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שאלןתמןסוקה:שורה,

ןתשןבןת

הציירידידועלמוזרדברפעםכתבקרילירובוטהאמריקניהמשורר

מוסיקאי><ואולי"ציירכתב.דבר",לשום'תשובה'"אין .קלייןנץפר

אחר".'אמן'מכלרלוונטי'יותראפקטיבי'יותרבאופןזאתלומריכול

בצורהלומריודעשקלייךמפניומדוע?בקליין.מקנאספק,איןקרילי,

<ואוליהציירמדועדבר.לשוםתשובהשאיןממנויותרמוצלחת
תשובה?שאיןהמשוררמןאפקטיבייותרבאופןלומריודעהמוסיקאי>

בגרטרודנזכראנישאלה.שאיןיודעשהואמשוםמניח,אניכל'קודם
בלחש:שאלהערש-דוויעלששכבהבשעהכיעליהשסיפרוסטיין'

מהכן'"אםאמרה:כךואחרדקותכמהחיכתההתשובה?",מה"נו'

ואולי-צייריםיפה.זהאבלמיתוס,רקזהאוליומתה.-השאלה?"

קשהזהלמשוררשאלות.איןכיתשובותשאיןיודעים-מוסיקאים
או'שפה","סורגקראשצלאןבמהכלואשהואמפנילמה?יותר.
שבידיושהכלימיסמנטי.להיותעליושנגזרמפניפיוטית,פחותבלשון

יחסיםהקובעותחבירומוסכמתקבועהשהוראתםסמליםהמלים,הוא

השאלותמןהדיסקורסיבי'ההגיוןמןלהימלטיכולאינוהסמלים,בין

מסמנטיקה.פטוריםהמוסיקאי'ו"אולי"הצייר'התשובות.ומן

תשובהלוואיןשאלותשואללאקלייןפרנץנוסחאקספרסיבימופשט

'אוצייררואהלאאיש"אםהזרוקה:בלשונוממשיךקרילידבר.לשום

עדייןהרי-'עושה'לאדבר'שלבסופו-עושהשהואמהנכון'יותר
ולומרציורעללהצביעיוכללאאישלפחות .> things <דבריםלויש

אתלווירסקמהקירירדלאהציוראםמזללוישלא-כלום,שהוא
כזאת",חוצפהעלהעצמות

למוסיקאי.גםואולידברים.אלאסמנטיקהלואיןדברים"."ישלצייר
מפני"אולי",רקזההמוסיקאישלשבמקרהקריליעםמסכיםאני
לאלגמריהריבטוח,לאזהוגםמסמנטיקה,פטורמופשטציורשאם

מסמנטיקה,פטורהמאוד'"טהורה"ואפילומוסיקלית,יצירהשגםברור
לנגר'סוזןמופשט.לציורכמודברים"להש"ישמתשובות,פטורה
חדשכמפתחפילוסופיהמאוד'פופולריפעםשהיהבספרלמשל'

אחדמצדהסמנטיקה.אתהמוסיקהמןלשלולבתוקףמסרבת ,) 1942 (

בשםמוסיקליסולםלצלילי"לקרואשפה:אינהשמוסיקהיודעת,היא

ולהתפתחותהמוסיקה,שלה'דקדוק'-להרמוניההמוסיקה,שלה'מלים'
לצליליםכיתועלת,חסרתאלגוריהזוהרי-שלהה'תחביר'התימטית

משמעותאוקבועה,הוראהסתם:להגהמלהביןשמבדילמהבדיוקחסר

מןקוגניטיביערךלשלולמוכנהאינהלנגראחר'מצדאבלמילונית".

הרגשותשלטבעם"גילוירגש,שלתובנההמוסיקה,

להן".מסוגלתלאשהשפהואמיתיותבפרטנות

עובדותשל"סמנטיקההיאהמוסיקהבקיצור'
מוסיקה<שהריאלמוניאופלונירגששללארגשיות",

מליםעזרתבליעצמה,בכוחותלבטאיכולהלא
באופןאלאנאמנות>,אואהבהאוקנאהלה,הנלוות
רגש".של"מורפולוגיהכללי,

שהמוסיקה,ספקאיןגש?ושלמורפולוגיה

דינמיקה,ציוניושארשלהודימינואנדיםבקרשצ'נדים

ומנוחה,תנועהוחופייה,מתחשלעקומותמציירת
ואלהונו',פתאומישינויואי-הסכמה,הסכמה

האםאבלמובהקות.אמוציונליותתנודותמשקפים

שלתנודותגליעללהתערסלהאם"תובנה"?זוהי
"מבין"אניבדיוקומהאותן?"להבין"משמערגש
כאן?מקבלאניתשובהאיזוכאן?

יודעיםהמוסיקאי'גםואוליקרילי'אומרהצייר'לקרילי.חוזראני
תובנהזוהריתובנה,במוסיקהישאםדבר.לשוםתשובהשאיןלומר
ניתןשאינומהשלסמנטיקהאליו'מגיעותאינןשהמליםמהשל

מבטאתהתזמורתיתהמוסיקהואגנו:אתמצטטתלנגרסוזןלתרגום.
התבונהשלהראותשמנקודתמההמילולית,בשפהביטוילושאין"מה

יכוליםוהמוסיקאיהציירהבלתי-אמיר".לולקרואאפשרהאנושית
 ?המילוליתשפתוועלהמשוררעליהיהמהאבלהבלתי-אמיר;אתלומר

בסירנותישהמודרניתבשירהואכן'המלים.מןלהיפטרינסההוא
רצינית:לאבצורהזאתלעשותשניסוישממלים.להיפטרשונים
ישאבללמלים.מצטרפיםשאינםה;איםשלרצףג'יבריש,לכתוב

הצרפתיהמשוררבעיקרכךובלהט:ברצינותזאתלעשותשביקשו
השירהשלמהותהתמציתאתבמוסיקהשראהמלאדמה,מלאר~ה.סטפן

ידעזאתועםדולן>שאמרכמו"ליטרטורה",אלאאינוהשאר<כל
לאהמליםמןנחלץמלים,בלילהסתדריכולאינומשוררשבתור
מיידיסוגסוגים:לשניאותןשחילקמתוךאלאעליהן'שוויתרמתוך

סיפור'לצונימשמשמלאדמה,אמרהראשון'מהותי.וסוגוולגרי'או
האובייקטהשני'בסוגואילוותקשורת.סימוןלצוניהוראה,תיאור'
טוהרבכלועולהוהמוחש","הישירמןמשתחררהמלהידיעלהמסומן
לעייפה:המצוטטהמשפטאתאומרהואולהלן .מהותו
קו-מתאר'כלקולישילחשאליההשכחהומתוך ,'!חרפ'אומר"אני
כאידיאההידועים,הפרחמגביעיאחרמשהובחינתמוסיקלית,עולה

הדרים".מכלשנעדרמהומתוקה,ממשית

נשארותהןדברשלבסופואבלהאלה,השורותאתלצטטמאודמרבים
דוחהאיךהזרים"?מכלה"נעדרפרחפירושמהומסתוריות.סתומות
ומעלההקונקרטייםהפרחיםכלאתב"טהרתה",המלה"פרח",המלה

מןהמשוררשפתנפטרתאיךהמוסיקה?עםאחתשהיאהאידיאה,את

מוסיקליתאחרת,סמנטיקהולובשתוה"וולגרית"ה"מיידית"הסמנטיקה
 ?"ו"אסנציאלית

רקכאןבהןמשתמשאניבהן.לדוןהמקוםכאןולאקשותהשאלות

אפקטיבילהיעשותחלומובמוסיקאי'המשוררקנאתשלכסימפטום
תשובות.במקום"דברים"ובמתןהתשובהעלבוויתורהמוסיקאיכמו

הטהורותוהמהויותקלייז>פרנץ<ושלקרילישלה"דברים"לכאורה,
חומרייםצבעאודיוכתמיהניגוד:בתכליתלזהזהמנוגדיםמלאדמהשל
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לענייננואבלאחר.מצדמוסיקליות,ואידיאותאחד,מצדכמותם,מאין

שלהאידיאהוגםה"דברים"גםהשניים:ביןעקרוניהבדלאיןכאן'
למשמע,לסמן'הכורחמןהמלים,שלהדנוטציותמןבורחיםהפרח
תשובות.לתת

HANDEL 
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ר;ןרי~זךל;ס ieןחף~ן~נכ;נכבמ;ד~ר; ה~~ך~לףזtיס~ל

ות;הה
: T םtלספר;תראףיע;למיסז? 

0 T T T : • 

~ז wס~רים 9ס~יריי ל;מ~~ס:יס ז~~זtם
~~ f ם ,יtז~~ז : w מףלידגכ, 

 ת;,~ר t~ד ש~~ר~י ieףד~~לדנכ;ן:ה~גף~

 .ףך~~~סב vכ~תי~?סד~ח~ליחף~לא
הייתהאם ?חלמת  fדד• •-ד-:ד

ך;אהא;תיראיתהאם
-

0 0 T T 0 T 

ויפ'י?עצבףתשלסןי;נ;ת .. :· -: : . 

סז:tלה?ססזפ;תסנגק'רע;ת /o ~ס~ד;לס~ש;ךרה /oע;~ה

30.9.06 

 .משולשתרבתמהלמרכבהרתומיםסוסיםשלושה •<רוסית>זקר;;ק.ה

סףרךה,סחיא,קי~ה /oס~תז:רי w ~ ry ~~ח /oז:ר

אלבני.נגרח;בנגית-הזפרזח~ן~ז;ידתמףל
•,• • • " --:" -• : f • : •: T 

הרעיםףמעלליהה~נ;שףת wלי~~רת
• T •• T • TT T •: T -: -• 
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ןאנואולקה

ההק~ספרמתוןפךקום

הירשפלדלאריאל

חלילחיינואביב,

במקדש,היה-רש"י ,חלילהיינו-אביברננן:תנו
ry המלךציווההיה,משהומימותהיה,דקהיה,ןק

ציפויואתנטלוערב,קולוהיהולאזהבוציפוהו

שהיה.כמותערבקולווהיה

ע"ב. ,'י ,בערכיךכך

הצומח~ה ?jעשויוהוארועים,חלילעלאספראני

ונשקףסמוךוהואבוניה,ולערבהלסוףבשכנףת
 .יחדיוך;ךיםהםשם ,הנחלבמי

חלילישליוצרםשהואמפני ,אספרדרהאילקהעל

בהם.לחללומיוחדיחידאחדוהואקנה,

בקולולתתאלא~פףיושאינו ,~פףילושאיןקול

קולו.את

הוא,גםוהחליל'לזייף,הקולתועהפעמיםואפילו
 .קולושברשבעד ,מרע.דוהואיש

מאירבןיהןרםפיציי

8 
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דרהאילקה

בזה,זהחלילווקולותגרונוקולותמתערבים ,מספרשאניובשעה ,אספרפשוט,מכלהפשוטבחלילוהמנגןהאישעל
לזה.זהוערבים

ערב.וקולם

הקשות,מאבניההיוצאיםהתמצית~ישהםהארץ,~מרתשהםושר,ניגןאשרהניגונייםהשיריםבבחירתגדול,כוחובמה
ובימותכנעןבארץנוגעותיונקותיהםהעברית.המדינהשלראשוניםבימיםהמאבק,בימיהישוב,בימיהרותחות,

התנ"ך.

נ;ךך~חשכונתאללףל.ןל.ן,

ציפוהושלאאחד,ביתנכחי,אליושב.אניבוגרשוברחובמדרכתאלשפלשנעיםקפהבביתמשופצת,ישנה,כורסהעל

עץבאדנית~דדי;ןשיחי .בוגרעדייןמישהו .עברואלצופהציפיות.חסרביתלמעצבת.ניצבהזה,היוםעצםעדטיח
מתוךחף~הפורחותביתיוניסיעתלפתאוםכמעזבה.חייםמבשריכאותותהםלפרוח,מתאמציםשניצניהםמהוהה

ט. ?jה~יליבלבניהחורציםסמוייםחייםעורקימגלההקלוףהטיחהבית.אפלולית



שלי".האוטוביוגרפיהרחובותאלבאאניבפעם"פעם

בביתהרחקלאקטנים.סיליקטאבניבתיבחםהתערבולימיםצריפים.עליהםונטואנשיםבאוהחולות.חיותחילה
במריצות,חוללשאתיום,קשיעמלניים,עברייםפועליםטרחובהגבהה,אזשנונחכפיסיליקט,ללבניםהחרושת
אביב.בתלביתיבנהיבנהמיהאריח.לחגביהנניחלכנחאללכנחלכנח.אללכנחלעשותו

בניהם.עלרבקהח~םאריחח~בדרואחדבבית

ל.ל ry ,ח~~;סהיאשרה ,ח~ 9 ~חראאברהםנ;ד~ח.חראדב
נולדהבאחים.הצעירהוהיא ,ח~ 7ט;היאיעלזזי?~ח.חרא

רבינוביץ.ביתחיהזהבארץ.

עברומ~אקף.עלוהשלישית,העליהבשלחי ,-1920ב
לאיבו,ד,הלךלחייוהרביעיתבשנהוחראהיל,דבאיסטנבול.

החולעלשחוצבבאוהלשכנותחילה •יפואלבאוונמצא.
בחוליחפותיחםמגעאתאהבוהילדיםצדק.נווהבשכונת

הכוכביםלחםרמזוהאוהליריעותלקרעימבעד •חצרנן ,חרך
בלילה.

לישראלקיימתקרןנוודיה.בשכונתוישבוחלנוכךאחר
 .חולחלקותשםחילקה
חירם,ב~חרייושבאנינוודיה,שכונתשחיהחזהבמקום

 •עודשאיננובמקום

בתיהשלדיאתוציפוהשניםוקלקלוהאדםבניקלקלו
בתיםלפנים.המקוםחןחיהכאשרו:ז!םחיהולאהישנים,
לבושימידותבתיתחתםוהועלונהרסומכברזהאחדים

ג;~ים 9Qסגנוןנטולירביםסגנונותומתכות.וזכוכיתבסון
ושלטים.לע"זצועקיםוניאונים

אקראגורי.חייםמשלשירדברימעתיקאנימחברתיאל
אחדים.דבריםבאוזניכם

נ;ךן~ח.~כף~ת~לף 7 ~.ל
הצריפים.ועלחח;ל;תעלחע;לחהאדםח~~רחאל

 • • :-- :-- •: T T T- ••ז- •:

ס~ז:ייק;ת, םי~~' [i ד:? ת~~י97PiJ tס~יר~ל
 ,צ;~ן [iק.י~י [iס~ךב~ל
 . ;פ: ר~~ 7!ע;ת iJ;ת ii ~;מ,ע~ iJ~~לים [i ת;ר:~~ל

ס~ר~ים~לנ;ךך~ח,~כף~ת~לף 7 ~.ל
iJ ~ t רים~~ ry ב~ך;~ית~:~חףתq .נף~ח

 .ע;ך ~ [iססלילך~לס~זקןן~ת q ~~ל

גונוניאתאילקחנחלמאין

הפליאההיאוב~מרח.נפשבמרירותזזמו:ניחנהאלובשני
אופרח.זמרתחיתהכמולשיר

 .ח~;ריכ;t ,טל~~ז.;ריוסל'ח ,קי 9ק;ס;דחזנות:פרקישלאוסףחיהבבית
מאוד",רציניתחיתה"היאשמח.לויןמרים ,בוודאובתלחיתהלמוסיקח,ל~מרח,אחתמורח
מריםלימדהעלה.לאהדבראךצ'לוילמדכיהציעהטובח.שמיעהבעלאךבעליל.ממושמעבלתיילדאילקח.לח~גלח
ניגןאילקח ,לטיולהתלמידיםיצאוהחםהימיםכמנהג ,'חבכיתהסולפג',למדהבאנגליהסולפג',תלמידיהאתלוין

נעימותיו.לקולרקדוואלואלוהבנים.אוזניאתשבההבנות,לבאתשבה .ה~~;מך~במפוחית,
בה.וניגנומנדולינהיחדיוקנוהחלב.במכירתלעשותאחיוואסקההואהגדילושעות.עלשעותבהוניגןאף~ךי~הקנה

סף~ל,הכפרבווממקוםמונים,ומשיח'מג'מוסיןערביאיםילדיםרועים,להם~קרוהירקון.שפתאליחדיושניהםהלכו

העצובה,הערבה,נגינתםאתשמעוהאחים.הילוךהיהזה .הירקון ,הגדולהנהראלבפרדסיונושקבכפרים,הגדול

9 
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משפתקניםליטולהרועיםהילדיםמןאילקהלמדקנים.עשוייםבחלילים

חלילים.ולעשותםחורים,בהםלפעורהירקון'
וקנו~סלבמתוקהוציאועמלם,ובשכראחיו'אלאישהאחים,חברו

נמצאהעשרה.אחתבתאזחיתהסולקהשנים,ח"ימלאולאילקהפסנתר.

גולנ.ויוסףשלאחותוג;ל~ד'שרהלפסנתר'מורהלאילקה
יהודי.שבעלהגויה,אחת,רוסיהזtשהעדבאוחלב.וחילקוהוסיפו

לזמר'אילקההחלאזנתנה.בשירהשעוריםשאלה,חלבשמה.דגה 9 ~;ר~
 .לזמרהמורהלוהורתהאשראת

 •ו~מרשבחצרהאשלצמרתאלעלה .וךמרספוןישבבחצרהחבויבקיטון
אמןלידחיתההידח.דבסכיןנקדחוהחורים .ונשתכללוהלכוהחלילים

השמיעה"."לפיהסולם,לפישלו'מידתווחורחורלכל .במלאכתומיומן

שומעתאוזןאלאהיטב,המ~!נת ה~;כ~לאמאוד'ונתדקדקהלךהדיוק
מתאמנת.אמןויד

'דניאלבצפוןעובדיםלילדיהחינוךביתספרנו'ביתתלמידנתבקשפעם
לפניבפסנתרלנגןאחד'בגוףאחת,בכפיפההדריםוילדפלאברנבוים,
 .הפסנתראתלכווןק;ןןלהביאשלחוהילדים.

אילקה.שעשאוחלילי'בחליל'צליליםהשמעתיבאו'שלאועדשהלכועד
שבפסנתרים.המשוכלליםמןיותרמדויקהזההפשוטהכלידניאל:אמר

בחורמעשה
ברנבויםדניאל

קרובים.נעשורחוקיםש~יםכוכביחול.קולנועבלש.י~~ה 9רינה.גן
יף~הי.שלבדיםהיוסביבסביב .רימושלאכוכביםשמתקיימים.חלומותבדים.סיפורי

ל.ם. w ?לא~לאש.הקסם.אתקרובומקרובלקרעיםמבעדלראותחורו.אתאישאישביוטהוקרעוואנשיםילדיםבאו

שלך.לחורלךשלי.החורזהעזוב.ותקיפים:זעופיםקולותנשמעובפעםפעם

אילקה.סיפוניזהאת

אוהליםשוכנישמעושמעו,

חלולים.חלוליםנקביםנקביםעשויאניכיר!!ייודעים
ונפלאיםנוראיםודבריםסודותהנק::נ.~~ייםי [lפתאלמשמיעיםר~יקטנות,אוזנייםהיוכמופתוחות~י;~י;.זכישכלכיוון
מןדי'בליעדולגמועלשמועתמי,דפתוחיםשפתובידיולאישמעום.לאשמעדם,לאאנשים,ידעולאדבריםמאו.ד

לאמור:טיפה,מאבדשאינוהיטב,ומטויחמסוידבורסיד'בורבחינתהםשחלליאלאשבפחותים.הפחףתועדהמופלא

אלגינוסר'מקיבוצוארבל'מבקעתאילקה~להמדועהיטב,ליהידועאתאספרלאכןעל .גנזימביתמלהמוציאאיני
ראשוניועםשנמנהאלפא,ביתהראשוןמקיבוצויוחנן,לרמתשבאשלםמתתיהואלמלאאומר.זאתאךיוחנן.רמת

בא.היהלאאילקהגם ,) 1922 (

הראשונים.לחניוואתשיריואתחיבר 1931בשנתיוחנן.וברמתאלפאבביתהיהצאןרועהשלםמתתיהו
במלותנעימותיו'בתוויההדמיה,רוחובעיניה~ז.חגהביכורים.חגהעומר.חגולחג.למועדהמסכתותבאוכךאחר

ובקיבוציםשבכפריםהאדמהעובדיאלאוהבים,נוטעים.כורמים.רועים.יוגבים.קדם.מינישבשדותהעםאת'חיברשיריו
הזה.בזמן

באוזנישחהחליל",דרךהיהאבאעםאילקהשל"הקשרטובה.לךעףתמשענתאלארצוץ,קנהאינוהחליללעולם
מתתיהו.שלבנושלם,אלישע

בחלילו.אילקה"נכנס"אליוהמקוםזהמלים.ללאבנעימהתיפתחכיציווהיוחנן,ברמתהעומרחגיגתאתשבראמי
נוצרו.בטרםעודבאלו,אלונזדווגואילקה,החליל,הנעימה,

מגבולותנקלהעליצאכיעדלהדהד~מרתוקולנפתחיוחנן'ברמתאחדים,לחודשיםשנצברוימיםבאותםכיאומריםיש
בשביל.יהיודעים,אמרוי" ~י~א.:ן w"קולאחדים,אמרוורועש""עמוק •סופוועדהעולםמסוףוהגיע ,זבולוןשבט

הקיבוץ.



 ~-- .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ך--

"יפריעהמגוריםבאזורכיפחד .ושרהמיםמגדלשומריאתששימשמחסןלרפת,הסמוך ,הקטןבמחסןישבאילקה
החברים".למנוחת

 .ה~ 1ח~סבתהעטה,אותההכבשיםפרוותהג'ינג'י.העבות,שפמוהזקופה,קומתוקסם:בעבותותאליונמשכוהילדים
המכשפת.החלילנגינתהרועם.שירוקול

הרועים.שניעלהקינהובזמר.בחלילאילקה,שלקולולמידותנוצרשלםמתתיהושלניגונו
ורועה.רועהצבוע.ובהמערהישנההגלבוע,הרההר,עלמליל.מהשומרשמעו.שמעו,ואביגיל.נבלהמחזהצלצלו.~ל
 .לועברחלףהגשם,פנהברוח.כרועהבשדהלת"ז?נ

מרים,תוף ,החלילאשרהמעטמתיעםנמנההואאףאילקה.אתלאהבהדבק ,בקיבוץהנוערחברתחניך ,גמליאלאליהו
ושמאל.ימיןממנוסריםאינםהטוב,המזגהמחוללות,הרגליים

אחללחחללחנה.

