור . ני התיאטרוןיד ימינו של אלתרמן ביצירת הפזמונים היו מלחי

החיבור בין .  משה וילנסקי–ומעל כולם , מרדכי זעירא, 10האלתרמני היו אחראים מרק לברי

ליריים , אלתרמן ווילנסקי הוליד כמה מן השירים המפורסמים והאהובים ביותר בזמר העברי

חד מתיאטרון גם כאשר פרשו י, עבודתם כצמד נמשכה שנים ארוכות. וסאטיריים כאחד

  ".  לי לה לו", ועברו לתיאטרון המתחרה" המטאטא"

. 1928בשנת , מסורת הכתיבה התימנית החלה כבר בתוכניתו הראשונה של המטאטא

שלא היסס לבקר את יחס , "לצחצח נעליים"בשיר , עמנואל הרוסי חיבר את המילים ללחן עממי

, הדרה ממקורות ההשפעה והשלטון, מסורת ארוכת שנים של השפלה ודיכוי: היישוב לתימנים

 אמונתו הבלתי מעורערת של התימני בגאולה ובביאת המשיח – ואולי בגלל –ולמרות זאת 

הדמויות התימניות דיברו במבטא רוסי כבד " המטאטא"בשנותיו הראשונות של ...). התימני(

ודי של אך השתדלו בכל מאודם להבליט את מבטאם הייח, )יוסף אוקסנברג, יעקב טימן(

עם כניסתן של בנות . 11ואת לבושם הבלוי, )'מסחסח נעליים'(' ס-ב' בייחוד בהחלפת צ, התימנים

                                                
 . 179-180' עמ, )1991(מנחם דורמן ; 50 'עמ, )1990(דבורה גילולה  8
 . 174' עמ, שם 9

  . שיריו לא השתמרו, לצערנו 10
  . 68' עמ, )ט"תשס(דן אלמגור  11
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של ) האותנטי(וכעת תפסו הן את מקומם , השתנתה התמונה, "המטאטא"תימן לתיאטרון 

  . התימנים

מבנות ( גייסה קבוצת שחקני המטאטא לשורותיה את הנערה אסתר גמליאלית 1935בשנת 

ובאופן הזה היא המשיכה את מסורת שירתה של , על תקן הזמרת התימניה) ינה ניקובהלהקת ר

עשתה דמותה של גמליאלית רושם עצום , בעומדה על הבמה". הקומקום"ברכה צפירה בתיאטרון 

 ומראּה' ע- וה' ח-ההיגוי המיוחד של ה. שהיה רובו ככולו אשכנזי, על הקהל היושב באולם

היא ". הזמרת התימניה"מעמד , ונה מזה של שאר השחקנים באולםהאקזוטי שיוו לה מעמד ש

שאף יצא עמה לסיבוב , שיריה הולחנו בעיקר על ידי משה וילנסקי". ישראלי-הזמיר הארץ"כונתה 

כתב אלתרמן במיוחד " גדליה רבע איש"את השיר . במקביל להופעותיה בתיאטרון, הופעות בארץ

הלכתי איתה לבתי כנסת : " החל לכתוב בסגנון תימניוילנסקי מספר כיצד. 12לדמותה וקומתה

שלא , אהבתי את הקצב והחן של התימנים והתחלתי, ספגתי את הפולקלור התימני, תימניים

בין השירים התימניים ששרה גמליאלית ניתן למנות את . 13"לכתוב בסגנון התימני, במתכוון

ורת של כתיבה מיוחדת לזמרות כך החלה מס. 14"הטנגו התימני"ו; "בכרם תימן"; "אלימלך"

רגע הפכו - עם פזמונים שבן, מסורת שתתחזק עוד יותר בתיאטרון הבא שייפתח, ממוצא תימני

  . ללהיטים ביישוב

  

  )1944-1954 ("לי לה לו"

תיאטרון הארץ "ששיחק ב, ואלין. משה ואלין, הקמת התיאטרון היתה שגעון של אדם אחד

סאטירה - חלם זמן רב להקים תיאטרון קברט, "חרטום" וב"קומקום"ב, של מנחם גנסין" ישראלי

לאחר . תוכניתו יכלה להתגשם רק משגייס את הכספים הדרושים והכין אולם ראוי. 15משל עצמו

אותה , לימים. היה ברור לואלין שעליו למצוא זמרת תימנייה, )רובם יוצאי פולין(שאסף שחקנים 

, שהיתה אז בת עשרים ואחת, לבעלה של דמארי.  שושנה דמארי–זמרת הפכה לתגלית כל הזמנים 

  . 16הובטח שחדר הלבשה סגור ונפרד יעמוד לרשותה

אף על ". לילה בגלבוע"להצגה הראשונה חיברו לה אברהם שלונסקי ונחום נרדי את שירם 

כשם שבלטה , בלט השיר בנוכחותו, פי שבשיר עצמו אין מאפיינים מוסיקליים של שיר תימני

החל מההצגה השניה הגיע משה וילנסקי .  רקע השחקנים יוצאי אירופהדמארי עצמה על

                                                
 . 233' עמ, )1991(בתוך מנחם דורמן . וילנסקי מספר שהוא ואלתרמן ממש העריצו את אסתר גמליאלית 12
  . 44' עמ, )2007(ערן ליטוין  13
המידע אודות אסתר גמליאלית לקוח מהביוגרפיה של ". ליל גליל"ו" הטנדר נוסע"מניים אחרים כוכמובן גם שירים לא תי 14

   . ArtistId?asp.Biography/il.co.mako.mooma://http=15658, "מומה"יורם רותם באתר 
 .2 'עמ, )2005(נעמה רמות  15
 . 3' עמ, שם 16
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התלהבו , וילנסקי ואלתרמן גם יחד. וקיבל אחר כבוד את תפקיד מנהלו המוסיקלי, לתיאטרון

בדרכו השנונה . 17מובהק" תימני"והחליטו לכתוב לה שיר , מאד מהזמרת התימניה הצעירה

הקשר בין בני תימן לחמורים (חמור ...רה תימניה לוהמבודחת כתב אלתרמן פזמון אהבה מפי נע

, וכנראה נבע מתוך סמל לעוני וגם מן האסוציאציה לחמורו של משיח, נמשך בכמה וכמה שירים

וילנסקי שילב בשיר מאפיינים מוסיקליים ). דמות שגם לא נעדרה מן הפזמונים על יוצאי תימן

  .   18דרמטית-בתוך מסגרת רומנסית, מזרחיים

ובדיחותיו , המבקרים שיבחו אותו. ית השניה הזניקה את מעמדו של התיאטרוןהתוכנ

לערוך מסעי " לי לה לו"הספיקה חבורת , עד מלחמת העצמאות. 19הטריות הסתובבו בארץ

העתונות ציינה כי בהצגות . ואף להקליט תוכנית לרדיו, אביב-הופעות ביישובים שונים מחוץ לתל

העתונים בעברית ובאנגלית ,   באשר לשושנה דמארי20! צופים800,000-התיאטרון ביקרו למעלה מ

הגדירו אותה , הם צפו לה עתיד של כוכבת. לא חיסרו סופרלטיבים ותשבחות לאחר הופעותיה

חביבת ", "עושה חסד עם חרוזיו המבריקים של נתן אלתרמן", "בעלת קול נעים והרבה קסם"כ

זמרת "לא נשכח מעמדה כ, עם זאת". תינהזמרת המפורסמת ביותר בפלס"ואף ה, "תל אביב

פעמים רבות ציינו כי היא זו ". קונטראלטו"לה נלוו תאורי תלבושותיה וקולה ה, "התימניה

עד , הפזמונים שנכתבו בעבורה הלמו היטב את דמותה ומראה. 21שהצילה את התוכנית משממון

  :ומתי היא עצמה, כי קשה היה להבחין מתי מתוארת הדמות מן הפזמון

  

התמזגה בהופעתה עם דמות הנערה הדוברת , ששרה את השירים, הנערה שושנה דמארי

הפרסונה הבידיונית שאלתרמן יצר . בשירים עד שקשה היה לקהל להבחין בין המציאות לבדיון

במשפחה המכתיבה את , עבור דמארי היתה של נערה צעירה ותמימה הגדלה בחברה מסורתית

על מהות , גרותה המינית ותוהה על הרגשות הסוערים שבהנערה העומדת על סף ב, גורלה

נערה יפה ומושכת שמחזריה רבים ויופיה מעורר , האהבה ועל הנישואים העומדים בפתח

  . 22הערצה

  

אך מהר מאד למדה כיצד להשתמש , הופעתה הבימתית של דמארי החלה כפשוטה ותמימה

וכך , ובלט היתה דרמטית ותיאטרליתשירתה בהיגוי תימני מ: ביכולותיה כדי להפנט את הקהל

                                                
  .  92' עמ, )ט"תשס(דן אלמגור  17
  ...  היסטוריה–והשאר , "כלניות"השיר היה . למקרה שהקהל ירצה הדרן, לאותה הצגה הכינו אלתרמן ווילנסקי שיר נוסף 18
  . 9' עמ, 15לעיל הערה  19
 . 13' עמ, שם 20
ת"וגרפיה של שושנה דמארי באתר ומצויים בהרחבה בבי, 1947-1945ציטוטי העיתונות הם בין השנים  21 ׁשֶ רֶ " זֶמֶ

406=id?asp.artist/il.co.zemereshet.www://http .   
  . 197' עמ, )1993(דבורה גילולה  22
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לא שרה דמארי , בסך הכל. אוריינטלית של כל הזמנים-קנתה את מקומה כזמרת הישראלית

מרים בת "ו, "בכרמי תימן", "גמליאל" ניתן למנות את –פזמונים רבים שעוסקים ביהודי תימן 

זכו " לילה לילה"ו" הביתה", "כלניות"השירים הליריים , יחד עמם. כשיריה התימניים" נסים

  . העבריחלוצת הזמר והשלימו את דמותה כ, לתפוצה לא פחות מועטה

  

 1949בשנת . בזמן מלחמת העצמאות נסגר התיאטרון וחבריו התגייסו לשורות הלוחמים

שיצאה , את מקומה של שושנה דמארי. הפעם עם שחקנים חדשים, נפתח התיאטרון בשנית

משה וילנסקי . 23חנה אהרוני, עשרה- נערה בת שש, ת חדשהתפסה כוכב, ב"לסיבוב הופעות בארה

ואת שירו של יעקב אורלנד ; על בת בוכרה, "זוהרה"קין 'הלחין עבורה את שירו של רפאל קלצ

ובהמשך הקריירה שלה התפרסמה בזכות , אהרוני היתה גם כן זמרת מוערכת". זכריה בן עזרא"

בשנותיו האחרונות של התיאטרון . ע אוקטבותיכולותיה הביצועיות ומנעד קולה המשתרע על ארב

. 24גם שורת רקדנים תימנים, שהפכו להיות יותר ראוותניות ומלאות אמנים,  להצגותיוהנוספ

 באותה שנה בה נסגר קודמו – 1954בשנת , ככל הנראה בשל חובות כספיים, התיאטרון נסגר

  ".   המטאטא"תיאטרון , ומקבילו בתפקיד

  

  סאטירה בזמר העברי

  איפיון הטקסט

בראשית דרכו של . מתורגמים ומקוריים: החומר התיאטרלי התבסס על שני מקורות

 אך ככל שגברו הקולות ליצירה עברית ;המערכונים המתורגמים היו רבים במספר, התיאטרון

מתוך ,  נוצרה כתיבה עניפה ופוריה בעברית–וככל שכוחות השוק המקומי עלו והתחזקו , מקורית

התגייסו לכתיבת הפזמונים , "לי לה לו"וכלה ב" הקומקום"החל מ, לאורך השנים. יהווי ישראל

, בין הבולטים שבהם היו אביגדור המאירי. מיטב המשוררים והפזמונאים של אותה תקופה

בהיותו , נתן אלתרמןאולם הבימה המרכזית ניתנה ל. יחיאל מוהר ויעקב אורלנד, עמנואל הרוסי

  ". לי לה לו"ולאחר מכן , "המטאטא"ן פזמונאי הבית של תיאטרו

 - ברוך, יהודי מאמין צנום: הדמויות התימניות היו קריקטורה חיה של הדמות האמיתית

תכונות אלה הקלו על הממסד לנצלו לצרכיו ולשמרו בתחתית  .תמים ומסתפק במועט, ילדים

-יק אחריו שלוםומחרה מחז; אומר זכריה בן עזרא, " מספיק לי–זה מה שיש  ".הדרוג המעמדי

                                                
  . 19' עמ, )2005(נעמה רמות  23
 . 23' עמ, שם 24
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: השכונות התימניותטיפוסי  מתוך נשאבו של הדמויות שמותיהן". בשבילי זה מספיק: "חמיםר

, חביבה,  מרים–ולבנות ; גדליה, רחמים, רחמים-שלום, ירחם-שלום, נסים, )בעיקר(סעדיה 

; מנקות;  סוחב שקים וארגזים–העבודות השכיחות בהן הם משמשים . נסימה וכיוצא בזה

מָ  יק: "הפזמונאים לא שכחו אף את המבטא האופייני לבני תימן. שיםושַ יטִ לִ עדיוֹ , "ּבוֹ כרם ", "סְ

נים שמשתרבבת כמעט , "יא"וההברה , )שמוזכר פעמים רבות כמקום התרחשות הסצנה" (התימוֹ

בין , גים ודואטים המתארים כמיהה לאהובומונול – גם מקומם של שירי אהבה לא נפקד. לכל שיר

י"ובין אם הוא , אותה עדהאם הוא מ זִ , ישנם מספר שירים ברפרטואר, יחד עם זאת". שיּכנוֹ

אך בטקסט אין כל סממן לדמות תימניה , ואולי אף בלבוש תימני, שהושרו על ידי זמרות תימניות

אשר יצרו , בגלל הזמרות שביצעו אותן" תימנים"נתפסו השירים הללו כ, אף על פי כן. בהכרח

אסתר גמליאלית " (אלימלך"כאלה הם השירים .  החופפת בינן לבין השירזהות כמעט ממשית

  ). 1946, שושנה דמארי" (שולמית"ו) 1945, שושנה דמארי" (אני מצפת"; )1935, ויעקב טימן

  

 ועד ראשית עשרה- תשעהתקיימה באמריקה מראשית המאה ה, תופעה דומה אך שונה

בהם הוצגו דמויות , בידור שכללו שירה וריקודמופעי , היו אלה מופעי מינסטרל. עשריםהמאה ה

ואחרי מלחמת האזרחים גם על ידי (על ידי שחקנים לבנים ) אמריקנים- אפרו" (שחורות"

של " אותנטית"שנהנה לשמוע מוסיקה , המופעים הועלו עבור הקהל הלבן. 25)השחורים עצמם

 –  בעלות סטראוטיפ קבועהדמויות שעלו על הבמה היו לרוב. ם בנחיתותםולראות אות, השחורים

החיוך הרחב בתוך פנים צבועות שחור הפך לסימן ההיכר של . 26לא יוצלחיותמגוחכות ו

ההבדל בין מופעי . ושיעשעו את הקהל הלבן, שנעו ונדו בין עיירות באמריקה, המינסטרלים

, בעוד באמריקה: המינסטרל לבין מופעי הסאטירה הישראלית נעוץ במקום ממנו הם נוצרו

הרי ; במופע המשתמש ברמיסת האחר לשם יצירת בידור, שחורים הוצגו באופן נלעג ביותרה

והאצבע המאשימה בעליבותם הופנתה לא אחת לעבר , שבישראל הוצגו התימנים בחינניותם

הזמרות התימניות אף הציגו ). לצורך ההשוואה, "לבן"הקהל ה(הממסד והקהל האשכנזי עצמו 

הפזמונים התימנים הוצגו אפוא לא . שירים שנהפכו ללהיטים, ימןשירים שלא עסקו ביהודי ת

אלא ; קריקטוריסטיים בעיקר, כתמהיל גס של סראוטיפים בעלי קשר רופף עם המציאות

  . בעלות מורשת ייחודית מסקרנת, נוגעות ללב בתמימותן, כדמויות אנושיות חיוביות

     

  

                                                
25 Eric Lott (1993), p. 3.   
26 Robert Toll (1974) p. 67.   
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  איפיון המנגינה

 למילותיו של נתן , לרוב,ימניים היה כמובן משה וילנסקים תהמלחין הפורה ביותר של שירי

 פעמים רבות הם מולחנים –נהפוך הוא , לא כל השירים נכתבו בסגנון תימני, עם זאת. אלתרמן

, אם ישנה, ואילו המנגינה התימנית, )ב"ה וכיו'צ-ה'צ, טנגו, ולס(דוקא בסגנון ריקודים סאלוניים 

,  של מוסיקה מזרחית באים לידי ביטוי במקצבהסממנים הבולטים. 27משתלבת בינותם

ראשון וסיום -כגון שביעי, ובמוטיבים מרמזים שונים, בקישוטים וסלסולים, אזית'במודאליות חג

  . ביאתי

  

  מקצב

  : מקסום-שחופף לאיקאע אל, תכונה משותפת למספר רב של שירים היא המקצב המזרחי

  

 
מככבים לא מעט בשירים בעלי נטייה יר 'ידה רבה גם האיקאע מצמודי צע ובמ,מקסום-אל

אך עם זאת , כמובן וריאביליתהיא החפיפה בין השירים לאיקאעאת . מזרחית בזמר העברי

 במקרים –תופעה מעניינת בשיריו של וילנסקי נוגעת למיקומו של המקצב . שומרת על צביונה

ט תמיד יטו ללוותו כמעהמבצעים , במקרים אלה. רבים הוא יתהפך על ראשו ויופיע במלודיה

  .מקסום-במקצב אל

שיר אהבה , ]123[ נסים ותמר.  מצויין במפורש הליווי הקצבימשה וילנסקיבשני שירים של 

 רשם תוויםמעל שורת ה". תיבת נח", נכתב להצגה בקברט חיפאי, מבודח בין שני בני תימן

, חלקית-  בנוי בצורה דוהשיר". קצב מזרחי"ולידו ציין , מקסום- וילנסקי וריאציה של איקאע אל

למרות שהמלודיה לא מעידה על כך , חלקה הפותח של תמר הוא המזרחי. כדיאלוג בין נסים ותמר

, סקוונציאלית: שירתה פשוטה עד מאד).  תופעה זו תחזור לאורך כל שיריו כמעט–נשים לב (

; "אומפה "בתשובתו של נסים הקצב משתנה לסגנון. ובעלת מוטיב ריתמי יחיד בן שתי תיבות

 משרבב וילנסקי לדברי החנופה שלו סקונדה 23בתיבה . דיבורו חותך וסקוונציאלי גם במידה

בן תימן שנמשך אחר , נסים: קורצים אלתרמן ווילנסקי גם יחד, לסיום דבריו. מוגדלת

 –" מאי לאב זה בעברית תמר", במלים אחרות. בטנגו נרגש, "מאי לאב"קורא לה ,  "טיליגנטים"ה

                                                
אלתרמן מתאר את התימני שסוחב . בלחנו של אברהם מינדלין, של אלתרמן" הסבל"שיר נוסף שמצטרף לרשימה זו הוא  27
מינדלין הלחין את השיר בסגנון ולס ". יהיה עוד טוב, ברוך השם: "אך בכל זאת מודיע, אפילו פסנתר שלם" שכנוזים"ל

ת"זמין להאזנה באתר .  תימנייםללא כל סממנים, מובהק ׁשֶ רֶ  ".זֶמֶ
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הוא : המקצב המזרחי מהווה חוליה חזקה באיפיון הדמויות בשיר... אני מעדיף לרקוד טנגואבל 

המקצב המזרחי עוטף את שירתה של תמר . נותן להן תיוג עדתי עוד לפני אפילו שפתחו את פיהם

  . דמותה ומאפייניה לקהל לקלוט את ועוזר, בצבע ובניחוח

 המבצע שהביא אל הארץ את הריכוז בו מתואר, ]124[ מרבד הקסמיםהשיר השני הוא 

ת גם בשיר ותמימותם ואמונתם של בני תימן מוצג.  עולים50,000-כ, הגדול ביותר של יהדות תימן

אך הבית ארוך ומורכב , צורת השיר סטרופית. כאשר הם רואים במרבד את חמורו של משיח, הזה

ומלבד , זוגית- כל תיבה אי בסינקופטיבשתי הפריודות הראשונות חולש קצב . משלוש פריודות

- מציין וילנסקי את מקצב אל, עם סיום הבית. אין בו סממן מזרחי, סלסולים נוימטיים קצרים

הופך , המופיעות בפזמון מספר פעמים, יחד עם תנועות סלסול. מקסום כמלווה את הפזמון החוזר

  . נוטציות שכאלהשלא מעורר קו, וזאת לעומת הבית, בשיר" מרכז המזרחי"המקצב את הפזמון ל

במקום לשיר : גרונם של אנשי הכפר" מתוך"בפזמון מצא וילנסקי דרך נהדרת לדבר 

- קסמרבד ה: עובר וילנסקי להגייה מלעילית, כמנהג הביטוי הספרדי המקובל, בהגייה מלרעית

ההבלטה המלעילית , אף על פי שיהודי תימן מדברים בהגייה דקדוקית. מים-ימדבריות ו, מים

הופך " תימני"כמו ש. הפיכת הקמץ לחוֹלם, ובמקרה זה, דגיש את אופן מבטאם הייחודיבאה לה

את , תוך קריצה, מים מזכירים- ימים וה-קסכך ה, תוך הדגשת ההברה שהשתנתה, "נימותי"ל

  . מבטאם השונה של בני תימן

 גם אם לא צוין, שירים נוספים מכילים את המקצב בתוך המלודיה, מלבד שני שירים אלה

, שניהם עובדים קשה, רואי-שני יהודים תימניים תמימי, גדליה וזכריה. מפורשות כמלווה פעיל

- בשניהם שולט במלודיה מקצב אל. והשני רוצה לצאת החוצה, אך האחד מסתפק במה שיש לו

נכתב ") גדליה רבע איש(" ]125[ למרחקיםהשיר  .אשר משווה לשיר כולו אופי מזרחי, מקסום

עת נסגרו שעריה של הארץ לכניסת , 1936בתקופת המאורעות של שנת " אטאהמט"לתיאטרון 

ן לקראת עלייתם, גם יהודי תימן. עולים ּדֶ ודוקא . עמדו בפני שוקת שבורה, שהתרכזו במחנה בעַ

-תבנית אל. שמצליח לנסוע באוניה בכל רחבי תבל, כתב אלתרמן שיר על גדליה התימני, אז

- ואותה משלימה תיבה זוגית בשמיניות או חלקי שש, זוגית-ה איבכל תיבבמלודיה מקסום חוזרת 

אין תחושת , למרות שהשיר כולו צועד באותה תבנית ריתמית. הנסגרת בערך ארוך, עשרה

וילנסקי בונה את . אלא גיוון ועניין המושגים באמצעות שינויים הרמוניים ומודאליים, מונוטוניות

לדוגמא (ובתוכו מקשט בירידות טרוכאיות ,  סטרופיהשיר בשרשרת של פריודות היוצרות מבנה

  ). 8לדוגמא תיבה (וסלסולים נוימטיים ) 4תיבה 
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גם זכריה מגלה אומץ . באמת מסתפקים במועט, הוא וחמורו, ]126[ זכריה בן עזראחברו 

ורק מדרים , אלא שהוא נשאר בגבולות הארץ; וגם הוא עוזב את מעברתו ונודד הרחק, ועוז רוח

