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ספרותי כדאנר הערש שיר

פיינגולד בףעמי

 שירה מקיף הוא העולם. בספרות הפופולאריים הז׳אנרים אחד הוא הערש שיר
מיו זמר ושירי שירי-עם פולקלור, מוסיקה, קאנונית,  1האנושית. התרבות כימי וי

 המסתמנים תת-ז׳אנרים, או מודלים, שלושה על להצביע לדעתי, ניתן,
 והאירוני. האידיאי הסנטימנטאלי, להלן: אכנה אותם הערש, שיר של בהיסטוריה

 אלא שונים, סוגים בשלושה מדובר אין קטגורית. לא' מתודית, היא החלוקה
 מוגדרים, יחסים לגופו מקרה בכל המעמידים במגמות, בכיוונים, בהדגשים,

השונים. המודלים של הז׳אנריים המאפיינים בין משתנים,
 שרים האב, גם ולעתים שהאם, המסורתי, הערש שיר הוא הסנטימנטאלי המודל

 גם )ואולי התינוק את להרגיע בא והוא ׳,Wiegeniied׳ או ׳Lullaby׳ ה לבת, או לבן
 במצלול מלודי, בריתמוס שימוש תוך והמודאגת(, המוטרדת האם את

 לעורר העשויים אקספרסיביים, צלילים על מונוטוניות ובחזרות אונומטופאי
 מובן 2וכיוצ״ב. Hush little baby לה-לה, ...לו״לו ... ואינטימיות חום של אווירה
 דיון המחייב )נושא מולחנים שרובם לשירי־הערש, הנכתבת שהמוסיקה מאליו,

 שיר של הז׳אנרי באפיון דומיננטי מרכיב היא מוסיקולוגי(, מהיבט נפרד מקצועי
 התינוק של ההרדמה תהליך של המעשית ובאפקטיביות הסנטימנטאלי הערש

 גם לעתים אלא האוהבת, בנוכחותה רק לא תינוקה את מרגיעה האם בעריסה.
 התינוק על ושומר לעריסה, מעל או האם, בצד הניצב ׳שומר׳ או מלאך של בסיועו

 הערש שיר הוא הסנטימנטאלי הערש לשיר אופיינית, קלאסית, דוגמא 3רע. מכל
הנער׳: של הפלאים ׳קרן מתוך ברהמס, של

צח, ליל טוב ערב
-------מבורך בורדים

צח, ליל טוב ערב

4-------המלאך .ישמרך

 האב, של לשובו הציפייה הוא הסנטימנטאלי הערש בשיר החוזר אחד מוטיב
ילדתי׳: נומי ׳נומי אנגל וי׳ היילפרין י׳ של הידוע הערש שיר דוגמת
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- לעבודה הלך אבא

אבא! הלך וילך,
- הלבנה צאת עם מיווב

5 מתנה!... לך יביאז

 "נומה, כגון רבות, הן הדוגמאות העברית. בשירה רווח הסנטימנטאלי הערש שיר
 או 6חלו□". ורוק□ / משיח עריסתך אל / ממרום סער / לי, יקיר בן נומה,

 ע□ תכלת / כתנת, ארקו□ אני לך / כוכב רומז ש□ / קטנטונת, ילדה ״הרדמי
 / לו מחיך / בר□ קטן וכוכב / העננים. מזמרי□ / ני□ "נומי-נומי-נומי .',זהב׳

 / נמים, מעל כוכבי□ / אני. אשמר שנתך את / בני, נומה ילד ׳תומה 8מחלום״.
ועוד. 9תמי□" כן לך שלוה שנת

 הסנטימנטאלי הערש שיר ע□ ותימאטי פורמאלי קשר קשור האידיאי המודל
 הערש שיר הוא אם־תינוק-עריסה-שיר, הארכיטיפית: התבנית מבחינת

 מורשת אליו ומעבירה התינוק ע□ כביכול, משוחחת, הא□ דיאלוגית. בסיטואציה
 משפחתית או חברתית מצוקה על לו מספרת לאומי. לגורל מודעות תרבותית,

 הדיאלוגית שהסיטואציה מאליו מובן 10שלו. העתידית הזהות את לעצב ומנסה
 המסרים שהרי אבסורדית, ולעתים אנטי-סנטימנטאלית טיבה מעצם היא

 מכוון והשיר ומרדימים, מרגיעים אינם נקלטים, אינם לילד מעבירה שהא□
 לעתי□ נשמר זאת, בכל אולם, בעריסה. לתינוק דווקא ולאו הבוגר, הנמען לקורא

 המתנגן הלחן האם, של הנוכחות מכוח הסנטימנטאלי, האופי זה בזיאנר ג□
 בקונבנציות והשימוש התמליל, של הקונקרטיים התכנים את לעתי□ העוקף

הסנטימנטאלי. המודל של והפורמאליות התימאטיות
 או חברתית התעוררות או מאבק, של בתקופות בעיקר רווח האידיאי המודל

 מצוקה, משבר, של בעידן יותר, מעורערת החברתית שהמציאות וככל לאומית,
 הנאיבית הסנטימנטאלית, הסיטואציה בין הניגוד מחריף כן שואה, מלחמות,

 הריאלית; המציאות רקע על האידיאי, המסר לבין שיר-הערש של והאידילית
 שהוא או פאתטי, או טראגי נוסף, מימד מקבל לכאורה, התמים, הערש ושיר

 החרדות המצוקות, לביטוי אמצעי להיות והופך שיר-מחאה של תפקיד ממלא
 אם־תינוק-עריסה-שיר לסיטואציה הזיקה דווקא והתקופה. הדור של והתקוות

 הניגוד מכוח האידיאי המסר את שמחזקת זו היא הסנטימנטאלי הערש שיר של
 כאשליה המסורתי, הערש שיר של בקונכנציות והשימוש הסנטימנטאלי הטון בין

 ספרותית החוץ הריאלית, המציאות לבין - אידילית מציאות של בדיונית
והאכזרית. האפורה
 הוא הסנטימנטאלי, הערש שיר של במסורת עדיין ומוכרת, ידועה אחת, דוגמא

■שולמית׳, האופרטה מתוך ושקדים׳ ׳צימוקים גולדפאדן א׳ של הידוע שיר-הערש
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 גולדפאדן העברי. הערש שיר על רבה השפעה השפיע אבל מיידיש, אמנם שתורגם
אילו ושקדים׳ בצימוקים ׳לסחור ליריד הנוסע לבן גדי על מסורתי שיר-עם עיבד  ו

 בשירו 11ומאמין. טוב כיהודי ויגדל ספרים, יכתוב תורה, ילמד התינוק יענקל׳ה
 )דמות פינה" באפילת המקדש ב״בית שוממה" ציון "בת שרה גולדפאדן של

לעוללה; שיר־ערש הייצוגי( הלאומי האופי את לשיר המעניקה

בני, ישראל ,זעךשך תחת
גך? עומד וצחור צח

- לידידים נסע הזה הגדי
- יהי גורלן: זה

שקךים. עם צמוקים

נומהי עוללי, נומה

 "הגדולה את עתידו, את חוזה גם היא תינוקה. את מרדימה רק לא האם
 אבל רכבות, מהנדס ואפילו בנקאי, ומצליח, עשיר כסוחר 12לו הצפויה העתידה"

...מבקשת היא

רי-לי, תעשר. כי והיה קי  י

 שירי-לי, .זה זכור נא תזכור

13 שקדים! עם צמוקים

סוד הניח והשקדים׳ וה׳צימוקים היגדי' מוטיב ובעיקר גולדפאדן, של שירו  י
אי היסוד ובעברית. ביידיש ערש שירי למאות, אולי לעשרות,  בשיר האידי
 העממי, הסנטימנטאלי, בטון ומשתלב נאיבי, כללי, עדיין הוא ושקדים׳ ׳צימוקים

 לתינוקה, כביכול, מעבירה, שהאם ברור מסר זאת, בכל בו, יש אבל השיר, של
 הבוגר שהאיש הערש שיר ואת המשפחה המסורת, הבית, את לשכוח שלא

 זהות, של סמל גם אלא ערש שיר רק שאינו האם, מפי בילדותו שמע והמצליח
K ותרבותית לאומית למסורת ושייכות שרשים

 ההתיישבות בתקופת יותר ומאוחר ציון, חיבת תקופת רקע על העברית, בשירה
ם ואת התקופה רוח את המבטאים ערש שירי נכתבים והמאבק,  האידיאלי

 ממשוררי לובושיצקי, א׳ מאת והרדם׳ ישכב בשיר האם הדור. של הלאומיים
 ועל ירושלים, ובעירו בארצו קדם בימי ישראל גדולת על לבנה שרה ציון, חיבת
בהבטחה: ומסיימת לגאולה, ותקוות גלות
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כברקים חיש ;עופו אז
;ם מרחב דרך
היפה ההיא העיר אל

משם; שגירשו

יבואו האל וברצון
העיר... אל כלם

.יקיר. בן וישן, שכב עתה
ו5 שיר... 1אךב שמע

 ש׳ של שירו הוא ציון, חיבת ברוח הפופולאריים, הידועים, הערש משירי אחד
המקובל: הנוסח פי על בנה, את מרדימה הא□ 16 ערש׳ ישיר טשרניחובסקי

צפרים, דים צללים, נטשו
- - אפרוחי! בני נומה,

לו: ומבטיחה
רבנים כנפי מזרח, יאור

וירננו יצפצפו
ומקדם שחר, יחור
שמעונו. גם .יעל

 ועל אסונך", גם אשרך / הוא זה אך בני; הנך, ״עברי ...גורלו על לו מספרת היא
 ומבטיחה: ציון, מולדתך את תשכח אל אבל תבל", במלוא תהיה "נודד עתידו:

 פופולארי שיר 17בבונים". אתה גם / תהיה! הארץ זאת לנו - יעל שמשנו ״עוד
 הסנטימנטאלי בנוסח הפותח הרוסי, ע׳ מאת ערש׳ ׳שיר הוא אחר וידוע

אם־תינוק־עריסה־שומר: המסורתי:
במנוחה, שכב בני, שכב

מרה, תבכה נא אל
אמך, יושבת ;דך על

רע מכל שומרת

 הגורן על ישמור", בלילה עבד, ש״ביו□ האב על לבן האם מספרת השיר במהלך
 "מחר התיאש", "אסור אבל מבית-אלפא, העולה והעשן בתל-יוסף הבוערת

מחדש": נתחיל
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המסד, לירות צריך מחר

 האב, ,יבנה לבנו בית

 - היד תרים תגדל, הנה
1 .יחדיו• אז לבנין תצאו 8

 רוח את המשקפי□ רבים ערש שירי כאמור, נכתבו, והמאבק הישוב בתקופת
דור וכוי. הגנה ההתיישבות, רקע על החרדות, התקוות, את התקופה.  זה צעיר "ו

חי" יגאל ארצו / חדש דור  יהמו סביב "עוד כהן, י׳ שר בני", "ישן 19דפנא. מ׳ שר ו
כן 20לך״. הוא והעתיד אתה התקוה ־־ שונאים  ילל אל / קטן, בעריסה ״גדל ו

 את למדן י׳ כותב 1940ב- 21וחלוצה". חלוץ בן / פצצה, של רעמה / ותן, שועל

 וברוכה" פלאית אופיר על לך לספר "אמרתי הקטנה׳. בתי לך מנוחה, ׳ליל שירו
 אדמת-יה יחשיך קדמוני, עיט צל ... בגרוני האגדה נתקעה ״אך המשורר, שר

חיוכה  רקע על 22ואולת". משטמה לנחשיו: / קרא דרור מכלוב□ אדם עת ... ו

 שרה שדותינו", חורש שם "אבא נגבי׳: ערש ׳שיר מהר י׳ כותב השחרור מלחמת
 אקדח לו למה המשק, בשדות יחרש "הן ...שואל: והבן בן״. נומה ״נומה האם,

 נומה - תפחידנו לא חשכה ... נשק בלי עמוק חריש ״אין משיבה: והאם וסטן?״
22".". בן נומה

ש ערש שירי אותם הם הערש שיר בתולדות ומרגש חשוב פרק  שנכתבו ביידי
 את המשקפי□ השואה, רקע על או ובמחנות, בגיטאות השואה בתקופת

 אשר ׳פונר׳, קצ׳רגינסקי שמרל של שירו דוגמת התקופה, של הנוראים המאורעות
וילנה:* בגיטו נכתב

נחרישה, בני, שקט, שקט,

קברים, צומחים כאן

ץטעו תם1א השונאים

מעברים. פה

בילו דרכים פונו־ אל יו

לחזור, אין דרך

אבא לו הלך שוב לבלי

--------האור ועמו

הודי של הנורא ההשמדה אתר הוא ה׳פונר׳  אבא ׳קברים׳. צומחים כאן וילנה. י
בתקוה: מסתיים השיר זאת ובכל שוב. לבלי הלך

זו. בחוברת חינוכי, כמסר השואה של הערש שירת נוב, יעל המאמר: גם וראה



 אבא, גס ,ישוב הדרור עם

--------נום. נומה, נומה,

 צמרת, עוטה כאילן

 לאור יזכה עוד
2 הדרור. בבוא הדרור, בבוא 4

 אשר ערש לשיר הכוונה האירוני. המודל הוא המוצעת, החלוקה עפ״י שלישי, מודל
 הוא למעשה, אולם, הסנטימנטאלי, בנוסח מסורתי, ערש כשיר נכתב לכאורה

 מובהק, כאנטי-זיאנר הערש שיר על טראגית, לחילופין, או, קומית, פארודיה מציג
 בלתי הוא האידיאי או הסנטימנטאלי בנוסח הערש שיר שבה מציאות לשקף כדי

 הוא הלחן ג□ מולחנים ה□ ואם מולחנים. אינם כלל, בדרך אלה, שירים אפשרי.
 אליעז ר׳ כותב לדוגמא, כך, הטקסט. של הפארודיסטי או האירוני מהאופי חלק

ערש׳: בישיר

השלו ביתנו אל

עטלף. לו התגנב

ץ הוא והתעופף, צי

נומה!