יהודהמטבעותרבנו,משהפרותקדמומים,קונכיות,הימיםלקץעדבכיסימניחבחולות.לטאותרודףהייתי.קטוןנער
קולותבעק~יכלומרהולכות,שרגלימקוםאללהלךהייתינוהג .ו~כפופיחלודיםמסמרים ,ינאילממלכתהימית

 .סופיאלמסופיביהולךשקולם ,תמידאותיהמלאים
המלים.לסףמעברשהוא ,חלילקוללשמועהייתינכסף ,הכלככלותאחריאך
בקעאזושאונה.עירדממוהחוגג.ההמוןקולנדםדומההלילה,בחציויהיהעצמאות.חגבלילבלילה,בלילהזההיה

חולביןכרוישהיה"מכתש"אלעירום,כמעטיחף,באתיהליל.בדמיחלילקול ,בחלומישמא ,חלונימבעד ,כאור
 .ל:ול ry ~מלכדתשאצל ,המוסלמיהקברותבבית ,לכורכר

המכשףהאישביןה.היאבעצמותיהואשהאש,בלשונותפעמיםלמדורה,סביבהמחוללתה~שהה~ש.חבורתזולי:אמרו
 .'הידעליוותהיהמנגןכנגןויהיאילקה.הואבחלילו

ההוא,ביוםכינשבע ,החלילבפימתלקחהמתייפחהניגוןאחרישביהולךשנשבה,תינוקכאותוהייתיהלילהאותולמן

בו.לנגןאילקה"של"חלילנזמייהיהיבוא,בואאךלילה,ולאיוםלאהוא

 ,ישראלמקווה ,החקלאיהספרביתאלבצפוןעובדיםלילדיהחינוךמביתובתרמילינוברגלינוהלכנוהימים,מןביום
מאורך.במבוקפרקאחתב~בחהחתכתיבאולרילחיתוך.רךירוק,טרופי,~~בדקלינמצאהבוטניבגןנטר.קוליסדו

עםדליה,בקיבוץהפתוח,מולאלהיפה,במדרוןהמחולותלכנסנגןואוהבימחולאוהביובאונקבצוהאלוהדבריםאחר

 .••הזההמקוםאלנזמולקחניאביושירה.נגינהבקטעיואביבהאילקההופיעוהמחולותמעגלילביןוביןן~ן. )jךית 1ג
הדמיהבנפשניגשתילהתקיים.קרובשחלומםלמיאךהשמורעוזאזרתימהופעתם,ואביבה,אילקהמעט,שנתפגרבשעה

הבמבוק.פרקאתלוהראיתיאילקה.אל
מפני ,חלילהלזההירוקהקנהמןייעשהלאלעולםהחם,העמוק,בקולוואמראילקהחייךחליל.יעשהוכיביקשתי
יבש.שאיננו

ואתהמקוםשםאתגביועלחרתחורים,שבעהבוקדחהידוע,סכינואתהוציא , ;ר~?זלהיותהחלוםעלגוזרשהואעם
נער.שלרוחוייפולשלאובלבדהשנה,
ופגזיםתרמיליםבאוסףוהוא ,בביתישנותרפגזשלחללובתוך ,קולהשמיעלאשכמסופרהירוק,חליליאתתחבתי

העצמאות.מלחמתשמימותחלולים,
נסלונעשהאךהתכווצו.אמנםעורקיוהחליל,יבשהזמן,ילדיבניו,עללרחםהזמןדיןשפעמיםמפנישנים.נקפו

עךב.קולווהיה ,קולוהשמיע
הזה.היוםעצםעדבומחללאניובלביבפיגדולה.פליאהבווחיתהלאילקההבאתיו

ונחלי ,וגאונוהירדן ,גדיעיןנחלי •בארצנוהנחליםלגדותהייתיהולךושנהשנהחמישים •האלוהדבריםאתהקוראיידע
אחת.רגללושחיתהמפניאילקה,אלולהביאםחלילים,להיותהראוייםקניםפרקילבור ,הגולן

חליליודע

הכותל.אלהאווירבעמודבמלוכסןולהכות ,בקנהולנשוףלנשובצריך ,קולבולתתאדםרוצההרועים.לחלילפיהאין
אחד,הקנהבחליל.ה~~ההואבחלילהמחללכןעלבחלולים.קולבהשמיעההרוחבשיבתלמעשהאדםמעשהידמהבכך
מפיקיםוהםשונה,ונשימתםשונהנשמתםאשר~rכןלים, ,אפוברוחשיצרהרזיםחכםברוךאחד.קולהחלילקולואין

הוא.נגןיודעאם ,רוחונפלהאםהרוח,ובועליוצולחתאם ,המנגןשלרוחובמידתהכלונבדלים.רביםמקולותקולות
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 .מנגנונפשחליליודע

השביעיתחנוכה
T 

במעונוועשהעמדמעשה.ואישחסידהיה.צדיקאישסג"למשהו'
שחיתהבתנותבורךלמען ,אנונבורךלמעןברכות.שבעחב"דבכפר

זיtמה.במעיאזשרויה

קודםקלהשעה .ר~י~פיטחברםו~מם,ואילקה,אביבה~מנושםוהיו
בלו.דהתעופהבנמלבסמוךנחתמטוסוישראל.לארץסיגרפיטבא

מפניבכלא,כלואוהיהמעונשוהפדרליהמשפטביתפטך;אלמלא
 ,מולדתוהברית,בארצותמסוכנתפוליטיתהתססהאשמתלושנטפלה

 .שמחתנועדובאלשמוח,ישראללארץבאאשמה,מכלחףעתה,

המחלקה.ורופאאביבההקולותאתוראויעמישםהיו

ולהחזיקלהחוותמשה,ו'הבית,בעלבידינתכבד ,גמורגוישהיההוא,

 ...השביעיתהברכהאתולקרואאחריו

שדעתומשהו'עלאם .הדברמעידמיעלאומהעל ,נכוןאליודעאיני
כיהארץבכלזאתמודעתהןואילקה,אביבהמפניאםרחב,ולבורחבה

מחיצות.מתיריהיו

שירתהואשניגונולמיחייםלתת ,ניגוןשלכוחוזה ,אמרתילביאלאני

אחרת.חייםארץאל ,מכאןעוברהואבהאחרונהבשעה ,חייו

לעמודחפצה,שנפשיוכל ,מכונאיבןמכונאיאיננימכונות,אישאינני

מכונתזובעי~י:כטובמכוננהואני ,ליאחתמכונהבשלום.ימכ;~על
להיותהמאוחרואתמאוחר,להיותהמוקדםאתמשלחאניברצותיהזמן.

 .בזמןומאוחרמוקדםאיןכי ,נכוןאל ,הכליידעוהזמןבבואמוקדם.

העצמים,הכלים,מצאיאתבזהורושםהמוקדםאתמאחראניכןועל
בהןהארוכותבשניםאילקהעםשרוייםשהיוהחיות,הנפשותהחפצים,

באפקה.בביתואביבה,עםאחתגגקורתתחתהתגורר

טריהכלבהראשון:קדיהכלבבבית:שבערהלאחעצים,לחיטובגרזן

בהלנכשט~ר:הההדר:עץאתבהלזמורז~רה,מ :ה~ד~הכלבההשני:
לחרדלעולםמתכרסמתשאינהפלדהעשויסכין ,"ר j/ ;"שוטים:עשבים

' /' 

קולותומקבץזמרמיניאלףחובב ,מלחיןמשפיע, ם;:זמר ,~י~רפיטוויגאלמס'ייג

תחתיצאלימיםמאודו.בכלאילקהשלחלילואתאהבוזמרים,נרגנים

חליל.ולעשותוקנהליטול ,ידובעצםשחפץלמימעצמך",זאת"עשהמעיןאילקה,מפישלמדהדבריםובו ,ספרידו
רועים.חלילידיותחתוהוציא ,הספראתשנטלמיישאםהנה,עדיודעואין

ונפעם.נדהםלאישוהיה ,בחלילומחללאילקהאתשמעגאלוויג'יימסאספר:ועוד

 .קולנשמעולאקוללהשמיעביקש
זהב.עשויחליל ,בידושלוחלילועםונותר

הנסמכוח

מכשיריםעוטהמונשם,עמוקה,ושנתורדוםבאיכילובבשוכנו ,לושנתנהלמירוחואתלהשיבאילקהשלימיוכשקרבו
המיטה.למראשותועמדתיבאתיו~נורות,

חיים.סימניהצגעלורושםברגשהונעמתזזהמוניטורהחלהניגוןומכוח ,חלילושהוא ,חלילי ,חלילבאותוניגנתי

ומאוחרמוקדםאיןכי
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סירגפיס



במידותכוסהחלילים:בקניהחוריםשבעתאתבה
תההטעם,ובאותוביוםאחתפעםבהלצקתטובות

לקעקעלליבון'הניתןמתכת~ליחלב:עםאנגלי
גמלים:החליל:דפנותעלשח"מותערבסקותבו
וזמן.ם wחריתתזט;ת:.ר;

החלילואתהחלילביתאתההורקהעבהעורוחגורת
ואינו~דםמעלה"שאינותמידוהזקוףהדקהגוףאל

נגינהשלתמימותשעותארבע ,"םד~מוריד
מןלבדויום,יוםבכלחם,אנושבקולמתמשכת

 ·:·הכלבים.עםהטיול



מןסוקהספרות,

ןהוסטןךוה

מאת oטו oפאודוקטורעלהערות

מאןתןמאס

במוסיקהעסקלאאיש ,המודרניהעידןשלהגדוליםהסופדיםמבין
 .יצירתובמכלולמאןתומאסזאתשעשהכפיועקביאינטנסיביכהבאופן
המובהקותהאובססיותאחתחיתהשהמוסיקההפרזהללאלטעוןמותר
לתרגומהשזכתהאובססיה-הסופדשלורבי-התהפוכותהעשיריםבחייו

משנתפאוסטוסדוקטורהמונומנטליתביצירתוהמרעישהספרותי
מלחמתתוםלאחדשנתיים-התאריךאתלהדגישטעםיש . 1947

ופועלוחייולתיאורבעיקרומוקדשאמנםהדומןשכן-השנייההעולם
מפי ,בוזוכהזהמרכזיקואבל ,יהן ?j ד;:.לז_\דדיאןהמלחיןשלהאמנותי
הואאף<כלברקיהן~ייטנל;םךנףס 9חבר; ,גיבורוחיישלהכדוניסט

מתגליםלברקיהןשחייכשםבמינה:מיוחדתלהקבלהפיקטיבית>,דמות
נמנע,בלתיאסוןעבדאלמסקניבאורחהנעמתמשךכתהליךבהדרגה
מוסיקלי-אמנותיכישרוןשלהגאונימימושואתהחובקתכרוניקה

טירוף,מחלה,שלנוראיותביוגרפיותתחנותמסכתבבדובדדופןיוצא

שלוהתובנותההעדותהתיאורים,סדרתגםמצטרפתכךומוות,סבל
עלובעיקר ,) 1940-1885 (לברקיהןשלחייותקופתעלצייטבלום
לכרוניקה ) 1945-1943 (אותהדושםצייטבלום,הוא,שבההתקופה

"הקטסטרופהמיינקהפריזריךהגרמניההיסטוריוןבפישכונהמהשל
מוסיקליתקריירהאיזובסתםאמוריםאינםשהדבריםומאחדהגרמנית".

שלבסופושמובילמהשלדקדקניתבדקונסטרוקציהאלאמוצלחת,
כלאתהשוברתמהפכניתמוסיקליתשיטהמהמצאתפחותלאאלדבר

הקלאסית-דומנטיתהמסורתשלהמוסיקליתהקומפוזיציהמוסכמות
אדודנותיאודודשלוהמעמיקהצמודלסיועוזכהמאן<תומאסהמערבית

בהתווייתואף ,בדומןהמוצגתהחדשההמוסיקהשלהפילוסופיהבניסוח
לאדודנומאןביןהפעולהשיתוףבו;המתוארותהמוסיקליותהיצירות

פומבילתתשעליוסברשבכדגאדנולדכיעדומוצלחרציניכההיה

אדדיאןשלהפיקטיביתשדמותובעתידלהאמיןעלוליםעודכי ,לחששו
אשדהטונים,שנים-עשרשיטתשלממציאתההיאהוא,ולא ,לברקיהן

העשרים>;במאההאמנותיתהמוסיקהתולדותאתהיסודמןשינתהאכן
אינןצייטבלוםסוגרםשלההיסטוריות-פוליטיותשהעדותיוומאחד

שלמהותהאודותעלמארצוהגולהמאןתומאסשלתובנותיואלא
התשע-המאהבשלהיהקיסרותמתקופתהגרמנית,הייחודית""הדרך

זוכההשנייה,העולםמלחמתבתוםגרמניהשללחורבנהועדעשרה
ההתפתחףתדדיקליףתשלהאסוניףתפדדיגמטי:מעמדלמעיןהמוסיקה

גרמניה,שלהממשיההיסטוריבתהליךמשוקעתהמוסיקלית-אמנותית
המונחהנציונל-סוציאליזם.בתקופתהמזוויעותתולדותיולרבות

גרידאבהסמלהמדובראיןלכאודה,שכןביודעיןכאןנבחר"משוקעת"
הסיפורבאמצעותההיסטורית-קולקטיביתהקטסטרופהשל

לתמיההבניגודסיבתי:טיעוןשלבסוגגםאלא ,האינדיבידואלי-אמנותי
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מכלהדגועשלהתרחשותוהתאפשרהכיצדהשגורה,
היסטורייםשיאבהישגישהשתבחהבארץדווקא

שהדרביםהסברהכאןעולההגבוהה,התרבותבתחומי
בהתפתחותדווקאאלאבניגודאמוריםאינם

בתרבותהמוסיקהשלבמעמדה-אורגנית-הקשרית
שללהתהוותהמסייעגודםבבחינתהגרמנית

מכונןיסודאפילולאאםההיסטורית,הקטסטרופה
ל"צידוק"זוכהפניה,עלמתמיהה ,זוטענהשלה.
באותהשבערךבחשבוןלוקחיםאם ,משקלכבד

שלהנאורות""דיאלקטיקתתיזתמתפרסמתתקופה
עצמההנאורותלפיהאשד ,וואדורגהודקהיימד

היא-להבסתההמובהקיםהגודמיםאתהצמיחה
המקורי.התכוונותהממסלולהסטייהאתשכוננההיא

מאןשלמעיקרו><והאמביוולנטיהאובססיבייחסוגם
לרבות-ניטשהשלשדמותווהעובדהואגנולדיברו

והטירוףבהשנדבקהעגבתמחלתהפילוסוף,שלההגותיהדדיקליזם

שלדמותובעיצובעיניולנגדעמדה-לחייוהאחרוןבעשורבוששקע
ההיסטורי-תרבותיהמסדעלמשהוללמדעשויים ,לברקיהןאדדיאן

פאוסטוס.דוקטורשלהמרכזיהמסדאתמאןהציבשעליו

סוגיותשתיעללהתעכבראוי-ומוסיקהספרות-כאןהנדוןבהקשר
הספרותילמעמדהנוגעתהאחתמאן.שלמיצירתוהעולותעיקריות,

כחומק,שנדמהבמההספרותילטיפולדיוק:וליתדהמוסיקה,של

הנודעתבסיסמהאדקווטי.מילולימייצוג ,אחדאמנותימדיוםמכליותר

" prima la musica, dopo le parole " סוגיהמתנסחתההפך><או
כבעייתדקלאהמערבית:האופרהבתולדותמבעיות-המפתחכאחתזו

גםאלא ,האחדפניעלהאחדהאמנותיהמדיוםשלעליונותוקביעת
מושגי-באורחלתפוש-כאי-אפשרותלמעשה,-ממששלכקושי

שאינובאופןלשוניתולייצגההצלילית-נפשיתהחוויהאתשכלתני
הציעההתשע-עשרה,המאהנכוןאמנםהטרום-לשונית.במהותהבוגד
זכהבכדילאאךזו;לבעיה"פתרון"כמעיןהתכניתית""המוסיקהאת

"המוסיקהבעקרוןהאוחזיםמצדנוקבתלביקורתה"פתדון"
הקושיעםלהתמודדכדיזהב"פתדון"איןמקום,ומכלהאבסולוטית",

בנוסחהטוניםשנים-עשרשיטתשלהצורני"האבסולוטיזם"מןהעולה
לברקיהןשלהאמנותיתהרדיקליזציהכרוניקתאתהמניעהזושבכדג,

תומאסשלהספרותימפעלוסקרהאחרונות,בשניםמאן.שלבדומן
זה.בענייןרבותעוסקבפרט,פאוסטוסדוקטורושלבכלל,מאן

 1הספד.להופעתשנהחמישיםלציוןמאמריםקובץהתפרסם 2001בשנת

 > Osterkamp <מפ pא;ס~ד~ובסט-בוהכלוליםמהמחבריםשניים
היסודותעלמשותףבחיבורמתעכבים- > Danuser <ןנף.ןדד~ן ryו

עוליםשהםכפי ,לברקיהןשלהמוסיקליותביצירותיוהנרטיביים

<גםהמלחיןמתפתחכיצדמראיםהחוקריםצייטבלום.שלמתיאוריו

ש"דאהלמי-עידןסוףשל > Seher <הדואה"ל"גביאועצמו>בעיני
אתמפענחיםהם ,כךבתוךהשמעה".לכלללהגיעאמודאשדאת

הבעיהעםבהתמודדותומאןנוקטשבההכפולההנרטיביתהאסטרטגיה
 ,אחדמצדהספרות".ףךיזואליזצייתהמוסיקהכ"ליטדליזצייתהאמורה,

המוסיקלי""החומדשכןהבעיה,אתלפתורכדיהללובאסטרטגיותאין
השפעתהבולטתוכאן-אחדמצד .מוחשיבלתיבהכרחנותרעצמו

-מאןעלאדודנושלהחדשה"המוסיקה"פילוסופייתשלהמכרעת
שלהסיפוריהתיווךבמינה:מיוחדתפונקציהבדומןהמוסיקהממלאת

התהליךלביןלברקיהןשלהאמנותיתהעצמיתה~כחהביןצייטבלום

 ,מאןשלהאימפליציטיתטענתואתבהדרגהחושףהדיאליההיסטורי
אובייקטיביתהיסטוריתלמגמהכפוףהמוסיקלי""החומדולפיה



זה,ובמובןמראש.נתוניםחברתייםותנאיםבסטרוקטורותהמשוקעת

ויצירתו ,יצירתוהיאייצוגית-גרמניהשלנציגההואלברקיהןלא
ואשרוהגשמהפיתוחלכללמגיעהמוסיקליהחומרשבהזו ,בלבד
עבראל<הגרמנית>החברהשללנסיגתהכאינדיקציהוביהמניהמשמש

"אשמה"אינההמוסיקהכשלעצמה,כראוי:זאתלהביןישהברבריות.
איכברהממשית,ההיסטוריתהזוועהנוכח ,נכוןאמנםבמאומה.כאן

אךבטהובן.נוסחנאורבאופטימיזםסייגללאולאחוזלהמשיךאפשר
להקנותהאמנותעלשומהולפיה ,נואדורשלהנחתואתמקבליםאם

ממלאלברקיהןשלהמוסיקלישפועלוהרי ,מוחשיביטויהאנושילסבל
בטהובןאתמכילהואעצמה:כפולהפונקציהאותהדברשלבעיקרו

גרמניה.שלהרה-ברבריזציהאתבבדבדומשקףממנוהנסיגהדרךעל

לקשרבאשרנוספתגיהסר ,כאןהנדוןבהקשרעולה,זהרקעעל
הציעשלומסויםפירושהיסטורית.להתפתחותמוסיקהביןהאמור

כולוהמוקדשמרתקבספר > Vaget <ןא;טרףד;לףסאנםלאחרונה
המפתחטענת 2מאן.תומאסשלהספרותיבפועלוהמוסיקהשללמעמדה

האמירהברקונסטרוקצייתמסתפקאינוהואמעיקרה:בעייתיתואגטשל
התרבותולפיהמאן'שלמספרולדלותניתןאכןשאותההסמויה,

ההיסטוריתלדרכהניגודבגדראינהגרמניהשלהגבוהההמוסיקלית
מפורשבאורחבפסעהזודרך ,לטענתוהברבריות:עבראלזוארץשל
רואהאינוגםהואעצמה.מוסיקליתתרבותאותהעלהסתמכותתוך

ההיסטורי-לתהליךלברקיהןאדריאןשלהחייםכרוניקתבהקבלת
באורחלהמחיששנועדהספרותיתפיקציהגרידא,אלגוריההאסוני

בלתיתעלומהבגדרדברשלבעיקרושנותרמהאתסוגסטיבי-סוחף
האמנותיהמאמץאתשמניעשמהלהראותואגטמבקשזאתתחתפתורה.

היסטוריתמבחינהגםנכון ,שלוברומןסמויהכטענהומתנסחמאןשל
לברקיהן.אדריאןשלהספציפייםחייולפתולוגייתמעבר-ממשית

"ואגטהספר:עלשנכתבוהביקורותבאחתהדבריםמתנסחיםכךהנה
לפסגת ,ואילך-1800מבערךבגרמניה,המוסיקההפכהכיצדמשחזר

גרמנילהיותהמובילה:הלאומית'התרבותלמעמדזכתההיאהאמנויות.

בבדבדואגנו.וריבודבטהובןבאך,שללעםלהשתיירהיהמשמעו
אתלבטאמסוגלאינושדברהאמונההרומנטי'העידןמאזהתפשטה,

האימפריאליסטיתהתודעההגרמנית.המוסיקהכמוהגרמנית''הנפש
השאיפותאתלצדקכדיבהםשישתרבותיים,להישגיםזקוקה

שלכביכולהניצחון'מ'מסעיותרלכךהתאיםלאדברההגמוניאליות.
בעמדתאחזהאכןגרמניהזהבתחוםכולו.בעולםהגרמניתהמוסיקה

הגרמניםשביןמוסיקליםבבלתיגםלהפיחכדיבהשהיהמוכרת,בכורה
השתלטההרווח,האידיאליזםחרף ,וכךפטריוטית.גאווהתחושת

הגרמניים,המוסיקהחייכלעלפוטנציאלי'באורחאגרסיבית'מנטליות
מקהלות-ותנועתמועדוני-הזמרדרךעבורהצנוע,הביתיהמוסיקאילמן

נדמהואגט,שלדבריולמקרא 3המדעי".המוסיקהלחקרועדהגברים
הואהאםברורלגמריולאלומתערבביםהטיעוןשמישורילעתים
הגרמניתהמוסיקהביןהקשראודותעלשלוהשקפותיואתשוטח

ראייתואתמשחזרהואהאםחוללה,שגרמניהההיסטוריתוהקטסטרופה

מיתרגמתשזוהאופןאתמציגהואהאםאומאן,שלההיסטוריוסופית

שכן ,מכווןשהבלבולדומהפאוסטוס.דוקטורשלהסבוךלנרטיב
מנטליותשלהממשיבקיומההדבריםאמוריםמקרהבכלדידולגבי

בקשרלומר:<שלאזיקהבאותההמובהקלגילומההמגיעהגרמנית

הייחודיתההיסטוריתהדרךוביןהגרמנייםהמוסיקהחייביןהסיבתי>

הנציונל-סוציאליזם.זוועתאלהגרמניםאתשהובילה

התפשטותולפיההסברהראשית,וכל.מכלזוגישהלדחותיש ,ובכן
תרבותיותפרדיספוזיציותבשלמתחוללתכלשהומסוגאימפריאליסטית

מאןתרמאס

מביניםאיןמעיקרה.מופרכתנה ryאחראוזהקולקטיבשלב"מנטליףת"
ומעללפנידנים,לאאםהאימפריאליזם,שלהאוניברסליתמהותואת

אותו.המניעיםוהגיאו-פוליטייםהכלכלייםהחומריים,באינטרסיםלכל,

הסוציולוגיהשלמאבותיה ,וברכמקםזאתלבטאהיטיבלאאיש
הרפובליקהחוקתשלממעצביהאחדדווקאולימיםהמודרנית
גרמניהאיחודהועילמה : 1900בשנתעודבזעףהקשהאשרהווימארית,

למעצמהזההיסטוריאירועבעקבותנהפכהלאגרמניהאם ,-1870ב
אלא ,ארצושלהתרבותיתלעליונותהבדבריוכיווןלאהוא ?עולמית
השכילהלאהתשע-עשרהבמאההייחודיתהתפתחותהשבשללעובדה
רבותאירופיותמעצמותשעשוכפיבהןולשלוטמושבותעללהשתלט

ההולכתהגרמניתהפוליטיתשהתרבותנכוןאמנםשנית,אחרות.

