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  גלגולו של ניגו–הפרטיז שנפל בערבות הנגב 

 ר טלילה אליר�"ד

 

התרבות הישראלית בכלל ותרבות ; החברה הישראלית היא חברה רב תרבותית

בפרט משקפת עדיי�  ג� כיו� חלק , במיוחד המוזיקה הפופולרית, המוזיקה

סי אפילו  דרכו של שיר רו.  מהקונפליקטי� הפנימיי� המאפייני� את התפתחותה

אל הרפרטואר ,  )בקרחת היער: בתרגו� מדויק " (Na opushke lesa"אחד  

המוזיקלי הישראלי יכולה ללמד אותנו כיצד  המוזיקה הפופולארית מהווה 

התפתחותו .  בבואה של התהליכי� החברתיי� המעצבי� את החברה הישראלית

ה� שייכת שכל אחת מ, של שיר רוסי זה לשתי גרסאות שונות שאי� ביניה� קשר

את השסע שבי� ,  בצורה סמלית, אנר אחר של המוזיקה הישראלית מבטאת'לז

אסיה (לבי� יוצאי ארצות המזרח ) ב"אירופה וארה(יהודי� יוצאי ארצות המערב 

כדי .  השסע שבי� האשכנזי� למזרחיי�–או כפי שית� לכנות זאת , )ואפריקה

נות הללו עלינו להקדי� להבי� את ההתפתחות והמשמעות של שתי הגרסאות השו

אנרי� במוזיקה 'היסטורי של שני ז$את הרקע החברתית, בקצרה, ולסקור

אנר המוזיקה 'אנר שירי אר% ישראל וז'ז, הפופולרית הישראלית בה� נדו�

 .המזרחית

 

 אנרי�'היסטורי להתפתחות שני הז�רקע חברתי

רבות במש& שני� .  האוכלוסייה הישראלית מורכבת כיו� ממספר מגזרי�

ויוצאי ארצות ,   יוצאי  ארצות המערב–הובחנו רק שני מגזרי� עיקריי� 

ההיסטוריה של השיר בו אנו דני� מתייחסת בעיקר לתקופה בה נחלקה . המזרח

 .האוכלוסייה הישראלית לשני מגזרי� אלה
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$ישראל החלה בשני� האחרונות של המאה התשע$ההתיישבות הציונית באר%

תחילה מרוסיה ואחר כ& מארצות אחרות במזרח , אז החלה העלייה, עשרה

הרוב הבולט של אזרחי המדינה היו בני , ע� קו� המדינה. אירופה ובמרכזה

 .  עדות המערב

 

אחת המשימות החשובות של אנשי העליות הראשונות בתחילת המאה העשרי� 

היתה יצירת תרבות שתאחד את כל העולי� הבאי� מארצות שונות ומתרבויות 

תרבות חדשה זו נבעה מאידיאולוגית העבריות שעיקריה שלילת הגלות . שונות

הפ� המוזיקלי של תרבות זו היו השירי� שנכתבו מתחילת . ויצירת העברי החדש

, "שירי אר% ישראל"אנר הנקרא 'המאה ואיל& והפכו לגרעי� הקשה של הז

 בניי� ,הגבורה,  הקשר לאדמה$שירי� שביטאו את האידיאולוגיה של העבריות  

יחד ע� השירי� החדשי� הללו . שירי  החגי� הקשורי� לחקלאות ועוד, האר%

שיוחד לה� " השירי� הרוסיי�"אנר הזה ג� השירי� המכוני� כיו� 'נכנסו לז

הגעגועי� למולדת והזיכרונות הנוסטאלגיי� של אנשי .  אנר'מקו� מיוחד בז

דיאולוגית  הזיקה האי, העליות הראשונות שרבי� מה� הגיעו מרוסיה

לעקרונות הסוציאליז� של גופי השלטו� באר%  וההערצה לצבא הרוסי שהל� 

כל אלו היוו קרקע פורייה להשתרשות השירי� הרוסיי� בתרגו� , בצבא הגרמני

במיוחד בקרב חברי תנועות הנוער הסוציאליסטיות , עברי בקרב אנשי הישוב

נעלמו הסיבות לכניסת� ברבות הימי� .  ובני הקיבוצי� וההתיישבות העובדת

א& השירי� עצמ� כבר היו טבועי� בו , של השירי� הרוסיי� לזמר העברי

 .ונשארו כחלק ממנו
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ע� קו� המדינה החלה עלייה מסיבית לאר% ג� מארצות המזרח והאוכלוסייה 

.  האשכנזית והמזרחית–היהודית הישראלית התפצלה לשתי קבוצות גדולות 

פה התחברו לאוכלוסיה הותיקה ולתרבות שלה העולי� החדשי� יוצאי אירו

 הממסד התרבותי באר% ראה בתרבות .  שהיתה התרבות הדומיננטית באר%

שתו& שני עשורי� מקו� המדינה היוו , שהביאו את� העולי� מארצות המזרח

 ,)Dellapergola & Cohen, 1992(כחמישי� אחוז מתושביה היהודי� של המדינה 

דוגמה לכ& מהווה סיטואציה המתוארת בספרו ". יטיביתפרימ"ו" ערבית" תרבות 

עולי� ממוצא מזרחי , חבורת בני נוער).  1989" (תרנגול כפרות"של אלי עמיר 

בערב  נוהגי� העולי� לערו& חאפלות .  מתחנכי� בקיבו% יחד ע� בני הותיקי�

איש קיבו% שעובר ושומע את .  לשיר ולנג� שירי� מבית אבא, במועדו� שלה�

תפסיקו את היללות ? מה זה פה בית קפה ערבי: "גינה והשירה מגיב בזע�הנ

 ).  111' עמ, ש�" (ש� המקו� שלכ�, אחרת נעביר את המועדו� שלכ� ליער

 

מביא סיטואציה דומה המתרחשת בשנות החמישי� במחנה ) 1986(ג� קנז 

 בערב שבת הטירוני�.  טירוני� ביחידה הכוללת אשכנזי� ובני עדות המזרח

ישראל בקצה אחד של הצרי- ומהקצה  השני $האשכנזי� יושבי� ושרי� שירי אר%

 ואז קורא אחד האשכנזי� . של הצרי- מחזירי� לה� המזרחיי� בשיר משלה�

, ש�!" (לא רוצי� לשמוע את הזבל הזה!"...  "לא רוצי� שירי� ערביי� בצבא"

 ). 93' עמ

 

לעצמ� את התרבות הממסד ציפה מהעולי� בני עדות המזרח  שיאמצו 

כפי שאומר אחד החיילי� בספורו של קנז .  ואת עקרונות העבריות" מודרנית"ה

רק בצבא יוכלו לנתק אות� ולהפו& . הצבא זאת  התקוה היחידה שלנו): "ש�(
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ה� לא מכירי� את האר% מחו% למעברות . עד שה� יהיו כמונו, אות� לישראלי�

את התרבות , את האופי שלה, ר%ה� לא מכירי� את ההסטוריה של הא, שלה�

 ). 95' עמ, ש�". (שלה

 

התפיסה הזו שראתה את העולי� המזרחיי� כפרימיטיביי� יצרה מכניזמי� של 

כלומר לאמ% לעצמ� את דמות , ריבוד ואפליה שמנעו מה� להגיע למטרה זו

(דוגמה לכ& אנו מוצאי� שוב בספרו של אלי עמיר ). Regev, 2000" (עברי החדש"ה

אחת הסיטואציות בספר היא מפגש של בני העולי� ע� המוזיקה ).   1989

המפגש  .  בני הותיקי�–" האזוריי�"הקלאסית שהיא חלק מעולמ� התרבותי של  

קורה במסגרת חידו� מוזיקלי שבו מוזמני� להשתת- בני הנוער העולי� כחלק 

� המוזיקה הקלאסית זרה לה� וה� אינ".  אזוריי�"מנסיו� לקרב אות� ל

) גיבור הספר (האירוע  הוא טראומטי ומביא את נורי . נוטלי� חלק בחידו�

 :להרהורי�

ה� הגאולה ואני , ה� החדש ואני היש�...ה� נסיכי העמק גאוותו ועתידו

חשבתי שדי . ואני לא זה ולא זה, אד� חדש , רציתי להיות כמוה�. הגלות

בל א� צרי& אבל אפילו בז, אעבוד בעבודות שלה�, א� אוכל את מאכליה�

 ). 118' עמ, ש�(ללא הועיל 

מנסה נורי לפצח את סוד הקס� של מוצארט ושומע אותו מספר פעמי� , בהמש&

 :א& המוזיקה לא מדברת אליו ואז הוא מגיע למסקנה ש

. לעול�. לעול� זה לא יהיה חלק ממני ואני לא אהיה כמוה�. הכל אבוד

, לשוב למעברה: עצמידר& אחת לפני א� אני רוצה להיות של� ע� 

 ).121' עמ, ש�(אולי היא רפש אבל היא שלי . למנגינותיה ולריחותיה
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מצבי� דומי� לאלו שתוארו לעיל הביאו להיווצרות תרבות מוזיקלית מזרחית 

תרבות שנקראה  , תחילה  בהסתר ואחר כ& בגלוי , "הישראלית"מקבילה לתרבות 

לודיות והמקצבי� מושפעי� המ; אנר אקלקטי'זהו ז".  מוזיקה מזרחית"

והכלי� ) וטורקית, יוונית, ערבית, מרוקאית, תימנית(ממסורות מוזיקליות שונות 

עד לשנות . בה� משתמשת מוזיקה זו ה� תערובת של כלי� מזרחיי� ומערביי�

אחת .  השבעי�  לא נשמעה מוזיקה זו בכלל מעל גלי האתר של הרדיו הישראלי

לא ", "לא ישראלית"ידי הממסד  כ$זו נתפסה עלהסיבות לכ& היא שהמוזיקה ה

הסיבה השניה לכ& . והיא נכללה רק במסגרת של תכניות פולקלור" עברית

שבשנות החמישי� והשישי� המוזיקה הזו לא נחשפה לאוז� של הקהל הישראלי 

בכללו היתה שהמסגרת המסורתית שבה בוצעה מוזיקה זו היו אירועי� הקשורי� 

והרקע , מצוות ואירועי� משפחתיי� אחרי�$בר, בריתות, נות חתו–במעגל החיי� 

הטבעי להשמעתה של המוזיקה המזרחית היה  בהופעות חיות ובמופעי� בלתי 

 ). Regev & Seroussi, 2004(פורמליי� 

 

תופעה מיוחדת במסגרת המוזיקה המזרחית היא הרפרטואר שהתפתח בשכונה 

רוב התושבי� בשכונה , עי�עד שנות השב".  כר� התימני�"אביבית $התל

 כשכונה עצמאית וצורפה 1906היא נוסדה בשנת (אביב $ותיקה זו שבדרו� תל

אחת . שנולדו וחונכו בישראל, היו ממוצא תימני ) 1923אביב בשנת $לעיר תל

מוזיקאי� ". חפלה"מצורות בילוי הפנאי שלה� החל משנות החמישי� היא ה

שותי� , ס- בבית או בחצר של אחד מה�להתא) ונוהגי� עד היו�(חובבי� נהגו 

אוכלי� שרי� ומנגני� לפעמי� עד עלות ) קוניאק, עראק(משקאות חריפי� 

, שירי� תימניי�,   הרפרטואר שלה� כולל שירי� פאראליטורגיי�1.השחר

כולל השירי� הרוסיי� שנכנסו (ושירי� שנלקחו מרפרטואר שירי אר% ישראל 

ידי $על) כפי שנראה ג� בהמש&(הובאו לכר� ישראל $שירי אר%).  אנר הזה'לז
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או ) בעיקר בקיבוצי�(אנשי הכר� שלמדו אות� במסגרות החינוכיות בה� שהו 

בצבא ואמצו אות� כחלק מתהלי& האסימילציה שלה� לחברה ולתרבות 

הכלי� בה� מנגני� אנשי� אלה כוללי� . הישראלית ההגמונית באותה תקופה

מוזיקאי� אלה הטמיעו את השירי� מתו& . הגיטרה ודרבוק, מנדולינה, עוד

כדברי משה , אנר שירי אר% ישראל כשה� מבצעי� אות� בסגנו� מזרחי'הז

הוספנו לשירי� ): "ש� למד לנג� על המנדולינה, שהתחנ& בקיבו%(משומר 

הללו מתבטאי� בגוו� הקול ובאופ� " תבליני�" ה2".' סחוג וחוויאג, תבליני�

מכיוו� שאנו עוסקי� . ר בשינויי� ריתמיי� וסלסולי� בעיק$הפקתו ובמלודיה  

 . נתייחס רק לשינויי� המלודיי�, בחומר כתוב והקורא לא ישמע אותו

 

 מתו& אירועי השירה הבלתי פורמאליי� הללו צמחו קבוצות מוזיקאי� חובבי� 

כפי שמשה משומר הסביר בראיו� . שנהגו לנג� בשמחות משפחתיות ללא תשלו�

עבור�  למוזיקה ". באנו רק בשביל הכ-. לא חשבנו לעשות כס- ":שערכתי אתו

זוהי ג� הסיבה שבתחילת דרכ� . היה תפקיד חברתי  יותר מאשר תפקיד כלכלי

 . ה� ג� לא הקליטו את מופעיה�

 

