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  מתתיהו שלם

שם היה אביו מנהל בית , פולין, ץ נולד בזמוש,ויינר שמו מלידה, מלחין ומשורר) 1975-1904 (שלם  מתתיהו

 הצטרף 1927-ב.  ועבד תחילה בסלילת כבישים ובחקלאות1922- ישראל ב-הוא עלה לארץ. ספר עברי

 המחברים של בין ראשוניהיה שלם עבד כרועה צאן ו. יוחנן- עבר לקיבוץ רמת1939- אלפא וב-לקיבוץ בית

יהודה שרת ויוסף . אף כי אז עדיין לא ידע לכתוב אותם בתווים, אלפא חיבר שירים-כבר בבית. שירי רועים

.  עבד כמדריך בעליית הנוער1944-אחר כך למד שלם בירושלים ומ. טל היו רושמים מפיו את שיריו בתווים

 עיצב 1945-1944בשנים . ב שיריו כתובים למלותיו שלורו. רוב יצירתו המוזיקלית חוברה עבור הקיבוץ

בשנות החמישים כתב . יוחנן יחד עם הכוריאוגרפית לאה ברגשטיין-והלחין את טקס הבאת העומר ברמת

: 2011, בהט( רועה ורועה, שה וגדי, שבולת בשדה: משיריו. מסכת שירי כלולות לחגי החתונות בקיבוצו

334(  

  

. סדרת ערבים על מלחיני הזמר העברי, שבו הייתי חבר אז, בקיבוץ כפר מסריק ערכתי 1969-1967בשנים 

שהיו אז , כאשר התקשרתי אל גיל אלדמע ואמיתי נאמן. היה מתתיהו שלם, י החשוב שבהםודאו, ביניהם

הם התפעלו ושאלו , והצעתי להם להקליט ולשדר ערב כזה עמו, על שידורי הזמר" קול ישראל"ממונים ב

הסתבר כי הם פנו אליו פעמים רבות בבקשה לערוך ערב כזה עמו " ?ת את הדוב מרבצווזיך העאי: "אותי

ואולי סייע לכך היותי חבר קיבוץ , עוררתי בו אמון מאז הפגישה הראשונהשנראה . והוא לא נענה להם

זכה , תישאותו ערכתי והנחי, הערב.  עם נירה שלם כלתו ועריכת הערב בקיבוץ לא רחוק מקיבוצויוהיכרות

 רציתי 1975-לאחר מותו ב.  ופרט למתתיהו עצמו השתתפו בו נחמה הנדל ואחרים ששרו את שיריולהצלחה

תי הבאנפגשתי עם בנו אלישע וכלתו נירה שלם והם מסרו לי חומר יקר מציאות שאותו . לכתוב עליו

  .1975נובמבר ב 6 חוברת מושגשפורסמה ב, זאתלראשונה ברשימה 

    על מתתיהו שלם...יברםואל מי חש  ואין

 אחד ממניחי היסוד לזמר זבולון  בעמקאשריוחנן - בקיבוץ רמתים אחדים הלך לעולמושלפני חוד

כזה היה . נותיושכדרכו כל , עזב את עולמנו בהשקט ובצנעה, משורר ומלחין, מתתיהו שלם .שראלייה

ש כבר אין איש מאלה,  בין שירינו ביותרריםהמוש כמה מן ניםהש לנו עם הולך אחרי הצאן ומעניק, שהאי

   .והם חלק מנוף הארץ הזאת, ומעולםכביכול היו קיימים מאז , מי חיברםשואל 

ה הזמר יכן ה לפני. עשרים המאה הלש ריםשהעבשנות ראלי קם לנו של הזמר היש המייסדים דור

, וסיים וסלאביים רשירים(דיים חלקם לועזיים וחלקם יהו, וניםשרות אול ממקוש החלוצים  בפירשהוש

והמלים העבריות תורגמו או הותאמו , )דואיים ערביים וביריםש, ירי לאדינוש, אירופה- ממזרח יידישירי ש

רים הם ש העבשנות –כלומר ,  המאהיתבראשנולד ש הדורראלי הם בני ש ראשונים לזמר הייםינחמל. לו

נבע מתוכם הזמר בה של אותם ימים מציאות הקשה והמלהיוב, גיל הסער והפרץ,  שלהםהעשריםהיו בגיל 

רים י ש,שחדשירים לחג המת, הילדים- גןהספר ול-ירים לביתש: רתי דוחקורך חבלא צימו, כמעיין המתגבר