דומם כתבה המנורה

דם. רבוע בחלון

 נרדם, הוא גם הסכין
2--------נומה! 5

 של בסמלים המשתמש אימה, חרדות, פחדים, על שיר זהו ערש. שיר אינו השיר
 כתחבולה משמשת ערש׳ ישיר הכותרת וכוי. נופל, עץ סכין, דם, עטלף, וחושך, מות

 הנוסח בין ניגוד העמדת ידי על האירוני האפקט את מחריפה היא אמנותית.
 שלפנינו. האחר הטקסט לבין מתממש, שאינו הערש שיר של הסנטימנטאלי

 לאחת .1939ב- שנכתב אלתרמן, נ׳ מאת ערש׳ ישיר היא שונה, נוספת, דוגמא
השנייה: העולם מלחמת ערב ה׳מטאטא׳, מתכניות

וגךעין. תפוח נמים

הנער. אתה, גם נום

וסכין, אקדוח נמים

פלוגות-הסער. ,נחות
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תמים. בן עמים, עצום
נמים. הפיררים כל גם

גם. וגרינג נם וגבלס

בעולם... לילה ולילה

 ועל הנאצית גרמניה על בוטה, חריפה, סאטירה הוא אלתרמן־ של הערש שיר
 מלחמת ערב יהודי, גורל המסמל ילד ב׳יער׳. יהודי ילד המפקירות המנדט, ממשלת
 ׳צימוקים מתוך מוטיבים המשורר מזכיר במקרה ולא השואה. ערב העולם,

 האפקט את והמחזקים יהודית מסורת לבין השיר בין המקשרים ושקדים׳,
הערש: שיר של הטראגית, הבחינה מן והאירוני, הסאטירי

הרך בני ערש תחת אך

וצח. לבן >ןמד, גדי
 חלב, לקנות הלך הגךי

 לשוא, לשוא, חפש אבל
 פה, לא שם, לא מצא, לא הוא

2--------גסטפוי יש חלב, אין כי 6

 טראגית בבלדה האירוני, הערש שיר מוטיב אל שונות בהזדמנויות חוזר אלתרמן
 את נומי, נומי שנותר, וזה - בחרב, מת שני - טרף היה )״אחד לילה׳ ׳לילה נוסח
 שיר שרה כשהילדה הבובות׳, ׳בחדר נוסח קומית בפארודיה או 2זכר"(" לא שמך
 בהומור הילדה מלגלגת וכך ...׳׳( שפן שן שן, כלב שן, דבי שן, )״דבי ל׳דבי׳ ערש

 את זה בהקשר להזכיר ניתן כן 28וכו׳. והדודות הדודים ואמא, אבא על מצליף
 לעמוד צריכים תמיד אנחנו - עכשיו נרד□ )״בואי עמיחי י׳ מאת ׳1957 ערש ׳שיר

 נ״ישן אבידן ד׳ מאת ערש׳ שיר ׳במקום או 29..."( הבית בפרוזדורי - המיקח על
 למקרים ערש ׳שיר את וכן 30ביקום"(. דם / מדי יותר יש / תקום. ואם / אדם,

 בלתי המצב "במשפחה אבל נומי", "נומי אמנם בו שיש שמר, נ׳ מאת מיוחדים׳
אין בית אין הוא״, רגיל  "במהרה ... הילדה אבל מזונות, משלם נטש. האב אבא. ו

51בהדסי□". או שמן בבן / נשים אותך

 המעמידה בלבד כותרת הוא הערש שיר דוגמתם ורבים האלה השירים בכל
 הערש שיר בין - שונה ראות ונקודת טון מתוך ושיר שיר בכל - אנאלוגיות

 והסיטואציה ערש לשירי מקום אין שבה מציאות לבין המסורתי, הקאנוני,
אפשרית. בלתי היא אם־תינוק-עריסה-שיר המוכרת

 על שירים הם ערש, כשירי ומוגדרים מסווגים אינם שאמנם שירים, של אחר סוג
מתוך הדובר המשורר, מעלה בהם בעיקר, ליריים שיו־ים ה□ אלה ערש. שיר
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 מתוך להבין ומנסה בילדותו, ששמע ערש שירי מתוך מוטיבים ונוסטאלגיה, זיכרון
מו את זמן של פרספקטיבה  הרוחנית הביוגראפיה בעיצוב הערש שיר של מקו

ת, תפיסה למעשה, מציג, ובכך שלו,  חברתית ג□ ולמעשה ארס-פואטי
 רקע על אבוד׳, עדן ׳גן אידילי, עול□ המייצג כשיר הערש שיר של ופסיכולוגית,

 שיר הוא אחד / אחד, רק אמא, ״אמא, מאוימת. או מנוכרת חדשה מציאות
 רוח ובאותה 32אורלנד. י׳ שר בלבד" בו רק בו 1 ומקלט הנוח□ חיק / הערש.

 מזמורי□ ניגונים, / ואבי, אמי בי, ניגוני□ ״שתלת□ ... ברגשטיין פ׳ כותבת
 פי הביע / הרחוק, ערשי שיר אאזין הנה - שלובים בעורקי שרשיה□ — שכוחים

 הערש" שמשיר "הגדי את שחזר׳ ׳הגדי בשיר מזכיר שלונסקי א׳ 33בת". אלי א□

ם ״לקראת שהלך קי מו  ועיף "מבוגר ... חוזר הוא והנה שב. ולא ושקדי□״ צי
טוי היא הגדי של שיבתו וסולח". א שיבה, של פיוס, של האישי, הסמלי, הבי הו  ו
 המשורר כותב בזכותך" "אני והמשך. ושייכות זיקה של תחושה למשורר שמעניק

 בלב את חיה "עדיין 34והנער."■ האב בי שוכנים עוד / ודמעה, שחוק לי ״עוד ל׳גדי׳,

...המדינה״ דליציה העדינה, ל״פולין מלצר שי שר ולעד״ -

ת-אבי עומד עדין כעמד בי

--------אלון עץ עשויה הקטנה ועךשי

 בחלון מביטה אחותי, יושבה

 האהוב: הקט, לאחיה ושרה

 גדיה, עומז־ה לערש מתחת

- - בנסיעה והרחיק יצא אבינו

 השב? אבא לנו, יביא הוא ומה
א הוא 3 ושקדים... צמוקים \בי 5

 של ארכיטיפי כסמל הערש שיר להבנת ביותר והקולעים המעניינים הגילויים אחד
ד ושייכות, זהות סו  ׳שיר הפרק הוא המתבגר, הילד של בביוגראפיה דומיננטי וכי
 העוסק [,1953] המסתתר׳ ׳האני רייק תיאודור הפסיכולוג של בספרו למרים׳ ערש

 מספר רייק אוטוביוגראפי. אישי, מהיבט וספרות פסיכואנליזה שבין במגעי□
הודי כפליט הגיע כיצד  וחוסר חרדות מלא .1938כ- לארצות-הברית מגרמניה י

 תהליך על יותר עוד המקשה ארוע כת. לו נולדה בואו ע□ וכלכלי. אישי ביטחון
 על מרים, בש□ לה קורא הוא העתיד. מפני החרדות את ומחריף שלו ההיקלטות

 שזכר בער-הופמן היהודי-גרמני הסופר מאת למרים׳ ערש ישיר של גיבורה ש□
 ׳יהודי׳ כביטוי ׳(Miriam, mein Lcbcn)׳ חיי!״ את ״מרים, הביטוי ובו ילדותו, מימי

מתוך העולה שברקע, הערש שיר ומשפחה. מסורת בהווי, הקשור כלשונו, טיפוסי,
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 ולשרשים למסורת זיקה ביטחון, לו מעניקים מרים, והשם הביוגראפי, הזיכרון
 ארס- תפיסה בדרכו, למעשה, מציג, כפסיכולוג, המחבר, 36חרדות. בפני ו׳חיסון׳

 נומי-ילדתי נוסח סנטימנטאלי כשיר רק לא הערש. שיר של מובהקת פואטית
 של יחס המבטא חברתי כריטואל הערש שיר אלא נוסטאלגי, ילדים שיר או וכו׳,
 את מרדימה האם שבה סיטואציה אותה ולתרבות. להיסטוריה לזמן, אדם

 עבר וחברה, אדם ובנים, אבות של המפגש אפוא היא הערש, שיר עם תינוקה
 שיר והיסטוריה. עם של וסמל מיתוס של הספרותי והביטוי ועתיד, הווה והווה,
 והחברה האומה היחיד, שבו שיר תקופה. ושל דור של זהות תעודת הוא הערש

 רבים כה ערש שירי נכתבו במקרה לא ונפשית. רוחנית אחדות לידי מתלכדים
 במקרה ולא והמאבק, ההתיישבות ובדור יידיש, בספרות ציון, חיבת בתקופת

 או הסנטימנטאלי המסורתי, בנוסח ערש שירי כיום נכתבים שאין כמעט
האידיאי.

הערות:

 של ׳בראשיתה אדאמס, ג׳ ראה, העתיק בעולם הערש שיר של מקורותיו על .1
 ד, באמת הקדומה׳, בשומר דידאקטיים ושירים ערש שירי - הילדים ספרות

.17-11 עט׳ תשמ״ט(, נאביב ג

 ברוך, מ׳ עיין הנידון בהקשר שיר-הערש של הז׳אנריים המאפיינים על .2
 ה׳ .18-15 עמי ,1985 אביב תל משרד-הבטחון, ילדים, בשירת וסוגים סוגיות

 מ׳ בעריכת ילדים בספרות מחקרי□ ב העם׳ לאחדות כביטוי ערש ׳שיר רז,
.35-34 עמי ,1984 תל-אביב המורה, אוצר פרוכטמן, מ׳ ברוך,

.16 ׳עמ שם, ברוך, מ׳ עיין, .3

 אביב תל הקיבוץ־המאוחד, מאהלר, עד ממוצרט הגרמני הליד ברודסקי, ע׳ .4
.241-240 עמ׳ ,1989

 תל הקיבוץ-המאוחד, עריסות, לאלף שיר אלדמע, וג׳ לנואל א׳ אצל מובא .5
.14 עמ׳ ,1984 אביב

.22 עמי שם, לנואל-אלדמע, ערש׳, ׳שיר שלונסקי, א׳ .6

.18 עמי שם, קטנטנת׳, ילדה ׳הרדמי חלפי, ש׳ .7

 המאוחד, הקיבוץ לעולם, יגמר שלא זהבי, ד׳ ב ערש׳ ׳שיר )זרובבל(, גלעד ז׳ .8
.96 עמ׳ ,1981 תל-אביב
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 עט׳ ,1957 אביב תל המאוחד, הקיבוץ השירים, ספר ערש׳, ׳שיר טבנקין, מ׳ .9
100.

ת ברוך, מ׳ עיין .10  ב לז, הגץ הז־ ערש׳, ׳שיר רגב, מ׳ .15 עכר שם, וסוגים, סוגיו
 תל-אביב ׳אח׳, ילדים, בספרות תמורות כהן, א׳ .211 עמ׳ תשל״ג(, )טבת
.17-15 עמי ,1988

 R. Rubin, Voices of the People: the Story עיין היידי המקור על .11
of Yiddish Folksong, The Jewish Publication Sociey of America,

31 .Phildelphia 1979, p
/

 תורה: למקום יגלה ׳כני נוי, ד׳ ראה, הערש בשיר עתידה׳ ׳גדולה המונח על .12
.28.9.1983 דבר היהודיים, הערש בשירי העתידה הגדולה למוטיב

 ר׳ בעריכת ומחזות, שירים ב לרנה(. א׳ )תרגום ׳שולמית׳ גולדפאדן, א׳ עיין .13
 נוסח .141-140 עמ- ,1970 ירושלים מוסד-ביאליק, ׳דורות׳ ספריית גולדברג,

 וב׳ כץ ב. כעריכת אנתולוגיה ,ליענקל׳ה ערש שירי ראה, הערש שיר של מלא
ב שלום, הוצאת אופק(, א׳ )תרגום קופשטיין, תל-אבי  ,1983 ניו-יורק-

.31 עמי

ם הגדי מוטיב .14 קי מו הצי  וראה, רבים, בשירים כאמור, מופיע, והשקדים ו
 ,132 ,115 ,89 ,76 ,61 ,51 ,48 ,35 ,23 עט׳ שם, כץ־קופשטיין־אופק, לדוגמא

.167 עמ׳ ׳יתומים׳ מאנגר א׳ של שירו ובמיוחד ,165 ,163,143

ציון בתקופת העברית השירה .15 ת- ב  ספריית קרטון־בלום, ר׳ בעריכת חי
.200-198 עמ׳ ,1969 ירושלים ביאליק, מוסד ׳דורות׳,

 שמעוני, ד׳ )עברית: לרמונטוב מאת קוזקי׳, ערש מ׳שיר כידוע, מושפע, השיר .16
 על (.73-71 עמי ,1956 ירושלים ביאליק, מוסד נבחרים, כתבים לרמונטוב,

 - הערש שיר של ׳גלגוליו שביט, ע׳ עיין נוספות עבריות גרסאות ועל השפעה
 )אב-אלול 4-3 מא, מאזנים טשרניחובסקי, ש׳ של הראשון הערש שיר על

.219-214 עמי תשל״ה(,

יט-כ. עמ׳ תשכ״ח, אביב תל דביר, שירים, טשרניחובסקי, ש׳ כתבי .17

נו. עמי תרצ״א, אביב תל ׳אנחנו׳, הוצאת ופזמונות, שירים הרוסי, ע׳ .18

.49 עמ׳ שם, עריסות, לאלף שיר לנואל-אלדמע, עורה׳, שחר ׳עם דפנא, מ׳ .19
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קטז. עמי תש״ך, אביב תל דביר, שירים, כהן, י׳ כתבי ערש׳, ׳שיר כהן, י׳ .20

קי. עמ׳ שם, שירים, (,1936) שיר-ערש טשרניחובסקי, ש׳ .21

.316-315 עט׳ ,1973 ירושלים ביאליק, מוסד למדן, י׳ שירי כל למדן, י׳ .22

.58 עט׳ שם, לנואל-אלדמע, נגבי׳, ערש ׳שיר מהר, י. .23

 אופק, א׳ בתרגום וכן .118 עמ׳ שם, שלונסקי, א׳ בתרגום לנואל-אלדמע, .24
 שירים שם ראה וכן .160 עט׳ שם, ליענקל׳ה, ערש שירי כץ־קופשטיין,

.169־131 עט׳ ובגיטאות, במחנות והחיים השואה רקע על נוספים

.113 עט׳ ,1976 אביב תל פועלים, ספריית א, שירים אליעז, ר׳ .25

 אלתרמן, נ׳ ראה (,7.2.1939) רהוטים׳ ׳טופים ׳המטאטא׳ לתכנית נכתב השיר .26
.125-124 עט׳ ,1976 אביב תל המאוחד, הקיבוץ א, ושירי-זמר פזמונים

.137 עט׳ ,1979 ב, ושירי-זמר פזמונים .27

 של ׳הבובה וולך י׳ של בשירה שן׳ ׳דבי המוטיב והשווה .25-23 עט׳ שם, .28
 הקיבוץ .1985-1963 שירים מבחר מניפה, כמו נפתחת ההכרה תת גוגול׳,

.73 עט׳ ,1992 אביב תל המאוחד,

.67-66 עט׳ ,1962 תל-אביב-ירושלים שוקן, ,1962-1948 שירים עמיחי, י׳ .29

 תל-אביב- שוקן, ,1964-1952 שירים מבחר מישהו, בשביל משהו אבידן, ד׳ .30
.206 עט׳ ,1964 ירושלים

.20 עט׳ ,1975 אביב תל לולב, השני, הספר שמר, נ׳ .31

.92 עט׳ שם, לנואל-אלדמע, .32

.83-82 עט׳ שם, לעולם, יגמר שלא זהבי, ד׳ .33

.203-201 עמי ,1954 אביב תל פועלים, ספריית ב, שירים שלונסקי, א׳ .34

.10-9 עט׳ אביב תל דביר, אלף, מלצר, ש׳ .35

Th. Reik, 'Lullaby for M iriam ', The secret Self - .36
Psychoanalytic Experiences in Life and L iterature. 
Farrar-S traus & Young, New York 1959, pp. 295-315.
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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

כל.



