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  אביב-אוניברסיטת תל

  בּכור המהפכה

26.3.2008  

  

כך הרבה אנשים באו להרצאה הראשונה -אני שמח שכל, ערב טוב  :אברהם קציר' פרופ

אנחנו שולחים פחות או יותר , אני מתנצל על הבלגאן. בסדרה בכור המהפכה

אז , אותו מספר הזמנות לכל ההרצאות ולפעמים בא קהל רב ולפעמים פחות

חנו נקטין מאוד את מספר ההזמנות אז חלק מההרצאות תהיינה אם אנ, אין

אז לכן אנחנו סידרנו אולם סמוך שגם בו יש כמה מאות , חצי ריקות

  . אני מקווה שהקהל שם שומע ורואה את ההרצאה, מקומות

אני רוצה לבקש שכל הנוכחים יסגרו את הטלפונים , לפני שאני מתחיל  

, גם אלו שבטוחים שסגרו את זה, אחריםבאזרס וכל הדברים ה, הסלולאריים

  . שלא להפריע למהלך ההרצאה, אנא תבדקו שנית

.  למדינה60ולכן התוכנית של השנה היא ברוח ,  למדינה60 -השנה היא שנת ה  

הנושא הראשון , בחרנו נושאים אחדים שמתאימים לרוחה של מדינת ישראל

, עים בימים האחרוניםכמו שאתם יוד, הנושא השני כאוב, זה על הזמר העברי

רעייה בחיות והנושא , הנושא השלישי זה נושא ביולוגיה, זה בעיית המים

 שנה 100צילומי אוויר של ישראל לפני ,  צילומים–נושא בהיסטוריה , הרביעי

, המרצה השני יהיה נציב המים, המרצה הראשון יהיה דן אלמגור. והשנה

שעוסק , גדי קציר, היה אחיהמרצה השלישי י, אורי שני, ראש רשות המים

אז אני , יהיה הכל עסק משפחתי, בהתנהגות של חיות והמרצה הרביעי גיסי

מקווה שתבואו להרצאות כל אחת מעניינת וכל מרצה הוא מצוין ואנחנו 

אנא תשמרו , אז אלה מכם שקיבלו דברי דואר, שולחים דברי דואר פעם אחת

קטרוני ומי שרוצה להצטרף אנחנו שולחים אלפי הודעות בדואר אל, אותם

תעתיקו לכם את השם של , אז בחוץ יש מודעה, לרשימת הדואר האלקטרוני

  . האתר ותירשמו

, מיילים-במהלך השנה הרבה אנשים שולחים לי אי, עוד הערה סידורית  
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אני רוצה לשמור על המסגרת שההרצאות האלה הן פטורות . מציעים הצעות

גובים דמי כניסה גבוהים אז הייתי יכול מתשלום ולכן יש דברים שאם היו 

ידי מתנדבים ואחד המתנדבים שצריך -הרוב נעשה פה על. לעשות יותר טוב

שאני אחת לכמה זמן אנחנו עושים לו , להודות לו במיוחד זה אב הבית יוסי

היום זה דוגמה כזאת , פעילות בלתי מתוכננת, מ"ל בלת"מה שנקרא בצה

אז אנחנו מודים לו , ן הלאה ויוסי סידר את זהשהיו תקלות בקול ובתמונה וכ

  . מאוד ולצוות שלו

אתם רואים , והדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה שההרצאה הראשונה  

השיר לא תם , שהשם שלה הוא בעצם היה יכול להיות השם של כל הסדרה

, גם לגבי מדינת ישראל, זה נכון גם לגבי פועלו של אבא שלי, הוא רק מתחיל

הוא לא תם ועובדה שאנחנו כולנו , אנשים חושבים שהשיר שלנו תםהרבה 

באים הנה ובאים לשמוע תרבות ובמיוחד אבא שלי ואימא שלי אהבו מאוד 

הוא גם היה טוב מאוד , אבא גם חטא בנערותו וכתב שירים, את הזמר העברי

אז לכן חשבתי שאין איש מתאים יותר מדן אלמגור לתת הרצאה , במוסיקה

הסתובבתי , אני כמו רבים מכם, זה דבר שדי מיוחד בעמנו, ר העבריעל הזמ

זאת , Sing-along, בארצות רבות בעולם ואני מעולם לא ראיתי שירה בציבור

בוודאי שאפשר ללכת לבארים באירלנד ולשמוע שירים נגד , אומרת

לשמוע שקהל גדול שר כמו שבתנועת הנוער או , אבל חוץ מזה, הבריטים

אני אישית לא ראיתי דבר כזה וזה דבר די מיוחד , ו בצבאבקיבוצים א

ודן אלמגור כמו שאתם , גם על רוחנו, זה שומר גם על תרבותנו, לארצנו

הדוד שלי , לסקים'ואחד הקצ, לסקים'גם השיר שלו על שני הקצ, יודעים

כך הרגיש טוב אז הוא שולח -רצה מאוד לבוא אבל הוא לא כל, אפריים

יושב פה בשורה הראשונה ' יץ'צ, הרבה רחובותים בקהלהתנצלותו ויש פה 

אז דן אלמגור מייצג גם את הרוח של , הספר העממי-ועוד חברים שלי מבית

רחובות או של ארץ ישראל של העבר שבמידה מסוימת היתה אולי יותר 

  . מאשר חלק מהדברים שאנחנו רואים היום, יותר פוזיטיבית, אופטימיסטית

הואילה לשאת דברי , שהיא אשת ספרות, זיוה שמיר' אז אני שמח שפרופ  
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  .תודה רבה. פתיחה קצרים לפני הרצאתו של דן אלמגור

  . ערב טוב לכולם: זיוה שמיר' פרופ

את , ר דן אלמגור"ד, כך מכתיר דן אלמגור, השיר לא תם הוא רק מתחיל  

הרצאתו על תולדות הזמר העברית וזה כידוע שורות הסיום של פזמון 

, אם תרצו. שמתחיל במילים כחול ים המים נאווה ירושלים, ני ידועאלתרמ

 עוד חוזר הניגון –גרבה קלה או כללה של שורה אלתרמנית ידועה יותר 

סימן שהעם והעולם ממשיכים , הניגון חוזר ואם הוא חוזר. שזנחת לשווא

מספרו הידוע של הפילוסוף , אלתרמן שהושפע מספר. ללכת בדרך הגדולה

רצה להאמין שהשיר לא תם ושעוד חוזר ,  שפנגלר על שקיעת המערבאוסוולד

האגדה האורבאנית מספרת שהפזמון הזה נכתב בעקבות התערבות . הניגון

שהוא יוכל לכתוב פזמון שבו שורה איננה , שהתערב אלתרמן עם חבריו

אני , אינני יודעת. זאת הוא יהפוך לפזמון פופולארי-נדבקת לשורה ובכל

כי בדקתי ומצאתי שכל השורות נדבקות היטב זו , דה הזאתמפקפקת בהג

בתקופת העליות , וכולם כאחת מספרות על תחיית הארץ ותחיית העם, לזו

  . של בנייה ושל תקומה, כשהארץ מלאה עבודה קונסטרוקטיבית, הראשונות

לננסי שבצרפת כדי ללמוד , ידי אביו במיוחד-על, ידי הוריו-אלתרמן נשלח על  

כי אביו רצה שהוא ילמד מקצוע שיעזור באמת לתקומת הארץ , האגרונומי

וגם אולי רצה להרחיק אותו מן הבוהמה ואלתרמן חזר באמת ותעודת 

אחרי ימים . אבל הוא לא עבד במקצוע יותר משבוע, מהנדס חקלאי בכיסו

והתחיל " הארץ"הוא התייצב במערכת , אחדים של עבודה במקווה ישראל

   . ו בטלפרינטר מסוכנויות הידיעות בעולםלתרגם ידיעות שהגיע

אלתרמן בהתחלה הרגיש רגשות אשמה שהוא נטש את המקצוע , אז אם כן  

אבל עד מהרה הוא הבין שאין לו במה , לטובת מקצוע בוהמייני, הציוני

שירי רגעים ועוד כיוצא באלה , הטורים, הפזמונים, שהשירים שלו, להתבייש

הם עוזרים , "המטאטא"-ל, ים לבמה הקלהשיר, דברים שנחשבו שירה קלה

הזה לתחיית העם לא פחות מאשר עבודה בפרדס או בשדה ועל כן הוא בשיר 

כי הפטיש הוא גם כלי , בפטישים נגנה, על כחול ים המים הוא מדבר על
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כמו שהמגרפה , אפשר לנגן גם בפטיש. עבודה וגם פטיש מפטישי הפסנתר

  .המקדש-אים ניגנו בביתהיא כלי עבודה וגם הכלי שבו הנבי

כתב כל חייו ואולי כתב , כתב ללא הרף, אלתרמן המשיך לכתוב, אז אם כן  

ומילים אחדות על מי . יותר מכל משורר עברי אחר שכתב לפניו ואחריו

שכתב את שיר העם הראשון בעברית וכתב , חיים נחמן ביאליק, שקדם לו

 כעורך ספר הבדיחה ,אלטר דרויאנוב שמוכר לנו כמחבר, לאחד מידידיו

שיר , אנר שלא קיים בשירה העברית' אתמול המצאתי ז–הוא אמר , והחידוד

פה -הרי שיר עם בהגדרה זה משהו שעובר בעל. עם בלשון שאיננה מדוברת

שוו בנפשכם . והנה ביאליק כתב שיר עם בלשון שאיננה מדוברת, מדור לדור

לפני . ו שירי ערש בעבריתכבר הי, לפני שאם אחת ידעה לשיר לילדיה בעברית

וכך לגבי פזמונים וכן . כבר היו שירי ילדים בעברית, שהיה גן ילדים עברי

  . הלאה

שם הילצהיימר בברלין -המדרש של רבנים על-ביאליק רצה ללמוד בבית  

הוא לא עבר , למזלנו. ולחזור משם עם תעודה ולהיות לרב באחת הקהילות

משורר עברי שלא , עברי, ש לנו משורר גדולעת בחינות הבגרות ועל כן זכינו וי

  . היה כדוגמתו

, הוא מומחה לשירת ימי הביניים, דן אלמגור הוא חוקר ספרות במקורו  

הוא כתב דוקטורט . לשירת הרנסאנס באיטליה, כן, שירת תור הזהב בספרד

בסקי ואני באופן אישי נעזרת ללא הרף במאמר חשוב 'על מיכה יוסף ברדיצ

בעוד שבועות אחדים יצא . תב על שייקספיר בספרות העבריתמאוד שהוא כ

על השפעת שייקספיר , ים במובן של מערב, ספר שלי בשם המיית הים

אז . ובודלייר על השירה העברית ובו אני מצטטת מדן אלמגור ללא הרף

אבל הזמר העברי והבמה הקלה , האקדמיה הישראלית הפסידה חוקר דגול

  .של השירה הקלה, ת מחילו לתחום הזההרוויחו מההחלטה שלו לת

ה מלמד 'באחד מהם מסופר על אברמל, אנחנו כולנו מכירים את פזמוניו  

זה , אז אם כן. ג בעומר ושכח שהביטוח פג בפורים"ששרף את ביתו בל

כמו החיים שלנו שהם תערובת של שחוק ושל דמע , אבל זה גם עצוב, מצחיק
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ושלום עליכם וכל אבירי הספרות ובזה דן אלמגור הולך בעקבות מנדלה 