ובסיום (מקסום מופיע בעיקר בבית -מקצב אל. וקר לחזק את ידיו של בן גוריון הנערץלשדה ב

בדומה . ת השלישיפעמהכמו מקצב מנוקד או שתי שמיניות ב, עם גיוונים קלים מדי פעם, )הפזמון

בעוד התיבות הזוגיות מסתיימות , זוגיות- חולש על התיבות האימקסום- אלגם פה , לשיר הקודם

מעבר לדמיון המילולי . בבית ובפזמון, ת המקצב מלווים נוימות וסלסולים קטניםא. בערך ארוך

הדמיון המקצבי והמבני , ")אני זכריה בן עזרא "–" אני הוא גדליה רבע איש("בין שני השירים 

עד כדי חיקוי של ממש של תבנית , קושר אותם יחד תחת הקטגוריה של שירים בהשפעה מזרחית

  .   קצבית ערבית

בתוספת מאוחרת של , "למולדתי", הוא למעשה שירו של מרדכי זעירא ]127[ ם תימןבכר

וילנסקי לקח את מילותיו של אלתרמן על זוג אוהבים ". המטאטא"משה וילנסקי עבור תיאטרון 

כדי להוסיף לשיר נימה מבודחת . שהתאים לו להפליא, והלביש עליהן את לחנו של זעירא, צעיר

בלחן " אל תפחדי תמר"השלים וילנסקי את המנטרה החוזרת , לתרמןולהתאימו לטקסט של א

, העתיק וילנסקי לתוספת, מקסום-התואם למקצב אל,  של הביתסינקופטיאת המקצב ה. מקורי

  . בדרך זו הוא יצר קוהרנטיות בין כל חלקיו של השיר. ת השלישיפעמהושינה אך במעט את ה

  

שלושה , מקסום-ותר למקצב האיקאע אללעומת השירים שנשארים נאמנים פחות או י

תופעה כזו לא קיימת . אך פותחים בשתק של שמינית, שירים נוספים מציירים את מרבית קוויו

הליווי המוסיקלי בהקלטות , באופן צפוי ביותר. שפותחים בהקשת דום, באיקאעאת הערביים

  .דומה לובמקסום או - בסגנון אל, נפתח בהקשה של דום

עירב על הבמה שחקן בדמות , "לי לה לו"השיר התימני הראשון בתיאטרון  ,]128[ גמליאל

מבנה השיר . שהנערה שושנה דמארי שרה לו שיר אהבה, )המוסיקאי והקומיקאי דייב קאש(חמור 

בסולם סי הבית פותח . אך גם הבית וגם הפזמון מורכבים ממספר חלקים מובחנים, סטרופי

לאחר שתי . של קווינטה אל מספר צלילי רסיטציה פה המלודיה עולה בקפיצה כאשר, מינור

הוא פותח : בפזמון משתנה אופי השיר. ומגיע לאתנח דומיננטי, פריודות מתחלף המשקל למשולש

הסולם סי . ושומר על הסינקופה לכל ארכו של הפזמון, מקסום שראשיתו בסינקופה-במקצב אל

, 21מתיבה , בהמשך. אז על סי'חגמשתנה לטטרקורד , פקד עד כה כסולם הביתשתִ , מינור

, עונה לה כהד) או זמר נוסף(והתזמורת , משמיעה הזמרת באוזני חמורּה מילות חיבה מסולסלות

 מבנה המכיל  יצרוילנסקי. ליל-יא, א, ליל-יא, א: שסופו במילים הכל כך אופייניות לשיר הערבי
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בביצועה של שושנה ( וקצבי המובילה לחלק מהיר, אנפין- בתוכו מעין הקדמה מוואלית בזעיר

  ).  לבין הפזמון הקצבי, ההאטות והפרמטות שבבית, דמארי מורגש היטב הניגוד שבין ההאצות

 ת השלישיפעמהבו ה, של אלתרמן ווילנסקי ]129[ בכרמי תימןנתבונן בשיר ,   לסיום

מיים שנע וזע בין מרכזים סול, לאחר הבית האיטי. מקסום מתרחב לערך של חצי- באיקאע אל

זועקות , אובדת העצות, קריאותיה של הנערה שהגיעה לפרקה. מואץ הטמפו ומגיע הפזמון, שונים

מקסום -מקצב אל. בתוך מסגרת מקצבית שתחילתה בסינקופה, )17דו בתיבה (בקפיצה באוקטבה 

כל אלה חוברים .  ערכים ריתמיים מגוונים ושינויי משקלתווספיםואליו מ,  יחידי בפזמוןעומדלא 

  .   להשלמת התמונה, לסלסולים ולירידות טרוכאיות

  :מקסום- נראה כעת סיכום של המקצבים התואמים לאיקאע אל

  

  

  

 מציג מרדכי זעירא של ]28[ שני שושנים:  במהלך העבודהיר נוסף שנזכראוסיף על אלה ש

ולמרות שמסורת הביצוע שלו נעדרת קצביות , מקסום- מקצב אלאת בתיבותיו האי זוגיות 

  . ייתכן שזה אלמנט נוסף המעצים את תחושת המזרחיות בשיר, ודגשתמ
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  מודאליות

למודאליות בעלת סממנים , היינו מצפים בשירים המחקים את בני תימן ומושרים מפיהם

שבזמר העברי קיימת נטיה לאפיין את המוסיקה המזרחית בעזרת סקונדות , ראינו. מזרחיים

על אחת כמה וכמה , הבנויים על אלמנטים של הקצנה, שבשירים סאטיריים,  מכאן.מוגדלות

מודאליות הסטראוטיפית ביותר למוסיקה המזרחית מעט מאד , להפתעתי. מתבקש להלחין ּבַ

המזרחי של סקונדות מוגדלות או " אפקט"שירים מן התיאטרונים הסאטיריים משתמשים ב

  :לכך יכולות להיות  מספר סיבות. אזיים'טטרקורדים חג

הסולם המקאם ", על פי מחקרו של אידלסון. אז' לא נוהגים לשיר בסולם חגהתימנים  .א

. 28"אינו ידוע כלל לא ליהודים התימנים ואף לא לערבים שם, אז הידוע בכל המזרח'חג

, שהתימנים שרים גם כן במרווחים שהאוזן המערבית אינה מורגלת בהם, נכון הדבר

 . כתפילת המואזין הערבי,אז'אך לא נשמע קטעי מוסיקה טהורים בסולם חג

. למשבצת הבנאלית של סקונדות מוגדלות" למעוד"כשרונו של וילנסקי היה רב מכדי   .ב

ולרוב הוא , וילנסקי חיפש דוקא את המיוחד והשונה ללחן המלווה הצגה של בני תימן

טמפו איטי , שילוב של טנגו עם מקצב ערבי(ניגודיים או קצביים השיג זאת באמצעים 

 ). לעומת מהיר

לא היה צורך מיוחד להצביע ,  מכיוון שמרבית ההופעות ניתנו על ידי זמרות תימניות  .ג

מאחר וגם . ההופעה עשתה את שלה גם ללא מודאליות מכוונת.  זהו שיר תימני–ולומר 

הסממן המוסיקלי , הטקסט נכתב מראש לזמרות מסויימות והותאם ליכולת הופעתן

 :המזרחי היה פחות משמעותי

למי יימסר טקסט זה או , ידוע היה מראש". כוכבות", הופיעו זמרות קבועות"  לולי לה"ב

היו שני . את הפזמון לקהל" למכור"לפי כשרונה , אחר והיו מתאימים את הטקסט לזמרת

 את הסגנון –ואילו שושנה דמארי , ייצגה את הסגנון האירופי' ני לוביץ'ז. מיני זמרות

הוא .  כי עליו לכתוב טקסט גם בשביל זו וגם בשביל זו,ואלתרמן ידע מראש. הארצישראלי

את " תפר"בעצם . הכיר את דרכי הזמרה שלהן ולקח דבר זה בחשבון בכתבו את הפזמון

 . 29הפזמון לפי מידתן של הזמרות

 

                                                
) אֹוּכ(אֹוג , צבא, הסולמות השכיחים במוסיקה של יהודי תימן על פי אידלסון הם נַוָא. 42' עמ, )ד"תרפ(אידלסון . צ.א 28

  . וסיגא
  . 232' עמ, )1991(מנחם דורמן : בתוך. דבריו של משה וילנסקי 29
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סיום הבית . ]128[ גמליאלאזי של ממש הוא 'השיר היחיד בו נוכל למצוא מקטע חג

שמהווה למעשה כעת תמיכה , ור'אל הרמוניה של סי מזמוביל , בדומיננטה של סי מינור

  . אז שראשיתו בצליל סי'בהקסאקורד חג

  

    

  13-20תיבות , גמליאל

  

זמר עונים /והתזמורת, )25, 23, 21תיבות (הזמרת שרה בטטרקורד מינורי , בהמשך הפזמון

אזי ' הפסוק החגכאשר, השיר מסתיים באתנח דומיננטי). 26, 24, 22תיבות (אזי 'לה בסלסול חג

  . חותם אותושל הפזמון 

הוצגו בצורה הם לרוב , אמנם. שלא רק בני תימן הוצגו בתיאטרונים הסאטיריים, מסתבר

 בפני קהל ייחודםדות וממקומות שונים גם כן זכו להראות את אך דמויות מעֵ , קומית ואירונית

 הזמרת חנה אהרוני הציגה את .הגרה בעיר העתיקה, בת בוכרה, ]130[ זוהרהכזו היא . המאזינים

 לאחר שהקהילה הבוכרית יותר משלושה עשורים, 1950בשנת " לי לה לו"דמותה בתיאטרון 

 הוא מספר את סיפורם –סיפורה של זוהרה אינו עוקצני ואף אינו מבדח . התבססה בירושלים

ף נאלצו ולבסו, אשר במשך שנים רבות חלמו על אבניה של ירושלים, העצוב של יהודי הגולה

עם רמזים מוסיקליים לארץ מוצאה , תחושת ליריות רבה עולה מן השיר. למסור את בניהם עבורן

  .  ג-ד-ופזמון ג, א-ב- שלושה בתים א–מבנה השיר סטרופי . של זוהרה

ויוצר , )הרמוני לעתים(בבית הראשון משלב וילנסקי קוורטה מוגדלת בתוך סולם מינור 

  . שאחריה שתי סקונדות קטנות, סקונדה מוגדלת: וחדצירוף צלילים בעל ניחוח מי

  

   –זוהרה 

  .סולם הבית הראשון

   

-באשר הליווי ההרמוני בראשיתו נטול סי, בבית השני מתערערת מינוריותו של הסולם

נראה כי אפילו כאן וילנסקי לא מעוניין ליצור .  הוא נעדר גם מן המלודיה11ובתיבה , מולב

, אלא הוא משלב מינוריות, של סקונדות וקוורטות מוגדלות" שוטהפ"סטראוטיפיות מזרחית 

סוף מציגה הדוברת את -בפזמון סוף. בבד-בד) בדמות הקוורטה המוגדלת(דוריות ומזרחיות 
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השיר זונח את העצבות ששרתה בתוכו וממהר לצייר את , הטמפו מאיץ, וכמו נזכרת לספר. עצמה

". אני זוהרה "–ובאקורד הטוניקה עונה , "הידעתם"על אקורד דומיננטה היא שואלת : התמונה

עשרה כאשר - ממשיך לסלסול בחלקי שש, 24אז שראשיתו בלה נמוך בסוף תיבה 'טטרקורד חג

מעבר ים , ארץ רחוקה, היא ממשיכה להפליג בדמיונה אל ארצה בוכרה. זוהרה מציגה את שמה

מדבריה ). 29-30תיבות (הרביעי  הגבהות של הצליל –היינו , "משם"ובלי להרגיש מדברת , והר

בעלת סקונדות וקוורטות , רחוקה, כי תעודת הזהות של זוהרה היא מודאליות מזרחית, עולה

מתנערת זוהרה מחלומה וחוזרת למציאות אל מול חומות , בחלקו השני של הפזמון. מוגדלות

  ).  34-41ת תיבו(ואז גם המודאליות עוברת למינור ללא מרווחים מוגדלים , העיר העתיקה

  

שיר ב. אירופי- מזרח, פן נוסףקוורטה המוגדלת ל, כפי שראינו בפרק שעסק במודאליות

רחמים נושק את -דורי כאשר שלום-  וילנסקי עובר לסולם אוקראיני,]131[ בשבילי זה מספיק

וילנסקי . 30בעוד כל הסובבים אותו מתלוננים ומתמרמרים שאין להם די, אדמת ארץ ישראל

ובמענה מוסיקלי של הליווי , )27-28תיבות (ראשון -יר בסלסולים ובמוטיב שביעימעטר את הש

  . בפזמון

מעט את " לצבוע"שתפקידן , לעתים מכניס וילנסקי סקונדות מוגדלות לתוך הסולם

נראה  ]129[ בכרמי תימןבשירו .  חותם מלא של סולם מזרחיספקאך לא ל, המנגינה בגוון מזרחי

אין זה , אולם מכיוון שהצליל רה חסר, במול וסי-קונדה מוגדלת בין להגם בבית וגם בפזמון ס

כאשר הרה כן מופיע בסוף הבית ). סי, במול-לה, סול, פה, מי, מופיעים הצלילים דו(סולם מלא 

אלא מפרש את הרה , אז'שלא שייך למקאם חג, במול- יחד איתו מופיע דוקא סי, )15תיבה (

התחושה המזרחית נוצרת ). 24תיבה (במול -במול יחד עם מי- רהמופיע , בפזמון. כהנמכה ביאתית

   .המשתלבים במקצב האופייני,  והסקונדות המוגדלותהסלסולים השוניםבעקבות 

כחלק מאיפיונו , מכניס וילנסקי קוורטה מוגדלת לשירתו של נסים ]123[ נסים ותמרבשיר 

אזי ' וילנסקי לשירתה טטרקורד חגגם כן משרבב ]132[ מרים בת נסיםבשיר ). 23תיבה (כתימני 

ללא , היינו, מוסיקלי" אוריינטליזם"שומר וילנסקי על סביבה נטולת , בסך הכל. 7בתיבה 

  . מקובלים של המוסיקה המזרחית ומפחית בסממנים מוחצנים ו;סקונדות מוגדלות

  

                                                
היתה לו חולשה ללחן . אלתרמן לא היה מוסיקלי: "[...] כפי שסיפר, ת את אלתרמןייתכן שבאופן הזה ניסה וילנסקי לרצו 30

לרוב קיבל ממני משהו שהיה שונה לגמרי . מאיזו חצר של רבי, ואיננו יודע מנין לקח אותו, חוזר ומפזם, חסידי שהיה מפזם
ואז היה חוזר ,  לחני אינו מוצא חן בעיניושאמר בגלוי כי, אבל היו גם מקרים, ברוב המקרים היה מרוצה, בכל זאת. מציפייתו

ואילו אותו משך לחן חסידי או משהו , אני נמשכתי אל הלחן הקליל בסגנון צרפתי. את כוונתו הוא, ומסביר את רוח הפזמון
 ). 232' עמ, )1991(מנחם דורמן ". (בדומה לו
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  אמצעים תיאטרליים ואחרים

, מודאליות לאיפיונה של הדמותלעתים לא היה די במאפיינים מוסיקליים מזרחיים כקצב ו

ולחידוד , להרחבת האפשרויות הגלומות במופע בימתימימד נוסף  צורך לשלב נוצראלא 

כפי , שימוש בטכניקות הלחנה מתחוכמות היו צורך שנבע מתוך הטקסט, לעתים. הסאטירה

  :שמספר משה וילנסקי

  

עצם יכולתי להשתמש וב, שהיו כולם כתובים בקצב אחד, היה מספק לי שירים] אלתרמן[

כי אסור היה לי לחזור , דבר זה גרם לי קשיים מרובים. באותה מנגינה לכמה ולכמה פזמונים

  .31כדי להטעים את השוני שבין הפזמונים, אחת הייתי צריך לשבור את הקצב-לא. על עצמי

  

ונה הוא ש: נתבונן כעת בפזמונו. ]132[ מרים בת נסיםבתור דוגמא מביא וילנסקי את שירו 

, מענה ליווי, הפסקות, האצות, שאלה ותשובה. מרוב הפזמונים הסאטיריים שהלחין וילנסקי

 יוצרים דרמה מוסיקלית שלמה המתארת את המולת משפחתה של –צלילי רסיטציה וקפיצות 

את המימד התיאטרלי הזה לא ניתן להשיג באמצעים מוסיקליים כקצב או מרווחים . מרים

המגלם בתוכו , שגרתי- א לידי ביטוי אך ורק בשילוב של המלל עם לחן בלתיהוא ב;  בלבדאופיניים

ועל כך , "לי לה לו"את השיר הציגה לראשונה שושנה דמארי בתיאטרון . התרחשות עירנית והומה

צורה וללבוש  לפשוט] שושנה דמארי[כבר בימים ההם ידעה : "כתב מבקר התרבות מיכאל אוהד

מתימן עם כל הדודים  העולה' מרים בת נסים'והפעם שרה על . שה הכל לפי הפזמון שהגי–צורה 

 הריע כל –' עעעם-הקטן בל חמור' וכשהגיעה ל–האחים והאחיות  ,הקרובים והקרובות, והדודות

  . 32)"הפזמון אף זה היה חלק מן(והפעוטה נבהלה וברחה מן הבמה , הבית

 בדיוק מה שוילנסקי –מערב עומד לחן הרחוק מצלילי תימן כרחוק מזרח מ, מן הצד השני

על גבול , הוא שילוב כמעט בלתי אפשרי") אתה חיכית לי ("]133[ סעדיה בפולין. רצה להמחיש

כיצד ניתן להחיות על הבמה את סעדיה ". המטאטא"שיצר אלתרמן לתיאטרון , האוקסימורון

ק מהמורשת ריקוד סלוני רחו. ביצירת שיר תימני במקצב של טנגו? התימני בעיר האירופאית

רשה רחוקה מתל אביב"התימנית  ולכן רק השילוב בין השניים יכול להשיג את המטרה , "כמו שוַ

משלב , שהוזכר לעיל, ]123[ נסים ותמרכמוהו גם השיר . 33מפגש בין עולמות שונים: שלשמה נוצר

אינו , על זוג תימנים מרחוב שבאזי בתל אביב ]134[ מרים ושמעוןהשיר . בתוכו את מקצב הטנגו

                                                
  . שם 31
ת"מארי באתר מתוך הביוגרפיה על שושנה ד. 1960,  באוקטובר26 ,דבר השבוע  32 ׁשֶ רֶ ": ֶזמֶ

159=id&406=id_artists?asp.biography/il.co.zemereshet.www://http     
 ! בכתב היד של וילנסקי רואים מחיקה של סיום ביאתי לשיר 33
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חלקי - במבנה תלת. האוריינטציה שלו מערבית לחלוטיןאולם ,  סלוניימזכיר במפורש סגנון ריקוד

יחד עם סימן ההיכר של מיקסטורת , המושתת על מוטיבים ריתמיים ומלודיים קצרים וחזרתיים

   . אפיין שיר על תימנים שתוכנו יכול להיות אוניברסלי לחלוטיןוילנסקי מ, הדרגה הרביעית

  

  ציטוטים

וילנסקי . ואין חיקוי דמות תימנית ללא שיר תימני. אין מערכון טוב ללא חיקוי דמות

לשלב אף מנגינות תימניות מקוריות וידועות בשיריהם של , בעצה אחת, ואלתרמן החליטו

  .     34הדמויות המהלכות על הבמה

פיוט , "בת הדסהאה"נכתב למגינת , "בוץ השכנוזי"המנקות את ה ]135[ פזמון התימניות

 הנקי ומי באמת מי הקהל מבין, תוך כדי קרצוף הרפש בעיריית תל אביב. תימני מסורתי

את הפזמון ביצעו לראשונה דוקא שחקניות ששם משפחתן אינו מעיד על קרבה יתרה ... המלוכלך

 פזמון שמש בית המשפט. 35עם מטאטא ודלי ביד, )עלינה סטרניצקה ויהודית פרקל(לארץ תימן 

וילנסקי הוסיף ". המבדיל בין קודש לחול "– משלב בתוכו מנגינת פיוט ספרדי למוצאי שבת ]136[

  ). 21, 9, 1מופיע לראשונה בתיבות (ראשון - שמתאפיינת במוטיב שביעי, על המנגינה מלודיה משלו

  

  סיכום

על . חיי הרוח בארץ ישראל קיבלו חיזוק משמעותי עם הקמת התיאטראות בשנות העשרים

לספק : שמטרתם היתה כפולה, יאטרונים הדרמטיים נוספו תיאטרונים קברטיים וסאטרייםהת

, נראה. ולנגח את השלטונות והממסד מצד שני, יום מצד אחד-בידור ופורקן מקשיי היום

שכן לכל אורך שנות קיומם הם זכו לביקורות , שהצלחת התיאטרונים הסאטיריים היתה רבה

, השחקנים היו נודדים בארץ עם התוכנית אותה העלו.  בקהל צופיםחיוביות ומילאו את האולמות

וזכו להכרה , )קור אימים, במה מתפרקת, זבובים על הפסנתר(תנאים - לא- שיחקו ושרו בתנאים

עת חשו היוצרים שאין , שקיעתו של התיאטרון הסאטירי החלה עם הקמת המדינה. ולהערצה

פות של משי פכלראשונה ו,  השלטון ניטל העוקץמהבדיחות על. שזה עתה נולד" תינוק"לגעת ב

אט הלהקות -את מקומם של התיאטרונים הסאטיריים תפסו אט. הונהגו בתהליך הכתיבה

  . הצבאיות

                                                
שנכתב לנשפי פורים , "שושנת תימן"לשירו של אלתרמן " רפתאם מנו"נת השיר הבוכרי שאילה מפורסמת אחרת היא מנגי 34

  ".   שיר העבודה והמלאכה"המנגינה התפרסמה בזכות עיבודו של נרדי ל. 1939בשנת " המטאטא"של תיאטרון 
  . תמונה בעמוד. 74' עמ, )ט"תשס(דן אלמגור  35
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רבה התיאטרון להציג את יהודי תימן, כבר מראשיתו שמראשית , התימנים.  מעל הבמההִ

, אלא כדמויות חינניות, ובזוייםעלו על הבמה לא כדחויים , הגעתם לארץ זכו ליחס מדכא ומשפיל

של אותן דמויות מתרחשת כמעט תמיד מתוך מודעות והשלמה " קבלת הדין. "שובבות ופעלתניות

ואין בשירים , )מנקים את הלכלוך אך יודעים היטב מי לכלך; עובדים קשה אך מסתפקים במועט(

א היו עומדים במבחן אין כל ספק שחרוזיו של אלתרמן ל. כל נימה של התרסה או זעקת קיפוח

, גמליאל.  הם התקבלו באהדה רבה בציבור כולובזמנואולם , קורקט של ימינו-הפוליטיקלי

מרים בת נסים ונסים ותמר פילסו את דרכם בינות כסאות הקהל , זכריה בן עזרא, גדליה

  ". זה בסדר" ובה בעת הרגיעו את הקהל ש–ה ליחס שקיבלו הציגו בפניהם מרָא,  האשכנזי

חּוליה אחת בשרשרת היצירה לתיאטרון, ותבהכ ידעו , כמעט תמיד. המלחין והמבצעת היו ּכְ

שהיה יוצא דופן בקנה , שילוב הכשרונות של שלושתם. גם הכותב וגם המלחין למי מיועד הפזמון