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

19 



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
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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

 
שהינה,מהשהיתה,מהלהיות,שרצתהמההארצישראלית-החלוצית:לתרבות

 כלפיה.פסינו-תרבות<)(כמבנה-עומקהתנגדות""כוחוהינדשהיהומה

הערות

 . 173עמי ,) 1980 (זוהראבן . 1

 Colו rcו & K<lls ) 1977 ( ;) 1971 (שמואל< ;) 1942 (רבינאראה, . 2
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שם.שם, . 5
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שם.שם, . 7

שם.שם, . 8

שם.שם, . 9

שם.שם, . 10

שם.שם, . 11

תאריך).(בלאלמפל . 12

(תשמ"ד). ).רע(ואלדמעלנואל . 13
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המוקדמת·בהורותלבעיותכאספקלריההערששיו

בד-גיוראומי

·' 

בשעתוהאורהחושןביןבמאבקחשובפרקלפנינפתחו•טיפול,משעותבאחת

רוגז"מרובאמרה,לשנייםצעירהאםהפציינטית,התינוק.ערישתלידהערב

רועך,בקולמצטטתוהיאערש".שירלולשיראפילויכולתילאנרדםשאיננו

"איזהומוסיפה,-מזלי"'כןיאירפניווכאורהלוואיכגוזלי,הישכעוללי,"היש , 
וכעסשינאההרבה"כל-כןובכאב,במרירותממשיכההיאגוזלי".איזהמזלי,

מתוקותמיליםעםתינוקתרדימיולכיהקול.ועלהידייםעללשלוטשאי-אפשר

ערששירימתוןקשותמיליםשלבדוגמאותנזכרתהיאבין-רגעערש".שירשל

שהטקסטהאמנתילאהאמת,אתלומרלי.מתרגמתוהיאילדותהבשפת

אתגרגסלפנידיסטורצ.יה.כאןישכשל,מעשה"זהובלביחשבתיאותנט.י

עולםוגיליתיערשבשירילקרואהתחלתיטקסטואלית'.'הרפתקאהוגסטיפולי

אלאכהלכה,הערששיראתלתפוסאפשראיאיתנם.לחלקרוצהשאנימרתק

בתפיסההראשון.ענייננותהיהוהיאההורות,מצוקתשלהמוצאמנקודת

וכןוילדאסשלופסליםציוריםע"יהיטבמודגמתלהיותויכולהבחברה,הרווחת

מובהקתכזיקהובראשונהבראשנתפסתההורותערש,שיריובכללםשיריםע"י

איואבלואושר.חיובייםרגשותשלומיטיבות,נתיכההתמסרות,אהבה,של

שאלתהיאשלההיסודמבעיותואחתהזההחומרמןרקעשויהההורות

 .הילדיםכלפיההרריתוהתוקפנותהעריכותעםההתמודדות

הדבריםאתפרוידזיגמונדכתב , 1914משכתהכרציסיזםעלהמפורסםבמאמרו

שלביחסםנתבונן D"אהשמטות,מעטעםלעבריתמאנגליתשתרגמתיהבאים,

שלמחדשובהקמתובתחייתולהכירעלינויהיהלילדיהם,אוהביםהורים

ההרריםהסכפוייםוכ.ןרבים.ימיםלפכילנטשושהוכרחושלהםהכרציסיזם

רגםהמפוכחתההסתכלותשלאישורה-ללא-שלימותשלתכונותלילדליחס

(אשרהילד.שללמיניותולהתכחשאףרכןמחולשותיו,להתעלםהסצריכים

רצונותיו.שלוהגבלהעונגעלויתורערדלאומורת,מחלהלוירעוערדלאלילד)

 . 1985ירושלים,בישראלהפסיכואנליטיתלחברהשהרגשההרצאהבעקבות . *
יחד.גםושירהפסיכואנליזהואהבשידעאילןאלעזרפרופישללזכרו

 . 1989 ,אוגוסט , 1מס•חוב• 1כרךלפסיכותרפיה,ישראליכתב-עתב"שיחותיילראשונהפורסם
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"הודהבריאה,למרכזהילדיהיהובשניתלכבודויתוקנווהחברההטבעחוקי

האהבה ...הימיםנשכנולעצמנווימיינועצמנושאנוכפיהתינוק"מלכותו

מאשראחרתאיננהילדותיתכההיאוביסודהללבנוגעתשכהההורית

מתגלגלכשהואגסהקודםטיבואתמסגיראךמחדששנולדההוריהנרציסיזם

שלנאידיאליזציהמסויםספקאפואמטילפרויד _ 2לילדו"ההורהנאהבת
הואונאמת,ההורית.האהבהלשאלתמעברחרגלאאבלההורים,אהבת

אשרהוריו,ויוקסטהנליוסשהתענייןממהיותרהרבההנןבאדיפוסהתעניין

אתידעלאשפרוידלשעראיןמחיקם.הרחקלמוותננסגורלאתחרצונעצם

ע'י'ליוסקוללהקיקלי,הנוסחעפ"יהאודיפודיה.שלהמפורסמיםהנוסחיםשני , 
יכוללאושםליוסע"ילתניוהונאנחטףשננואחריכריסיפוס,הנעראני

חיתההנןבאדיפוסההורהליוסשלהפגיעהבנפשו.ידושלחחרפתואתלשאת

עפ'י'שהתגשמה.ההורהשללעונשראויהמיניתמשאלהעלאכזרידיוגזראפוא

רוצההואאסכינענהתדלפילאלבפנותואבלזכר,בנןליוסרצההדלפי,הנוסח

שניכןאסלפנינו . 3יירצח-בןלוייוולדאסשכןבנן,לרצותלואללשלוט,

עלכאיוםהילדותפיסתחטאכפריהילדתפיסתהורות:בעיותשלפרוטוטיפים

עוון,כמזכרתההורהע"ינתפסהילדכהוניןכהביוההורה.שלהקריירה

שפרוידאע"פכיכן,עלנראה,בלבד.אהבהשלכאובייקטולאכאיוםכמיטר,ד

אצלונתקפחההיל,דמןשגדלהמבוגרשלהפריזמהדרך- rנילהתעניין

נדחתהוכךהילדאתהמגדלהמבוגרשלהפריזמהדרךבילדההתבוננות

הילדות.שלהפסיכולוגיהמפנישניםעשרותכמהההורותשלהפסיכולוגיה

כלראשיתבבעיה,ונתבונןהקליניתהסופיסטיקציהאתמעטנדחהאבל

ליד-ההוריתהחוויהכילנואומרתוזוהנפשית,ההגיינהשלהמבטמנקודת

ומכאיבה.רבהאגואיסטיתבפגיעהגםרוויהוהמפרים,החיובייםצדדיה

התמכרותדהיינו , Primaryו naternal prcoccupationהמושגאתטבע 4ויניקוט,

ואיכפתיותאמפטיהשלאינטנסיביתהתגייסותשעניינהראשוניתאימהית

מענקמעיןזההריהנסיבות.ומחויבתבריאהמונומניהמעיולתינוק,המכוונת

עייפות,נגדכתהליךהנחוץבזמןבדיוקהאםאתהמתגברפסיכולוגילידה

הלאונאמת,לתינוק.דהיינו-להןשגרסלמילהתנגדותונטייהכוחותאפיסת

פרק-דרךקשים:דרךפרקישניביוההורותבדרןסימוןאבןמעיוהיאהלידה

 , Dפיזיקאלי'מערכותשינויישלהסלמהמסוימתמבחינהשהואהריון'ה-אחד

קודםמישקלשיווישלולהפרהלעייפותהמניאיםופסיכולוגייםפיזיולוגיים

יום-יוםבלשוןאוהרווחה,עלאיוםהיאבופגיעהכלולפיכןנושמורגלים

עבורואשרהלידה,עםהמתחילבהורות,שניפרק-דרךהעבודה·:כתנאי"הרעה

מרותקונריו.צרהואגסלרחם·:מחוץ"הריוןהביטויבהצלחהנטבעראשיתו
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ההאכלהההנקה,שלהמאמץמהתווספותכתוצאהלעייפותיום-יומיותועילות

תינוקה.ושלהאםשלושינהעיוותמחזוריביוהבסיסיהתיאוםוחוסרוהטיפול

אושרלצדואופיינייםשכיחיםנפשייםקשייםהתעוררותלהוסיףישולזה

קשייםשלתוספתגםכאןישהנפשיתההגיינהשלהמבטמנקודתההורות.

שלכרוניתהצטברותבגללאיתםההתמודדותביכולתהפחתהוגםחדשים

ומוכפלהמוחרףקרביי,"תשישותבשםהידועהענייניםמצבבקירובבהו .. mץיי!:נ

שלמציאותםהאישיות,שלהבשלותרמתשלהמסורתייםהגורמיםע"יכידוע

ההיסטוריהוכמובןהופעתםופתאומיותהלחציםחריפותועזרה,סיועגורמי

איזהעצמואתשאלשויניקוטפלאאיו .לקושיהחשוףהאדםשלחאישית , 
שההורותהקשותולתביעותהאימהותשלהאפשרילמשברהטבעמכיופיתרונות

התזונתיהפתרוןשהואחלב-אםלהכיןדואגשהטבעכפיהלידה;עםמידמטילה

שלמוגברגיוסהחיים,בעליאצלכמוהאדם,אצלקייםאףכןלתינוק,המובחר

אפשראיאותו.המגדלעלמוטלגידולועולשכלהתובענילתינוקהתמכרות

מתמודדיםכיצדהשאלותאתלשאולמבליההורותאתנכוןלהביןאפוא

בניסוחומעטנרמזואלהקשייםהילדים.מגידולהנובעיםהקשייםעםההורים

המתעוררים"הרגשות , sהרצאותייחמשהפסיכואנליזה,בייעלפרוידשלהכללי

לאהםהאחיםשביןביחסיםלכןובסמיכותוילדיהםהוריםשביןאלהביחסים

ההמוןשלבייפסיכולוגיהועוייניםיי.שלילייםגםאםכיואוהביםחיובייםרק

יחסכלכמעטכיללמדנו,יצאה"הפסיכואנליזהכותב.הוא • 6האנייישלוהאנליזה

הוריםיחסיידידות,נישואין,-יותררבזמןהנמשךאנשיםשניביןאינטימי

אשרועוינות,(אבוסיה)מאיסהריגשישלמשקעמתהווהכזהיחסככל-וילדים

מוסיף·הואשולייםובהערותמתחמקת".תפיסתםנמצאתההדחקהמשוםרק

עלמבוססכזהיחסלבנה;האםשליחסהוהואזהמכלליחידיוצאאולי"יש

מוצאכנקודתמאוששנמצאוהואלימיםאותומפריעהתחרותאיןנרציזם,

ולולהעלותכדיהקליניתהסופיסטיקציהאלנחזורוכאןמינית•.ילבחירת-מושא

כולםלהורות.האופיינייםהנפשייםמהקונפליקטיםכמהקטלוגיבאורחרק

עלוקושימעמסהכמובן,להוסיף,עשוייםוהםמאודורווחיםאופייניים

שכלדהולדשלהתמציתיותבשורותיולדוגמאנקראהורה.שלההתמודדות

משברמסמללהירההמבוגרייהיותעצמה.בפנילהרצאהנושאהואשלומשפט

וחוויותהסתגלותשלחדשותצורותומזיןהמבוגרות,בחיינוסףהתפתחותי

במעמדנדרשיםשינוייםתיפקוד.ורמותצורותשלמחדשאירגוןולעתים

שלהתפקיד-מזהלמעלההאישי.החייםובסיגנוןהכלכליהחברתי,המריטלי,

ולהוריו.ההורהשללילדותוהקשורותאינטרפסיכיותאסוציאציותמעוררההורה

סיפוקתוקפנות.פחדיההורהאצללהפעילעשויהרךהילדשלהישעחוסרלמשל

היטבסופקולאשצורכיהםבהוריםקינאהרגשותלהפעילעשויהילדצורכי
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בושהתנסומהעלועודעודולחזורלהפוךיכוליםהוריםשלהם;בילדותם

הנאהוליהנותילדיהםעםמודעלאבאופןלהזדהותעשוייםהוריםכילדים.

לתפוסעשוייםהוריםכילדים.מהםנהנולאעצמםשהםהסיפוקיםמןיתירה

היל,דשלמינוהלידה,סדראליו_;_בקשרתחרותיותולחוותכאיוםהילדאת

אצלמיוחדותמשמעויותלקרבעשו«t:נתיו iוכשרונתכונותיוהחיצונ,ימראהו
קונפליקטסוגישלדוגמאותכמהרקאלהונו.ישלובעברוהקשורותההורה

הילד.לידתעםבהורהמופעליםאשר

הסיכוייגדלכךשבהורה,הפסיכופתולוגיהשרידישלעוצמתםשרבהככל

שלעוצמתהשמועטהוככלליל,דביחסומודעתבלתיאומודעתלהפרעה

ובהתאמהביעילותימולאשהתפקידהסיכוייגדלכןהאישית,הפסיכופתולוגיה

מינילעוררהילדעשויהתפתחותובמהלןהילד.שלההתפתחותייםלצרכים

יכולתעפ"יהמבוגראצל(ריאורגניזציה)מערכותבשידודוצורןקונפליקטים

הילדבעיותביו(רוורברציה)ההתחדדותדרכיוע"פההורהשלההתמודדות

ברבאםעימן,מתמודדהורהשכלקשותנפשיותמטלותאלהכל . 7ההורהובעיות

בתבוסהואםנמנעיםבלתיכשלובותבמחירהניקניתבהצלחהאםבמעט,ואם

הנתפסהילדכנגדואיבהכעסאכזבה,והתרבותשליליקסמיםמעגלהגוררת

האיבהשםהמוכה,הילדשלבתיסמונתרואיםאנוכזאתתבוסהלהם.כגורם

אומלאהנטישהשלבדוגמאותאףוכןהכףאתמכריעותהתינוקכלפיוהדחייה

טיפול.מניעתאוהתאכזרותחלקית,

 8נוער"לבניהמבוגריםשינאתעלומזה,מזה"דורותשלףליאוןשלבספריהם

היסטוריותדוגמאותמובאות , 9הילדות"של"ההיסטוריהעלמרסזהלוידושל

יביאושהיוםהתאכזרותלילדים,הוריםהתאכזרותכיללמודאפשרמהןרבות,

האיבהומצפצף;פהפוצהואיןבאירופהנפרץחזיוןחיתהלמשפט,אנשיםבגללה

הילדותאויבישארלכלהמרחלקהאתותרמהומקובלתמותרתחיתהלילד

ועוד.גופניתעבודהלקור,הפקרהרעב,מידבקות,מחלותמגיפות,הקטלניים,

התפיסותהשתנובהמהירותבאותההשתנהלאההורהשלטיבעואבל,

ושרירקייםועדייושלומו,ולהבטחתהילדלהגנתבנוגעוהמשפטיותהחברתיות

מקורהוא"כשהאובייקטיצרים"'וגורלותב"יצריםפרוידשניסחעקרוןאותו

הרוחקאתלהגדילהשואפתמגמהישהעונג),שלהיפוכו(דהיינוצערלתחושת

כןאחריעלולהזושינאהאותו.שונאיםואנובדחייה.חשיםאנו ...האניוביובינו

אומריםאתםי. oלהשמידו"כוונהכדיעדאותו,לתקוףנטייהכדיעדלהתגבר
רבהמידהנחוצההאלה,הדבריםכלנכוניםאסכיובצדק,כלנכס,בוודאי

ומציאתהקושיבערןהמעטהולאכזבה,לכאבסובלנותאהבה,שלועצומה
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שאסהחיוב,לצדהכףאתלהכריעכדיהילדשלהטוביםבצדדיםעצוםסיפוק

כילומר"ניתןמשיקגו,גוטמןדודכותב ? Dהלועדוחיינושרדנוכיצדכןלא

הקשרבשימורויותרהעצמיבשימורפחותעניינולנרציסיזסהאבולוציוניהרציונל

שללשימורוחיונימשהופחותלאהמיןלשימורחיונישהואילדי-ההורי

שלבפסיכולוגיהמשפיעכגורספהנתפסתההורותשלהפסיכולוגיה . 11יד" nהי

שלההפוכה,אוליהשונה,קביעתולנוכחלכתמרחיקתהתפתחותוזאתהיחי.ד

לילדו.הגרנדיוזיתזיקתואתהקובעהואהאדםשלהנרציסיזסכי ,-1914בפרויד

להטותמנתעלנידרשיסעוצמהרביתהליכיםשניכיהניחוויניקוטוגסגוטמןגס

אתהניחכאמור,ויניקוט,בלבד.האיבהלצדנוטהתהיהשלאההורותכףאת , 
האיבהלנטייתמהופכתשהיאהראשונית,האימהיתההתמכרותשלקיומה

אתולרומסלפארנועדרב-העוצמההנרציסיזסכישיערוגוטמןהטיבעית,

הסהנרציסיזס,בעזרתוכ.ןהמותשיםבהוריםופוגעמייגעשכההקטןהתינוק

ודחייה.אכזבהבעייפות,ופחותעוצמה,ורבתמשכרתבחוויהיותרחשים

-15כ .) 1980 (וגוטמן ) 1956 (ויניקוטשלמאמריהםהופעתביןעברושכיס-25כ

כנגד"אהבהספרואתמנינגר,קולכתבויניקוט,שלמאמרופרסוםלפנישנה

מחולקלפורקןמביאהאישהדיכויכיהבסיסיהרעיוןאתמפתחמנינגרשנאה".

י'פחדוכימשוכנעבהיותושבחייה.והילדיםהגבריםביושלההתוקפנותשל

יצרישלהרועמפניאלאהעולםשלעוצמתומפניאינםהעיקרייםהאדם

בבלי-דעתהמבוצעים"הפשעיםעלמצביעהואעצמו"האדםשבתוךהתוקפנות

התנגדותאיומים,עקביות,"איהשארביןמונהוהואילדיהן"כנגדאימהותע"י

אתמעוררותשהןמפניאוהמבוג.ראתטורדותשהןמפניהילדלפעילויות

כפייתטריביאליים,ענייניםעלקטטותהבטחות,הפרתשלו, Dהנוירוטייהפחדים

והגדול .לילדשקריםאמירת •שיחודוהיל.דנטישת ".הילדעלהאםחרדות

וכ.ן . 1ישרה"'ובלתיצבועהחייםפילוסופייתשלהשרשההואכולםבפשעים

חזרהכביכול,טועןמנינגראימו,אתשרצחבןעלהחיים,מןסיפורבהביאו

קורלטיבייםקשריםשלרגישבאבחוןטעהלאמנינגרשלה.לאכסניההתוקפנות

התקופהרוח '(•פעהלךהאחריות,לשאלתבנוגעאבלסיבתיים,מסויםובמובן

כלאתשהעמיסהסכיזופרנוגנית•,י"האסהמושגבעזרתלאפיינהשניתןשלו'

שלזותפיסהאימו.כתפיעלהאדםשלהנפשיתהבריאותלגורלהמחויבות

עלועולקושיעלקושיכמובן,הוסיפה,ילדה,גורלעלהאםשלבלעדיתאחריות

אימה.שלהסבתאמגורל-1950באםשלגורלהכמהפיקשההיהזהבנידוןעול.