בסיסמתלהשתמשהרבתההתשע-עשרה,המאהבמהלךומתגבשת

"גרמניה"שלייחודיכמאפיין > Kultumation <התרבות""אומת
ביןרעותהמבשרתההבחנהעללהתעקש<ואףהחדשהבעת

בפרקטיקהשמדובראלאגרמנית>.ל"תרבות"צרפתית"ציביליזציה"
שלמבנה-העלמתחוםלוואיבתופעת ,כלומרמעיקרה,אידיאולוגית

אחרות.מערביותלאומותבהשוואהומפגררעועוכלכליפוליטיבסיס
במהלךכשלעצמן:ומביישותמגוחכותהיוזואידיאולוגיהשלתולדותיה
הצרפתיתהאופרהביצועבגרמניהנאסרהראשונההעולםמלחמת

שליצירותיומביצועתקופהבאותהנמנעושבצרפת<כשם"כרמן"
לפרוץמכונןגורםהיואלהשתופעותהטענהאךהגרמני>.ואגנו

גובלתאותה>שחוללהגרמני<ולאימפריאליזםהראשונההעולםמלחמת
שלישיתאלים-ללא-תקדים.היסטוריאירועאותונוראותשלבזילות

שחרחסרתואגטשלהמפתחטענתשביסודההנחה-מכלוחשוב-
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כולם"הגרמנים"כיהגורסהמחשבהדפוסהיסטורית-חברתית.מבחינה

שהבורגנותכשםת 1האיכר ,שהפרולטריוןכשםהגבוהההבורגנות-

אמוניםוהיוהגרמניתהמוסיקהאוצרותאתהכירו-האצולהאוהזעירה

לאידיאולוגיהטיפוסישלהם,הקולקטיביהתרבותיכהוןעליהם
ההיסטוריה,במתעלהבורגנותעלייתמאזשהצטיינההבורגנית,

 ,כלליקולקטיבי-לאומילענייןשלההפרטיקולרייםהאינטרסיםבהפיכת
 > Besitz und Bildung <והשכלה""קנייןלאוניברסלי.אףולעתים
במאההגרמניתהבורגנותשלהמובהקתהמעמדיתסיסמתהחיתה

כנגדבמוצא>תלויהשאינההישגיות ,<כלומר"קניין"-התשע-עשרה
ובעיקר"העם",משאראותההמבדילמעמדיכנכסו"השכלה"האצולה,

רחביבכלשכונהמהאתוגוברתהולכתבמידהלהוותשהחלוממי

בגרמניהעברההמוסיקה ,נכוןאמנםהחברתית"."הבעיהאירופה

המוסיקליממפעלוהחל<לפחותניכרתחוץ-מוסיקליתאידיאולוגיזציה
פחותלאהמטריםתרבותיכגורםראייתהאךואגבר>,שלהמאוחר
הנציונל-סוציאליזם,אתואפילו ,הגרמניהאימפריאליזםאתמאשר

כשלעצמהואידיאולוגית-מניפולטיביתהטוב,במקרהתמימה;:דנה
 .יותרהסבירבמקרה

המפתחתובנתעםמהעצמו?מאןתומאסשלהשקפתובדברומה

להשאירrזמותרפאוסטוס?דוקטור ,שלוהמופתביצירתהמשוקעת
ת 1מי 9הפ;לי ,הכלככלותאחריומנוגדות.שונותלפרשנויותפתוחה
ההיבטעלגםלחשובומותרגדולה.אמנותכלשלהרצפציהאתמניעה
 ,נשמתואתלומוכרלברקיהןשאדריאן ,לשטן;ךק~המאןכיידועהבא:

"דיאלקטיקתשלמחברrז ,אדורנו .אדורנושלותווי-היכרמאפיינים

,הגולהמאןתומאסעלהשפעתואתהמשפיעכשטןאפוא,הנאורות",
זואפשרותהיכןלשאלהמעברפאוסטוס?דוקטוראתשכותבהגרמני
השטנילמעשהכסייעןזהב"שטן"דווקאשבחרמי ,מאןאתמותירה

לאזהומפטיר:בעינוקורץאדורנואתלדמייןאפשר ,שלוהספרותי

 ·:·ההיסטורי.החומרשלמגמתוזו ,אני

אדורנותיאודור
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1. Wemer Rocke (ed.), Thomas Mann: Doktor Faustus 
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2. Hans Rudolf Vaget, Seelenzauber. Thomas Mann und 
die Musik, Frankfurt/M 2006 
3. Wolfgang Schneider, Schule der Ambivalnez und des 
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פרידמךפאר

modest 

עלאצבעותיהאתוהניחההפסנתרלידיחפההתיישבההיא

שערהאתוהברישמצחהאתליטףגסקיס;ר 1מהקלידים.

ענהלא,הזמן.הגיעלאעודלו'אמרהרגע,באצבעותיו.

 .לואמרההנכון'ובמקוםבזמןהכל .הזמןהגיעלאעודלה,

אליו'פנתהט, 9מ;ךהנכון.ובמקוםבזמןהכלענה,כן'

שמה,אתבשאלהולחשאליהמבטוהשפילוהואט, 9מ;ך

כאן'באמתלאאנייין.כוסירצהאםושאלהבוהביטהוהיא

רקדוואצבעותיהלו'ענתהכאן'באמתלאאניגםלה.ענה

הקלידים.על
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עלהדמע:טוהר .. . 
ןאןפרןת~צלום

T : 

ם wלהתתיישבאףולעתיםמחשבה,במוחושחולפתלאדםלוקורה
שהריכמוסיקה.ונעלהטהורההאמנויותבכלשאין ,נעוריוימיכל

שכלתניתנעשיתהיאואיןשבאמנויות,המופשטתהיאהמוסיקה

לייצגבלילהתעלותלהביאנויכולההמוסיקההוא,נהפוךבמופשטותה.
הצלילולדמות,למלהבניגודלצטט.ובלילהתייחסבלי ,לתארובלי
כ~יחתמרגשזאתועםמתמטיתכישותמזוכך ,כשלעצמוהדברהוא

איןדמעהלהגירלנולגרוםוכדי ,למסומלזקוקהאינההמוסיקהנפש.
פורטתשהמוסיקהדומה •לזיכרוןנדרשת •אחרותאמנויותכמו .היא

הבדויים,אוהאמיתייםהסיפורים,קשתדרךשלאישיר;ת,הרגשעל

רגשותינואתמפעיליםשסיפוריםמכיווןהאח.ד.שלאוהעצמישל
לשנותיכולהסיפורשלמחודשתאינטרפרטציהוהבנה,משמעותדרך

ביצירהחלשכזהשינוילדמייןקשההרגשי.תוכנואתלחלוטין
מוסיקלית.

אין .שלהכבתוךאדםשלבמוחולעשותהמחשבהממשיכה .לפיכך

בסיפוריםהשמימיתהמוסיקהעירובבטהרתה.המוסיקהעלמלשמורטוב
האופרהבאולםלשבתניתןאמת,עכורה.סגסוגתרקליצוריוכלארציים
ברגעיםכמוהחייםאתאהבלאשמעולם ,מאריועלדמעהולהזיל
שלגורלואתל~נכ;תשלאקשהדיולמעשהלהורג,הוצאתושלפני

 ,בתואתשחטפוהחצראנשיבפניעליזותפניםהמעמיד ,ריגולטו
שלה.תינוקהאת ,עלינולאללהבות,שזרקהאזוצינהעללדברשלא
מןשונותאינןוהןאלה,בדמעותרבותאאין ,המשמיץיאמר ,אך

לוזרהאינהשהאמפתיהמיכלמצוי.הוליוודיבסרטשנזילהדמעות
מזהשונהריגולטושלכאבואיןאך ,המסכן"נמני"למראהיתרגש

סוחטשהואהדמעות ,דגולמלחיןהיהשוורדיולמרות"נמני",של
ובאך.מוצרטלצלילילהןשזלגוהדמעותכמוצלולותאינןמ~תנו
בנרטיבים.נעזריםאםהדמעשקיקיעלללחוץמאודקל ,מזויתרה

לקצוץעלינוהמתכוןפיעלאשר ,לבצלמשוליםאלהמעיןסיפורים
כאן.איןגדולהאמנותאך .יטגונובדמעהברינההקוצציםדק·דק.

הסיפורוביןהמוסיקהביןלהפרידעדיףהמחשבה,להמשתוללתלא,

ה~צלצלי.

מציינתהאחת •קולןאתמשמיעותהןגםאחרותמחשבותזאת,ועם
להיסחףהמאזיןשיכולוכפיהשילוב.עבודתעבודה,כולהכלשהאופרה

שלמה,תזמורתשלהצליליםיםאלוגםבודדצ'לושלעולמולתוךגם
ואפילוובמשחק,בסיפורשילובrזוגםהטהורההמוסיקהגםיסעירוהוכך

היסודותאתבמדע,כמושבאמנות,להוסיףואפשרובתפאורה.במחול
ומחשבהממציאים.אנוהשילוביםאתואילו •מגליםאנוהטהורים

בושהואיןמסיפורים,להתרגשביכולתנופסולשאיןתטעןאחרת

מעבר •לחבוקהמוכןהמוסיקהחובבהגשמי.בקיומנו

אתגם .מודרניותולשתיקותעתיקיםלמוטסים
דרךעל ,יכולהתשע-עשרה,המאהשלהרומנטיקה
ואפילו ,יותרהארצייםרגשותיואתגםלקבלהאנלוגיה,

משחק. ,לצלןרחמנא ,אוסיפורידיעלהונעו

לכלשלאלצייץמנסות ,יותרמתונותאחרות,מiדשבות
ורדיכמורבים,שמלחיניםבעודאח.דדיןהאופרות
שיצירותיהםמהאתבלבדבמוסיקהלייצרהתקשו ,ופוצייני

הדוגמההסתם,מןהוא,מוצרטהסיפור,בשילובעושות

ג'ובאני","דוןלמעטהמלה.לחולשתביותרהמובהקת
עומדהליברטושבהןמוצרטשלאופרותלמצואקשה

ב"חלילמזהיותרואףכולן",עושותב"כךהמוסיקה.במבחן

ולעתיםטיפשיסיפורלצדצועדתנשגבתמוסיקההקסם",
לעתים,מגיעהמובןבכלמופתיצירתפיגרו","נישואיאפילוצולע.גם

נראית ,> L'ho perduta <ברברינהשלמצוקתהוצליל.מלהלניגודי
 ,לפסנתרבסונטהלפרקראויהשחיתהלמלודיה,בהשוואהלמדיטפלה
ככלחביב ,כרובינושלהרהוריוגםשבהן.מהמשעממותדווקאולאו

האריהצצהמאיןלהסבירמצליחיםלאהיפההמיןבנושאשיהיה,

מוצרטשלהישירהשגישתואלאזאתאיןאותם.שמבטאתהשמימית
הקשתההיסטורית,לעובדהלהיהפךכדימספיקשנדונהמרום,למלאכי

וליואזוצינהמקום,מכלהצלילים.לרמתלהתעלותהמליםעלמאוד
המלים.למרות •וטאמינוברברינהואילוהמלים,בזכותאותנומרגשות

וחודרלגבהיםהמתנשאואגנו,אתלצייןשלאאפשראיזהבהקשר
שוואגנרפלא>גם<אםהואמקרהלאבטקסט.והןבמוסיקההןלעומקים

ואגנורבתי.ברי"שרומנטיקןשהיההואמקרהלאשניהם:אתכתב
הפוכה.חיתהמטרתולמעשה, •לאלוהיםהאדםאתלקרבניסהלא

איןלמלים.קלותביתרחברהשלושהמוסיקהלכךהסיבהזואולי
המוסיקלית.מקוריותועללדברשלא ,מגאונותולגרועכדיאלהדבברים

 .מעוררשהואהראשוןהתוארשםאינוש"שמימי"ספקאיןגםאך
מאבדשלוווטאןהגובה.אתמאשרהעומקאתיותרטובתיארואגנו

 .ממעמקיולהתרומםיזכהבדיךשאלמבליגובה,הרבה

הבנתללאלהלהאזיןהיאחדשהאופרהלהכירעליהמועדפתהדרך
קצתעםאךזה,בשלבחשובנכסהיאזרותשפותאי-ידיעתהסיפור.

ידועה.כשהשפהגםהמידהעליתרבטקסטלהתעמקלאאפשרמאמץ
שגורהוכמעטמוכרתשהמוסיקהלאחררקלליברטולהתוודעבוחראני
זמריםעםאפשראםחיה,בהופעהלעשותרצויזהואת •פהעל

עשויואזלשיר.היכוליםשחקניםעםלפחותאולשחקגםשיכולים
השלם.אתוליצורהקצוות,אתלחברהתמונה,אתלהשליםהסיפור
איןאך .עסקינןבמוצרטאםאכזבותלהניבעלולהזושיטה ,כאמור
אלסיבות>ממספר ,<להבדילגםו ,ואגנואללהתוודעכדיכמותה

פלוי.דפינקשל"החומה"

חסרידמעותסוחטילהיותםפרטובצלים,הוא. ל~~סיפורכללא
הפותחת,למחשבהנשובאם •הח.ךאלהבאאתמתבליםגםבושה,
בכךפסולאיןשבאמנויות,הנעלההיאהמוסיקהאםשגםלומרנוכל
עמה.נבגיערהתתפעםשמדי
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ואקןבוהךוןעורןשלםךוהםןסוקלוםןתן

קטלנותמןסוקה

להוציאבכוחההאםלחרוג?המוסיקהשלבכוחההאם
הרעת?מן

אךחיובית,היאהשאלותלשתיהתשובההמיתולוגיותהסירנותמאז

צורה.ופושטתלובשתהממיתהמוסיקליהכוחשלהספרותיתהתגלמותו
לכתמרחיקהמוסיקה,שלבכוחותיהלהשתעשעהמרבה ,מאןתומאס
 ) 1897 (לואיזכןבסיפורוהקטלני:המוסיקליהרגעאתבמליםומלחין

בלתיתפניתשבהןהנסיבותאתביותרמשכנעבאופןמשרטטהוא
והואבכךלודישלאאלאאדם,להמיתעשויההצליליםבמהלךצפויה

זה,"מקצועי"תיאורלטענתי,הללו.הצליליםבשמותלנקובמתעקש
תורמתשאיננה ,יתרעשייתבחזקתהוא ,הצליליהתוכןלפרטיהנכנס

בבחינתההדוקה,העלילהשלהשכנועעוצמתאתמחלישהאףואולי
קלייסט,פרןהיינריך ,לכןקודםשנהכתשעיםגורע".המוסיף"כל

מייחס ,) 1811 (חמוסיקחשלכוחהאוהקדושהססיליחבסיפורו
נוקטאךהדעת,אתולהטריףבתודעהלהלוםהיכולתאתלמוסיקה

הצופנתהצליליתהמהותאתהאפשרככלמערפלהואהפוכה:בדרך
שלשלמותועםהמיטיבדברהאלימים,הפעולהכוחותאתבחובה

שלהלן.העיוןבמהלךתעומתנההללוהמנוגדותהגישותשתיהסיפור.

אחדשכלנלעג"ן~ר.:'שלאלאהסיפורגיבורתשלשמהאיננולואיזכן
ה 'E ?;פ~"בוואלס,הלשון:בזוחוזרבפזמוןמסתייםהארוכיםמבתיו
שלבבות /הכפרבתלואיזכןאני /ראיסלאכמוניזריזה /ובשאר
מחדשמולחנותאלוומופקרות"עילגות"שורותהרטיטה".וגברים

לקולשבחבורה><המוסיקאילריסנואלפרדידיעלהסיפורבמהלך
כריסטיאןהדיןעורךשלקולוהואהקולידיים.בארבעולפסנתר
אשתו-יאקובי~מןאשלידיההןהמנגנותמהידייםשתייםיאקובי:
לריסנושלהןהנותרותהידייםשתיואילוכריסטיאן:שלהבוגדת
מוסיקליתשלישייה ,כןאם ,לפנינואמרא.אותהשלמאהבה ,עצמו

לכבוד"נשף-האירועבאיכלכאשרוהמאהב,הבעלהזיtשה,בביצוע
הגוףבקרבהשוררתהיחסיםלמערכתמודעים-החדש"האביבשיכו

בומבנירהמסוים<מוסיקלי>ברגעכאשרהנבג.דמהבעלחוץהמבצע,
חיים.רוחללאונותרמתמוטטהוא ,נתוןהואשבההסיטואציההבנת

אתלתפושכדידיומהירהיהלאהציפורי"שמוחrזכמימתוארתאמרא
בזדוןכמוהובילהרגעלאותועדהתנהלותהכלאולםהמתרחש",

את ה~~~יהזירהאתקובעתהנשף,אתהוגההיאהזאת:להתרחשות
תכניתאת"לבשל"כדישכוננההתרבות"ב"ועדתכחברהעצמה

שהתכניתתחושתואתהביעהוועדהמחבריאחדכאשרהמופעים.

שהגתההיאזאתהיתהשלה,הכותרתגולתאתחסרהאךמשעשעת
הערבשלסיוםמציעה,אני"כריסטיאןלישנא:בהאיהערב""מסמראת

אדום,משישלתינוקותבשמלתדס;~ים wזמרתבתורלפנינותופיע
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הנוכחיםשכלובעודריקוד".איזהלנוותרקוד

הנדהמיםקלסתריהםאתלקבורהיכןיודעיםאינם
מוסיפההיא ,הסתייגותואתבפחדמגמגםוהבעל

 ,שירלנותשיראתה ,"כןהרעיון:אתומפתחת
שגם ,לריסנומרשלעטופרישיר ,כריסטיאן

זוגםהיאכךאחר ." ...בפסנתראותךילווה

 ,האופיוחלשהמאוהב ,הגמלוניהבעלעלשלוחצת
מביצועלהשתמטלאאיש,לאכזברוצהשאינו

 .לושיועדהתפקיד
למפלתבדרךהללומהתמרוריםאחדשכללמרות
שהסיפורהרילכאורה,ספונטניבאורחצץהבעל

צפוימוותשלכרוניקהשלרושםמותירכולו
הדמויות,שלמאופייןנגזרתהקטסטרופהמראש.

ניכרהפורענותזרענתונות.הןשבוהחברתיומהמעגליחסיהןמטיב
משוכללהיותרהספרותיהדמיוןשגםנישואים"ישהפותח:במשפטכבר
הדבריםמתגלגליםואילךמכאןלעולם".באוכיצדלולתאריוכללא

בסימןהעומדת ,זוהתגלגלותוהרימעצור.ללאהמרסופםלקראת
היטב""העשויהקצרהסיפוראתמציינתתחילה",במחשבהמעשה"סוף

כשםנתוניומתוךותמציתיקולעבאורחהמתפתחסיפור ,במיטבו

והתיאורמותהאקסיומותבעזרתמתפתחתגיאומטריתשהוכחה

המוותמכתאתהסופרמתווהשבוהאופןזאת,עםהרלוונטיות.

שמיידהחץמכווןואליוהסיפורשלאכילסעקבינעי~הואהמוסיקלית
אשלח.

ממייניםשהיינויומרניותולאקטנותיצירותשלמלחיןהואלריסנו

ואלסים .•. "מאן:תומאסשלובלשונווקל"."קלאסיבמדוראותן
ל'מוסיקה'להיחשבמכדיוקליליםלאוזןמתוקיםשהיו ...ומזורקות

המליםאתמחדשבהלחינווהנה, ) ... ( 2מגעת>שהבנתיכמה<עדממש

פסגתאלהביאשכןממש,מופתיצירתלריסנואלפרדיצרהאלה
צליליםמגיבובפתאומיבמעברשומעיואתלהדהיםמנהגואתהשכלול

כזאתתפניתצרופה".מוסיקליתאמנותשלקטעאלוהמונישגור

הרדוםמוחואתשמנערתזווהיאל"לואיזכן"שחיברבלחןגםכלולה
שבץאתהמחוללתהתובנהאתבוומעירהוהמרקדהמזמרהבעלשל
 'בחטף.אותוההורגהלב

ונדושהנחמדהבתחילתהחיתהמז'ורידיאזבדוהכתובה"חנעימחי
דיסוננסיםיוהופיעוהקצבהואץחוזרהפזמוןפתיחתעםאךבתכלית.
דיאז.פחאללמעברציפייהומעוררבחםוחולךתונףסישהצליל

-'ראית'למלחעדויותריותרסבוכותנעשוחללוחדסיחרמוני;ת
צריכהשיאםיאלוהדחיסותהמתחאתשהעלתה'אני'יחמלהואחרי
מפתיעדבראירעזאתתחתוחכהדיאז.בפחחופיהלבואחיתה
נתחלפחכמעטיגאוניתהאוחפריצפויילאבאקורדכמותו.מאין

באמצעותשהוטעםחזחיוהמצלולמז'ורילפחבאחתועברהחטונליות
המוארכת-חשנייחיהחברהאלונתלווההפסנתרדוושותשתי

מעברמסעירחיההשומעיםעלרישומו'לואיזכן'ישלהמתמשכת
לוטבפתאומיותויאכזריערטולגילויינסיחיהזחתיאור.לכל

 ." ...שכקרע

<המכונהמז'ורבמולמרהאנהרמוניתמודולציהכאןמתוארתלמעשה
ספט-דומיננטבאמצעותמז'ורלפהמז'וך")דיאז"דולצורךשלא

מהלךאמנםזהוגדלת.מרכסקסטהמתנהגתשלושהספטימה ,אקורד
שלימיהמראשיתמוכרתהתחבולהחידוש.כלבואיןאךאפקטיבי
<הרבה>בקלאסיקה<מעט>,כבאדוקבהלהיתקלוניתןהטונליתהמוסיקה



הארהפריצפוי'לא"אקורדשהמליםכךמאוד>.<הרבהוברומנטיקה
המתוארלמהלךהמודלשאתיתכןההגזמה.מןבהןישכמעט",גאונית

שלהחמישיתהסימפוניהמתוךהשניבפרקמאןתומאסמצאכאן

יחסבאותו , 26מתיבההחלזה,בפרקמתנהלתהמודולציה .בטהובן
באמצעותמז'ור.לדומז'ורבמולמלה •בעלייהגדולהטרצהשלטובלי
לתפניתציפייהנוצרתבמולסולהצלילעלוחרישיתמתוחהחזרה

ספט·אקורדשלכספטימההעיקשהצלילמשמשבתחילהחדה.טונלית
אותונהפךבמול'ללהצועדבבאסבקארכשהלהלבסוף,אךמוקטן'

הספטימהרועם.ספט·אקורד·דומיננטישללספטימהבמולסול
פתרונואתהמוצאגרמני""אקורדומתהווהמוגדלתכסקסטהמתפרשת

האםאךלמדי'מרשימההתרחשותאכןזוהי .מז'ורדובסולםגגהחד
קטלני?כוחבחובהצופנתהיא

מיומניםשאינכםבגללאלאזאתאיןהאחרונההפסקהאתהבנתםלאאם
יכולתםשלאהרישכךכיווןההרמוניה.ובתורתמוסיקליתבתיאוריה

לריסנו.שלבשירוהמתרחשהמוסיקליהתהליךתיאוראתלפרסיולהבין
אתומייעדשכמותכםקוראיםעלמראשמוותרמאןשתומאסמכאן

אתשקראובחוגיםיותרנפוציםהיו<שאולימוסיקהליודעיסיפורו
מפספס!הואהללוהמשכיליםהקוראיםאתדווקאואולם,יצירותיו.>

סונליתבתפניתרבותא"מהעצמו:אתושואלגבהמריםכזהקורא

שלי?המוסיקהללימודיהשנייהבשנהאותהנ:ורגלתיאנישגםכזאת
ולהציףרדום·תודעהאדםשלהכבדהישותואתלנערכדיבהישהאם
האםפיה?עלשלוהמציאותתפישתאתההופכתחדשהבהבנהאותו

בתיאורהסתפקלולמאןהיהמוטבאדם?"להרוגמסוגלתכזאתתפנית
בנפשולדמותלקוראמאפשרוהיההנוראהרגעשלקונקרטיבלתי

לכוחותיהמודעבהיותואךמהבנתו'נבצרשאמנםמוסיקליפלאאיזשהו
 .קיומואפשרותעצםאתמכחישאיננוהמוסיקהשל

רגעהסטרוקטורלי:לממדגםהחודרתרבה,מוסיקליותחדורהסיפור
שבולרגעהדבבחינתהואיאקוביהדיןעורךשלהקטלניתההארה
ארשתפתאוםפניהלבשו"והנהרעייתו:במוחהשפלתורעיוןנצנץ

כמעט,מטורפתתועה,צחוקבתשפתיה,עלפיזזהצחוקבתמשונה.
הפקוחותועיניה ..•אכזריתזאתועםנכאבתבשריםתאוותרוויית

המוסיקאישלבמבטולרגעודבקואט-אטגלשוהמתנוצצות,לרווחה,
לעברהעליוןגופהפלגאתוהסבהבאחתפניההפכהואזהצעיר.
בפניוננעצותועיניהבחיקהלהמונחותידיהועודהדין'עורךבעלה
שלהפתאומיתההבלחה ." •••מפניהאוזלהדםעודפולח,שוקק,במבט
שלתיאורואתלהפליאתואמיםאליוהנלווההמבטיםוסבבהרעיון
מקומו'עלקפיאתודום,היאלמותוהפתאומית:התפכחותוברגעיאקובי
באיןצליל,באיןבכל,שוררתהנוראההדומיה"ועודבקהל.בהייתו
משיטןוהולכות,הנפערותעיניואתושובהלוךמגלגלהואהיהרחש,