, מבחינה מוסיקלית. העניק לשירים את מתנת הרלוונטיות גם ממרחק של שנים, מידה ארצי

 לאגד בתוכם עליהם. הסאטירי משירים שנכתבו לאור השפעה מזרחית גרידאשונים לחני השיר 

אך מצד שני ישקפו את מה שמתכוון הפזמונאי , סממנים שיעלו בקנה אחד עם הדמות הדוברת

  :כך תאר משה וילנסקי עצמו. לשדר בין השיטין

    

ריך להיות זה דורש גם מוסיקליות מהמבצעים כי החומר צ. קשה להביע סאטירה עם מוסיקה

אי אפשר , ואנשים בעלי כושר מוסיקלי כמו ששחקנים אלה היו, מתוחכם מבחינה מוסיקלית

, גם את מה שכתבתי להם הם זייפו שיצאתי מהכלים. היה לבצע את הסאטירה במוסיקה

  . 36מוכרחים היו לאכול את זה מה שיש

  

סוגים שונים של הוא ידע לשלב . כתיבתו של משה וילנסקי אכן היתה מתוחכמת ועשירה

אף על פי . ועדיין לעקוב אחר מילות השיר ולשמור על אחידות מוסיקלית, סגנונות בשיר אחד

לחניו הסאטיריים , שהעיד על עצמו כי חש חיבור רב יותר לפזמונים הליריים מאשר לסאטיריים

  :כמו שמתאר אריאל הירשפלד, עין-עליהם מצטרפת קריצת. לא נופלים מהם בעושר ובגיוון

  

השפוך , האירוני, ן הרבההומור הזה לא רק אחראי לחֵ . וילנסקי ניחן בהומור מוזיקלי אמיתי

וילנסקי לעולם אינו ": שיר"אלא לכל יחסו ל,  [...]"בצל ירוק"ל ו"על ההלחנות ללהקת הנח

                                                
  . 168' עמ, )1991(אילנה קליימן  36
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כאילו פעם היה דבר ; כמו שופן אל הואלס, מרחוק, אנר'הוא מתייחס לשיר דרך הז. תמים

  .37מעלה אותו באובוהוא , כזה

  

מודאליות , בשירים של וילנסקי מצטמצמים לרוב למקצב" מזרחיים"הסממנים ה

, אין ספק. בעוד המאפיינים האחרים של מנעד ותזמור נוטים לכיוון הסגנון האירופאי; וקישוטיות

אך היא מצטרפת לכלל שירי המלחינים , ה בפני עצמסוגה מובחנתשקבוצת השירים הללו היא 

נם של השירים השאיר . עו מהחיים בארץ לצד אוכלוסיות שעלו מארצות ערבשהושפ קסמם וחִ

  .אותם כאחד מעמודי התווך של הזמר העברי מאז ועד היום

    

                                                
 ). 2010(שפלד אריאל היר 37
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  :השפעות חוץ מוסיקליות. 6

  הלחן המזרחיוהעם - מחול. ב

  

א של, כמובן. מוסיקלי נוסף שהשפיע על הכתיבה בסגנון המזרחי היה מחול העם- גורם חוץ

עוד מתקופת . ניתן להתייחס למחולות העם מבלי לקשור אליהם את המנגינות המלוות אותם

מתועדים רגעי שירה , בזכרונותיהם של חלוצי העליה השניה והשלישית, ראשית ההתיישבות

המחול באותם ימים .  כהתעלות רוחנית ואקסטטית– ללא יוצא מן הכלל –המתוארים , וריקודים

השירים . 1המחסור באמצעים גשמייםממלחץ העבודה ו, קן מקשיי היום יוםהיווה רגע של פור

וממנגינות מקומיות שהתקבלו לרפרטואר , והריקודים היו שאולים מארצות מוצאם של החלוצים

  . השרים

שעלה , אגדתי. ברוך אגדתי, ראשיתו של מחול העם המקורי נעוץ ברקדן אינדבידואליסט

שבאופן צפוי התקבל בחשדנות ,  את היסודות למחול המודרניהניח, 1910לארץ מאודסה בשנת 

כמו של כל חלוצי הבניה הגשמית והרוחנית , הכוח המניע של אגדתי. בקרב הצופים באותם ימים

דהודי דבריהם של , לא יפלא אפוא. היה לפעול למען יצירה ישראלית מקורית, בארץ כי הִ

שירה , בשני תחומי היצירה: ניכרים אף כאן, שהובאו לאורך כל העבודה הנוכחית, המלחינים

, מקורי שייאפיין את עבודותיהם-הישראלי" סמן"חיפשו היוצרים ללא לאות אחר ה, וריקוד

  . ויהווה מעתה ואילך דגל שלרגליו יצעדו כל ממשיכיהם

חלוציותו של אגדתי התבטאה לא רק בחיפוש אחר חומרים תנועתיים חדשים למקורות 

על , אלא אף בקשר שלו עם עולי תימן, שאותו הכיר מקרוב, יהודי חסידיידועים כמו מחול 

יצירתו הראשונה שנכתבה בהשראת עולי תימן . מנגינותיהם וריקודיהם החדשים ויוצאי הדופן

שהתבסס על פיתוח תנועות הגוף של הריקוד התימני , הריקוד. אקסטזה תימנית, יחיאהיתה 

 שכן לא ליוו את הריקוד צלילים –והריקנות המוסיקלית ; עורר בקהל דחייה מסויימת, והקצנתם

בהמשך גם חיבר אגדתי מחול שבמרכזו דמות .  הקשו על קבלתו בקרב קהל השומעים–כלשהם 

  . 2אך ברברי וגס רוח מצד שני, לבוש כאירופאי מצד אחד, שהוצגה כגבר גנדרן, ערבית

                                                
, מובאים זכרונותיהם של רבים מבני העליות) 1964" (ספר העליה השלישית"וב, )ז"תש" (ספר העליה השניה"ב 1

- שקיבלה משמעות כמו, יפה על התארגנות ההורה בפתח תקוה. ד.מספר ש. שמתייחסים למקום השירה והריקודים בחייהם
וההתלהבות גדלה והרגלים ממש טסות באויר לפי [...] לוכד סובב בקצב סוער מעגל מ, יד לכתף, הרגליים רוקעות: "[...] דתית

בספרו ). 367' עמ, )ז"תש(ברכה חבס " (כך רוקדים עד כלות הנפש, והכל מתמוגגים בערגת תפילה, הקצב המהיר של השירה
 ). 65-67, 58' עמ(מובאים ציטוטים נבחרים שנוגעים לריקודי המחול בתקופת היישוב ) ז"תשס(של נתן שחר 

 . 9-10' עמ, )1986(גיורא מנור  2
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 –יותר מכל " ארץ ישראלי"שאיפתו למבע מקורי מצאה לבסוף ביטוי בריקוד שזוהה כ

החליט אגדתי ליצור וריאציה , מאחר ומוצאה של ההורה הוא מרומניה ומארצות הבלקן. ההורה

אגדתי אף . 1924 בשנת הורה אגדתיוכך נוצרה , מקורית בעלת השתייכות בלתי מעורערת לארץ

מעורבים בהורה אגדתי . אולם נסיון זה לא צלח, "עורה גלילית"את שמה ל" לעברת"ניסה 

. 'ואת המוסיקה לריקוד חיבר אלכסנדר אוריה בוסקוביץ, ערביים וחסידיים, אלמנטים רומניים

לאחר . והתפשטה במהירות ביישוב הקטן, נתחבבה מיד על תושבי הארץ, מיותר לציין, ההורה

ד וכך נולד הריקו, את הריקוד לצורת רבים) גרט קאופמן(עיבדה הכוריאוגרפית גורית קדמן , שנים

  .  3הישראלי הראשון

החל מאמצע שנות השלושים היתה ירדנה בארץ רקדנית אינדיבידואלית נוספת שפעלה 

 לאחר לימודיה והחלה ליצור צהחזרה אר, בוגרת אקדמיות למחול בווינה ובגרמניה, כהן. כהן

 הקשר בין. ששילב מוסיקה ותנועה בהשראתם של הערבים והבדואים, מחול מקורי בסגנון מזרחי

כיות כבבואה "שהחיו סצנות תנ, ך היה מודגש מאד ביצירותיה"העולם המזרחי לבין עולם התנ

שם יצרה , בייחוד נתנה כהן דרור ליצירתיות שלה בקיבוצי העמק. לתושביה המזרחיים של הארץ

כמו גם הערבים , בהם היו שותפים חברי הקיבוץ, כהגדרתה" כיים"חגים תנ"מופעים של 

שחיברו , זכו להתייחסותם של מלחיני הזמר, היו חדשניות ומעוררות ענייןש, יההופעות. 4השכנים

במשך תקופת מה פעלה כהן עם נגנים ממוצא מזרחי שיצרו עמה מופעי נגינה . ןמנגינות עבור

הסוויטה את אותן מנגינות לתוך ' המלחין אלכסנדר אוריה בוסקוביץעיבד מאוחר יותר ; 5ומחול

אלה שצלילי המזרח ,  נשמעו ברקע הקולות המסוייגיםלאורך כל הדרך, תיחד עם זא.  שלוהשמית

רבתה לכתוב ביקורות ספרותיות שהִ , גולדברגלאה . היו בעבורם כמו צרימה בינות לצלילי המערב

תונות הכתובה . ריקודיה של ירדנה כהןאת רשמיה מ" לוג" פרסמה תחת שם העט ,ואמנותיות בעִ

ברוח הערה בסוף  ה והשחילהאך לא התאפק, המסוגננות של כהן את תנועותיה השיבחגולדברג 

  . של העולה שנכסף להתרפק על צלילי עברו, אך עם זאת נוגעת ללב, אוריינטליסטית

  

רגעי מפלט מן , מה-ועוד היינו רוצים במשך ערב שלם המוקדש לריקוד המזרחי הפסקת

יש לנו גם , הרי סוף סוף. נתרהאוזן נכספת לצלילי פס. המונוטוניות של המוסיקה המזרחית

  . 6להמשכי התרבות האנושית, געגועים לעולם ההוא

                                                
  .  47' עמ, )ח"תשכ(צבי פרידהבר  3
  . 97-110' עמ, )1976(ירדנה כהן  4
  . 48-70' עמ, שם 5
דוקא למען נראה את : "דברים ברוח דומה כתבה גם מספר שנים לאחר מכן. 9' עמ, 1937 לדצמבר 3, דבר". ירדנה כהן" 6

, כי עם כל יפיו של הפרימיטיב. בלוית מוסיקה אירופית רצינית, יה לתת לפחות מספר אחד או שנייםעל, כוחה בריקוד המזרחי
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 ובריקוד לאחר שנסללה הדרך לחיפוש אחר המקורי והארץ ישראלי במחול האמנותי  

שנת , 1944עד שנת . ישראלי- אחר ריקוד העם הארץחיפוש  למסע הכוריאוגרפיםהתעוררו , ההורה

 –נרקדו הורות וריקודי עמים שונים במסגרות מצומצמות , המפנה בחיי ריקוד העם הישראלי

ם על ידי המרכז לתרבות וסניפי . במושבים ובקיבוצים, בכפרי נוער הדרכות ממוסדות לריקודי עַ

הכנס הראשון נערך , בשנה זו. ניתנו על ידי גורית קדמן, ובסמינר הקיבוצים בתל אביב, הפועל

היתה זו הפעם הראשונה שבכנס ארצי הופיעו על הבמה .  בקיבוץ דליה שברמות מנשהלריקודי עם

דרוזים , כולל ריקודי ערבים(ריקודים מתוך מסכתות החגים וריקודי עדות , ריקודי עם מקוריים

  :מארגנת הכנס, מעידה גורית קדמן!). רקסיים אותנטיים'וצ

  

ישכחוהו אלה שזכו להשתתף באותו כינוס מעידים על עצמם שלא . ההתלהבות היתה כללית

שהיינו עדים , אז לא ידענו כמובן שהיה זה רגע היסטורי. היה זה כמין מעשה בראשית. לעולם

 .אך מכל מקום חשנו כי ארע דבר גדול היוצא מגדר הרגיל. הישראלי החדש-להולדת הריקוד

כאילו ; קשה להסביר זאת. עובדה היא שמאז החלה היצירה הריקודית שלנו להתפתח[...] 

ריקודים החלו צומחים חדשים . ויה של המפגש חשפה בלבבות מעיינות נסתריםעוצמת החו

רובם בהשראת , ריקודי קוצרים וריקודי רועים, הופיעו ריקודי מים וריקודי עבודה. לבקרים

  . 7שירי עבודה ושירי חג

  

ובכל פעם הלך וגדל מספר הצופים ומספר , מאז התכנסו הרוקדים עוד ארבע פעמים

חשיבותו של הכנס נודעה לימים כזרז . 1968נס החמישי והאחרון נערך בשנת הכ. המשתתפים

כמו גם למלחינים שותפים לעשייה , וכמקור גאווה לכל יוצרי המחול בארץ, ליצירה מקורית

  . ועוד, בנימין עומר, עמנואל עמירן, )שהיה אף שופט בתחרות(כידידיה אדמון 

 ההמאופיין בצעד, סגנון תימני: ה לשנייםהקשר של המחול ליוצאי המזרח מתבטא בחלוק

אליהם הוספתי גם את הקשר לריקוד . המאופיין בריקודי דבקה, וסגנון ערבי; קפיצותב ותתימני

היות והנהייה אחר המזרח מהווה חלק מהחיפוש המתמיד אחר היצירה , העם המקורי

  .  מקורית-הישראלית

  

  

  

                                                                                                                                       
, 1941 לנובמבר 17, דבר". ריקודי ירדנה כהן" ("גם את הרקדנית עצמה, ונדמה לי, איננו עשוי עוד לספק את הצופה המודרני

 ). 2' עמ
  .  13' עמ, )1969(גורית קדמן  7
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   השפעת המחול התימני על שירי הזמר

כנס מחולות העם הראשון בו הופיעה להקת מחול תימנית בפני קהל צופים רחב היה זה ב

 ה צעד– מכולם צה הנפוהאולם רק שלוש שנים מאוחר יותר הצעד. שטרם ראה סגנון זה מימיו

 ה של הצעדה מאחורי השתרשותות החיותרוחה.  להתפשט במהירות בארץה החל– תתימני

אשר , תחומיות בנות העדה התימנית-שתי יוצרות רב, נאית- היו רחל נדב ושרה לוי בארץ תהתימני

והפכוהו בכך לתנועה המאפיינת ביותר את ריקודי העם , לימדו את עקרונות הצעד בשיעוריהם

בניגוד לאוריינטליזם שהוא בגדר : וכאן מסתמנת תנועה הפוכה למה שראינו עד כה. הישראליים

הוא תוצר של עשייה ") תימניזם"ה(ריינטליזם כאן האו, מזרחי- עשייה מערבית של פולקלור כמו

אך מסרה אותו למערב לא , תנאי הכירה פולקלור תימני מקורי-לוי. של בני מזרח אותנטיים

, עובדת היותה כוריאוגראפית. אלא כיוצרת הפועלת בתוך מסורת יצירה מערבית, כאינפורמנטית

  . ירה של המערבמעידה על קרבתה התרבותית למסורות יצ, תחום עשייה מערבי

גרם למרבית המלחינים לכתוב בעבורו , המתנועע מצד לצד, ת התימניה של הצעדהילוכה

יצרה מקבץ שירים שנכנסו , שאינה קופצנית אלא מהלכת, התנועה הרחבה. שירים בטמפו איטי

  :כך תיאר זאת עמנואל עמירן. ריקוד תימני- אל המשבצת של שיר

  

השפעה רבה לכוון זה תרם לדעתי הלחן . תר את השלוה והנחתהמחול שאף להביע יותר ויו[..] 

כן הופיעו הצלילים המקצביים הרגועים . הסינקופה שלו אינה תוקפנית כזו האירופית. התימני

  . 8 מחולות רבים ששלווה נסוכה עליהםוכך נולדו. של רבעים ושמיניות שלוות

  

טעמם , התאמתו לדרישותיהםתנאי הביאה את המזרח למבצעים ולקהל מערביים תוך - לוי

 ו והטעובלבל,  על רגלינוותשכה שגור, ות התימניותכיום קשה להאמין כיצד הצעד. ויכולותיהם

החל מהצעד , הריקוד התימני. יוצאי ארצות המערב, אף את הטובים שברקדנינו המלומדים

ונחשב , עממי-קנה לו מקום של כבוד בעולם המחול הישראלי, הפשוט ועד תנועות הגוף המפותלות

  .לאחד מייחודיו הבולטים

שירים בעלי אלמנטים מוסיקליים בין , כאן נחוצה הבדלה בין שירים שמקורם תימני

 אך נתפסו ככאלה בעקבות –שירים שאינם בעלי אלמנטים מוסיקליים תימניים בין ו, תימניים

נעימות בית : ומושרים בזמנים ומקומות שונים, הם מגווניםשירים שמקורם תימני . המחול

שירים בעלי אלמנטים מוסיקליים תימניים . או שירת הנשים, )אסופת הפיוטים(הדיוואן , הכנסת

                                                
  . אביב- אוניברסיטת תל, ארכיון עמירן. 5' עמ, ל"תרגום הרצאה בחו, "מחולות העם בישראל", עמנואל עמירן 8
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ומאופיינים בכל אותם אלמנטים , הם לרוב קצבייםולכן נכתבו בהשראת השירה הגברית 

שירים שנתקבלו כתימניים בעיקר , הקבוצה השלישית. מוסיקליים שהוזכרו לאורך העבודה

תנאי בתחום זה -השפעתה של שרה לוי.  היא המעניינת מכולן–ומדו לריקוד תימני משום שצ

עובדה שסייעה לתלמידיה ללמוד ביתר , מתוקף היותה גם כוריאוגרפית וגם מלחינה, היתה גדולה

אל גינת "ובעיקר בהשפעתו האדירה של ריקודה , בעקבותיה. קלות את נעימות תימן ומחולותיהם

המאופיינים בסימני ההיכר , בטמפו איטי, תימניים- אנר של שירים כמו'נוצר ז, 1947משנת " אגוז

  : הבאים

 .ארכאיות/כיות"או מילים תנ,  מתוך שיר השירים או ברוחו:מילים •

- או כשאלה, במדוייק(כאשר לרוב כל אחת מהן תחזור פעמיים ,  שתי פריודות:מבנה •

במקרים חריגים המבנה יהיה . כל פריודה מכילה שתיים או ארבע תיבות בלבד). תשובה

 .  פראזות-או שהפראזות המרכיבות את הפריודות יהיו מחולקות אף הן לתת, מורכב יותר

והמנגינה ,  קוטנן של הפריודות ממילא לא מותיר מקום לגיוון מלודי רב:איפיון מלודי •

תהיה מושתתת בעיקרה על מוטיב מלודי אחד או מספר גרעיני מוטיבים מלודיים או 

ובפריודה השניה נפרש ומתרחב כלפי , המנעד בפריודה הראשונה לרוב קווינטה. יתמייםר

 מינורי או –המודוס . לעתים פועל כאן העיקרון של מעבר או הרחבה לענף העליון. מעלה

, נוכחותם של איפיונים מוסיקליים מזרחיים תורמים לעיצובו התימני של השיר. דורי

הנמכות , סלסולים, ) ללא יוצא מן הכלל–וחד בסיום השיר במי(ראשון - כגון מוטיב שביעי

 .  טרוכאיות וכדומה-ירידות סקונדיאליות, ביאתיות

ליווי השירים נישא על גבי . שיתאים לצעד התימני,  משקל זוגי או מרובע:משקל ומקצב •

  . 9יר'מקסום או מצמודי צע-תבנית התיפוף הערבית הנפוצה אל

אך מערבות גם , ות תימניותנועות הרגליים מבוססות על צעדת.  ריקוד זוגות איטי:מחול •

פיתוח "ריקודים אלה מאופיינים ב, לדבריה של גורית קדמן. גורמי ריקוד מערביים

כלומר , אם כי בכוריאוגרפיה לא תימנית, עצמאי של אלמנטים תימניים ברוח תימנית

חוקר צבי פרידהבר הכוריאוגרף וה. 10"ובחלקם באחיזה לא תימנית, בזוגות מעורבים

בלי האימפולסים של תנועות " אל הריקוד הישראלי ו נכנסות התימניותכי הצעד, מוסיף

 .11"שאינם ניתנים לחיקוי בנקל על ידי בן המערב, הגוף והראש

                                                
  . מזמן כמעט תמיד הסטה של קו התיבה כך שישמר המשקל הזוגי" אל גינת אגוז"המעבר לשלושה רבעים בשיר  9

 . 81' עמ, )1969(גורית קדמן  10
  . 49' עמ, )ח"תשכ(צבי פרידהבר  11
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  אל גינת אגוז

  

. תנאי- שעלה על נס לראשונה בריקודה של שרה לוי, נשים לב לחשיבותו של ריקוד הזוגות

אידאולוגיה השלטת ביישוב של עשייה חלוצית שתלבו בה, "ביחד"ריקודי ה,  ההורהריקוד, עד אז

ריקודי אהבה , דלת לריקודי זוגותה ה אתאיטיים פתחהתימניים הריקודים סוגת ה. למען הכלל

שמע , שיר השיריםתחת כנפי  מעין . שיר תימנישקיבעו בתודעת הציבור כיצד צריך להראות ולהִ

סוג הריקודים הללו . 12 בלבוש ישראלי–שהיו מוקצה מחמת מיאוס , "הפולק"ו" ולס"ריקודי 

 לעומת ריקודי ;שכן הם מאופיינים בתנועות רחבות ופרושות, ריקודי הנשים בתימןהושפעו מ

  ).  כתפיים, ראש, גב, תנועות ידיים(הגברים שמצטיינים בעיקר במישור הורטיקאלי 

  

] 137[דודי לי בסיס תנועות תימניות הם שני השירים הראשונים שנכתבו בשלמותם על 

,  ובכוריאוגרפיה של רבקה שטורמןנירה חןללחניה של  ]138[ אתי מלבנוןו") מחול השניים("

! ולא להפך, הלחן נולד מתוך הריקוד, חשוב לציין, בשניהם. בשנותיה הראשונות של המדינה

 נוצרה מנגינה שתאמה לכל צעד ,במעטפת דומיננטית של ניחוח תימני, מתוך תנועותיו המיוחדות

  . לכל זוית וקימור, וקפיצה

  

' טנגו'יש במוסיקה הלועזית , תראי':  באה אלי רבקה ואומרת– סיפרה נירה חן –יום אחד 

אני רוצה ליצור משהו עברי . והמנגינות מתחלפות, הצעדים בריקודים אלה קבועים. 'ולס'ו

הריקוד בראש , כאשר היא באה אלי. מנית צעדה תי–אני רוצה להתבסס על צעד אחד . כזה

גם אני . למדתי ממנה את הריקוד ושתינו רקדנו שעות רבות רבות. שלה כבר היה מוכן ברובו

 עד – להפסקה ולעצירה –חיפשתי תשובה לכל דרישותיה . לבדי רקדתי ורקדתי בלי סוף

  . 13שיצאה מנגינה שהיא תואמת את הריקוד

  

                                                
  . 100-102' עמ, )1988(מאות מקטעי עתונות בעד ונגד מחולות זרים בספרה של רנה שרת להרחבה ראו דוג 12
 . 103' עמ, שם 13
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האם ניתן להצביע על מאפיינים מוסיקליים ? במנגינה" יתימנ"אך האם אכן קיים משהו 

הוא בעל גרעין מוסיקלי " דודי לי"השיר . התשובה איננה חד משמעית? מובהקים ללחן התימני

המבנה הכללי הוא פזמון חוזר המסורג , באופן יוצא דופן. שזוכה לפיתוחים חוזרים ונשנים, קטן

