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סגנוניותדילמות-העבריהערששיר

אסףעודד

שעשויכ"מקרה",עברייםערששירישלמסויםבתחוםלדוןבכוונתיזובהרצאה

כשםממששאלה,סימנילכמהתוליךההרצאהיותר.כלליותתופעותלייצג

שאלה.וסימנידילמותתוךבתקופתם,נוצרו,מטפלתהיאשבהםשהחומרים

בעברית,בארץ-ישראל,שחוברושיריםכוללתדן,אנישב;;ןהערש,שיריקבוצת

שנותלסוףהשלושיםשנותראשיתביוופעלוכאןשחיויהודיים,יוצריםעל-ידי

העברי"הזמרהתוויתאתשקיבלהוסגנוניתז•אנריתבמסגרתהחמישים,

J ,בארץוהופצושנוצרוובלחניםבטקסטיםכ.ךאםמדובר,הישראלי)".ואח"כ

היהודיתמהמסורתשאומצועממייםשיריםלאחדשה,מקוריתכיצירה

להחליףשנועדוכאלהאלאבני','"שכבאוצללים""ניטשוכדוגמתה"גלותית•;

ל"אותנטיות"בניגודחדש.מסוגפולקלורבמקומוולבססהישןהפולקלוראת

מוסיקהלכלכמו-המזרח-אירופיהיהודילפולקלורהמיוחסותול"אנונימיות"

(גםשבעל-פהכמסורתלמקוםוממקוםלדורמדורומתגלגלתהמופצתעממית,

צריךהיהבארץ-ישראלהחדשהעממיהזמר-רבים)במקריםכ.ןהדבראיןאם

לכליחסית,במהירות,ולהגיעמוכרים,ומלחיניםטקסטיםכותביבידילהיווצר

שיריםלימודשירונים,קבצים,ממוסדים,שחלקםבאמצעיםהציבורשכבות

העבריהערששירמאורגנים.שירהוערביובתנועות-הנוער,בבתי-הספרבגנים,

 .הזוהמוסיקאליתהעשייהבתוךמקומואתלמצואאמורהיההחדש

ובתוכו-דןאנישבוהעממיהתחוםביןההבחנהאתלעשותהמקוםבדיוק,זה,

בן-עמיהפופולארית"."המוסיקה-הקלהפיזמוןתחוםלבין-הערששיריגם

השלושיםמשנותווילנסקי,אלתרמןשלהערששיריאתהזכיר ..פיינגול,ד

הבימהתיאטרונישל"ווויו"למופעיבמיוחדנכתבואלהשיריםוהארבעים.

כמומקצועיותזמרותבפישםוהושרוו"לי-לה-לו•;"המטאטא"כדוגמתהקלה,

לכןנועדולאהםממש;ערששיריאינםהםדמארי.ושושנהגמליאליתאסתר

אתשישכיבואחריההורים,בפנילהופעהאלאהעריסה,לידאותםתשירשהאם

תכנים,מכתיבותהשונותהמטרותלבילוי.וייצאובגדי-ערבילבשובניהם,

כאןלדוןמבקשאניבמוסיקה.וגםבטקסטגם-שוניםאירגוןודרכיחומרים

כלומר'העריסה,לידהאםאתלשמשבאמתשנועדושירים,באותםרק

בפיומושרתנפשלכלשווהעממית,כמוסיקההחדשההחלוציתבחברהלהשתרש
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ייהזמראתשהיבחראידיאליםאותםרקעעלכמובן,נוצרו,אלהשירים

שלשמטרתהנזכור,הבהבכללם.החדשההעבריתהתרבותואתהארצישראלי"

-מרכיביהברובולפחותהשנייה,העלייהימימאזלפחות-הציוניתההתיישבות

לצורותחתירהאלאחדשה,ומדיניתגיאוגרפיתמציאותקביעתרקחיתהלא

-מתחדשתלומר,מוטבאו,-חדשהדיבורחברתי;-לשפתאירגוןשלחדשות

(ולכמהחדשיםלחגיםחדשים;למינהגיםהספרדית;בהגייהודווקאהעברית,

כוללחדש,מסוגאמנותיולביטויולחדשם);לרעננםשישעתיקיםחקלאייםחגים

להתנסחהיהיכוללאואכן,-מומשולאנוסחלאזהשכללהדגישישמוסיקה.

שנ,ימצדהכוונה.דרשאלאמודעת,בלתינינוחה,ספונטאנית,בדרן-ולהתממש

המונחתותהוראותעל-פימזורז,כמיבצעמתרחשיםכאלהתהליכיםאיו

תרצן,(אםתרבותייםיעדיםהגדרתשלומפותלמורכבתהליךלפנינומלמעלה.

חוזר,היזוןמרכיבי-תרבות,שלוצירוףבחירהסינון,מיון,אוטופיה),חזון,ניסוח

והכוונה,ריכוזיותשלפךכאךהיהאכן,חדשות.והגדרותמחדשבדיקהפשרות,

מעורבתשחיתה"(ו)האידיאולוגיה-אבן-זוהר!פרופ•זאתשמתארכפי-שהרי

מפורשות.בהחלטותבולהכריעשהכרחילענייןהסלקציהאתהפכהזהבמפעל

מערכתשלאחדיםבולטיםרכיביםלפחותלהשיגצורןהיהבבת-אחת

 .") ...חדשות(פונקציותשלמכלולכלומר,תחליפית,

הדגמיםהיולאבארץ.החדשההתרבותתחומיבשארכמובמוסיקה,

-להיותיכלוולא-ונבדקושהוצבו-הייאוטופייםייאו-האידיאליים

מרכיביםשלקבלתםמוטבעותהיוהלאומיתהתחייהרעיוןבעצםשרירותיים.