 •..הזההצמדאלהקהלומןהקהלאלהזההצמדמןבאימה,אס·אט,
הפניםאתהציףדםשלנחשולפתאום,בפניוהבנהנצנצהכמווהנה

הקרשים".שנתפצפצועדבחבטה,תחתיוקרסהשמןוהאיש ...האלה
הללוהאינטנסיבייםהרגעיםשניביןההקבלהאתמחזקמאןתומאס
גילוישלהפסיכו·פיסילביטויכולםהקשוריםהדהודיםשלבשורה

ל~שהלמרובע:הללוהמקריםבשנינהפךהנצחי""המשולשפתאומי.
במעמדהוועדאנשי •הנוכחיםנוספיםוהמאהבהנבגדהבעלהבוגדת,

"קונצ'רטוכמעיןמתגלההסיפור .האחרוןבמעמדהצופיםוקהלהראשון'
היאהתזמורתהראשוןבמעמדולתזמורת.סולניםלשלושהמשולש"

העיקריתפקידהשותקת.התזמורתסימפונית. .ובשניקאמריתתזמורת

לסיפורמקנההללוהמעמדיםשניביןהיחסלדעת.אלאלהשמיעאינו
מושתתיםרביםמוסיקלייםמבניםמוסיקלית.יצירהשלפנימיהגיון

האחתמקבילות,התרחשויותשתיביןלקשרהאוזןשליכולתהעל
ביניהן.'מפרידממושךמוסיקלישרצףלמרותיציבה,והאחתמתוחה

תלוינשארהסיפורשלהרביעיהפרקבאמצעאמרא"שלה"אקורד
בסיוםאותוהפותריאקובי"ל"אקורדעדפתרוןללאהאווירבחלל
 3 •החמישיהפרק

ססיליחלעומתלואיזכן
ולבסוף"תזמורית"תכניתית,~בנית,מוסיקליותאפוארוויהסיפור

הסיפורשלשבעוכריוהיאזואחרונהתוספת"טונלית·מפורטת".גם
לתארהומרוסשלדעתועלהיהשעולהבנפשכםשוושבאליה.הקוץ •

המוסיקהתורתמתחוםהלקוחיםבמונחיםהסירנותשלשירתןאת

שהאינטונציהלמשל'לו'להאמיןמקוראיומייכולהיההאםהיוונית.
אתשמשכההיאהדוריהמודוסשלהעליוןהטטרקורדשלהכרומטית

בדיוקעושההומרוסנון?ישולאבאיושכלהסירנותאיאלים ~~ Qה
הקלאסיתיווןשלהמוסיקליותשהתורותמהטעםרק<ולאההפךאת
הסירנות.שירתשלהקוליהצדאתלתארממעטהואלעולם>:באוטרם

אומרותאינןשכמעטמעטותבמליםשירתןטיבעלמעידאודיסאוס
 4 ." •••לשמועמאודכמהולבביובנעימות,בחןהשתייםשרו"ככהדבר:

הפיתוישכוחמשתמעומהןבמלואןמצטטהואהשירמלותאתאולם
מבטיחותהןבלחן!מאשרפחותלאבמללצפוןהיההסירנותשל

 " ...האדמהעל-פניהנעשהכל ...הכלידענו"יעןומידע:ידעלאודיסאוס
שכלתנישפיתוייתכן .חופיהןאללהתנפץאותולמשוךמנסותהןוכך

ושוחרחכםבהיותוהסירני'הפיתוייםארסנלמתוךלאודיסאוסיוחדזה

 קו.r.~עליהבןאתלהשליךנוהגותהןשאיןמסתברכךגםאךדעת,
המפיק;תוכיסישלהסירנותאינןהחומריותהסירנותבלב.דהצלילים
שלושהסירנותכךהדבריםאתמסובבהמשורר'הומרוס,ך;קליז;ת.

מהצורךעצמופוטרהואוכךמוסיקאיותופחותמשוררותבעיקרתהיינה

מנגינותיהן.אתבמליםלתאר

אחרתדוגמהנזכיראםדיהומרוס.עדעדותנונרחיקזהמדועאך

המוסיקהשלכוחהאוהקדושהססיליה.אתהגרמניתהסיפורתמתוך
"אגדה")מחברובפי<המכונהזהבסיפורקלייסט.פרןהיינריךמאת

ארבעהדעתםועלדתםעלהמעביריםאדיריםכוחותלמוסיקהמיוחסים
איקונוקלסטייםונדליזםמעשינמנעיםוכךדתיתקנאותאחוזיאחים

בוויטנברגסטודנטיםהםמהאחיםשלושהובטבח.בהרסהמלווים

אותםשהשיאמאנטוורפן'מטיף .רביעיאחשללהשפעתוהנתונים
בארצותימיםבאותםהמתרחשברוחצלמים",ניתוץשלמחזה"להעניק
תוכננהההצגהאאכן".<הגרמנית·וסטפאלית>לעיר"גםהשפלה,
לשערימחוץעתבאותהשניצבהקדושה""ססיליהבמנזרלהתרחש

 sכריסטי".קךךפךסחגאתטקסברוב"לחגוגהנזירותעמדךךבךהעיר"

בלבםהפנאזקי~תאשאתלכבותהשכילוונגינתן'~מרתןבכוחהנזירות,
הטירוף.אש .אחרתזרהאשבהםהציתואךהקושריםשל

פאזותמתוךלקוחים .קלייסטפרןושלמאןשל •הסיפוריםשני

משותפים:יסודותכמהגםחולקיםהםאךהגרמנית,הספרותשלשונות

המקרים,בשניקיצוניים:כוחות-השפעהלמוסיקהמיוחסיםבשניהם
מסוימות>בדמויות<אומסוימתבדמותממוקדתהמכרעתהשפעתה

הדמויותהמקריםבשניהנוכחים:כלעלשווהבמידהפועלתואיננה

אלהקצהמןתודעתםאתאחתבבתהמשנהלהארהזוכותהנפעלות
הפרוטסטנטיתהקנאותאתממירההיאקלייסטפרןאצלהקצה:

בצלמוהממוקדאובססיביקתוליבלהטהאחיםשלהאיקונוקלסטית
יאקובישלפתאומיתבהכרהמתבטאתהיאמאןאצלישו:של

מעבירההיאקלייסטפרןאצלמצבו.שלנסבלתהבלתיבשערורייתיות '

 2007נובמבר
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לבהתקףיאקוביעלממיטההיאמאןואצלדעתםעלהאחיםאת
באחדטירוףחיי-לכאורהקטסטרופליתהתוצאההמקריםבשניממית.

פרןאצלגאולה:שליסודגםבהישבשניהםאך ,באחרסופניופיכחון

מאןאצלהרצחנית;הקנאותמןבשחרורכרוךהשפיותארנוןקלייסט
מבזה.נפשיעיוורוןשלממצבהיחלצותגםהיאהממיתההתובנה

המוסיקלי.ההלםמהותעלהקוראשמקבלבמידענעוץההבדלעיקר
המוסיקאישלמעולמוטכניותבמליםלמעננואותומלחיןשמאןבעוד

"מיסה 6אודותיו:עלעמוםרקעלנומעניקקלייסטשפרן,הריהמקצועי
שהיצירהלנומספרהואשם".ועלוםמלחיןמאתעתיקהאיטלקית

שה 1לקדהודות ,ביותרעזים"רגשותכמעוררתעצמהאתהוכיחהכבר

פרטיםכמהגםלידינומסגירהואבהם",חדורהשהיאהמיוחדיםולהדר
עוגב.בצירוףוקונטרבאסים"אבובים"כנורות,הכוללהתזמורעל

יכוליםשאנוהריטקסט,נושאיליטורגייםבקטעיםשעסקינןכיוון
מלהזכירמהמשוםנמנעשהמחברלמרותמקהלה,אלהלכללהוסיף

הנזירות"כידוע,הביצוע:איכותאודותעלגםלמדיםאנוקיומה.את
אתהנשיםבמנזרימבצעותהכליםסוגיבכלבנגינההמיומנות-

וברגישות,בתבונהבדייקנות,קרובותולעתיםבעצמן;מנגינותיהן
האמנותשלהנשיאופייהבגלל<אוליגבריםשלבתזמורותהחסרות

הנשיםבמנזריהתקיימההשש-עשרהבמאהואכןהזאת>".המסתורית

התלהבותהעליודעיםגםאנוואיכותית.ענפהמוסיקליתפעילות
בלבותיהןבא"הדברכולן:בנזירותשדבקההמנצחתהנזירהשלהלוהטת

שהיוהמצוקהעצםמופלאה."שמימיתכנחמההאדוקותהנשיםשל
הצלילרקיעיבכלנשמותיהןאתוהוליכההתווספהבהשרויות

במעטולואותנומיידעאיננוהמחבראךויפה,טובזהכלכמכונפות".

לעומתעילאית",מוסיקלית"בתפארתשבוצעהעצמההמוסיקהלגבי
המופע"במשךבכנסייה:שהסתופףהקהלבתגובתמאריךהואזאת

שמתוחיהדומההספסלים."ועלבאולמותנשימהנשמעהלאכולו
 .הכנסייה"באיכל

המוסיקהשלשרישומהלנומסתברעמודים>כמה<כעבוריותרמאוחררק
ההמוןובידבידיהםהכנסייהחורבןאתשמנעהואהאחיםארבעתעל

בנפשותיהםחלהמוסיקההישמעעםמיידבגרזנים.החמושהמוסת

כבהתרגשותאט-אט,ו"מניחיםכובעיהםאתמסיריםהםהגורלי:המהפך
והמטיףהמורכנות,פניהםמולאלידיהםכפותאתלבטא,שאיןעמוקה
ידיו ,ברכיועליורדהצלמים>לניתוץהמוסכםהאותאתלתת<במקום
בצוותאוממלמלבאבקמצחואתבלהטמשקעוהוא ,חזהועלצלובות

נהפכואחתמוסיקליתב~בחההתפילות",מחזורכלאתאחיועם
לקתוליםמפרוטסטנטיםטוב,לשוחריופורעיםמקנאיםהאחים

במהפךלעמודיכולאינושאדםכיווןצלמים.למקדשיומאיקונוקלסטים
דברקיצוני",דתיברעיון"חוליםנעשושהאחיםהריעמוקכהרוחני

עדמשוקעיםנותרושם ,העירוניהמשוגעיםבביתלאשפוזםשהביא
ובשינה.באכילהמיעוטתוךהמושיע",ב"הערצתהאחרוןיומם

לפרןמעניקהגיבוריולקושבההדתיתהאובססיהשלתסמיניהתיאור
"קמיםהםחצותצלצולעםמוסיקלית:לרפריזההזדמנותקלייסט
ה-בשירתואיוםנוראבקולו"פוצחיםאחד"כאישממושבםלפתע

Gloria in excelsis . אלהשואגיםוזאביםנמריםודאינשמעיםכך
השתקשקווהשמשות ,הזדעזעוהבית."קורותמקפיא:בחורףהתופת

הטיחוכאילו ,לעיןהנראיתריאותיהםנשימתמפגיעתלהתנפץואיימו
רבתיאורהמחברלנומעניקסוף-סוףחופניים",מלואכבדחולבהן

בכנסייהגורלייוםבאותושבוצעהכפילא"גלוריה",אותהשלעוצמה
האירוע,לאחר"א-קפלה"המשוגעיםהאחיםאותהששאגוכפיאלא
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הםאלהפלצותמעורריזאבייםקולותאוליאשפוזם.ערבבפונדק,

המיסהבביצועהנזירותפצחועתאותםלשמועדימושהאחיםהצלילים

חלההללוהצליליםשלהשפעתםשכןמופרך,הדבראיןהקדמונית?
הללו .מעמדבאותוהנוכחיםשארעלמאשרשונהבאופןהאחיםעל

מינותרשלאמשוםאלאהמוסיקה,שלהשפעתהמתוקףלאהתפזרו
הבאהלשאלהאותנוקושרזהדברהמתוכננת.ההתפרעותאתשינהיג

התוויתאתהכמו-דוקומנטריסיפורולכותרתקלייסטפרןהצמידמדוע-
"אגדה"?

אגרתיתיעוראותיעודיתאגרה

"טבעי",הסברסובליםהםהמתואריםהאירועיםשלמופלאותםלמרות
מטהשהואבכךהסיפורשלכוחוהרי •גיסטיפסיכולו-תרצואםאו
שישמוסיקהקיימתחיתהאוקיימתשםאישאכןלהאמיןהקוראאת

הקוראעזה.רגשיתתפניתלחולללפחותאוהדעתאתלהטריףבכוחה
בהםיראהאוהאירועיםמקצתשלבאמינותםאמנםיפקפקהספקני

סיפורישללז'אנרהסיפוראתשייחססבירזהאיןאךפרועה,הגזמה
לקראתמשתנהזהכל sקלייסט,פרןשלהךו~חיסגנונולנוכחהאגדה,

ל~סי:הסיפוראתשהופךאלמנטאותופנימהמתגנבכאשרהסוף,
הגוססתהאחותשלדמותהאתהנראהככלשלבשההיאססיליההקדושה
לחללששחררההיאלמשכב;ונפלההמיסהאתלנהלאמורהשחיתה

ביתרנקראאםאולםהמוסיקה!שלהמיסטייםכוחותיהאתהאוויר
וכברבעל-טבעי:הגובליםנוספיםפלאייםבאלמנטיםנבחיןלבשימת
באופןחלהבמלואה,הצלילים,שלשהשפעתםהעובדהאתהזכרנו

שבניהדברנכוןהמונים.הל ?jמתוךאישיםארבעהעלאקסקלוסיבי
ההסתברותאךמוסיקלית,להשפעהניתנותםבמידתאחידיםאינםהאדם

עלבמדויקהמוסיקליתהמכהתיפולמתפלליםמאותשלקהלשבקרב
-מאנטוורפןהמטיףעלוראשונהובראשהמנהיגיםהאחיםארבעת

עלשהתבייתמודרךכטילשוגרוהצליליםאפסית.היאהפוגרום,יוזם
מתיםהארבעהאגדתי:אופינושאהאחיםשלהמוסיקליסופםגםיעדו.

 Gloriaאתהאחרונהבפעםלשירשסיימו"אחריאחתבבתמאושרים
in excelsis ", 

 .לאחורומקרינההסיפורלסוףאפואנדחיתהמכרעתהז'אנריתההוכחה
יותרנוחשהואהריאגדה,שלפניוהרעיוןעםמסכיןהקוראכאשר
באגדהשהריבספק.מוטלתשסבירותםהאירועיםאתבדיעבדלקבל
להפריזשאפשרכפיהמוסיקהשלבכוחהולהגזיםלכתלהרחיקמותר
כוחותלמוסיקהלייחסמותרגםבאגדההרקולס;שלשריריובכוח

שובלאחר.דברלכלאולקסדהלטבעת,לייחסםשאפשרכשםמאגיים
עודכלהסיפור,שללאורכוהקריאהעםשנגררת 1אי-נ;חשלכלשהו

הנטועההז'אנריתהתפניתעםנמחק ,כמו-תיעודיכסיפורנתפשהוא

המאפייןאגדה,לביןמתועדתעדותביןהמתח .סופולקראתבעלילבו
עלמלהצביעאותושפוטרהואקלייסט,פרןשלכתיבתוסגנוןאת

שפויהת 1קנאלהפוךהכוחאתלהלייחסשניתןמסוימתמוסיקה
שלמהלכהאתלתאראפילונדרשהואאיןפתולוגית.לאובססיה
הדבראתעוקףהואמעלליה.אתלספררקאלאהזאתהמוסיקה
עללשמורכדירישומו.בתיאורומתמקדלעצמוכשהואהמוסיקלי

שעוררההחיצונייםהתסמיניםבתיאורמרבההואהתיעודיהצביון

שלהפנימיתהנפשיתההיפעלותאתמתארמשהואיותרהמוסיקה

שניוני;ת:פנימיותחוויותבתיאוראותנומפצההואכךעלהגיבורים.
במסגרתהשיגעון.מוכיהאחיםבמעשיחזוכאשרהסובביםחשוכיצד

כאשרהנעלמתהמיסהשלהנסתר~נעהאלצוהרלנוקורעגםהואזו
שהםהמיסטייםהטקסיםבמהלךגרונםבמואותהמשחזריםהאחים

מתוגברכשהואחיותולמלואזוכהזהתיאורהצלוב.צלםסביבעורכים



להתנהגותבעצמוהמוביל'דברבוחצופיםשלבנפשםהמתחוללבתיאור
לכלנמלטיםאנחנוחזההמחרידהמחזה"לנוכחמצדם:נשלטתבלתי
 ," ...שיערוסמוריחמומיםעבר,

יותרלטעמי'משכנע,קלייסטיחפוןחמוסיקליח"ש;ק"לסיכום,
שלדמיונועלסומךשחראמכיווןמאניחתומאסחמוסיקלימח"ש;ק"

להיזכר'אלאקונקרטימוסיקלירגעלעצמולתארנדרששאיננוהקורא
כמה.פירישומןאתולהכפילביותרהעזותחמוסיקליותבהתנסויותיו

לכךשמסוגלדחומאןלכלגורםמאןתומאסשלהמלומדתיאורו
להיזכרואפילוחמוסיקחשלהמדויקמחלנהאחרבדמיונולעקוב

מביןשאישמשוםמאכזבתהתוצאהכזה.מחלךהמקיימותביצירות

גילוי'"נס,שלהתחושהאתמהמהלךיפיקלאחללוהידעניםהקוראים
שקוראאלאיותר'טובההדיוטהקוראשלשמצבונראהונו.יערטול"

ולתרגםהמליםאחרלעקוביכולתומחוסרמתוסכלעצמוימצאכזה
לצלילים.אותן

אתלחגביועשויההיאפיפיות.חרבאפואהיאספרותיתהתמקצעות

רישומואתלהעציםארתח:לערערגםעלולהאךהסיפורשלאמינותו
ברומניםיותריעילשימושבהלעשותניתן .תחתיולחתוראוהאותנטי

תעשייתשלהמקצועייםבסודותהקוראאתלשתףהמאפשריםכרסעבי
בז'רגוןשליטהלוולהקנותהסיתות,מנות 1אאוהבשמיםהפקתחברים,
אותםעםמלכתחילהנמניתשחמוסיקחאלאמונחים.עתירמקצועי

אפילומתמקצעת,ספרותיתלכתיבהקושיביתרהמתמסריםתחומים

להמליץאפואכדאי .הקצרבסיפורשכןכללארחבה,היריעהכאשר
שיימצאיתכןלמלחינים.סיפוריהםשלההלחנהאתלהותירלסופרים

אולואיזכןשלקולנועיאואופראיעיבודעםלהתמודדשיעזמלחין
שירתהעםלהתמודדשניסומלחיניםשנמצאוכשםהקרושהססיליהשל
ההצלחההשטן.שלכינורועםאואורפאוסשלנגינתועםלורליי,של

מובטחת!אינה

הערות

וסיפוריםכוונציהמוותהקובץמתוךלקרחותלואיזכןמתוךהציטטותכל . 1
בתרגומה ,-1988תשמ"חקריאה,סימן/ספריהמאוחדהקיבוץהרצאתאחרים,

מירסקי.נילישל

צצהשבהבסיפורהיחידההנקודהאתמציינותבסוגרייםהנתונותהמלים . 2
מתיימראינו<המספרהצטנעותשלביטויזהרראשון.בגרףהמספרשלדמותו
אתסותרתזרהצטנעותלכאורה>.מוגבלתאלהבענייניםוהבנתומומחהלהיות

בהמשך.המופיע"המקצועי"המרסיקליהתיאור

 ,-1903מקרגרטוניומאןתרמאסשללסיפורוסונטה""צררתלייחסמקובל . 3

אחרים.וסיפוריםכוונציהמוותהקובץאתהחותםהסיפור

הרצאת ,טשרניחובסקישאולשלבתרגומומובאותהאודיסאהמתוךהציטטות . 4

תשמ"ז.עובד,עם

החלפופולריתנעשתה-ונגינהשירהכללושכישוריה-ססיליההקדושה • 5
אתמסמלתהיאשבהןיצירותשלארוכההיסטוריהישנההשש-עשרה.במאה

נקבה.ממיןאררפארסכמעיןהמוסיקהשלכוחrז

·:· 

מסוים,באנכרוניזםלוקיםקלייסטפרןשלהמוסיקלייםשהתיאוריםיתכן • 6

מנזריבקרבדהיינו ,הסיפוריבהורההשריריםהמוסיקהנוהגישלערבובמעין
הבארוקבשלהיהקיימיםאלהעםבאיטליההשש-עשרההמאהשלהנזירות

 ,הסיפורילהווהיותרקדוםזמן~~לסמוסיפהעצמההיצירהמזה.מאוחראףואולי
עתיקה'.'איטלקיתב"מיסהמדוברשכן

כלואחרים:קולהאסהקובץמתוךלקוחותהקרושהמססיליההציטטות • 7
רןשלבתרגומו ,תשס"רקריאה,סימן/ספריהמאוחדהקיבוץהוצאתהנוכלות,

הכהן.

בסגנוןמובאתבכנסייהההתרחשותשלה~סיתהאינטרפרטציהאפילו . 8

הקתוליתהפרוצדורהבמסרגתטריושללארכיבישוףומיוחסתריאליסטי-תיערדי

האפיפיור.באישורהמותניתהמקובלת
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וזךמוסיקה"."סכנה:נקראתבספרהרשימותאחת

"המוסיקה-דולןשל~מרהאותהבדיוקבהמצטט
ושלושעשריםציטטמנורדורישגם-הכל"לפני
כתבשלהראשוןהגיליוןבפתחיותר'מאוחרשנים
רוצחמנורשדוריאלא .) 2005<ינואר "!;ה"העת

ה~חי.דזהזךאתואילוהכל'לפניבמוסיקה
אחרוהמןסוקהנעלמהלאן

וזךהעברית.בפרוזהכאמורעוסקהספרשלעיקרוןןלן?וןנה
אצלגםעוז,אצלוגםעגנוןאצלגם-בהמוצא

רבים.מתים-שבתאייעקבאצלוגםתמוזבנימין
והמתאבדיםהמתיםאתזךמונהמחויכתקצתבדרך

מהותוההוהרומנים,הסיפוריםדפיאתשממלאים
שלדינםאתושובשובלגזורלסופריםגורם

כדיכזאת.ובכמותכזאת,בקלותלמוותגיבוריהם
-המוסיקה-כאןעניינועיקראלבמהירותלהגיע
ורבתהאלגנטיתהמסאיתלכתיבהעוולאעשה

לקטלנדתמציעשהואההסברתמציתאתרקואמסורזך'שלהגוונים
אדםשלטבעיבמוותמדוברלאזך'כותבלרוב,הסופרים.שלהזאת
הסופרבונהלרובבמלחמה.במוותלאוגםממחלה,במוותלאוגםזקן'

אדםאומרתזאת-עצמותיולשדעדרומנטיצעיר'אדםשלדמות
במקרה,ולאהש~ים.ובשמישבש~יםהיופיכלאתלוהבטיחושבנעוריו

הואמוסיקה:שלהבטחהגםהזאתהגדולהההבטחהחיתהזך'מדגיש
אזכימוסיקה,ניגןלאואםבמפוחית,אובפסנתראובכינורניגן

מכנסתהמוסיקהעליונים.עולמותבהומצאלמוסיקההקשבהעלהתענג
מנעוריםהמעברשנותבאוכךאחרכולה.הרומנטיתהערגהאתאליה
הגיבורמחליטואז .והשמימיהמוסיקליהחלוםאתוריסקובגרות,אל

בכוחושאיןוכיווןהבלתי-רומנטית.המציאותעללכעוסהרומנטי
משתגע.או'ומתאבד.עצמואתמחסלהואהזה,השפלעולםאתלחסל

כלעללירוקהיאאותושממלאתהאחתשהתשוקהמת-חינעשהאו

הסופראותוממיתעצמו'בידילמותשלאמעזהואואם •אותוהסובב
בחללהרומנטיתהכמיההנשארתוכך .בשבילובונהשהואבעלילה

ועזבוממנה,שהתייאשוהאדםמבניונקייהשלמההספר'שלהאוויר
 .ונקברואותה,

שלוטקסטיםשירהעלשנו,ווםהספרמתון

וולןיונהאחרירוק

~י~ה 1:בזנ:;כיב wח; י~~
~ה~ל 1~ל.ינת z:י;ן

V! .לדלבד~ש:z ת
 • 1 נ~~ z:וzל

קולות~~לחישורון'אבות

סדרתזךנתןכינסהראשונה,לבנוןלמלחמתהשנייההשנה '-1983ב
עלרדיושיחותבמקורןהיורובןאויר.קוויבשםקטןבספררשימות
רשימות,ששזךהוסיףלהן •בארחייםועדמנרנו-העבריתהפרוזה

מכנהשזךחלוםהואהרשימותאתהמחברהחוטבשירה.גםשעוסקות

 .מפניומזהירוהואובשירה,בסיפורתאותומוצאוהוא"רומנטי",אותו
אחת.ובעונהבעתמפניוומזהיראליונמשךהואיותר'מדויקאו'

במלים.מוסיקהועלמוסיקה,עלחלוםרבהבמידההואהרומנטיוהחלום
ההקדמהעללהתעכבכדאיהזה,הרומנטיהחלוםאלשמגיעיםלפניבל~.