אלה בתים . מונה ארבע תיבות כפולות בלבד, מוןכולל הפז, שכל אחד מהם, "בתים"עם שלושה 

אות גדולה מציינת חזרה . (א- ד- א-ג-א- ב-אוצורתם , )מעין רונדו בזעיר אנפין(משתנים במנגינתם 

 סינקופטיוהוא שנותן את הטון ה, הפזמון מתחיל ומסתיים בפינאליס). מוסיקלית וטקסטואלית

שמציינת את מיזוג , "הורתית"נקופה ההסי). המתמלא במחיאות כף בעת הריקוד(לכל השיר 

. נכנסה בדלת הקדמית לריקוד התימני, החדשה" ישראליות"התרבות התימנית עם מה שנחשב ל

משום שהבתים כולם מהווים , חיזוק לפיתוח הגרעיני מתקבל גם כאשר הפזמון לא נשמע בפועל

הוא מהדהד באוזנינו גם , ן הזהבאופ. לפזמון, )או ליווי קונטרפונקטי דמיוני(מעין פיתוח מוסיקלי 

למעט אמצעיתו של , המשפטים המוסיקליים תחומים במסגרת קווינטה או קוורטה. בהיעדרו

שלושת הבתים משדרים ). 14-16תיבות (שחורג עד לאוקטבה בעליה נרגשת במודוס הדורי , השיר

וריאציה . ליסהם מסתיימים בקוורטה או קווינטה מעל צליל הפינאכאשר , תחושה של המשכיות

הוא משתמש בגרעין מתוך הבית : הנטול כמעט עצמאות אישית, מובהקת מצויה בבית השלישי

  . האמצעי על ידי ארבעה צלילים בלבד

כפי שעמדתי עליהם בפרקים , השיר נטול סממנים מזרחיים אופיניים, מלבד כל זאת

בספרה של . חובר לה ריקודשל המנגינה אלמלא " תימניותה"וספק אם היינו חושדים ב, הקודמים

מתוך ניתוח ! וכלל לא לתימנית, "ישראלית מקורית"נחשבת המנגינה של השיר ל, גורית קדמן

נראה כי אכן מאפייניו הולמים יותר את הסגנון הישראלי החדש על מנעדו הצר ושימושי , השיר

  בעזרתינתהמאופי, )או אפילו מזרחית(ופחות את המוסיקה התימנית ,  השכיחיםהסינקופה

הציב אותו " אל גינת אגוז"כי אם דמיונו לריקוד , אין זאת. אינטונאציה וכדומה, מקצב, מודוס

הם קיבעו את השיר , וכאשר צעדיו התימניים חברו לתכונותיו המלודיות, כיורשו הבלתי מעורער

  ".  תימני"בתודעת הציבור כ" דודי לי"

המקורי של רבקה שטורמן היה לחבר מספר חזונה . הצטרף לחברו" אתי מלבנון"אף השיר 

גם .  בסופו של דברהלא התממשאך שאיפתה זו , ות תימניותאחד המבוסס על צעדשירים לריקוד 

וארבע כפולות , ארבע תיבות כפולות לפריודה הראשונה: כאן הגרעין המוסיקלי הוא פשוט וקצר

רגשות תכונות הקישוטיות מו, התחומה במנעד קווינטה, בפריודה ראשונה. לפריודה השניה

 עבור, ההפסקה מקבלת תפקיד דומיננטי, בפריודה השניה). 3,7תיבות (והרסיטציה ) 1,5תיבות (

  . מלבדן אין תכונות מזרחיות נוספות שעולות מן השיר. תנועות המחול
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, אורי גבעוןיצר זאב חבצלת ריקוד ברוח דומה לשירו של , 1947-8בשנת , באותו הזמן לערך

ושילב בתוכו נוימות , תימנית/רוח מזרחיתאם יותר להלחן ת, הפעם. ]119[ הבנותבאנה 

השמינית המנוקדת . ומקצביות מגוונת, ראשון-סיומי משפטים במוטיב צליל שביעי, מסולסלות

, הפריודה השניה". אל גינת אגוז"עשרה מזכירים את פתיחת השיר -הפותחת ולאחריה חלקי שש

שראשיתו בארבעה , מושתתת על טטרקורד יורד אל הפינאליס, "ובהתש- שאלה"הבנויה בסגנון 

שלמרות המנעד המצומצם מתקבלת , מעניין. מנעד השיר כולו תחום בקווינטה. צלילי רסיטציה

המבסס את הדו שהיה עד כה מעין צליל , )9-16תיבות (תחושת ההרחבה של המנעד בחלק השני 

  .שכן עליון

  

  

  1-4ראשון בתיבות - יב שביעיסלסולים ומוט, באנה הבנות

  

 ביצועה של גאולה גיל מלווה את השיר :כל ביצועי השיר מדגישים את קצביותו החזקה

, רבע מנוקד, רבע מנוקד(ביצועה של חנה אהרוני מדגיש את הסינקופות ; מקסום- במקצב אל

להקת ו, )רבע, רבע, הפסקה, רבע(תזמורת קול ישראל מדגישה ערכים ריתמיים שווים ; )רבע

  . 14"פה-אומ"בליווי , את השיר לחלוטין" מרבעת"עמנואל זמיר 

מצטרף לקבוצת ריקודי הזוגות שנחשבים , יוסף הדרשירו של , ]139[ ערב של שושנים

את המוטיב הזה כיניתי . ובעל מוטיב ריתמי יחיד לכל אורכו, פריודאלי, השיר סימטרי. למזרחיים

 ייתכן שהריתמוס .תנאי-העממי בעיבודה של שרה לויר על שם אותו מוטיב בשי, "קול דודי"

  . הוא זה שאחראי למיתוגו של השיר כמזרחי, בתוספת לשביעית הטבעית, השולט

נוצר , לכוריאוגרפיה של שלום חרמון, ]140[ הנאוה בבנות, אמיתי נאמןשירו המפורסם של 

 מיתי משתמש בגרעין אגם, כמו הדר. 1951עבור כנס מחולות העם השלישי בקיבוץ דליה בשנת 

והם ניתנים ,  מקביליםינםמשפטי השיר הנוכחי א, דלעילבניגוד לשירים . לאורך השיר" קול דודי"

, 2+4 -כ,  בעיקרליאוו, אולם גם, 2+2+2 - ניתן לראות כ, למשל, את הבית: לחלוקות מורכבות

 בנויות על צליל הן. בגלל ההפסקה בתיבה השניה וההמשכיות המלודית בארבע התיבות הנותרות

                                                
  .  ובארכיון הזמר העברי של רשות השידורyoutubeהביצועים זמינים באתר  14
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סיום הבית בוולטה השניה . 4-5ופה בתיבות , 3-4סול בתיבות : יחיד המקושט ללא הרף בשכנים

  .   רה–במול-עם הנמכה ביאתית מי

תיבה (בהמשך " קול דודי"ומוטיב , ות פותחתסינקופטישלב בתוכו מחלקו השני של השיר 

. מבנה-הוא בעל טטרקורדים זהיש, כמקובל במודוס הדורי השיר מתפתחאנו רואים ש). 12

 ואילו השנייה מפליגה לטטרקורד ,בטטרקורד התחתון וסביבתו מתרכזתהמחצית הראשונה 

בשיר הזה כבר ניתן להבחין . 4+4, חלוקת התיבות סימטרית בפזמון. העליון ונסגרת שוב למטה

אשר האחת כ, שתי פריודות שונות זו מזו: במספר מאפיינים לסוגת הריקוד התימני האיטי

והשניה מתפתחת ; נס ערבי'יחד עם רמיזות לג, מורכבת מחסכנות מלודית ומוטיב ריתמי חזרתי

על פרגמנטים קטנים תוך פיתוחם בתוספת צלילים  החזרה. ומתרחבת מבחינת מנעד ומקצב

כאשר , השיר מתקבל כמכלול קוהרנטי, יחד עם זאת. ליצור רושם מזרחי  מתכוונת,נוימטיים

השיר מערבי כמובן ש). יר'מקסום או מצמודי צע- אל( ליוויו הדמיוני של איקאע ערבי ברקע נשמע

ורית ובשביעית 'תוך שימוש ברביעית מז( מבחינת נתינותו הבלתי מאולצת להירמון מודאלי

    ).טבעית

 לאור חיוכך: ריקוד נוסף למצעד המחולות בחיפה-חיברו נאמן וחרמון שיר, שנה לאחר מכן

מצעד המחולות . הכמה לבואה של אהובתו, עם שם נאמן שיר אהבה בפיו של הדודגם הפ. ]141[

ם "והוא זה שפנה אל אמיתי בבקשה לכתוב , בחיפה היה פרי יוזמתו של שלום חרמון שיר עַ

, ומבוססים כמעט אך ורק על צעדים תימניים, צעדי הריקוד הם מינימליים. 15"בניחוח תימני

השיר בנוי על זרימה בלתי פוסקת של חלקי שש עשרה .  ברכייםבליווי תנועות ידיים וכיפופי

בנות שתי , שתי פריודות מקבילות: מבנהו פשוט. עם עצירות אתנח בסופי משפטים, ושמיניות

סיומו של . ובשניה גדל לאוקטבה, המנעד בפריודה הראשונה הוא קווינטה. תיבות חוזרות כל אחת

וכך נוצרת , "בואי אלי, בואי נא, בואי נא: "זרתהשיר במילים החוזרות וגם במנגינה החו

, מבוסס אך ורק על תנועות הריקוד, אם כן, הקשר המזרחי. המשכיות מעגלית אין סופית לריקוד

  .שבנויות על צעדים תימניים איטיים

בנוי על דו שיח בין ,  בכוריאוגרפיה של תמר אליגורגיל אלדמעשל  ]142[ כי תנעםהשיר 

מי זו לקראתי ("שאלה ותשובה בפתיחת השיר : גינה צועדת בד בבד עם המיליםהמנ. הדוד לרעיה

האהובה עונה . כאשר הדוד שר לרעייתו דברי אהבה בקריאה לבואה, ")אחותי כלה, בואי? עולה

,  במקצב מנוקד10-  ו9דהות קצרה וחזרתית בתיבות היא פותחת בהז: לדודה בסגנון מובחן ממנו

כי  "–המקצב המנוקד נשמע כמו אילה מקפצת . מתרפקת של האהובשעומד אל מול ההמשכיות ה

                                                
ת"המובאים באתר , לדבריו של נחומי הרציון 15 ׁשֶ רֶ    .  id?asp.artist/il.co.zemereshet.www://http=524" זֶמֶ
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הדוברת עולה . 9-12המודוס הדורי מודגש ביתר שאת בדבריה בתיבות ". נאוה אני כבנות האילה

 יורדת מטה – שיתהפך בבית הבא לסיום דבריו –ולסיום דבריה , לצלילים גבוהים כאיפיון נשי

ם בשיר מופיע מוטיב ריתמי ומלודי של ירידה טרוכאית ארבע פעמי. וסוגרת את השיר בפינאליס

אלדמע השתמש במספר טיפוסי , מבחינה מקצבית. 2ומוטיב זרקא בתיבה , )15, 11, 7, 4תיבות (

 מקבילות 5-8תיבות ; 3-4 מקבילות לתיבות 1-2תיבות : החוזרות על עצמן, תיבות ריתמיות

  .   הללו עם קפיצות האיילה משלבות את המקצבים11-12ותיבות ; 13-16לתיבות 

  

אך לכתחילה , ]143[ אל העיןמוכר לנו כשירו , האחד. יוסף הדראסיים עם שני מחולות של 

להקת "את הריקוד ביצעה . הוא חובר כמחול מזרחי ללא מילים בשלהי מלחמת העצמאות

, מןאמיתי נא, אריק לביאמנו שעל חבריה ני, הלהקה. 1947אשר הוקמה בסוף שנת , "הכרמל

ומסיבה זו השירים היוו רק , העלתה בעיקר מופעי תיאטרון, שמוליק רוזן ואחרים, אהובה צדוק

  . ועד היום הם מושרים ואהובים, בלטו מאחריםמספר שירים , בכל זאת. חלק נלווה בהופעותיה

ומנעדן מתחיל בקווינטה ומתרחב , כפי שראינו עד כה, פריודות השיר שתיים במספר

ובניגוד למרבית השירים , מר המלודי בבית נבנה בשתי התיבות הראשונות בלבדהחו. לספטימה

שמשלבת , סקוונצה יורדת אל הפינאליסמהפזמון בנוי . ערכיו הריתמיים ארוכים, הקודמים

 -ת שמסיטה את הברת החרוז סוגרּוסינקופטיו, )בנות שתי חוליות(בתוכה ירידות זיזגיות קצרות 

את השיר סוגר פוסטלוד . ראשון- על יסוד מוטיב צליל שביעי, תיבה בה השניפעמההשורה אל ה

  . ארוך על הברה פתוחה

  

  

  

  9-16הפזמון בתיבות , אל העין

  

אשר מאופיין כמעט , ככל הנראה ללא ריקוד נלווה, ]86[ מחול מזרחיחיבר הדר , נוסף אליו

, ירידה טרוכאית, ראשון- מוטיב שביעי: האפשרייםהמזרחיים בכל האלמנטים המוסיקליים 

  . ומלווה את כולם הסינקופה הישראלית, גרעין מלודי זעיר חוזר, מחיאות כף, שינויי משקל
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שכן ,  יותרנפוצהזו השפעה , למעשה. קיימת, מהשיר אל הריקוד, שפעה הפוכההגם 

, )יקה שהוזמנה במיוחד לצורך הריקודסגם אם זוהי מו( יקהסונבנית על גבי המהכוריאוגראפיה 

, ]144[ אורחה במדבר, דוד זהבי לשירו המיתולוגי של .סגנונו ו השיר קווי המתאר של אופילפי

הרבה הנפות עם , חיבר הכוריאוגרף והרקדן יונתן כרמון תנועות הנסמכות על צעדים תימניים

  . ידיים והתכופפויות להמחשת תנועתם הגמלונית של הגמלים הצועדים במדבר

מכל , ני מוסיקה אמנותית הושפעו מן המחולות בארץאף מלחי, מלבד מלחיני הזמר

משנת  , מחולות כפר ישראליים, ידועה במיוחד הסוויטה של מרק לברי. הסוגים ומכל העדות

וחלקם בהשפעת , "דבקה"חלקם בהשפעת המזרח כמו , הסוויטה כוללת עשרה פרקים. 1947

והוא , קדש לריקוד ההורה יש פרק המועמקגם בפואמה הסימפונית שלו . 16"פולקה"המערב כ

, שישה מחולות ישראליים 1951חיים אלכסנדר כתב בשנת ". הורה הסימפונית הראשונה"נחשב ל

מרק לברי כתב סוויטת ריקודים ישראליים המכילה ". צברית"בדגש על חיי הכפר והישראליות ה

 ,ריקוד עברינגל מלבדם כתבו גם יואל א. תערובת של ריקוד תימני ודבקה עם הורה וריקוד רועים

: באופן הזה קשרו המלחינים את אומנות המחול אל המוסיקה. ישראלי ריקוד והורהויצחק אדל 

ל הנשפך ממנה מצד אחד   .  וכמעיין המחיה אותה מצד שני, כיובַ

במסורת הצניעות הדורשת , שירי הריקוד התימניים נחלקים לשירי גברים ולשירי נשים

בצלילי ; נוימטית-התימנית הגברית מאופיינת בשירה סילאביתהמוסיקה . הפרדה בין המינים

, מגוון סקונדות קטנות, שינוי צליל הפינאליס במהלך השיר(ובגמישות צלילית ; רסיטציה רבים

: שני סוגי לחנים רווחים בשיר הגברי. השתתפות הקהל בשירת מענה נפוצה ביותר). וכיוצא בזה

הריקוד הגברי התימני . ושירים ריקודיים קצובים, ילהבדומה לשירת התפ, יטטיבי'רצ- הדקלומי

צעדי . כתוצאה של חוסר מרחב בחדרי הבית, מתבסס בעיקר על תנועות במישור הורטיקאלי

, ראש, ועליהם מוסיפים תנועות אלתוריות בחלקי גוף נוספים כידיים, הריקוד ספורים וידועים

כל . ם והקשות על פח כליווי מקצבילשירי הריקוד מוסיפים תמיד מחיאות כפיי. 17ושכמות

התיאורים הללו לא תואמים במאומה לשירים ברוח התימנית שהתבססו דרך ריקודי העם 

היוו השראה לביסוס התנועות , ובייחוד תנועות הריקוד שלה, שירת הנשים, לעומתם. בישראל

ת המערב שהלכו וכלה ביוצרות בנו, תנאי ורחל נדב- החל משרה לוי. התימניות בשירים האיטיים

 חוברו לכל ,ותותנועות ידיים פרוׂש" חילוף- שיכול"צעד , ות התימניותהצעד, בעקבותיהן

 נהגו לשיר התימניותהנשים : נעמוד על עיקרי שירת הנשים בתימן". תימניים"הריקודים שכונו 

                                                
- סיום, דבקה, בעמק, מחול איכרים, פולקה, הרועַה, הרועה המאוהב, מחול בהרים, תהלוכה, פתיחה: הפרקים הינםעשרת  16

 . הורה
 . 30-43' עמ, )ה"תשנ(נעמי ואבנר בהט  17
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 נוסחאות המקצב והמלודיה הן. בשפה הערבית התימנית המדוברת, על נושאים מחיי היום יום

כמו שירת . השירה יכולה להיות סולנית או שירת מענה. 18מה של אלתור-ונתונות למידת, פשוטות

צבעות עדויות על פח ועל טס נחושת שעליו מקישות א: גם שירת הנשים מלווה בהקשות, הגברים

 אך ;הן רחבות ומסוגננות: תנועות המחול בריקוד הנשי שונות מאלה של הריקוד הגברי. טבעות

שינויי המשקל  .כדי לא להתבלט יתר על המידה, שומרות הנשים על איפוק והפנמה, ךבתוך כ

לא באו לידי ביטוי ביצירה , המקובלים גם אצל הגברים וגם אצל הנשים, והטמפו במהלך השיר

לא נכנסו , )מחול איטי ומסוגנן(משקל הדעסה , 7/8-גם משקלים מורכבים כ. הישראלית החדשה

רבנו בציבורהשיר יץ אתפ להשאיפהפישוט התנועות וה,  ככל הנראה.למחול העם הישראלי  את  דִ

  .  היוצרים לכתוב שירים במשקל זוגי או מרובע

שתפיסת הלחנים המצומדים לריקודים האיטיים כתימנים לא , המסקנה המתבקשת היא

י וקופה ושם ניתן למצוא .  אלא כתוצאה של החיבור לתנועות התימניות–התרחשה בזכות עצמם 

, )ראשון וסלסולים-כגון מוטיב שביעי, דוקא תימנים-ולא(דמיון למאפיינים מוסיקליים מזרחיים 

, נבעה" בעלי צביון תימני"או " תימנים"אולם ההשפעה המכרעת על קבלת כל השירים הללו כ

לאחר שהושרש בתודעה הציבורית . מפרסומם בקהל כשירי מחול בסגנון התימני, בסופו של דבר

ייה ממשית בריקוד לא היה עוד צורך בצפִ , ריקוד הללוה-או שירי, שירה-טיפוס של ריקודי-האב

ושויכו לפלג , כל השירים ברוח זו אומצו אל חיק הסגנון התימני, מעתה ואילך. הנלווה לשיר

  ".   אל גינת אגוז"השירים האיטיים ברוח 

  

  השפעת המחול הערבי והדרוזי על שירי הזמר

סגנון . חבב על החלוצים כבר עם הגיעם ארצה בעליות השניה והשלישיתריקוד הדבקה נת

קות אחים–הריקוד  ריקוד ב כמו.  התאים לאופי ההגשמה החלוצית–בשמחה ובהתעוררות ,  בדבֵ

 –" מדּבק "מאדבריקוד הדבקה יש משהו , שאף הוא נרקד בקבוצה תוך אחיזת ידיים, ההורה

לצד זה והמוסיקה המינימליסטית והחזרתית שנשמעת העמידה הצפופה זה . פיזית ומוסיקלית

מספר . שלא נפסקת עד תום הכוחות, ברקע מעוררת את הרוקדים לאקסטזה של קפיצות ותנועות

על שילובה הטבעי של הדבקה בין הריקודים החסידיים והמזרח , מבני העליה השלישית, רבין. ד

  : אירופאים בלילות השבת ובחגים

  

                                                
  . 56' עמ, )ט"תשנ(רצון - נעמי בהט 18
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, בעידודה העליז של מפוחית פה, ושוב שירה. 'כבוד'הפטרה ב,  גמיעת משקה[...]שירה בצוותא 

לֶה ושוב הורה,  גם רונדו–וכדי לפוש קצת . ועד להתפרצות ההורה הכללית רָ , ולפעמים אף שֶ

  . 19 עד כלות הנפש וכלות הרגליים–לפעמים דבקה 

  

שתי דבקות ל.  הסוגות המקובלות בריקוד הערביהדבקה היא אחת, כפי שכבר ראינו

: שנות מאבק ולחימה, ישראליות סיפור הקשור להיסטוריה של השנים שקדמו להקמת המדינה

 ורבקה שטורמן התקבלה בהתלהבות רבה בהיותה הדבקה עמנואל עמירןשל  ]93[ דבקה גלבוע

סיפור חייה קשור במסכת חיי הנופלים על . אשר מקור מנגינתה איננו ערבי, הישראלית הראשונה

דבקה .  היא נכתבה לזכר קרוב משפחתה של שטורמן שנהרג במלחמת העצמאות–מולדת הגנת ה

נוצרה עת שרקדני , שמנגינתה שאולה מנעימה בדואית עממית, עמנואל זמיר בעיבודו של רפיח

והובלו למעצר ברפיח , "שבת השחורה"הכינוס השני בדליה נעצרו כשבועיים לפני הכינוס ב

והשתלב עם אופיה הגברי של , קיבל אופי לוחמני ועז, ין כותלי הכלאשחובר ב, הריקוד. ובלטרון

" דבקה רפיח"תולדותיה של . מילותיו של עמנואל זמיר הותאמו מאוחר יותר למנגינה. הדבקה

  :הולמים את דבריו של צבי פרידהבר

  

הערבי והדרוזי כבשו להם מהלכים בין רקדנינו , שדוקא היסודות התימני, אין תמיהה בדבר

. ביסוד התימני הרגשנו מקוריות מיוחדת וקסמה היה רב. יותר מאשר יתר עדות ישראל

במיוחד , לעומתו האלמנטים הערבי והדרוזי הסוערים התאימו להלך רוחו הסוער של הנוער

שנוצר במרוצת השנים עקב המאבק המתמיד , מלחמתי- בדבקות המפגינות את האופי הגברי

  . 20יום המדינהבשלטון הזר ומלחמות השחרור וק

  

  

  דבקה רפיח

  

                                                
 . 605' עמ, )1964(יהודה ארז  19
  . 50' עמ, )ח"תשכ(צבי פרידהבר  20
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  מחול ישראלי מקורי

בחיפוש " משוגעת לדבר"גם כאן היתה , כמו בכל תחום חלוצי שנמשך והולך אחר בודדים

.  רבקה שטורמןהחלוצה שהלכה לפני המחנה היא. ראלימתמיד אחר אופיו של המחול העממי היש

לאידאולוגיה של , לה בתחום המחולבאופן ברור נוכל לראות קווים משותפים בין האידאולוגיה ש