שישכמרכיביםמהםחלקובפיסתגםאךהיהודית,במסורתקיימיםתרבותיים

כזקוק-אחרוחלקיהודיות·:יילאאומדיייגלותיותייקליפותמהםיילקלףיי

ולאורח-המזרחיים,ולאקלימהלנופיהלארץ-ישראל,השיבהולפיתוח.לריענון

כתנאינתפסוהמקורית,לסביבתההיהדותאתלהחזירהאמור"טבעי",חיים

החזוןורדומה.עתיקהייעבריותיישללהתעוררותהכתמריץואףהכרחי

השירתחוםשל"כיבושו"עצםהואהאחד oיעדיםלשניפנההחדשהמוסיקאלי

השיריםאתלעצמולפזםימשיךבארץשהמתיישבהחזון,לפיייתכן,לאהעממי.

טקסטיםעליהםמולבשיםאםגםהישנים,הפולנייםאוהאירייםהרוסיים,

לשומרעבודה,שירידרושיםהעברילפועלחדש.לחומראפואזקוקהואעבריים.

מזימרתםכמובן,שמושפע,(בנוסחרועיםשירי-הצאןולרועהשומרים,שירי-

(חגהחקלאיותאלההך-לתהלוכותבחליל).ומנגינתםהערביםהצאןרועישל

הגדולים,(מהמיפגניםהעירוניותאלהוהךבקיבוץ),הגזחגביכורים,העומר,

ערששירילילדיהלשיראמורההעברייההאםוגםמשחק,לשיריזקוקיםהילדים

מוסיקאליחזוןאותושלהשניהיעדומקפת.חדשהתשתית oובכךחדש.מסוג
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רקואסתפק zהיטב,נחקרכנרזהתחוסחדש.מקוריסגנוןשלגיבושוהוא

שלושהעלבעיקר' •נשעןשלוהאידיאליהדגםכלליים.בקוויםמאפייניוכשירטוט

המסורותמןמסוימיםיסודותהאשכנזיים;טעמי-המקראמקורות:

מתוךבודדיםויסודותתימן);יהדות(בעיקרהמזרחיהודישלהמוסיקאליות

כרלוואנטייםנתפסויחדגםהמקורותשלושתהארצישראלי.הערביהפולקלור

תופס(וזהמזרחיותםמשוםהחדשה,העברותהמוס<קאל<תלתרבות " Dוכיינכוני

אתההולמיםהייארכאי",וטעמם ) 3האשכנזיתקריאת-התורהלגביגסבהחלט

 .המקוםשלהמיתוסאתמכךפחותולא-ארץ-ישראל-המקום

המלחינים,שיכנתשלבלחניהניכרתהחדשהסגנוניהאידיאלשלהשתקפותו , 
-החמישיםשנותסוף)(אואמצעועדהמאוחרותהעשריםשנותמאזשפעלה

מדבריםאנוהאידיאל.שלולניסוחולחידודותרמועצמםשהלחניםכשםממש

דניאלנודי,נחוסזעירא,מרדכיזהבי,זוידאזמון,ידידיהכמויוצריםעלכאן

שרת,ויהודהשלםמתתיהופוסטולסקי,שלוםעמירן,עמנואלסמבורסקי,

בחלקהכללה;הואכאןשאתארהסגנונישהדגםמובןלוי-תנאי.שרהותבדלייא

הלחניםשלאחרחלקרובם;אתאומרכיביוכלאתלמצואניתןהלחניםמן

הנזכריםהמלחיניםמןאחזכלוכמעטהדגם;שלספוריםמרכיביםרקכולל

בראששהועמדהואזהשדגםאףכאן,המוצגהדגםמןהחורגיםלחניםגסחיבר . 
 .ההירארכיה

כאן:לצייואוכלהמלודייםהמרכיביםבתחום

הסולמיתלמערכתהמנוגדת-למוזאליותהחדשהדגםשלבולטתנטייהא)

לסוגיםהאופייניות-מצומצמותלמיסגרותנפוצהנטייהב)המז•ורית-מינורית;

תוויםדוגמת(ראהטטראקורדכמו-חוץ-אירופיתעתיקהמוסיקהשלרבים

לפנימתחתג) ;) 2מס•תוויםדוגמת(ראה:חסויי"מודוסאו ) 30בעמ• 1מס•

פנטאטוני,שאופייןמלודיותלתבניותנטייה-מודאליותמסגרותאותןשלהשטח

מרווחיריבייד) ;) 3מס•תוויםדוגמת(ראההאשכנזייםטעמי-המקראבהשראת

טרצותונ~יעוטזכות,-קווארטותפעםומזיסקונזות,שלקטניםצעדיםפרימה,

התוויםדוגמאותשלוש(ראה:המוחלטהיעדרךאוגזוליםבמרווחיםוקפיצות

-כהעדשהוזכרוהמאפייניםמכלכמשתמעה) ;) 4מס•זוגמאוכןהקודמות,

המז•ורית-מינור<ת,ההרמוניהמןהארצישראליתהמלודיהשלהמופגןריחוקה

ביותרהפופולארייםהלחניםאחדכלפישרתיהודהשהפגיןאי~הנחתלמשל,מאלפת,

הקרובזה,לחךרחל).מאת(המיליםמעולם"הדבריםהיולא"ואוליעצמו:הואשחיבר

הארצישראליהדגםאתתאםלארוסית,בהשפעה"רומאנס",שכונהמהשללדגםמאוד

המוסיקאלית.יצירתוברובטיפוחועלשקדששרת
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שאליולחןשלתפיסהמכל(כלומר,מערביתהומופוביהמכל-ולעתים

ומסורתית-יהודית,מזרחיתברוחנטייתה,משולשים);אקורדים"מוצמדים"

לחד-קוליות.