אם-ילדביחסינמנעיםבלתיהםותיסכולים"אכזבה ,-1954בכתבהפרוידאנח

האםשל ..יה riחסרונועלהאינפנטיליתהנוירוזהבהיווצרותהאשמההטלת
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שליכתרגום '"-ו ?i-~-2ו __:כ.כזוב,הנגדית·:בהעברה"שיגאהעלהמפורסםבמאמרו

ואתקיומהאתומעריכיםהאםאהבתעליודעיםייאנוקלות);ובהשמטות

אסגסתינוקה,אתהאםשינאתשללהתהוותה Dנימ'וקיכמהאביאעוצמתה,

סכנההואהתינוק .).ג.ב.ו-1921מפרוידשללהערתוויניקוטרומז(וכאןבןהוא

ומכשולאתגרהפרטיים,בחייההפועההואהתינוקובלידה.בהריוןלגופה

נוהגוחס,יודעאיננואכזר,יהוא ...לדדיהמכאיבהתינוק ...הנבחריםלעיסוקיה

הפרשותיו,כוללאותו,לאהובעליה ...שכרללאמשותתחרופה,כבשיפחהבה

התינוקבידיה.כשתחזיקוחודהלהיותלהאסור ...הראשוןהוגעולמןמחירבכל

להמניחהואאיו-ובמיוחדעבורו,ומקריבהעושההיאמהכללתופסאיננו

לפקפקלהוגורסשלההטובהאוכלאתלקבללעתיםמסרבחשדן,הואלשנוא.

לשאתמסוגלתלהיותהאםייעלוכותב:רעיונואתלפתחממשיךהואבעצמה'.'

לבט!'>יכולהאיננההיאדבר.עימהלעשותשתוכלמבלילתינוקשונאתהאת

מסוגלתשהיאמהמפניפחדהבשלשיגאה,לחוותיכולהאיננהאסכלפיו.אותה

התיאוריהנובעתשמכאןאניוחושבהמזוכיזם,עללהישעןעליה-לולעשות

תרומתעלוחשובהנוספתהערה(זאתבאישה"טיבעימזוכיזםשלהמסולפת

במינו"המיוחד .).ג.ב.רהמבוגרשלהפסיכולוגיהלעיצובפסיכולוגית-ההורות

מבליכל-כןולשנואתינוקהעל-ידינפגעתכהלהיותהיכולתהיאבאימהות,

באחדיבואו,לאאויבואו,אשרלתגמוליםלצפותהיכולתוכןבו,לנקום

תינוקהלהנאתלשירשתוכלערששיריבכמהנעזרתהיאאולימהימים.

מילותיהן?אתמביןאינושלאושרו

שאתביתרלחתור'עלינומד.יוקלהמטעההכללהאלאאיננהילדהחייבראשית

על :; 9כבבת4"ן.: 1-שמנונג ·האס; _ 13הנויווזה"שלהיווצרותהלחקרועמקות,
היתהמלאההבנהלקבלכדיאבלמסוימת,ויהביליטציהעתהקיבלהפשעיה,

האימהותלהבנתמאו,דואישיתמקוויתובת,יתרומהשתוםלויניקוטזקוקה

ע·יינחווהשהואכפיהחיים,ואשיתשללעולםבמינהמיוחדתחדווהמתון

 .ומאירע"יהתינוק
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נדנד i'העעלנדנד"נדנד

תתנדנדהעריסההרוחלהתישוב

תיפולהעריסההענףישבר

והכלי.'התינוקיפלומטה

מפנילהוריםערךחסרתהיאהסנטימנטאליות .סנטימנטאליערששיוזהאין

מנקודתטובבה_כלאיןבאס,סנטימנטאליותהשינאה:שלהכחשהבהשיש



אתלשאתהילדיכולגדילתו,במהלךאסבעיני,הואספקהתינוק.שלמבטו

 . 14לשנוא"מנתעללשינאהזקוקהואסנטימנטאלית.בסביבהשינאתומלוא

הפסיכולוגיהבתחוםהראשייםהמיתארמקוויכמהעלקצרמסעאפואערכנו

הערששירשלסנטימנטאליתבלתילבדיקהשנפנהלפניאןההורות,של

ביוללילה,היוםניןהתפרקוהערב,פרשתאתנבדוקשלו,והפסיכולוגיה

בצורהמוצגתלישון•;יירוצהצ•כובשלוהמפורסםהקצרבסיפורולשינה.העירות

הקיוםשימוריצריניןהתינוקערשלידהליליתההתגוששותומאלפתתמציתית

וביןולמנוחה,לשינההצועקתפיזיתבעייפותהמתבטאיםהביולוגי,והאגואיזם , 
גיבורתנחירתניותרמאלפתשלו.צרכיועפיייהתינוקלרשותלעמודהחובה

ולאמאונסלתינוקאומנתשלרש-עשרה,בתילדהאלאהאם,היאאיוהסיפון,

דיהקיבלהלאערדאימה.מביתעתבטרםבעצמהנתלשהאשרנחירתה,על-פי

שינאהשביןהקשן;הקונפליקטאתצ•כובעוקףכזה,באופןלתת.נדרשתוכבר

ולהלןהיטב.מציגרהואואף-על-פי-כןהאימהותונירמתישלתינוקרצחנית

שכהך,שלבתרגומוהסיפור,מןקטעים

שרכבבההעריסהאתמנענערנשלרש-עשרה,כבתילדההאומנת,רארקהיילילה.

התינוק ".אנעים•לךקלזמרנים,נומהנומה,•נרמה,בחשאו,ומנהמתהתינוק,

לדעתואיןומצעקמוסיףהואאף-על-פי-כןונתייגע,נצטרדמזמןכברברכה.

הצווארמטה,כלפינמשךראשהנע'צמרת,עיניהלישון.רוצהורארקהיירגע.אימתי

'נומה, ...נצטמקופניהכילהונדמהשפתיה,אוריסיהלהניעיכולההיאאיןנכאב.

בחדרהצרצור.מנסרבתנור ".אטעים•- rל·ודייסההיא,מנהמתנים.ינומהנומה,

חורקתהעריסה ".שלווהשוליההביתבעלמבחריםלדלת,מעברהסמו.ך

לילית,מוסיקהשל"ה iלנדנרמתמזגיםאלהוכל-מנהמתעצמהוארקהכמצירה,

אינהזרמרסיקהעתהואילומשכבן.עלערלהשאתשעהלארזןכל-כךהמתוקה

וארקחתירדםאםאסוך,ולישוןתנומה,נוסכתהיאשכןמעיקה,מקניטה,אלא

בהקיץהוזההשינהחסרתוארקחלחמה".נותניארתהילקואזיושלרםחס

כןבתרןכמשרתת-ואומנת.להימסרגורלהאתשחרץאביהבמותונזכרת

אתלהיניקשקמהאישתרועיייהביתבעלעייימרכההוא-הלילהשערתעוברות

כךבתרךהלילה,כללבכותחדלאיננוהתינוקלהשגחתה,אותרומחזירההתינוק

יש-מנוחהלהאיןעדייןשבסופרמפרןעבודהיוםמתחילהררארקההשחרעולה

ברכה.שרבוהתינוקמסתלקיםהאורחים-מלוחדגיי"ש,להביאעליהאורחים,

נרמהנרמה,ייבומההתינוק,לידהיאשרבמנוחה.שלרגעללאנוסףלילהלהזה

רקבכייה.מרובומתייגעפועהוהתינוק ... 110אנעולךקל"זמרהיא,מנהמתנים•ו,

ומשבותעליהמעוק rןךגליהוךוהאתהמרתקכוחאןתןמהןמבונה:אונהזאת

ממנו,ליפטרכדיהכוחאתמחפשתסביבותיה,עלמסתכלתהיאחייה!את
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אללמעלהמציצהועיניה,כוחותיהמצמצמתמאר,דמתעייפתהיאמוצאת.ראינה

האויבאתומוצאתהפרעההקולאלמקשיבהקריצות,הקורץהאורכתם

פעוטדברהיא:תמיההצוחקת.היאהתינוק.-הואזהאריבחייה.אתהמשבית

הםאףוהצרצורהצלליםהאור,כתםדרמה,כה!עדממנהנתעלםכיצדכזה

מחייכתהשרפרף,מעלקמההיאמיתעתע.וארקחשלדמיונהרמיתמהים.צוחקים

ומדגדגתנעימהואילך.אילךבחדרעוברתהיאבעיניהלעפעףובלאבהרררחה,

להרוג ".ורגליהבידיהארתההמרתקהתינוק,מןותיפטרמעטערדכיהמחשבה

בעיניהקרוצתצוחקת,וארקח "'לישרןלישרן,לישרן,-כךואחרהתינוק,את

התינוק.אלוגוחנתהעריסהאלמתגנבתהמנורה.אורעלבאצבעומאיימת , 
עלשימחהמרובשוחקתהריצפה,עלושרכבתמזדרזתהיאאותרשחיבקהלאחר

שלזמנו . 1sכמררת"עזהשינהישיבההיאכבררגעוכעבורלהודם,להניתןכי

שאיננומפנילפורענותמרעדזמןזהרלשינה.העירותשביןהמעברהואהסיפור
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עייפותכלנאגרתהזהשבזמןמפניבו,ה.מטפלתהדמותוביןהתינוקביןמתואם

שאיואחריםרווחהלעיסוקיפנוילזמןאולמנוחתה,האםמייחלתרבוהיום

שארשללהשלמהאלאלרווחה,ולאלמנוחהלאהרובפיועלבמרכזםהתינוק

לורקה:שלהאוסףמןערששירכדבריוהמשפחה.הביתחוברת

המלאכה,רבהרבהכינומה,ילדינא"נומה

 _ 16כהלכה"הטליאםלךבגדידאתלכבס

רכיטובים,ולשיקוליםלסבלנותטובותבריתבנותאינןומותשותעייפותכימרבן

ואהבה.איבהשללקונפליקטמוקדנקודתהיאהשינה,סףעלהערב,שעת

לפי'קשורההיאמפחיד.מימדבהישומיוחלתרצויהשהיאככלעצמה,השינה

באיבודגםאלאנעימים,רגרסיביםובצדדים'טובהבמנוחהרקלאטיבעה

בהישהגבולות.ובטשטושבחושךקשורההיאוהפיקוח,השליטהשלהדרגתי

למיתה",מששיםאחת"שינהע"בד•דףברכותבירושלמיחז'ילכמאמראפוא

בישהחזרתוקייםחימלךלפניואני"מודההראשונההשחרברכתנוסחוכך

בזמן,הילדעיניתעצמנהלאאםהנעצמות.בעינייםכפולמימדאפואישנשמתי".

קביותשעהלצדישתעצמנה,ראםלהתחזק,אולהתעוררהאםתוקפנותעשויה

למיטתבלילהשנחרדמיהיטבאותרשיכירחרדה,שלאחדקברווחה,של

ולנשימתו.לרחשיוהתינוק,

מנתעלאימהותבידינתנהשהתרבותהאמצעיםמהםאפואלשאולנרכל

כלראשיתניזכרהשינה.סףעלהיממהשלהזההמשבריהקטעעללהתגבר

הילדשנתלעזרת ..הנקראתאגדית,זמרתהואהחולאישהחול.איששלבדמותו
__ 



נעצמותמפניהםאשרזהובים,חולגרגריבעדינותזורההואלבוא,הבוששת

אמריקאישירהטובים.החלומותלעולםמפליגהקטנותהעינייםובעלהעיניים,

שייןסנדמןמרראשון,ובמבט Mr. Sandman send me a dreanומבקש,מתוק

ביןאפשריקשראיזשהובדוחקתמצאותבקשואםהטובות.הפיותלמישפחת

רעיוןוביןרבה,עייפותבזמןבעיניםלפעמיםשחשיםהקלותהדקירותתחושת

בעינייםחוללזרותוקשה,תוקפניהרעיוןשנייה,במחשבהבעיניים;הניזרההחול

לראותשאפשרכפיומכאיבה,כפויהעינייםלעצימתהמביאאכזרי,מעשההוא

היםשפתעלבקיץנטורליסטיבאופןולפעמיםאלימות,סרטיאלובאי

(יד J"ישןהחול,באישהשימוששלפירושוכ,ןאםילדים.שלנימרצותבקטטות , 
המפורסםבסיפורוהופמןא.ת.א.אעניש."ואכאיבאכעסכןלאשאםבנועם

שלהרעיוןאת .הנפשיתלאמתנאמןאן .פנטסטיכאופןמפתחהחול","איש

גיבורעלומוותשואהממיטוהואילדים,עינילעקורהשואפתורצחניתרעהדמות

ומרביתוהטובה,השינהאתומקרבתמיטיבהשמקצתוהחול,איש _ 1הסיפור'
כשאומריםדעתנועלעולהמהובאמת,הערש.שירשלהנגטיבהואאימה,מטילה '

 ...לקבלעודמכקש"אינניכן,הצעירוורטרשלעטודרךכותבגיתהערש!שיר

מצאתיואותולינחוץערששירלמדי;מעצמוזהלבתוססהןהלהבה,עידו,ד

כיישקוט,למעןהרוגש,דמיאתאשכןקרובותכהלעתיםשלי.בהומרוסבשפע,

מהאפואפירושוהערששירראית".לאמעודןומסוערמטולטלכלבכ,ילכ

בפיהניתןלמוצץכאנגליתקוראיםוכן , pacitierמעיןורוגע,מנוחהשיביא

השינה.לקראתבפרטולהשקיטםלהרגיעםהתינוקות

ב-הצעיר"ב"הפועלשהתפרסםמרים",של"בארהמוקדםבסיפורעגנון,ש"י

לפיאזמובניםדיאוליהיולאאימושלדבריהרוב"אומנםכותב, , 1.7.1909

בעצמותיוהטובכשמןמזלףוהיהועצוברןכןכלהיהקולהברםהיל,דשנות

שיראתזוכריםרביםוכןעכשיו".אותומעדןהיהעוניובימיאפילופגשלאוריחו

הערש.

הטובשריחובעצמות,הטובכשמןלזלףמצליחשהואהערששירשל_סודומה

כמהיחדבוחובריםאוקיאניים!לגעגועיםמוקדשהואזיקנה,עדמילדותפגלא

שירכמולהולכיםמיועדהואאיןראשית,מיטיבות, .כפלהמכפיליםיסודות

מכורבליםלשוככים,הואמיועדכקונצרט,אובהרצאהליושביםלאואףהלכת

כמיטבמושמעהואשנית,משובחת.התחלהזווהריאמא,בידיאוטוב.הכערש
--. ··--·------

הנשימהשרטטכןכדיעדקירבהמתוןולפעמיםהמיטיבההדמותשל.·.קולה

מיואיןהמוסיקה,מיטבהערששירלרשותעומדתשלישית,השיר.נשמע'עם
אתלנתחנאהמלאכהולמוסיקולוגיםאחר,אוזהערששירכאהבהזוכרשאיננו
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ורביעית,לעצמה.איפיוןבעלתשהיאהערששירמנגינתשלהנעימותסגולותיה

מיטבאתטובירחקרנישלכסףבחוטיהאורגותהטובות.המיליםאלה

שמירההבטחתמתוקים,חלומותאהבה,מתנות,שקדים,~·צימוק;~ההבטחות
במבטאחרים.סיגיםגםהערשבשירינמצאמקרובנעייןאםאבל,וקורבה.

להבנה.אתגרלנוזההריצורמים,נראיםהםראשון

כיערשךמחמדיבניפרח"נומהליפשיץדבאפריםשלישן-נושןערשבשיר

שטותההשכלה,בתקופתבעברית,שנכתבוהראשוניםהערשמשירי ' 18אניע"

המעוררותמיליםהמפורסםהעממיהלחןשלוהמרגיעיםהשלוויםהגליםעללהן , 
"מחייךשומעיםאנואניע",כיערשךמחמדיבניפרח"נדמהאחריתימהון.