חלק מקבוצות . באמצע שנות השבעי� החל עיד� חדש במוזיקה המזרחית

קצועני�  שמצאו פרנסת� החלו לתפקד כמ, במיוחד הצעירי� שבה�, הנגני�

הצרכני� העיקריי� של . הקליטו  קסטות והפיצו אות� בצורה מסחרית, בנגינה

רוב ההקלטות המוקדמות של . קלטות אלו היו בני עדות המזרח וצאצאיה�

 .המוזיקה המזרחית מוכרות רק לצרכני� אלו
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מאז שנות השבעי� המשיכה התפתחותו של הזמר המזרחי שנקרא כיו� זמר 

במרכזה של התרבות , עד שהגיע למעמד בו הוא נמצא היו�, תיכוני$�י

אנר של 'לא נמשי& לסקור את התפתחות הז. המוזיקלית הפופולארית בישראל

אנו עוסקי�  . המוזיקה המזרחית  שכ� אי� זה ענינו המרכזי של מאמר זה

 .ובידי  הזמר זוהר ארג$ואלו נגמרו ע� אימוצו על, בגלגוליו של שיר ספציפי

 

 השיר

$שחובר על" בקרחת היער"או בתרגו� מילולי  " Na opushke lesa"השיר הרוסי  

 הופיע בזירה הישראלית) Shokhin(שוכי� . ול) Mamaychuk(וק 'מאמאיצ. ידי פ

ידי מתרג� אלמוני  $  שתורג� על3 1943זהו שיר משנת . בשנות הארבעי�

גיעו באותה תקופה דר& והתפרס� באר% יחד ע� שירי� רוסיי� נוספי� שה

המועצות ובעקבות סרט על $באמצעות עולי� שהגיעו מברית, שידורי הרדיו

השיר החל להתפרס� באר% כשהוא נושא .  מקהלת הצבא האדו� שהוקר� באר%

כ& למשל  ידוע . וחדר לרפרטואר של תנועות הנוער" ש� הרחק ביער"את הש� 

בעי� , בכפר יחזקאל, ברמת השופטלי מתו& ראיונות שערכתי כי השיר היה נפו% 

  תרגו� הטכסט של השיר הרוסי וכ� הגרסה של 4.בגבע וכ� בירושלי�, חרוד

הגרסה של תנועות הנוער קצרה שכ� ה� . 1' תנועות הנוער מוצגי� בנספח מס

 –נציג עתה את דרכו של השיר  לרפרטוארי� הישראליי� . שרו רק שני בתי�

 . המזרחית מאיד&שירי אר% ישראל מחד והמוזיקה

 

 אנר שירי אר� ישראל'דרכו של השיר הרוסי אל הז

באותה תקופה בכתיבת שירי� " חטא"קי� ש'השחק� רפאל קלצ, 1948בשנת 

אז חברת להקת , נת� לזמרת יפה ירקוני") האמיני יו� יבוא"לדוגמה השיר (
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הוא אמר לה כי כתב את השיר ". בערבות הנגב"שיר חדש ושמו , "חישטרו�"ה

ידי חברו $שעובדה על") בקרחת היער"היא המנגינה של השיר (למנגינה רוסית 

בהרב שינה את המשקל משלושה רבעי� לארבעה .  ושותפו לכתיבה מנשה בהרב

רבעי� וכ� שינה מעט את המלודיה כ& שבמקו� ולס היא תדמה יותר לשיר 

וצגות מ" בערבות הנגב"הגרסה המוזיקלית של השיר הרוסי והשיר . (ישראלי

 ).'א2כפרדיגמה בנספח 

 

במכתב אותו כתב לחוקר הזמר העברי נחומי . ידו$קי� טע� שהשיר נכתב על'קלצ

והוא כתב אותו לזכרו של  $1948בקי� שאת השיר הוא חיבר ' סיפר קלצ5ציו�$הר

ציו� $הר. אוב�רהבחור נהרג בנגב ושמו . בחור שגר מול ביתו ברחוב פרוג

הוא חיפש מידע על . רי הסיפור שמאחורי השירהסתקר� וביקש להתחקות אח

שיר ודיבר על כ& בתוכנית רדיו שבעקבותיה התקשרה אליו בחורה בש� ה

שמו ראוב� זלינגר והוא נהרג , פרוג' חותו של הבחור מרחאאביבה וסיפרה שהיא 

קי� כתב את השיר על אחיה היא 'ה שקלצלכשנודע . ה'פלוג$בפריצת הדר& גת

בה סיפר הר , יהודה$תיבה ב�נבתכנית של . וביקרה אותוקי� 'התקשרה לקלצ

ציו� על קורות התחקותו אחרי השיר סיפרה אביבה עצמה כי בעת ביקורה אצל 

שיר וכתב עליו הקדשה הקי� הוא לקח ד- נייר שעליו היו מודפסות מילות 'קלצ

 :  עבור הוריה

לבי הכרתי את ראוב� והוא נחרט ב. למזכרת, לדבורה ועקיבא זלינגר

חיברתי את השיר הזה , מי תחילת המדינהי , ובימי� הה�. עמוק

ע� בתחילת דרכו התהילת נצח לנופל למע� . ואקדיש אותו לזכרו

 . 1983ליולי   26, קי�'רפאל קלצ. לעצמאות
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א& , ער כפי שמתואר בשירשאביבה אמרה בשידור שאכ� לאחיה היתה בלורית 