שתיביןכבחירההארצישראליהדגםאתכאןלצייןאוכלהקוצנ,יבתחום

תבניותזוג,יהמוסיקאלישמישקלםריקודיים,שיריםא)עיקריות,אופציות

הסינקופהתבניתבהםבולטתולעתיםוסדירות,פשוטותשלהםהמקצב

לחילופינטייהיששבהםעתיקה,לקכטילאציהקרוביםשיריםב)האופיינית;

ומשתכים,מורכביםלמקצביםאו,בלתי-שכיחים),למשקלים(וכןמשקל

תןןוםדוגמת o(ראהסימטרישאינומוסיקאל<ולפיסוקןלפרמאטות,לרובאטו

 .) 5מס•

היעדיםאתלהשיגהחדש,העברי""הזמרהזה,הגדולהפרויקטהצליחהאם

האםיות,ךוכוללתרחבהאחרת,לשאלהמתקשרתהשאלהלעצמו!שהציב

עברית-תרבותשלבכייתה-החלוציהישובשלהמרכזייםהרעיונותאחדהצליח

לשאלתלגשתכמובן,אפשר,יעדיו!אתלהשיג-חדשמסוגמקורית-מקומית

כז•אכררקלאלמשל,ייבחן,העברי""הזמרשלה.הכוללההקשרמתוןהמוסיקה

פעילויותושלותרבותיות,חברתיותפונקציותשלכמכלולגםאלאוכסגנון

שירי-החגלשירי-ה"מסכת",בניגודיותר.גדולהבמערכתכתת-מערכת-וקשרים

להיבדקיכולהעבריהערשששירבטוחאינניוהבריגאדה,המחתרותהמנוניאו

כתוכיםדיכנראה,עליו,לנושאיומשוםהשארביוכשלעצמה,כתת-תת-מערכת

מזווית-שיר-הערשהנזכרים,לסוגיםבניגוד oמקרהזהואין"חוץ-מוסיקאליים'.'

הואשבובהקשרואינטימיאישיהואיותר;ומצטנעצדדי-החברתיתהראייה

דווקאעבורכן,יתרוןגםלדעת,ילהיות,עשוישהחיסרון-לכאורהאלאבאמת.חי

מבחן"כ"מקרהלשמשעשויהואהפרט,לרשותיותרקרובהערשששירמשום

ולהעמיק.להקיףהצלחתולמידתהעברי",ל"זמרמענייו

השירשלהחשוביםמיעדיואחדאתקודםתיארתיטענתו,אתמעטאבהיר

לנתקאיןאןעממית.כמוסיקהלתפקדשצריךמהכלכ"כיבוש"המקוריהעברי

היצירהאתלהפניםאמור-החזוןלפיכן-העםהעומק.ממימדהרוחבמימדאת

הבלעדית,המוסיקאלית,לשפת-האםלהיותחייבתהיאהחדשה;המוסיקאלית

מאמר-רבותמניאחתעדותאצטטאםבמקרה.זהבמונחמשתמשאינני .שלו

הפעיליםהמוסיקהומוריהמוסיקאיםאחד("חתולי"),עומרבנימיןמאת

מתמקדהואהרי-היישובבתקופתהקיבוציותבתנועותביותרוהבולטים

השאלה)(שלחומרתהכובד"כלמוסיקאלית,אם""שפתשלזובשאלהבדיוק
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zo 

עםאחתבמערכה ...למרסיקההעבריהמורהרעלהעבריהמרסיקאיעלנופל

העבריתהתרבותומקימיהמשקברניהביצות,מייבשיהכבישים,סוללי

 sמהפכני",מעשהלעשרת"ידענו _המחברטוען _הלשון""בשטח 4במרלדת".

בינתייםלפרנסאיששלדעתועליעלה"לאעדייו.הנטוש,המאבקכלעםולכן,

זרלאשכןגורע,המצבהמרסיקהבתחוםאבל 6אחרת•.יכלשרןהילדיםאת
העממיש"השיראלא 7ייחשב",עבריכשיר-עבריטקסטבעלשירש"כלבלבד

מחבר sשלנר".הגלותמלשרןעמוקיותרהרבהבנשמתנו"נערץגלותנוארץשל

"אן-איטייהיההחדשההמקומיתהתשתיתשלבנייתהשתהליךמרדה,המאמר

שלביסוסהעלמאבק,מכ:ןיותרוערדמשימה,כאןיש , 9מאליי"יבראלאהוא
הגננתושללפעוטותהמטפלתשל"השירמרסיקאלית,'באמצערתאם""שפת