לךאגיד"ראשיתובהם:בתים 12מופיעיםועתהאביע",לןשיחותהעתידים

-כמוהו"איןאומללחשך-בלתימרודףעם"בןדאחי'כהינד"כיעוברימחמדי

יוגב,נדרם,-שתהימהתהיה"שמהאשרלארץ-ישראלהשירמובילדאח"כ

להדריםיפהשאיננהשעהלןאיולומר:תוכלורועה-רוח".לאאךאנו,רועה,

אתמביןאיננואםוגםהוזמו,בשעתאפילוחשובדברהילדאתללמדיהודיים

איוזאתבכלדידקטית.הזדמנותלהחמיץאיו-בחרוזיםההסטדרידסדפיהשיעור

עלהילדבפנימרציםההרדמהבשעתדווקאכיצדבקלות,כל-כןמסתברהדבר

שםכיועדמיתהסופןאדם,"הינדלד:שרנוכאילוזההריהמר,היהודיהגורל

זדאין-נכוניםהאלההדבריםאםגםיניע."לבבןאימיםוחלדםפחדתגיע

שנימעידיםובאמתאותם.להודיעוהשינהסףעלכשהואהמתאימההשעה

אלהקתדרהמןנסוגהדידקטיהמבוגרכיהזההערששירשלהאחרוניםהבתים

שורטעצמואתותפסללטףשהוזמןמישלאפדלדגטיתתחושהעםהעריסה

עתהמנוחתןכייראתיאןהביע,לןעתהמחמדיבנירבותלי"עודבצפדרניים:

נדמה-עתידותלךהגדלירבהתנומה,לןתערבדאגהעמלתדעטרםאפריע,רק

דדםצללים"נטשוטשרניחובסקי:שלמפורסםערששירבזה.כיוצאנדמה".נדמה

מןבמהירותהשירמגיעלאןזוכריםמאתנומעטיםאפרוחי".בנינדמהציפורים

אסונך"גםאושרןזהואןבני,היכן"עיבויהנם.והאפרוחהציפוריםהצללים,

טשרניחובסקיכתבכןאפרוחי",בןתהיהאכזריםידתהיה,"גברדאח"כ

ילדהפעםהיל,דאתמרדיםהואאחרערשבשיראח"כשנה-40ו-1896ב

ליילד"ילדספרדית:בהברהכברעתההבאות,השדרותבעזרתארצישראל,י

נדמהנדמהוחלוצה,חלוץבןפצצהקולאלילידיתיוהתן,קולאלחיבלתידניתן

עודודלההגבולעלדמישמרתהלולפרוץחולה,"שהואח"כ:נדם"נדמהנדם

נדם".נדמהנדמהנום,נדמהנדמהחלוצה,בןמהרגדלהקבוצה

ששיראע"פהראשונה:שראינו.ממהעתהכברלהוציאאפשרמסקנותכמה
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איןלשינה,המעבראתלוולהנעיםהילדאתלהרגיעהמכווןמעשישירהואהערש

פיידוצנטריאיננוהערששירהשנייה,בלב;דומטיביםנעימיםורעיונותמיליםבו

המבוגר;שלהלבמרחשימעטלאבוישהילד.צורכיכנגדורקאןומכוון

תוקפניקשה,אופיבעליותכניםמיליםגסהערשבשירלמצואאפשרוהשלישית,

ביןבו,חשתםשבוודאיהפעראתלהזכירכםמבקשאניזהעםיחדומריר.

שלובוודאיהמנגינהשלהנעימותוביוהערששבשירהשאלהמעורריהתכנים

בני,"שכבהרוסיעמנואלשלהמפורסםהערששיראתעתהנבחןהסיטואציה.

מיטיבות,מילות-ערשוכצדניפלאהעממיתמנגינהגליעלכאןגסבמנוחה•.ישכב

ואףלהתייאש"אסור"אסורלהתעצל•;אסור"אסורדידקטי,לקחלמצואנוכל , 
הגורן"בוערתערש,לשירמאשרבחדשותלשידוריותרהמתאימותאיובבשורות

למנגינההקשותהמיליםדומותאיןאבלעשן".עולהאלפאמביתוגסבתל-יוסף

עמושלהערששיריעלכשכתביפהבזההבחיןלרוקהאותן.המובילההנעימה

השיר"מילות
 . 16מרדימה" '

-והמנגינהריגושיםמעלותהןהשינה,כנגדשטותוהןיש

מפחידים,תכניםלהכילגסהיכולהערששירשלהמיוחדטיבועלכשעמדנועכשיו,

הכלליהמירקסע"יעוקצםאתלהפיגזהעםויחדומריסקשיםתוקפנים,

תישןשןנוס,נומיובצדהערששיריבאר_ץלתוריכוליםאנושלו,והנעיםהמיטיב

בצדנעיין-היטבזוכריםאנואותםטוב,וירחצחורוגדילי-לו-לי-ואיי

-ההורהמצוקתאתגסמבטאהערששירכילהניחרשאיםאנושלהם;.האחר

שביןובאמביוולנטיותבקונפליקטלומסייעוהואבה,והכרנואותהשהכרנו

הנהוטוב.מיטיבלהיותוהרצוןמהסהבהלהוביןואיבה,כעסרוח,קוצרעייפות,

זהבשירסחר.משהשלבתרגומוגבירטיגמרדכישלמפורסםאידיערששיר

 ' 18מאדמרוככיםוכעסההאםתלונת

עינלקה

העינייםאתעצוםבנינומה

שלייענקלהנומהנומההר

השינייםלושצמחוהילד

לילולילואיבלינרדםאיכר

השינייםלושצמחוהילד

יתקבללחדרמעטועוד

ורש"יחומששילמדהילד

ומייללבוכהפהעדין
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ורש•«חומששילמדהילד

גאון",,יהיהמתלהב:האבא

חילבןבחורשיגדלהילד

לישוןקטרגעמניחאינו

חילבןבחורשיגלדהילד

בעסקיויעשהוחיל

תוארעםחתןשיהיההילד

מכנסיו~תמרטיבפהעדייו

בינתייםשליחתנינומההו

נרדםולאצרותעושהאתה

כמיםרבותדמעותתזילאימן

לבן-אדם.תהיהשתגדל,עד

גסשפירושהכבר,יגדלשיענקלההמישאלהשקופההמרוככת,לתלונהמבעד

איד,יהכאחיותמיםצרפת,יערששירזהכעיר .שלוהגידולמתלאותלהתפטר

לעברית:חופשיובתרגום"דודומינטה",

ליקטנטנהנומיליחמודה"נומי

תקומיעשריםבגילנומינומינומי

התחתנה"'ורותישנהעשריםעברו

הקודם,הערששיראתהשרההאםמןקיצרת-רוחזהערששירהשרההאם

-הדקמןדקרמזכאןישואוליהילד,גדילתשלהיפהההדרגהאתוחסרה

אידיערשבשירעימך.עתהלישישמהבחלקןלןויעלהלאסתהייתתחתנ,י

קדימה.צעדצועדתהמרירות 19מלצרשמשוןשלבתרגומושפירברוןשלאחר
הדלותאתל,ימצץחיותיכלאתעכביש,שםמתנודדעריסה,שםגג,"תחת

עםקושרהזהשהשירההוריתוההתרוששותההתרוקנותתחושתמולהוריש".

אחראידיערששירהילד.מןושילםנקםלוקחאחרששיריפלאלאהעריסה

אתהתקום.ובריאעיניךעצוםמחמדיבני"נומהנעימה.מנגינהלצלילימספר

אתהעריסתךאתולנענעלשיררקלאמך,ומכאיבלישוןרוצהולאבוכהמתפנק

שלבעזרתו .' oאידייסשירי-עםשלמודרניתבאנתולוגיההשירמופיעכןמבקש".

המשךשלישנותגירסאותכמהעםנפגשתיהיהוד,ישיר-העםחוקרנו,ימאיר

לבלתיעד·שחשבןהאנתולוגיהלעורךקשותכל-כךהנראהכפישהיוהזההשיר



עםבחוץיושביםוהזקנות"הזקניםההמש,ךהואוכך .והשמיטואפשריות

יחטפוהובוכהאותומוצאיםשהםילדארוכים,חודים-ולחרבותחרבות,

שלשינחהאוהשמטהנוספות.גירסאותבזהוכיוצאהבאר','לתוךויזרקוהו

בשירידידקטייםבתיםשללהשמטהדומהערשבשיריכאלהתוקפנייםבתים

רואותולכןאהבהשלמעטמיקדשהערשבשיררואותזוגםזו-אחריםערש

עצמוזהענייניםמצבוהנהבהיכל.צלםבבחינתהאהבהאתשצורםמהאת

ומבקשבוהמשתמשההורהמבחינתהערששירחוויתבמרכזהעומדהוא

החמיםהלברחשיבעזרתולהביסםכרעיםהנתפסיםהלברחשיאתלהכריע

יותרנמוךהואסופרסיה,הכחשה,השמטה,שלהאחד,שהפיתרוןאלאוהטובים.

לזה.גםלזהמקוםבושישמירקםבתוךהכלהשלהשנימהפיתרון

ערששירישלהאחרבצדהיטבחשעממיים,ספרדייםערששירישאסףלרוקה,

שלהםשלנו'הערששירישלהנוקבתעצבותם"עלוכתב,במסירותשליק,ט

אתלהמתיקצריכותאשרביותר,המיואשותוהמיליםביותרהעצובותהמנגינות

ייחדההילדלשנתדווקאברגישותם.לחבלמועדותאבלהפעוטות,שלשנתם

אףעלהמר?חדרהערשלשירדווקאזה,כיצד .בדמוהמתבוססהשיראתספרד

השיריםאתהחיים.מןאכזבתןעללשירשלאיכולותהנשיםאיןלילדיהןאהבתן

והואמנשוא".כבדצלבמעיועליהן,למעמסהשהילדהעניותהנשיםחיברוהאלה

הינואהבהפרי-צואריעלנושאתשאניזה"תינוקשלן,האוסףמתוךמדגים

צוארי."עלויטוריועודאשאולאחבלליהמצארחמיםמלאאלויטוריו.ושמו

באכיאומריםהקן.עלעיטלוחגהרחובבקצההרחקיישםאחך,ערשובשיר

שמצוקתןאימהותשלאלהקשיםערששירידווקא .' 1המסכן"הגוזלאתלקחת
גםומובעיםבהורותלעתיםהניגליםהקשיםהקוויםאתמראיםמנשוא,קשה

בת-מוות-הואבניאםגםבישיפגעמימוותבןכהלנסחםונוכלהערשבשיר

קשהכה-האלההקשיםהטלטוליםמןמוותעדעייפתי-בבנהשתפגעמי

טוב.להיותלעתים

בויארסקיה''ריבהשלופשוטתמיםערששירבפניכםלהביאמבקשאנילסיום

איריים)ערששירישלעשירהאנתולוגיה(שתרגםאופקאוריאלשלבתרגומו .

המיטיבהחומרבתוךהתוקפנייםהגורמיםשלהתרכבותםאתיפהלהציגשיכול

למרותוהרמוניהשליטהשובלהשיגהמישאלהאת-ובעיקרהערששירישל

התוקפנות,

נוצותמרוטהסבתה•לה

ועודנוצותפו,ך
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ליוסלהיהיהכר

ורודאריגשל

בני,נומה,

בני,נומה,

במנוחה.נומה

תניע,ארובהרוח

 ...מסיעאנשיםאבא

 ,לו-לי-ל,יאי-לי

מחמלי.נומה

העגלה,עםאבא

רחוק.עודאבא

לן:יביאקטןסוס

כחוק!"דהר"יוסקה,

העגלהעלאבא

הגבירדב-ברעם

שלייוסלהנומה,

 ...דירפארזייןזאלגבירזעם

העגלהעםאבא

לשוב.ממהר

יוסלהאתרוצההוא

  ...שובלחבק-בק
בעגלה,באאבא,

 ...פתוחהכברהדלת

-נפלאזוג-נעלים

לן.הביאהוא

אימאאלאהמורטת,היאאימאולאהנוצות;במריטתניסתרהתוקפניהיסוד

אפשראןליל,דרןנוצותכרלשם-והמריטהסבתה•לה,אלאעודולאאחרת,
בשיריכל-כןהשכיחהמוטיבואח"כהתוקפנות.לריכוךנאהדוגמאזוכילומר
צאתעםיחזורלעבודההלך"אבאבפרנסהעסוקאבא-כאןאיננואבאערש:
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הואהמציאותאתלפעמיםמבטאשהואעםזהמוטיבמתנה";לךיביאהלבנה

מפניההגנהעליושמוטלתוהמגןהשומרהגורסכיהמישאלהאתגסמכיל

קריאהגסזאתועכשיו;כאךכרגעהואאיךכיאסביטחוןוינסוךישובפורענות

שיכולהמאזןאתיכריעאסהילדאתלתקוףהיכולהכעסמפנילהגנההאםשל

ישאשמההמעוררבילדהפגיעהשלהסיכוךעלהשינה.סףעלכל-כךרופףלהיות

כמקרסהערשבשירמוצאיםלפעמיםמתנה;להבטיח,פניםכלעלאולהביא,

דומה.סיבהכנראהלהשישהשירסוףלקראתהתנצלות-מתנההבטחת

בשירופחדסכנהמילחמה,אירועישלנוכחותםאתלהביךאפשרדומהבאורח

ודורשתפנימיפחדהיוצרתהתוקפנותשלהפנימיתהסכנהשלכהשתקפותהערש

מאפשריםהערששיריכיאפואנראהכנגדה.פנימייםומילחמהמאבק

תרבותיתמתכונתבאמצעותההוריתוהאיבההתוקפנותשלזהטוקסיקציה

לרקונסיליאציהמצוינתהזדמנותהרךבגילההורותלשרותהמעמידהמוכנה

לסכךיכוליםשהיווקונפליקטואלייסאמביוולנטייםרגשותשלפיוס)של(מפגש

הערששיריכיאסהילד.שלההרדמהמהלךואתההורהשלהעצמיאת'הרגשת

היטבמייצגיםהסוהמוסיקה,השירהאמנותשלהכותרתלגולתנחשביםאינם

נויפנחסשפרופ'סוגיההאדם,שלהנפשלחייהאמנותיהפיתרוךשלתרומתואת

 .' Jבהבנתהעינינואתוהאירחקר

האניפסיכולוגיתשלגישהבאמנות,הצורהשל"יצירתהעל-1979מבמאמרו

של·ינמי rההיפוכו·יוק rבהואהיוצרהאמןשל"פיתרונוכותב,הואליצירתיות"

העולהפנימייםמישקלושיוויסדרלשמרמאמץהיאנוירוזההנוירוט.יהפיתרוך

וכדבריפיצולדורשהמסוכנת,המישאלהשלהחופשיביטויהמניעתבמחיר

שתהיינהכןהפוכיםכיווניםבעלותהזדהותבמערכותפעילה"החזקהקרנברג

מזו".זוניפרזות

היוצרהאמןשלנילאההבלתי"המאמץעלנוימצביעהנוירוטילפיתרוךבניגוד

שלוהאנישלהמארגניםהמאמציםמןחלקזהוהמושלמת.הצורהאתלמצוא

אתולאחזמושלםלסדרעצמושלחלקיםלארגןלושתאפשרמתכונתלתפוס

שלדבריהשירכןהאדם,וכןהאמןכךאינטגרטיבית".לתבניתשבתוכוהניגודים

הדינמייםהניגודיםניפגשיסשםההצטלבותבנקודתמתרחש"הוא 24הופר

יחזייגסמתוזמריםאובמקהלהעוליםוהסהשיריההיגדשלבקוסמוסהכלולים

הערש.שירוכך-
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חינוכיכמסרהשואהשלהערששירת