 ביחס לגילה של הֵא�  שכ� אימו של היא טענה שהטכסט של השיר אינו מדייק

ביבה לא התייחסה א.  בלבד 38היא היתה בת , ראוב� לא היתה זקנה בנופלו

ראוב� אחיה היה הב� הבכור . לסתירה נוספת בי� השיר לבי� העובדות במציאות

שכ� לפי הבית השלישי , קי� אי� הנופל בכור'א& לפי גרסתו של קלצ, במשפחה

הוא לא , יש לציי� שזהו בית פחות מוכר. צולות הי�כורה במבהא� שכלה את 

אי� הוא , 1988, פי נצראלמשל בספר השירי� הנפו% של (מופיע בכל השירוני� 

ולכ� יתכ�  שאביבה לא ידעה על , וג� לא בחלק מההקלטות של השיר) מופיע

או יתכ� שלא הבחינה , לה לשירשהסתירה הנוספת הזו בי� המציאות הפרטית 

בר לאי ההתאמות האלו שבי� הטכסט לעובדות במציאות הוא  ההס.  בה

פי דמות ממשית שעמדה למול עיניו אלא $קי� לא כתב שיר מקורי על'שקלצ

מהשוואת הטכסטי� של גרסתו של .  למעשה תירג� ושכתב את השיר הרוסי

, קי� ושל השיר המקורי הרוסי נראה שהא� הזקנה מופיעה בשיר הרוסי'קלצ

, קי�'קלצ.  י הפרטיז� הנופל אינו הבכור אלא הצעיר בילדי�וג� בשיר הרוס

כפי שעשה חברו בהרב (לקח את השיר הרוסי ורק עיבד אותו מעט , שידע רוסית

. וכ& קרחת היער הפכה לערבות הנגב. כדי שיראה יותר ישראלי) למוזיקה

ואולי הערבות עליה� כותב , למעשה בנגב אי� ערבות אלא רק ערבה אחת

?  ה� הד לערבות הרוסיות בסיביר וקשר בלתי מודע למקורו של השירקי�'קלצ

התלתלי� הפכו לבלורית שהיא סימ� ההיכר של הצבר , הפרטיז� הפ& לאיש מג�

 המשפט האחרו� של השיר). בקריקטורות של דוש" ישרוליק"ראה דמותו של (

הוא פראפרזה על אמרתו המפורסמת של " אי� זו אגדה, א� תירצו חבריה "

 ").חבריה("חאי "הרצל בתוספת קורטוב של סלנג פלמ
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הפ& להמנו� הבלתי רשמי של החיילי� הישראלי� בתקופת " בערבות הנגב"

. השיר מבטא את האתוס הישראלי של החיילי� הצעירי�. מלחמת השחרור

אחרי המלחמה השיר הפ& לחלק מהקאנו� של השיר הישראלי ונמצא בלב ליבו 

הוא מושמע רבות ביו� הזיכרו�  שמצוי� לפני יו� . שראלאנר שירי אר% י'של הז

 .העצמאות

 

 דרכו של השיר הרוסי אל המוזיקה המזרחית

דרכו של השיר הרוסי אל הזמר המזרחי החלה בימי� שציו� טובי למד את 

התחנ& בי� השני� , צבר ממוצא תימני יליד כר� התימני�,  ציו� טובי6.השיר

בעל כשרו� מוזיקלי אהב מאד את שירי , טובי.  בקיבו% רמת השופט1940$1943

ביניה� היו ג� שירי� שתורגמו , תנועות הנוער שחבריו בחברת הנוער נהגו לשיר

הוא ,  שני� לאחר מכ�, כיו�". ש� הרחק ביער"במיוחד הוא אהב את . מרוסית

זמר חובב שמופיע בפני חבריו ומאד אוהב לשיר את השיר הזה שהוא מכנה 

בשנות החמישי� חזר טובי לכר� ולימד את חבריו ".  שתפכותשיר ה"אותו 

בי� חבריו אלה היה משה ". ש� הרחק ביער"הצעירי� מהכר� את השיר 

ושלו� שובלי שלמד , ש� למד לנג� במנדולינה, שהתחנ& בקיבו% א- הוא, משומר

לנג� אצל משומר על עוד והפ& מספר שני� לאחר מכ� לזמר ונג� עוד מבוקש 

 .ה� הופיע יחד ע� משומר כצוותבחפלות ב

 

  7".השיר לא מתאי� לעוד ויש לשנותו מעט"שובלי אהב את השיר א& חשב ש

הוא עיבד אותו כ& שישמע יותר כמוזיקה מזרחית על ידי שינוי המשקל 

. תוספת סלסולי� ושינויי� מלודיי� מעטי�, משלושה רבעי� לארבעה רבעי�

שיטה מקובלת בקרב ( שירי� נוספי� שובלי קישר את השיר בגרסתו החדשה ע�
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ידי תוספת אינטרלוד שהוא $על) אנר המזרחי באותה תקופה'הזמרי� של הז

האינטרלוד התמסד והפ& לחלק מהשיר ג� בגרסאות אחרות של . חיבר בעצמו

מטרת הקישור של מספר שירי� . ידי זמרי� אחרי�$שהושרו על, השיר

לקטוע את ההתלהבות בעודה למחרוזת היתה להארי& את מש& השירה ולא 

מושרי� כיו� בתחילת חפלה , או מחרוזת השירי� הכוללת אותו, השיר. באיבה

או כמוזיקה לריקודי� או לש� שירה בהתלהבות כשהוא מלווה " חימו�"לש� 

תפקודו של השיר כשיר חאפלות  מודג� בהופעתו . מחיאות כפיי� לפי הקצב

 ).1982, חרד" ( בחאפלותשירי� המושרי�: חאפלה של שירי�"בספר 

 

, זמר תימני  שהל& והתפרס� באותה תקופה, בשנות השבעי� הגיע זהר ארגוב

ארגוב שמע את שובלי מבצע את השיר  . לשמחה משפחתית אצל שלו� שובלי

לאחר מותו . הוקס� ממנו ואימ% את השיר לרפרטואר שלו, "ש� הרחק ביער"

לחלק ממורשתו ובוצע בתקליט השיר נחשב ) שהתאבד בגיל צעיר(של ארגוב 

ידי $השיר הוקלט על. ידי חבריו וממשיכיו$האוס- של שירי ארגוב שהוקלט על

באמצעות קסטות שניקנו על ידי בני , לפחות בשני� הראשונות, והופ%, ארגוב

בני עדות המערב מכירי� את שיריו היותר מפורסמי� של ארגוב . עדות המזרח

שיר זה מוכר ; ינ� מודעי� לקיומו של השיר הזהא& א) 'וכו, בדד, הפרח בגני(

  8. היטב רק בקרב בני עדות המזרח

 

תחנות שכל אחת מה� ' עברה אפוא מס, דרכו של השיר הרוסי אל הזמר המזרחי

תחילתו כשיר רוסי מושר בתנועות . תרמה משהו למטמורפוזה שעבר השיר

ד אותו במסגרת בה החוליה הראשונה בדרכו מזרחה היה ציו� טובי שלמ. הנוער

משה . והפני� אותו כחלק מהתרבות הישראלית אותה ספג והטמיע, התחנ&
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כיוו� . למד את השיר בכר� מפיו של ציו� טובי, ג� הוא חני& קיבו%, משומר

היו שני סוגי השפעות שפעלו בו זמנית על הדר& בה קלט , שלמד אותו בכר�

,  ת הישראלית שספג בוהשפעת החינו& הקיבוצי והתרבו: והטמיע את השיר

על .  הסביבה המזרחית של הכר�–והשפעת הסביבה בה למד את השיר ובה חי 

כפי (א& ע� זאת נצמד , כ� יכול היה להעניק לשיר ממדי� מזרחיי� מסויימי�

שובלי לא . בכר� למד ג�  שלו� שובלי את השיר.  למקור של מורו) שנראה

הוא התייחס לשיר כחומר מלודי . וערולא היה לו קשר לתנועת נ, התחנ& בקיבו%

שמצא ח� בעיניו א& היה זקוק לשינויי� כדי שיתא� לרקע התרבותי שלו 

 .ולסביבה בה חי  והוא שנת� לו את המימד המזרחי הסופי

  