אתהחוקקים"הםאלהכלשהרירעו.דוערד 10לתינרקה"האםפזמוןהגן,לילדי

לחווייתויהאאופימהוקובעיםהנפשבמעמקיהשוקעיםמרטיבי-היסוד

היום,לשאולמתכווניםאבראםובכן, 11ימיר·.'סוףעדהאדםשלהמרסיקאלית

לשמשיכולהערששיראזי-ולעומקלרוחב-ההואהיעדהושגמידהבאיזו

לקמוס".ייר J "-כאותנו

שירישלשירתםואופניתפוצתםעלוממצאיםכתרניםכאןלפורסמתיימראינני

נחקורשהדבריםבמידהכילזכרו,גםישהישוב;בימיבארץ-ישראלהערש

אגב,עצמה.הישובבתקופתולאלאחור,במבטוהוצגונחקורהםוהוצגו,

החוליותאחתהואאמיתי"ב"זמןסרציו-תרברתייםמחקריםשלחסרונם

אפואנאחזאניבכללה.ההיאהתקופהעםבהיכרותנווהמכאיבותהחלשות

במקרהמדובר,"קאנוני".פירסוםוטובים:רביםהמשמשעדות,שלסוגבאותו

הארבעים:בשנותלאורשיצאהגראפי)בעיצובו(ויפהפהמיוחדבקובץשלנר,

מקריאהכברהבולטותהעובדותאחתוהנה, 11ערש•.'שירימחרוזת-טוב"לילה

עטםפרימקוריים,שלחניהםשיריםלערבמהססהואשאיוהיא,שלוראשונה

מערב-אירופישסגנונםשיריםועמירן,סמבורסקיאדמון,מלחינים-כאדל,של

ושיריםביאל),ארנהלחן:ילן-שטקליס;מרים(מילים:"בובתי"כמולחלוטין,

-האחרוניםאלהביועממית")."מנגינההציון:(תחתמזרח-אירופייהודישלחנם

מיליםעםקטנטונת""בת ,) 6מס•תוויםדוגמת(ראההמפורסםבני""שכב

מאפייניהםמלצר.שמשוןמאתמיליםעםבני·:ו"נוםגולדברג,לאהמאת

לדגםכאןשייחסנומאלהלחלוטיןשוניםאלהלחניםשלהבסיסייםהסגנוניים

אתאזשזימרוומאלההספרמקרואישרביםספקראיוהמקורי,הארצישראלי

הלא-עברי,המקורי,הטקסטעםגםאותםהכיור-הללוהי'גלרתיים"השירים

החלוקהבלאואפילוספר,נאותריח.דהערששיריכלשללהופעתםשלהם.

שלכשירוניםמארדנפרצה(חלוקההגרלה"י"משיריהארץ""משיריכגרןלפרקים



אויחדגסכולםאתלקבלוניתןהסברים,מספרהנראהככלישההס)הימים

יותר,אופחותשווה,במידהמושרים,היוכולםא)מהס:אחדיםשלצירוף

בתחוםפומביתפעילותכללאב)השטח;את " D"לצלרצהרקוהספרבישוב,

שהתקבלמהג)מסוים;אחדסגנוןלמעןבמאבקכרוכההיתההעברי""הזמר

בז•אנרדווקאבסובלנותלהתקבלהיהיכולאחרים,בז'אנריםבאי-סובלנות

 .האישיטעמולפישיריםבחרהספרעורןד)ערש;שירישלהמיוחד

עדותהנדוןבספרלראותלעצמימרשהאניאבלחד-משמע,יאח,דהסברליאין

הערש.שיראתהמייחדותולבעיית,יותלרגישותמסוימת

ובנה,האםביותר:וכאינטימיכאישיקודםאותותיארתיולמה!בו,המיוחדמה

פחותמבחוץולהכוונהלעיצוב-מחדש,לטילטוליס,נתוןזהשז•אנרייתכןלבדם.

הקרובבאמתהואהערששירהריהמוני.חברתי,בהוריהכרוכיםהז•אנריםמכל

"תבניותכנראה,בו,ישזה).מונחשלמשמעויותיוכל(עלאסייליישפתביותר

יתקשההחדשהעברי""הזמרשלזהכמוויסודירציניפרויקטשגסעומקיי

והאתנו-המוסיקולוגיהמחקרשגסלציין,חייבאנישורשיהן.אתלזעזע

אנסההללו.השורשיםכלאתולהגדירלהכירמתיימראינועדייןמוסיקולוגי

לקרואניתןמהסלאחדאפשריים.שורשיםשניכלליים,בקוויםכאן'לתאר

שבכלעל-כןלהסכיםנוטיםרביםשמוסיקולוגיסבמידהבהייאוניברסאלייי.

בסיסייםגורמיםקיימיםוהתקופות,הסגנונותהמוסיקאלייס,הז•אנריס

אחריםרביםגסכןאותם,ולפענחמסויימות,וגופניותנפשיותתגובותהמעוררים

-בישראלערשבשיריהעוסקיםרביםפירסומיס-.הזוהטענהעםמתווכחים

אינם-הטקסטואליההיבטמןאלאשלהס,המוסיקאליההיבטמןולא

באשרהערשלשירהאופיינייםאוניברסאלייס","גורמיםעללהצביעמהססים

ההקדמהמתוןבשמו".לילד Dייקוראיאינםכיאסלו,הכרחייםואףהוא,

אתיחדלרכזיותר,מאוחרנוסף,ניסיון- 13עריסות"לאלף"שירהגדוללקובץ
הפיסקהאתמצטטאני-ייקאנוניייבקובץבארץהמוכריםהערששיריכל

 ...להרדמהתנאישהיאמונוטוניותיוצרתבשירהצלילים"מערכתהבאה:

-ולזרימהלדינאמיקהגורסיורדתותשובהעולהשאלהשלהמוסיקאליוהמבנה

לחדדלעצמיארשה D".14המוטיביבכלמופיעיםאלהחוקיםערש.לשירתנאי

לספרההקוראאתלהפנותאוכלהנוכחיהדיוןולצורךנכ.ךהעוסקיםפירסומיסשפעיש

 . 202-175עמי(תשמייו),כהךדליהפר•של

21 



zz 

היא,הכוונהב"מונרטרנירת" .מרסיקאליבמינוחאותרולציידכאןהנאמראת

מרווחיםרעםמצומצם,במנעדיחסית,פשוט,מלרזיתאשללחזרתוכנראה,

צלילסביבתנועהתוךמקפיצות),והימנעותלמשל,סקרנדרת,(ריבייצפופים

זה,בהקשרלדבר,רשאיהמרסיקאימרכזיים.צליליםשלקטןמספרארמרכז,י

המלודיה.שלהמאקררוברמתברמת-המיקורפשטות,עלאראי-מרוכבות,על

מד,ירביםלסוגיםנכוןתיארוזההריירודת•;ותשרנהערלהל"שאלהבאשר

שירשלבהקשרלדבר,מעדיףהייתיכשלעצמ,יבמוסיקה;מדירביםולסגנונות

שעלולמתחכלעלובקביעות,צפויבאופךהמופיעמייד'י,'"פיצויעלהערש,

ארריתמיתהאצהבעקבותארגדול),(מרווחקפיצהבעקבותבמלודיהלהיווצר

האופייניתהמלודיהעללדברמותרחשבון,שלבסיכומובערצמה.עלייהבעקבות
הפאראמטריםבכל-והרגיעההסדירותשהפשטות,מלודיהכעלהערשלשיר