הואצה"ל"ב"גליהשיחותששודרושאחריסיפרהוא •לספרזךשכתב
באופיים:וגםבכמותםגםאותושהפתיעוומכתביםתגובותקיבל
עלכך'כלקצרזמןבפרקתגובות,שלרבכהלמספרזכיתילא"מי~י
בעלואםבכתבאםהמגיביםמןמעטיםרקאמרתי.אושכתבתידבר

ואמנותו'הסיפורבמלאכתהקשוריםענייניםעללהעירביקשופה,
ביקשו-ומשורריםסופריםבהם-מרביתםכאלה.גםהיוכיאף

ועגנוןשבתאייעקבעלשאמרתידבריםכיהסתברלבם.אתלהסיח
חייהםואלאליהםממש,אליהםכמכווניםלרביםנתפרשוונרנו

אמיתותופקפקובהםמתחבטיםעצמםשהם~ק;ת 9העלוכמוויצירתם,
מתחקהשאנישתוךלי'נתחוורפתאוםעצמם.בעי~יערערובתשכבר

מעיןלעצמימחברבעצםאניוהנעורים,הנעריםאתוסשלגילוייועל
למיונפשיתרוחניתדיאטהכאןהצעתידעת,שבליל;ךשרדות.מתכון

כנגדתריסמיןהתחשבות.וחסרואליםקשהבעולםלחיותשמבקש
הייאוש".

במוסיקהשעוסקהזה,המאמרברקעיהיוהאלהשהדבריםרציתי
המוסיקהחיתהאלמלאהאחרונות.השניםבעשריםהעבריתשבשירה

ואלהייאוש,ואלאותנו'שסובבהאליםהעולםאלקשורהשבשירה
בה.שנתעסקשווהחיתהלאהמוסיקה,היא,הייאוש,כנגדהתריס
כנגדתריסמאשרפחותלאהיאשירהאמיתייםשירהאוהביבשביל

לייאוש?חיזוקאולתריס,חיזוקהיאשבשירההמוסיקההאםהייאוש.
ודק-האבחנה,הדק,בספרשואלשזךהשאלהיותר'אופחותזאת,

הזה.

שהואכיוון"רומנטי",הזההאדולסצנטיההתנהגותדגםאתמכנהזך
המאהסוףעדלהתגלגלהממשיכההרומנטית,בתנועהמקורואתמוצא

עמוקותמזדההשהואבוניכרמאן.בתומאסמתרכזזךאבלהעשרים.
שכמוהוגרמני'ולאבאיטלקייהלאםבןהיהשכמוהוהזה,הסופרעם

שבספרבודנברוק","ביתהארוך<השירמוסיקהעלושובשובכתב
סופריםאצלגםאבלהזאת>.ההזדהותאתבבהירותמבטאמחיקון'אנטי

תומאסהיהכותב,הואספק","ללאמאן.אתזךמוצאאחריםישראלים
האירופיתהרומנטיקהשלאקלימהביןהעיקרייםהמתווכים"אחדמאן
החדשה".הישראליתהפרוזהלבין

לבהיאהמוסיקה-רביםישראליםסופריםאצלכךמאןאצלוכמו

במליםהמנגןוהסופרבכינור'המנגןהגיבורהרומנטית.הערגהשללבה
האמנויות'כלאשרהמוסיקה"זוושוב.שובבעבריתמופיעיםשניהם-

זו •פאטרוולטראתזךמצטט-לתנאיה'"להגיעשואפותהאחרות

האמנותהיאשהמוסיקהאומרגםזך'כמו<זך''המוחלטת'""האמנות
המוסיקהזומונאות>.אל"מוחלטת"המלהאתמכניסוגםהמוחלטת
פרוזאיתוכןולאמסרלא ) ••• (בהדבקלאותועלתשימושרבב"ששום

שבמקוםהחוליןעםשבמגע-ומשאהזיהוםולאדידקטיותכוונותולא

בכולן".והנאצלתוגםשבאמנויותהמופשטתובזמן;
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המוות"קסםגםהוא-מאןתומאסאצלבוודאי-המוסיקהשקסםאלא

"העולםמןהקוראאתוהןהכותבאתהןמרחיקההמוסיקהבה".הטמון
בעוצמהאותוהמחישהרקלבנוןשמלחמתההתחשבות",וחסרהאלים

בריחהאלאבמוסיקה,זךמוצאהאלימותעםהתמודדותלאמיוחדת.

מושג",הבלתיהריתמים"סערהמוות.קסםאלהאלימותמןרומנטית
בחרדהמצטט,וזךטויסטאן.בסיפורמאןתומאסהמוסיקהאתכינהכך

שלהאקסטטיהתיאוראתיראה>,<ובאיזו
מוהר>:מאיר<בתרגוםבטויסטאןהמוסיקה

שלרוויהובלתיפרועהגילתרועת"הר'
ההוויה!שלהנצחבספירתההתמזגות

מעולפרוקיםהמענה,הטעותמןחופשיים
מפרידאחדצעדורקוהזמן".המקוםכבלי

והזמן'המקום,מןהמוסיקהשלהשחרורבין
שלהערגהלביןהאנושית,ההיסטוריהשל

-האנושייםלחייםשמעברמהאלהמוסיקה
לילתוךאלכאוהבשהציץ"מיהמוות:אל

אורבתעתועיעודלואיןהערבוסודוהמוות
לקראתהערגההיחידה,התשוקהאלאהיום

המאחד".האמיתי'הנצחי'הקדוש,הלילה

בשלושיםלאמת.חוטאתהכללהכלכמובן'
קוסמן'אדמיאלגםכתבהאלהיםהשב

איתןגםוכתבלו'חשובהמוסיקלישהשטף
מוסיקלייםמשיריושרביםנחמיאס-גלס,

שבונהחלפי'רחלגםוכתבהומסחררים,
אחריםוגםצליליות,הקבלותשלשרשראות

אבלשיריהם.שלהמוסיקליותעלויתרולא
 .הכללעלהמעידיםהכללמןהיוצאיםאלה
המוסיקלייםהנסיונותמןאחדשאףעודמה
לאאחרים,שלאוהאלה,המשורריםשל

שחזרלשוניתמוסיקליותשלדגםיצר

וזךואלתרמן'ביאליק,אחרים.אצלוהופיע
כךבשיריהםהמליםאתניגנורקלא-

העניקוהםעצמם;להםתתאיםשהמנגינה

מעיןישראליםמשכיליםשלדורותלשלושה
 .הלשוןשללמוסיקהמפתח

אתשוכחלאגםהואשדה.פנחסואתאלתרמןואתביאליקאתמזכיר

שנה".חמישיםבן"הסופרעלברשימה-עצמו

טובה,עדותהואכיזךשלהזההקטןהמסותספרמתוךדבריםהבאתי

החלהעבריתבשירהממוסיקההבריחהכוללת:לתופעהומנומקת,
בבריחההבחינו "!;ה"לחבורתוחבריומנורדוריהשבעים.בשנות

השירהמןשלהםהעיקריתוהדרישההזאת,
היום,המוסיקה.אלהחזרההיא

מותרשנה,שלושיםשלמפרספקטיבה
שנהשלושיםהיושאלההכללהבדרךלהגיד
העברית.בשירהמוסיקהמאודמעטשל

המתיםשלהאינפלציהביןזךמחברזובנקודה
אותהלביןהעברייםברומניםוהמתאבדים

מ"אורלהיפטרומוסיקלית,רומנטית,ערגה

זך'כותבסכנה,בגדרהיאהמוסיקההיום".

פנימעללדלגלנומאפשרתהיאכי
המציאותשל"האבנים",או"הבעיות",

זך'אומרונציה,בוהמוותמוסיקלית.הבלתי
זךנתןמןבריחהגםאלאהתרבות,מותרקלאהוא

המוותאלשלה,הצורמותוהפשרותהתרבות,

מןאותנומשחררמושג"הבלתיהריתמים"סערמוסיקלי.המאוד
במקוםורקמוגבל,בזמןרקהחייםהאנשיםשלההכרחיות,הדילמות

ברועאומנומנםנפשבשוויון-לנושמחלקתבהיסטוריהורקמוגבל,
אחרים.ולאמחלקת,שהיאהקלפיםאתרק-יצירתי

של<וגםביאליקשלהמוסיקהדלתות.מאודהרבהפתחוהמפתח

גבסיךסיפוריכמו"גבוהות"ביצירותוהופיעהחזרהטשרניחובסקי>

של<וגםאלתרמןשלהמוסיקהילדים;שיריכמו"נמוכות"וביצירות
צקלג,בימיהפלמ"ח,דורשירתשלברובהונשמעהחזרהשלונסקי>

על<ישובמסיבותבחתונותלזהזהכתבושישראליםברכהבחרוזיוגם
באופימבחיןהוא . 4מס' "!;ה"בגליוןנץרויאלשלמצוינתמסהכך

זךנתןשלוהמוסיקההזאת>.העממיתהמסורתשלבעיקרוהאלתרמני
העבריתבשירהגדולותחטיבותשלהאלתרמניהצלילאתשינתה

-פרוזאיקניםשלדורותכמהאלגםלחלה ryהיאאבל ' 1960אחרי
המורה,לשוןואלהעיתון'לשוןאלגםו-בטאוגדיעדקנזמיהושע

למשורריםחוטאתההכללהשוב,הילדים.גןלשוןואלהצבאלשוןואל
פנחסאוגלבעאמירכמו-אלתרמןשלבדרכוהלכושלאספציפיים,

על-השירהמןרקולא-אחרותלהשפעותחוטאתגםההכללהשדה;
מבטנדרששבורגעישאבלוהמדוברת.הכתובההלשוןשלהריתמים
אחד:מרכזיענייןלהדגישכדירביםמפרטיםשמתעלםציפורממעוף

בשלודווקאאלתרמן'שלבמוסיקהגווניםהרבהעםצדקעשהלאזך
שנטשוהרביםהמשורריםגםחשבוכךקריטית.בנקודהנגעהואכך

מנורדוריגם .זךשלהביקורתבעקבותאלתרמןשלהמוסיקהאת
צודק.הואועדייןרבים.מגווניםמתעלם

הקטנתעםיחדבאההיאמבודדת.תופעהחיתהלאהמוסיקההחלשת
לתארצריךהדמיוני.העולםצמצוםעםיחדבאההיאהמשורר.דמות

הכללה:בדרךלומראפשראבלבנפרד'האלההמהלכיםשלושתאת
הסכנהאסתטיקה;חיתההסכנההשירהשלהחיונייםהתחומיםבשלושת

תומאסשלמכתבמתוךזךמצטטמושג"·הבלתיהריתמים"סערלעומת
זהכאויב>".<החייםהעוינים"החייםתמידהםהחיים-ל~שתומאן

בכך-זךשללבואתגם-לבכובשהואמיתוסוככלמודרני'מיתוס
 .אותושהולידוההיסטוריותלנסיבותמעלובזלזול'גבוה,מרחףשהוא
וגםבאירופהגם-זךכותב-חשובותההיסטוריותהנסיבותאבל

בישראל:

התשע-עשרההמאהנ"ק>והמוות,המוסיקהעל<בסיפורבויצקה"כך
ההולכתאמנותהקיר,'אל'הדופהאמנותבמצור'אמנותשלמרוחה

נואשאומרתשהיאככלהמוותרוחגםשהיאהמוסיקהרוחאחרשבי

גודרתהיאשאותובתחוםמקלטלהומבקשתהמציאותרוחמולאל
כמונופוליןהצעיר'הקפיטליזםמןאולילמדהשאותהבדרךלעצמה,

בלב.דלההשמורותונחלהחזקהשלה,

דווקאישראליתבקרקעזהמיתוסנקלטמדועלהסבירכדיבכךהיש
מבקשתלפחותאובסביבתה,בוחלתהחלההחדשהספרותנושגםבשעה

תחושתכדיעדהזמןעםוגדלשהולךמרחקממנה.מרחק-זהירותלעצמה
אלה'.'ימינושלוהזרותהניכור

מבהירהואמאודמהראבלהעברית,בסיפורתמתחילזךכאמור'
הואאודן'ואתוילקהואתאליוטאתמזכירהוא-לשירהגםשכוונתו
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הבלתימעולמוהמשורראתשתרחיקמדיבולסתאסתטיקההיתה
ולאמיתולוגיים,ולאהרואיים,לאבחומריםומתמלאההולך ,אסתטי

ובדיוק:בכוחזהאתניסחישורוןאבותמוסיקליים.
אהבתהוא ,אורשראהוהראשון ,בואילאחרשכתבתיהראשון"שירי
שבוהזה,השיראתוצמאון'.'צוםשמוישראל.בארץערביתנעורים
 1948עדהחזקתישבשירה,הדבריםפניעלמנוכרתשבדבריםהשירה

המדינה?שלום'מהדוארבגלויתושאלתי ,בצפוןהייתיזאתבשעה ) ••• (

להחזיקהתחלתיאז •••מאדם'ריקיםערביםכפריםרקרואיםכאןכי
מןוחשוביםקודמיםלהיותחייביםשבשירההדבריםשבו ,אחרבשיר

שבדברים".השירה

אפריקני>הסוריהשבר<מתוך

 ,-1983בבשירההמוסיקהעלזךשכתבהדבריםאתלחבראפשרכאן

הזמיר ,-2004בשהופיעהשיריםבספרלאחרונה,כתבשהואדבריםעם

שאיןתחושהעלעדיםכמאהמעידהספרשם .יותרפחגרלאכבר
שירה,שלמושרשרומנטיסמלשהוא ,לזמירמקוםזךשלבעולמו

בשירה.מוסיקליותושל

במציאות,מוסיקלייםשיריםאיןכעת.זךכותבלגולים,מוסיקהאין

עשרים",המכונה"במאההאנשיםרובאתאחרת,אוזובדרךשהפכה,

שירה,להכזיב".תמידשעתידהוב"תקווהבתיל,מוקפיםלגולים
ואלהחדשאלההפלגהמן-אומרהוא-נובעותשירה,שלומוסיקה
להקיםהפיניקייםהיםיורדישלהפלגההיאשלוהדוגמהידוע.הבלתי

שירהנולדהההיאהעתיקהההפלגהמןחדש.במקוםציביליזציה

במאהוהמהגריםהגוליםשלהמ~ך~tקים"ל"חדריםמהאבלמוסיקלית.
 ם;ק~~ /~ש;ךרים"~~סריםהפיניקים?שלהמסעולהרפתקתהעשרים

iJ ן ת:~~ף / ;מ~~~סב'~אQ זק~ע;ק,יf ;ד~~יתלד~~ה /מY ."ז:וי~ה

להסתפקשלאבתשוקהמקורrז ,זךכעתאומרהשירה,שלהמוסיקה
שחוצהלשוןאלהערגהציפורית","לשוןאלולהגיעהמלים,בלשון

 ,יופירבתלציפורלהידמותהערגההיאהאנושייםהגבולותכלאת
לשוןביןלחברוגםהאוניברסלית.הצליליםבלשוןזמירכמוולשיר

נגינה,בשעתמסבםשהתרחקוואנשיםגולים,המלים.ללשוןהצלילים

ציפורית",ל"לשוןהחלוםאתאיבדו

מצעדיוזךכתבשעליוהאפורה"כלאדם" ,הרגילהמודרניהאיש
ל fןר.ח;~הףאךדק ,ןר g ~"הףאכעת:גםכותבהואועליוהראשונים

f ~ Y .ב~סדך~ר ל~~ >".<~סע,ב;ןה~ףrא;ך~אףס"לא~הףא /~טף, 

כברהזמיראחרימייד ,-2004בזךשפרסםהפרוזהספרהמחט,בקוף

שלשירהבחדרולשמועשרצהאישעלמשלמופיע ,יותרפחגרלא
לו,שרולאהםאבלזמירים.שני-ביטחוןליתר-לווקנההלךזמיר.
הקולאבלשרו.לאהםועדייןניחר.בקולמולםוצפצףשרקהואואז

 .שבחדרהדממהאתהפרלפחותשלוהניחר

*** 

אבלברורקו-פרשת-מיםבושאיןהדרגתי,שבתהליךצודקמנורדורי
המוסיקה"אשרשירהבעבריתלהיכתבהתחילהברורה,מגמהבויש

שנטשואומרהואכאשר ,לדעתיטועה,הואאבלאפה".נשמתאיננה

הואלמעשההקלאסיות","הקונוונציותאתנטשוכאשרהמוסיקהאת
דורוובניזךואילומוסיקלית,שירהכתבודורוובנישאלתרמןאומר

החרוזואתהסדירהמשקלאתנטשוכאשרמוסיקליתבלתישירהכתבו
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 .ליהקונוונציונהסופי

השירהשלהמוסיקליהסיפוראתלהביןעוזרלאוזה ,נכוןלאזה
והחרוזהמשקלאתנטשוכאשרקרהלאהשינויהעברית.

שנותמאמצעיותר.מאוחרשנהכעשריםקרההואהקונוונציונליים.
בעבריתוהמשפיעההחזקההשירההשבעיםשנותאמצעועדהחמישים

מחשבתיעיסוקכדיותוךובמודע.מוסיקלית.מאודמאודחיתה
ואורי ,רביקוביץודליה ,ואביוןזך-הצעיריםהמשורריםבמוסיקליות.

אתנטשואכן-אחריםורבים ,זמירושלמה ,דורומשה ,ברנשסיין

מוסיקליתבדרךזאתעשוהםאבל ,הסדירהחרוזואתהסדירהמשקל
כזאת:בדרךלמשלמאו.ד

~~tקים ש.: , די(;!~ iJ ?~הלסם~~ין ,םיקt~~ ש.:
~הלסם.~~ין
~הלסם,~ין
 ,םיקt~~ ש.: ?די(;!~ iJ ?~הלסם~ין
~סם ש:. ,.ז~ן- ת~~~~סם~ש.~

~הן~נ;ופ;~ץ.~~נ:ויד ן~~
~ה~~נ:ויד,~סם:ש.
 ?די(;!~ iJ ?לסם:ש.

לחץ,שיריבהיסטריה","ניסויים<מתוךאביוןדודשלהאלההשורות
שכתבוביותרהמצלצלותהשורותמןמוסיקליותפחותלאהן ) 1962

המרדדווקא •סדירובחרוזסדירבמשקלורסוש, ,ושלונסקי ,אלתרמן
מאודמושקע ,אינטנסיבימודגש,ריתמוסכאןיוצרהסדירבמשקל

השורותבסופיהחרוזיםאתלהציבהסירובדווקאמאו.דואפקטיבי
<שעתיד-השורהאמצעאלשהוכנסחרוזלהדגישאביוןאתשדוחףהוא

 ,לאלתרמןרגילהשחיתההאוזןלושציפתה ,החרוזבמקוםלהפסיד>.
כמוחושניותבלתימליםשלהחושניתהצליליתהחזרהאתאביוןיוצר

אביוןיוצרוטוש,אצלהמוסיקהשלהקמאיהכישוףבמקום ."המ"

~ין /~הלסם. ןי~~"והסתמי:החילונישלסוגסטיביתהשבעהמעין

 ,"די(;!~ iJ ?~הלסם~ין /~הלסם,

כאןישהמוסיקה.שלדלדוללאבוודאי ,כאןישמוסיקהעלויתורלא
זךשכתבכפי-הזקןהאיששללעולמושהתאימהמוסיקהשלהחלפה
וזאת •הצעירהאיששללעולמושהתאימהבמוסיקה-משיריובאחד

רביקוביץדליהשלשורותעשרותלהביאיכולתיבודדת.דוגמהרק
של ,) 1978משנתקורא,תחוםעדיותראו<פחותהראשוניםמספריה
ברנשסייןשל ,) 1958שבא",מלכת"ביקורהפואמה<למשל,עמיחי

בארוחת<בעיקרפנקסושל ,) 1967והגעות","פרידותהמחזור<למשל,
 .לתודעהפונותמשהןפחותלאלאוזןשפונות ,) 1965בפרארח,ערב

אקספרימנטיםשעורכותספל.ולאעיקרבשבילןהיאשמוסיקה
המשפיעהיהשהואכיווןזךשלמקומואתכאןמדגישאנימוסיקליים.

היהוזךהחדשה.המוסיקהשלהעיקריהמסבירגםהיהוהואהעיקרי'
 :מליםשלגדולמוסיקאי

~~ךץד~ו Y~ךבמ; f~ךב.
עלח;שבתע;רבים,ארסנ;שבת ". :· :·:· : . :· :· -

~ר;שים ?j ~ ,םי~~;פ:~קרירלה;~ל~ים qא;
 ה~~ iJ ~ Qךמ;' ז~~~ןםךנףןרים. t~~~גף~ים

~ךב~םיז ?i ~ • ;מן~~ב wח;~הףא
~בתמ; f ;מ~~ל

מ; f~גףפ;סחףב

~עף~ים.~~ויםם'ח

 ) 1960שונים,שיריםבול",("ירח

 2007נובמבר



*** 

שומעבישראלהספרותייםהחייםאחרישעוקבמי
והריאלתרמן.עםזךשערךהוויכוחעלשובשוב
ארבעיםלפנישהתנהלשוויכוחבכךמוזרמשהויש

גםוכותביםקוראיםלהעסיקימשיךשניםוחמש
השתנתההנכתבתהשירהשלשהאסתטיקהאחרי
כיוון ,לדעתי ,חוזרההואהוויכוחאבל .ה~רללא

-והמשפיעהמקיף,-האחרוןהוויכוחהיהשהוא
 "!;ה"אנשירקהשירה.שלהמוסיקהעלשנערך

משנת ,"בא"העתבכתבהקודםבגלגולם<עוד
המוסיקה.שלהעליונההחשיבותאלחזרו ) 1993

בקוויםמספיק.נדוןלאלתרמןזךביןהוויכוח

המשכיליםלרובמוכרהואשלוהעיקריים
טעםישאבל .אליולחזורטעםאיןהישראלים.

שלהמעודכןהצלילשלהגדולהשהמעבדהלהגיד
ישורוןאבות ,אלתרמןעםבוויכוח-1960בשנפתחהשירה,

חדשיםצליליםליצורוהמשיכה ,לפעולהמשיכה

המשורריםשלהענייןופחתהלךכךאחרשנה.עשריםבערךומאתגרים,
השירה.שלבמוסיקה

צורפיםשלבמאזנייםנשקלבהשהבל-בשירהאבליחסי.כמובן,הכל,
אחתשירשורתלכתובאפשראיגדולים.הבדליםהםיחסייםהבדלים-

ולפעמים ,ובתחבירהשורה,באורךביטוילידייבואמוסיקלישמשהובלי
ופחותפחותנעשיתהמוסיקההשמוניםמשנותהחלאבלבצליל.גם

שמיםלאלכתוב,שמתחיליםהחדשיםהמשורריםשלהגדולרובםחשובה.
פחותמשוררתהיאהמאוחרתרביקוביץדליהגםהמוסיקה.עלדגש

עמיחיכזה.בוודאיהמאוחרזךהמוקדמת.רביקוביץמדליהמוסיקלית
שהמוסיקהמשורריםהאחרונותבשניםמופיעיםואםכזה.בוודאיהמאוחר

אין-קוסמןאדמיאלאונחמיאס-גלסאיתן-להםחשובהמאוד

שחיתההספרותיתהסביבהעלהקרנהאותהשלהםלמוסיקליות
ורביקוביץ.זךשללמוסיקליות

אקספרימנטיםלעשותהמשיךאבירןמסוכנת.הכללהשזאתיודעאני

קוראיםשלההיענות<אבלהאחרוניםבשיריוגםמרתקיםמוסיקליים
מאו.דירדו ,שלוהמוסיקליותשלוההשפעההמאוחרים,לשיריוומשוררים

מוסיקלייםשיריםלשיריו>.ההיענותמחדשמתעוררתאלהבימיםרק
בעקבותשכתבה<שירהסוףעדרביקוביץדליהאצלהופיעופתאומיים

שלמערבולתהואהפוך",על"הפוךהפורים,בחגבתל-אביבפיגוע
לאנכונהשחיתה-הכללהכשניסחצדקישורוןאבותועדייןצלילים>.