  . העברית

, הוא רק מתחיל, השיר לא תם, אני בטוחה שצפוי לנו ערב מהנה, אז אם כן  

  . תודה לכולכם

אנחנו באמת מבלים כבר שנים הרבה מאוד סביב , תודה לזיוה, תודה רבה: ר דן אלמגור"ד

ר שייקספיר והיום אנחנו עוסקים בזמ, ביאליק, אלתרמן, בסקי'ברדיצ

השנה אנחנו חוגגים בעצם , 60 -כבר הוזכר שזה במסגרת חגיגות ה. העברי

,  שנה לשיר החשוב ביותר שמוכר לרחובותים50 - שנה למדינה ו60, יובל כפול

בתוכנית ,  שנה50שאותו כתבתי בדיוק לפני , אז מה אם אנחנו מרחובות

חרזתי , ליד מכון ויצמן ושם מתוך שעשוע, שלושה בסירה אחת באולם ויקס

אבל תצטרכו , תוכלו לזלזל עד מחר, באותו פזמון חוזר שמוכר לכל רחובותי

ודן , מאיר וייסגל ובוסי, יזהר. את ס, לסקים'את שני הקצ, אז לזכור

  . אבל כבר חצוף מאוד גם בעניין הזה, הייתי צעיר. אלמגור

 שאני, אפריים קציר, נותרנו רק שניים, מכל השישייה הזאת, לצערי הרב  

אבל , לצערי לא, הוא חשב שיוכל לבוא, שולח לו מכאן את אהבתי הגדולה

, את נינה, בוודאי הוא יקבל את סרט ההקלטה והכרתי כמובן את נורית בתו

יזהר עזב אותנו . אפילו ס, ואני הקטן, הבכיר, אפריים, אנחנו נשארנו כאמורו

דברים לא מכבר והנה אנחנו רואים את השילוב הזה של זמר עם אותם 

  .מצחיקים ועצובים גם יחד

ראיתי בעיתון הארץ לראשונה מודעה על ספר חדש , ממש הבוקר, הבוקר  

רק , עוד לא הספקתי לראות אותו, שיצא, בשם שיר ומולדת של יואב קוטנר

אבל הוא גם כן ספר במסגר כל הספרים , הבוקר קראתי את המודעה

 מיטב השירים מכל הוא מספר את,  בעיקר60 -שיוצאים לקראת שנת ה

לא קראתי אותו אבל אני הכנתי הרצאה קצת , כאמור. הזמנים וכדומה

תולדות , הרצאה שתנסה גם לתת אינפורמציה על תולדות הזמר העברי, שונה

אפשר כמובן לדבר על הצד . הזמר הישראלי וגם לדבר על כמה תופעות

ל כל מיני אפשר לדבר על השפעות ש, ור והמינור'על המאז, המוסיקולוגי
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  . אבל אנחנו היום ננסה לשזור עלילה מיוחדת במידה, תרבויות ושירים

אני לא יודע אם אתם מזהים את שתי , הוא רק מתחיל, השיר לא תם  

, אביב גפן, של שירי המולדת מצד ימין ושל דובר הדור המזוין, התחנות כאן

גם הוא שכבר היום בעצם היינו צריכים לשים פה את צביקה הדר כי כבר 

  . קשיש מדי כדי לסמל את הצעירים הללו

נמצאות , אני חושב, לעורך כל המפגש שייקח בערך שעה ורבע, ויחד אתנו  

שתיהן גם כלות של שני מלחינים מהענקים שלנו וגם , שתי זמרות מופלאות

אלמנתו ניושה נמצאת , זהו סשה ארגוב שאיננו אתנו, נשמע את שיריהן היום

סנתר תשב המנהלת המוסיקאלית שלנו והזמרת גבי כאן אתנו וליד הפ

הזמרת שגם רואים אותה כאן עם סאשה והנה , ולידה. בבקשה גבי, ארגוב

  . דפנה זהבי, כלתו של דוד זהבי מען, היא כאן עם דוד זהבי

ממש נפטרה לפני , כי מינה היא אשתו של דוד, הצילום הזה קצת עצוב  

מהשנים הארוכות של , כל חובבי הזמריפה ומוכרת ל, אישה אהובה, שבועיים

  . שיתוף הפעולה עם דוד זהבי

זה , כששואלים מתי התחיל הפזמון העברי בתור פזמונאי לא נעים לי להגיד  

כי מסתבר שהפזמונאי , לא נעים לי להגיד. מופיע כבר בתחילת ספר בראשית

למך כמובן שהשיר . זה רץ אצלנו במקצוע? מה לעשות, למךהראשון היה 

הוא השיר העברי הראשון בעברית , עדה וצילה שמענה קולי, עברי הראשוןה

והיה מקום ראשון במצעד הפזמונים במערות של האדם הקדמון באותם 

  . ימים

, ך"אבל אם אנחנו רגע מנסים לעקוב אחרי המוסיקה והזמר אצלנו בתנ  

והם , היו קשורים, השירים המוסיקאליים, אנחנו נראה שרוב השירים

ט בלהקות צבאיות או להקות של בנות המעודדות והצבא קודם כל תוף בהחל

הגיע אלינו ממרים אחות משה ומשירה שלה שהתלוותה , כמובן, מרים

השופרות ביריחו עבדו בדציבלים מוגברים וגם זה חלק , לשירת הים

אלה הן הבנות ששנו הכה שאול באלפיו ודוד . מההיסטוריה של הארץ הזאת

כמובן בכינור או בנבל ופי המדרש הנגן ניגן שניגן ,  דוד המלךוזהו, ברבבותיו
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זה לא היה מחובר לחשמל , זאת אומרת מה שהיום קוראים אנפלאגד, מעצמו

והלוויים שכבר הוזכרו כאן כמובן המגרפה והעשור . אלא זה היה ממש מנוגן

אין לנו שום אפשרות לדעת מה היו , הלוויים אנחנו כמובן, והשמינית

אבל אנחנו , אולי חלק מהם התגלגלו בכל מיני צורות, נות שלהםהמנגי

נשאנו גם את הנבל , על נהרות בבל, עם צאתנו לגלות, יודעים שבעוונותינו

ואת הכינור ואת הגעגועים לאותה ארץ והשירים העבריים וגם בלשונות 

הביעו תמיד את הגעגועים לציון ואותו שיר שמיוחס לדוד , היהודים האחרות

, המצפה ליום שבו תשוב שיבת ציון ואז היינו כחולמים, ך מתהיליםהמל

עד , ר במשך שנים"שהיה ההמנון של תנועת בית, אגב, שיר. נשיר ונשחק

אני ,  שנה60וכשקמה המדינה לפני , בוטינסקי כתב להם את ההמנון'שז

שיר , הציע להחליף את התקווה בשיר, דווקא עגנון, עגנון, מזכיר לכם

 שנות גלות ועכשיו השיר 2000, נגמר עם התקווה,  די–הוא אמר . המעלות

  . הצעתו לא התקבלה מחוסר עניין לציבור. הזה

שירת ימי הביניים , הזכירה זיוה את שירת ימי הביניים, אנחנו קצת מדברים  

של ביאליק הם , שהזכירה זיוה, שירי עם, נכתבו גם הרבה שירי עם, העברית

זה לא , נכתבו שירים מת אב ומת אלול ומת חומםאבל , כמובן המודרניים

זה כמובן כתב ראשון משוררנו , צביקה פיק כתב ראשון יחד עם נתן יונתן

  . שיר יין יפה שנתן יונתן עיבד אותו לנוסח שלו, שמואל הנגיד בתור הזהב

יפה , כך של געגועים לירושלים-אחד השירים הרבים כל, כמובן, יהודה הלוי  

עם , סטרופים, שירי אזור, שנכתבו, ים ממש שירים עממייםוגם שיר, נוף

, טרובדוריות, ערביות, שנכתבו לפי מנגינות לועזיות, חרוזים ופזמון חוזר

זה שיר של משה אבן , פרובנסאליות והם גם נותנות תמיד בשירים האלה

מופיע או בערבית , באזור האחרון, אבל תמיד בסוף, שיר מאוד ארוטי, עזרא

אחד השירים . המילים של השיר המקורי שמשם הוא לקח, נסאליתאו פרוב

... היפהפיים ביותר מתקופת הרנסאנס האיטלקי הוא השיר של יוסף צרפתי 

היום אנחנו יכולים כבר לאתר חלק גדול , גם הוא לפי מנגינות, ונודד

  . מהמנגינות
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, יריםלפעמים ש, רבים מהרבנים וגם הכמרים התנגדו לזה שלוקחים שירי עם  

שירים שנכתבו והושרו בשדות החציר על הגורן והופכים אותם , שירי זימה

בספרי התפילה של רבי ישראל . אבל הדברים הללו היו קיימים, לשירי קודש

פזמוני ,  שירי קודש150יש , זמירות ישראל ואחרים, ארה שכאן בצפת חי'נג

, ית או טורקיתערב, אבל בראש כל אחד מהם כתוב לפי איזו מנגינה, תפילה

אבל שמותיהם ידועים לנו , ודאי שהיו מלחינים, לא היו מלחינים. לשיר אותו

הם נשארו כמובן ברומנסות , והתפילות האלה נשארו לנו, כעממי כמובן

, הם נשארו בשירי בני תימן וגם בתפילות שכולנו מכירים, הספרדיות

כולנו , י ספרדבעיקר של יהוד, צור משלא אכלנו, כך מוכרת-התפילה הכל

השושנה , המנגינה לקוחה כמובן משיר ספרדי. מכירים את זה מהבוסתן

פילס את דרכו , באסקי, זה היה הרבה זמן לפני ששיר ספרדי אחר, פורחת

  . לשירי ירושלים שלנו

, מתקשרים אל הגעגועים לירושלים, גם הבוכרים בהרבה מהמנגינות שלהם  

זה אמנם הנוסח עברי , אעוף לארץתמיד המוטיב של מי יתנני כנפיים ו

גם בני תימן כמובן שרו הנה , ציפור כנף קטנה, מי יתנני עוף, מאוחר יותר

  . הגעגועים לציון, קריה יפהפה, שיר של שלום שבזי

יש ויכוח בין חוקרי השירה העברית תימנית אם קראו לו רבי שלום , אגב  

,  שלם וידיד שלייש כאלה שטוענים ששמו היה, שבזי או רבי שלם שבזי

זה כמו מה שקורה , הוויכוח הזה,  תראה זה–אמר , תלמיד חכם מבני תימן

זה בהחלט אקטואלי מן אז , חלק אומרים שלום וחלק רוצים שלם, בארץ

, הכליזמרים ושירים ביידיש, וישנם כמובן גם הכליזמרים. הבחינה הזאת

שכולנו כמובן , יםגולדפאדן עם השיר שלו צימוקים ושקד, השירים היהודיים

, אבל בבתים האחרים. מכירים את הסיפור על האלמנה ועל הגדי הקטן

זאת אומרת הוא ימכור , האימא שרה לילד מגיל אפס שהוא יפתח פיצוחיה

, ובבית האחרון היא אפילו מספרת לו על הבורסה, צימוקים ושקדים

בורסה , םילד יהודי יונק את מה שצריך לינוק לקראת החיי, הנה, שבבורסה

  .והוא ירוויח כסף רב בבורסה



  26.3.2008. ר.י  9  02527

   למען הרישום הטוב–" חבר"

החלום בכל הדורות של ארץ ישראל שלא הגיעו לכאן או לפני , אבל החלום  

הם לא היו , היה באמת מבוסס בעיקר על פסוקי שיר השירים, שהגיעו לכאן

, עם ארזי הלבנון, הם דמיינו את אותה ארץ זבת חלב ודבש, הם לא ראו, כאן

איך נראתה בעיניהם , האידיש האידיליה, תראו, הנה למשל, עם נהר הירדן

, חובש הכיפה או התרבוש, ארץ ישראל כבר עם הגמלים ועם עובד האדמה

השטה , על אם הדרך של צונזר השושנה, השירים על הדליה הנידחת של מיכל

על פני המים ומחפשת לה חוף מבטחים וגם תיאור הגיאוגרפיה של הארץ 

כמה וכמה שירים נכתבו על גאון . הלאה זול, רדןהלאה י. היה מאוד אופייני

אלה שכתבו לא ראו את הירדן ואז הם היו רואים שאפשר לעבור , הירדן

אבל אצלם זה היה , אותו בלי להרטיב את הקרסוליים או את הברכיים

  .ואנחנו נגיע גם לדמות הארץ ישראל בגיאוגרפיה, המיסיסיפי, הוולגה

כמובן כל , שמש אביב, 19 -ל סוף המאה ההנה משורר מבני חיבת ציון ש  

אם , לקח זמן. היו בהברה אשכנזית, במזרחה, השירים ששרו במרכז אירופה

אחת המהפכות הגדולות כמובן , אנחנו מדברים על תהפוכות היום ומהפכה

והנה שמש , אליעזר בן יהודה, במירכאות" אשם"המעבר מהסגנון של בזה 

גם הוא כמובן , לחם-השיר על שדמות בית, פהאביב ושוב מי יתנני כנפי ואעו

אל , 17 -בן ה, שהוזכר כאן, בהברה אשכנזית והשיר הראשון של ביאליק

קפיצת הדרך לארץ ישראל דרישת , אל הציפור כנפיים לעוף, שוב, הציפור

  . שלום לארץ החמה ההיא

הילדים , אותם שירי ערש עבריים, צללים.. , והנה שיר של טשרניחובסקי  

ותראו כאן שיש , גם ההורים, אבל אלה שכבר הבינו, כך הבינו-לי לא כלאו

טשרניחובסקי הצעיר מאוד , טשרניחובסקי, כבר אזכור למה שקורה בארץ

כמו שכולנו , זה לא לחפש חנייה, כותב על הירדן ובשומרון שם ערבים חונים

, יש להם מחנות והוא כמו בשירי ערש אחרים, הם חונים שם, עברנו היום

אבל השיר אולי הידוע , הוא היה מודע למציאות הזאת, כמובן מדבר גם על

מזהים את החבורה הנחמדה , אני לא יודע אם אתם מכירים, ביותר שלו

הוא כאן עם שלוש , שמו אברהם שלונסקי, הנער הצעיר הזה, הזאת
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, הנה כאן הוא עם אביו טוביה, והוא, בן של עסקן ציוני מאודסה, מאחיותיו