יש לציי� שהטכסט של השיר עבר שינוי מעניי� בגרסה המזרחית בהשוואה 

לא ניתנת תשומת , אנר הזה'זב, שינוי שמראה עד כמה, למקור של תנועות הנוער

ידי תנועות הנוער וכפי $השורה השניה של השיר כפי שהושרה על. לב לטכסט

, הוא שכב בלי נוע: "היא) וכ& שר לי אותה ציו� טובי(שהובאה לכר� התימני� 

כפי ששר לי (א& הגרסאות של שלו� שובלי ושל משה משומר ".   הנה נרד�שור

והגרסאות של זוהר ,  השיר מפי ציו� טובישלמדו את) בעת שראיינתי אותו

משנת " אל נבקש"ראה הקלטה של זוהר ארגוב בדיסק (ארגוב  וג� של ממשיכיו 

והקלטה ,  1998משנת " אני נשבע ל&"הקלטה של אביהו מדינה בדיסק , 1994

חפלה "וג� הנוסח המודפס בספר , 2000משנת " בכרמי תימ�"של דקלו� בדיסק 

שינוי זה ".  אינו נרד�שוב, הוא שכב בלי נוע: "היא) 1982משנת " של שירי�

העברת שיר בצורה . פה$הוא ללא ספק תוצאה של העברת השיר כמסורת שבעל

כאשר מעבירי� ". העברת שמועה"כזו מוכרת בתחו� הפסיכולוגיה כתהלי& של 

, פה מידע מסוי� מאד� לאד� חלי� על החומר המעבר מספר תהליכי�$בעל

שבו הפרטי� מתקצרי� ונעשי�  ) leveling( תהלי& של השטחה שאחד מה� הוא
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במקרה שלפנינו ). Postman & Egan 1964ראה (קלי� יותר לסיפור ולזכירה 

היא מילה עברית ספרותית ואי� משתמשי� בה בחיי היומיו� ולכ� " שור"המלה 

פה חל עליה התהלי& של השטחה והיא התחלפה במילה $במעבר כמסורת שבעל

.  מקבל משמעות שאינה מתאימה לתוכ� השיר" שוב אינו נרד�"המשפט . "שוב"

למרות שהשיר מבוצע כ& כבר שני� רבות מעול� לא ש� איש את לבו לאי 

 . התאמה זו

 

 המוזיקה

, המלודיות של השיר הרוסי(עתה נתייחס להשוואת המלודיות של כל הגרסאות 

ת מופיעות בצורה גרסת טובי והגרסאות המזרחיו, גרסת תנועות הנוער

הבדל ריתמי ברור בי� המקור הרוסי , כאמור לעיל ,   יש9).'ב2פרדיגמתית בנספח 

 לבי� – גרסת תנועות הנוער וגרסת טובי –וצאצאיו הישראליי� הראשוני� 

בשיר הרוסי . והגרסאות המזרחיות של שובלי וארגוב" בערבות הנגב"גרסת 

י� או של שש שמיניות וצלילי� ובצאצאיו אנו מוצאי� משקל של שלושה רבע

מה שקורא טובי , ארוכי� יחסית שיוצרי� אוירה  רכה וסנטימנטלית

 ". השתפכות"

 

נשי� לב שבשיר הרוסי יש חזרה על דג� רתמי החוזר ומופיע בשתי השורות 

ישנו דג� " בערבות הנגב"ג� בגרסת . הראשונות ובתחילת השורה הרביעית

הטמפו האיטי והחזרתיות העיקשת על . ב מנוקדרתמי חוזר א& זה בנוי על מקצ

אותו דג� רתמי  מקני� לשיר צביו� של שיר לכת א� כי יש לציי� שהזמרת אינה 

, מבצעת אותו כשיר לכת שכ� מפע� לפע� היא משתהה על אחד הצלילי�

בהקשר למקצב מנוקד זה מ� הראוי להזכיר . והשתהות זו משתנה מבית לבית
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המתחיל (שבו בבית השני ) סשה ארגוב: לח�, גורי. ח: מלי�" (שיר הרעות"את 

ישנו מקצב מנוקד ) למעט השורה הראשונה(ובפזמו� החוזר ") כבר שנה"במלי� 

א& כותבת מאמר זה לא ). 1979, ראה ארגוב(הנות�  אותה תחושה של מרש אבל 

וא- הוא , שמעה א- לא ביצוע אחד המבטא את מקצב המרש הזה בשירה

שני השירי� התפרסמו באותה . י השהיות על צלילי� שוני�יד$מטושטש על

השפעה על בהרב  אשר גרמה לו לשנות את " שיר הרעות"תקופה ויתכ� שהיתה ל

 .א& זו השערה בלבד, המקצב הרוסי למקצב מנוקד

 

. הגרסאות המזרחיות ה� במשקל ארבעה רבעי� והצלילי� יחסית קצרי� יותר

של השיר במסגרת , קצבי וסוער, � יותראפיוני� אלה מאפשרי� ביצוע הול

 ,איפיו� ריתמי זה הול� את הפונקציה של השיר כשיר של ַחְפָלה. המזרחית

 .שיר של קצב וריקוד, שיר שמלווה במחיאות כפיי�

 

, כמו שנאמר לעיל. יש ג� שינויי� מלודיי� בי� הגרסאות השונות, בנוס-

ספת הסלסולי� האופייניי� בגרסאות המזרחיות יש שינויי� מלודיי� בגלל תו

בתיבה השניה . א& יש ג� שינויי� מלודיי� והרמוניי� אחרי�, אנר הזה'לז

תיבה (ואילו בגרסת תנועות הנוער ,   וסולbמופיעי� במקור הרוסי הצלילי� סי

במקו� הסקסטה הרוסית הפותחת , כלומר. אנו מוצאי� את הצליל לה) 2' מס

בגרסת תנועות הנוער את הקווינטה אנו מוצאי� ) IV(שדה הרמוני חדש 

אפשר להסביר שינוי זה . המאפשרת השארות על הטוניקה הפותחת" פשוטה"ה

שחל כבר בגרסת תנועות הנוער וממשי& בכל שאר הגרסאות הנובעות ממנה 

במעי� תופעה של ) כולל גרסת טובי שא- היא נובעת מגרסת תנועות הנוער(

השטחה זו מאפשרת אולי למלודיה .  טכסטכפי שראינו ג� ב )  leveling(השטחה
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קרוב לודאי שהסקסטה הזו . להיות קליטה יותר וקרובה יותר לנוער הישראלי