בניסוחהמתח.ומגרומימגרוס-ההפתעההמרוכבות,מןרבות-שלההרמותובכל

שירישלבמוסיקהמופיעיםוהמתחההפתעהשהמורכבות,לטעוןאפשראחר

שהמסרנסכיםאסמרבך,זהבכלל.ממנהנעדריםארמאר,דקטןבמינוןגסהערש

שלזההואעצמה)לאס(ולעתים,לילדלהעביראמררהערשששירהמרסיקאלי

מרסיקאלייםגורמיםשקיימיםנסכיםראםביטחון,יציבות,ורגע,

כזה.מסרעלהאחראים " D"ארניברסאליי

העוסקיחסית,חדש,לפחות,אחדלפירסרסהקוראיםאתלהפנותרוצההייתי

(מטעםושלנברגטריינורטרהאב,אוניק,מאתמחקראלה,בשאלות

למבניםהנוגעיםומסקנותיומימצאיועל 15קנאדה),טורונטו,שלהאוניברסיטה
אחדככאלה.ומזוהיםשרנות,בתרבויותערשלשיריבמיוחדהאופיינייםמלודיים

הערש,שירשלהשכיחשללחךהאפשרותהואזה,בפירסוסהמנוסחיםהאתגרים

ל-גםהאופייניותבסיסיותתכונותיש "! D (infant-directed) music "-כהמתואר

" D (infant-dirccted) speech !". בליהנשאלים,שרובסממניםמספרקיימיםאולי

להדגיש:(וישלילדים"ל"זימרהוגםלילדים"ל"דיבררישייכולמוצאם,קשר

פנים,כלעלילדים).לשושירהדיבורלאהילדים,לכיפמברגומפיושירהדיבור

ערששיריביןמוקדם,ידעללאלהבחין,שהתבקשובמחקר,הנשאליםרוב

לעשותידעו-ערששירישאינםאחריםשיריםלביןשוניםממקומותמוקלטים

ההנמקותת riאהמילים.ממנהש"סוננו"אחריהמוסיקה,על-סמןגםזאת,

 .מתכונות.יחםש"כמהמסיקיםוהחוקריםפשטות,חיתהלהבחנהביותרהבולטות

תורמותהמרווחים,וגודלהקונטורהמנע,דכגוןהמלודיה,שלהסטרוקטוראליות

 16ערש,.'שירישללזיהוייםמפתחאפואומספקותכפשכ•ות,שנתפסלמה



כלחןשנתפסמהכילהדגישרקאלאזה,בענייןולהרחיבלהוסיףבכוונתיאין

להיותעשוי-המלחיניםאצלוהןהמאזיניםאצלהן-ערשלשיר"מתאים"

אחרתאוכזו"התנגדות"ולגלות"מוטבע"!),(ושמא"מקובע"אוליקבוע,

סגנון,ששינוייאחרים,עמוקיםשורשיםקודםהזכרתיאבלסגנוניים.לשינויים

תרבותיים,משקעיםהסואלהבהם,להיתקלעשוייםחדש,סגנוןעיצובאו

הקרובה.בסביבתומינקותו,איתןגדלשהאדםטיפוסיותמוסיקאליותתבניות

עומר.בנימיןעםוהצדקחשיבות,הערששירישלללחניהםישבוודאיכאן

להסנותנים ," Dה"אוניברסאלייהגורמיםעלזה,במקרהנבנים,הללוהמשקעים

קווינטה,במרווחדווקאלהתבטאיכולזהאחתבתרו,בתאחר.אוכזה"פירוש"

אבלכלשהו,ברבע-טוןיהיהשזהייתכןבה,למקובלבהתאםאחרת,ובתרבות

שרובנזכורובכן,תחושה.ולאותהמסרלאותותרומהתהיהזוהמקריםבשני

כולל-שלוהתרבותיתהאליטהובוודאיהפעיל,החלוציהיישובשלרובו

המזרח-אירופית,היהודיתהמוסיקהמןבמשקעיםרווייםכשהסבאו-המלחינים

לפחות,או,למחוק,אמורהיההחדש " lה"זמהלא-יהודית.המזרח-אירופיתואף

היה,החדשהערשלשיר .הללוהמשקעיםשלנוכחותםאתלמינימום,עדלצמצם

בואך"אוניברסאלי",כנראה,שהוא,מהכלעםלהתמודדכפול,אתגרלפיכ,ך

שלהערשבשיריאליושנלווהמוסיקאלייםהמשקעיםאתלבטלאולעקוףבזמן

למשל.אופייניים,והרמונייםמלודייםמהלכיםבכלל),אירופה(ושלהגלות

סגנוןבכלמוסיקאלייס,ותת-ז•אנרז•אנרשבכללהדגיש,מיותרזהאיןאולי

"גורמיםשלפעולתםאתכנראה,למצוא,ניתןויצירהשירובכלמוסיקאלי

הערששיריואחרים.כאלהתרבות'יסמשקעיםושלמסוימים " Dאוניברסאליי

סגנוןשינוישלומכווןמרוכזשבתהליךרק,ייתכןכמובן;חריג,מקרהאינם

ארץ-שלהמוסיקאליתבתרבותהמתגלההתהליךכדוגמת-חדשסגנוןועיצוב

ורגישבעייתיתחוםהערשבשירילראותלנומותר-היישובבתקופתישראל

הערששייאתלבדוקמציעאניקודם,שאמרתיכפיבמיוחד.מענייוולכןבמיוח,ד

המקורי,העבריייייהזמרשללהצלחתואפשרימבחןייכיימקרההמקוריהעברי

יעדיו.בהשגתבכללו,

העומק,ומבחינתההיקףמבחינתהעממי,השירתחוס"כיבוש"אתהזכרתי

לספקמסוגלהיום,עדהמחקר,אסליברורלאהללו.המוצהריםהיעדיםכאחד

בעל-שונותעדויותידע,מתוןהצלחה.היתההאםלשאלה,ברורותתשובותלנו

היתהשההצלחהאטעןאסאטעהשלאלינדמהשונות,והתרשמויותובכתבפה

ספציפייםולרבדיםהיייישוביתייהחברהשלספציפייםלמגזריםמוגבלתחלקית,

שחוברוהמקורייםהשיריםשמספריודעים,אנוהמוסיקאלית.פעילותהשל
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השירהלרפרטוארשנכנסוהשיריםמספרעלבהרבהעולהבדפוסוהופצו