רבביעל

הדיוןכימדגישו"שואהייעדשיי"שירתהמושגיםשנישלהמצמררהצירוף

המנסהאחרת",ייפלנטהשלבשירההדין'מעלמאשלאבשירהעוסקשלפנינו

להעבירוהמבקשתאדם,שלהשגתוליכולתמעברשהםאירועים,לתאר

לבטא.מיליםשלבכוחןשאיוותגובותתחושות

השואה!בתקופתשרוהאמנםפליאה,מעוררוהואייתכןזהמצמררצירוף

ערש!שיריהשיריםביוהיווהאמנם

היצירהמחקרמזה,יותראבלערש.שיריגםשרווכישרו,כימעידההכותרת

 .ההיקףהיאבההבולטותהתופעותאחתכימציין,התקופהשלהספרותית

אתמדגיש ) 1978 (שיינטוךהשואהספרותחוקרבה.שנכתבההשירהשלהעצום

לאהיהודיתבהיסטוריהתקופהבשוםכימצייןכשהואהתופעה,שלייחודה

שלכל-כךורחבהמגוונתקשתידיועלהרבה,כהספורות,שניםבמשךנכתב

 !ספרותיות.צורותשלגדולכהמגווןמחברים,

קולמרותאולם,האנושי.הנסיוןשהכירמהמכלזותקופהמפרידשברקואמנם,

זושירהלראותאיו-התקופהאירועישלהמוחלטתחריגותםולמרותהשבר,

שדשיהלתקופתה,שקדמוהערכיםומעולםהספרותיתהמורשתמןכמנותקת

ובמסורתאירופהבמזרחהיהודיתהעיירהשלהרוחעולםבתשתיתמעוגנים

ספרותיז'אנרשהסהערש,שירישלבדיקתםואכן,שלה.העממיזרהשירה

שבההאיריתבשפהרקולא-רבותמבחינותכימגלה,העממית,בשירהשמקורו

והסהעמכויתהאיריתלשירההמשךהשואהשלהערששירימהווים-נכתבו

זו.שירהשטבעהדפוסיםנושאים

העממיתהאיריתהערששירתעלמדברתכשאניקלה,סטייהלסטותעליכאן

בעל-פההועברהאירופה,במזרחהיהודיםבקהילותשנתחברהלשירהכוונתי

אופיינייםמוטיביםזולשירהלהירדם.הילדאלישירהפנייהבהוישלדורמדור

הואבההבולטיםהקריםואחדהילד)הערצתנעדר,אבושקדים,צימוקים ,'דג(

מבקשתוהיאעתידמתווההיאמסרים,מעבירההיאהחינוכי-דידקטי:הקו

כשהיאצמחה,שממנומסורתיתהדתיתהחברהשלהערכיםעולםאתמר (!lל __ 
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בריתטכסשלהיהודיתבברכההמופיעותמטרותשלושהילדבפנימציבה

טובים.ומעשיםחופהתורה,הבך:ופדיוןהמילה

עצםוהריהחינוכי-דידקטי.הקוהואבההבולטיםהקריםאחדאמרתי:

מטפורהמעיו-סמליביטוימעיוהואהערששירתמתבצעתשבההסיטואציה

בעלערכיםעולםהמייצגמבוגר,בהישאחדמצדהחינוכי:התהליךשל-חיה

באמצעותם,ולעיצובלהשפעההנתוןילדבהמצוישכיומצדומטרות,מסרים

ביטויבדרכימשולבהמילוליהמסרכאשרבהמועצמתהחינוכיהמפגשוחוויית

כדפנות).קירבהעירסול,השונים,מרכיביועל(לחךמילוליותלא , 

בעלתהיאהניסיוןחסרהצעיראלהמבוגרשלישירהפנייהשלזומתכונת

אוידעוממחבריהרביםכיהעובדה,השואה:שלהערשבשירתמיוחדתמשמעות

מסרשלרוחנית:צוואהשלאופילשיריםמעניקהימים,יאריכושלאחששו

קיומית.מצוקהשלבשעהלהעכירהיהודישניסה '

העדותכאמצעותלהעבירשניסההמסרמהוהיהודי?אחריושהותירהצוואהמהי

חיכוכי?כלילהיותוהפכההמוותסףעלשעוצבההאמנותית

השואהכתקופתשכתחברושירים oכולהםאליהםמתייחסתשאניהשירים

לכך,מהווים,והםיהודים,ונרצחוחיושבהםוכיערותכמחכותכגיטאות,עצמה,

חומרלהחזיקהאיסורמשוםתקופתם.שלהרוחעולםועלהכפשחייעלעדות

נלמדומיוחדת,כסככהנתוניםהיותרבותיתבפעילותשהעוסקיםומשוםכתוב

והיצירהלציבורפהשימשהיחיד-העממיתבשירהוכמופה.בעלוהופצוהשירים

יד-ושםמארכיוןכלקטוהשיריםאתה.שהזדהולהמוניםביטויכליהיתה

החייםימילדבריעת"כתבשהיההאחרון,,,החורבן"מןהעתמכתב 2בירושלים,

שהחלווהגיטאות,המחכותמןשירהומאסופותהנאצי"'המשטרכעתהיהודיים

 4המלחמה.תוםעםמוךלצאת

אחדמצדהמציאות:עםכפולדו-שיחמנהליםהשואהתקופתשלהערששירי

גבורה:שיריהםשנימצדלמוות.כידוניםשלותעודהעדותשואה:שיריהם

תקווהלהביענפשתעצומותומשבריאוששלבשעההמוצאתהרוחגבורת

ואמונה.

שירשליעודןגםהיה-התקופהשלהשיריתהיצירהשארכמו-שראהכשיר

מבטאוהואממחברו,יותרימיםלהאריךסיכוייובשלוסימן,זכרלהשאורהערש
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קיררתרעלהמרותמחברתקיררת.עלששודרבכתרבותביטוישמצאוצרך'אותר

שואהכשירהאחרונים.ברגעיהםלמותההולכיםידיעלשנכתבוכנסת,בתי

צורןאתמבטאוהואלי"וירווח"אדברהשלאמצעיגםהערששירמהווה

בספרולויפרימוומעידעדות.ובמתךבסיפורעצמואתלשחררהאדם

" in Auschwitz וSurvjva " : 

בו'להשתתפות"השאר"אתלהביאל"שאר",סיפורנואתלספרהצורן

במידהואליםמיידידחףשלהאופיאתואחריו,השחרורלפניעבורנו,לבש

זה:צורןלספקכדינכתבהספרהבסיסיים.צרכינובשארשהתחרהכזו

 sשלי).התרגום ; 5(עמ•פנימיכשחרורלפיכ.ןהכל,ומעלובראשונהבראש

על-שברערכיםעולםלצעירלהנחילהצורןאתהערששירמבטא-בברוחכשיו

לשאתכוחמעניקהוהיאמתערערתהאמונהאיך-הקיוםוייסוריהמצוקהאף

והחורבן,הזוועותשלמתעדנכסמךהיותועםלפיכ.ןלגאולה.ולקוותהסבלאת

קוראקולהואהערששיר-'שנספוהיהודיםלהמוניוזכרהצוררנגדאשמהכתב

יבוא"."יוםכיומאמינהלהיכנעלאהמבקשתהנפשעוצמתאתהחושף

בשמותמפורשבאופךהנוקבתזוכפולה:עדותמכילשואהכשירהערששיר

תקופהשלרוחהמוסרתוזוומקום,זמןהמסגיריםאירועיםאומקומותאנשים,

ולהזכירמפורשתעדותלהשמיעאסרהנאציהמשטרמזהים.סימניםבהואיך

משוררקצ•רגינסק.יוכותבשלהס.והאכזריותהזוועהמעשיואתהרוצחיםאת

 1947בשנתוילנה"גיטו"שירתהאידיהספרשיריאתואסףשכינסוילנה,גיטו

הגיטאותמן"שיריםהאידיהקובץשיריאתלייוויקעםמשותפתבעבודהוער.ך

בשירים.•גרמנ'יהמילהאתתמצאובלבדרחוקותלעתים ... " :) 1948 (והמחנות"

רקחסהכללמןיוצאיםשורה.בכלהשיטיןביוהרוצח,אתתכירוהו,אתםאבל

אושירשלמיליםנמצאושאצלומיכי ).נ.ישלי(ההדגשהבהחבאששררהשירים

מיוחדים."בעינוייםלמוותנידרךהיה-שרנתפסשהיה

כמעטשהךנסיבותהערש,שיריועדלהךאשרהאינטימיותהנסיבותבשלאולי

מיליםהערשש;רידווקאמכיליםקצ•רגינסקי,שלכניסוחובהחבא·:"שירה

 התקופה.לנוראותברורהעדותהמשמשותמפורשות

!
 

מגיטוהאלמוניהמחברשלשלאפך")קינדמיין("גיילישרך"ילדי"לןהערששיר

יהודייםלענייניםהמחלקהמפקדפרידל,פריץשלבשמונוקבביאליטטוק,

העת"הגיעהאושוויץ.ההשמדהמחנהשלובשמוביאליסטוקשלבגסטפר

כשבפיונכנסהדלת_ןפרידלנפתחתלפתעשבובשירלבנה,האםשרה·לישון·: __ 
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נשלחיםאתם /חדשות:פקודותבפי /ירדן••פארשייסטעטוב"בוקרבשררה:

 6שלוהתרגום . 99עמ• ] 1962 [פרפס Jחרבות".לתליתהפכו/שםלאושוויץ
(. 

("צרםהאדום"הצבא"לח<לבונעצקיפ.שלערשבשוךמופיעהרגמני

עץ:עלעתההתלויהמשפחהאביאתולקחבלילהשבאכמי )" 1רריטארמייע

געזאנגארנדזער J "".ץעעלהאבתלוי /לקחאביראת /באבלילה"גרמני

 .) 133עמ• ] 1947 [

ינהמו"רוחותילד,י"שמע,אשמאןמגיטרהאלמונישלהערשבשוךמופיעזקיף

להירדם:בבקשההילדאלפונההשירררמען"). i:ררינטןוויקינ,ןמיין("הער,

ילד,י"שמעויירה:קולראתהזקיףישמעלבלאותוומשתיקוישן",עינך"עצום

ברחוב"הולךשמי /לוידמהכיעתויירה, /ייסובזקיףכאן /פהלבכותאסור

 7טנא).בנימיןתרגום: . 84עמ• 4חוב. ] 1947 [(קאפלאן

שלי"קטןמעונה"קדושקרבנהמגיטודיסקאנטשלהערשכשירמוצגפהיורה

עדותמשמשהשירלתהום.העולםאתשדרדרכמימארטירער")קליינער("מיין

סתריםמשפתחלקשהיוביטוייםנוומופיעיםהלידותעלהאיסורלגזירת

עלהאיסוראףעלכגיטושנולדולילדיםניתנומיוחדיםשמותנגיטו.שהתפתחה

ליהודיםהיהודית,המשטרהלחברימיוחדים,תפקידיםנעליליהודיםהלידות,

מופיעיםאלהכלועוד.קשה,בענודהעשיריםיהודיםכסףתמורתשהחליפועניים

דיסקאנט.שלכשירו

יקירתי"ילדתיילדת,י"ישני,אלמוניתאםשלכשירהמופיעהצהובהטלאי

בבתיהגדלהלילדתהרחוקהאםשרהשבוקינד")טייערמייןקינ,ןמיין("שלאף

עליהנושאת /מכאובברובואמך /זראבנושק /המתוקותלחייך"אתזרים:

 .) 30עמ• ] 1946 [פעדער Jצהוב"טלאי

שובישןילדי,"ישןהשירמגירסארתבאחתמופיעההגאזיםתאיעלעדות

אלהפנייהבצדשנו,איין")רואיקווידערשלאףקינ,ןמיין("שלאף,במנוחה"

לא"אבאהגאזים:כתאיבחנקהאבשלמותועלהאםמספרתלהירדם,הילד

חנקוהוגאזיםבתאי /סחבוהררחובותפניעל /לקחומאתנואותו /עו,דישוב

 .) 92עמ• ] 1983 [(מלאטק-גאטליבבמנוחה".שובישןילדי,/ישן,

v כפיאושוויץ,ואימה:זוועותמגליםכשהםהערשבשירימופיעיםמקומרת•מות

לישון".ילד,י"ל.ךהאלמונישלבשירוסופיחיסולכמקוםמוזכרהוזכר,שכבר
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הנידוניםהובלואליהקובנה,אתשהקיפהמצודות(מערכתטרופהוגםהגיוט

זדןמיין("שלאףהקטןבני"ישן,קובנה:מגיטראלמונישלבשירומופיעיםלמרות)

בידיקובנהיהודיורבלהורגהוצאווהתשיעיהשביעיבפרוטקליינער").מיין

אתה"לכןבו:ונורואליוהובאואירופהממערביהודיםוגםוליטאיםגרמנים

 .) 100עמ• ) 1948 [(קצ•רגינסקי-לייוריקהשירשרבפרוט"הואאניד /בגיטו

"שקטקצ•רגינסקישלבשיורמופיעאלפיםעשרותנרצחושברמקרם-פונו

איו"דרךאןיובילו""דרכיםאליואשרכמקרםשטילער")("שטילערשקט"

וילנה,בגיטובתחרותשזכהלחןהותאםקצ•רגינסקישללמילותיולחזור". , 
תורגםהשירתמיר).-(היוםררלקרביסקיאלכסנדר , 11בןילדידיעלונתחבר

"נרמההפנייהבזהזהבןכששלוביםהיוםגםמושרוהואשלונסקיבידילעברית

 8קברים".צומחים"כאןהתיאורעםוישו"

מהוויםהיל,דמןהקשההמציאותאתלהסתירבסיוןמכלהמעורטליםהתיאורים

ואכזריותאימההכילאשרהעממיתהאידיתהערשבשירתחלקלאותוהמשך

ועםהשרהאימוסבלעםהמתחלקמבוגרכאלהילדאלהתייחסואשר

ביןכמטוטלתנעה-והאוניברסליתהיהודית-הערששירתשכן'מצוקותיה.

בטחון-מצוקה.אהבה-שנאה,ורן-אכזריות,נועם-אימה,הקטבים

מסורתאתהשואהשלהערששירתממשיכההאימהבגילויירקלאואולם

מרטיביםשלהופעתםתוצאתגםהיאההמשכיותתחושתהעממית.השירה

מהפכה-מאורות""ליקרימבטאבההופעתםשאופןאלאזר'בשירהמסורתיים

אחדצריך'שכברכפישהוא,-האבהיעדרות-ה"שלילי"המרטיבהעולם:בסדר

המרטיביםואילוחיוביחיזוקמקבל-העממיתהערשבשירתהשכיחים

פנים.משניםארנשללים-הילדהערצתגד,ישקדים,צימוקים,-ה"חירביים"

והואהשראהבשירתאקטואליתמשמערתבעלנעשההאבהיעדרותמרטיב

שלבאי-ודאותקשורהההיעדרות .זרבשירההמסורתייםבמוטיביםהבולט

לא /לקחוהםאביןאת / .וישןעינןעצרם /ינהמורוחותילדי'"שמע,מקרם:

 9טנא).בנימיותרגום:עמ.' 4חרב. ] 1947 [(קאפלאןלאך"אדע

(פרפסאינ:ר"עדייןהוא /ושברעותימיםכברמצפה"אניזמן:שלבאי-ודאות

] l 96Z [ •99עמ (. 