, א בעצם זה שהלחין או אימץ את המנגינה לשחקי שחקי על החלומותשהו

שטשרניחובסקי בכלל לא כתב אותו על ארץ , והשיר הזה. לשיר אני מאמין

על רוח , זה מין חזון אוטופי נחמד על האידיליה, הוא כתב אותו, ישראל

 תהיה ידידות ושוויון בין       , אירופה שיש שלום ויש שבוע עבודה מקוצר

גם כן , את השיר שכולנו מכירים, אבל בואו נשמע אותו כרגע. האדם-בני

  . שחקי כי באדם אאמין, בהברה אשכנזית

  ]שיר[

טשרניחובסקי לא התכוון לאזור הזה שבו , שוב פעם, שלום לאום מלאום...   

אלא באמת שלום כלל , שאותו הוא הזכיר בשירי ערש, אנחנו גרים

מעניין גם הסיבה שהוא לא היה כזה . כדומהכלל אירופאי ו, אוניברסאלי

אחד לפני , כי השיר שמופיע בדיוק בספר השירים הראשון שלו, משורר שלום

, אחרי הפוגרומים ברוסיה, זה שיר של נקם ודם ושיסוי חרבות, שחקי שחקי

  . כך פסטוראלית שישנה כאן-שרחוק מאוד מהאווירה הכל

אני מוכרח , סיפור מצמרר, שעהממש לפני כ, סיפר לי היום אברהם קציר  

שכולנו זוכרים אותו ובוודאי , אהרון קציר, הוא אומר שאביו. לומר

שהוא היה אמור לטוס , יום-שרחובותים זוכרים גם מזווית של חיי יום

ברגע האחרון ניסו להחליף לו את . ולחזור לארץ באותה טיסה גורלית

הרבה יותר בטוח והוא שמה , על-כי אמרו לו אתה תטוס במטוס אל, המטוס

, בפרפראזה את השיר של טשרניחובסקי, לדברי אברהם, אמר והוא ציטט אז

האמינה באדם ובשלום לאום מלאום והסוף הטראגי דווקא ידוע לכולנו 

אומר , ממש, שיר של אדם שהאמין בטוב ובשלום. מנמל התעופה בן גוריון

דקות מספר , תאברהם שאלה כמעט המילים האחרונות שהוא אמר לדיילו

  .לפני הרצח הנורא ההוא

הגיעו מצד , נעשה היום כמובן את זה בבזק, אנחנו בתחילת העלייה הראשונה  

אעלה בתמר הלא היא , מן המזרח התימנים שעלו לארץ בשנת בתמר, אחד

בעקבות , מזרח אירופה, מן המזרח השני,  ומצד שני1882, ב"תרמ
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 אמנם קומץ קטן באותה עלייה בילויים שהיוהגיעו אנשי ה, הפוגרומים

, אבל אנחנו תמיד מחפשים בכל עלייה את יפי הבלורית והטוהר, ראשונה

כי בעלייה הראשונה כמו השנייה , ומדביקים להם את השם של העלייה כולה

היו אנשים זעיר בורגנים , יים"היו הרבה מאוד שלא היו בילו, והשלישית

אבל תמיד אנחנו אוהבים את וחנוונים ורבנים ותלמידי חכמים ונשים 

  .האתוס הזה של הבילויים

פה אנחנו מגיעים , שהשירים, מה שקורה כאן וזה מאוד מעניין, מכל מקום  

, השירים שהושרו אז היו כמעט כולם בלשון של ציווי, כבר לצד של השירים

 –התימנים שרו . בית יעקב לכו ונלכה, חושו אחים חושו, אנחנו נעלה, הבה ו

שאו נס , הכל בלשון ציווי לשאו ציונה נס ודגל, שאו ציונה, רצנונעלה לא

. שירו נא המשוררים, נירו ניר, שירו שירו שיר, לראש ההר העפילו, ציונה

נבנה , נהיה כולנו חלוצים,  אנו נהיה ראשונים–בעליות הבאות , ויותר מאוחר

, טו וראושורו הבי, אביב-מי ייבנה בית בתל, הבו לבנים, ארצנו ארץ מולדת

. שהצבא מתקדם על הקיבה, אמר גנרל ידוע צרפתי, זה באמת כשאומרים

, שירי הלכת הללו. התקדמה באמת על השירים, העלייה, היישוב, הציונות

פה עבדו וכאן התקדמו . מחוץ לארץ, הצעידו את אלה שהגיעו מן ההכשרות

בימי שירים ששרו גם , וגם הלכו הרבה מאוד ברגל לצלילי השירים הללו

שהיה אחד מהיחידים שגם ידע , העלייה הראשונה ואז גם כתב אליקום צונזר

כתב כששמע שיש מושבות עבריות ובהן גם , וןלכתוב תווים מאנשי חיבת צי

בימי , סוף סוף התגשם החלום שיהיו איכרים עבריים כמו פעם, חורשים

, רשתיבמח, הוא כתב גם כן בהברה אשכנזית כמובן, בימי בראשית, ך"התנ

  . אראה חיים טובים ולא אחסר מה בה, כל אושרי ירשתי

המנגינות שהשפיעו על החלוצים הראשונים של העלייה הראשונה והשנייה   

הדבקה השונה ופועל , רקסיות'צ, בדואיות, היו גם הם הרבה מנגינות ערביות

, למרעה ושמע את חליליהם של הרועים הערביםשיצא , בגבעות זיכרון יעקב

יה , אז את שיר העבודה הראשון וכמעט האחרון אצלנו בלשון העבריתכתב 

העבודה היא , העולם עומד על העבודה, חיקוי של החליל, שוב, חלילי יה עמלי
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היום אפשר לשמוע את השיר הזה מושר בארץ . מכל צרה תוציאנו, כל חיינו

  . ידי העובדים של היום-על, בסינית, בפיליפינית, בתאילנדית, ברומנית

יהודי בדואי שהגיע , תקווה היה דאוד-היו גם כמובן במושבות פה ושם בפתח  

תקווה בראשיתה והיה גם מנגן -מערב הסעודית והיה שומר המושבה פתח

הסתובב , ושר ונפתלי הרץ אימבר שהגיע ממש בתחילת העלייה הראשונה

ל ואמר שהוא יכתוב שיר ע, חבית, בקבוק, משקה, ביקש יין, בכל המושבות

בכל המושבות הוא כתב את אותו השיר שהביא אתו כבר כשהוא . המושבה

כל עוד בלבב והיתה חסרה לו רק בא מחוץ לארץ וזהו השיר שמתחיל במילים 

שמואל כהן , מנגינה ואז אותו איכר, הוא היה שיר מאוד ארוך, מנגינה

הצמיד לו , שהלך אחרי הסוס וקרא את השיר בספר ברקאי, בראשון לציון

, ואנחנו עכשיו עומדים דום לכבוד השיר, יר עגלונים רומני קצבי מאודש

שמתוכו שמונה , שכתב משורר מתחזה למנגינה של שיר עגלונים רומני

כי אימבר כתב לא אבדה תקוותנו , שתיים לא של אימבר בכלל, השורות

המורים כנראה פחדו , לשוב לארץ אבותינו עיר בה דוד חנה, התקווה נושנה

אז החליפו את זה , שבע היתה לו גם חנה-ידים יחשבו שדוד חוץ מבתשהתלמ

  . זהו ההמנון שלנו,  וכך אנחנו2000לשנות 

להגשים שוב את חיי , הרעיון היה להתחבר אל החיים של השכנים הערביים  

בצלאל , בוריס שץ' כך נראה פרופ, כך נראתה משפחה יהודית בארץ, אבות

, והנה רחובות שלנו, ובמושבות,  בירושליםעם הגלאבייה, שץ מייסד בצלאל

כמובן שרו את השיר היפה בארץ הצבי במושבות , שהוזכרה כבר כמה פעמים

שיר דרור ומרחב תצלצל , פה שירת האיכר, פה חיים חדשים יפרחו, אחינו

תחיית הלשון . תצלצל שפתנו כפעמון הכסף ונעימה כשירת הזמין, מאחו

, הקוראים, הגננות, ה כמובן המוריםהעברית לא רק אליעזר בן יהוד

, כולם בעזרתו של אליעזר הפריחו וזה גם כן אחד, הילדים, המשכילים

  . הנושאים המופלאים ביותר, כמובן

אורקסטרה מפורסמת היתה , בראשון לציון בשנה שקם הקונגרס הציוני  

, שהנצחתי אותה פעם בשיר ואנחנו רואים גם עוד שיר שכתב איתמר בן אבי
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, הוא הציע לברון רוטשילד להקים צבא של רוטשילדים, ד העברי הראשוןהיל

, ל"שהוא גם הציע שהוא בן עשר יהיה הרמטכ, צבא הגנה לרוטשילדים, צבא

, ל היה עשוי מילדים בני שמונה עד עשר"כל המטכ, דודים והדודים-כל הבני

ום הבה נק, ואפילו הוא כתב לרוטשילד שהוא גם כתב המנון לפי המרסייז

שיר , אל זין אזרחים, נגדנו הערבייה, יום הגבורה הנה זה בא, בעיני האביה

, ל עם גרציאני היתה מנגנת אותו בטח נהדר"שהיה יכול להיות תזמורת צה

כמובן אחינו , לפי מנגינות צרפתיות כי הצרפתית דוברה בארץ, אבל שוב, זה

  .יעקב ועוד ועוד

עדיין בארץ אני מדבר על , מלחיניםמה שמיוחד עוד לפני שהיו , היה רצון  

אבל כבר היה רצון , מעט קומץ פחות מאצבעות יד אחת, העלייה הראשונה

נכון לשירת ישראל ומי שעשה . לכנס את כל הזמר הפולקלור של כל העדות

שבאמת לקח אז , מוסיקולוג, היה אברהם צבי אידלסון, את מרב המלאכה

רדר פרימיטיבי לגמרי כמובן על אתו איזה פונוטקה קטנה מין טייפ ריקו

שעווה ועבר בכל קהילות ישראל והנציח בעשרה כרכים של אוצר נגינות 

של , של הבוכרים, של התימנים, את המנגינות של העדות, היהודים

ובזכותו אנחנו נשמר לנו , צפון אפריקה, יהודי מרוקו וכדומה, העיראקים

  . בכל הדורות, ל העדותאותו אוסף אדיר של מנגינות ששרו היהודים בכ

השירים שלה היו כמובן הבה , גם היא, אנחנו קופצים אליה, העלייה השנייה  

נרים ונשבענו בדגל ציון , נרימה ידינו, קדימה שיר השבורה שתורגם מאידיש

גם כן , הגיעו אנשי העלייה השנייה, שירים של גבורה, נשבענו לשבור וכדומה

בל אנחנו זוכרים בעיקר את אותם אנשים א, מכל הסוגים בכל הגילים, כאן

וביניהם היו גם אלו שהקימו , אנשי העלייה השנייה, שעליהם אלתרמן כתב

אנשי , את השומר בגליל ואנחנו רואים כאן צילום מאוד מעניין, את כוח המגן

כך -הוא לא כל, השומר עם הדגל שלהם עם שיר שכתב יעקב כהן בשווייץ

את , בדם ואש יהודה נפלה, ת זה משווייץאבל הוא שלח א, הגיע לארץ

, אז מצד אחד. המנון השומר, בדם ואש יהודה תקום, המנגינה אתם מכירים

צעירי , שבנו, קמנו, הכל משווייץ, כאן, והוא עוד שלח להם שירי בריונים
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, יץלגאול את ארצנו בסער מלחמה משווי, קמנו שבנו אנחנו בריונים, אונים