כמו גם אין ספור רשימות ומכתבים שעניינם היצירה הישראלית , עמנואל עמירן בתחום הזמר

רבתה והִ , "מקוריות"שאת מנגינותיו של עמירן החשיבה שטורמן ל, לא יפלא אפוא. המקורית

ות לא נתנו לה חיפושיה של שטורמן אחר התנועות הישראליות המקורי. 21לחבר להן ריקודים

וכלה בשנים , חרוד-החל מהשנים הראשונות בהן עבדה בקיבוץ עין, מנוח במשך כל שנות יצירתה

  . בכל הארץ" אם היצירה של המחול"בהן היתה מפורסמת כ

  

הרגשתי , או יותר נכון, "לא"ידעתי מה . בעצמי לא ידעתי מה זה בדיוק.  ישראלי–אני רציתי 

 לא זה ולא –" לא ולא" וכמעט הכל היה אז –עדיין לא ידעתי " ןכ"מה בדיוק . מה לא מתאים

אחר כך הכרתי כמה מנגינות של שרה . בהתחלה תמיד הרגשתי בחוסר מוסיקה מתאימה. זה

  . וחשבתי שהן כבר יותר קרובות למה שחיפשתי, תנאי-לוי

צעדי היסוד שהיה עבורי אחד מ, הקצב המיוחד שבלחני שרה לוי נתן לי את הדחיפה לצעד ניעה

,  חשבתי לי–וכמה מנגינות סינקופיות של עמירן השפיעו עלי מאד . בריקוד העם הישראלי

, היה ברור לי, על כל פנים. ישראלי כפי שתיארתיהו לעצמי-שזהו משהו שמתאים לריקוד ארץ

 ועבורי – הן לא הזכירו לי לא את אירופה ולא את אמריקה –שמנגינות אלה אינן משהו אירופי 

  . 22ה היה שלב אחד בכיוון החיוביז

  

 את שטורמן לעתים לחיפוש קדחתני ובלתי נלאה אחר יות הובילההתשוקה למנגינות מקור

  . המנגינה המתאימה ביותר לריקודיה

  

שייתחבבו על הרוקדים וישמשו לי , מרקידות, הקשה עלי המצב של חוסר מנגינות עממיות

, שכל עוד לא יהיו מנגינות רבות שכאלה, י משוכנעתהיית. משענת בקצב ובנעימה בסגנון מקורי

  .  23ישראלי- לא יקום ריקוד עממי ארץ

  

                                                
דודי ", "דבקה גלבוע", "עורו אחים ונעלה", "בחלילים ובמצילתיים", "הזורעים בדמעה", "הגורן": על פי סדר כרונולוגי 21

  . 167-169' עמ, )1988(רת המידע נלקח מתוך רנה ש. "מים בששון", "כי מציון", "לנו הכח", "שועלים קטנים", "צח ואדום
  . 53' עמ, שם. 1986 של רבקה שטורמן כפי שנרשמו על ידי רנה שרת בשנת זכרונותיה 22
  . 56' עמ, שם 23
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-את הקשר בל"היא מדגישה , 1947בשנת " יומני עין חרוד"ברשימה שפרסמה שטורמן ב

שטורמן העזה לומר בקול כי הריקוד תלוי ". ינתק בין הריקוד העממי והמנגינה המלווה אותו

, הדרך לעשות זאת. גם הריקוד יתקבל כנחלת הכלל, גינה תדבר אל לב העם רק אם המנ–במנגינה 

היא להרבות בכינוסים משותפים בין היוצרים משני הצדדים ולהדריך תזמורת מתאימה , לדבריה

התלבטו בה , כמו גם גורית קדמן, רבקה שטורמן, באשר לשאלת כלי הנגינה. 24לליווי הריקודים

מרבית כלי , לדעת שטורמן. לם ביותר לליווי ריקודי העם הישראליםמהו כלי הנגינה ההו: עמוקות

לאחר התפלפלות מעמיקה , קדמן. ועוד, אקורדיאון, כינור, קלרינט, חליל: הנגינה מתאימים

לתוריים ביסודם, מעודדת הקמת אנסמבלים קטנים, ביתרונותיו וחסרונותיו של כל כלי . אִ

  :ן לא הצלחנו למצוא את הכלי המתאים לנוהיא אינה מבינה מדוע עדיי, ולמרות הכל

  

מצד אחד מצליחים אצלינו ליצור ריקודי עם וכן שירי עם ואף להחדיר : וקיימת סתירה מוזרה

ומצד שני אין מצליחים להגיע לליווי מתאים לריקודים לא במוסיקה ולא , אותם בציבור

 העם המשלימים בדרך שהרי כל אלה אינם אלא ענפים שונים של אמנות, וחבל מאד. בלבוש

  . 25הטבע זה את זה

  

אם כי היא מודה שקיימים , קדמן הבינה את חשיבות היצירה המקורית במוסיקה ובמחול

בשלב , לדבריה, הסיבה לכך נעוצה. הרבה יותר שירים מקוריים מאשר מחולות מקוריים

מדריכי נערכו מפגשים בין , ביוזמתה. 26ההתפתחותי הצעיר של הריקודים לעומת השירים

אף מוסיקולוגים . מתתיהו שלם ויוסף טל, ידידיה אדמון, ריקודים ומלחינים כגון עמנואל עמירן

על מנת להעשיר את עולמם , קיוי והרצל שמואלי נשאו דברים בפני יוצרי המחול-כאסתר גרזון

 צבי פרידהבר. מקורית-לטובת יצירה משותפת ישראלית, ולהדק את הקשרים בין שתי האומנויות

אלו הם . של חוגי מחולות העם הישראלים" כלייזמרים"קרא למלחינים המובהקים של המחול ה

  . נחום היימן ודומיהם, יוסי ספיבק, אפי נצר, גיל אלדמע, עמנואל זמיר, אמיתי נאמן

  

, את הזרמים התנועתיים וההשפעות הלחניות, חותו של מחול העם הישראליתהם ראו את התפ

בהתאימם לחניהם למקצבים החדשים שנגלו , ואף ניסו ליצור בכיוון זההם הבינו את צרכיו 

  . 27ונוצרו בתנועת המחול

                                                
  . 79-80' עמ, שם 24
  . 42' עמ, )1969(גורית קדמן  25
  . 72' עמ, שם 26
 .  50' עמ, )ח"תשכ(צבי פרידהבר  27
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הוביל , ובמיוחד תלותו של מחול העם במוסיקה,  הקשר ההדוק בין שתי האומנויות

הן במחול , תוך כדי תהליך היצירה המקורית. לחיפוש אחר שירים הולמים למחול העם הישראלי

מהם בעיקר יסודות ,  היוצרים בערוצים שונים שהטביעו עליהם את חותמםעברו, והן במוסיקה

). מזרחיים(ותגליות מפתיעות מן העולם החדש שנגלה בפניהם בארץ , )מערביים(מבית אבא 

לא אחרה לתת את אותותיה , על תנועותיה ומנגינותיה, השפעתה החזקה של המסורת המזרחית

, יצירות רבות בהשפעות מזרחיות, לאושרנו ולעושרנו, וצרווכך נ, בקרב המלחינים והכוריאוגרפים

  . תימניות וערביות

  

  סיכום

ומחול ישראלי ; מחול ערבי; מחול תימני: שלושה ענפים של המחול נקשרו אל המזרח

 ואף על פי שמאפייני: המחול התימני הוא הדומיננטי ביותר בעיצוב השיר המזרחי, מכולם. מקורי

 ותהחל מהצעד, הרי שהריקוד עצמו, ים על זיקה חזקה למקורות מזרחייםהמוסיקליים לא מצביע

התקבעותו של . עוטף את השיר כולו ברוח תימנית,  וכלה בתנועות הידיים והראשותהתימני

סיבות הוא תוצאה של הולדתו בנ, הריקוד התימני האיטי בתודעה הלאומית כסגנון תימני מובהק

בהכירן היטב את , תנאי ורחל נדב- שרה לוי.  בלבוש מערביומיתוגו כריקוד אותנטי, מסויימות

אך יתאים , יכלו לשנותו באופן בו הוא עדיין ישמור על צביונו, תנועות הריקוד התימני המסורתי

  .  למסגרת המערבית אליה הוא נכנס

קול "לא הרי השיר . סגנון השירים האיטי הוא רק אחד מתוך סוגי ריקודים תימניים שונים

ההבדל בין . על תנועותיו הרחבות, "אל גינת אגוז"כהרי השיר , על דילוגיו ורקיעותיו, "דודי

המחול הישראלי . לריקודי הנשים האיטיים, השניים נעוץ בחלוקה שבין ריקודי הגברים הקצביים

והוא השתמש בתנועותיו על מנת ליצור קבוצה מובחנת של , הושפע במיוחד מן הריקוד האיטי

לכתיבת שירים " נוסחה"נוצרה מעין , בסופו של דבר. תימניים, קבותיהם שיריםובע, ריקודים

מלודיה גרעינית ומעט , פריודות מקבילות, טמפו איטי: אפילו ללא צורך בריקוד, תימניים

תרו היוצרים כל העת אחר המחול הישראלי , מלבד המחול התימני. מוטיבים מזרחיים שונים

הצירוף . מושפע מזכרונות העבר ומצלילי ההווה ותנועותיו, כמו המוסיקה, גם הוא. המקורי

שנישא היום בפי כל הוא תוצר של חיפוש מתמיד ועבודה קשה מצד דור מייסדי " מחול ישראלי"

  . ששאפו ליצור איפיון מגובש לתנועות המחול העממי הישראלי, המחול
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  דיון ומסקנות

  

Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet, 

Till Earth and Sky stand presently at God's great Judgment Seat[...] 

Rudyard Kipling, The Ballad of East and West (1889) 

 

אם אכן מזרח ומערב רחוקים זה מזה כרחוק שמים ? האמנם מזרח ומערב לא יפגשו לעולם

ר העברי הצליח במי, וארץ מֶ פירושו של . דה לא מבוטלת לצמצם את הפערים ביניהםהרי שהזֶ

, זה בזההמפגש בין צלילי המזרח וצלילי המערב בעולם הזמר העברי אינו הטמעה או התבוללות 

ב בפעולת ההלחנה לא מבטלת את תכונותיהן של כל . משמעותו יצירה חדשה רֶ י והעֵ תִ אריגת הׁשְ

שבסופו מתקבלת תמונה שנעה בין , היברידיהיא יוצרת מהם שילוב ; אחת מהתרבויות השונות

העברית יש " יצירת התרבות. " לעתים מבליטה את השוני ולעתים את המשותף–שני קטבים 

שכן היא השאירה אחריה שובל של פולמוסים והחלפת דעות , מאין משחקת לידיו של החוקר

לית תוך דיון התהוותה התרבות הישרא, בהיותה עממית אך מלאכותית. אודות דרך עיצובה

מאפשר לנו לקבל תמונת מצב עגולה על גישתם של המלחינים כיום ו, מתמיד שהושמע ונרשם

כי הזמר העברי שנכתב בהשפעת המפגש עם , יש לזכורעם זאת . בנוגע לדמותו של השיר העברי

שמורה בלב , עד היום". שירי ארץ ישראל"המזרח הוא רק חלק קטן מקורפוס שלם המכונה 

נעצרו ,  פינה חמה לרפרטואר השירים העממיים שליוו אותו החל משנות היישובהישראליהציבור 

הקורא ודאי חש  .ומאז נשארו כזכרון נוסטלגי שנעים להתרפק עליו, אי שם בשנות השישים

ועד , מעיצובה של התרבות הישראלית בראשית המאה העשרים: עברנו דרך ארוכה בעבודה זוש

נראה כעת כיצד כל הקצוות מתחברים . קלי אינטימי בהשפעה מזרחיתלגיבושו של קורפוס מוסי

  . יחדיו

חזרתו של עם . היא מקרה ללא אח ורע בהיסטוריה העולמית" יצירת התרבות הישראלית"

מעוררת בהכרח , לאחר שנפוץ ופוזר בעולם כולו, לטריטוריה הקדומה בה חי לפני אלפי שנים

כאשר בארץ היעד קיימת . מחדש את אופיו וייחודו בשגסימני שאלה בנוגע לאופן בו יבחר ל

סביר להניח שהמהגרים ינהלו איתה סוג של משא ומתן המבוסס על , תרבות אופציונלית לאימוץ

בארץ ישראל לא התקיים מצע תרבותי בעל , בעבור אנשי העליות הראשונות. קבלה ודחייה

ובין אם מסיבות , "רבותת" בין אם התרבות המקומית לא נתפסה כ– אופציה חלופית
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רה לרעיון . אידאולוגיות ומנטליות בחרו להתרחק ממנה  שהחל ,"שלילת הגולה"המציאות הזו חבְ

צצה לראשונה דמותו של , בעקבותיו. עשרה-להתעורר עוד בארצות אירופה בסוף המאה התשע

 החדש הושפעה צורתו של היהודי, עם עלייתו לארץ. כניגוד מוחלט ליהודי הגלותי, היהודי החדש

 –כי "זה גם זה התקשר ליהודי התנ. מהערבי המקומי ומהיהודי המזרחי: משני מקורות נוספים

שיבת עם ". עוקף גלות"במסלול ,  ובכך נסגר המעגל–שהוא למעשה היהודי טרם תקופת הגלות 

ישראל לארצו וחזרתו למקורות ולשורשים הקדומים נתפסו באופן הזה כהחייאת המסורת 

פיתוחו :  על הקשר החזק בין החדש לישןעומדיםכאן אנו . אותנטיה ותחייתו של היהודי ההקדומ

יה אל . כדי ליצור רציפות וחוסר תלישותב, של היהודי החדש נשען בהכרח על מקורות קיימים הפנִ

כרון הקולקטיבי באמצעות פריטה על הנימים העדינים של מורשת היסטורית עשירה איחדה , הזִ

, תרבותהכל תהליך יצירת . דרכו תוכל להווצר תרבות משותפת חדשה, ב נרטיב אחדאת העם סבי

. הוא לא אחר מאשר עיבוד חומרים קיימים למציאות העכשווית, לפיכך" מסורת מומצאת"של 

  :ובמילים אחרות

  

הוא דימוי ' העבר הלאומי'. הם בחינת כלים שלובים' הווה'ו' עבר'ש, אם כן, נמצאנו למדים

הלאומיות היא , קיצורו של דבר. הוא דימוי הנסמך על העבר' ההווה הלאומי'ו, הווהנוצר בה

  1...הוהכרה קיבוצית של הזהות המזקקת חומרים מן העבר לצורכי הפוליטיקה של ההו

  

השפעת מודל , גם במוסיקה, כמו בתהליך עיצובה של התרבות הישראלית על ענפיה השונים

שלילת .  במיוחדהה גדולתהיעל עיצובו של הצליל הישראלי  כית"היהודי החדש בעל הזיקה התנ

יצרו קריטריונים כי שנתמך בבבואתם של הערבים ויהודי המזרח "הגולה והדמיון של היהודי התנ

תאר , כך. שההבדל בינו ובין השיר המזרחי היה לעתים דק מאד, לאיפיונו של השיר המקורי קו המִ

ואימוץ רכיבים , מחדית המוסיקה של העבר הגלותי ישראלי נוצר מתוך דחיארץ של השיר ה

החוט המקשר נמתח על ידי חוקר עדות .  מאידךמוסיקליים מהתרבות הסובבת באופן סלקטיבי

שמרה על ציביונה בקרב עדות שגרס כי המוסיקה היהודית העתיקה , ישראל אברהם צבי אידלסון

קיבלו ,  למשל,כך. ית העתיקהוכי המוסיקה הנוצרית התבססה על המוסיקה היהוד, המזרח

ארץ תכונותיו של השיר ה. הסולמות המודאליים מקום של כבוד במוסיקה העברית המתחדשת

  : לחמישה אלמנטים, אם כן, ישראלי מתמצות

  

                                                
  .221' עמ, )2006 (הנרי וסרמןוי דאהן יוס: בתוך. "הימים ההם והזמן הזה", אורי רם 1
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 ).ופעמים רבות לא יותר מקווינטה(פחות מאוקטבה , מנעד צר .1

הצליל  (וורטותחשיבות מיוחדת לתאי ק. קו מלודי בנוי על צעדים וקפיצות קטנות .2

 . וקווינטות)הרביעי שמתפקד כדומיננטה

 .ור'מיקסולידי מחליף את המז;  אאולי ודורי מחליפים את המינור–כתיבה מודאלית  .3

 .עיצוב מבנה המלודיה באמצעות טטרקורדים ופנטקורדים .4

  .המנעות מצליל מוביל .5

  

ישראלי חפפו  ארץ  התכונותיו אלה של השיר: ראינו כי הכל שאלה של טרמינולוגיה, כמו כן

מאחר והשיר המקורי הושפע במידה רבה מאיפיונו של . לתכונותיו האידאליות של השיר המקורי

והשיר בהשפעה מזרחית , השיר המקורי, ישראליארץ המשוואה גורסת כי השיר ה, השיר המזרחי

גע התבטאויות רבות של מלחיני זמר בנו, יחד עם זאת. קרובים זה לזה במידה משמעותית

לחינים ואנשי מ. למקוריותו של השיר הישראלי מעוררות תמיהה לנוכח השירים שחיברו בפועל

דגלו בכתיבה ישראלית ייחודית ולא חסכו את ש ,אידלסון. צ.חינוך מוסיקלי כמנשה רבינא וא

-לא הפנימו את ביקורתם ,מוסיקליות ותרבותיות, שבט לשונם מהנהייה אחר השפעות זרות

אמר את הדברים , סלאבי- שהסגנון המוסיקלי השולט בשיריו הוא אירופי, משה ביק. שלהם

  : הבאים

  

 יש לי אותה הרגשה כמו שאני הולך –כשאני שומע מה שרים עכשיו ברדיו ובתנועות הנוער 

כובע יפאני ונעלים , מעילים סיניים, ברחוב ורואה שמתהלכים במכנסים אמריקאיים

אם מחפשים תוכן לאומי [...] שתגיד שהיא תלבושת שלנו אני לא פוגש תלבושת ... איטלקיות

  .2יש גם לדאוג לצורה לאומית

  

בשיריו ניתן למצוא לחנים  אם כי, דברים דומים השמיע איש החינוך בנימין עומר

  :מודאליים

  

[...] בשטח התרבות המוסיקלית אנו מוסיפים להיות קוסמופוליטיים אפילו על אדמת המולדת 

הטו נא אוזן לניביה אלו [...] סכנה הצפויה לנו מן השירה הגרמנית והרוסית וביחוד גדולה ה

                                                
 . 308' עמ, )1964/2009(בתוך ציפי פליישר  2
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ומצאתם כי שרשיהם הסמויים מן העין נעוצים אי שם עמוק בקרקע הגרמנים או הרוסים או 

  . 3הערבים או הסינים, כים'ההונגרים או הצ, האיטלקים

  

ריך לשקף את ביק אמרו את דבריהם מתוך אמונה עמוקה כי הזמר העברי צוומר ע

 המטען עודוב, אך בהיעדר כלים מוגדרים לכתיבה כזו. המקוריות הארץ ישראלית החדשה

הכתיבה המקורית הלכה לאיבוד בינות למוסיקה , משיך לחיות ולבעוטמהתרבותי מן העבר 

קבוצה - השירים המזרחיים אותם איגדתי בעבודה מהווים תת. גרמנית וחסידית, פולנית, רוסית

מאפשר לנו לעמוד על  אוסף התכונות של השירים הללו . דולה יותר של השיר הישראליבקבוצה הג

  : מגוון ביטויי החיקוי וההשראה של הזמר המזרחי על ידי המלחינים הישראלים המערביים

 .שאינם יציביםמרווחים דימוי מרווחים הקטנים מחצי טון או  .1

  .מודאליות המדגישה סקונדות מוגדלות .2

 .ים מעולם האיקאעאתמקצבים המושפע .3

 .הופעתן של תכונות הלקוחות מסוגות המוואל והדבקה .4

 . עיטורים מלודיים .5

 . מוסיקליות הלקוחות מעולם הבמה והמחול- השפעות חוץ .6

  

ושהביע , כל שיר שהציג מאפיין אחד או יותר מתוך רשימת המאפיינים של השיר המזרחי

רבה למוסיקה הערבית ומכאן מתעוררת . רפוס השירים בעבודהנאסף לקו, באופיו ובסגנונו קִ

 הקצב לעומת תכיצד ניתן לדרג את אופני השפע? איזה משקל יקבל כל איפיון מוסיקלי :שאלה

ומי ישפוט איזה רכיב ? את הסקונדה המוגדלת לעומת סלסולים ומליסמות? המודאליות

, נת תרומתםלא רק שקשה לדרג פרמטרים שונים מבחי? בקביעת זיקה מזרחיתיותר משמעותי 

כך שאותו פרמטר שהיה , הרי מידת האינטנסיביות בהופעתו של אותו פרמטר משתנה משיר לשיר

ישנם שירים המכילים רק פרמטר אחד , מעבר לכך. דומיננטי בשיר אחד הופך משני בשיר אחר

אך ברור לכל מאזין שהם נמצאים עמוק בתוך הקורפוס , מתוך רשימת האיפיונים המזרחיים

ישנם שירים המכילים בתוכם מספר קטגוריות שהוגדרו , לעומת זאת.  של הזמר העבריהמזרחי

מרת מידת זהותו של  מהיאף על פי כן קשה לקבוע באופן חד משמעי ו, כמזרחיות השיר עם זִ

כמו סלסולים או תבנית ליווי , קישוטיים בין מרכיבים ניתן בהחלט לערוך הבחנה. המזרח

                                                
, )1996(אוכמא שפרן : בתוך. מארכיון קיבוץ מרחביה. הרצאת פתיחה לברור בועדת מוסד, "על מטרות חינוכנו המוסיקלי" 3

קובצו עיקרי ) 1974" (וי בחינוך מוסיקלירמזורים ותו"בספרו , הרחיק לכת בהתבטאויות מעין אלה עמנואל עמירן. 51' עמ
  .  רשימותיו בנושא
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 ;ערים אותם מתנער גם הרושם המזרחיאך כשמנ, חי לכל השירשמקנים אופי מזר, ריתמית

שאכן , נס ומורכבות ריתמית דמויית עיקאעאת'לעומת מרכיבים איכותיים כמו התגדרות בג

ובחלוקת המשקל , אחידשהקריטריונים אינם בעלי משקל , מכאן. מבנים את השיר כאוריינטאלי

": ארצישראלים"קר בשירים המזוהים כהתופעה נפוצה בעי. נעוצה מידת מה של שרירותיות

היה צורך באיגוד של מספר פרמרטים מוסיקליים על מנת להכריע את הכף , במקרי גבול כאלה

הוא הגורם המדרבן , הרושם האינטואיטיבי ששיר מסוים יש בו מן המזרחי, כלומר. לצד המזרחי

ון מעמיק כדי למצוא את דרוש עי,  יחד עם זאת.לאתר את המרכיבים המוסיקליים המקנים אותו

אציג כעת שתי התבוננויות בשירי . המרכיבים ולהוכיח את השתייכותו של השיר לעולם המזרח

בו , וניתוח אורכי; בו יעמדו במרכז הקטגוריות המוסיקליות, ניתוח רוחבי: הזמר המזרחיים

  .  יאופיין סגנון כתיבתם  של המלחינים הבולטים

  

  שירים: ניתוח רוחבי

מכילות את המספר הרב והן הקטגוריות המגוונות ביותר ' מודאליות'ו' ליסמותמ, ''דבקה'

שהקל , אני מייחסת את העובדה הזו למצע סגנוני מוכר).  בהתאמה9, 11, 13(ביותר של מלחינים 