הוותיק,המלחיניםדורשלעטופרירבים,שיריםזמן.לאורךבוושרדוהעממית

למותר .בלבדהניירעלכךאחרונותרוחד-פעמיתבהזדמנותאלאבוצעולא

לעומתהקובע.'יהגורםזהלאאךגבוהה,מוסיקאליתאיכותשלחלקםלציין

ה"יישוב"בתקופתשהושרושיריםשפעהיום,עדשריםואףמכירים,אנוזאת,

אואירייםרוסיים,שיריםעברי"'"זמרשלמסגרתבאותהכלוליםושאינם

פזמונאיםאומשורריםבידי(ולעתיםלעבריתמתורגמיםשחלקםפולניים,

אלא,מתורגמיםאינםוחלקםבאמת),"עממיים"חרזניםבידיולעתיםמוכרים,

לידהשתפכות-הנפששירילמשל,הם,אלהחדש.עברילטקסט,מותאמיםפשוט,

דרךבעצב",קתרוס(מ"צלצלשרובםובמחתרות,הנוערבתנועותהמדורה,

הקולנועומעולםהבידוריהפיזמוןמןשאולים ')•<תור"ועד"קטיושה"

גםולובדיקה,כלרוסיים").עםכ"שירירבותפעמיםסווגו(ובטעותהסובייטיים

מןמרכיבבכל-האלההשיריםשלהמוסיקאלישסגנונםתגלהביותר,השטחית

המקורי.העברי""הזמרשללזהלחלוטיןמנוגד-קודםשפירטתיהמרכיבים

בחומרכאןמדוברהרישמית,המוסיקאליתהאליטהשלראותהמנקודתואכן,

אףוהםהחדשה,התרבותשלונכוןאותנטיביטוישאינםשירים"תת-תקני"'

יבוצעוולאהספר,לבתיהרשמייםבשירוניםיודפסושלאשיריםבה;פוגעים

"חתולי','של(והמאמרמלחמהכאןחיתה"ייצוגי".שאופייםוחגיגהאירועבשום

מלחמהלה,קוראהייתיעליה);רבותמניאחתעדותהואקודם,ציטטתישממנו

בארץ-ישראל.החדשהיהודישלמיתרי-קולוועלאוזנועלנפשו,על

שתיביורשמיבלתידו-קיוםהסתמןמנצחים.ללאמלחמהזוחיתהוכאמור,

הגורמיםאחדוה"תת-תקנית".ה"תקנית"-המוס<קאליותהמסגרות

ויתרהמקוריהעברי"ש"הזמרהעובדההיתהזה,נדו-קירםלדעתי,המכריעים,

הדבריםאםספקשהרימדויקת,אינהאולי"ויתור"שהמילהאף-מלכתחילה

ספונטאניתשפעילותמסוימים,תת-ז•אנריםועלתכניםעל-במודעתמ<דנעשו

אתאצטטבלעדיהם.להתקייםיכולהאינהעממיתמוסיקהשל"נורמאלית" 1

הבההאירוניה.ואתהסנטימנטאליותאתואזכירזה,בכינוספיינגולדבן-עמי

שלםעמירן'אדמון'שלעטםפריהעברי','"הזמרשלהקשההגרעיןאתנבחן

זאתאירוני!אוסנטימנטאלישלהםשהמסרטקסטיםבוישהאםועמיתיהם,

באמתואינטימיאישישלהםשהמסרזו,במסגרתהשירים,שלמספרםמהוערה

רובואצלבטל-בשישים,שהמספרלגלותקשהלאאירוטיקה)!עללדבר(שלא

המקוריהעברי""הזמר 18כאלה.טקסטיםבכללאין-הבולטיםהמלחינים

אווטקס,חגלשיריאווטבע,נוףלשיריובראשונהבראשעצמואתהקדיש

שומרים,שירידרךוקוצרים(משירי-רועיםקולקטיביבהרו<העוסקיםלשירים



והמיתוסהטקסטעםההווהאתהמקשריםלשיריםאולשירי-לכת),ועד

"אנחנו",אלאואת","אניואין"אני"איןהשיריםמןגדולבחלקהתנ"כיים.

משיריכמהה"אנחנו".שלמייצגחלקסטריאוטיפ,בעצם,הוא,ה"אני"ולעתים

כמההחמישים(ובשנותעמירןאואדמוןשהלחינוביותרהיפיםהאהבה

עדרתםאתמרחיקיםאלאבאמת,אישייםאינםזמיר)עמנואלכגוןמממשיכיהם,

ביולסנטימנטאלי,היומיומי-הפרוזאישביןהגדולהטווחכלרבכן,לשיר-השיוו-ם.