מן<וגםהשירהמןיותרחשוביםנעשושבשירהשהדברים-לגביורק
ענקיתבהכללה-כתבהואכאשרצדקהושבועדייןשבדברים.המוסיקה>

המליםשלהצלילאתשמוחצותההיסטוריהשלהכבדותהאבניםעל-

זךועדיין .) 1990דניאל,גבישירישירים",לכתובזמן("איןבשירה
פה,גרלאשהזמיר-מוגזמתבהכללההואגם-כותבהואכאשרצודק

זךאםוגםפה,גרעדייןבהחלטהזמיראםגםיותר.העברית,בשירה
השיריםאתשכתבוהמשורריםרובשלהמוסיקההזמירים,אחדהואעצמו

חשובהנעשתההאלפייםשנותועדהשמוניםשנותמאזביותרהטובים

דורשתשירההשיר.שלהדרמהאתפחותמכילהפחות,נסיוניתפחות,
התרחקותשלרגעגםדורשתהיאלכןדווקאאבללפרטים.לבתשומת

נחוצההכללהניסחבהחלטמנורודוריהכללה.שלוניסוחהפרטיםמן
זיהההואכאשר ,לדעתיטעה,הואאבלהמוסיקה.נטישתעלכשדיבר
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שלבערכםירידהעםהמוסיקהנטישתאת
כאשרלעצמםנאמניםהיוהמשורריםהשירים.

הדבריםלטובתשבדבריםהשירהאתנטשו
לכתוב,טובותסיבותלהםהיושבשירה.

מנורמוסיקלית.פחותבדרךהיטב,ולכתוב
שלה"דיסטורשן"ביןחיברלאכאשרטעה

ה"דיסטורשן"וביןבשיריםהמוסיקה

שבמציאות.

*** 

בעשרים ,היובהחלטיותר:לדייקצריךועדיין

משורריםהמוסיקה,נטישתשלהאלההשנים

אבלהמוסיקה.אתנטשושלאמאודבולטים
ואינטנסיביתיצירתית-שבשיריהםהמוסיקה

הוויכוחבשיריהם.רקנשארה-שחיתהככל

שלמיניםשניביןויכוחהיהלאלתרמןזךבין
האישיהעולםאתהיטבששירתהמוסיקה,

נשארהלאהיאאבלאחד,משוררשלמאוד

בכתיבה ,בתיאטרוןבתרגום,בפרוזה,בשירה,גדולותחטיבותשם.

אלתרמן-בנוסחצליליחותםעליהןנושאותבעיתונות,המסאית,
 ,למשל ,שלס.יזהרהענקיהלשוניהפרוייקטצקלג,<ימינסקישלו
בדורהשירהשלהמוסיקהעומדתביסודואבל ,מאודמקוריהוא

עלגבסיךהשפעתעללדברשמקובליודעאניאלתרמן-שלונסקי.
דורובניעלאהובהשחיתההשירהאבל ,נכוןזהיזהר.שלהמשפט

ואחרצקלג>.בימי,יותרלדעתיניכרים,השירה,ותרגומי ,יזהרשל
שלרקולא-תרבותשלגדולותחטיבותהשישים,בשנות ,כך

שקטאחד"רגעשל ,האחרהמוסיקליהמפתחפיעלנכתבו-שירה
שלונסקי-לפניגםקרהזה '.'המדברלומררו~האני/אנא.בבקשה.

ביאליק.בשיריהמוסיקהשלהענקיתההשפעהחיתהכזאתאלתרמן.
רביקוביץ.ודליהזךאחריקרהלאזהאבל

ובשביל ,בשביליבשירה.קניםקוטליהיולאדולךויונהישורוןאבות
מחדש,היהורביקוביץזךאחריהשמיעושהםהצליל ,דורימבנירבים

 ,יכולנולאשירה.שלצלילרקהיהזהכןפיעלואף .נחוץ ,רענן
צלילאתהאלההמשורריםמןלקחת ,יכלולאאחריםגםולדעתי
שלבדיאלוגאו ,בעיתוןאובפרוזה,בוולהשתמששלהם,העברית

סרט.

התחילשהואכיווןדווקא .במיוחדבולטמקרההואישורוןאבות
אבלשלהם.הצלילאלוקרוב ,ואלתרמןנסקישלועםיחדלכתוב

קולבוראוולאבתחילה,כברשלוהעבריתחריקתאתשמעוהם
שתפגיןעבריתוירטואוזית,זורמת,אלגנטית,עבריתרצוהםמרכזי.

ישורוןאבותואילומחדש.שנולדההשפהשלה"טבעי"השטףאת
עללעבורהיוצריכות .יותרגולמי ,יותרכבד ,מראשיתוהיה,

מועטה,כתיבהושל ,כמשוררנידחףתשלרבותשניםישורוןאבות
פניעלשלוהכבדףתאתהעדיפו ,ונכדיו ,בניובגילשמשורריםעד

השבעיםשבשנותקרהכך .ואלתרמןשלונסקישלהווירטואוזיות
שנשמעמשורר-חייושלהשישיםבשנות-ישורוןאבותהיה

בשבילגםחסומותשהיודרכיםלשירהשפורץכמירבותלאוזניים
לווגרמובאהבה,אותוהקיפוצעיריםשירהקוראידורו.ובניזך

היהשלוהשפהשלוהצליל .בצעירותומשכתביותרהרבהלכתוב
וחדש:חזק
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 .י~;:~~~~ריסהס:ינ:וי

f ל;זקיי ~~ל~w לילח. 
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עולםגםאבל .ם~שכולועולםבית,שכולו
שהופיעההמנגינה,ושוב:"חבל".שכולו

~ע;לם.נכר 9 ~ י~~דק"לאמחוסלת.לרגע,
שבשיראלא ."םל;ע~~~ז?ךת ה~י~~~ iJ~ם /

משתיקיםלאהאםוארנוןהביתארנוןהזה
בכוחומופיעהחוזרתהיא-המנגינהאת

אתמשאיריםהנרצחים .אותולחסוםשאין
בעלכמעט .החישלבאוזניושלהםהמנגינה

~לזךת.ח; ה~י~~~ t~ iJ:ז"שומע:הואכורחו
 ."ן:;~~~~לזךת.ח; ה~י~~~ iJ .ן:;~~~

<כודבשבשירההדבריםאתהזהבצלילשמענו
בפולין>אביואתשנטשהבןשלהאשמה
סדור<מקצבשבדבריםלשירהמניחיםשאינם

מסודרהבלתיאתלסדרסימטרי>סופיחרוזאו
הלאהעבריתהמחוספס.אתולהחליק
עודרצינולאנכונה.לנונשמעהמלוטשת
אלגנטית.לאבמציאותאלגנטיתבעברית
חדש,מקוםאלאותנולקחישורוןשלהצליל

שלהצבעוניתהאלגנציהמןגםרחוקמקום
זך.שלהאפורההאלגנציהמןוגםשלונסקי,

-ופולניתיידיששלובשיריםשילבישורון
שרצולפניו'משורריםעשולאזהאתוגם

וולךיונה~ל;זקי" י~~"הכל.לומרשמסוגלתבעברית
שירה,שלרענניםצליליםהיופף~ט" t:ז"ו

שביטאוצליליםאלה .רענןהלאואלהישןאלשהלכומכיווןדווקא
בחובהשמודהשעברית,והשמונים,השבעיםבשנותרביםשלהכרה

אותנטיתעבריתהיאשלנו'והאמהותהאבותשדיברואחרותלשפות
אבותשלבשיררקאפשריתשחיתהעבריתחיתהזאתאבל .יותר

 .אחרמקוםבשוםלא .ישורון

אצלשמופיעההמנגינהביןהבדלישועדיין
אצלשהופיעההמנגינהלביןישורוןאבות

בשבילגםמנגינהיצרזךהשישים.בשנותזך
ישורוןאבותואילובשירה.רקולאאחרים,

ורקעצמו'בשבילרקשיריואתניגן
אותהבעבריתלהיווצרהחלהכךבשירים.

מבודד'מעגלבתוךשסגורהמעולהשירה
שלהרחביםהאזוריםאלמתפשטתואיננה

התרבות.

המוסיקהמןמשהולקחתיכולמיכזה?שירלהתפשטיכוללאןכי
ישורון?אבותשלהנפלאה
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דיזנגוף">כיכר<"כוכב

סימן<ספריקולות ה?~~בשםשיריםספרישורוןאבותהוציא 1977ב·
מדברהספרשלשמולאור>.להוצאהאוניברסיטאייםמפעליםקריאה,

בשירה.ושרים,המדברים,בקולותהלבתשומתשלריכוזעלהואכבר
לצייןשימשההיאוביידישקטנה,כנסייהמשמעותה"קפלה"המילה

מןמצטט<אניכלייזמריםשלתזמורתובמיוחדרב-קולית,תזמורת

השניהכרךבסוףישורוןוחליתהושבבנימיןשכתבולשיריםההערות

 .) 2001ישורון'אבותכתבישל

 י~~ י~;:~ /א~זקים. pמףןי~ל.א ת:~ם"הן:הספרשלהראשונותהשורות
אבות ,";רי !Vך:קנ;ר;ז ryא;~סיל f / · ;ך;ק~~~סיל f / .ת;ח~ז:t~:זים

השאירשאותהמשפחתו'זיכרוןאתאששל~~בהכמונשאישורון
הזיכרוןמקבלכאןבשואה.נרצחהוהיאארצה,כשעלהבפוליןאחריו

במקורםהיוהכלייזמריםקולותאםאבליהודית.מוסיקהשלאופיהזה

מןאחדכלגומר-בהמשךישורוןאבותכותב-כאןשמחה,שלקולות

שנשמעהשרהקולוחוקו".למקורוו"שבשלוה"הלל"אתלשירהשרים
המשוררשלההווהמןנעלםב"מוזיקאנטים",הביתאתשמילאלרגע,

אומרתבשירהאחרונהוהשורההנרצחים.אלוחוזרשלו'השירומן

 ."א wשומעתהאדמה"רק

מוסיקהזאתמלים.שלמכופתרת,ולאומצחיקה,חזקה,מוסיקהזאת

לפניכמוההכירלאעבריתשירהשלקוראשוםשירה:שלמקורית
אחרמישהואצלנמשכתאותהשמעלאגםהואאבל .ישורוןאבות
-כולנושל-שהביתדוריבניואתאותישכנעישורוןאבות .אחריו
נקייה,לאשעבריתאותנושכנעהואשותקים;"מוזיקאנטים"מלא

מןהישראליםלרוביותראמיתיתוהיאאחרות,שפותשרידיומכילה
שהואאותנושכנעגםהואומספיקה-לעצמה.נקייה,שפהשלהאשליה

ומעומקשלו'האישיתגויההטומעומקשלווהצליליםהמליםאתשואב
עםויחדהעשרים.במאהוהערביםהיהודיםשלהקולקטיביתהטרגדיה

ומאבדתלהצחיקמפסיקההיאאםהרבהמפסידהששירהזכרהואזאת

באבותשחיתההשמחהאתלשכוחאסורהשעשוע.שלהגמישותאת

 .היגוןובתוךהיגון'לצדישורון

רחוקיםלאהשירה,שלהמוסיקהעלישורון'אבותכאןשכותבהדברים
בספריםוגםיותר'פחגרלאכברבחזמירזךשכתבהדבריםמן

איבדווהעקוריםהפליטיםוכאןכאןלמוסיקה.ערגהוכאןכאןאחרים.
מסבימאוד"נתרחקתישהואמלחמה""וידויוכאןכאןהמוסיקה.את

אתמשתיקההיסטוריהשלהנוראהכובדוכאןכאןנגינה".בשעת

 .שבשירהמוסיקה

ישורון:עצמועלמעידהזהבשירעולם", ל;,ס"נקראבספראחרשיר
רקאבלכשירה.נפלאהחיתהישורוןאבותשלהלשוניתהמוסיקהלכןטוב""עולםהואבמנגינהשישומהמנגינה",שומעאני"לפעמים
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רובוגםכאן'שגדלישראלילפ".פ [l~לי"ס:זדריתלכתוביכולהוא
לכתוביכוליםלאכברהאחרונות,בשניםלכאןשהגיעוהישראלים

עם"אררט"חורזשלוהרועםהצחוק •כךכליידישיסטיתעברית
" Q:1V? ."שיכלועבריתצלילישלצחוקהיהזה-שובאבלז_)~אןאט

קצתזהמצחיק,זה-~לפ;ת" IJ "אללפ"פ [lמ"לעבוראותו.רקלשמש
לאעבריתכותבשוםאבללהמציא,נהגששלונסקיהמליםעלפרודיה

רקמדימתאיםזה .מדיאזוטריזה •שלוטקסטאלזהאתלקחתיכול
"או"נקיה-מספיקיה",החריזהגםכךישורון.אבות-אחדלאדם

עלכפרודיהמבריקזה-פרלמנטים-אקספרימנטים-אלמנטים"

אישי'כךכלביזארי'כךכלזהאבלמחיר'בכללחרוזעקשותהחת
מזהללמודיכוללא )"!;ה"ממשוררי<נאמר'עבריחרוזיםכותבששום
איקיצונייםפחותדבריםוגםבעברית.חריזהשלאפשרויותעלמשהו
לה"ישאובגינה",בלילהיוצאזה"אניישורון.מאבותלקחתאפשר

משובשתכעבריתשמצלצליםמשפטיםאלה-הכבד"עלמסכנהזאתאת
שלהעבריתבמצבשוב,אבל,לעברית.אחרתמשפהשמתרגםמישל

שתישמעעבריתשלמוסיקהזאת , 2007שלהעבריתובמצב , 1977
ישורון.אבותשלפיומלבדאחר,פהבכלמלאכותית

רצינושלה.הלשוניתבמוסיקהנקייה""לאשירהרצינו'מאודרצינו'
מסתפקתולאהישראליםשלהתרבויותריבויאתשמבטאתשירה

אבלאותה.לנונתןישורוןואבותכזאת,שירהרצינולהם.במשותף
בלב.דשירהשלסגורבמעגלשירההיההמחיר

*** 

המשוררתהיאבלבד.שירהשלסגורבמעגלנשארהלאבהחלטוולךיונה
תרבותיכנכסרכשוהישראליםהמשכיליםשרובבעבריתהאחרונה

בשיריואותההקדיםשמעטויזלטיר'מאיר<אחרישלהםמשותף
הפצועההנשיות .)-1964בפורסםדולךשלהראשוןשירההראשונים.

ואנטוניהססיליהשלהאקזוטיהמסכותנשףשלה:התוקפניתגםאבל
משכיליםשלרחבבמעגלהיוםמוכריםאלהכל-אחר""סקסשלה:

ו~זכוריםמציטוטיםוביןהשירים,שלישירהמקריאהביןישראלים,
תכניםואלהלהופיע.וממשיכיםאחרים,אצלושובשובשהופיעו
משכיליםבשבילממחישהדולךיונהכרעיונות.לאכשירה,שנקלטו
אתדורכתבזיכרון'שמורהחזקה,להיותשיכולהשירהישראלים
אתכוללבמשותףישראליםלמשכיליםשישהשירהמושגהחושים.

 .זךאתאורחל'אתאוביאליק,אתכוללשהואכשםולך'ויונה

וולךיונהואילושלהם,שבמליםהמוסיקהעםנקלטווזךביאליקאבל
מוסיקהכתבה-ישורוןאבותכמו-היאשלה.המוסיקהבלינקלטה

הפרוזה,אללקחתהיהאפשרשאיכזאתאבלמרשימה,חזקה,מילולית

נץשרויאלהמסיבותחרוזיאללא<וגםהעיתוןאלאוהתרגום,אלאו
דולךיונהאחרישירה>.שלרחבלו:זלחולעדות-בצדק-בהםרואה
חיתהבישראל.רחבהתרבותיתלנוכחותשזכומשורריםלדעתי'אין'

נוכחותחיתהלאאבלהמשוררת,שללדמותרחבהנוכחותאצלה
שלה.השיריםשללצלילרחבה

קראהגםהיאימיהבסוףבצלילים.והקסימהמצלילים,הוקסמהוהיא
שהלחינומוסיקאיםעםביחדוהופיעהבפומבי'שלההשיריםאתהרבה
כמהעדהיטבידעההיאבהופעות.לשירניסתהואפילואותה,

כדיהכלעשתהוהיאהמלים,שלהמוסיקהלהיותיכולהסוגסטיבית
בצלילים.הקוראאתלכשףרצתההיאשלה.רקשיהיהצלילאללהגיע

החצי-משועשעותהתחבולותאתשהמשיכוצליליםיצרההיאלפעמים
 :ואבירןונסקישלשל
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 q ר[!)_זס p9::ש.~ם
ד 1ה .Yן~ן?~אן 1ה 1~יא
 .~יןא; ש.:י;ת, 1~לד~ר

קד~זקנתי")<"שיר

ומיוסרות:פרטיותכישוףנוסחאותשהיוצליליםיצרההיאלפעמים

קד;ש;ת [i ת;ך~~ [i~ל

 ת~~~~~ת Q"1ך )t ~ 1ן~ש
יא ry ~~יר ת~~;טיא ry ~~יר
י;ן~ת~ר~ללא~ת j2ש;

("אנטוניה")

אחרים.משורריםאצלגםהופיעוהצליל'חזרותאוהצליל'חיתוכיאבל
הסירובהואשלהםבצלילמיוחדיםדולךיונהשלשיריהאתשעושהמה

משפטולהתחילאחדמשפטלגמורהכלל>מןיוצאים<עםהשיטתי
הואלכךהחיצוניהסימןזה.תוךאלזהמשפטיםמערבלתהיא .שני

רצףהיאהתוצאהפסיקים.אונקודות,לכתובונשנההחוזרהסירוב

ביןנשימה.ק;ת iJ ~ 9בולמקםאיפהמחליטהקוראשרקטקסט,של
הפסקותשאלהביןמשפט:בסוףנקודהשמסמנותהפסקותשאלה

גםכךמקף-מפריד.'אומקף-מחבראונקודתיים,אופסיק,שמסמנות

אוצלילית,יחידהשמסמנותהפסקות-אחרמסוגלהפסקותבאשר
שלבליללקוראמגישהדולךיונהצלילי.ניגודאוצלילית,הקבלה

אותן'להשמיעאיךאותן'לחלקאיךלהחליטצריךהואורקמלים,
בדיוקהיאמהלקוראמסמנתלאעצמההמשוררת •אותןלהביןואיך

למשל:ונשמע.נושםשלההקולואיךאומרת,

~בן~ת ה??ן~~סב tלת 1דע
~ iJ ך~ל;סיו~דרזק ע~~ל.ר~
w ~:יש;~י 1:~יפ~רא~י ם~

ך~ה. i?iJ~ל ר~~;סןשל·~ח
נשך")יחמוק~~רי 1-<"לד

הפנימיתבאוזןאותןלשמועומנסיםהאלההשורותאתקוראיםכאשר
מכוון'בלילמלים.שלבלילכאןישמעוהקוראיםשרובחושבאני-

שוםשאיןזהבמובןבליל.אבל-ומכשףמפתהבלילאפקטיבי,בליל
בטקסט,שמהלאשהמשוררתבקריאה,פסיקלשיםאםלהחליטאפשרות

כאןלעצורבאדמה",זהב"נעולתלקרואאפשרזהב.המלהאחרי
שהיאמישהיהיא:המשמעותואז"מבורכת",אלולהמשיךלשנייה,
-זהבנעולת~שהאותה-היאואזאדמה,עלפוסעתזהב,נעולת

כך:השורהאתלקרואאפשרמידה,באותהבדיוקאבל,מבורכת.
זהבנעולת~שההיא:המשמעותואזמבורכת",באדמהזהב,"נעולת
צלילירצףלנוישמבורכתה~שהכאשרמבורכת.אדמהעלפוסעת
אחרצלילירצףלנוישמבורכתהאדמהוכאשראחת.ומשמעותאחד'

לכלמאליוהמובןאתולתארלהמשיךרוצהלאאניאחרת.ומשמעות
השורותמארבעשורהכללקרואאפשרויותמאודהרבהיש-קורא
דולךויונהיחד.כולןאתלקרואאפשרויותיותרוהרבהבנפרד'האלה
האפשרויות.ביןשהכריעהמבליהטקסטאתלנומגישה

השיראתחילקההיאמכריעה:היאאחתמסורתיתהכרעהלכאורה
בשורותשירהכתיבתשלהמסורתאתממשיכההיאוכךלשורות,
חלקיתהיאההדרכהכאןגםאבללקורא.מוסיקליתכהדרכהקצרות
אלה:הןבשירהבאותהשורותשתימאוד.