אוקראיני  שעיבד את $המוזיקאי ממוצא רוסי, לא  היתה זרה למנשקה בהרב

 .ולכ� היא נשארה בגרסה אותה שרה יפה ירקוני"  בערבות הנגב"גרסת 

 

בשיר . ני� של הבית ה� שוני� מגרסה לגרסההטיפול בשני המשפטי� האחרו

בגרסה של . אי� חזרה של שתי השורות האחרונות"  בערבות הנגב"הרוסי ובשיר 

תנועות הנוער ובגרסה של טובי יש חזרה על שתי השורות האחרונות בבית 

הפע� הראשונה בה ) שובלי וארגוב(בגרסאות המזרחיות . באותה מנגינה

שונה מבחינת המלודיה בהשוואה )  לטה ראשונהוו(מושמעות שתי השורות 

כי בגרסת שובלי , חשוב מאד לציי�). וולטה שנייה(לפע� השניה בה ה� מושמעות 

ידי שובלי ואילו הוולטה השניה בגרסה זו מבוצעת $הוולטה הראשונה מושרת על

בהמש& נראה עד כמה יש להערה זו משמעות . ידי משה משומר$בנגינה בלבד על

 . שבי� הגרסאותבהשוואה 

 

בסו- הוולטה הראשונה משנה שובלי את מוטיב הסיו� של השיר כפי ששר אותו  

באוקטבה גבוה יותר )  הטוניקה(והוא מסיי� על רה ) 15$16תיבות (טובי 

שכ� " בראבורה"זהו מעי� סיו� ב) .  בגירסת שובלי8' תיבה מס(מהמקור 

את הוולטה . וולטה השנייהלמעשה הוא מסיי� את חלקו בבית הזה ולא ישיר ב

, השנייה ינג� משומר והוא יסיי� את השיר בדר& שבה מסתיי� השיר הרוסי

ג� בבית ).    בגירסת שובלי12ראה תיבה (כפי שלמד מציו� טובי , ברגיסטר נמו&

של  שובלי  " בראבורה"כלומר סיו� ב, השני של השיר נקבל את אותה התמונה

ידי $גיסטר הנמו&  ובמוטיב של טובי מנוג� עלבסו- הוולטה הראשונה וסיו� בר

 .  משומר בוולטה השנייה
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זוהר ארגוב שלמד את השיר משובלי  הופ& את המוטיב המלודי בסיו� הוולטה 

א� כי הוא מכניס (לחלק מהשיר )  בגירסת ארגוב8ראה תיבה (הראשונה 

סופו של ידי דגש על הטרצה הגבוהה והצליל רה שמופיע ב$שינויי� מלודיי� על

את הוולטה השנייה הוא . ג� כאשר הוא עצמו שר את הוולטה השניה) סלסול

 .מסיי� ברגיסטר הנמו& כפי שמנג� משומר בגירסת שובלי

 

 אנו מוצאי� שוני מעניי� בי� הגרסאות השונות שפותחות את הוולטה הראשונה

ה במקו� לרדת בטרצה קטנה מפה לר, טובי). 'ב2ראה נספח (והוולטה השניה 

)  17, 9תיבות , ובגרסת תנועות הנוער, 9' בתיבה מס, כמו שזה מופיע בשיר הרוסי(

 17 ותיבה 9תיבה (משנה את הפה למי ויורד בקווינטה מהצליל מי לצליל לה 

נית� להסביר שינוי זה בכ& שציו� טובי .  זהו שינוי משמעותי; )בגרסה של טובי

 שמבהיר למאזי� שהפרטיז� רצה כנראה לבטא במוזיקה את תכנו של קטע זה

ולהפכו ליותר דרמטי ועל כ� יצר מרווח של ") והוא שכב בלי נוע("למעשה מת  

משטח ) שלמד את השיר מטובי(שובלי . קווינטה במקו� מהל& פשוט של טרצה

בוולטה ).  בגרסה של שובלי5תחילת תיבה (את המלודיה ונשאר על הצליל מי 

ידי $אינ� מושרות על,  כאמור, רות האחרונותשתי השו, בגרסה של שובלי, השניה

משומר . א- הוא תלמידו של טובי, ידי משומר$שובלי עצמו אלא מנוגנות בלבד על

הטיפול של ).  בגרסת שובלי9תיבה (הול& בעקבותיו של טובי ויורד בקווינטה 

 .אלא שארגוב מוסי- קישוטי�,  בגרסת שובלי5 דומה לתיבה $9 ו5ארגוב בתיבות 

 

 בגרסאות של תנועות הנוער 10, 18 בשיר הרוסי ותיבות 10בתיבה (בהמש& ג� 

אנו מוצאי� שוני מעניי� בי� )  בגרסאות של שובלי וארגוב5,9תיבות , וציו� טובי
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 מסתיימת בקפיצה בטרצה מהצליל מי לצליל  10תיבה , במקור הרוסי. הגרסאות

צה בטרצה אנו מוצאי� במקו� קפי, )18, 10תיבות (בגרסת תנועות הנוער .  דו

את הירידה " משטח) "18, 10תיבות (טובי .  ירידה בצעדי� מהצליל מי לצליל דו

משק� , )5בתיבה (לעומתו שובלי  בוולטה הראשונה . ועוצר אותה בצליל רה

אינסטינקטיבית את ההשטחה הזו וחוזר לירידה מהצליל מי לצליל דו הרוסי 

בוולטה השנייה בגרסת שובלי .    קישוטידי$א& הירידה מקבלת אופי מזרחי על

כפי (והוא שומר בעקביות על הגרסה של מורו , תלמידו של טובי, מנג� משומר

. 9ושוב אנו רואי� את הצליל רה בסיו� תיבה ) שכבר ראינו ונראה ג� בהמש&

נצמד לגרסת מורו והוא מסיי� את ) תלמידו של שובלי(לעומת זאת ארגוב 

צליל מי לצליל דו כשהוא מוסי- סלסולי� על אלו של  בירידה מה5,9התיבות 

 .מורו שובלי

 

 בשיר 11$12נקודה נוספת בה נבדלות הגרסאות השונות זו מזו היא בתיבות 

ראה תיבות (הרוסי ובתיבות המקבילות לה� בגרסת תנועות הנוער וגרסת טובי 

ת ובגרסאו)  10 תיבה –בערבות הנגב (בגרסה הישראלית , )19$20, 11$12

שינויי� אלה המתחוללי� בגרסאות השונות , למעשה). 10, 6תיבות (המזרחיות 

בשיר הרוסי אנו מוצאי� בתיבות אלה . מבטאות תהלי& נוס- של השטחה

. מודולציה מקומית לסול מינור  וקדנצה מהדומיננטה לטוניקה בסול� זמני זה

סת תנועות הנוער גר . bידי השימוש ב מי$למלודיה יש צבע ייחודי אשר מודגש על

 הרוסי ובכ& ה� מבצעות השטחה bובעקבותיה גרסתו של טובי  מבטלות את המי

א&  , שינוי זה מרכ& את האפקט של המעבר הרגעי לסול מינור. דיאטונית

בגרסתו של טובי  קיימת ג� .  המודולציה עדיי� קיימת בשתי גרסאות אלו

 מהל& סקונדאלי של השטחה מלודית שכ� הקפיצה המרשימה לסול משתנה ל
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אנו ) 10תיבה ' א2נספח " (בערבות הנגב"ג� בגרסה של .  bסי > $$דו > $$רה