("דרעמלעןהעץ"עלצפרים"נמרתרודניצקילאהשלבשירהוסיברו<ם:בעיוניים

בשירשדרת.פניעלמהדהדבכירוקולבאבניםהאבסוקלצוריגן")דיאריףפייגל

בשירשהרכה.במכותהאבהיעדרותקשורהליד")("ויגסעמיאטיצקישלהערש
·~. 
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מייןקינדמיין("שלאףהקטן"בני"ישךקרבנהמגיטרהאלמונישלהערש

-ב"פררט"נמצאשהואמשרםודאי,מורת-האבהיעדרותשלפירושהקליינער")

ילדי,"ישןוילנהמגיטרהאלמונישלבשירהגיטר.יהודישללהורגהרצאתםמקרם

ונגררהאבנלקחרראיקייט")דאואיןשלאףקינ,דמיין("שלאן·במנוחה"ישן

שיראותרשלאחרבנוסחבאדום".השלג"הוכתםשברהמקוםאלברחובות

הצבא"לחילבינעצקישלובשירונחנקשבהםהגאזיםתאיאלהאבנלקח

עץ.עלתלויהוארויטארמייער")("צרםהאדום"

המרטיביםנשלליםהאב,היעדרותשלה"שלילי"המרטיבשלהדגשתולערמת

האידיתהערשלשירתסמלשהידוהגדיהשקדיםהצימוקים,- " Dה"חיוכיי

תורה.ללמודלמשאלהסמלהחומר,עולםעלהרוחעולםלהעדפתסמלהעממית,

אין·ריו, rסשהשתבשועולםאלהמרטיביםמבטאיםהשראהשלהערשבשירת

ולאצימוקים"לאזאבים.תופסיםהגדימקוםואתשקדיםאיןצימוקים,

אחרילורז•,גיטומשוררשפיגל,ישעיהושכתבהערששירשםגםהואש;(דים"

-הקטנות" · rעיני"עצמי-שכתבנוסףערששירכמרזה,ערששיראורה.בתומרת

יותר,להשמיעםנאסראולםבגיטו,התרבותביתיחת rבפולראשונההושמעו

הזרועות.אתמפורשבאופךשבטאומשרם

הערשמשירתנפרדבלתיחלק.הדאגםשהיההיל,דהערצתנוסף,מרטיב

וחרדה.געגועיםשללביטויוהופךהשואהשלהערשבשירתפניםמשנההעממית,

ומרות.בחייםבזרוכזכולוהעולםכיצדמתגלההילדאלבפנייהשדווקארומה

הפרידה,לסבללגעגועים,השואהבשיריהופךלילדהאסשביןהרגשעתירהקשר

פנייהבאמצעותהערשבשירתלביטויבאיםואלההשכולולזוועתהניתוקלכאב

שאיננו.ילדאלפנייהובאמצעותנוכחילדאל

אנטיתיזהמהווה-להירדםבקשההיאהערשבשיריאשר-ונכחילדאלהפנייה

בזמןבואך-הזרועותכוךמפלטלמצואכסירןהיאהחיצונית.המציאותלמוראות

אתמחרדתהקטנות" • rעיני"עצמישפיגלשלפנייתולהדגשתן.אמצעיגם

אפרהבית /ביד"החבילהבהמשך,המתעורריםוהפחדהחורבןהאימה,תחושת

(תרגום,ליל"באופל /לשדותגושרנו /מבתיםגושרנו /בגדיםכלללא / ...עד

"לחילבינעצקישלשירואתהפותחתליו"ליוליע··אייליעהפנייה 10אופק).א.

הבלהותתמונתוביןלהרדיםהרצוןשביןהפעראתמדגישההאדום"הצבא

והיאשיכוריםמצהלותלקולנפשהנפחההאםעץ,עלתלויהאבבן,המתגלה

מזוגגותבעיניםבעריסהמוטלתהקטנההאחותובכפור,בשלגערומהשוכבת

נרם.נכיהוקול
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הרגלאחרנכתבהעץ"עלצפרים"נמרתוילנהמגיטורודניצקילאהשלשירה

מן ,] 1947 [קצ•רגינסקישמעידכפי . 1943באפרילבחמישהבפרנויהודים 4000

הקדישהולהנספוהרריהשניאשרשלרשבתילדהבחייםנשארההטבח

שירה.אתהמחברת

רב-עוצמתאמצעיהמשוררתלרשותמעמידההילדאלהישירההפנייהמתכונת

משולבתכשהיאתחזור")לאהנה /אמאאוישל.ן("ואמןהאימהלתיאור

 11אופק).אוריאל(תרגום:לו""אי-לי-לו-ליהארגעהבמילות

לילדהפנייהרקעעלבולט-התקופהשלבתימטיקהחוזרמוטיב-הרעבגם , 
בלתימשימההמתעדינהמו"רוחותילדי"שמעהערשבשירכמולהירדם,

 /קמצוץאיןלחם /בביתמרקכףלו"איןרעב:ילדהרדמתשלאפשרית

 12טנא).בנימין(תרגום:רצוץ"ילדינום, /נעלי.ךהןוקרועות

החיצונתי.המציאותמוראותאתכאמור'מעצימה,הנוכחהילדאלזופנייה

כאןהשר.שלהפנשתיהמציאותאתמכליותרמתעדתשאיננוהילדאלהפנייה

רוויותלפניותההרדמהמשימתאתהערששירשלהמסורתיתהמתכונתהופכת

בהן:לב,שברון

במציאותוצמיחתהשינצל,תקווהמתוןמהוריוהופרדאשרוחוקלילדפנייה

להשארסיכוייהםאתלהגבירמנתעללזריםילדיהםאתהוריםמסדרשבה

היאשבררה /בעבודהואמן /בשקטיגדלון /טוביםאנשים"אי-שםבחיים:

 .) 30עמ• ] 1946 [(פעדרובכפפת."

אפרושאתלבנואבשלפנייתוהיאמסרגההנוראותשאחתמתלילדפנייה

הזועפת"הרוחקינד"):מיין("שלאףילדייי"ישןשענקערשלבשירוהרוחמפזרת

בנימין(תרגום:היקום"בכלארתךמפזרתהיאמהר /לנוס.תתןלאהיא /

 13טנא).

חוהשלבשירהנולדשלאלילדפנייה-חייםשללקטיעתםמטפוריוכביטוי

ביטויהואכולוהשיר . 1944קיץבסוףשנכתבליד)(וויגערש""שירראזענפארב

-לעומתםבשלילה.מנוסחותהתקררתממומשים.אינםהרצונותשנקטע.לחלום

 /ומתיגוועתי"אמשהפותח:המשפטבחיוב.מנוסחיםוהקדרותהאימההשכול

 14אופק).אוריאלתרגום ; 42עמ• ] 1948 [(ראזענפארבבני" /ילדתילאראותן

חלקשראה,שלטוי 2בהסהערששירישמרביתהעובדהאףעלזאת,עםואולם,
··-
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אתלשירנפשתעצומות;;ןמוצאתהרוחגבורתגבורה,שלביטויהואהשיריםמן

 ,] 1948 [קצ•רגינסקי-לייוויקאסופתשמעידהכפישהיו,מאמין"ה"אנימילות

לביטוישבאהאנוש,צלםעללשמורהגבורה 1sבוורשה_גיטוכשירמקובלות

ההגבלותולמרותביותר,הקשיםבמצביםגםויצירה,רוחחיישלבקיומם

הנגדתשובתשהיווהביטחוןהאמונהבגילוייביטוימוצאתזוגבורהוההשפלות.

 ,] Fackenheim [1970טועןבאושוויץ,הגוף.לפנ"השמדתהנפשאתלדכאלנסיונות
'--; 

גזירותשלאחרותבתקופותכמולשמ,דמוותביןבריההליהודיניתנהלא

שנותרההברירהמראש.הדיונגזרהמחב,רטועןבאושוויץ,היהודית.בהיסטוריה

מעולםחלקהיהותקווהאמונהעלוהמאבקליאוש,אמונהביורקהיתהליהודי , 
אחריו.לנשאריםלהנחילביקשאותוואשרלדבוקהיהודיניסהשבוהערכים

תכניםשלופיתוחםואמנותתרבותשלפריחתםכיכתבתיאחתלא

בסולםהיהודיתההתנגדותתנועתלאחרהשניהמקוםאתתופסיםרוחניים

ההתנגדותותנועתהתרבותשתנועתבטוחהאניכעתהגיטר.שלהערכים

תופעהאותהשלצדיהשניהםבפשטות,אלא-שזניםדבריםשניאינן

 16 ).נ.ישלי.ההדגשה . 23-22עמ• Jעצמה.

ברמן[תשל"ג],(אשהכליוןסףעלספרותיתויצירהתרבותחייעלהעדויות

 , ,] 1960 [עק ,] 1948 [ביגעו[תשמ"ה],נוי[תשמ"ה],להד[תשמ"ה],גלמן ,] 1969 (
והןהרוחחייהערצתשלהיהודיתלמסורתהמשךמהוות }] 1978 [שיינטוך

עלהנאציהמשטרשלההשתלטותנסיונותנגדלהתקוממותביטוימשמשות

וורשה","צוואותלספרהבמבוא ] 1985 [אוירבךרחלוכותבתהאדם.שלנפשו

מספרבפולין,היהודיהתיאטרוןשלוהבמאיםהשחקניםמראשיטורקוב,יונס

ורשתהתרבותמוסדותשלוהפעלתםפתיחתםעליד-ושםשבארכיוןבעדותו

והיאמגןחומתלדבריו,שימשה,והתרבותהחינוךעבודתורשה.בגיסוהחינוך

לחסלכלקודםרצה"הגרמניהחיים.רצוןואתהקיוםיצראתלעודדנועדה

צפוייםכי"ידענוטררקרב.מספרלהשמדה','שנלךידענולאנפשית.מבחינהאותנו

לעצמנולתתלאכדיותקורה.אומץשמחה,בהםלהכניסוהחלטנוקשיםחייםלנר

 1תקרוה•.י'שירימאדהרבהשרנו ...שרנו ...·ך rלהדר

והביטחון,התקררהכמריגיע,הדרורכיהאמונהאתליבהאשרהחייםרצון

לגאולהאישית,לגאולהמוחליםאלהשנבדקו.הערשמשיריבכשלישמרבעים

מחדש.המשפחהאיחודגאולתהיאהאישיתהגאולהעולמית.ולגאולהיהודית

הגאולהבאה-פעדערמאסופתהאלמוניתהאםשלהערששיר- " 1ליב"רריג
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"אז,לזרים,שנמסרהילדתהעםהאםשלהמחודשתהפגישהבהתרגשותלביטוי

 .) 30עמ• ] 1946 [(פעדעראדפוק"בחשאי /ילדתיהדלת,מאחרי

מעוררביטויהיאוהצגתהבארצוהעםשלתקומתוהיאהיהודיתהגאולה

שלבשירוהבלהות,למציאותמעבראלהפורץהעזהחייםיצרשלהשתאות

גזירותאתהפיהרר,אתהמזכירזה,שירשלי"·קטןמעונה"קדושדיסקאנט

סתריםשפתושמשוהגיטובתוךשצמחוהמונחיםאתהלידות,עלהאיסור

הגשמתעלמפורשותמדברזהשיר-לתהוםכהדרדרותהמציאותאתליושביו,

יעודועלחלוץפלוגותעלישראל,לארץפלסטינהשלשמהשינויעלבזל,תכנית

עמ• ] 1948 [(קצ•רגינסקי-ליוויקישן"ילד,יישן, /היה rlנאמן"חלוץלילך,חדש

lOZ (. 

הערגהאתביטאהאשרציון,חיבתלשירתהמשךהשירמהווהתוכנומבחינת

מודגשתהלאומיתההזדהותתחושתהגולה.ממצוקותכמפלטלציוןוהגעגועים ,

אתהופכתוהיא(אנחנו)ו"מיר"(שלנו)"אונדזער"שלחזרותשבעעל-ידיבו

מוסיקאליתמבחינהגםאןכולו.ה'עםמגאולתלחלקהאישיהחלוםהתגשמות

שירשלללחנוהותאמושמילותיומשוםחיבת-ציוןלשירתהמשךהשירמשמש

ליפשיץ.לא.ד.פרח""נומהחיבת-ציוןשלהנפוץהערש

היהודי,בציבורפופולרייםשהיוללחניםחדשותמיליםהתאמתשלזו,תופעה

קליטתםעללהקלהמעשיהצורןמןנבעהוהיאהשואהבתקופתשכיחהחיתה

יצירהעלאיסורחלשבהםבתנאיםהתפשטותםאתולאפשרחדשיםשיריםשל

נוספות,השלכותהיוזולתופעהאולםיהודית.

במפגשוהמוכר,הלחןהעלההספרותיתהאלוזיהשללפעולתהמקבילבתהליך

הללוהשיר.שלהמקוריתבגירסתושמקורןאסוציאציותהחדש,הטקסטעם

-הדגישושהןאועצמןבהןנמצאושלאמשמעויותהחדשותלמיליםהעניקו

קיימות.משמעויות-המקוריהטקסטאלקשריםבאמצעות

ביותרהפופולרייםהערשמשיריאחדהיהפרח""נומהליפשיץשלהערששיר

העםשלחלקומנתשהיוומצוקותרדיפותשלמתיאורציון.חיבתבתקופת

ואמונהתקווההבעתאלהשירעוברבהווה,ללוותוממשיכותוהןבעבר'היהודי

ארץאתמציגהוא .) 7(ביתלנו"צדקהשמש /תזרחעודכיקרה,"קרה,בעתיה

לרעיונותהדיצרנית,עבודהלחיישאיפהומביעהיהודישלכיסופיוכמוקדישראל

המתעוררת.הציוניתהתנועהאתשליווהפרודוקטיביזציה
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אתחושףהואהראשונהבשורתוכברדיסקאנט,שלשירומגלהדומההתפתחות

בתיוחמשתשלי."קטןמעונהכ"קדושהילדאלפונהכשהואהמציאותאימת

מחציתוזה,לעומתהזוועות.פרטיבתיאורהרדמהמילותמשלביםהראשונים

היאמובהקת.עתידיתאוריינטציהבעלתהיאמהפהעלמורההשירשלהשנייה

בתיאורוהדגשיותר")טוביםימיםאבל,("יבואו,תקווהשלבשורהנושאת

השירנכתבשבההמציאותרקעעלהלאומי.האספקטעלבהמושםהגאולה

הנפשועוזהמצוקה,מתוךפריצהשלמופלאביטויבוהמצוירהעתידחזוןמהווה

ההופכתהילדאלבפנייהסמליביטוימוצאהגאולהתקוותבהבעתהמתגלה

 , .האחרוןבביתנאמן"ל"חלוץהראשוןבביתקטן"מעונהמ"קדוש

השירמילותעם-ליפשיץשלשירועםהמזוהה-המוכרהלחןשלבמפגשו

מוסיקאלית""אלוזיהשלבתהליךהחדשלשירמועברתקובנה,בגיסושנכתב

לחייםוהשאיפההגאולהתקוותבוומתחזקתהמקוריהשירמילותשלמעוצמתן

חדשים.

במהלןמתגלההערששירישלהחינוכיהמסראתהמדגישהנוספתתופעה

מןברבים .ערששירישאינםהתקופהבנילשיריםהשיריםשלהשוואתם

מופיעותנקםקריאותנקמה.לבקשתהגאולהנקשרתערששירישאינםהשירים

גםמופיעותוהן 18האחרונה·בשעתםלמוותההולכיםשהשאירובכתובותגם

שלבמפלתולאמונהביטויניתןהנקמהבשירי 19השחרור.אחרישנכתבובשירים

כיהאמינוהיהודייםהאוכלוסים- ) 1960 [עקשמדגישכפי-כיהנאצי,המשטר

משיריחלקהרוח.אתועוד-דההלבאתחיזקהזוואמונהיפולנפולהיטלר

האמונהאתמביעהשיריםשלאחרחלקבמרומז.זואמונהמביעהתקופה

ידועים.שמותהזכרתתוךמפורשות,במיליםהצוררשלבמפלתו

והמביעיםלנקמההקוראיםהאחריםהז'אנריםמןשיריםריבוישלזהרקעעל

אינםהערששיריכיהעובדה,בולטתהנאציהמשטרמפלתעלשמחהבגלוי

-העתידאלמתייסחיםכשהםלנקמה.קוראיםואינםהצוררמפלתעלמדברים

שלזותופעהה"דוור.ליוםהמצפיםאלהשלגאולתםעלבהםמרשםהדגש

שיריאתהמייחדתנוספתלתופעהמקבילההערשבשירינקמהמביטוייהימנעות

ומגילוייהתרסהמביטוייבהימנעותומתבטאתהז'אנריםיתרמשיריהערש

בקביעה ] Fackcnhcim [1970הגדירשאותההשאלההאלוהים.אלבפנייהמחאה

באושוויץ"נפגשיםכשהםטוטליבקונפליקטנמצאיםוישראלעולם"אלוהים,

J •בשיריאםהערש.בשירימתעוררתאינה-הפנים""הסתרשאלת- ) 90עמ

 iומחריש?זאתרואהאתה _שלי"אלוהיםהקריאה,נשמעתהאחרים oהז·אנרי
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הז•אנריםנשיריואםיי"ז),עמ• ] 1954 [(פרגוומחריש"יודעאתה-שליאלוהים

למוות,נידוניםילדיםלנוכחכמנהגוהעולםנוהגאיד-השאלהנשאלתהאחרים

הקריאהמחאה.מניעיםאינםהערששיריהתרסה.נמצאלאהערששנשיריהרי

באלוהים.אמונהגילויינהםוישולרחמיםלעזרהקריאההיאנהםהנשמעת

האםמניעהפעדערמאסופתקינד")מיין("שלאףילדי""ישןהערשנשיר

אתמבטאתכשהיא )!(הטובהאלשלוביכולתוהגדולבכוחואמונההאלמונית

"לאשפיגלשלשירוילדתה.אתשובלראותותזכה<סוריהיקוצרוכיהתקווה

ביטחוןומניעועזור"רחם"אלוהיםקוראהוזכר,שכנרשקדים•;לאצימוקים , 
כתריאתה /האהובבנילראותאותך /ישובנודאיעוד"הואהאב,שלבשובו

ילדי").לולו-לי /היחידי

ישובהדרור"עםכיהבשורהדומה,בשורהנושא"פונר"קצ•רגינסקישלשירוגם

התגובהשלהפניםלשתיכעדותהערששיראתלראותישכיהמגלהאנא",גם

גםאך-למספדלגבורה.גםאך-לכאב .הנפשלעוזגםאך-לצערהיהודית,

לנחמה.