"תת-תקניים".ללחניםפתוחנשאר-הנרנסנס""שירלביןהאירוניה

ז•אנרהיותרעם-עליודווקאשלנו.לתמונהשובהערששירנכנסבדיוק,וכאן, , 
ואוליסנטימנטאלי,לפעמים,(ואף,אינטימילהיותחייבשלושהמסרמיוחד

-להיפךאלא,מדי'וחגיגי"מוגבה"להיותיכולאינושלוושהטקסטאירוני),

הסיבותאחתמוותר.החדשהעברי""הזמראיןעליודווקאר"מתיילד•:פשוט

הערששירשלהטקסטכאן,ארתההבליטואחריםמרציםשגםזוכמרבן,היא,

לאומייםלמאורעותביכ•וי-ומרומזמצומצםבאופןגםולו-להיותעשוי

לראותהיהאפשרקודם,עודשראינוכפילמרסיקה,באשרלארמיים.ולמאוויים

מןחדשה.צליליתאם""שפתשללהשרשתהנוסףערוץהעבריהערשבשיר

הכוללתמהתגייסותםחלקערששירישלבהלחנתםלראותניתןהזה,ההיבט

לןעמשיריםושלחדשיםילדיםשיריל VJליצירתםהעברי""הזמרכולחינישל

מיוחדפרקגםכוללהמייסדים,דורממלחיניאחדכלשלמוסמ.ךקובץכלילדים.

כזה)לפרקאותםלשייךלחלוטיןמוצדקזהאיןכי(אףובתוכוילדים,שירישל

ערש.שירי

שרבאצטרךמבחן",כ"מקרההמקוריהע"בריהערששיראתשהיצגתיוכיורן

"כבש"הואהאםראשית,לו!שנקבעהיעדאתלהשיגהצליחהואהאםלשאול,

הארבעים,נושנותכאן,שהיצגתיהספרביישוב?הערששיריתחוםאתבמלואו

הערשששיריההרגשה,לחיזוקהןגםתורמותרבותועדויותשלא,אותנומלמד

שעומדיםבטוחאינניוהמקוריים.החדשיםאלהדווקאהידלאביותרהנפרצים

"נדמ,יכמרבשירנראהאםנטעההאםא,ךמוסמךמחקרשלמימצאידלרשותנו

בסגנון Cהיילפריןיחיאלשלעבריותמילים(עםהלחיןאנגלשיואל-ילדתי"נדמי

לשפניבתקופהעוד ,) 7מס•תוויםדוגמת(ראהטיפוסימזרח-אירופייהודי

וסגנונושלחנובני",רב"שכבהחדש,הארצישראליהסגנוןשלצמיחתו

במיוחדפרפרלארייםמודליםהישן'היהודילעולםשייכיםהםגםהמרסיקאלי

מהולמדודלמייןלתע,דואוליהדעת,אתכךעללתתכדאיה"יישרב"!בתקופת

ולמדידה.למיוןלתיעו,דעדיין,שניתן,
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"כרטיסולמעירלסמלממשהפןנומי"ש"נומינראהלפחות,השטח,פניעל

לעיבודיםזכהאףשהואוייתכןהיום,עדהישראליהערששירשלביקור"

כאחדנותרזאת,לעומתבני","שכבבארץ.אחרערששירמכליותרולהקלטות

זהששירבעובדה,למצואאפשרלכןמהועדותהמאורעות,תקופתשלמסמליה

אותהארץ-ישראל,משיריתקליטיםשלהראשונותהסדרותבאחתלהופיעזכה

לנומותראםאגב,השלושים.בשנותבאנגליה,שפינדליוסףשהקליטסידרה

הנפוציםהשיריםאתכלשהו,באופןהמייצג,מבחראלהבתקליטיםלראות

שפינדלהבלתי-רשמו,הסגנוני,בדו-קיוםשובנתקליםאנוהריאז,שלב"יישוב"

מולדת")ארץ"את(כמומאומציםאומתורגמיםשי;ריםזה,בצדזההקליט,

בני"יישכבפנים,כלעלזעירא).מרדכישל"כינרת"(כמוהמקוריהזמרמןושירים

 .זוהקלטותבסידרתהיחידהערששירהוא-שאולשלחנו-

המרשימהלהישרדותוובמיוחדדווקא,הללו,השיריםשללפופולאריותתרםמה

אןאח,דמשכנעהסברלתתלנוקשהדומים,רביםבמקריםכמונומי"!"נומישל

נכבדחלקהיהודיים-מזרח-אירופיים,המסורתיים,למשקעיםאיואםתוההאני

-"אוניברסאליים"גורמים-בכלללשיר-ערשטיפוסייםשגורמיםמובך,בכן.

תבניתהמבליטהחוזרות,בשורותהטקסטגבוה,במינוןנומי"ב"נומימצויים

-הראשוןבביתהטקסט ;)•·םינ ...נומי ...("נומיסדירבמקצבמצומצמתצלילית

אורכולכל"אה"התנועהאתדווקאהמדגיש-היוםעדבעיקרהמושר,שהוא

שלהגדולבחלקוהמצומצםהמנעדו"הלן");"אבא"כמומיליםעלחוזר(וכן

(במבחרפשוטות-כשלעצמךמלודיות-ריתמיותתבניותעלהפשוטההחזרההלחן;

עלייהכלעלופשוטמיידיל"פיצוי"הנטייהזמן);ומשכימרווחיםשלמצומצם

-קווארטות)והרבהקוינטהממרווחיותר(לאכשלעצמהמאודמתונה-זמנית

אןל'ינכון".נומי""נומיאתהעושותלתכונותבאשרזהכלהמלודית'.'"בעקומה

מזרח-אירופיהיהודיולסגנוןאידיים,ערשלשיריהרבהלקירבתולבנשיםהבה

להתמקדנוטההפנימיהמלודיהאירגוןאךאמנם,מודאלית,ת fiומסגלו; S:iב.