מוצאי� השטחה דיאטונית ומלודית שכ� בגירסה זו לא קיימת המודולציה 

  4ובמקו� המוטיב בעל הצבע הייחודי יש חזרה על מוטיב שהופיע כבר בתיבה 

 . הסול� של השיר–ינור על הקווינטה בסול� רה מ" שגרתית"וקדנצה 

 

, בוולטה הראשונה. גרסתו של שובלי מטפלת במקו� זה בשתי צורות שונות

). 6ראה תיבה (הוא נשאר ברה מינור ע� קדנצה על הצליל לה , כאשר שובלי שר

בכ& מגיע תהלי& ההשטחה לסיומו בכל מה שנוגע לביצוע של שובלי עצמו שכ� 

בוולטה השניה בגרסת שובלי כאשר , מאיד&. המודולציה לסול מינור נעלמת

הוא שומר על ) 10בתיבה (ג� כא� , )9בתיבה (וכפי שעשה קוד� לכ� , משומר מנג�

 ).  10תיבה (גרסתו של טובי המודולציה נשמרת והקדנצה היא על הצליל סי במול 

וכמו בגירסה ) 19,11תיבות (כמו אצל ציו� טובי , )10תיבה (הצליל דו בתיבה זו 

א& בעוד שבגירסה הרוסית צליל זה נעזב . הוא צליל עובר) 11תיבה (הרוסית 

, הוולטה השנייה בגירסת שובלי(בגירסת טובי  ובנגינתו של משומר , בקפיצה

ובמקו� קפיצה קוורטלית אנו רואי� " השטחה"אנו רואי� )  10' תיבה מס

והוא בגירסת תנועות הנוער הדו החלי- תפקיד .  קפיצה בסקונדה גדולה" רק"

הופ& לצליל שכ� תחתו� ואחריו חוזר הצליל רה וממנו יש קפיצה בקווינטה 

יתכ� שקפיצה זו בקווינטה מהצליל רה לצליל סול קרובה יותר לליב� של . לסול

 . בני תנועות הנוער מאשר הקפיצה הקוורטלית הרוסית מדו לסול

 

יא על לה כ� הקדנצה ה$על, ארגוב הול& בשתי הוולטות בעקבות מורו שובלי

 .בתוספת סלסולי�

 



 19

מאבד השיר הרוסי מספר סממני� רוסיי� ומקבל סממני� , במעבר לישראל

בי� השינויי� . המתאימי� לאוכלוסיה בה הוא נקלט, מקומיי�, אחרי�

" השטחה"הבולטי� אנו מוצאי� שינויי מקצב ושינויי� בעלי אופי של 

נית� ג� לאמר .  י טכסטוג� בשינו, המתבטאי� בשינויי� הרמוניי� ומלודיי�

הגרסאות של שובלי וארגוב על תהלי& זה של " מפצות"שבמידה מסויימת 

 .למלודיה) סלסולי� וקישוטי�(ידי תוספת של אורנמנטציה  $השטחה על

 

 סיכו�

מאותו ; נכנס לזירה הישראלית בשנות הארבעי�"  Na opushke lesa"השיר הרוסי 

למרות ).  בד- הבא1' תרשי� מס(י� רגע הוא החל במסע בשני קוי� מקביל

שהגרסאות השונות דומות זו לזו בטכסטי� ויש ביניה� קשר מלודי קרוב כתוצאה 

 ) Bordieu, 1984( תו& שימוש בניסוחיו של בורדיה , נית� לומר, מהמקור המשות-

אנרי� שוני� מוגדרי� במונחי� של 'ז"אנרי� שוני� שכ� 'שה� משתייכות לשני ז

, הגרסה הישראלית של השיר הרוסי".  � והמשתמשי� שלה�השימושי� בה

מתפקד כשיר , ישראלאנר שירי אר% 'הינו חלק מהז"  בערבות הנגב"השיר 

 השיר. זיכרו� המייצג את האתוס הישראלי של גבורה והקרבה למע� המולדת

. ומתפקד כשיר חאפלות, אנר המוזיקה המזרחית'הנו חלק מז" ש� הרחק ביער"

 להיט ידוע בקרב קהל חובבי הזמר המזרחי א& אינו מוכר כלל שיר זה הוא

" בערבות הנגב"מאיד& השיר . חובבי שירי אר% ישראל, בקרב בני עדות המערב

הקיו� המקביל של שתי גרסאות כל כ& . כמעט ואינו מוכר לבני עדות המזרח

קרובות של שיר אחד מייצג עולמות מוזיקליי� שוני� ובכ& מיצג את השסע 

 .ברתי והתרבותי שעדיי� קיי� בחברה הישראליתהח
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 תהלי& כניסתו של השיר הרוסי למוזיקה הפופולרית הישראלית: 1' תרשי� מס

  Na Opushke Lesa     ) ש� הרחק ביער(

 

 

 י מתרג� בלתי ידוע"השיר מתורג� ע

 "ש� הרחק ביער"ונקרא 
                   

 

 נכנס לרפרטואר תנועות הנוער

 ות הארבעי�    בשנ

                                             

               
 ציו� טובי מתחנ& בשנות הארבעי�

 בקיבו% ולומד את השיר

                                                               

  השיר מתורג� ומשוכתב1948בשנת       

 וזיקההמ, קי�'ידי רפאל קלצ$על      

 . ידי מנשה בהרב$מעובדת על      
,                ידי יפה ירקוני$השיר מבוצע על

   .החישטרו� חברת

   

 

 

 

 שלו� שובלי ומשה משומר לומדי� 

 " ש� הרחק ביער"מציו� טובי את השיר 
 ומבצעי� אותו בחאפלות בכר� התימני�

       ובמסיבות פרטיות

 

 

 

 

 

 לשיר קאנוני השיר הופ&    ר בשנותזוהר ארגוב לומד את השי

  �ברפרטואר  של שירי אר�  מבצע אותו בהופעות ומקליט, השבעי�
                                           והוא מייצג את האתוס                    ישראל .שיר חאפלותהשיר הופ& להיות . אותו