השרהמגרגרעלמוטלתהערששירתנז•אנרהנחירהנעצם-הודגששכנרכפי

זרחונהנתפסתהשואהשלהערשנשירתחינוכית.חונההנסיוןחסרלצעיר

איו-הקיוםוייסוריהמצוקהאףעל-שנרערכיםעולםלצעירלהנחילכצורך

ואמנם,לגאולה.ולקוותהסבלאתלשאתכוחמעניקהוהיאמתערערתהאמונה

במחנותהשואה,אחריגםלחיותשהוסיפוהשיריםןתשמ"ה],נוישמגלהכפי

שנשאושיריםאותםהיוישראלובארץבקפריסיןהגירושבמחנותהעקורים,

האחרונהבשררההמונעתהבשורהאתשנשאושיריםואמונה.תקווהשלמסר

הדרור".בבואלאורתזכה"עודההריגה,גיא-"פוכר"קצ•רגינסקישלבשירו

הערות

שיריםכישער.ןבינייםסיכוםפיעללהראות,ניתןכימציין ] 19781שיינטון . 1

מצייוכןכמוויערות.מחנותנגיטאות,שוניםמקומות 40כלפחותנכתנו

ספרותיות,רפורטז•ותמסות,מחזות,פרוזה,שירה,נכתנוכיהמחבר

ויומנים.למיניהםתרגומיםהיהדות,במדעימחקרים

 Guide to Unpublishcd Materials ot· thc Halocaustפי,עלהוצאהחומר . 2

Pcriod . 
ידלגנזיהמוקדשים •ה-•גכרכיםהשראה)בתולדותארכיונילחומר.(מדריד
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בעריכתד'כרךתשל"ה),(ירושלים,באואריהודהבעריכתג'כרךושם,

ה'וכרךתשל"ז)(ירושלים,קרקובסקיושמואלוריסאהווןבאואר,יהודה

תשל"ט).(ירושלים,קרקובסקיושמואלוריסאהווןבאואר,יהודהבעריכת

 .] 1947 , 1946 [קאפלאןוראה . 3

פעדער ,] 1962 [פופס ,] 1983 [מלאטק-גאטליב ,] 1947 [געזאנגאונדזערוראה . 4

 ,] 1947 [קצ'רגינסקי ,] 1947-1946 [קאפלאן ,] 1954 [פרגו ,] 1946 [
 .] 1948 [ראזענפארב ,) 1948 [קצ'רגינסקי-לייוויק

 Prin10 Levi, Survival in Auschwitz (New York: Collicr Books 1987 (וראה . 5

שלי.הואהתרגוםהמתרגם,שםבמפורשמצויןשלאמקוםבכל . 6

קכ"ג.עמ' ] 1954 [פרגובתוך,התרגום . 7

8 . r שהתרגוםO , •צ•זה.עמ

קכ"ג.עמ•שם,התרגום . 9

נץ-עפ"י-התרגום . 92עמ• ] 1948 [קצ•רגינסקי-לייוויקבתוךמופיעהשיר . 10

 . 164עמ' ] 1983 [קופשטיין

כץ-קופשטייןעפ"י-התרגום . 3 ] 1947 [קצ•רגינסקיבתוךמופיעהשיר . 11

 . 162עמ• ] 1983 [

פרגועפ"י-התרגום . 84ענו· 4חוברת ] 19471קאפלאןבתוךמופיעהשיר . 12

קכ"ג.עמ• ] 1954 [

פרגועפ'י'-התרגום . 236עמ• ] 1948 [קצ•רגינסקי-ליוויקבתוךמופיעהשיר . 13

קע"ג.עמ• ] 1954 [

 . 163עמ' ] 1983 [כץ-קופשטייןעפ'י'-התרגום . 14

 . 314עמ• ] 1948 [קצ•רגינסקי-לייוויקוראה . 15

בגיטוהחשאיהמחתרתיהארכיוןבעבודתמעורהשהיתהמיאוירבך,רחל . 16

מאבקשניהלהומירינגלבלום,עמנואלשלמיסודושבת")("עונגורשה

לחורבותמתחתהארכיוןלהוצאתחפירותאירגוןבדברועקשניממושך

י.אומרזהיומןעלהטרגיים.המאורעותתוארוובויומןניהלההגיטו,

החיוניותעלנאמנה"עדותמהווההואכילספרהבהקדמתוקרמיש

להחזיקמעורערהבלתירצונםועלורשהגיטויהודישלהעצומותוהדינמיות

 .) 7(עמ'ולשרוד"מעמד
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 . 03/4156רשםידבארכיוןטררקרנעדרתשלסימנה . 17

 . 681עמ• , 371עמ• ] 1948 [ניגער , 175עמ• ] 1976 [גולךרעייך . 18

הראשוניםנימיםשנכתבוילנהמגיטרגלעזארויקלעשלשירהלמשלוראה . 19

-לנקרם /-ונועררותחני"דמיהמחברת:קוראתונרוילנהשחרורלאחר
 .) 356עמ• ] 1948 [(קצ•רגינסקי-לייוריקשיותר"וכמה

יבלביוגרפיה

 , ] 1985 [אוירנן
אנילניץ,מ.ע"שעדרתביתמורשת,תל-אניב:ורשה.צוואותרחל.ארירנ.ן

פועלים.ספרית

f 

 ] 1947 [געזאנגאונדזער
פוילך.איךיידודיפרךצענטראל-קאמיטעטורשה.געזאגנ.אונזדער

[תשלייג]אש

זמננו,וידהותהשראהבחקרעיוניםהחורבן".נתוןהחיים"קידוששאול.אש,

ומכוךושםידהעברית,האוניברסיטהזמננו,ליהדותהמכוןירושלים: . 252-238

נק.לאו

 ] 1969 [ברמן
והמר,דהשראהלחקרדפיםנתוןהתהום·:מן"שירהאברהם.אדולףברמן'
הגיטאות:לוחמידרך.ושלמהשנרצביבעריכת . 298-289א•מאסףשניהסדרה

המאוח.דהקיבוץ

 ] 1976 [גולך
ספריתבהוצאתושםידתל-אניב:וספורת.עדרתפרקי-השואהשמאי.גולך,

פועלים.

[תשמ"ה]גלמך

עיוןפרקינתוןובמחנות",בגיטאותהעממיהשיר"גלגולייעקב.גלמך,

 . 80-53[תשמ"ה],

 ) 1983 [כץ-קופשטייך
לעינקלה.ערששירימתרגם.אופק,אוריאלעורכים.ברכה.וקופשטייך,בנימיךנץ,

שלום.תל-אבינ: tניו-יורק

[תשמ"ה]להד

 81-[תשמ"ה]עןריקרפינתוןובמחנותייבגיטאותבימתית"פעילותעזרא.לה,ד

87 . 
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 ] 1983 [מלאטק-גאטליב
בילדונגסכיו-יורק:דא.זיינעןמיועורכות.מלכה,וגאטליב,חנהמלאטק,

רינג.ארבעטערפוךקאמיטעט

[תשמ"ה]וני

עירןפרקינתוןהשואה",תקופתשלהיהודיהפולקלורחקר"עלדב.נו,י

 . 108-9 3[תשמ"ה],

 ] 1948 [ביגעו
ביכער.ציקאכיו-יורק:השם.קדיושש.ביגעו,

 ] 1960 [עק
ושם.ידירושלים:המות.דדבכיהתועיםנתן.עק,

 ] 19621פרפס
"יידיש-ברן".פארלאגרורשע:געטא.פרןלידדאסערוכת.ררטע.פרפס,

 ] 1946 [פעדער
צענטראלןבערגען-בעלזען:ליזעו.געטאארןקאצעטמלקט:זאמ,יפעדע.ר

בערגען-בעלזען.איןקאמיטעטיידישען

 ]. 19541פרגו
הרב-קרק.מוסדירושלים:קראת.<המצרמןמלקט.משה,פרגו,

[תשמייה]עיוןפרקי

יחיאללה,דעזראבעריכת ' iבגיטובעבריתביידישהספרותיתהיצירהעירן:פרקי

הגיטארת.לוחמישנר.וצבישיינטרן

 ] 1947 , 1946 [קאפלאן
היסטארישערצענטראלערמינכן:חרובן.לעצטןפרןעררן.ישראל,קאפלאן,

אמריקאנערדעואיןיידובאפרייטעדיפרןקאמיטעטצענטראלבייםקאמיסיע

 . 1947מרץ : 4חוברת . 1946ארקטרבר-נרבמבר : 3חרבותזאנע.

 ] 1947 [קצ•רגינסקי
דיפרןפארבאנדגיטא.ווילנערפוךגעזאנגדאסמלקט. ,.שקעטשערגינסק,י

 .בקרייןפראאיןרוילנער

 ] 19481קצ•רגינסקי-ליירויק
לאגערן.ארןגעטאסדיפרןליזעועררן. ,.חרלייוריק,מלקט ,.שקעטשערגינסק,י

ביכער.ציקאניר-ירוק:
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 ] 1-8>19 [ראזענפארב
  .הערשמאךה.מאנטרעאל:לעזיו.אעדנעראוןענטאחרה.ראזענפארב,

 ] 1978 [שיינטןו
אירופה.במזרחהנאציםשלטוןתחתועבריתיידישספרותיחיאל.שיינטר,ך

 העברית.האוניברסיטהירושלים:דיסרטציה.

Fackenheim [ 1970] 
Fackenheim, E. God's Presence in History. New-York: University Press. 
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בילביוגרפיתרשימה-ערששירי
ומחקריםמאמריםשל

גוב)ויעלרזהרצליהוהכינו:

 .) 63-61(עמ• 1969עם,עדיעירקי•;ערש"שירא.אגסי,

{תשרי).תשכ"ועם,עדיערש","שיר

 . 1977(מאי)אפקיים,סינדרלה•;"שירת

י.הדסתרגום,שומר•;לזכותהטיעוןהילדים,ספררתשל"בראשיתהג.אדאמס,
 . 1989(מאי) 3באמת!!" 11הראל,רש.

 .) 1970(מסדההיישוב)בראשיתערששיריכרתני(עלצעירעולםא. , )iאופ

כמנורהוגדיגדיאחדשולמית•;באופר;ןלגולדפדןושקדיםייצמוקיםמ.אמיתי,
1974 ( 

תש"ן).ולפולקלור,לאתנולוגיההמכון(ירושלים,נוסידרטאןיהדויבאואר,

"שיחותייהמוקדמת•;בהורותלבעיותכאספקלריההערש"שיר .רבר-גיורא,
 . 71-63 , 1986(אוגוסט)

מרכז , zילדיםסבפרותעיוניםילדים•;סלפרותמפולקלורהערש"שירימ.ברו.ך
 . 1987קיפניסלויו

האוניברסיטהלאור,ההוצאההבטחון(משרדילדיםבשירתסווגיםסוגיות
 .) 1989המשודרת,

 .) 1991פועליםספרית(תל-אביב,עכשיולידאזליד

תשי"ד. ,'בכרךםע,עדיבלאדינו",ערש"שירמ.גרינואלד,

 . 17.9.79דרבומשוררים",ילדיםשלבעיניהם"רקי.גמזו,

ומחקרים)מסותהיהודי,הזמר(בנתיבגזיהעומדתלעריסהמתחתמ.גפן,
 .) 1986פועלים(ספרית

 .) 1975לימודיתלטלויזיה(המרכזוהגדי"ייעהזהמדדשנתיוחא.דורון

תשל"ה.(תשרי)הןגדהערש",לשירי"הערותע.הרוסי,
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 . 11.1.85עמירבזד•;לילדערש"שידלאה,חובב,

 , 1986כדטא Jגלודדבגלאחלשח mיציבדאיהידליםשביותסיודות
והלאה). 83מעמ•

 .) 1988כחיפהדלייםסבופרתתמורותאדיר.כהן,

 . Z . 9 . 77משאיהודיים•;ערש"שיריד.כדמ,י

 . 1956(נובמבר]אופקיםדרור,ימשהתרגום:הספרדיים,הערש"שיריפ.ג.לרוקה,

הבלקן•;ומארצותמתורכיההספרדייםהיהודיםש,להערש"שיריב.מעוז,
תשמ"ד.ו;ה;כרכיםהיחידר,פבלולקוררוילשיםמחקרי

 . Z4.11.83הקיבוצים,סבמינרבפולקלור,"אשה"לנושאעיוןיוםדב.נו,י

 . Z8.9.83דרבבשירי-ערש),הגדילה(למוטיבתורהלמקוםיגלה"בני
1 

תש"מ.(ונואר]ישידי,קייטוייגליד",יידישע"דאס

 . 1976 )•ב(חלקהפולקלורלחקרהמרכזמגליציה•;יהודייםעם"שירימ.נו,י

נט-עשירי,ספרננסת,העם•;בשיריביאליקשללדרכותשמור:"הלבנהד.סדן,
תש"ז).(דבירסג

 .) 386-363תשי"א:לספרות(מחברותרבחןאבניבתוך:עם•;"זמר

 . 130-124 :("(נחמםייוהעריסה••,הגדי"מרטיב

תשכ"ו.(תשרי)י"אםע,עדיוהעריסה",הגדי"מוטיב

 . 1958מרץחןג,דחבעולמנו•;הערש"שידיא.פוקודה,

 . 1958מאיחןג,דחהערש•;"שירי

"דורות"(ספרית(מבוא)חיבת-ציוןתבקופתעהבריתהשירהרות.קרטון-בלום,
1969 (. 

 . r 1984נספטמברועונוםידלי mסופבחשיכה","אורותמרים.רות,

 . 7.9.77השמרמלעהיהוד'י,'הערששיר"חידתי.רב,י

 . ZZO-Zll : 1973(ונואר]חןגדחערש•;"שירימנחם.רגב.

 . 447-439תשל":ד(תמוז)חןגדחערש•;"שיריה.רז,

 תשל"ה. ')א(חןגדחהרוס'י,'לעמנואל"תשובה
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תשל"ד.(תמוז)הןגדה ,"וויגעלע•יאנקעלעס•אונטערהספר"בעקבות

ידליםספורתערש•;שיריבאמצעותהשואהלנושאתלמידיםלהזמין"איד
 . 1981י<נואר)ועונו

המורה(אוצרדלייםסנפרותמחקריםהעם•;לאחדותכביטויהערש"שירי-
1984 (. 

שירו(עלתשל"ה ;ה-•דמ"א,כרןמאזניםערש•;שירשל"גלגולועוזי.שביט,
טשרניחובסקי).שאולשלהראשון

icality In Infants", Music ,י; Brand, Manny. "Lullabies That Awaken Mu 
. 29-31 :) 1985 Educators Journal 71/7 (March 

Funk and Wagnalls Standard Dictionary of Folklore. S.V. 
"Lullaby" by Theresa Brakeley. 

. 13-22 :) 1978 ( 89 on L. "Lullabies of Iraqi Jews", Folklore וKhayyat, Shin 

Lind, John & Hardgrove Carol, "Lulabics", Children Today 7/4 (1978): 7-
10, 36. 

Mcdowell, Margaret B. "Folk Lullabies: Songs of Anger, Love and Fear", 
Women's Studies 512 ( 1977): 205~218. 

Metzger, Eva. "The Lullaby Yiddish Folk Song", Jewish Social Studies 
46/3-4 ( 1984 ): 253-262. 

Tuckcr, Nicholas. "Lullabics", History Today 34 ( 1984): 40-46. 

Lullabics and Child Care: A Historical Perspectivc", In Opening " 
Texts, Psychoanalysis and the Culture of the Child (l'sychiatry And 

. ith & William Kerrigan וHumanities Vol. 8): 17-27. ed. Joseph H. Sn 
Washington: Forum On Psychiatry & the Humanitics of' thc Washington 
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