  . בדם ואש יהודה נפלה, ביד רמהתובעים את נחלנו , כן

ששרו , כולם אנשי העלייה השנייה, אז זה מצד אחד היה מחנה אחד  

. ד.א. כבר אז היה המחנה השני, ומצד שני, בהתלהבות את השירים האלה

כמובן האיש שזימר בטורייה בגיל חמישים וכמה , אהרון דוד גורדון, גורדון

נר ואתו רבי בנימין שלא היה רבי התחיל את תפילת הטורייה ויוסף חיים בר

כתב ,  המעורר1908 -אבל כתב בעיתון שהוציא ברנר בלונדון ב, ולא בנימין

, כמה שנים זה לאחור, תעשו חשבון, תחשבו, 1908 -ב, מנשר שהוא מדהים

כתב רבי בנימין , והיה כי תבוא לרשת את ארץ מולדתך,  שנה100בדיוק 

ופקדת לשלום את יושבי , ר וכאויבלא תבוא אליה כצ, בעיתון של ברנר

כי אם , לא באיבה ולא בעברה ולא במשטמה תבנה את משכן אבותיך, הארץ

עצמך , בצדק ובאמונה ואהבת את יושב הארץ כי אחיך הוא, באהבה ובחסד

  . וממנו לא תתעלם, ובשרך

אבל ידידי הטוב אליהו הכהן , כלל התעלמו מן השיר הזה ומן הדברים-בדרך  

כתב , י כמה שנים שמורה אחד באחת ממושבות הגליל התחתוןגילה לפנ

כך -הם כל, כבר אז, לתלמידים שלושה שירים על שלום עם השכנים הערביים

היו מפורסמים שהיה צריך אליהו שיגלה אותם כי אף אחד לא זכר אבל בכל 

לא בחרב אף לא בחנית נילחם אחים נשפוך . צריך להזכיר את השירים, זאת

, נזרע הגרגרים, צורים, נעקור גרגרים, בעד העם, בעד הארץ, ושרנובעד א, דם

צריך להזכיר , זאת-אבל בכל, שלא הושרו, שירי שלום בודדים שלא נקלטו

  . אותם

הנה היא , היא ניגנה על מגרפה, גורדון. ד.ובין אלה שהיו מהתלמידות של א  

 בת שמה שחלמה על רחל האם, רחל המשוררת שהגיעה לארץ, כאן מצד ימין

כשכתבה הרבה יותר מאוחר את שיריה , והנה כתבה גם שירים וגם היא

לא בדם , לא שרתי לך ארצי ולא פיארתי שמך בעלילות גבורה, באותם ימים

. ואש בשלל קרבות רק עץ ידי נטעו ואם לכבוש שביל כבשו רגליי על פני שדות

  .יהודה שרת הלחין
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  ]שיר[

  . של רבי בנימין, רשל ברנ, גורדון. ד.תלמידתו של א  

הם עבדו , הם עבדו, בעלייה השנייה, והחלוצים שהגיעו בעלייה הראשונה  

, כאן כמובן חלקם הגדול היה חילוני, רובם באו מבתים מסורתיים, קשה

הם רקדו לצליליהם , כשהם רקדו, אבל בלילות או בימים אחרי עבודה קשה

ביקו להם כאן בארץ שירים מסורתיים או שירים שהד, של שירים חסידיים

ייבנה , אל לבנה בהגלילה, מילים למנגינות החסידיות כמו הגלילה הגלילה

בת , כך או שנעמי שמר-שירים שהם בהחלט גם חלחלו אחר, בית המקדש

גם כן כמובן , כתבה את שירו של אבא ייבנה ייבנה, לאנשי העלייה השלישית

שכב ,  של שכב בניהד לשירים האלה ויש לנו שירים חסידיים למנגינות

  .שירים רב הלילה רב שירנו וכדומה וכדומה, ירושלים עיר הקודש, במנוחה

הנה          ,  וזה דבר מעניין שבאותה שנה עצמה1910 -הנה אנחנו מגיעים ל  

קבוצת דגניה וגם , קמה גם הקבוצה העברית הראשונה, טו שנת המאה-טו-או

יהן תחגוגנה בקרוב את חגיגות אביב ושת-העיר תל, העיר העברית הראשונה

  . 100 -ה

. בנו של ס, ציור נפלא של נחום גוטמן שילדותו עברה עליו בנווה צדק כמובן  

אביב הקטנה עומדים לפני -תושבי תל. נקרא הקונצרט הראשון, בן ציון

החלון שבו יש מורה לפסנתר וכנר ומקשיבים חינם לקונצרט הזה וכבר אז 

היו כמובן מנגנים והיו גם כבר התחילו , טוריוניםהיו קונסרב, אהבת התרבות

  . מלחינים ראשונים בין המורים למוסיקה שכתבו את הדברים הללו

אנחנו הלא מכבדים זכר של בתים היסטוריים לפני , הגימנסיה הרצליה ההיא  

זה הרכב הפרטי ,  שנה אבל הורסים כל בית היסטורי קצת יותר צעיר4,000

גימנסיה הרצליה שבה המחזורים . מנסיה הרצליהבגי, כנראה, של המנהל

, המורה למוסיקה. לימוד המוסיקה היה מאוד מפותח בה, הראשונים למדו

הנה הוא , בין המלחינים, שהיה הדמות הבולטת ביותר אז, בסקי'חנינה קרצ

יש פה , בגימנסיה הרצליה, תזמורת של בנות, כאן יושב עם תזמורת של בנים

 שאולי הוריהם למדו שם והנה הילד הזה הראשון מצד ודאי רבים מהבוגרים
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או משה , שמו משה שרתוק, הלא הוא, בתזמורת הזאת, עם הקלרינט, ימין

מנגינותיו לשיריה של רחל נראה פה עם אחיו יהודה שרת ש, שרת לימים

  . אנחנו שמענו

 בשומרון יחד עם בין השאר משפחת רבאוש שיש לה פה הם גדלו בכפר קטן  

בין ערבים וכך גם השפה הערבית שהיתה , ציגים באותם ימים רחוקיםהיום נ

  . בפיהם

את ההתעמלות והיו , בגימנסיה הרצליה גם החשיבו מאוד את הספורט  

, כמו שאתם רואים, עדיין עם תרבושים טורקיים, עושים את ההתעמלות

, גנבנו שבדי, אנחנו גנבנו מכולם, והשיר היה בעצם שיר שבדי שאנחנו גנבנו

אז כאן היה הוי ארץ מולדת את ארץ ,  האוטו שלנו וכדומה–משיר שבדי ידוע 

באישון , אתם זוכרים את התרגילים הללו ושוב פעם חוזר המוטיב, נחמדת

המורים של . גימנסיה הרצליה, נגנה נגנה עליך מיצר, העין בדם וכלי זין

א של אב, ברוך בן יהודה, דושמן, בסקי'בראשם קרצ, גימנסיה הרצליה

השירה עם התלמידים . מאוד טיפחו את השירה בציבור, נתיבה ואחרים

, למושבות בגליל, וכשהיו יוצאים תלמידי גימנסיה הרצליה למקומות אחרים

אלא הולכים , הם לא היו נוסעים באוטובוסים ממוזגים, ביהודה, בשומרון

, רהמורים היו מחברים להם שי, ברגל כמה וכמה ימים ולקראת משא שכזה

היו שרים , הציונות צועדת גם על השירים האלה, הם היו שרים כל הדרך שוב

לא היו , היו מלמדים, חדרה וכדומה, תקווה-ובכל מקום שעצרו פתח

וכך השירים , לא היה כמובן מחשבים, לא היה מצעד הפזמונים, דיסקים

  . תאמינו לי, יותר מהר ממה שהם עוברים היום באינטרנטהאלה עברו בארץ 

שגם הוא מהשירים הבולטים ביותר שנכתבו אז לתלמידים ואתו , השיר הבא  

, הם יצאו לדרך ברגל צעדו אתו הוא שיר שגם הוא כולו מלא דברים חיוביים

  . פה בארץ חמדת אבות, נירו ניר ניר ניר, שירו שיר שיר שיר, מה צריך לעשות

  ]שיר[

לארי ביותר בארץ היה  ומי שהיה אז הפזמונאי בעצם הפופוהנה שיר מצעיד  

הוא כתב את שם . קדיש יהודה סילמן, היה גם קצת בחיפה, מורה מירושלים
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הוא גם תרגם את בלדי יה בלדי . שועלים יש ואת שירים רבים אחרים

אם אתם תקראו . זה היה שיר ציוני ממדרגה ראשונה, למולדתי יה מולדתי

גם , ם בגימנסיהג, זה נתפשה ושרו את זה בעברית, היום באמת ובתמים

והוא גם , כך מרשים לשיר את השיר הזה-היום נדמה לי שלא כל, בבית הכרם

, מימי העלייה השנייה, כתב שיר על פי שיר חסידי את גבולות הארץ אז

, פחות או יותר, זה מה היה מקסטינה עד ראש פינה, מקוסטינה עד ראש פינה

  . עד ומה נצרך לי ומה איכפת לי

החולות ובנווה צדק , דנדון הגמלים, הגמלים, הזכרנו אותהאביב ש-והנה תל  

שקרא באחד העיתונים האלה , יליד יפו, דוד זהבי הצעיר. יצא עיתון ספרותי

הוא קרא שיר והשיר הזה הוא עדיין לא היה , לנוער מולדת שערך יעקב פיכמן

היה קצת מנגן , הוא היה מחלל, הוא אפילו לא ידע לכתוב תווים אז, מלחין

, עירום וחול, בפסנתר שאחותו קנתה לו והנה הוא מצא שיר שם באותו עיתון

צילו על פני , רק קו כיפעת יערים חד, יציב מדמר ללא משעול, ימין ושמאל

, זה כמובן לא היינו שרים אף פעם את השיר הזה במילים האלה. האופק יד

  .ימין ושמאל, יעקב פיכמן, דוד זהבי, קצת שינויים וזה הפך

  ]ירש[

אז הנה כבר מתחילים להיוולד שירים של מלחינים . תודה לדפנה וגבי  

  .  שואלים שירים מבחוץאבל כמובן שעדיין בדרך כלל, ילידי הארץ, צעירים

, אביב-הטורקים מגרשים את כל תושבי תל, מלחמת העולם הראשונה  

חלקם מגיעים , חלקם יורדים למצריים, אביב-מתל,  איש17להוציא 

 לגדודים יש כאלה שמתגייסים, אבל אחד. תקופה קשה ביותר, למושבות

ברכבת שלוקחת , אריה רובינשטיין, תלמיד הגימנסיה הרצלייה. העבריים

ככה די , והוא מתחיל לשיר איזה שיר על עצמו בחרוזים, אותו למצריים

, אבל המנגינה פתאום מתנגדת לה המנגינה של שיר חיילים אנגלי, מזעזעים

My bony lies over the ocean ,קום התנדב לגדוד , וזהו השיר אריה אריה

  .העברי

, ויצמן, כמובן הרב הראשי, מגיע לירושלים, 1917, והנה מגיע הגנרל אלנבי  
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אבל . כולם מקבלים אותו שם ומחפשים איזה מארש שאפשר לקבל את פניו