 . הישראלי של גבורה והקרבה 
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 "ש� הרחק ביער"השוואת שלוש הגרסאות של השיר  : 1נספח 

 

 


 הרחק ביער 
 הרחק ביער 
 הרחק ביער 
 הרחק ביער שששש 

 ) גרסת תנועות הנוער(
 


 הרחק ביער אלו� עתיק ניצב ש 

 ל ידו בדשא הפרטיז� שכב ע

 שור הנה נרד
 , וא שכב בלי נועה

 רוח יפזר
 ,  זהב לולתלית

 

 ל ידו עומדת אמא שכולה ע

 ו� כאב ודמע לוחשת אומללה ת

 ות� אני גידלתי שמרתי מכל רעא

� כדור רוצח ב� בני פגע א 

 

 ש
 הרחק ביער ש
 הרחק ביער ש
 הרחק ביער ש
 הרחק ביער 

 ) הגרסה הרוסית(

 ע� אלו� עומד , 
 בקצה היערש

 חת הע� הפרטיז� שוכב ת

 כאילו נרד
 , וכב הוא ואינו נוש
ש

 וח יפזר
 ר, לתלי זהב לות

 עליו אמו הזקנה עומדת מ

 : לבנה היא לוחשת, מעותיה זולגותד
 וגידלתי , ות� ילדתיא

 עכשיו כא� קבר� יהיה ו

 אבי� בנאצי
 לח
 , שילדתי�כ

 אי ש
 נרצח , יד אודסהל

 , ע
 שבעה ילדי
, בדי נותרתיל
 אנדרי מחמדי , קט� מכול
 הייתה

 

 אחורי גבה המפקד  עמד מ

 : ת ולה אמררימה בעדינוה
 הוא לא נפל בדד, אל תבכי א
 יקרה"

 " אויבינו האכזריי
 לנו הנקמהב 

 

 ערבות הנגב ערבות הנגב ערבות הנגב ערבות הנגב בבבב

 ) קי�'גרסתו של רפאל קלצ(
 

 ערבות הנגב מתנוצ� הטל ב

 ערבות הנגב איש מג� נפל ב

 א נוש
 הנער ונד
 הלב ל

 . ת בלורית השער רוח תלט"א
 

 לומת עצבת ויגו� נורא ה

 שאת דברה 
 זקנה ניצבת ונוא

 דמעה ניגרת מעיני אמ� ה

 . א כדור עופרת ויפלח לב�ב
 

 ת בכורי שכלתי במצולות הי
 א

 אות� גידלתי למג� הע
 ו


 לא ישברונו ביגו� ושכול ה 

 . למרות הכל, בני, 
 לא יעקרונוה
 

 ז צעד קדימה נער גבה קומה א

 ! אמא אל ל� בדמעה "$יאמר לה ו
 בימי פקודה , חורינו אמאב

 . כחומת פלדה,  שונאינו אמאולמ
 

 ול שודד ומל� צמא דמי
 עוי� מ

 ". ניני ואהיה ל� אנוכי לב�ת

א, ערבות הנגב הוא לח� ידהב 

 ! אי� זו אגדה, חבריה, תרצו
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בערבות "השוואה פרדיגמתית של השיר הרוסי והשיר : 'א2נספח 

 "הנגב
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 ש�  "והשיר , ר הרוסיהשוואה פרדיגמתית של השי :'ב2נספח 

 גרסתו של ציו טובי , בגרסת תנועות הנוער"                   הרחק ביער

 .                  ושתי הגרסאות המזרחיות 
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 )המש&('  ב2נספח 

 

 וולטה ראשונה
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 )המש&('  ב2נספח 

 

 וולטה שנייה

 

 

 

 



 27

 הערות

                                                 

אחד מאנשי הקבוצה המכונה , כשבאתי לראיי� את משה משומר: כזו היא הסיפור הבאדוגמה לחפלה  1

עוד לפני שהספקתי . ארח אותי משומר במרפסת ביתו ) 1.1.2002הראיו� נער& בתארי& " (צלילי  הכר�"

למשומר יש כיבוד מוכ� , ואי� זה לכבודי בלבד(היה השולח� מלא כל טוב  , להכי� את מכשיר ההקלטה

ומשומר מנג� במנדולינה שלו כדי להדגי� , ועוד אנו משוחחי�, )בכל שעה שיבוא,  לכל מי שיבואבמקרר

מוש  $ביניה� ידידו משה ב�, חובבי זמר ונגינה, התאספו למרפסת הקטנה חברי� של משומר, לי דברי�

ובעצ� מה שקרה ש� זו חפלה , והמרפסת הקטנה התמלאה צלילי� ושירה, והגיטרה שלו בידו

 . נטאניתספו

2
 שמות של תבליני� מזרחיי�      

3
פי רישו� של מאיר נוי במחברת מתו& האוס- שלו המצוי בארכיו� הפונוטיקה בבית הספרי� $על       

 .הלאומי בירושלי�

   
 ע� יעל ואלכס וייסברג מחיפה שהכירו את השיר מנעוריה� 28.12.2001פי ראיו� שנער& בתארי& $על   4

 .כיו� גרה באשדוד,  ע� רבקה גברע� שגדלה בירושלי�18.12.2001וראיו� שנער& ב 

  
5
 נתיבה "יהודה $נחומי הר ציו� סיפר את כל השתלשלות הדברי� המתוארת כא� בתכניתה של נתיבה ב�     

  . 18.4.1999בתארי& " מדברת ומקשיבה למאזיני�     

6
 24.12.2001ראיינתי את ציו� טובי בתארי&      

  
7

 2.1.2002בתארי& , ב"היושב כיו� בארה, י בטלפו� ע� שובלישוחחת 

 אנשי� שעוסקי� בנושא במסגרת עבודת� , סקר שערכתי בקרב מספר רב של חובבי זמר עברי פי $על 8

 ".שירי אר% ישראל"וסטודנטי� בקורסי� בנושא 

 ולדימיר  . י פרופלי על ידונשלח א ) Gafonov, 1987(המקור הרוסי של השיר הופיע בספר בשפה הרוסית  9

 כמו כ�  . ידי  יעל ויסברג והוקלטה על ידי$הגרסה של תנועות הנוער הושרה על.         זאק ואני מודה לו מאד

 ידי מר נסי� מזור ואני  $ההקלטה של שלו� שובלי נעשתה בחאפלה פרטית על.         הקלטתי ג� את ציו� טובי

 הגרסה של זוהר ארגוב הוקלטה בחאפלה והופצה . דירה זו        מודה לו שהואיל לתת לי הקלטה נ

 .  את הגרסה של יפה ירקוני קיבלתי מקול ישראל מתו& הקלטה על סרט .         בתקליטור