; עם ההורהמשותפים הדבקה חולקת מאפיינים : על קליטת המאפיינים המזרחיים בזמר העברי

. עם שירים מזרח אירופיםמשותפים והמודאליות חולקת מאפיינים ; עם חזנותליסמות המ

: קווי דמיון לתהליך שהתרחש תוך כדי עיצובה של התרבות העברית ביישוב כולולמקבילות אלה 

המורשת הדתית שהמשיכה לפעול ולחלחל בתוך התרבות החדשה אומצה לפי הצורך על ידי 

והפכה , כך היא נעקרה מהקשריה הישנים. התוך שינוי ייעוד, מעצבי התרבות המתנגדים לה

הבאת הביכורים לבית המקדש הפכה לחגיגת קציר ותחיית . 4להיות סמל לתרבות לאומית

שירים ביידיש ; גלותית- נצחון היהודים על היוונים הפך לסמל לגבורה ישראלית אנטי; האדמה

ם הפכו את עורם וכך גם האלמנטים המוסיקליים הגלותיי; הוסבו לשירי חלוצים בעברית

  .למזרחיות אותנטית וישראלית

יומי עם המזרח מוסס את הדמיון - שהמפגש היוםכי חרף העובדה , מניתוח השירים ראינו

בכל זאת שרידים מאותו , חושניותלהרומנטי האירופי שהתייחס למזרח כמקור לאקזוטיקה ו

סקונדות מוגדלות הסממנים המובהקים של . רושם רחוק צצו ועלו בכתיבתם של המלחינים

 את יםוכך מתיק, משתלבים בתוך טקסט שיר השירימי המצייר נוף קדומיםעיטוריים וסלסולים 

 אל ארץ ישראל הקדומה – ארצות ערב –" קלאסי"מקום ההתרחשות האוריינטליסטי ה

                                                
  ). 2008(ישראל ברטל  4
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אותם : דרך הפריזמה הישראלית מקבל האוריינטליזם המקורי פנים חדשות. והבראשיתית

  .      כעת מדגישים דוקא את הדמיון המשותף, י מרווחים שהדגישו את הזר והשונהצלילים וצירופ

עמנואל זמיר ומתתיהו שלם לא כוללים בשיריהם מאפיינים , עמנואל עמירן

היא פועל יוצא של דרך , בדלותם מחיקוי מזרחי שהוא מורשת אירופיתהִ . אוריינטליסטים

חיי הערבים התרשמות בלתי אמצעית מ; )שלם(ת חבירה פיזית לקהילה ערבי: יצירתם והשראתם

, זעירא, לעומתם). עמירן(והתעמקות באופיו של השיר הישראלי המקורי ; 5)זמיר(בארץ הכפריים 

. זהבי ואדמון לא נרתעו מייצוג אוריינטליסטי של מאפיינים מוסיקליים מזרחיים בשיריהם, נרדי

ל ליבם כי במעשה ההטמעה של אלמנטים מן האמינו בכ, כמו אנשי האמנות החזותית, המלחינים

 ממצא זה .6ישראלית מקורית ומרוחקת מן הגלות- האוריינט הם מניחים את היסוד לאמנות ארץ

היכרות שטחית וסטראוטיפית של התרבות : ת הסעידיאניסכולהמחזק את טענותיה של הא

רצון פנימי לחבירה היכרות מעמיקה שנובעת מ. המזרחית מובילה לייצוג אוריינטליסטי מקובע

  . ית ורבת פניםאותנט, יוצרת אמנות מורכבת, ושיתוף פעולה

' מודאליות'ו' מרווחים מחוץ למערכת המערבית 'ותקטגוריאת ההמלחינים המאכלסים 

של המוסיקה המזרחית " אותנטית"הדמיה מוסיקלית . מזרחיותהם הפוריים ביותר בהלחנות 

בראש ובראשונה רבעי , משים בסולמות הערבייםהתאפשרה הודות לחיקוי המרווחים המש

ותם היא זו שמשרתת את כל עוד זר. הטונים והסקונדה המוגדלת כסממנים בולטים במקאמאת

  . בחרו המלחינים לייצג את המוסיקה המזרחית בעיקר באופנים הללו, בולטותם

ווה בהיעדר תוף מל. תפיסת הקצב המזרחי התאפיינה בדרך מרכזית של שינויי משקל

חילופי משקל תכופים בקו : ה באמצעות המלודיהשיקופן של תבניות הקצב נעש, מחדלכברירת 

המלודי של השיר יצרו את הניגוד לסימטריה המערבית והמחישו בדרך עקיפה את תכונות 

יר 'מקסום או מצמודי צע-ממשית של מקצב ערבי כאלקונקרטיזציה . האיקאעאת האסימטרי

מקסום - חותו של מקצב אליאת שכ. וילנסקי לתיאטרון הסאטירימשה של בשיריו בעיקר פיעה מו

הסינקופה : חלוצית- שראלית ניתן לייחס גם כן למצע משותף עם התרבות היישראליברפרטואר ה

  . את אותו מאפיין ריתמיהבולטת בראשיתו מתמזגת עם מקצבי ההורה הריקודיים וחולקת עמם 

לאור תפיסת . ים בדרך להצגתה בתוך שירי הזמרהמליסמה המזרחית אף היא עברה שינוי

ללא טקסט עצמאית לא יכלו מלחיני הזמר לקשט את שיריהם במליסמה , עולמם המוסיקלית

, לפיכך, המליסמות בשירי הזמר. דבר זה נגד את תפיסתם האסתטית. וללא התפתחות מלודית

. ר למלודית השיר עצמו קשותבעל ןהו,  רחבןמנעד :מקבלות גוון קישוטי בסגנון אינטרלוד

                                                
  . במכתב אישי, אלמגור- לה זמיר'שרה, על פי עדותה של אלמנתו 5
  . 195' עמ, )ט"תשמ(גילה בלס  6
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שלא , ההתרחקות מהמליסמה המקורית קשורה גם באופן הפקת הקול על ידי הזמרים המזרחיים

סלסולים וקישוטים קטנים ניתן למצוא למכביר בתוך שירי , לעומת זאת. היה נהיר למלחיני הזמר

בן  , turnצורת הסלסול הרווחת ביותר היא הקישוט . כסממן מובהק למוסיקה מזרחית, הזמר

   .  ארבעה צלילים

בדגש על , מוסיקלית-מאפיינת שירים מזרחיים שנכתבו בהשפעה חוץהקטגוריה האחרונה 

שיריהם של אלתרמן ווילנסקי , עד היום.  וריקודי עם הקלת בתיאטרוןוהופעעבור נכתבו שירים ש

ר הנלווה למחול גורם לשרים אותו לה, שייכים לנישה של זמר קל סאטירי מֶ תנועע ברוח והזֶ

וילנסקי לא : יש לערוך הבדל בין שתי הקטגוריות, מבחינת מאפיינים מוסיקליים. הריקוד התימני

סגנון כתיבתו מנוגד למאפיינים , באופן גורף. נהפוך הוא. הלחין שירים בהשפעה מזרחית

כאשר וילנסקי . אז ומוסיקה סאלונית'הג, ונוטה לכיוון הזמר הקל, המוסיקליים המזרחיים

שמונה , כך. מקסום- אלבעיקר, הוא עושה זאת באמצעות המקצב, מעוניין לאפיין ניחוח מזרחי

- התבנית הריתמית של אל. חמישה עשר מציגים מוטיב ריתמי חוזר במלודיה עצמהשירים מתוך 

ללא צורך באיפיונים מודאליים , נסקילמקסום מאפיינת ברורות את הכיוון המזרחי אליו חתר וי

המשקפים את , וילנסקי משתמש גם בהומור ודרמטיות מוסיקליים, ד המקצבמלב. אחרים

  .מילותיו השנונות של אלתרמן

 ,השירים שנכתבו עבור מחולות העם מייצגים סוגה בפני עצמה המאופיינת במבנה וצורה

לא תמיד , בתוך קבוצת השירים הזו. עד שקשה להפריד ביניהם,  לתנועות המחולעמוקוחיבור כה 

ייחודם של השירים הוא בקשר הבל .  הריקוד למנגינה או המנגינה לריקוד–מי קדם למי  ברור

תנועות , ות תימניותצעד(יינתק בין רושמן של תנועות המחול שהושפעו מהריקוד התימני האיטי 

  . חזרתיות וקישוטים מלודיים, סימטריה: לבין מאפייני המנגינה, )מחוות עמוקות, רחבות

, שירי עמל:  השירים בהשפעה מזרחית קיים מכנה משותף טקסטואלילרובם המוחלט של

כית בולטים "בקטגוריה התנ. כי"טקסט תנ/ שירי טבע ורעיית הצאן/ עבודה והפרחת השממה

אשר בהקשרה המזרחי נדמית לא אחת , בעיקר פסוקי שיר השירים המתארים את הרעייה

ליט את החוטים הסמויים שקישרו בין אשר יב, נושא זה ראוי למחקר נפרד.  מזרחיתיפהפיהל

  . בספרות ובאמנות, מגילת שיר השירים לבין דימוי המזרחיּות במוסיקה
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  מלחינים: ניתוח אורכי

מספר הלהם , את קורפוס השירים מושפעי המזרח מחזיקים על כתפיהם שבעה מלחינים

, מרדכי זעירא, ל זמירעמנוא, עמנואל עמירן:  השונותהופעות שירים בקטגוריותהרב ביותר של 

שיר אחד יכול להופיע מספר , במילים אחרות (וסף הדריו דוד זהבי, נחום נרדי , שלםמתתיהו

בעוד ,  שירים מזרחיים28לעמנואל עמירן , לדוגמא. על פי שיוכו לקטגוריות שונות, פעמים בעבודה

 ממלאים דומה נתח. )1' פירוט מלא מופיע בטבלה מס.  פעמים בכל הקטגוריות35הם מופיעים 

נים משתי הקטגוריות האחרונות את המלחי. 7המלחינים בתוך הקורפוס הכללי של שירי הזמר

 ולא באופן ספציפית נכתבו עבור מטרה הםמאחר ושירי, לא כללתי בניתוח זהמוסיקליות - החוץ

  . אידאולוגי-ספונטני

בגלל , נרדי. שפעי מזרחכמלחינים מו" מתוייגים"נחום נרדי ועמנואל זמיר , בשיח הציבורי

 בגלל סגנון להקתו והאופי, זמיר. ובעקבות הופעותיו עם זמרות תימניות, השירים הערביים שעיבד

משום שכתיבתם היתה משולבת , נחשבים למלחינים ישראלייםשאר המלחינים .  של שיריוהערבי

בראשית דרכו פרץ עם ש, יוצא דופן הוא ידידיה אדמון. בעיקר סלאביים ומזרח אירופים, סגנונות

" שיר הגמל", "ילל" מעבר לשלושת שיריו .אולם בהמשך פנה לכוונים אחרים, שירים מזרחיים

  .לא מצאתי שירים מזרחיים מובהקים נוספים, "שדמתי"ו

אלא  , שקיימים מלחינים נוספים שלא כתבו כלל בסגנון מזרחי, מלבד זאת חשוב לציין

, "שיר העמק"בעקבות : לי בשיריו של דניאל סמבורסקיהפתעה נכונה . 8בסגנונות מעורבים

רבה לרוח ,שהתפרסם במודוס הדורי שלו כסמל למוסיקה הישראלית המקורית  ציפיתי למצוא קִ

משום ? מדוע נתקבלו אחדים משירי כל כך בקהל: "הוא עצמו הודה. אך לא כן, מזרחית בשיריו

מתחיל " באה מנוחה ליגע. "מזרחיותאירופאיות ו, שהם תערובת של חסידות וארצישראליות

ואף . 9"זה פנטטוני" טל מלמטה ולבנה מעל"במלים . קצת פנטטוניות,  יש קצת חסידיות–מזרחי 

לדעתי מצווים אנו ! לא כל שיר עברי בסגנון מזרחי הוא טוב רק בגלל היותו מזרחי: "יותר מזה

על אף נסיונות שונים והצהרות ,  הנה כי כן.10"למזיגה של מערב ומזרח בסגנוננו החדש לחתור

, בסופו של דבר, החתירה לתערובת סגנונית היא שעיצבה,  המקוריהזמר העברימלומדות בשבח 

גורם וקניין "בו יש שראו ש, הציפיה לשיר המקורי". שירי ארץ ישראל"את הקורפוס השלם של 

                                                
  . עליהם יש להוסיף את משה וילנסקי 7
אבשלום כהן ואהרן , יוסף מילט, סטפן וולפה, פואה גרינשפון, ירבקה גויל, משה ביק, דניאל סמבורסקי: על רשימה זו נמנים 8

  . שפי
  . 358' עמ, )1964/2009(ציפי פליישר  9

 . 181' עמ, )ט"תשכ(דניאל סמבורסקי  10
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 הלכה 11" אומתנורב עוצמה ליצירת הווי עממי תרבותי ושנוסחו חייב להשפיע על קלסתרה של

עד שנסחפה בזרם של תערובת סגנונית ששטף את שירי הזמר משנות , ודעכה ברבות השנים

  :ריד אחרון לעולם הולך ונעלםׂשכמו , אז נשמע קולו של עמנואל עמירן-או. השישים ואילך

  

כי בד בבד עם התעצמותנו הכלכלית והשגת עצמאותנו המדינית , כמה צר וטראגי הדבר"

את עצמאותנו ) אולי כבר הפסדנו לחלוטין (נו ומפסידים במהירות ובהתמדההולכים א

  .   12האומנותית ודמותנו התרבותית

  

גישות נוכל לראות , אם נחזור לקבוצת השירים המזרחיים בתוך שירי הזמר, ובכל זאת

  . לכל מלחין ומלחיןמאפיינות 

  

   :עמנואל עמירן

 גם בסך וכך, ל לאין שיעור מחבריו המלחיניםעמירן בעבודתי גדועמנואל חלקו היחסי של 

הובילו ליצירת נתח נכבד , מאמציו הבלתי מתפשרים של עמירן ליצירת שיר ישראלי מקורי. שיריו

לא , לעומת זאת. הם אינם מערביים טיפוסיים: של שירים שאופיים מוגדר על דרך השלילה

  . בכולם ניתן לזהות מאפיינים מזרחיים מובחנים

טשטשת לנוכח מגמות היציאה הרבות מן המערכת כמטרה  המזרחיות בשיריו של עמירן מִ

 תּבלע – ואפילו מזרחית מובהקת –קיומה של קטגוריה בשיר : וי אומרוה. המוסיקלית המערבית

כי בשמחה  " זושירו הראשון בעבודה, למשל. המפתיעה והמקורית, בינות לכתיבתו הפרגמנטאלית

אנו נתקלים בקריאות , בואםלרגע אולם עד . יל כדימוי לרבעי טוןמכיל התנודדויות צל" תצאו

ולאחר בואם עוד ; הפסקות ופרגמנטים מוסיקליים שלא מצביעים בהכרח על מזרחיות, שמחה

זהות -שילוב בין ערכים ריתמיים קצרים וארוכים ואי, צפויות הפתעות כשינויי משקל פתאומיים

אך , ) בעצמוכפי שציין(בעיצוב שיריו של עמירן נוכח חלק אין ספק שהמזרח היה , לפיכך. טונאלית

מודאליות . א: נות את שיריו של עמירןכי שתי תכונות עיקריות מאפיי, נראה. לא החלק היחיד

 שתיהן מולידות זיקה מזרחית .13משקל מטושטש או נעדר. ב; )לא מוגדרת/משתנה(מקורית 

  . 'מוואל' ו'מליסמות', 'תערביממרווחים מחוץ למערכת ה'בעיקר לקטגוריות 

                                                
 . 302' עמ, )1974(דבריו של עמנואל עמירן  11
  . ההדגשות במקור. 312' עמ, שם 12
אולם בהשוואה לשאר . ון מערבי בעלי טונאליות ומבנה מסורתייםאין ויכוח על כך שעמירן כתב לא מעט שירים בסגנ 13

 . הוא היחיד שצעד הלאה למחוזות רחוקים ופיתח סגנון עצמאי וייחודי, מלחיני הזמר
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 ,כמי ששאף להתרחק מהמסורת האירופית. אין כלל שירים בסגנון אוריינטליסטיעמירן ל

לא תכונותיהן הידועות של .  מחמת מיאוסאף האוריינטליזם האירופי היה בעיניו מוקצהש נדמה

פעמים ה. רכי אם אנטיתזה למוּכ, המוסיקה המזרחית סימלו את המוסיקה המקורית בעיניו

היחידות בהן התפתה עמירן לסקונדה המוגדלת כסממן מזרחי נוגעות לשני שירים מתוך מחזות 

הסקונדה המוגדלת בהקשר . לביאליק" אגדת שלושה וארבעה"ו, למאפו" אהבת ציון "–כיים "תנ

   .היא מקבלת מקום לגיטימי, בהקשר התיאטרלי, ולפיכך, כי"אוריינטליזם תנבהזה כרוכה 

  

   :מירעמנואל ז

.  שיריםעשרהבקטגוריה זו הוא מוביל עם ו ,של זמיר הם שיריו הקצביים" סימן ההיכר"

ומאותה סיבה , רכיב הקצב בשיריו עולה בקנה אחד עם כתיבתו בסוגת הדבקה הקצביתחשיבות 

 שהיתה לו ניםהמלחיאחד זמיר הוא .  היעדרו מסוגת המוואל וממאפיינים מליסמטיים–ממש 

המזרחיות בשיריו , כך. ולהעניק להם פרשנות ביצועית, ק את שיריו בעיבודו שלופריבילגיה לשוו

שאין גישה זו מסבירה את העובדה . אלא התרחבה עד להדמיה של ממש, לא הסתפקה רק בדימוי

הן אינן מאפיין אמיתי של המוסיקה הערבית אליה נחשף ,  לדידו:בשיריו סקונדות מוגדלות כלל

כפי שציינו דליה כהן ורות כץ במחקרן על שכיחותו (ית ובדואית מקומית במגעיו עם מוסיקה ערב

אין לו שירים בסגנון ברוח זו גם ). ערבי-אז ברפרטואר השירים העממי'של המקאם חג

מרווחים ' ו'דבקה', 'קצב' –עצם העובדה שזמיר מופיע בשלוש קטגוריות בלבד . אוריינטליסטי

 שעוצב דרך חשיפה בלתי אמצעית ,גנונו האחיד והמובחן מעידה על ס– 'מחוץ למערכת המערבית

 ודבקותו באידיאל אסתטי ספרטני של חסכנות באמצעים ;למוסיקה בתרבות הערבית

  .  מוסיקליים

שאיגדה נוער " תנועה להבנה וידידות"היה פעיל ב: זמיר יישם את האידאולוגיה שלו בשטח

חלק ניכר מזמנו לביקורים במושבי עולים הקדיש ו ;ערבי ודרוזי לפעילויות משותפות, יהודי

ייסד תנועות , בנוסף. 14שם הקים להקות וטיפח אמנות עממית, כמו גם כפרי מיעוטים, ובמעברות

, "ם"אחיע": לחיים פעילים) ובכלל זה המוסיקלית(שמטרתן היתה להחזיר את המורשת הקדומה 

היתה שמטרתה , " הישראליתנועת הזמר"ו; איגוד לקידום אורח חיים ישראלי עברי מקורי

נעורים ולאום טבוע בתכנו , נוף, שבטים, כפר, ך"זה שחותם התנ, על גחלת השיר העברי"לשמור 

  . 15"ובצליליו

                                                
   iid?aspx.ArchiveItem/he/il.co.ptarchive.www://http=205. אלמגור- לה זמיר'שרה, על פי דברי אלמנתו 14
תיקיית עמנואל : בתוך(ב "באב תשכ' ט, צוטט בכנס חוגי תנועת הזמר הישראלי ביום השלושים לפטירתו של עמנואל זמיר 15

  ).  זמיר במחלקת המוסיקה בספריה הלאומית
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   :מרדכי זעירא

איש "מתוך תפיסת . שיריו של זעירא מופיעים בכל הקטגוריות המזרחיות, לעומת זמיר

לא בחל זעירא באף , אל כשרה בעיניוכאשר המוסיקה של כלל עדות ישר, "הישר בעיניו יעשה

קווים כרומטיים (וכלה בדמיון רומנטי , )רבעי טונים( החל מהדמיה –הצגה של הסגנון המזרחי 

, בציבור הרחב התקבל זעירא באהבה רבה כמייצג הסגנון הישראלי החדש). וסקונדות מוגדלות

כמי שהעיד על עצמו . וממערבממזרח , אולי דוקא משום שמנגינותיו היו נתונות להשפעות שונות

פרצופית מסמלת בשיריו את - הסקונדה המוגדלת הדו, 16כי ינק הרבה מהניגון חסידי ומחזנות

, לזעירא המספר הרב ביותר של שירים בעלי סקונדות מוגדלות, מכל המלחינים. העבר ואת ההווה

יחד , ם מוביל זעיראגם בשירים אוריינטליסטי. וזו גם הקטגוריה הרחבה ביותר בתוך שיריו שלו

שדוקא ההשפעה הרוסית במקרה זה היא שכיוונה את זעירא לכתיבה , ייתכן. עם נחום נרדי

  . ניסה להתנער ממנהאף על פי ש, אוריינטליסטית

  

   :נחום נרדי

זאת לאור . 'דבקה'ו' קצב' ןהנרדי  לא מופיע ן בהותשהקטגורי, עובדה מתמיהה היא

הוא הסתובב בארץ , לעדותו. יבי אופני ייצוג למוסיקה המזרחיתשנרדי חיפש באופן אקט, העובדה

 ולקצביות מדוע לא נתן ייצוג לדבקה, אם כן. 17ואסף קטעי נגינה ושירה מפי הערבים והבדואים

נרדי פנה . 'מליסמות' נראה שמרביתם מרוכזים בקטגוריה ,אם נתבונן בהתפלגות שיריו? הערבית

 התמקדנרדי ,  שירים קצביים ודבקאיםבעיקרהלה כתב בעוד : לכיוון ההפוך מזה של זמיר

שרונו לאלתר על ּכִ : גם סגנונו של נרדי מובחן, כמו זמירו. ים ואוריינטליסטיםבשירים מליסמטי

יצר את החיבור אתה וביחד , לתור המוואליתהפסנתר בצורה וירטואוזית נקשר לתכונת האִ 

שירים . בחסדמלווה ומעבד נרדי היה , לחיןנוסף על כשרונו כמ. אוריינטליזם-מליסמות- מוואל

סגנון . ירה ולהאזנה עבור הקהל הישראלי לשיםנוח, שמקורם ערבי קיבלו פנים חדשות בעיבודו

    . ולא קם לו מתחרה בין מלחיני הזמר,  נרדיליווי בפסנתר נשאר כחותם ההיכר שלה

   

   :מתתיהו שלם

ל אותו אל החיבור בין המזרח לבין הוביהיהודיים חיבורו העמוק של שלם למקורותיו 

כאשר , רוב שיריו מתרכזים בקטגוריות המודאליות והמליסמות. האירופי החסידי והחזני- המזרח

  .  נושא חיי הכפר וההתיישבות עולה מכולם ללא יוצא מן הכלל

                                                
  .7' עמ, 1968 לפברואר 9". פרס למרדכי זעירא", דברעל פי עדותו בעיתון  16
  .344-345' עמ, )1964/2009(ציפי פליישר  17
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נרדי כתב מליסמות . נראה שהן שונות מאלה של נרדי, אם נתבונן בסוג המליסמות של שלם

בחר במליסמות , לעומתו, שלם. רחבות, נשפכות, מסתלסלות, מתערסלות": ותמוואלי"