שירים , בשמחות, התזמורת של אידלסון מנגנת בחתונות, אין מארשים

אבל הוא מוצא תזמורת טורקית והוא נותן לה איזה מנגינה של , ידייםחס

, וזו הפעם הראשונה, שינגנו את זה קצת כמו מארש, שיר חסידי בלתי ידוע

הבה זה , הבה, אם את זוכרת, אולי גבי תזכירי לנו את המארש הזה

  .נגילה, בטורקית

  ]שיר[

באופן , מצייר הרבה, נחום גוטמן גם הוא מנערי נווה צדק כותב הרבה, ובכן  

עם חולות , אביב-הוא הצהר המובהק מאוד של אותה תל, מופלא כמובן

ובאחד מסיפוריו הוא מתאר , הזהב שלה ועם הסיפורים המקסימים שלו

, המנגנים, האמנים, איך תיארו לעצמם בני הארץ, בעצם מה היה האידיאל

וכשהוא . אנחנו מדברים הלא שיר ישראלי, הנה. איך יקום שיר עברי, ריםהכנ

כינורי הוא אומר את ' מספר על אחת מדמויותיו הבדיוניות ברוך סגלוביץ

הוא רצה לחבר מנגינה ארץ , נחום גוטמן, המילים המופלאות הבאות

הוא רצה שהמנגינה . לא משרה דיכאון, לא עצובה, לא בכיינית, ישראלית

  .וגם שלא תהיה הורה,  לא תזכיר את השירים הערביים או האוקראיניםשלו

מנגינה שבה יורגש כי , אך מלאת ביטחון, צנועה, יפה, הוא רצה שתהיה חזקה  

  . בארץ ישראל, חי וגם ימות, מחברה נולד

ואז תמה . אז הנה תרשים שניסו לשווא במשך הרבה שנים להגשים אותו  

ייה הראשונה שמגיעה מרוסיה היא כמובן האונ, מלחמת העולם הראשונה

המון , ועל האונייה הזאת יש כמה דמויות, לודמילה ורוסלן, פושקין, רוסלן

, למשל ישראל גורי, למשל המשוררת רחל חזרה אז משם, דמויות בולטות

אימו של , למשל רוזה כהן, למשל הסבא של יוני רכטר, אבא של חיים גורי

העלייה השלישית הרבה יותר המונית , אחריםיצחק רבין ועוד רבים רבים 

  . ואתה מתחילים להגיע גם לראשונה מלחינים ומוסיקאים מקצועיים

שיש בה אמנם , אביב הקטנטנה המנומנמת הזאת-תל, 20 -תחילת שנות ה  

, פתאום מתחילים להגיע בזה אחר זה, גם למוסיקה, כמה מוסדות מפוארים
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שהיה מנצח על תזמורות , לינקיןמרדכי גו, בוריס, מוסיקאים ענקיים

 5,000, בא לארץ עם חלום מטורף, המנצח של שליאפין, סימפוניות ברוסיה

הוא מקים . הוא מחליט בראינוע עדן להקים אופרה, אביב-איש גרו אז בתל

הנה טרוויאטה וכדומה , אופרה ומציגים שם אופרה ממש בהרכבים מלאים

זה ציור הגנים , כן, כן? כן', יץ'פה צאי, והוא אפילו מתכנן את היכל התרבות

, משוררים, סופרים, בכל קומה יגורו אמנים מסוג אחר. התלויים של בבל

שלא יהיה להם הרבה , כוריאוגרפים כנראה למעלה, מוסיקאים, ציירים

חלום הארץ האוטופיה וזה הציור של גולינקין בספר שלו על , מקום להסתובב

  .של הארץ

הוא בא , מי שכתב את המנגינות להדיבוק, ל אנגל הגדולמגיע גם מרוסיה יוא  

אבל הוא כתב , נפטר אחרי שלוש שנים, וחי פה רק, אביב-לתל, לירושלים

אז הוא . ונומה בני ואת עגבנייה עגבנייה, כמובן, נעליים, הי, אחרי זה את הי

  . כבר באמת בהחלט מלחין שיודע לכתוב סימפונית

. נחום נרדי שמו, ר פסנתרן בעל שם ברוסיהכב, הגיע פסנתרן מאוקראינה  

הכל תחילת שנות     , פסנתרן שהיתה לו קריירה באירופה, מגיע הנה לארץ

והנה הוא מכיר פה נערה תימנייה בשם ברכה . העלייה השלישית, 20 -ה

היא מעבדת מנגינות , היא אוגרת, גם היא מביאה, הם מתחתנים, צפירה

זמרת , ברלין ומקליטה יחד עם חנה קיפניסעממיות ושרה ונוסעת גם היא ל

הנה , כמו שקראו לזה אז, את הדיסקים או הלוחיות, כבר באותה תקופה

עדיין , 78עדיין כמובן , התקליטים הראשונים שיוצאים, לוחיות אחווה

אבל אלה הם השירים , אין כמעט לאף אחד בארץ פטיפון. קטנים

  . הישראליים הראשונים שמוקלטים

ידידיה , כאן חבורה שיוצאת לה לעין גדי, חינים שמסתובבים פהועוד מל  

לימים , ואותו רועה הצאן בבית אלפא, שדמתי כמובן ועוד, אדמון, גורוכוב

ככה , כל החגיגות הגדולות, שיבולת בשדה, מתתיהו ויינר שלם, רמת יוחנן

אבל הם , משום דבר, ם"הם לא קיבלו תמלוגים מאקו. נראו פעם מלחינים

הנה הוא כאן עם , דוד זהבי,  בקיבוץ וידעו לחיות וגם החשמלאי של נעןחיו
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הוא לא החשמלאי הראשון , חשמלאי של הקיבוץ, איש צנוע, אחד מבניו

לא לשם , והם כתבו מתוך אהבה, אבל אלה, בזמר העברי כפי שתכף נראה

  . הפרנסה ולא לשם התמלוגים

, יע מרוסיה והוא עבדשגם הוא הג, החשמלאי שהגיע הוא מרדכי זעירא  

אחת - שבהם בבת20 -הכל באותם שנות ה, גם הוא כחלוץ, התחיל לכתוב

, כך שנים רבות בחברת החשמל-נפתחו השערים לאן שהמוסיקה ועבד אחר

  . דיוש, פיוש, פלאייר, הזקן מנהריים

כולו , תראו את התיאטרון המפואר, לפעמים הציגו הצגות בעמק יזרעאל  

כמובן על , קש וחציר ויהודה שרת היה מנצח ביגורעשוי מחבילות של 

יחד הוא ומתתיהו שלם באמת ניסו לשלב את , הטקסים ההמוניים של הפסח

זאת יחד עם מורשת האבות והחגים והלכו -בכל, החילוניות של הקיבוצניקים

  . אל החגים החקלאיים בעיקר

אותה רחל , הלחין את שיריה של רחל, אותו יהודה שרת שהזכרנו אותו קודם  

אתם , והנה כאן אותו השיר שהיא כתבה, שכתבה על עגלת חיי העמוסה

הם כולם , לא נכתבו בכנרת, יודעים שכל שיריה של רחל היפהפיים על הכנרת

היא נאלצה לעזוב , בחדר כביסה על הגג, אביב- בתל4בוגרשוב ' נכתבו ברח

. יקבר שםוחזרה אליה רק אחרי מותה לה, את הכנרת בגלל מחלת השחפת

אישה , אביב אף אחד לא רצה להשכיר לה דירה-אבל כל השירים האלה בתל

רבקה , רק זמרת אחת, זו היתה מחלה מבהילה נורא, צעירה עם שחפת

הסכימה שרחל , זאת שהלחינה את למרחקים מפליגות הספינות, לווינסון

  .נתנה לה בית, תגור למעלה

רחל , אביב-ה אל פני הים בתלמחדר הכביסה החם מאוד הצופ, אז הנה משם  

, כתבה את כל השירים על הכנרת ושם הרי גולן וגם את השיר המופלא הבא

  . שהלחין יהודה שרת ואולי

  ]שיר[

בראשם היה אברהם , הפזמונאים שכבר הגיעו עם העלייה השלישית  

  ויצא14אביב כילד בן -שכבר היה פה שנה בגימנסיה העברית בתל, שלונסקי
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הוא הגיע , רים לחופש ונתקע שם למלחמת העולם הראשונהלבקר את ההו

כתב כמובן תה ואורז יש בסין וכל שירי הזמר היפים שלו , עם רבים אחרים

הוא הסתיר את העובדה , 1' מעמק יזרעאל  ששם הוא היה פוטבוליסט מס

היום הוא בטח יכול היה להופיע עם זוהר בעלול ועם , שהוא כותב שירים

גם הוא מאנשי גדוד , והיה יוסף אוקסנברג, יות הללובכל התוכנ, אבי

נכתב , 20 -ובתחילת שנות ה, יד המחנה וכדומה-היה זה בשדה על, העבודה

חברו של טרומפלדור לגדודים . טרומפלדור, חי-גם אחד השירים בעקבות תל

, שבע-כתב את השיר מני דן ועד באר, בוטינסקי'הלא הוא זאב ז, העבריים

מכאן פעם ראשונה , ן אף שעל אדמתנו לא קופח בדםאי, מגלעד לים

שיר שכמובן כולנו שרנו על , שהמילים אף שעל מופיעות יחד בזמר העברי

גם את , ר"שיצר את בית, בוטינסקי'אבל לימים כתב זאב ז, שירי טרומפלדור

שם ירווה , כך שם שכולו נראה בהתחלה שיר שלום לכל דבר-השיר הידוע כל

יטהר את , כי דגלי דגל טוהר ויושר, בן נצרת ובני,  בן ערב,מאושר, לו משפע

זה התנאי שיהיה כמובן , שתי גדות לירדן זו שלנו זו גם כן. שתי גדות ירדני

, שוב. בוטינסקי היה נאמן באמת לדרכו ועמו המחנה שלו'אבל ז, טוהר ויושר

שעתו סיפר שב, ארי, בוטינסקי'בנו של ז, אגב. אנחנו רואים את שני המחנות

אז , אחרי שהפסיקו לשיר את שיר המעלות, ר"כשהוא כתב את המנון בית

עוד לא בא לו , ר והוא כתב במקום הדר"הוא בהתחלה חיפש חרוז לבית

 זה –הוא אמר ? שאלו אותו מ הזה סקנדר. אז הוא כתב סקנדר, החרוז

בוטינסקי בהערות 'וזה מופיע בכל כתבי ז, עד שאני אמצא את החרוז, סקנדל

  . שם

הנה , שבאמת האמין בשתי גדות לירדן, מול המחנה הזה, אבל מול זה  

ופייטן ,  נפתחת באותו טקס גדול1925, ירושלים, אביב-לא תל, האוניברסיטה

כותב , יצחק אליהו נבון, טעם המן, שכתב גם את טעם המן, עיוור מטורקיה

, בריבזמר הע, אחרי השיר הקטן ההוא ששמענו, שיר שלום כמעט ראשון

הגיעו גם אז מלומדים לפתיחת , שהוא בעצם פיוט ברוח פיוטים, 1925

 –הוא כותב , מאל אזהר, גם מקהיר, בהר הצופים, האוניברסיטה בירושלים
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לטוב , אל יישא גוי אל גוי ידו, נווה שלם עיר חמדתי, יצמח שלום רב מארצי