~ן~ה [l ~~ד~ך~ה [i~;ךר

q י~י~~~ת 7ש;:ה 1ז iJ ךסק~



אבל"עדנה",במלההשורה,סיוםשלההנחיהפיעל ,לעצוראפשר
"עדנהברצףולקרואפסיחהלבצעיעדיפוהקוראיםשרובחושבאני

ביטוילתרגםאם-יותרמשמעות""עושההשירשכךכיווןהזויה"

איננהדולךיונהאצללשורותהחלוקהשגםכךהאנגלית.מןמוצלח
הערפל.מןהרבהמפזרת

תוצאותכמהיוצרהמשמעות,שלוהןהצלילשלהןהזה,הערפל
במודע,יותראופחותשהמשוררת,תוצאותדולך.יונהשלבשירים
תוצאות-שלההפואטיקהמןישירותשנובעותתוצאות .בהןרצתה
שלה.החושניותולבשלההאמירהלבשהן

שירמניפה",כמונפתחתהכרה"תתכמוונשמענכתבהשירראשית,

צורהלונותנתוהמשוררתצורה,חסרנפשיחומרשלהתפרצותהוא
מסוים.לרגשחלקיתרקמיתוגםהאמורפיהרגשחלקית.במידהרק

בעייתאלקשורההמעורפלהבלילמתוךהמשמעותהופעתשנית,
שלה,רק ,אותנטיקולאחרירדפההיא .דולךיונהשלהעמוקההזהות
להוהיושלה.לאותנטיותבאשרעמוקיםספקותלהשהיומשוםדווקא
רביםמודרנייםאנשיםאםבכלל.לאותנטיותבאשרעמוקיםספקות

מתוךדיברהדולךיונהשלהם,לאותנטיותבאשרמצוקהיוםיוםחיים

אישיקולשבומודרנילעולםוצלילילשוניביטוינתנהגםוהיאלבם.
הקיצוני,המיוחד,הקולותבליללא-אישיים.קולותהרבהבתוךאובד

אתותחביריתמוסיקליתכחוויהלחוותלקוראגורםדולךיונהשל

סרת 't~פ;ר /לrד wמ~יר~תלא ל;~ /רה wזבת 't ר;פ~"הזה:המצב
w ר~~דה;~rדס:הלא:קי >".<ש;~הז~ר,~~רה / דrק;ללw דrד /לrק;ן

א 1ה w~י:קי /:דעלאא 1ה~ם w /ח.ר 't ן;ר;~רד~ר /י ?vס~ל; ף?;;ע
ךק;ל; iר~י~ילאה w .ע~ i ת~~~ס:הלאל;ר~ם iח.ר t' i ;נ;ר~~ר~ר
ל f /~ה 7סך~ר /~ה 7סך~ר /ח.ר 't ן;ר;~ךד~ר /חנ;וע;;?ףא 1ה~ם
("ציפור"),ח.ר" 't /;ר;ןל f ~ן;ר /ק;ל

 ,האישילקולת 1קנאמופיעההאישיהקוללארנוןסכנהבתוךשלישית,
המשוררתרקפרטי;לחש-סודכמוונשמענכתבהשירשלו.והסתרה

יודעזאת,לעומתהקורא,שלה.הסודיותהמליםאתלקרואאיךידעה
הואהשירקיבל;שהואבבליללעשותמההמשוררתמןפחות

זוחלקית.אבלחושנית,עזה,שהיאלקוראמשוררתביןקומוניקציה
בקומוניקציה.ערפלאוקצר-בקומוניקציה,שמכילהקומוניקציה

אםובוודאיבלחישה, ,לעצמואם-השיראתשיקראמיכלרביעית,
 .עצמואלהשיראתלוקח-אחראדםשללאוזןבקולבקריאהמדובר

שבורגע ,ערפלבתוךאותנטיותשלרגעלעצמויוצרהקוראגם
שפעמתוך-להגידובוחרות ,שלובדרכורקנשמעותהמלים

קריאהכללהגי.דצריךשהואמהאתרק-הטקסטשלהאפשרויות
מהותיהבדלישאבלבשירה.תמידזהכך ,נכוןאינטרפרטציה.היא
באהכךאחרורקומשמעות,צלילשלהנחיותלקוראנתןהמשורראם

שהמשוררתרגעבכליודעשהקוראאוהקריאה;שלהאינטרפרטציה
כותבכמועצמושהואלכךמאודמודעהואולכןהנחיות,לונתנהלא

עצמוהואאו-אחרשקוראלכךגםמודעוהוא .שלוהשיראתלעצמו

וצלילאחרתמשמעותדולךיונהשלהטקסטמןיפיק-אחררוחבמצב
 •השירתוךאלעצמואתקוראקוראכל-דוושךככתםהשיר •אחר

המליםמוסיקתשלתוצאהשהן-האלההתכונותשארבעמעריךאני
עולותהןכימכוונות.יותראופחותהן-דולךיונהשלהמיוחדת

היא .דולךשלבפואטיקהביותרהבסיסיותהמגמותעםאחדבקנה

שמוחקבעולם ,אישילהיותצריךששירהאמונהאתומאבירןמזךירשה
קיצוניות,עדהשירשלהאישיהאופיאתלקחההיאואזהאישיות.את
האמינההיאהקורא.שלהאישיותעםהקומוניקציהארנוןגבולעד

אלאהתודעה,שלהמואריםבתחומיםעוסקתלאששירהלבהבכל
אתקיצוניותעדמשכההיאלכן .לחושךאורשביןהדמדומיםבתחומי

הזורמיםהחייםשל-והמשמעותייםהצליליים,-הדמדומיםאופי

החושניתהאינטימיותאלהקוראאתלפתותגםרצתהוהיאבשיר.
והואשלה,רקהיאהזאתשהאינטימיותרגעבכללולהזכירוגםשלה,

האינטימיותשגםלקוראלהמחיש-והצליחה-רצתהגםהיאלידה;זר
קשהשלו.רקהיאבשיר,שלוהקריאהעםונדרכתהמתעוררתזושלו,

הזולת.עםאינטימיותלחלוקלה,שקשהכשם ,לו

קולעללשדה-קרבהשירשלהטקסטאתלעשותמאודרצתההיא
רצתההיאהרואית.וגםמאוד,קרביתמשוררתחיתההיאאותנטי.

שגםרצתהוהיאאבודים,כמעטקרבותשלגדולהגיבורהבהשנראה
שלה.המכושפותהחרבותצחצוחאתהיטבנשמע

מפואר.אמנותיהישגהיאדולךיונהשלהמוסיקליותהצליחה.והיא

המליםערפלשלהחושניותאותה.לשכוחיכוללאשירהאוהבשום
ושלמשורריםשלדורותארבעהאושלושהעלקסםמהלכתהזה

ביןהקשראתהיטבמביניםגםהםוזמרים.מלחיניםושלקוראים,
ססיליהשלהערפיליתהאישיותלביןהזאתהערפיליתהמוסיקה

גםהםעצום.בכישרוןכתבהדולךשיונהדמויותאותן-ואנטוניה
הנוסףבצעד ,דולךיונהשלבהחלטיותונחוץנכוןמשהושישמרגישים

השירשלבעוצמההעברית,בשירהלקודמיהמעבראלעשתהשהיא
הפיתוישלהחושניהערפלומןהנפש,שלהפצועהערפלמןהנובע
הנשי.

לשיריםמחוץאלהזאתהערפיליתהמוסיקליותאתלקחתאפשראיאבל
אי .לקחולאואכןהאלה.בשיריםרקאפשריתהיא .דולךיונהשל

ולאמסה,לאדולךיונהשלהמוסיקליהמפתחפיעללכתובאפשר
מאודהרבותהכותרות<גםבעיתוןכותרתולאילדיםשירלאתרגום,

ברעיוןמשתמשותאחר","סקסכמושלה,במליםומשתמשותשחוזרות

שקוראיםמוסיקהיצראלתרמןאםשלהן>.במוסיקהלאאבלשבמלים
שסגורהמוסיקהיצרהדולךיונהתרבות,שלעצומיםמרחביםאללקחו
הושפעולאשמשורריםאומרתזאת<איןשלההשיריםבתוךכולהכל
איילוןאבלמובהקת.דוגמההיאאיילוןלאהדולך.שלהמוסיקליותמן

שלאמצוינתמשוררתהיא ,דולךאחריהמשורריםרובכמועצמה,
קוראים>.אצלרחבחותםהשאירה

 ,חיפשודולךיונהוגםישורוןאבותגםכזה:בינייםסיכוםלסכםאפשר
החלשתאתקיבלולאהםמוסיקליות.שלהם,בשירים ,ומצאו

-רביקוביץודליהזך-קודמיהםשלהמאוחריםבשיריהםהמוסיקליות
שיריהם,אתניגנווהםהתקוממו.הםכנגדה.להתקומםשאיןכגזירה

מכילההמוסיקה-שונותמסיבות-שניהםאצלאותם.אמרורקלא
אותהעושהזה ,להפךאותה.מחלישלאזהלמוסיקה.הפרעותבתוכה

היהאפשראישניהםאצלאבל .בזיכרוןנחרתתיצירתית,מיוחדת,

הצרכיםוגם-הרביםהצרכיםבשבילמוסיקההשירהמןלקחת
הסיבותאחת ,לדעתיזאת,העברית.הלשוןדוברישל-המוסיקליים

מוסיקההשירהמןלקחתצורךהיהשירה.לביןרוקביןשנוצרלקשר
שלהזמר-כותבכלקודםעשהזהואתהשירה.שללמעגלמחוץאל

 ·:· .משוררשלשיראליולקחהואכאשרהרוק
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ןהמןסוקהאלוןטסתוו

השורהשל

השירה",של"המוסיקהאליוט,ת"סשלהמפורסמתרשימתוכותרת

ביןבקשרהעוסקיםרביםדיוניםשלנחלתםשהואבבלבולנגועה
חיתהלאהשירה"שלת 1"המוסיקליכגוןכותרתגםהאלה.האמנויות

עלנכתבומעטותלאשמליםלמרותיותר:לנהירהדיוןאתהופכת
מדויקתהגדרהבנמצאאיןהנעלה,המליםאמנותשלהמוסיקליסודrז
לכנותושמפתההזה,השילובשלמדויקת>הגדרהלספקאפשר<ואי

השיריהעולםלתיאורמוגבלאינולומר'צריךהבלבול'"אלכימי".
אפשרלמשל,כך,המוסיקלי.התיאורתחוםאלגםפלשוהואבלבד,

שלב"מוסיקאיםשירה",ממש"שהןרבותמוסיקליותביצירותלפגוש
מעטובלאמלאומה>שלזהבשםמשירוה"קדושה"<דוגמתהדממה"

<למשל,הפסנתר"של"המשורריםלכינויזכואשרמהולליםפסנתרנים
ה;ך;ביץ>.ולזימיו

ומדוע"שירית"?בתוארהמסויםהמוסיקאישלנגינתומתהדרתמדוע
העניין'לב ?"ת 1ה"מוסיקליבגלימתהמסויםהמשוררשלשירונעטף

-להןחיצוניבמשהואםכיבשירהולאבנגינהלאהואכמדומה,
שלמשורותיוהזועקתת" 1ה"מוסיקלישתחושתלגמריברורהדיבור.

כמטעהלבטלהיהיהשניתןמכדיחזקהוהיאממשית,תחושההיאשיר
בנגינתהמפליאיםנגניםשישנםספקאיןדומה,באופןכמזויפת.או

בצלילים.מדבריםשהםנדמהכיעדועמוקים,מרתקיםכהמשפטים
הבנהבמליםלפענחאולבארברצוןמדוברהמקריםשבשניאלא

השיר'מעולםחלקהיאשירשלת" 1"מוסיקלימילולית.אינהשבבסיסה
גםוכךאמיתותה,אתלאששכדיץ-שיריים 1חלדיוניםזקוקהואינה
ביצועrז.שלאומוסיקליתיצירהשלת" 1ל"שיריהנוגעבכל

עיקריותנקודותבכמהקשורלבאר'שמטרתוהזה,הבלבולמןמשהו
ההנאהראשית,אליוט.שלזומרשימתוובעקיפיןבמישריןהעולות

שחשהזאת,בהנאההקשורהמשחררהאחריותוחוסרת, 1שבאי-מובנ

שיריתליצירהבדומהטובה,מוסיקליתיצירההמסוים.הקוראאוהמאזין

נשארבתוכנהמשהו :"ת 1"אי-מובנלצדת" 1"מובנמשדרתטובה,
בעתובההצלילים>"הגיון"אוהמלים("הגיון"מפוענחובלתיעמום
יסודלעולםשהיאהסדר'תחושתאתמחזקשלההצורניבמבנהמשהו

ספקבלעג,<ספקטועןאליוטההבנה.אשלייתאוההבנה,מיסודות
נהניםשאנוכשםממשמובןלאמשירליהנותעשוייםשאנוברצינות>,
מאמיניםואומר'מוסיףהואהאדם,בנישרובאלא-חלוםשלממוזרותו

העבר'מכמניבוטמוניםשאףאלאמשמעות,בעלהואשהחלוםרקלא
העתי.דרמזיגםואולי

תמידבהשאיןזו'ואמונתםהזה,בחלוםמאמיניםמשורריםמעטלא
לכלבחשדנותלהתייחסיש<בכלל'ממשי~שרוןלקיוםהבטחהמשום
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ובמיוחדמוסיקה,עלהמדבריםמשורריםאותם
שלשורותיוביןמוסיקליותיצירותשללהופעות

אליוט,הבלבול.תחושתאתלחזקעלולהשיר>,

והותרדיונכתבקוורטטים""ארבעהכתבלמשל'
הקוורטטיםוביןהאלההקוורטטיםביןהקשרעל

ממשי?אכןהזההקשרהאםבטהובן.שלהמאוחרים

נוסףמיסודמתרחקהואמקום,מכלבטוח.לאכלל

החמורהאיסורוהואברשימתו'מדגישעצמושאליוט
מכנהשהואמהעםמגעתאבדלבלהשירה,עלהחל
השפהאוהשגורהדיבור , common speechה-

לשונייסודהואהזההיסודתדיר.המשתנההמדוברת,

השואףהסימבוליסטי'במובן"טהור"לא-טהור
ברוח"טהור"לאולשונית,על-זמניתמוסיקליתאידיאהאללשוב

"טהור"לאגםהמוסיקה",אלשואפותהאמנויותש"כלהנושנההאמונה
מפניחסינהטבעהמעצםהמוסיקהולפיומדויקוהלאהנפוץבמובן

זיקהשישנהזהבמובן"טהור"אםכי-במהותבמקוםבמימיקהעיסוק

שקשוריםאלה,מדבריםכתיבתה.ומקוםזמןוביןהשירהביןעמוקה
להשקפותיוגם<כמואליוטשלהכלליותהפואטיותלהשקפותיוכמובן

דבר-היאהשירה"של"המוסיקהכיעולהוהחברתיות>התיאולוגיות

שירית,מהפכההמסוימת.והתקופההמסויםהזמןבשפתהטמוןמה

ושירה , common speechה-אללשוברצוןאלאאינה ,לפיכך

ידיעל-הזמןלרוחעצמהאתהמתאימהשירהפירושה"מוסיקלית"
לשוניותקונוונציותבמסגרתה"מוסיקליות"האפשרויותשלנכוןניצול

וביןהללוהקונווציותביןשנוצרוהפעריםהדבקתידיעלאונתונות,
מתבטאתאליוט,שללשיטתוהזה,הסוגמןהתאמההשירית.הכתיבה

תבניתהיאהאחת-צורכןכלנהירותשאינןתבניות,שתישלבמזיגתן

בהקשרואולי'השיר'שלהצלילייםליסודותיוכנראה,<הכוונה,ק;לשל
היאוהאחרתהאליוטי>ה"אינדיבידואל"במובןלקולגםיותר'רחב

הקול.אתהמרכיבותהמלים",שלהמשנית"משמעותןשלתבנית
בהרבה,מפורטלתיאוראליוטשלברשימתוהזוכיםמעניינים,דברים

ממילא.סבוכהלסוגיהבלבולשלנוסףקורטובמוסיפיםשהםאלא

<שלמעשההמלומדדיונומתוךאבלבמפורש,זאתאומרלאאליוט

שירשלת" 1ש"מוסיקליעולההאחרונות>בשורותיורקבמוסיקהעוסק

היומיומי'הדיבוראלקירבהאחד'מצדשפירושו'אמביוולנטי'מושגהיא
תבניותיוגםכלולותשבמסגרתהמציאות,שלאשליהיצירתאחרומצד

את-פתרוןלושאיןהגדול'הקושיטמוןוכאן .השירשלהריתמיות
להסבירrזאפשראיאךשלה,עולמהמתוךלהביןאפשרהזאתהאשליה

והרחוקמאודהקרובהעולםאלהגיחהנחוצהולכןשלה,עולמהמתוך
המוסיקה.אלהשירהמן-מאוד

ולאהדיבוראתהמשרתתמלאכותית,גיחהשזולטעוןיוכלשירצהמי

המבקשקדום,קרעשלסימניושאלהיאמרואחריםעצמו.הדבראת
אוכךוצליל.דיבורשירה,שלמאגיתהוויהאותה-ולהתאחותלשוב
היהלאשמעולםהודהעצמואליוטכשמש.ברורהאחתעובדהכך'

הראוי",הכבודאתו"להעניקהשירייםהמשקליםשמותאתלזכורמסוגל
מעבדתגדולה:אמתוזוהמקובלים.הניתוחלכלליכלשונו'

לעומתאמפיבראכיים.ולדותאלאלהולידתוכללאהאמפיבראכים
-שירהיכתובהמולדים,ממומיומוםהואשהאמפיבראךמיזאת,

 ·:· .""מוסיקליתשירהואפילו
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פרידמןפארמאנגלית:תירגם

בביתרובהמחזיקלאשאניסיבהעוד

iJ ל~לב~iJ ~~~לא םי~~t;ל~נג· קיכl] • 

ק~~ית,~ב;סה,~~יסהא;סrז J/ ~;נהףא

מהבגית.י;צאיםשהםפעםנ~בל nנ;בשהףא
 ·--·· . : ···:--:ז-·· ·:

התזמ"רת,עםי;שבא;ת;לרא;תיכ;לאניועכשו
 •: :•- • •• :• T •-: ז:-:

 ן~;ה~~~לף f;ן f ~~ nמףןםראש;

 • J/ ~;נ~לב 7נכ~קיד~.זכב
החףצה.נגדר:פםא;ת;מתניעיםנגטחהם

 T- ז:-: ••:--•: ••

f ~ iJ נע,ד:זהףאנכ.~ם 9ז:כס;~ס;ףנכקליט;~ l] , 

 , nונ;בהאנגףבניםעםשםי;שב
•• T • -זT " : ••-

נגמנ~חנעףצ;תעיניו
•• T : -: -•• -

iJ ל~לב~iJ ~~~לא םי~~t;ל~נג· קיכl] • 

נ~נגיתל;נ;ת nה:פלאתס;גראני
:-• •• ."" T ----· 

נגשרביט;בג;המפציר ם 1י 7 ;,פףל ז~;ה~~~ל ה:~;פ~יכ;tם wד . :- : . :--
למףt;כי~ה,ז:כ~עד~מףםא;ת;ל~מ~:כ;לע,ד:ז י~~ ל~~
 םי~י~~~רים 1Jס~מףt;כי~~ים [i ~ ן~ז,~ , [l ~;נ , [l ~;נ , [l ~;נ

 , nנ;בלכלבהמפרסםלפ;ל;מכנגותנגדממה
-·· ·:·:: ד:· .. :-- ·:·:· ..דד::·

לראש;~הה 99 ~~י~ס;;כית 'tק;ןהא;סrז
 •י ~~ך J/~א;ן f~ן ;ה~~~ל ;ן~,ע~~ת

רובסקי 1גונצדנה

לומראפשרותהאיעלאוהמליםפיתויעל

 •~ריר~זי;כיםקיר;ת [i .םיך~~~ד~ליו י~~~ .~ר;ןכfליע;תכfק~ב ת:~ iJ~ל ס~~~ י~~

ןש;ב.סל;~~~ריר ~ w ~ w ~ י~~~ל ;נ;ר~
ים. 7ז:כ;ת nז:ו~ךז:כ~נכע.להףאכf~ימףס.ךם iJ~ת~ע~ל;ת iJ ת;פ:ר.~ ת;ע~~~~קצ;סיו

זיפים.תנףעתמז!!פיםהפניםתרי
 ..- : ·:-: ·ז- ··ז

 .םיקt~~ש;~ל;תע.י~יו .קי.r.;שךא;~ר .קי.r.;שןא;~רהףא

 .סז iJ ~ 7~ל.י 1f~ליד .ב~,ק iJ~תפ;ךע;ת:די
 ת;,~י:r.;א 7סרים fךק;~ךים~כלת [i ת~~עד~,ז~;כים~נף

א.ה.ב

 2007נובמבר
31 



תהלוםערןעוון

שהשירהקרובותלעתיםלשכוחנוטיםוקוראיה,שירהכותבירובנו'
הכתיבהטרםהדפוס,המצאתטרםשהריובראשונה:בראשלאוזןנועדה

המשוכללתהשפההיותטרםואףהקדום,היתדותוכתבקלףמגילותעל
דיוק,ליתראוהקדמון'שהאדםלהניחסביראנוש,בנישפתעצמה,
המערותשוכןשנה,אלף-45כלפני'שראשיתוהמודרניסאפיינסהחומר

נהמותשלהברותבבלילשיריואת'שרלהןומחוץמסוימים><בעידנים
כשבחאםביןציד'עלילותמערותיוקירותעללציירידעאםויללות.

קרובמעשה,טרםלהצלחהנפשכמשאתאםוביןמעשהלאחרוהלל

ש~ספוהשבטובניהמתיםעל ל;~וקינותשמחהשיריגםשידעלוודאי
כינוסלמקוםהשבטמדורתנהפכההאש,גילויעםואילך'מכאןבציד.
משחרזו'בדרךהראשונים.האפוסיםונולדוהשפההתפתחהשבו

מעשה.סיפוריהמגוללז~ר 7השירהחיתההאנושות,

האופאנישדות,גילגמש,עלילותהקדמונים?המיתוסיםכותביהיומי
שלוףךהפ;פ;להנורדית,הקלטית,הרומית,היוונית,המיתולוגיה

שנכתבוחירוק,והאביר~אךויןר 9ואתר;ןןשירתאתחיברמיה~א:ה?
כוהניםושמאפייטנים,מלכים,סופריהביניים?בימיהנראהככל

אחדמשותףמכנההמחברים,זהותתהאאשרתהאבקודש?משמשים

ולא .לדורמדורוהועברופהבעלתחילהסופרוהן .הללוהיצירותלכל
והןהיצירהשלאימננטיכחלקהןהמוסיקליים,היסודות-בלבדזו

המיתוס.האפוס,השיר'שלאפונשמתהיומקהלה,~מרתאוכליווי
מןלגרשםציווהואףהפייטניםאתבחריפותשביקרלאפלטון'בניגוד
אמית;תאתמחקהאינושהפייטןשסברמשוםשלו'האידיאליתהמדינה

דרגהבמרחקהמצויחיקויאומר'<הווהבבואתןאתאלאהמציאות
"עולםשלהנפרדקיומםאתהכחישאריסטוהאמת>,מןשלישית

בתוךטבועה<הצורה>האידיאהבמשנתו'חומרי"."עולםואידיאות"
הואאריסטושלהפייטןהאפלטוני'החיקוילמושגובניגודהחומר'
הפיוטאמנויותובכלאמנותי. ע~~יצירה,היאשמלאכתונעלהחקיין
כחלק-ונעימהנגינה-המקהלהושירתהמוסיקהטבועותמונהשהוא

לשיאומגיעהמוסיקהשלהסגולימשקלההיצירה.מןנפרדבלתי

 ,ה~ך~<ההיפוקרטיתהאסכולהמןמושאלרפואימונח-ב"קתרזיס"
ומוסרית-דתיתאסתטית-פסיכולוגיתמשמעותגםלושיששלשול>,

כלומר'ל"היפעלויות",נוטההאדםנפשואריסטו'אליבא<טוהרה>.
גורסהואהתלהבות.פחד,חמלה,בוהמעוררותוהשפעותהתרשמויות

לנעימותמאזיניםהםכאשרנרגעיםסוחפתלהתלהבותשהנוטים
הנוטיםאלהאצלגםכךרפואי.קתרזיסשלטיפולקיבלוכמוקדושות,
מקישזובדרךומזור.הקלהלהםמביאהקתרזיסופחד.חמלהלרגשות

יחד.גםוהרפואההמוסיקהשלל~לההפיוטשלהקתרזיסאתאריסטו
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מתנגנתשירבלשוןשגוללפייטן-נודדהיההבינייםימישל bardה-

ואביריםונסיםכשפיםמעשיעלורומנסותבלדותואהבה,גבורהעלילות
בגלגוליקדם,ימימאז .ש~י .?jיורודרקוניםעריציםמידיגבירותשהצילו
השבט,שלהסיפוריםכמספרהמשוררנתפשומשונים,שוניםצורה
ואיןהיהשלאאלאומרפא.כחוזההמלה>,שלהחיובי<במובןכבדרן

מצלול'-פואטיכאמצעימוסיקהרקלאמוסיקה.ללאקיוםלאמנותו
שלבקרבי-קרביההרוחשתמוסיקהאלא-רטוריותתחבולותחריזה,
למשל.לאנגלית,ומבואובודלושלתרגוםבקוללקרואנסוהשירה.
המוסיקליףתמת.יבש,חלול,יישמעהצרפתיהשירשיהיה,ככלמדויק

השיר.שלקסמוו~תהלאיבוד,הולכתהצרפתיתהשפהשלהמופלאה
קלאסיקניםביןמתוויםשאנוהמסורתיתהדיכוטומיהשלהtי;נרבקו

לחלוטיןנשכחרגש,אושכלעלדגששימתשלבמובןנים pורומנiבי
שתיארגינזברגאלןזההיההגוף.הכתיבה:שלהפיסיולוגיהמרכיב

דםבפעימותהשמש,במקלעתשראשיתוהספונטניהתהליךאת

שםהלוע,אלהנשימהקנהדרךהמטפספנימיתיפוףמעיןמואצות,
שכלי-רגשי-חושילתרשיםאותוומתרגםמעצבהמוח,אליומתחבר

זאתכינוהסוריאליסטיםהרושמת.הידאלהחוצההנפלטותמליםשל

בשדהדוהרכסוסארוכותשורותנשםויטמןוולטאוטומטית"."כתיבה
ל~בנההארוךהשיראתוהפךהוויטמניהמודלאתכלל wגינזברגפתוח.
הואהתהליךמקפים.באמצעותמזוזומופרדותנשימהקבוצותשל

המשורררוחנית.אודיסיאהמסע,הרפתקה,היאוהשירהספונטני'

אינוולעולםראשונות,שורותהכתבעלמעלהבודדות,מליםרושם
הקונצ'רטו'האלגיה,הא;ןה,הפואמה,יסתיימוואיךהיכןיגיע,לאןיודע

כתיבהבמכונתלהשתמששהספיקמיכלהסימפוניה.הסו~טה;סו~טה,
מתגמדבמקלדתהשימושהמחשב,שלהעצומיםיתרונותיושחרףיודע
השתמשאלהשורותכותבהכתיבה.מכונתמקשישלהאפקטליד

דמתהההקשהפעולתיצוק.ברזלגושגרמנית,מזרחב"אריקה"בשעתו

נכrבםבמלים,בהברות,פראיתקצברוחשהפיח ם~-ם~מעיןלתיפוף,
במיטבה,השירהנשמה.התעלףת ,ב~~תחושתך Q ~נשימה,מקטעי

הואאםוגםעולם,לבוראאדםשביןשיחתפילה,פיוט,היאבגדולתה,

שחובריםלסביבה,לטבע,למקום,אדםשביןשיחזהומאמין'אישאינו

כוחותישכזולשירהאח.דבמארגהחוץוהפנמתה~ניםהחצנתבו
במקרהלאולקוראיו;מאזיניו.לכותבמזורלהביאיכולההיאמרפא.