באופן הזה הן . ולא נשמעות להברות חסרות משמעות, במנעד צר, יטטיביות'הן רצ": מדוייקות"

אין שירים שלם ל,  כמו כן.אירופית יותר מאשר מוואל ערבי- מזכירות חזנות אשכנזית מזרח

נחשף לאורח חייהם של , שכמותו, א מצטרף לעמירן ולזמירבכך הו. בסגנון אוריינטליסטי

התקופה בה גר יחד עם ערבים בבדידות מישוב יהודי איפשרה לו להטות אוזן לשיריהם . הערבים

ל ומתוך ההיכרות העמוקה והקרובה הזו ודאי שלא יכֹ ; ולהכיר את מקום המוסיקה בחייהם

  . כדימוי למוסיקה הערבית" קצניםמו"או " מדומיינים"לכתוב שירים אוריינטליסטים 

" חג הגז"ו" חג העומר. "מקום חשוב ממלא מתתיהו שלם בעיצוב טקסי החגים בקיבוצים

עם שירים וקטעי , הן מסורות המשלבות קטעי קריאה בעלי זיקה למסורת ולהתחדשות הטבע

על .  העברימהקשרם והפכו לחלק מקורפוס הזמרלימים רבים משירים אלה הוצאו . נגינה פרי עטו

  :  כתב בהתרגשות מנשה רבינא,למשל, מסורת העומר

  

ניכר , כפי שאנו שומעים אותו כיום, המזרח. מלאות חדות, המלודיות של מתתיהו שלם רעננות

ליבבה את אוזן " עומר, עומר"הזמרה . במלודיות של התהלוכה כבמלודיות העליזות של הקציר

קטעי הקריאה הוסיפו . ששפע סיפוק ונחת, הבאסוןהשומע וכליווי לה בלט לטובה צלילו של 

השמעת : רק הערות אחדות. גוון לטכס ורצוי היה להרבות בקריאה מוטעמת ברוח המסורת

בצליל הסולם היורד אינה מזרחית והיא בולטת כנטע זר " כי תבואו אל הארץ"המלים 

לשמע צלילים אלה . תכנית זו יש לשדר לגולה. [...] במערכת הצלילים של הטכס הישראלי

הננו מתקרבים . [...] טבע גדול-שאצלנו ערב חג הפסח הוא חג, ירגיש כל יהודי באשר הוא שם

  . 18"חדש ימינו כקדם: "להגשמת השאיפה המובעת בתפילה

  

  :דוד זהבי

, לדעת אריאל הירשפלד.  שנולד בארץלמרות, מזרח אירופאיותנגינות מגם זהבי הושפע מ

 'דבקה'יש : בשיריו אנו מוצאים שילוב, לפיכך. 19 יותר מצלילי המזרחאףמסורת זו הוא הושפע מ

, וכוללים שירי אהבה, הטקסטים בשיריו מגוונים. 'מליסמות' ויש 'קצב'אך אין , 'מוואל'ואין 

                                                
ראו כתבה מתוך מגזין , אז והיום, על הטקס. 1945טקס העומר הראשון נחגג בשנת . 6' עמ, 1950 לאפריל 7, דבר". תוים" 18

 .  related=feature&DjniYJo8CY7=v?watch/com.youtube.www/:/http: הוידאו של רמת יוחנן
והיתה עשויה בעיקר מרצון להיות , על המוסיקה של זהבי היתה חיצונית ושטחית" צלילי המזרח"השפעתם של "[...]  19

אורכן (ות לא רק אופיין של המנגינ. והניגון החסידי לעומת זאת היא ודאית ועמוקה" זמירות השבת"אבל השפעת . מושפע
מעיד על , אלא גם תפיסת תפקידם כהשתפכות הנפש שמתוך הסתגרות וקשב פנימי, מסגיר את ההשפעה הזאת) וסגירותן

  ). 141' עמ, )2000(אריאל הירשפלד ". (מקורן הרוחני
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דוד זהבי מודה כי , לאחר שנים של גיבוש ונסיון. ושירי צליל וניגון, שירי אדמה ונופי הארץ

. אף שלא ברור מה הוא, יקה המקורית יצרה זרם מוסיקלי מסוייםעמימות הגדרתה של המוס

הקשה על " ישראליים"או " מקוריים"כי הלחץ לכתוב שירים , מדבריו מתעוררת תחושה חזקה

  .  יצירה חופשית אמיתית

  

ומגמתי היא להתקרב , חייב אני להודות שברבים משירי יש השפעות שונות שאני מרגיש בהן

עד היום איננו יכולים לומר מהו שיר . יותר ישראלי, היה יותר מקוריככל האפשר לשיר שי

 למשל מרבית שיריהם של שרה –נעשים נסיונות שונים לכתוב שירים מקוריים . ישראלי מקורי

ובאמת יש בהם , משום שאינך יכול למצוא כדוגמתם בשירי עמים אחרים, לוי או עמנואל זמיר

ועל כן הוא נחשב לשיר , איני מוצא שום השפעה" מדבראורחה ב"למשל בשירי . משהו מיוחד

  .20מקורי פחות או יותר

  

נוצר , הגדרתו על דרך השלילה, וליתר דיוק, כפועל יוצא מחוסר הגדרתו של השיר הישראלי

זהבי לא מצא שום , כפי שאנו רואים כאן. ולא מלכתחילה, מצב שאיפיונו של השיר נקבע בדיעבד

דעת מראש לכתוב בסגנון לא היתה לו כוונה מו,  אומרההוו, זה נכתב שלאחרהשפעה זרה בשירו 

שדחף ליצירה הם מלמדים אותנו על כוחו של הלך הרוח : דברים אלה הם בעלי חשיבות. מקורי

של שיר  שהשיר שנכתב עונה על הציפיות – ולו בדיעבד – אועל הלחץ המתמיד לווד, מקורית

  . ישראלי מקורי

  

  :ידידיה אדמון

לת דרכו כמלחין פרץ אדמון לתודעה הציבורית עם שלושה שירים המשתייכים בתחי

והנה אנו רואים ששלושתם גם יחד מסמלים את מבשרי . לקטגורית מרווחים מחוץ למערכת

מתוך חוויותיו ). 1925-1927נכתבו בין השנים " (שדמתי"ו" ילל", "שיר הגמל: "הסגנון המזרחי

תוצאת מסתבר כי ו,  טוןי מרווחים של רבעלמשמע הראשוני של אדמון אנו שומעים על הזעזוע

, לאחר לימודי המוסיקה בפריס הפסיק אדמון לכתוב שירים מזרחיים. המפגש הזה מונחת לפנינו

. 21שלא היה ידוע למוסיקאים עד בואם ארצה, רבינאמנשה לדבריו של , "ניב החדש"אך שמר על ה

                                                
,  בלבדעשרה- נכתב בהיות זהבי בן שבע" אורחה במדבר. "320' עמ, )1964/2009(ציפי פליישר . מדבריו של דוד זהבי 20

. עליה מלודית בחלקו השני ואזכור צלילי פעמון, מונוטוניות בחלקו הראשון: והוא בנוי על המאפיינים הטיפוסיים לשירי גמלים
, זהבי יצר: "ומעמיד אותו כסוגה מזרחית בתוך מעטפת מערבית, אריאל הירשפלד עומד על עקרון ההתפתחות ההדרגתית בשיר

" כשהוא נותן לו משמעות של מלודיה מערבית, חיקוי אירופי של פיתוח מקמה מזרחית, תחדרך מבנה העלייה והירידה המתפ
  ). 109' עמ, 19לעיל הערה (

  . 7' עמ, 1968 ליוני 14, דבר". מילוס ישראלי" 21
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וחג שבועות "הסיום הביאתי בשיר : נים ישראלייםהניב הזה משלב אזכורים מזרחיים עם איפיו

וינטה ומנעד הק; "סלינו על כתפנו"ו" כך הולכים השותלים"המיקסולידיות בשירים ; "תעשה לך

אדמון עצמו היה שבוי . ועוד כהנה וכהנה; "אליעזר ורבקה"אירופי בשיר -והסגנון המזרח

בסקי יש 'לקרצ" על שפת ים כנרת"שיר מה גרם לו לומר לציפי פליישר שב, למשל. בקונספציה זו

גם , למרות זאת. בגלל ביטולו של הצליל המובילללא ספק  22?"טעם מזרחי מסויים"

" המזרחיות הייחודית של שירי ידידיה אדמון"המשיך רבינא לדבר על , מפרספקטיבה של שנים

, יימחה- נראה שהרושם הראשוני שעשה אדמון הותיר את חותמו הבל. כגורם מעצב בשיריו

  . יםזכרו לו את חסד נעוריו המזרחי, "ישראליים"ולמרות שהתפרסם בעיקר עם שיריו ה

  

  

  מלחין
 שירים שאובחנו פרמס

  כמזרחיים

מספר הופעות בכל 

  הקטגוריות

 שירים כולל פרמס

  23בקירוב

  420  35  28  עמנואל עמירן

  100  17  14  עמנואל זמיר

  250  16  12  מרדכי זעירא

  80  15  12  מתתיהו שלם

  360  17  10  נחום נרדי

  235  11  9  דוד זהבי

  250  8  7  יוסף הדר

  70  9  3  ידידיה אדמון

  

  המרכזיים התפלגות שיריהם של המלחינים :1' טבלה מס

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . 299' עמ, )1967/2009(ציפי פליישר  22
  . להערכה נעזרתי בנתונים המצויים בידי נתן שחר 23



 235

  קצב  מודאליות  מרווחים  קריטריון/מלחין
: סוגה

  מוואל

: סוגה

  דבקה
  מליסמות

  10  2  6  3  4  5  עמנואל עמירן

    4    10    2  עמנואל זמיר

  3  1  1  1  8  1  מרדכי זעירא

  4  1  1  2  6    מתתיהו שלם

  7    2    6  1  נחום נרדי

  1  2      4  3  דוד זהבי

  2    1      3  ידידיה אדמון

  2  3      1    יוסף הדר

  2  1  1      1  אורי גבעון

    1  2        יזהר ירון

          2    מרק לברי

  1      1      ראובן ירון

        1      יהודה שרת

      1        יואל ולבה

      1        מרבנימין עו

    1          גיל אלדמע

    1          הברון-ניסן כהן

  1            שלום פוסטולסקי

  1            אפרים בן חיים

  1            נסים נסימוב

      1        אפרים דוקטור

    1          יוסף ספיבק

          1    יעקב מינדלין

          1    יק'נוז-מרדכי אולרי

        1      משה יעקבסון

  1            משה וילנסקי

  36  18  17  19   33  16  כ"סה
  

  מספר שירים בקטגוריה על פי מלחינים: 2' טבלה מס
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ababababababab 

  

 כי נוכחותו של המזרח בסביבתם של מלחיני הזמר השפיע ,בעקבות ממצאי העבודה נראה

המלחינים הבולטים בזמר העברי חתּומים על סגנון . על כתיבתם המוסיקלית באופנים מגוונים

, תו מפרמטרים שנלקחו מתוך המוסיקה הערבית ששמעו בסביבתםמוסיקלי ששאב את השרא

ניתן להביט על קבוצת המלחינים , כך.  לכלים ולצרכים של המאזין הישראלימווהותא

כעומדת בתווך בין הצהרותיהם הבלתי ממומשות של מבשרי הסגנון החדש " מזרחיים"ה

, וילנסקי(נים שבאו מעט אחריהם סגנונית של המלחי-ובין כתיבתם הרב, )אדל ורבינא, אידלסון(

למרות התעניינותם הכנה במורשת המוסיקלית השכנה וחרף מאמציהם לאמץ ). שמר, ארגוב

 –  עמוקיםהדירו המלחינים את רגליהם מחיקוי מוסיקלי שדרש מאמץ וידע, אותה ברמות שונות

צריך השימוש במקאמאת ובטיפוס מלודלא רק יֶ . מקאמאת וטיפוס מוסיקלי אלא גם שינוי , ידע הִ

שילבו את הרמיזות המזרחיות בתוך מסגרת מערבית , בלי יוצא מן הכלל, כל המלחינים. תפיסה

גבולות האלה פירושה הסתגלות חריגה מ. כלים ומבנה מערביים, לם על סוהשנשענ, מובהקת

ם הננו ע: " בלתי אפשרי– כפי שאמר נחום נרדי –וזה , למערכת מוסיקלית שלמה שונה בתכלית

ואולי כפי שטען . 24"ומן המזרח אנו מנותקים בהכרח, בעל אוריינטאציה מערבית הנמצא במזרח

  :במילים שמעניקות לגיטימציה לכל מפעל השיר הישראלי ואף למחקר הנוכחי, אידלסון

  

כמו הסולמות והמדרגות והוא משותף לכל , מזרחי הוא- הצד הכמותי של נגינתנו הלאומית שמי

בור הקולות והתנועות, צד האיכותיאך ה. בני המזרח דבר התלוי ברוחו המיוחד של , אופן חִ

 הצד הזה מקורי הוא ואין לשום אומה ולשון חלק בו ואפילו לעמים –העם ובנפשו הלאומית 

     25!הרשמיים במזרח

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ).תיקיית נחום נרדי במחלקת המוסיקה בספריה הלאומית: בתוך. ללא פרטים נוספים. (1949 ,למשפחהראיון בעיתון  24
 . 3' עמ, 1913 לנובמבר 21, הצפירה". נגינת ישראל בארץ ישראל" 25
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  בליוגרפיהיב

  

  : מקורות ראשוניים

  .התוויםכמפורט בנספח , ארכיונים אישיים של המלחיניםשירים מתוך 

  .המרכז לחינוך ותרבות:  תל אביב.מבחר שירים.  שדמתי) 1973. (ידידיה, אדמון

ההסתדרות הכללית של העובדים  :תל אביב. קובץ שירים נבחרים: נגן עוגב)  1968. (יעקב, אורלנד

  . מרכז לתרבות ולחינוך-העברים בארץ ישראל 

מפעלי תרבות : תל אביב. 'כרך ב, לתלמידספר השירים )  1995). (עורכים(אלדמע גיל ונתן שחר 

  .נוךיוח

ההסתדרות הכללית של העובדים  :תל אביב. בעריכת אבנר בהט. שירים)  1980. (אורי, גבעון

  .נוךי מפעלי תרבות וח,בארץ ישראל

אגף החנוך . משרד החנוך והתרבות  :אביב-תל. 'שירון לכתה ח)  1960). (עורכת(לוין מרים -גרוס

  .המחלקה לחנוך. יפו- ביבועירית תל א

  .נגן:  תל אביב.2שירי מקהלה )  1959). (מעבד(יוסף , הדר

  . יוסף הדר: רמת גן. עשרה שירים)  1960 (---------- 

  .יוסף הדר: רמת גן. ארבעה עשר שירים).  1965 (---------- 

  . מפעלי תרבות וחינוך: תל אביב. ערב של שושנים).  1976 (---------- 

בשיתוף עם המחלקה , תרבות וחינוך :תל אביב. מחולות עם)  1968). (עורכת(ה תרצ, הודס

  .לריקודי עם

  .הקיבוץ המאוחד: תל אביב. תמיד כלניות תפרחנה)  1978. (משה, וילנסקי

  .הקיבוץ המאוחד: תל אביב. על הכביש ירח)  1982 (---------- 

  . ולחנוךמרכז תרבות : תל אביב.  קבץ שירים)  1954. (דוד, זהבי

  .מרכז לתרבות ולחינוך: תל אביב. ' חלק ב–קבץ שירים )  ב"תשכ (---------- 

  . המדור לחינוך מוסיקלי, הקיבוץ המאוחד: תל אביב. עשרה לחנים)  1970 (---------- 

ההסתדרות הכללית של  :אביב- תל. 'ג, משיריו של דוד זהבי: מזמור לדוד) 1977 (---------- 

     . מפעלי תרבות וחנוך,להעובדים בארץ ישרא

מפעלי תרבות , הקיבוץ המאוחד: תל אביב. מבחר מנגינות:  שלא יגמר לעולם) 1981 (---------- 

  . וחינוך
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המרכז . ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל: תל אביב. זמר חג)  1974. (עמנואל, זמיר

  . לתרבות ולחינוך

  .מרכז לתרבות ולחינוך: אביבתל .  שירים111)  ך"תש. (מרדכי, זעירא

מפעלי : תל אביב. גיל אלדמע:  עורך.משירי המלחין מרדכי זעירא: לילה לילה) 1998 (---------- 

  .תרבות וחינוך

הוצאת . ישראל- ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ :אביב- תל. רינות  )1965. (יזהר, ירון

  .מרכז לתרבות ולחינוך בשיתוף עם קבוץ עין השופט

ההסתדרות  :אביב- תל. עשרה שירים ושני פרקי נגינה: מיצירות ראובן ירון)  1957 (.ראובן, רוןי

הוצאת מרכז לתרבות ולחינוך בשתוף עם הקבוץ . ישראל-הכללית של העובדים בארץ

  .הארצי השומר הצעיר

רבות מרכז לת:  תל אביב.57 ,ספריה מוסיקלית קטנה .231. אופ: שיר אהבה)  19-- . (מרק, לברי

  . ולחינוך

  .נגן: תל אביב. בואה דודי)  1950 (---------- 

  .  מנגינות לרקודי עם6: הנאוה בבנות)  19-- . (נאמן אמיתי

  . נחום נרדי: תל אביב. שירי פסח)  1961. (נחום, נרדי

  . מרכז לתרבות ולחינוך: תל אביב. קובץ שירים נבחרים: מזמרת הארץ)  1965 (---------- 

  . נחום נרדי: תל אביב. שבת אחים גם יחד)  ט"תשכ (---------- 

שירון ליובל תנועת השומר : ברון יחד)  1963. (יצחק דרור ושמואל ארד, יזהר ירון, בנימין, עומר

  . מפעלי תרבות וחינוך: תל אביב. הצעיר

  .נוךימפעלי תרבות וח: תל אביב. הר המור)  1979. (עמירן עמנואל

. ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל: תל אביב. מזמורים: לךלי )  1980 (---------- 

   . נוךימפעלי תרבות וח

  .מרכז לתרבות ולהסברה: תל אביב.  קובץ שירים) ג"תשי. (שלום, פוסטולסקי

   .א"ל אכ"ענף הסברה והשכלה במטכ :אביב-תל. שא רן)  1949. (שלמה, קפלן

המוסד למוסיקה בעם והמרכז  :תל אביב. שראלהשירים לעם בארץ י)  ג"תש (.מנשה, רבינא

   .לתרבות

  .הספריה למוסיקה:  תל אביב.זמרים)  1969. (מתתיהו, שלם

  .נגן: תל אביב .1-6חוברות , שירים וריקודי עם)  1957-1961 ().ל"מו(יואל , שרייבר
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ים לקול שירי רוע: כרך ו, פרקים לשירה במקהלה ובצבור: ענות)  ט"תרצ). (עורך(יהודה , שרת

  . ועדת התרבות, הקבוץ המאוחד. אחד

Nardi, Nahum. (1952)  Israel: an Album of Hebrew Songs. New York:   Edward B. 

Marks Music Corporation. 

 

  :מקורות שניוניים

  

, הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידית בארץ ישראל) "1980. (איתמר, זהר- אבן

  .165-189, 16 לתולדות ארץ ישראל ויישובה: קתדרה. "1882-1948

  .תל אביב. השיר הארץ ישראלי]  ב"תש) [ו"תש. (יצחק, אדל

  .79-86,  כתצליל)". אוטוביוגרפיה(פרקי חיים ) "1980. (ידידיה, אדמון

 .דביר והוצאה עברית: תל אביב. כל כתבי אחד העם)  ז"תש. (אחד העם

חיבור לשם קבלת . בנים מוסיקליים ייחודיים בשירי סשה ארגומאפיי)  2003. (אילנה, איבצן

  . האוניברסיטה העברית: ירושלים. תואר דוקטור לפילוסופיה

שירתם , קורותיהם ומנהגיהם, יהודי תימן וזמירותיהם  )ט"תרס (.אברהם צבי, אידלסון

  .לונץ. מ. דפוס א  :ירושלם .עם לוח טעמי הנגינות :ונגינתם

�ח ". נגינתנו הלאומית) "ע"תר/ט"תרס (----------    . 446-465, כאהשִ

: וינה- ברלין- ירושלים. נגינות ספרדי המזרח: כרך ד, אוצר נגינות ישראל)  ג"תרפ (------- --- 

  .בנימין הרץ

בנימין : וינה- ברלין- ירושלים. נגינות יהודי תימן: כרך א, אוצר נגינות ישראל)  ד"תרפ (---------- 

  .הרץ

, היובל בתוך ". ירושליםמכון שירת ישראל ב) "ע"תר. (שלמה זלמן, אברהם צבי וריבלין, אידלסון

  .מאגנס: ירושלים. ל-כו' עמ, )ו"תשמ(בתיה באייר ואליהו שלייפר , ישראל אדלרעורכים 

יד יצחק בן : ירושלים. ב, א, החינוך העברי בארץ ישראל)  ן"תש; ו"תשמ. (רחל, דרור- אלבוים

  .צבי

  .  ותת אעלה בתמרעמ: תל אביב. בני תימן בזמר העברי: שושנת תימן)  ט"תשס. (דן, אלמגור

  .עם עובד:  תל אביב. דיוקן– הצבר ) 1997. (עוז, אלמוג

  .מאגנס: ירושלים. ציונות והיסטוריה)  1982. (שמואל, אלמוג
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,  שמואל אטינגרבעריכת, אומה ותולדותיה". וגיור הפלאחים' האדמה לעובדיה') "1983 (---------- 

165-175 .   