אבל , גידויהגו אמת וי, צריכים להתחרות. ולמדע יתחרו העמים באזור הזה

  . כמובן שיר עם כמה וכמה תנאים, יכירו מי הצודק? כן. צדקת עמי יכירו

אביב שהולכת באמת -העדלאידעות הגדולות בתל, 30 -תחילת שנות ה  

, אז ועדלאידעות וקרנבלים'יש כבר כאן ריקודים מודרניים וג, ונהפכת לכרך

 הקברט 1927 -קמים גם ב, מנהל את חגיגות העדלאידע, הרקדן, ברוך אגדתי

, הקומקום של אביגדור המאירי, הונגרי-בנוסח אוסטרו, הסאטירי, הראשון

אם אתם מזהים באמצע , הנה כאן חברי המטאטא, שנה אחרי זה המטאטא

יעקב אבא ומי שכתב את המילים , למטה את יעקב טימן, את מולה רודנסקי

שהלחינו היתה מצד ימין למעלה ובין הפסנתרנים , תחילה זהו עמנואל הרוסי

שהיתה בפאריס אבל הביאה את , אחותו של אברהם, ורדינה שלונסקי

אבל מי שכמובן היה התזמורת והפסנתרן . התסרוקת הנה גם מדי פעם לארץ

שבאמת אז הפך , המרכזי במטאטא מיומו הראשון היה משה וילנסקי הגדול

חזר , נסע ללמוד בננסי, אלתרמן ששמענו מזיוה. למלחין הידוע ביותר

כך חטף -היה שבוע שלם במקווה ישראל בחקלאות ואחר, אגרונום מדופלם

אותו שלונסקי הקשיש ממנו בעשר שנים והוא התחיל לכתוב את השירים 

לא היתה . אחד השירים הראשונים במטאטא היה שיר התימניות, למטאטא

אבל מתוך , קצת מתנשאים לעתים, תוכנית בלי שיר התימנים או התימניות

איך להראות וזה היה שיר ששתי תימניות שמנקות את , ו רצון טובכאיל

בניין העירייה והן אומרות , אביב-את העירייה בתל? כן', יץ'איפה צ, העירייה

, הסמרטוט היא תימוני. בסמרטוט אחוזי, מחמל עיני,  אחותי–אחת לשנייה 

  . זה היה השיר הראשון של אלתרמן למטאטא. אך הבוץ שכנוזי

העלייה , העלייה השלישית,  להגיע העולים בכמויות עצומותהמשיכו  

אנו , והם שוב הסיסמאות שלהם כולם בנוסח חיובי, עליית גרבסקי, הרביעית

נבנה ארצנו ארץ מולדת כי לנו לנו , אנו נהיה בין הבונים, נהיה הראשונים

, הנה הם כאן עם ההרמוניקה והגרמושקה, הנה הם כאן בקיבוצים, ארץ זאת

 נולד לראשונה בארץ בעיתון של 1931, וס ראשון לשיר הארץ ישראליכינ



  26.3.2008. ר.י  23  02527

   למען הרישום הטוב–" חבר"

  . עד אז הוא לא היה קיים. איתמר בן אבי המושג צבר

היום מאשימים ובצדק את , אורי קיסרי דווקא כתב מאמר על האפליה  

, אבל אז הוא הביע את זעקת הקיפוח, הצברים בהתנשאות כבר הרבה שנים

נולדים ילדים והצברים המסכנים לא סופרים ,  שנה כבר יש מושבות בארץ50

תוך שנה נכתבו שירים על . נולד המושג צבר, כמו שאומרים היום, אותם

ובין . יצא סרט עם חנה רובינא וסברס צברנו המתוקים הפכו לסמל, הצבר

הנה , 30 -פחות או יותר על גבול תחילת שנות ה, הצברים האלה שנולדו

אליעזר שמאלי מבית חינוך לילדי העברים ליד הכיתה בני היורה של המורה 

הוא כמובן בנה של רוזה כהן שהגיעה , גן מאיר והילד המסומן כאן בכוכב

  .ספר-באותו בית, ילדות יחד עם חיים גורי ואחרים. יצחק רבין, באונייה

כשאני . הם נולדו עדיין וגדלו וגם אני נולדתי לעולם דובר עברית בלי רדיו  

רק באיזה תערוכה פה ביריד , היה רדיו דובר עברית בארץנולדתי עוד לא 

המאורעות פרצו , האנגלים הסכימו, כשהייתי בן שנה, אבל שנה. המזרח

שעה , והאנגלים הסכימו לתת שעה אחת בעברית מרדיו רמאללה שהיה

וכל יום ניגנו שיר אחד ובעיתון בבוקר היה כתוב , השעה היחידה. בעברית

, מי שהשמיע את השירים היתה חנה רובינא. היום ברדיואיזה שיר אחד ינגנו 

אפריים שבוע טוב שבוע טוב די זהב גולדשטיין וגם השיר הזה , ברכה צפירא

אחד משני העיתונים הם עיתוננו של ילדי ארץ ישראל , שהופיע בדבר לילדים

 והיא היתה סגנית 35 -לאה גולדברג שהגיעה לארץ גם היא ב. החליל, ההיא

כמו שקודם קרא את , דוד זהבי. ככה אז נולדו שירים, תבה את השירהעורך כ

והלחין , ראה בדבר לילדים שהגיע לנען את השיר הזה, השיר על ימין ושמאל

שיר של לאה גולדברג כי דפנה תשיר את ה, את יכולה לנוח, גבי, הפעם, אותו

  . בבקשה, קאפלהא, ודוד זהבי

  ]שיר[

  .רווה שגר אז לא רחוק כאן מאתנווזה כמובן היה אינקה , החליל  

מלחין בולט מאוד מגיע אז , עליית הייקים, העלייה החמישית, 30 -שנות ה  

גם עם עלות , אחרי שכתב כמה שירים ומחזמר ציוניים בגרמניה, לארץ
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הוא כותב עם ו,  שגם הוא גר לא רחוק מכאןוזהו דניאל סמבורסקי, הנאצים

 וביניהם גם השיר את זמר הפלוגות אלתרמן את שיר העמק ושירים אחרים

וינגייט ודומה ובתוך זמר -פלוגות השדה של יצחק שדה ו, על הפושים

, עמל-תל, וערה'ג, הפלוגות ישנן שורות שנותנות ביטוי אז לימי חומה ומגדל

אין עם אשר ייסוג , כי לא נשוב אחור ודרך אין אחרת, כינרת וחניתה

  .מחפירות חייו

לא ישודרו ברדיו וזוהי גם כן , מים אותן לשפה אחרתיש שורות שאם מתרג  

בואו נשמע את שיר המולדת הכי מולדת . שורה שבהחלט יכולה להיות ביניהן

בהרים כולו אנו אוהבים אותך מולדת ועל זה , בתקופת הנעורים שלנו, שהיה

  .הירוקים. סלמת בטון ומלט. בבקשה. גדלו שני דורות בעצם, גדל

  ]שיר[

ישב אברהם , הנקודות החדשות, כמובן, בכל ה, ימי חומה ומגדלהזכרנו את   

מה גדול היום , הפקודה המפורסמת, שוב. הרצפלד ושר את שורו הביטו וראו

  . היום הזה, הזה

יש המון המון מוסיקאים הפעם והתזמורת , עם עליית הייקים, 30 -שנות ה  

פעם אנחנו עם הוברמן ומאותו רגע באמת כל , הנה כאן טוסקניני, קמה

עוד שלב נוסף , עוד מהפך, ההרצאה הזאת מוקדשת למהפכות, מדברים

שירי , כמו שהשיר הקודם. בתולדות תרבות והזמר והמוסיקה הישראלית

הקופה הכחולה של יום שישי , ספר הזהב, התעודה, כקרן הקיימת, מולדת

וכבר הזכירה זיוה את האגדה האורבאנית כנראה על כך שישב , בבוקר

בשלג לבנון ודיברו על שירי מולדת וקצת אולי , רמן בכסית או באחדאלת

 מה הבעיה לכתוב –והוא אמר , לגלגו עליו למרות שכולם היו מאוד מגויסים

עכשיו הוא , ירושלים, שמיים, והוא כתב מים. הביאו לי מפית, שיר מולדת

  .השיר הבא,  רק צריך למלא את השורות וככה יצא אם נכון א לא–אמר 

  ]שיר[

הוא לא תם הוא , על שמו גם היום ההרצאה שלנו, השיר הזה באמת לא תם  

אלי , רק מתחיל והיו לו גלגולים שונים ואחד מהם כתב לפני שנים לא רבות
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בעצם גם הוא בנו , יחד עם אפריים שמיר, שלא מזמן ציינו שנה למותו, מוהר

תב כנער שגדל גם וגם הוא בעצם כ, מידידי אלתרמן וכדומה, של יחיאל מוהר

הוא כתב שיר שבעצם כמו שאומרים היום , גורדון. ד.א-הוא בבית החינוך ב

עם המחרשות המנגנות ועם , מתחבר או מתכתב עם השיר של אלתרמן

 אני לא בטוח שכך היתה ארץ –הפטישים והשיר הנחמד הזה הוא גם אומר 

לימדו אותנו ככה . אבל ככה סיפרו, כך מספרים לנו עליה-ישראל היפה שכל

  . אז בואו נשמע את שיעור מולדת. הספר-בבית

  ]שיר[

זאת הילדות שעליה סיפרו לנו עליה גידלו , כמובן, הזה' הוויטראז, ובכן  

. הנה החורש והזורע ומגדל המים והקיבוץ והפרדס וכדומה וכדומה, אותנו

 ואילך גם היו 30אבל באותה תקופה כבר הצברים האלה שנולדו משנת 

, בכל הסמלים השונים של כחולי החולצה, הנה כאן. ות הנוער השונותבתנוע

שוב מחנה אחד ומנגד החולצות החומות של תלמידי , עם השרוכים השונים

, הילדים בתנועה. כל אחד עם השירים שלו, ר"בית, תנועת הנוער האחרת

 עם 40 -בעיקר בשנות ה, היו שרים את השירים ובעיקר, במועדון, בצריף

את השירים הרוסיים , זנים וההערצה הגדולה לסטלינגראד וכדומההפרטי

שאמר שהוא אוהב מאוד , ל"זוכרים ודאי אותו רמטכ, אתם כבר יודעים

  . שירים רוסיים, כלומר. מאוד שירים עבריים

הלא כולנו שרנו ולא הבנו מי זה וניה , זה מעניין, אנחנו כולנו שרנו, אז הנה  

יה ואתה תהיה קומיסאר אדום ואני אהיה אחות טי וניה למה עזבת אותי ונ

אחרי כל הפוגרומים של , פתאום ילדים בארץ, אנחנו גם לא ידענו, רחמניה

ועל גנראל בודיוני , דוהרים לדנייפר,  גרשים קוזאקים–שרים , הקוזאקים

יוני פתחתי בעזרת חבר שיושב כאן פעם את האנציקלופדיה הרוסית מה זה 

אבל היו על שמו , הפסיד בכל המלחמות, יוני הזההוא היה שלומיאל בוד

 קולחוזים בזמן סטאלין ואנחנו שרנו עליו וכמובן גם הכי מדהים 3,451

, למשל. לב למיליםכך -שמראה לפעמים שאנחנו שרים שירים ולא שים כל

איזה כיף וגם , אתם זוכרים את ההורה הנחמדה המתבן של מזרע עולה באש
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ות הכי שמחות בכל ערב שירה בציבור ששרים אחת השור, כאן בשיר הזה

  .  איבדנו כל אשר יקר היה ולא ישוב עוד לעולם–זה , תשימו לב, כולנו

  .אז לא תמיד שמים לב אל המילים, טוב  

,  מתנדבים ומתנדבות אל הבריגדה36,000אותם , מלחמת העולם השנייה   

להקות של אחת מה, הנה חבורת ה, ביניהם גם מרדכי זעירא ויצחק יצחק

יוסי , חנה מרון, פה מרדכי זעירא, פה המלחין הנפלא צבי בן יוסף, הבריגדה

כי האנגלים לא , The Palestinians, וללהקה שלהם קראו הפלסטינאים, ידין

והלהקה הצבאית . החטיבה היהודית, הרשו להשתמש במילה ארץ ישראל

, ה הבריטיתכדי להתחכם לצנזור, אביב ואלתרמן-דרישת שלום מתל, הזאת

, י"א,  י"א, הוא כתב שיר על בחורה איה איה, י"י פלסטינה א"ארץ ישראל א

עכשיו אם . כמו שתכף נראה לימים, כולם ידעו שזה על ארץ ישראל, י"א

, איך הפעם כבר כדי ששיר יופץ, מדברים עוד פעם על מהפכות ממש טכניות

היתה , לתלמידיםלא היה צריך ללכת ממושבה למושבה לשיר אותו למורים ו

חנה רובינא היתה פעם בשבוע משדרת , כבר אותה שעה עברית בקול ירושלים

, שכמעט כל חבריו היו פולנים, אותו קברט פולני שהיה כאן, לו-לה-שיר ולי

אבל שני , חוץ מבחורה אחת מראשון לציון שקראו לה שושנה דמארי

זוג מדהים , 1910אותה שנה , המחברים של השירים היו שניהם ילידי וארשה

והם היו כל , וילנסקי נראה כאן מצד ימין. נתן אלתרמן ומשה וילנסקי, כמובן

אני בטוח שיש כאלה , היתה תוכנית כבקשתך לשירים עבריים, שבוע

כאן רותי המדברת , שלום ילדים,  וחצי בצהריים12, יום שבת, שזוכרים

וכל הזמן , שליםהיו להם שמונה תקליטים בתקליטייה של קול ירו, אליכם

שמענו את שיר הפרשים הקוזאקים והשורק וכלבו ובוא ואשק לך שהיה שיר 

 גופך לא רוחץ עוד מחלאה –מפחיד כי לפני ארוחת צהריים היה צריך לשמוע 

אז זה .  בואו לאכול וכל מיני שירים כאלה–ודם ואז אימא היתה אומרת 

  .כדומהאבל העביר לנו וכלניות ואני מצפת וכדומה ו, באמת

הנה מגיעה ממש סמוך , ובכן, י"סיפרתי על איה איה א, אנחנו מגיעים  

ח בת השבע "חטיבת הפלמ, פסח, מלחמת השחרור, להקמת המדינה כבר
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בספרים שאני קיבלתי לבר מצווה , חטיבת מחתרת טרוריסטיתעדיין , חוגגת