לזהותקלה"מיקרו"ברובדלה.סול,פה,וה,מרכזיים,צליליםארבעהסביב

לטעמי-ואףהמזרח-אירופייםהיהודיםולתפילהלניגוןמאודטיפוסייםמוטיבים

אוהמשלים,והמוטיברה-לה-סול,המרטיבלדוגמה,אשכנז,נוסחהמקרא

דו-פה-מי-במלו,לא-פחות,הטיפוסית(והסיומת,רה-סול-פהלו,ה"ערנה"

הלחןשלהבולטתצמידותואתגםלצייןצוידרה).המרכז,ילצלילשובהמוליכה

אףאופייניתמינורית,להרמוניה-כב«•"שכבשלזהוהןכרמיי·"נומישלזההן-

שלהמוסיקאלייםמרכיביהםדבר,שלבסיכומוהמזרח-אירופית.למסורתהיא

שירימאותםלרביםאותםמקרביםהאלההפופרלארייםהערששירישני

קודם.שהוזכרו ," Dה"תת-תקנייהשתפכות-הנפש



של(ולשיריהאבאלביתנוסטאלגיתיי"חמימותשלזהמרכיבדווקאהאמנם

-ישראל l'בארהחדשהערשששיר-התנגדות"ייכוח-תרבותימשקעהיהאמא),

שנוצרוהחדשים,הערששירישללזכותםהצליח?לאואוליעמולהתמודדכאל'\

הגורמיםשאתייאמרמאו,דטוביםמלחיניםעיייוהארבעיםהשלושיםבשנות

מהסכמהאסגסהסף,עלדוחיםאינםהסהערששירישל " Oהייאוניברסאליי

"אוריכמוערששירישלהס.אחריםלחניםשמאפייןמהעסלהתנגשעלולים

עמירןשהלחין ,"· 1ר"ילדאו ) 8מס'תוויםדוגמת(ראהארמוןשהלחיןהקטן",

ומשקל,מקצבמלודיה,שלמורכבותמבליטיםאונס ) 9מס'תוויםדוגמת(ראה

פשוט.ערששירשל·רישותיו rאתממלאיםהסמזרחיים,מאפייניםלאובוודאי , 
בשוםנטולאהם .המודוסלבעייתהמלחיניםשנישמצאוהפיתרוןמענייןאבל

אתלהקציןשני,מצדיכלו,לאאךול"יידישקייט",לנוסטאלגיהלוותראופן

כ"כוחתרבותימשקע(ובכן,ערשבשיריאהבו,שכההמזרחיים,המאפיינים

גסלגיטימאציהלהשישמכובדת,פשרהלמעיוהגיעולכןסגנוני~);התנגדות"

אלאפנטאטוניות.מסוימות,אירופיותבמסורותוגסהמקוריהעברי"ב"זמר

המזרח-היהודיהניגוןאתלעתים,המאפיין,סוגמאותואינהזושפנטאטוניות

ולא"מז'ורית",להיותעשויההיא-ישראל). l'באררביםבלחנים(והמובלעאירופי

פה-סול-סי-במול;ומעליוכמרכז,ימ-במלועמירן,שלשירו(בתחילת"מינורית"

בנוסח(ממשיותרישירהואףסוול),רהדו,וסביבוכמרכז,הפארמון,שלבשירו

חד-קולילפירושיותרנוטההמלודיהקרה, Qבכלאבל,כ"סיני").מזהיםשהילדים

מודאליותלמסגרותריחוק-קירבהשלפתרוןלפנינומקובל.ל"הירמון"מאשר

זומיוחדתפנטאטוניתדרךיהודיות.ולמסורותלמזרחלמערב,המשוייכות

סמבורסקי,שלאלה(ביניהםדורבאותורביםילדיםשיריגסאגב,מאפיינת,

ולעומקה,לרוחבהאותהלבדוקמענייןויהיהלוי-תנאי),שרהאווניבא

עבורשנכתבובשיריםכללשכיחההיאשאיומשוםדווקאאחרת,בהזדמנות

המבוגר.הקהל

ושובהכלל.לנחלתבאמתהפכואלהששיריםלינראהלאאךאמרתי;מעניין,

מכךרבה,במידהנבעה,לאהמוחלטת)או(היחסיתאי-הצלחתםאםתוההאני

בהס.וקימצוהמזרח-אירופאיםוההרגליםהמשקעיםכלפימאודהחמירושהס

-שלהסבמסריותרקולקטיבייםפומביים,מוחצנים, .אחריםבז'אנריםאולי

כל-כ,ךאינטימיבז'אנרכאן,דווקאאךבהכרח,וההרגליםהמשקעיםנדרשולא

שמצאנו ,המיוחדהפנטאטוניהפיתרוןגםואוליאותם.רצההקהלקריטיים.היו

ישכיסימני-שאלה,כאןלהשאירמעדיףאנימדי?דחוקנשמעהלחנים,מןבכמה

התופעהעלאח,דמצדמוצבים,סימני-השאלהיותר.ומעמיקנוסףלבירורמקום

ןבמהארוך,לטןןחהצליח,במההחדש: rהעבךו•"הזמךשלוהמרתקתהחשובה
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עלמצביעיםהערששירכמומיוחדיםמקריםשדווקאאפשרוהאםנכשל,

מזווית-שניומצדמלכתחילה?בוטבועותשהיוהמגבלותועלהחלשותחוליותיו

הקשריםמהםושובשובלשאולשכדאילינדמה-יותרהרבהכלליתראייה

 ומהםשבמוסיקה-כשלעצמה,המסריםמהםולחך;מיליםביןוהסמוייםהגלויים
 ביטוילידילבואעשויזהכלכיצדאותם;המכווניםביותרהעמוקיםהגורמים

 מהםחדש;מוסיקאליסגנונידגםומוצהר,מואץמרוכז,באורחכשמתגבש,
 
להגיעניתןוהאםכזה,באופךדגםשלול"דחיפתו"להצבתוההתנגדות""כוחות 
 

"הזמרעללנוידועשכברמהכללאורה.תנגדות"?"מקדמישלמדויקתלמדידה

 הבעייתימקומוועלשקיעתו,עלשלו,שנות-הפריחהעלהמקורי,העברי"
מבחך"כ"מקרהלשמשעשויבכללו, ,אוה.!\'ייתכןי'מינו,שלהישראליתבמוסיקה
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 . 1-2'19ת"אלתרבות,

 . 1971ת"אולחינו.ךלתרבותהמרכזהשיראל,יהזמוהרצל,שמראלי,
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