   .137-146,  מאסף טהציונות ". 'דת העבודה'ל' ריםיהדות השרי'מ) "ד"תשמ (---------- 

הספריה הציונית על : ירושלים. מסות ומחקרים. אנטישמיות, ציונות, לאומיות)  1992 (---------- 

  . יד ההסתדרות הציונות העולמית

  . 329-346, נחציון ". החלוציות כתרבות חלופית) "ג"תשנ (---------- 

  . עם עובד: תל אביב. ספר העליה השלישית)  1964). (עורך(יהודה , ארז

: שירי הדיואן של יהודי מרכז תימן בזמרת יוצאי מנאכה: ספרי תמה)  ה"תשנ. (נעמי ואבנר, בהט

   .בית התפוצות: תל אביב. מחול-לחן- פיוט

עמותת : תל אביב. מסורת יהודי תימן במחול בישראל: ברגל יחפה)  ט"תשנ. (רצון נעמי-בהט

   . אעלה בתמר

-מקום המוסיקה בעיצוב הליטורגיקה של חגי האדמה החילוניים בארץ) "2000. ( שיבורשטין

      .83-88, 8 יותוכתב העת של הפקולטה לאמנ: מותר". ישראל

, אמנות ואמנותבתוך ". המקרה של הזמר העברי: שינוי והמצאה סגנוניים) "2003 (---------- 

אוניברסיטת תל : תל אביב. 3-9, אשר עובדיהקדר ו- עורכים נורית כנען, זיקות וגבולות

  .אביב

: קתדרה". 'שורשים'מורשת אברהם צבי אידלזון וזמרי : 'שירה חדשה עתיקה') "2008 (---------- 

  .113-144, 128 ישראל וישובה-לתולדות ארץ

".  וראשית המאה העשרים19-אוריינט ואוריינטליזם באמנות המאה ה) "ט"תשמ. (גילה, בלס

יוסף קפלן  עורכים, המשכיות ותמורה בתרבות העמים ובישראל; תבוללות וטמיעההבתוך 

  . מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל: ירושלים. 189-201' עמ ,ומנחם שטרן

  . 438-445' עמ,  לחהשלח". מוצא הערביים שבארץ ישראל) "א"תרפ. (ישראל, בלקינד

  . 245-247, ו-א, 20 מאזנים". הפולקלור היהודי ותפקידו בארץ) "ה"תש. (יהודה, ברגמן

 אבנר הולצמן כיםעור, הכתבים בתוך ". סתירה ובנין) "ו"נתש/ח"תרנ. (מיכה יוסף, בסקי'ברדיצ

  . הקיבוץ המאוחד: תל אביב. 110-114' עמ, ויצחק כפכפי

  . קרית ספר: ירושלים. יואל אנגל)  ו"תש. (משה, ברונזפט

סוגת שיריו המקוריים של ": יין מכרם עתיק בקנקן חדש) "2013- עתיד לראות אור ב. (ברט אפרת

  . 22עיונים בתקומת ישראל . עמירןעמנואל 
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תרבות המרתף מול תרבות הקומות העליונות בעיר : בין שתי תרבויות) "2008 (.ישראל, ברטל

  . 4-11, 45 פנים. "הרהורים על שורשי התרבות הישראלית: העברית הראשונה

". עדתי-דמות התימני בספרות העליות הראשונות על רקע המפגש הבינ) "1981. (יפה', ברלוביץ

   .76-108, 10פעמים 

תשתיות ספרות ותרבות ביצירה של העליה : להמציא עם, להמציא ארץ)  1996 (---------- 

  . הקיבוץ המאוחד:  תל אביב.הראשונה

  . יבנה: תל אביב). הביא לדפוס אהוד בן עזר(בין חולות וכחול שמים )  ו"תשמ. (נחום, גוטמן

  .דביר: תל אביב. ם בה מעטעיר קטנה ואנשי)  1999 (---------- 

-לתולדות ארץ: קתדרה". השתקפותה של שלילת הגולה בזמר העברי) "ד"תשס. (יוסף, גולדנברג

  .129-148 ,111 ישראל וישובה

זיקות והבדלים בין רפרטואר שירי ארץ ישראל המזרחיים לרפרטואר ) "ח"תשס (---------- 

  . 315-331 ,ג  איגוד.  "המזרחי החדש

 רבעון לדרמה: במה"". המטאטא"תרומתו של נתן אלתרמן לתיאטרון ) "1990. (בורהד, גילולה

120 ,43-52 .  

, )3ג  (11 דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות". נתן אלתרמן והבמה הקלה) "1993 (---------- 

195-200 .  

יהדות , ךכתב עת לעניני חנו: אתרוג". מקורות המוסיקה של העם היהודי) "2007. (רותי, גליק

  . 6-10' עמ, 35 וחברה

  . האוניברסיטה הפתוחה: רעננה. אנתולוגיה: להמציא אומה)  2006. (הנרי, יוסי ווסרמן, דהאן

  . הוצאת הקיבוץ המאוחד: תל אביב. פרקי ביוגרפיה: נתן אלתרמן)  1991. (מנחם, דורמן

  . מכון יד בן צבי: ירושלים. באין מרבד קסמים)  1982. (ניצה, דרויאן

, היובל בתוך  ".ביבליוגרפיה: המוסיקה של אברהם צבי אידלסון) "ו"תשמ. (שלמה, הופמן

  .מאגנס: ירושלים. נ-לא'  עמ, בתיה באייר ואליהו שלייפר,  ישראל אדלרעורכים 

 המכון –רננות : ירושלים.  ניגוני ריקוד חסידיים101)  ח"תשמ. (אנדרה ויעקב מזור, היידו

  . למוסיקה יהודית

  . 18-22, 17מוסיקה ". מבקרי המוסיקה בישוב בחיפוש אחר סגנון עברי) "1988 (.יהואש, ירשברגה

  .1-13, )2004 (14עיונים בתקומת ישראל . "חזון המזרח מול מורשת המערב) "2004( ---------- 

. יצירתו והגותו, חייו  :'אלכסנדר אוריה בוסקוביץ) ה"תשנ. (הרצל ,שמואליויהואש , הירשברג

  .כרמל :ירושלים
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  . עם עובד/עלמא:  תל אביב.רשימות על מקום)  2000( .אריאל, הירשפלד

. 9.7.2010, הארץ".  המלחין מהקיבוץ, דוד זהבי) "2010 (---------- 

html.1178604/spages/hasite/il.co.haaretz.www://http   

. 29.7.2010, הארץ". מאה שנה להולדת משה וילנסקי) "2010 (---------- 

html.1182136/spages/hasite/il.co.haaretz.www://http    

  . 6-8' עמ, 133 מול-עת". צפצופי נעורים) "ז"תשל. (אליהו, הכהן

  . 22-25' עמ, 174מול - עת".כמיתר ניתק) "ד"תשס (---------- 

. 454 חדשות בן עזר". פזמוניה הראשונים של לאה גולדברג) "2009 (---------- 

php.00454hbe/hbe/1.galron/users/sites/edu.osu.library://http  

". מאבק ומרי בלהקה הצבאית העברית, שירה: ושיר לפי חרב זמרי) "ח"תשס. (תמר, מונזון-וולף

  . 89-112, 127 ישראל וישובה-לתולדות ארץ: קתדרה

  .הספר:  תל אביב.המבטא העברי)  ץ"תר. (זאב, בוטינסקי'ז

המכון  :תל אביב . שראליסודות מזרחיים ומערביים במוסיקה בי) 1986). (עורכת(מיכל , זמורה

  .למוסיקה ישראלית

  .יד יצחק בן צבי: ירושלים. קרועים אנו)  ב"תשס. (מוטי, זעירא

  . עם עובד: תל אביב. ספר העליה השניה)  ז"תש). (עורכת(ברכה , חבס

 אוסף תעודות –) 1881-1921(א "תרפ-א"הקהילה התימנית בירושלים תרמ)  ד"תשנ. (יוסף, טובי

  . יד בן צבי: ירושלים. מארכיון העדה

, ל מאגנס"ש י"הוצאת ספרים ע :ירושלים. מזרח ומערב במוסיקה) ו"תשס. (דליה, כהן

  . האוניברסיטה העברית

, פראמטר מוסיקלי המאפיין עדות מזרחיות בארץ: המליסמה"  )ט"תשנ. (דליה ורות כץ, כהן

     .90-114 ,77 פרקי עיון במורשת ישראל במזרח: פעמים". יהודיות ולא יהודיות

   .ספרית פועלים: תל אביב. התוף והים)  1976.  (ירדנה, כהן

  . 18' עמ, גבת קול ".  אז'הערה על המאקאם חג)  "1956. (ניסן, מלמד-כהן

קובץ זכרון להרב : הראל  בתוך". ראשית עלייתם של יהודי תימן) "1962. (הרב שלום, כסאר

  .תל אביב. 236-242'  עמ,יהודה רצהבי ויצחק שבטיאלעורכים , רפאל אלשיך

  . עם עובד: תל אביב. מקבילים נפגשים)  1985. (אהוד, לוז

  . 42-49, 9 קלסיק".   לעולם נשארתהמנגינה) "2007. (ערן, ליטוין

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1178604.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1182136.html
http://library.osu.edu/sites/users/galron.1/hbe/hbe00454.php
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  . תו-אור: כפר סבא. הסולם והמקאם במסורת המוסיקלית הערבית)  ו"תשס. (דוד, מועלם

המרכז לחקר המוסיקה :  ירושלים.מסורת הכליזמרים בארץ ישראל)  א"תשס. (יעקב, מזור

  . האוניברסיטה העברית בירושלים, היהודית

ישראל - לתולדות ארץ: קתדרה". החסידי אל הזמר הישראלימן הניגון ) "ה"תשס (---------- 

  . 128-195, 115 וישובה

גלגולו ממדף : לזלמן שניאור" יד ענוגה"השיר ) "ח"תשנ- ז"תשנ. (יעקב ,מזורוחגית , מטרס

.  431-458, כ-ט" ימחקרי ירושלים בפולקלור יהודי". הספרים אל במת הזמר העברי

  . האוניברסיטה העברית, אגנסל מ"ש י"הוצאת ספרים ע: ירושלים

   .ספרית פועלים: תל אביב.  חלוץ המחול החדש בארץ ישראל–אגדתי )  1986). (עורך(גיורא , מנור

 –מקומיות או אוניברסליות , מזרח או מערב: מודרניזם ישראלי באמנות) "2010. (דליה, מנור

ם עודד היילברונר עורכי?  בעבריתModernismאיך אומרים בתוך , "ראשיתה של מחלוקת

  .רסלינג: תל אביב. 67-98, ומיכה לוין

  . הספריה הציונית: ירושלים. בכתבים ציוניים )  ך"תש. (מקס, נורדאו

, 41 גתית". ראיון עם עמנואל עמירן?  מן הכפר אל העיר–השיר הישראלי ) "1969. (חדוה, סולד

  . 21, 10-11' עמ

  .מרדכי ניומן: תל אביב. מהותה והתפתחותה, דיתמוסיקה יהו)  ה"תש. (יהויכין, בסקי'סטוצ

  . 180-182' עמ, טתצליל ". אוטוביוגרפיה) "ט"תשכ. (דניאל, סמבורסקי

  . דביר: תל אביב.  גפרקים בתולדות היישוב)  ג"תש. (משה, סמילנסקי

ם ע: תל אביב. תרגמה מאנגלית עתליה זילבר.   אוריינטליזם]1978, 1995[ )2000. (אדוארד, סעיד

  . עובד

. 282-261, ההגיגי גבעה ". ראשי פרקים בתולדות הזמר העברי) "ז"תשנ. (יוסף, ספיבק

htm.2-1rashey/hagigey/kitveyet/daat/il.ac.daat.www://http   

. אוסף יחיאל עדאקי: אוצר נעימות יהודי תימןמ)  א"תשמ. (יחיאל ואורי שרביט, עדאקי

  .המכון הישראלי למוסיקה דתית: ירושלים

  . כתר: ירושלים. סיפור על אהבה וחושך)  2002. (עמוס, עוז

בית המדרש הממלכתי למורים  :תל אביב. רמזורים ותווי בחינוך מוסיקלי)  1974. (עמנואל, עמירן

  .למוסיקה

מראשון לציון לנחלת : התיישבות פועלים תימנים ואשכנזים) "ז"נתש. (ציון-בת, עראקי קלורמן

  . 85-106, 84 ישראל וישובה- לתולדות ארץ: קתדרה". יהודה ובחזרה
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  . 109-121, 4ישראל ". התימנים בחברה ובכלכלה של המושבות) "2003 (---------- 

  . האוניברסיטה הפתוחה: הרעננ .כרך ג. תרבות, חברה, היסטוריה: יהודי תימן)  2004 (---------- 

  .הוצאת המחברת: חיפה. התפתחותו ההסטורית של שיר העם העברי  ]1964[ )2009( .ציפי פליישר

  . 109-128, 23עלי שיח ". מקורות ליצירתו של מתתיהו שלם) "1985. (דפנה, פרדקין

  . ארכיון המחול היהודי: חיפה. מסות: המחול היהודי)  ח"תשכ. (צבי, פרידהבר

הקיבוץ : תל אביב. כאן על פני אדמה)  א"תשמ). (עורכים(תאיר זבולון וחנינא פורת , מוקי, רצו

  . המאוחד

  . מוזיאון ישראל:ירושלים.  המזרח באמנות ישראל–קדימה   )1998. (יגאל, צלמונה

  . מוזיאון ישראל: ירושלים. מאה שנות אמנות ישראלית ) 2010 (---------- 

   .שוקן: ירושלים ותל אביב. עם רוקד ) 1969. (גורית, קדמן

. א.עבודת גמר בלימודי מ. י" התיאטרון הסאטירי הא–המטאטא )  1991. (אילנה, קליימן

  . האוניברסיטה העברית: ירושלים

  .   37-40' עמ, אהדים ". האמנים במולדת) "ב"תרפ. (יהודה, קרני

  . סיה העברית הרצליההגימנ: תל אביב. צלילי חנינא)  ז"תרפ. (חנינא, בסקי'קרצ

המוסד למוסיקה בעם  :תל אביב. השירים לעם בארץ ישראל)  ג"תש) (עורך (.מנשה, רבינא

   .והמרכז לתרבות

  . המוסד למוסיקה בעם: תל אביב. יואל אנגל והמוסיקה היהודית)  ז"תש (---------- 

  . דבר: תל אביב .ט"מר-ג"רמ' עמ ,שירת רחל  בתוך ".המוסיקה לשירת רחל) "ד"תשי (---------- 

בעריכת יהודה  ,ב ספר העליה השלישיתבתוך ". סוללי הדרך לזמר הישראלי) "1964 (---------- 

  .   עם עובד: תל אביב. 841-846' עמ, ארז

  . מצפה: תל אביב. כרך ב, נדודי עמשי השומר)  1929. (יעקב', רבינוביץ

: ל אביבת. מאמרים ורשימות: השגות)". ותשיחות קל(על מזרח ומערב ) "1935/1921 (---------- 

  . 81-114' עמ, מצפה

  . קרית ספר: ירושלים. אלף לילה ולילה  )1964). (מתרגם(יוסף יואל , ריבלין

 MIN-AD: Israel. בימה לרביו בארץ ישראל": לי לה לו"ראיון עם ) "2005. (נעמה, רמות

Studies of Musicology Online 4. 

   html.he/05ad-min/mu/hu/il.ac.biu.www://http 

-21, טהציונות ". באידאולוגיה הציונית' שלילת הגולה'שתי גישות לרעיון ) "1984. (אליעזר, שביד

44 .  
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תרבות 'ל' תרבות עממית רשמית'בין : הרובד התרבותי החסר ומילויו) "ו"תשנ. (יעקב, שביט

, התרבות העממיתבתוך ". ישראל-בתרבות העברית הלאומית בארץ' רשמית-עממית לא

  .מרכז זלמן שזר: ירושלים. 327-345, זאב קידר- בנימיןיכתערב

   . 125-161, 4כתב עת למורי המוסיקה : מפתח". מראות וצלילים בזמר העברי) "2001 (.נתן, שחר

  .מודן הוצאה לאור:  בן שמן.תולדות הזמר העברי,  נאשיר שיר עלה)  ז"תשס  (---------- 

   . עם עובד: תל אביב. IIIכרך , שופמן. כל כתבי ג)  ב"תשי. (גרשם, שופמן

  . מוזיאון ישראל: ירושלים. 1906-1929: בצלאל של שץ)  ג"תשמ). (עורכת(נורית , כהן-שילה

  . 4-13, 19פעמים ". מקור ועיבוד במוסיקה של עדות ישראל) "1984. (אמנון, שילוח
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Abstract 

 

The period of Jewish settlement in Mandatory Palestine and the early years of 

the State of Israel were fascinating times in the search for a unique and original 

Hebrew culture. The settlement of Jewish pioneers from the late 19th century up to the 

first half of the 20th century in Eretz-Israel created an eclectic and diverse group, 

encompassing many traditions, customs and cultural behaviors. Early accounts of this 

period in time describe the existence of a thriving cultural lifestyle among the people 

of the second and third "Aliyah" (waves of immigration to Israel), the largest wave of 

immigration of secular Zionists. Alongside their arduous work life, moments of 

creativity blossomed at the end of the workday. In music, two main forms of creative 

expression emerged: artistic and popular writing. Both searched for originality and an 

anti-Diaspora essence reflected in their new lifestyle, using the sounds of regeneration 

and rebuilding. The search came from a deep ideological belief that, in the Land of 

Israel, a different culture than that of the Diaspora must be created – not only by 

negating the Diaspora but in the spirit of innovation and creation of a new way of life. 

 

One of the greatest vicissitudes the pioneers underwent in coming to the Land of 

Israel was the change in environment. The fundamental difference between the 

Western and Oriental mentality, as well as the need to adapt to unfamiliar sounds, 

drove almost every composer towards new ways of expression and creativity. Some 

composers tried to follow the Oriental path in the belief that Oriental sounds 

somehow reflected the sounds of the ancient people of Israel. This belief, and the  

profound difference to the sounds of the Diaspora, convinced the composers that this 

was the key to original Hebrew creativity. 
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In light of this, my work presents the image of the Hebrew song as it was 

reflected in the encounter of European composers with an Oriental lifestyle and 

sounds. The composers, aspiring to create "original Hebrew music" in the Land of 

Israel, used the sounds wafting in the winds of Israel - the sounds of Arabs, Bedouin 

and Oriental Jews; and just as one kneads dough, so they implanted the Oriental song 

into the Hebrew song. Based on examples of 139 songs by 28 composers, and backed 

up by the words of the composers themselves, I have shown how Oriental sounds 

affected the work of the Western immigrant composers, and how these sounds have 

molded modern Hebrew song. The songs with this Oriental influence indicate an 

important trend, which fashioned the ideological belief of the composers and 

musicologists in Israel, with regard to the image of the original Israeli song. 

 

The work is divided into two main parts. In the first, I have shown the social-

cultural atmosphere in which the Hebrew song grew. I have reviewed the foundation 

and formation processes of Israeli culture with the return of the Jewish people to their 

land, and presented the ideologies behind its development. The formulation of 

Hebrew song, at its onset, drew on the same ideological sources. The composers' 

vision, influenced by the atmosphere of the Yishuv, was based on an original cultural 

creation which opposed the Diaspora, on the one hand, and a return to biblical roots, 

on the other. The ideal solution was to borrow Oriental elements from the surrounding 

culture, thereby presenting a complete contrast to European culture in all its aspects 

(clothing, culinary, scents and leisure). On the other hand, the Oriental elements were 

associated with ancient biblical times, before the Diaspora - the period in which 

Judaism was considered "authentic". As can be seen in the first part of the work, the 

Israeli song which flourished during the first Aliyahs in the land of Israel is a link in 
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the chain of growth of the Hebrew culture, and the combination of the two created an 

ideal vision, in light of which, the Jewish nation would prosper in its land. 

In the second part of the work, I have shown how this theory was realized: 

I have presented a set of songs written with an Oriental influence, and demonstrated 

how musical elements from Arab culture entered the Hebrew song. These elements 

were distilled from previous research, which explored the characteristics of Arab folk 

music. In total, six criteria were established for defining Oriental influence, divided 

into six separate chapters. Each chapter depicts the role of the musical element in the 

Oriental aural space, and its representation in songs: 

1. Octave division and tone intervals outside the Western system 

2. Modality 

3. Rhythm 

4. Proximity to the Arab genre 

5. Typical melismas and ornaments 

6.  Extra-musical influences:  

a. Songs from the light entertainment 

b. Folk dance and the Oriental tune 

 

A number of conclusions can be drawn from this research, relating to six 

musical categories. First, there are musical elements that cannot be performed on 

Western instruments:  for example, intervals smaller than semitones and Arab 

rhythmic patterns. The first three categories are derived from these two elements - 

tones outside the Western system, Oriental modality and Oriental rhythm. However, 

this did not prevent composers finding creative solutions to express the Oriental 

elements within the Western framework: 
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a. Intervals smaller than semitones were achieved by moving 

between a tone and its accidental. This action, other than being an attempt to 

mimic a specific interval, represented the instability of the Oriental tone. 

b. Similarly, the representation of the Oriental modality is not 

expressed with accurate Maqamat, due to the difficulty of mimicking the 

intervals and the insufficient musical knowledge of the composers. The 

composers chose, however, to turn to the most available element which truly 

and clearly represents Oriental music: the augmented second. At the same 

time, the link of the augmented second to Jewish origins gave it a special 

standing in the Israeli repertoire. 

c. The asymmetry of the Arab rhythmic patterns was illustrated 

by the meter changes in the melodic line. Since the songs do not necessarily 

accompany the melody with percussion, the composers saw fit to simulate 

rhythmic irregularity specifically in the song itself. The frequent meter 

changes stand in contrast to Western symmetry, and characterize the Arab 

rhythm and the Yemenite dance rhythms. 

In addition to these three features, the structure of the melismas has also 

changed. The Arab melisma, which has shades of fine intonation and elaborate 

vocal ability, was not presented as it truly should be in the Hebrew song. The 

melisma in the songs is tied to the melody and embellishes it, mostly as interlude 

or postlude. However, the songs are overly embellished, as part of their Oriental 

aspirations, and as a characteristic of the Israeli song as a whole. 

 

Secondly, a considerable part of the Arab musical components is embedded 

in the Hebrew song specifically because of its relation to musical and cultural 
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elements that were familiar to the European Jews from the Diaspora, and therefore 

evoked attraction rather than repulsion. The two Arab genres from the fourth 

category, Debka and Mawwal, are thus tied to the Jewish world: The Debka, with 

its characteristic rhythm and dance, is reminiscent of the Hora dance so common 

in the cultural repertoire of the First Aliyah's immigrants. This enthralling dance 

was a salvation at the end of a hard day's work for the immigrants who lived 

without the support of families or a unifying religious tradition. Another common 

musical element comes from the field of rhythm: the Arab "Al Maqsoum" (eighth, 

quarter, eighth, quarter, quarter) accompanying structure, one of the most common 

rhythmic patterns in Arab music, is in the same synoptic field as the Hora 

rhythms. Various cases of the Al Maqsoum rhythm can be found in Hebrew songs 

both in melody and in accompaniment. 

Likewise, the Mawwal, in its long melodic lines, vocal ornaments and 

improvisational nature is reminiscent of the Eastern European cantor music. Both 

the Mawwal and the cantor prayer are sung by a single performer, a virtuoso 

displaying his vocal abilities to the audience. Both genres are distinguished by a 

slow tempo and long melismatic lines, filled with emotion, often with free rhythm. 

The Mawwal and the Debka, therefore, illustrate the importance of the similarities 

between folk Judeo-European elements and parallel Oriental elements. Another 

similarity can be found in the ambiguous augmented second. On the one hand, it 

shares a historical background from the Eastern European past of Steiger 

modality, and on the other hand it is indisputably an attribute of Arab music. 

Many times, the composers walked a fine line between their forefathers' tradition 

and reference to the current Oriental reality in the very same musical fragment. 
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Above all, we can see a European artistic influence on the perception of 

Oriental music among the composers. While the justification for Oriental music 

for the 19th century European composers is related to the physical distance 

between them and their inspiration, in Eretz-Israel, the composers had no such 

privilege. Their proximity to the Arabs of the land and Oriental Jews should, 

ostensibly, have steered them away from the European "imagined" writing – trills, 

augmented seconds, ornamental lines. Despite this, it seems that the popular 

concept of representing Oriental music continued to exist despite the change of 

environment. Not so among the composers that were especially close to the Arabs 

in Israel - those who lived in proximity to them and learned their language (e.g. 

Matityahu Shelem and Emanuel Zamir) - where no "Oriental imagined" style 

songs can be found.  

In addition to the conclusions arising from the musical categories, the 

composers' writings and the analysis of their songs, we gain an impression of each 

composer's unique style. Between the polar opposites of distinct Oriental/Israeli 

music and style-fusion writing, we find the composers who contributed their share 

in writing Oriental songs, whether as part of their way of life or as a part of 

multiculturalism. In summary, from observation of songs written under Oriental 

influence, it seems that composers mainly tried to create an Oriental impression. 

None of them, without exception, went beyond the Western diatonic scale, and 

almost all of them (except for Emanuel Amiran) wrote their songs so that they 

could be harmonized in a Western fashion. However, throughout all those years, 

the deep influence of Oriental music can clearly be seen, permeating the 

composers' writing, combined with characteristic pioneering texts. 
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