זה היה אנו , ח"בהמנון הפלמ, ח"לא הופיעה המילה פלמ, באותה שנה

ח היה ארגון טרור בעיני האנגלים ולא הרשו להדפיס "כי פלמ, לכים בסךההו

ולכן גם כשעשו את אותה חגיגה ידועה שגם אליה הוזמן , את השם הזה

בת שבע בת , י לארץ ישראל"חיים חפר כתב את השיר כמו איה א, אלתרמן

אבל הוא עבר , ח בת השבע"זה היה שיר על חטיבת הפלמ, הזמר הוא לך, שבע

  . הצנזורהאת

, לראות את כל הצעירים האלה, היה כמובן שיכור לגמרי, אלתרמן היה שם  

הוא , ובאמת הפסיק לכתוב שירים אחרי זה, הרגיש פתאום מאוד לא משלנו

מי לא שר את השירים , ח"הדור של אנשי הפלמ,  יש כבר דור צעיר–אמר 

של , ים כפרכמובן שייקה ונעמי והשירים האלה של חי, יזבטרון'הצ? האלה

אלתרמן אז , לימים, הנה. של וילנסקי ורבים אחרים, של סאשה ארגוב, זהבי

על אותה מדורה , את מסביב למדורה, "דבר"-פרסם בהטור השביעי שלו ב

יאיר , כך-שהוא היה בה ורק הרבה שנים אחר, ח בת השבע"של חטיבת הפלמ

חיבור בין הנחל כאילו ה, חניק"ל תוכנית פלנ"שהכיר ללהקת הנח, רוזנבלום

  .הלחין בסגנון כבר הרבה יותר חדש את מסביב למדורה, ח"לפלמ

  ]שיר[

היו כמובן הרבה חטיבות לוחמות אחרות ונמצאים פה , ח"הפלמ, יזבטרון'הצ  

, השכנים, האחיות, היינו ילדים אבל האחים, כמובן כמה אנחנו הרחובותים

שאז אחד , ועלי שמשוןהחישתרון של יפה ירקוני וגם ש, היו כמובן בגבעתי

, השירים הלוחמניים ביותר כתב מי שידוע מאז כלוחם שלום אורי אבנרי

, שועליו של שמשון, שוב נטוש זה הקרב לחירות ישראל, מעזה ועד גת, מעזה

  . ונוסעים השלהבת בליל, שוב פשטו במרחב

הן אפשר שיהיה זה , אלה הם השירים אבל כמובן גם הרבה אמונה היתה  

כל אותן הבטחות ותקוות היום לפני , קרב האחרון והאמיני יום יבואה, מחר

  . שנה60

שיורשת , הפעם, ל"והנה עברו כמה שנים ושוב מלחמה ושוב עזה ולהקת הנח  
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שרה שיר שפה יש לי סיפור אני חושב שפעם ראשונה מגלים , יזבטרון'את הצ

י להקת אני שמעתי אותו רק לפני שבועיים מפי אחד מחבר. אותו ברבים

ואיתמר סיפר לי . איתמר כהן, יחד עם טופול ואורי זוהר ונחמה, ל"הנח

איך שלא תקראו , ששלושה ימים לפני שפרצה מלחמת קדש או סיני או סואץ

 –ל לדירתו של משה וילנסקי המלחין ואמרו להם "זימנו את להקת הנח, לה

הוא , יפרהוא ס, תהיו מוכנים עם השיר ולימדו אותם, תהיה מלחמה, תראו

תראו את , את השיר הזה שלושה ימים לפני המיתלה וכדומה, נשבע

והוא לוהב , הסנה בוער, הסנה, הנה מול הר סיני, לא אגדה רעי, ההרואיות

עיני , שלהבת יה, הו, בשיר בפי גדודי בנים ושערי העיר ביד השמשונים

חי בשוב עוד יסופר על זה היום א, ברעום המנועים, שלהבת יה, הו, הנערים

שני טלפונים מאייזנהאואר ובולגנים ואנחנו שכחנו את . העם אל מעמד סיני

  . והעניין הזה נגמר, לא התכוונתי, גוריון אמר תסלחו לי-בן, חזרנו, הכל

שירי הלהקות הצבאיות כמובן לא נוכל , אנחנו מתקרבים ככה לפרק יותר זה  

יצא לא מזמן ספר מאוד עכשיו , שירי, והזכרנו, שרנו שיר אחד כרגע, הרבה

נחמד של שמוליק טסלר על שירים במדים עם רוב שירי הלהקות וסיפורים 

  . על הלהקות וצילומים וכדומה

דווקא בחרנו בשיר אחד מתוך כל השירים הלוהטים האלה , אנחנו רוצים  

. פה ושם היו גם שירים אישיים מאוד. לקחת דווקא שיר אישי, והלוהבים

זה לא , זה כאילו פעם רק שרו אנחנו ועכשיו שרים אניכל הסיפור ה, בכלל

וגם , את שירי לאה גולדברג ורבים אחרים, קחו את שירי רחל. כך נכון-כל

, כתב אותו אביה, את השיר הזה שרה תרצה אתר המופלאה. השיר הזה

שאול ביבר אז גייס אותו הוא נראה כאן עם , כשהיא, ללהקת גייסות השריון

זה היה זה ועוד שיר , א שרה את השיר בקולה הצלול הזההי, דרורה חבקין

, ללהקה היו השירים היחידים שאלתרמן כתב אחרי אותה מדורה, אחד

, שיר על אנטי גיבור, דווקא לא שיר לוחמני. כשהוא פינה את מקומו לצעירים

סשה , שיר על חייל אולי אלתרמן קצת גם ראה את עצמו כאן בדמות הזאת

  . אליפלט, גבי ארגוב תשיר, ינה משגעתארגוב הלחין מנג
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  ]שיר[

  .נותרו לנו רק עוד שלושה שירים ולכן אנחנו עכשיו ככה קצת נדלג בקיפוצים  

שינה את פני , שינה באמת היסטוריה, השיר ששינה היסטוריה. שיר-ה, כמובן  

הוא שיר שנעמי כתבה בוודאי לא בכוונה , המזרח ואולי את פני העולם כולו

יש היסטוריונים שאומרים שבלי .  כמובן השיר ירושלים של זהבזהו, כזאת

כי לא , אולי כל הקרבות על ירושלים וכל מה שבא בעקבותיהם, השיר הזה

ל איך "לא היתה ממש תוכנית במטכ, ל"וזה שמעתי מאלופי צה, היתה ממש

אבל הוא , כך חשבו וזה דבר נורא שאני אומר-לא כל, לשחרר את ירושלים

שהוא קו פרשת המים של כל , 1967 -שמ, ל מה שיותר מענייןאב, מבוסס

אם אנחנו , קרו שני דברים בזמר העברי, אצלנו, החברה וכל האזור כולו כאן

התחילו , דווקא אחרי הניצחון המטאורי הזה, פתאום. מדברים על מהפכות

היה , 1967עד . אצלנו לכתוב המון שירים על שלום והמון שירים על ירושלים

היו . לא היו אפילו עשרה שירים של ממש על ירושלים, ר העברי וזה בדוקבזמ

אבל חמישה השירים , יהודה לעולם תשב וכדומה, פיוטי קודש, אמון פיוטים

זאת יש -בכל, על ירושלים היו בעצם שירים שנכתבו לתיאטרונים סאטיריים

 מעל פסגת הר הצופים שנכתב לפי מנגינה של אופרה פולנית, בה משהו

נכתבו , ירושלים, אבל מאותו רגע, לקברט הקומקום וכדומה, לתיאטרון

העיר העתיקה ,  שנים גם העיר היתה19, עד אז. 67, למעלה מאלף שירים

 67אבל , משום מה אף שיר אחד לא נכתב על העובדה הזאת, היתה כבושה

 בקושי היו לנו 1967עד , שוב. פתחה את השערים והנושא השני היה שלום

עשרה שירים שהזכירו איכשהו את השלום , בן אלפי השירים,  העבריבזמר

, שלום, מחר, דווקא בימים של מלחמת ההתשה הקשה, והנה לפתע פתאום

גם לפעמים אנחנו , זאת אומרת, רובם היו שירים באמת. כל השירים האלה

, אבל עובדה היא, רצינו שמטוסינו יחזרו בשלום וזה שלום גם מן הסוג הזה

היה פיקוד , שרה את שיר לשלום, הלהקה הצבאית, ל" שכשלהקת הנח,למשל

זאת אומרת , את השיר הזה לשלום, שלא הרשו לשיר אותו שם, המרכז, אחד

  . כך חלמו על השלום הזה-לא כולם כל
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מלחמת יום הכיפורים ויהורם גאון שר עם החיילים , מלחמת יום הכיפורים  

ילדה שלי , אני מבטיח לך, בי זלצראת השיר של חיים חפר ודו, את השירים

עוד אחת מאותן הרבה הבטחות . שזאת תהיה המלחמה האחרונה, קטנה

וכשלימים להקת חיל חינוך שרה את . שלא התקיימו עד היום, בזמר העברי

, עלה של זית,  ואמרה הבטחתם יונההחורף הזה, 73השיר ילדי החורף 

, טחתם לקיים הבטחותהב, הבטחתם אביב ופריחות, הבטחתם שלום בבית

 –קצין חינוך ראשי אז אסר את השיר הזה לשיר כי הוא אמר . הבטחתם יונה

טוב , האמיני יום יבוא? הכל אמרנו-מה בסך? מה פתאום הבטיח? מי הבטיח

אבל , הן אפשר הן אפשר, ילדה שלי קטנה, אני מבטיח לך, מבטיח לך, יהיה

  .השיר הזה גם כן היה מין השירים שנאסרו

אבל כל הדברים , עוד שיר אחד ואני יודע שאני מתחיל להיות פרובוקטיביו  

באינתיפאדה הראשונה נכתב . האינתיפאדה הראשונה, האלה הם בדוקים

אותו פיקוד שבו היה אסור לשיר , שיר שנכתב ללהקת פיקוד מרכז, שיר

הלהקה גם שרה אותו והקליטה אותו והשיר אמר , קודם לכן את שיר השלום

כל בני האדם כולם ואין טובים יותר , בני האדם ברואים בצלם אלוהים כל –

, כל בני האדם ברואים אז תן בנו כוח שלא לאבד את הצלם, ואין שווים יותר

שלא ללכת , דווקא בימים האלה שלא לאבד את הצלם, תן בנו כוח, צלם אדם

, םתן בנו כוח שלא לאבד את הצל, דווקא בימים האלה, בתלם המוכתם בדם

אלף , ידי הלהקה-הוקלט על, ידי הלהקה-השיר הזה הושר על. צלם אדם

מישהו שמע . לכל מיני מקומות, ל"הגיעו לגלי צה, הדפיס, הצבא, תקליטים

,  מאלף התקליטים האלה998 -ו. הפטישים נגנה.  הביאו פטיש–אותו ואמר 

, ארושני תקליטים נש, שני שירים. והשיר הזה נעלם לחלוטין, פשוט רוסקו

והשיר השני הגיע , גנזה, אחד קצינת חינוך אמיצה הוציאה אותו מתוך ה

זהו השיר צלם אדם צבא ההגנה . ושמור אצלי, עבדכם הנאמן, למחבר השיר

לישראל באינתיפאדה הראשונה לא רצה וניתץ במקום שבו מנתצים 

  .תקליטים את השיר על צלם אדם

לשיר שיר מופלא שכתבו ,  יודעאני, ברגע שהוא לא קל, אנחנו רוצים כרגע  
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נתן יונתן איבד את . על כבשת הרש, נתן יונתן וסשה ארגוב על הארץ הזאת