גיסא,מחדספרותיז'אנרלהגדרת"שירה"העבריתהמלהמשמשת

הלווייםהיוהקדמוניםמשוררינוגיסא.מאידךדתי'פיוטלרבותול~מרה,
המלךלדודברובםהמיוחסיםאלה-המקדשבביתמזמוריםששרו

פיוט,מוסיקה,שירה,שאול.מפניבכורחוובמערותבנקיקיםשכתבם

 ·:·"תהלים",ערךעיין-מזמור
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בהקתמןאמןוקנותוצורה

אחדבפרקהשלושותהסומפןנוה

הרוסרןומאת

מכיר-מכיראנישאותהבדיוניתדמות-הטיפוסיהישראליהמאזין
 ,קופלנואהרן ,ויןגרשוג'ורג'המפורסמיםהאמריקניםהמלחיניםאת

צ'רלסהדגולקודמםאתאףואולייהודים><כולםברנשטייןלנוד
רוג'ר ,תומפסוןוירג'ילזמנםובנירב>באיחורלתהילה<שזכהבזאיי

וויליאם ,עליהאהובהמלחיןהואמוכרפחות .קוטרואליוטסשיונס
המוסיקהבתרבותביותרמרכזיתדמותשהיה ,) 1991-1910 (שומן

יצירותועודחזקותסימפוניותשבעושלזכותובאמריקה,הקלאסית
בשבחוהמאוחרות,מיצירותיובאחתתזמורת.עבורבעיקרמבע,עזות

כדימסורתיתיהודיתמנגינהלשלבשומןניסה ,שאןבן(הצייר)של
 ,ברנשטיידלנודידידואירופית.המזרחבעיירהשאןשלרקעואתלייצג

הריכיתימה,ואין-בכךהצליחשלאבפניוצייד ,שומןליסיפרכך
גדלהואיהודית.במוסיקהרקעהיהלאהיהודי-האמריקנילשומן

מוסיקהלחברולמדאלי"פאן"טיןשלהעממייםהצליליםבסביבת
ילידאמריקני ,) 1979-1898 (הריסווישלהנחייתותחת"רצינית"
אמריקנימוסיקליניבויצרקליפורניהבדרוםבחווהשגדלאוקלהומה

מובהק.

שלשבחיקההגדוליםהמישוריםעלמשקיפיםהריסשלביצירותיו
אותם.שבוקעיםהגדוליםהנהרותזרימתאתושומעיםהבריתארצות

ואףאמריקניםעםבשירילהבחיןניתןהריסשלובמוטיביםבמנגינות
ובאקורדיםבצליליםהמשתקףלמדיהאטיהאמריקניהדיבורבקצב

ושלהצעירקופלנושל ,ויןגרשושלהמוסיקהוממושכים.ארוכים
ונדלשלוהמרתקתהמשעשעתהשנייההסימפוניהגםכמו-ברנשטייד
-הקודמתהמאהשלהשלושיםשנותבתחילתשנכתבה ,תומפסון
לעומתה,הריס,שלהמוסיקההעירוני.הג'זשלומקצביםצליליםשופעת

האופק.ארוכיהכפרייםהמרחביםשלדימוייםמעוררת

קופלנו ,גרשוויןשלשמותיהםכמוידועאינוהריסווישלשמו
מוערכתשלוהשלישיתהסימפוניהאך-בארה"בלאאפילו-וברנשטיין

שנכתבהביותרהמוצלחתהסימפוניתכיצירהמעטיםלאמבקריםידיעל
 ,קוסביצקיסרג'הדגולהמנצחידיעלהוזמנההסימפוניהבאמריקה.

בוסטוןשלהסימפוניתבביצועהבכורהבהצגתעליהשניצחוהוא
מחברהאתוזיכתהבתשואותהתקבלההיצירה . 1939בינוארהנכבדת,

הראויה.ובהכרהבפרסים

לאחר.האחדמןהזורמיםחלקיםבארבעהאחדפרקעשויההסימפוניה

34 
 325גליון

עלהדגשאתהשמההאמריקניתהתרבותשלנאמןנציגבתורהריס,
הפורמלייםהמבניםאתנוטשהאינדיבידואל,כבודועלהחלוציתהרוח
לעצבהמוסיקלילרעיוןונותןלאירופה,האופייניתהסונטהצורתכמו
המבנה-"אוטוגנטי"הזההסגנוןאתהגדירהריסהיצירה.זרימתאת

החדשניותהשיטותאתאימץלאאףהריס .מעצמוכאילומתפתח
שוררותהריסאצלמכאן.ופולי-ריתמיותמכאןא-טונליות-באירופה

שלהמסורתיותוהצורותה<פולי->טונליתוההרמוניההמלודיה
והפוגה.הקונטרפונקט

המשרההראשונה,המלודיהאתמינורייםבתוויםיוצריםהקשתכלי
כרתערהמלודיה ,הלירי ,השביבחלק .למדיגיתסרואףמקופחתאווירה
וקוצביםמבעבענחלכמומנצנציםהקשתכליואילוהנשיפהלכלי
ומחדשיםמהדהדיםמנחושתהנשיפהכלי .פיציקטובעזרתקבועקצב

שלהשישיתהסימפוניהאתבמעטהמזכיריםפסטורלייםמוטיבים
להשתמשמרבההאחרוןהחלקברוקנו.שלהרביעיתזוואתבטהובן
כליואילוהדומיננטייםהםמנחושתהנשיפהכליובוהפוגהבצורת
ההקשהכליוממושכים.עשיריםבאקורדיםהקצבאתפוסקיםהקשת

הוא,אףהמלודיהמוטיבאתמנגןשלעתים<טימפני>,התונפןובייחוד
כליגולשיםלבסוףהמלודיים.הקוויםעלשמעיבמאייםממדמייצרים
אלחוזריםוהנשיפההמיתריםכליואילולוויהשללקצבההקשה
-מהמםהקצרהסיום .הראשוןהחלקאתשאפיינההאפלההאווירה

כולהכשהתזמורתאחתועודההקשהכלישלענקנקישותשתי
שבפתח.האסוןעלהמנבאיםאקורדיםשני"מושכת"

באמצעביטוילידישבאההאופיינית,האמריקניתהאופטימיות

החקלאיהריס,וויהאםודאגה.עצבבהמוןנשטפתהזאת,הסימפוניה
הושפעהשלושים,שנותשלהגדולההבצורתאתשראהמאוקלהומה

אתמעבירהריסהשנייה?העולםמלחמתפריצתאתחזהשמאמכך?

שבאותוהאהבההשמחהעללוותרמבליהאנושיתהטרגדיהתחושת
היצירה,בסוףהאחרוניםהצליליםלמשמעזה.כלעםביטוילידי

רומנטייםגעגועיםלהתגעגעאלאאין ,ופחדבדאגהאותךשממלאים
החוויהשלביטויבתורהקודמים.החלקיםשלוהנעימיםהיפיםלצלילים
עםיחדזוסימפוניהמוקלטתובותקליטורלהשיג<ניתןהאנושית

הפילהרמוניתשלבביצועהשומןוויליאםשלהשלישיתהסימפוניה
שלהשלישיתהסימפוניהברנשטיין>לנודשלבניצוחויורק,נירשל

 ·:·משכנעת.הריס
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Milonga -ארגנטינאית.מחולנעימת

Rasgueo -הגיטרה.מיתדימכלצלילתלישתקריעה,מלשון

Palermo -איידס.בואינוסבלבוידידיםפאדקיםאזורכיום

Caudillo -החבורה.ראשכגופייה,מנהיג
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ראשןנןתבןתםוחמש

םחרןףבןואתבהןלא

אניצור.ערןליאמרמשהו",עודישתמידסחרוףברישל"בצליל • 1
שאנימשהו"ה"עודאתלהסביראנסהאבלהתכוון.הואלמהיודעלא

שנים<והרבההבמהבקדמתלבדלשירהתחילסחרוףכאשרשומע.
ב"מינימלביוגבךסמישלהקולמאחוריניגןבעיקרהואטובות

שחסר ,ליוויזמרכמונשמעשהואשרמזומבקריםהיוקומפקט">,
רףסחרשלבקוליש •כוחובזהאבל •נכוןוזהחזק.צבעשלובקול
שרגיל<למיצועקלאהרבה,יורדולאהרבהעולהלאאחיד:משהו
עגוםולאשבשירנרגשברגענרגשלאלוחש,ולאשלו>החזקלקול
ולאהמוסיקהשלהחזקהצלילמאחורינעלםלא ,שבשירעגוםברגע

למהמונוטוני?לאזהלמהלהישמע.כדיהמוסיקהאתמעצמומרחיק
הואאחידות,באותה ,קולבאותומשהו".ה"עודבגללמרגש?זה

אפור:הכיעלשרהואהרוק.תוךאלסירטקישלצלילפתאוםמכניס
פולניםרומניםהכנסת.ראשיושבשםעלקראוההיא"לשכונה
באותהקול,באותושיר,באותו-ואזברחובות",התערבבומרוקאים

יהודי".ובורערבי"בורמדמם:הכיעלפתאוםשרהוא-אחידות
באותהאחידות,באותה-ואז ,צלילשלעבהקירבונהשלוהגיטרה

אחר.צלילשלחלוןהקירבתוךפותחתהיא-ענייניות

שמפקפקאחדאדםמכירלאאניייחודי?סגנוןסחרוףלבריישהאם • 2
סגנףןכנגדטבעיחיסוןלוישאבלבצהריים.כשמשברורזהבזה.

<מהישלוהמדויקהצבעבמקוםצבעשלכחיזוקכעיוות,כהגזמה,
המדויקהצבעבמקוםצבע,שלהחלשה,אוחיזוק, ?סנטימנטליות

צלילמשמיעהואאישי:להיותכדימגזיםלאלעולםהואשלך>.
והמפתיעהגדולהעולםמןמדויקמשהועודלידומוסיףואזמדויק,

האמןאתמתארכשאנימנופחלהישמערוצהלאממשאנישמסביב.
בשביליותרטובותמליםליאיןאבל ,הישראליברוקמנופחלאהכי

עללחרותביקששייטםהמליםמןסחרוף,ברישלהסגנוןאתלתאר
מצבתו:

! Cast a cold eye / On life, on death. / Horseman, pass by 

רקלאסחרוףברישלהעמוקההמחויבותגםהיאהזאתהקרההעין • 3

הרוקאתשמייחדמהלרוק. ,שלוהאמנותילמדיוםגםאלאלעצמו
שאפשרלצליליםשלוהשווההמחויבותהואאחרותאמנותיותמצורות
בעולםלשמועלנושמפריעיםולרעשיםהמודרניהעולםמןלהפיק

המונחאתהמסחר>ומןהאקוסטיקה<מןלקחבואידיוריוהמודרני.

לבן""רעשבשםשירהואגםושרבעקבותיוהלךסחרוףלבן"."רעש
דורלמהמוכיח>.רעעםבשיתוףהלחן ,תורןדןעםבשיתוף<המלים
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אתסחרוףמבריבחזרהקיבלוצעיריםשלשלם
כשהואכימעולמם?שהתרחקלהם,שאבדאלתרמן

 ,קולבאותושרהוא-הניגון"חוזר"עודאתשר
הייחודיהיופיאתשהגדירהשיראתעוצמה,באותה

והמדכאיםהאלימיםהרעשיםואתהישראליףת,של
שהשירמאזשעברוהשניםבשישיםהישראליףתשיצרה
היום.לנונכוןנעשהאלתרמןככהנכתב.

נזהר ,נקיאלכוהוללייצרטבעיתנטייהלושישמי . 4
הסטריליףת.הניקיון:שלביותרהגדולההסכנהמן

בריששמהאמנותיתדמותיששנהעשריםכברלכן
בתוךפורטיסחרוף.ששמהאמנותיתדמותוישסחרוף,

ההגזמהנמצאתסחרוף,שלמהגזמההזהירותליד><לא
בתוךפורטים.בארץ:למצואשאפשרפרועההכי

 .האחרשלהאינסופיתהליצנותנמצאתהאחדשלהאינסופיתהרצינות
ושל ,שלוהאמנותייםהאינסטינקטיםשלמפולחןנזהרסחרוףככה

לשיםתשוקה,ממשתשוקה,גםהואשלומשהו"ה"עודשלו.האישיות
האמנים,אתלספורקשהמשלו.הפוך-סגנוןעודבתוךשלוהסגנוןאת

הטברנהשלהחוםמןבהם:התמזגסחרוףשבריהסגנונות,הלהקות,

"אינפקטדעםהאלקטרונית,המכנית,הצינהועדפם","נוםעם
ברישלוהמלאה-בגווני-גווניםהעשירההמזיגהעלאבלמשרום".
המזיגהעלוגםארוך.ספרלכתובאפשרשטריתמיכהעםסחרוף

מוכיח.רעעםלחלוטיןהאחרת

המונפותהידייםאתוראושלולהופעהלכורוק.כוכבהואסחרוףברי • 5
מזלזלשלאמי •שלובמבטלפגושהעורגותהעינייםאת ,בולגעת
עמוקיםצרכיםמודרניים.באליםיזלזלשלאכדאיעתיקים,באלים

שישלהאמיןהצורךהואשבהםוהראשוןאליהם.מוביליםאנשיםשל
 .אותנטימישהועלאגדהלפחותאותנטי:מישהוהזההדפוקבעולם
הטקסיתהקליפההוא ,לנוןשלגםועשתורתשלגםהאלים,פולחןאבל
טובשיודע ,בארץרקולארוק,בכוכבלהיזכרקשה .הבוערהצורךשל

זמןובאותו ,אותולאהובלאנשיםשישהצורךאתלכבדמסחרוףיותר
"אםלמראיין:פעםאמרהואפולחן-עצמי.של~לומצלאפילולברוח
לתשעהמאושר".הייתיהבמה,עללהיותבלילהופיעיכולהייתי

לאגם<הםזהאתאמרואילומאמיניםהיולארוקכוכבימעשרה
קרובמצטופפיםשהמעריציםככלכימאמינים.לסחרוףאבלאומרים>.

טוברואיםהםכךאהבה,שלמעשהאללהתקרבכדיהבמהאליותר
אלפנימה,לאתמידמופנהשלוהמבט •שלוהמבוישהחיוךאתיותר
אלבלהקה,שלוהשותפיםאל ,שלוהגיטרהאל-החוצהאלא ,עצמו

מןשזורמתהאנרגיהעםבמשותף,רקבמשותף,שנוצרתהמוסיקה

שילדיםנפתליגםנמצאהרוק,כוכבשללאגומחוץושם,הקהל.
פתוח,קצתהפה /הדגנפתלי ,נפתלי"הנההדג":"נפתלילוקראו
אמר /הרופאכחולות.עינייםלפ;ני /מתחתמלה.אףמוציא /לא

ערבעדמבוקרוצחקו /עליוהסתכלווכולם /טעויות.עושהשהטבע
הסתכלווכולםת'סדינים;מלכלך/בידייםמתבלבלפרצופים/עושה

אדםבןלהיותקשה /קשה,והתרחקו>עליוצחקו<כולם •וצחקועליו
מראהזהחשופיםקירות /לפעמיםהיםאללחזוררוצה /נפתלי
עד /שמתוחחיוךהפגמים. /אתשמכסהשקוףמסךכמו /מלבב
כחוללמשש /שאפשרקט wקט, wמליםללא /המופלאבעולםכאב

רוצה /נפתליאדם,בן /.להיות'קשהקשהשיש.מהזה /בעיניים
 ·:·הים".אללחזור
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1 
בגליוןהמשתתפים

 יו!~~שלמה
~?לביתספרדית,מהשפותשירה,בעיקרספרות,ומתרגםמשורר

משלו:שירהספרישניאורראו 2007בשנתגעש.קיבוץחברותורכית.

 Vigia de Largasוהספרלשירה,קשבבהוצאתגורלבגבעותניורט
Distancias בתרגוםשירתושלאנתולוגיהטווח">,ארוכת<"תצפית

שלהספרוביריד Cosmopoeticaב-אורשראתהלספרדית,

ספרד.קורדובה,

מאירבןיהורםפיצ'י

ילדותו.משחרשירדבריכותבתל-אביב.לףל, ry ~מלכףתיםאצלנולד

פועלצאן.רועהקיבוצניק.נחלא"י,המאוחדת.התנועההימין .?jבחבר
מראשונירועים.בחלילנוגןחברתי.יזםמושבע.טיילים.אישבניין.

שדהספרביתולהקמתלייזוםעשההטבע.להגנתבחברההמדריכים

אורראה ,בחולתכלתונתתי ,משירתומקיףמבחר .ביתוזהגילה,הר
לשירה.קשבבהוצאתהשנה

גרנצ'ררבסקירנה

פירסמהגוונים>.<בהוצאתנשלשיריהספראורראה 2002בשנת
אנו"ש.חברתיבמועדוןעובדתו"עכשיו"."גג"העתבכתבישירים

ופסיכולוגיהיוצרת>כתיבה<במסלולבספרותתוארהשנהמסיימת
תל-אביב.באוניברסיטת

גלבועצחי
קבלתבתורותהמתמחהתל-אביב,באוניברסיטתלכלכלהפרופסור

אי-ודאות.בתנאיהחלטות

גרינשטייןאד

המקראבספרותעוסקבר-אילן.באוניברסיטתלתנ"ךפרופסור

איוב.ספרעלבעיקרוכותבהקדוםהמזרחשלולשונותובספרויות

המוסיקה.תורתמקצתולמדשיריםכתבבלהקות,ניגןבארה"בבנעוריו

חרלנרראשר
בגיטרה ,בכינורמנגןצלם. .במקצועוחשבוןרואהפאריס.יליד

ובמפוחית.

חרלנררדרור
לאוטמןעדיע"שהבין-תחומיתהתכניתתלמידתל-אביב.יליד

גורביץ'אנטרלהאמןאצלפלסטיתאמנותלמדתל-אביב.באוניברסיטת

 .והציורהרישוםבתחומי 2003-1994השניםבין

::ורישראל
 ,לאצ"להתגייס ,אישהחזוןשלבישיבתולמד •שבפוליןחלםיליד
שאתשירה,ספרישלושהופיוסםהצה"לית"תרמיל"ספרייתאתערך

החשכהקצח ,) 1962 (הניצהלפניאבירןברגנו:יוסלציירכריכותיהם
סליחה,הרביעי,ספרו ,) 2002 (האשמלבמ~ליםגן ,) 1994 (ולחם
ושפםעורךבהמשמששהואלשירה,קשבבהוצאתהשנהאוריראה

ראשי.
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רגנונפתלי
עוסקבירושלים.העבריתבאוניברסיטהלמוסיקולוגיהבחוגבכירמרצה

ועד<מבאךהמערביתהטונליתהמוסיקהשלוניתוחבתיאוריהבעיקר

ליחסילאחרונהעדהצטמצמווספרותבמוסיקהנגיעותיוואגנו>.
<הוצאתארגובסשהשיריעלספריםחיברהעברי.בשירולחןפרוזודיה

מרסיקחהספראתוכןמאגנס><הוצאתהביטלסשיריעלביאליק>,מוסד

לאמנותבאנלוגיהמוסיקלייםבמושגיםהדןמפה><הוצאתועכשיואז

ועו.דהדיבורלשפתפלסטית,

זנרבנקשמערן

סיפוריאתהשאר,ביןתירגם, . 1996לשנתלתרגוםישראלפרסחתן

שיריםמבחרלצלאן,שפחסורגלשקספיר,הסונטותלצ'וסר,קנטרברי

ומחקרים,מסותקובציפיוסםכןכמו .להלדרליןשיריםומבחרלייטס

רומניםשניגםחיברכתר>.<הוצאת~.ןז;.יירלשירההמדריךביניהם

ראהבאחרונההמאוחד>.הקיבוץ<הוצאתואחיםאברתושמווממואר

עובד.>עם<הוצאתוילקהמאתלאררפארסלסונטותתרגומואור

טרמשוביעל
העתכתבשלהשירהעורכתפסנתרנית.שבאוקראינה.בווהליןנולדה

"בדיעבד".בקבוצתוחברה"אלמנך"



סומקרוני

קואתובווינההמגמגםחילונקמתאתיורקבניו-1997בהקליט
נבחר<הראשוןשארפאליוטהמוסיקאיעםמשותפיםדיסקים-העוני

ירחוןשערךבמשאלהשנה"כ"דיסקמנדלהאוורדהמבקרעל-ידי

קיצורהשלישי:הדיסקהופיע 2001בשנת .>" Wire "האנגליהמוסיקה

הוודקה.תולדות

פלועורר
ארבע-עשרהעדתשעמגילבכינורנגינהלמדועורך.מתרגםמשורר,

בקביעותהשתתףבחיפה.הפרסיםשברחובבקונסרבטוריוןוחצי

אחדקונצ'רטוחיברשני.ככינורהתלמידיםתזמורתשלבמופעים

נקטעהקלאסיתהמוסיקהעםשלוהרומןהבארוק.בהשראתלכינור

הנשימהוקבוצותהקצבהפנימית,המוסיקהלארץ.הרוקנרולהגיעכאשר

 .בכתיבתוחשוברכיבומעולםמאזהיו

פרירמןפאר

שלהספרותבמדוריביקורתמאמריבקביעותמפרסםחולון'יליד

פרוייקטיוזםשונים.עתבכתביפורסמושיריואאוט".ו"טיים"מעריב"

> com.notlong.abyssghost < עלפלורליסטיתלחשיבהורוח""תהום
כתבשלגראור>ואורטומשוביעלעם<ביחדעורך-שותףהתנ"ך'

"בדיעבד".בקבוצתוחבר"אלמנך",לספרותהעת

צוקרמןמשח

והתרבותהחברהמדעישלופילוסופיההיסטוריהמלמדצוקרמןפרופ'

כהן"ע"שוהרעיונותהמדעיםשלופילוסופיהלהיסטוריהב"מכון
"המכוןראשהיה 2005-2000השניםביןתל-אביב.באוניברסיטת

בעברית:אורשראוספריובין .זובאוניברסיטהגרמנית"להיסטוריה

פרקים ,) 1994 (לחשמסביבומהמוסיקח ,) 1993 (האטוםבחרושואה
חפציז ,) 2001 (הישראליותחרושת ,) 1996 (האמנותשלבסוציולוגיה

 .) 2003 (האום

קלררוןנסים
בן-באוניברסיטתעבריתלספרותבמחלקהומלמדביקורת,כותב

רוקשלוטקסטיםשירהעלספרמסייםהואאלהבימיםבנגב.גוריון

"שירהאתעורךוזב"ם>."הקשרים"<מכוןקריטית""מסהבסדרהשייצא

בתל- " 7"לבונטיןבמועדוןלמוסיקהשירהביןמפגשיםסדרתפלוס":

אביב.

ריבנוטוביה

בשנתאורראהימים,עקבותמשיריו'מקיףמבחרוצלם.משורר

האוטוביורגפיספרואורראוגםזובהוצאהלשירה.קשבבהוצאת 2005

שאחרמהכלוהתצלומיםהשיריםספר ,) 2006 (קצריםארוכיםחיים
 .) 2007 (עיניראוזאתגםהתצלומיםואלבום ) 2007 (כך
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ריבנוטוביה
הולנדראשרתצלום:

www.iton77.com 
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