  . שיר ארץ, במלחמה, באותה שבת, בנו בכורו ביום הכיפורים

  ]שיר[

מפאת קוצר הזמן , עוד שני שירים, אנחנו מתקרבים כאמור לסוף. תודה  

כך מיוחדת הזאת של -תופעה הכלורוחב היריעה לא נוכל כמובן לדבר על כל ה

הזמר המזרחי של פריצתו הגדולה ואני רוצה גם להזכיר כרגע כמובן את 

התופעה שאין דוגמתה , גם דיבר על זה אברהם קודם, התופעה הישראלית

ההתכנסות ההמונית בכל , ההמיה, הנהייה, אותם ערבי שירה בציבור, בעולם

יד ושירונים -רונים בכתבתמיד אספנו שי. רחבי הארץ לשירה בציבור

, מדי שבוע, אני לא יודע עד כמה אתם יודעים, אבל כרגע, מודפסים וכדומה

כולנו מכירים ,  מופעי זמר15יש לפחות עשרה או , בימי שישי באזור חיפה

ואלה הם ימים שמתכנסים , כולנו יודעים אותם גם באופן אישי, אותם

עשר וחצי , ישי בשעה עשרביום ש, בקיבוצים, אנשים לפעמים בקיבוצים

, אנשים יושבים עד שתיים בלילה ובמקומות אחרים, מתחילים להגיע, בלילה

, בטח יש פה פסיכולוגים, שרים ויש לזה המון, ובאמת. ושרים את השירים

לאותן פעולות ביום , אולי זה באמת הגעגועים לתנועת הנוער. המון תופעות

הכנסת של -אולי זה בית, םשישי שישבו ושרנו הנה מה טוב ומה נעי

אולי זה קצת , מתגעגעים אליו... שפתאום כולנו איכשהו באופן , החילוניים

ויש לזה גם , אנחנו כולנו רוצים להיות ביחד כל הזמן, אינפנטיליות גם כן

אנשים אוהבים לשיר ביחד ויש כמובן מדריכים . סממנים מיוחדים במינם

א תאמינו איזה תעשייה של נוסטלגיה אתם ל, בלי סוף, ויש שירים בלי סוף

היו זמנים וכמובן יש גם מומחיות שמביאות את -שהתחילה עוד מהיה

לשיר את השירים , את הנשיא, את השרים, את ראשי הערים, הפוליטיקאים

אבל זה חלק מן האופנה , לפעמים הם קצת נבוכים. האלה ביחד עם הבמה

  .שלנו

, נכון, שיר עממי. שיר עממי, י שניםכתב בשעתו לפנ, שפתחנו בו, ביאליק  

חבית משקים מפיו , משכים לבית המרזח, הגוי, עשיו. יעקב ועשיו, עשיו? זיוה
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היום יש . נותן ליוצרו שבח ותהילה, יעקב משכים לבית התפילה, תיתן ריח

שהולך בימי שישי , שלא הולך לבית התפילה,  פאבים של יעקב16,000בארץ 

שר , קופץ על השולחן, שותה בירה, הולך לפאבים, או בכל הימים האחרים

את ההמנון ? כן, למשל כמה זה נחמד לשמוע, אני יודע, את שירי וניה טי וניה

בפנטהאוזים , בסביון,  אתמולהידוע הזה של באנו בלי כל וכל אנו עניי

מה זאת , בלויים אנו, קרועים אנו, כולם מתגעגעים, באפקה ובסביבה

וזה אנחנו שרים את . ארצנו הקטנה הזאת.  מן הכללאופנה יוצאת, אומרת

, השירים האלה ומתגעגעים לארץ ישראל היפה ההיא על כוסות של בירה

לפעמים בהחלט עם כל הרצון והגעגועים הטובים ומתעלמים לחלוטין 

מיליונים של אנשים שהם , מהעובדה שבארץ הזאת יש מיליונים של אנשים

ול והם אנשים שלא מקבלים את סל התרופות באמת עניי היום ולא עניי אתמ

והם עובדים זרים והם ניצולי השואה שהמדינה היחידה בעולם שמנצלת 

לא תמצאו זכר ופלסטינאים והגיעו כרגע , אותם בצורה מחפירה כאן

כל אלה , בהומאניות יוצאת מן הכלל, כמו שקוראים להם עכשיו, הצונאמי

  . כרגע אין להם זכר

היא רק לא ראתה , ידעה כל חמציץ וכל חרציץ בצד הדרך, הנעמי שמר הגדול  

לא על פועלים , היא לא כתבה מילה, שני מיליון אנשים אחרים, מיליון וחצי

, זאת המדינה היחידה בעולם, רק דברים מן הסוג הזה, לא על אנשים, זרים

אתם ראיתם עוד מדינה שראש . שבה ראש האופוזיציה מעשן סיגרים

ושבה ראש מפלגת ? מעשן סיגרים, וץ מרפובליקות בננותח, האופוזיציה

העבודה גר במרומי המגדל ושבה ישנה בדיחה שאומרת מה מאוחד או מיוחד 

אתם . בשניהם יש ארבעה בתים? לאהוד אולמרט ולשיר ירושלים של זהב

  ? ידעתם את הדבר הזה

ואני מודה שאני גם כן שותף לפעמים . הזמר העברי, כל הדברים האלה  

אנחנו , זה השכחה, זה הדחקה, הזמר העברי מתעלם לחלוטין. לחגיגה הזאת

אנחנו שרים על המחרשה ואנחנו שרים על הספינות , טומנים את עינינו

מה מרים ? מה כן אוהבים. המעפילים וחושו אחים חושו ומתעלמים לחלוטין
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, שכמה טוב שהוא כזה, העם הזה, העם הזה, לחיי העם הזה? כל ערב זמרה

בני , לכבוד הנוער שעומד אל מול האש, הרימו כוס ושתו מבלי להתבייש

אם יהיה רע . בני עקיבא ובני הדיסקוטקים, יר ובני הייקים'בני אלג, תימן

 גם – בעיה רצינית –ובמוסקבה השערים יינעלו והסוכר , והמיסים עוד יעלו

, ו היחידהזה ארצנ? מה לעשות. אנחנו לא נפסיק לשיר, הוא עוד יעלה במחיר

  .לא נפסיק לשיר, ועוד נזכה לזריחה של יום בהיר

חשבתי , לאן שהסתכלתי היתה לי חגיגה, אביב טיילתי חופשי מדאגה-בתל  

, עוד לא מאוחר, הכל פתוח. כל עוד אנחנו כאן שרים, הכל עוד אפשרי, לעצמי

אתם יודעים מה קורה כאן ? ראיתם? שמעתם חדשות. מצב הרוח ישתפר

  . כל עוד אנחנו כאן שרים? מסביבנו

גם אתם , חבר שלי, שיר שכתב בהחלט פזמונאי אהוב עלי, והנה גם עוד שיר  

אז באמת הארץ היתה ,  היה טנגו ארצנו הקטנטונת40 -זוכרים בשנות ה

וזה שיר מלהקה צבאית שהוא השלאגר בערבי , היום תראו איך. קטנטונת

איפה פה השקל יותר טוב , םהצועני יתו, על המולדת הקטנטונת, הנוסטלגיה

ואנחנו עדיין שרים על המולדת , המכוניות כאן הכי גדולות בעולם. מהדולר

  . עוד לא תמו כל פלאייך, הקטנה

  ]שיר[

  .תודה רבה ודברי סיום  

זאת היום עם כל מה שקורה מסביב וכולנו מודעים -נשאלת השאלה למה בכל  

 שהירדן הוא תוסס ולא ידעו אפשר להגיד שלא ידענו כמו אלה שחשבו-אי, לו

למה היום רק להקה , למה לא מושרים שירים, שאפשר לעבור אותו ברגליים

שרים גם שירים ,  מלוד ועוד כמה פזמונאים בפאבים קטנטניםשל ראפרים

זה גם עניין של , פשוט גם לא ישדרו? יותר משמעותיים על מה שקורה כאן

ובמחזמר . שמחכים באיזה מקוםגם לא ישמיעו ואולי יש פטישים , רייטינג

זרקו באופן מאורגן לבנים , מלכת האמבטיה של מלכת אמבטיה של חנוך לוין

  . על הבמה על השחקנים על ישראל גוריון ששר את השיר של האב

 שנה לא הופיעה 20כמעט , שבשעתו שרה את חד גדיא, חוה אלברשטיין  
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אלה קצת נרגעו רק עכשיו היא חוזרת לקאמבק אחרי שהדברים ה, בארץ

היא לא מזכירה במילה את מה , לא רחוק מכאן, ובהצגה שראיתי השבוע כאן

  . שקורה כרגע

אמרה לפני שלוש , תשע המלחמות, שמונה, זמרת שבע? מה יותר, יפה ירקוני  

שנים בערב יום העצמאות משהו על רישום של מספרים על ידם של 

כל התרבות ובעצם בזה יפה פלסטינאים ומייד היה צריך לבטל את הערב להי

לא חזרה , ירקוני לא חזרה עוד היום פה ושם נותנים לה איזה קאמבק קטן

אתמול ראינו בטלוויזיה את מחבר אליעזר בן , אל הדברים הללו ואתמול

 יפים גם כן שכן שלנו כאן שדיברו על סרט בשם עץ יהודה ומרדף ושירים

מתי כבר , בר מהסרטים האלה נמאס כ–לימון על פלסטינאים כאן והוא אמר 

ממלא את , במידה רבה, כי הקולנוע היום, יהיה סרט בלי פלסטינאים

  . התפקיד שהזמר העברי לא ממלא בתפקיד שלנו

, הוי ארצי מולדתי, ולכן אולי צודק קצת אריק איינשטיין בשיר הידוע שלו  

  .באמת נקווה שלא. נקווה שלא, את הולכת פייפן

משפחה של , יושבים כאן גם אנשי קולנוע, כאן להגידאני רק רוצה לסיום   

הסרט , מכל הסרטים שראיתי סרטי הסטודנטים בחיי. קולנוענים וכדומה

 שניות 20היה סרט של , שראיתי אותו והכי מפתיע והכי מצחיק, הכי מרשים

סרט שכולו , אביב-באוניברסיטה של תל, כאן, שעשה סטודנט בלי פרוטה

זה הכל , רואים מקלט רדיו. ר לכם אותו רגע וכדומהאני אתא, תראו, באמת

 את –מקלט רדיו ומן המקלט בוקע השיר , זול מאוד לצלם, מה שרואים

, אפשר להפסיק-את המנגינה הזאת אי, אפשר להפסיק-המנגינה הזאת אי

ואז רואים יד סוגרת את הכפתור והפסיקה את המנגינה , את המנגינה הזאת

מעבר , שאם באמת לא נתפוש, ניות ובואו נגיד ש20. זה כל הסרט. הזאת

אם לא נתפוש ונבין שבעצם ההמנון , היהודי וכל מה שתרצו, לעניין המוסרי

, אברהם אבינו, של שני עמים בארץ הוא ההמנון של האבא המשותף שלנו

 אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רועיי ובין רועיך כי אנשים אחים –שאמר 

, מי יודע, מי יודע, עינינו ונראה כי הארץ כולה משקהאנחנו ונישא את 
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אתם זוכרים איזה שיר ייצג את ישראל באירוויזיון בשנה , הכפתור הזה

  . טוב? אתם זוכרים. Push the button? שעברה

אנחנו מסיימים בשיר נפלא שגם בו נזכרת המילה שלום אם כי הוא לא ממש   

ים שהולחנו בימים של פסטיבל שירי בין השירים הרב, נתן זך, שיר על שלום

, בכל זאת בקצת תקווה, ובו נסיים, משוררים ודו רה ומי עוד והשיר נקרא

  .בבקשה. ציפור שנייה

  ]שיר[

  . להתראות, לאכסניה, תודה למשפחת קציר, לגבי, תודה רבה לדפנה  

  

  ]סוף הקלטה[