כל -ארו  ברובם קודםונשמלחינים אלה היו  . ה והגנהיעלי, בותש התיי–לביטוי המעשה החלוצי 

ם אמנתה ייקלית היזהשכלתם המו). םלחניי  יוצר–ל המלה שמלחינים במובן האטימולוגי  (יםלודיסטמ

ואלה נפוצו במהירות , גינות שחיברוום בתווים את המנידע כדי לרשאך לא היה גם צורך בהרבה , מזערית

   .שכן היישוב היה צמא לשירים אלה והזדהה עם רובם מרגע חיבורם, והושרו בפי רבבות
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אבא של עולים -ת ביתשל מורשפונטאני ילוב סשהיה בו , ליתיקז השירים מבחינה מולסגנוןר שא

הערבי  –זרחי יר המשהחזקה מן המותם שיחד עם התר, י והחסידי השיר הסלאב–כלומר , אירופה-ממזרח

ל מתתיהו ש להלן דבריו ורא(כדי לדבוק בנוף הארץ ובאווירתה , אפו היוצרים להזדהותשעימו ש, דואיוהב

  ).  על כךשלם

עם והם -ירישיריהם הופכים להיות ש עימנו והם זוכים לראות כיצד רוב בני הדור הזה עדיין חיים 

 מן נייםש. בלי לשאול מי חיברםשכן כל ילד בגן שר את שיריהם , "אלמוניים"עצמם הופכים להיות 

  מתתיהו–ים אחדים שולפני חוד,  מרדכי זעירא–נים אחדות שלפני : הבולטים בדור זה הלכו לעולמם

ודי אם , ר למנות על אצבעות יד אחתשונים אפשראלי מדור הראשחברי הזמר היבין משאת הטובים . לםש

  . תנאי- רה לוישעמנואל עמירן ו, את ידידיה אדמון, ניים אלהשמ חוץ, נזכיר

מלחינים -יםשוררמהיו ש,  יחדיו פיוט ולחןחיברושלם היה מן היחידים בזמר הישראלי שמתתיהו  

יוצר אחר את  הוא גם ייצג יותר מכל). מרש  מנואל זמיר ואת נעמיאת ע, תנאי-מלבדו נזכיר את שרה לוי(

: ירים בודדים אלא כמחרוזות במסכת החגשיריו לא כשתבו רבים מולכן נכ, אלישרהקיבוץ וחגו בזמר הי

 רבים ללא לחן יריםשהלחין כתב גם  שרים שיבנוסף על ה. טקס הכלולות הקיבוצי ועוד, חג העומר, חג הגז

לותיו בלבד ואינו זקוק ימב לםשיר ש כי השעת ח, )י"תשת שנב" רועים בגלבוע"ו בקובץ בחלקם הופיע(

  . אחדים משירים אלה נביא כאן לראשונה בהמשך. ללחן

  חשיבותם של רשמי ילדות  

כל ש, דומה. אל ילדותו ואל בית אביו, יושורשלרדת אל   שי, ל מתתיהו שלםשיותו שכדי להבין את שור

הוא נולד .  זופחהמשל שריה היסטו-אנפין במיקרו-לנו מקופלים בזעירשלאומית תולדות המהפכה ה

 כל ימיו אצל שישבעוד היה חסיד , אבי אביו, סבו.  למורה עברי בגולת פולין1904 בשנת כמתתיהו ויינר

ת שפת הבי. אך היה כל ימיו ציוני, חילוני, ישאביו כבר היה חופ. םפרנסתעבדה לתו אשו, הרבי ולמד תורה

 שחינוך, על כן, לא ייפלא. א אחרש על כל נומאשר יותר ישראל- יחות בבית נסבו על ארץש והעבריתיתה יה

  . ראלשי- לארץ  ,עשרה-שמונהבהיותו בן , ועימה, "הצעיר-שומרה"זה הוביל את מתתיהו אל תנועת 

וד לדבר על וא מיעט מאה. היא כפלא, מבחינה רוחנית בעיקר, ראלייםשהתערותו העמוקה בחיים הי 

 המבטאים, מן התקופה האחרונה כנראה, יד- בכתבשירים שניאך בעיזבונו מצאנו , גולהו בילדותו ועל חיי

האדם אינו אלא תבנית "בבחינת ,  ילדותירשמל שבותם שילא רק את זיכרונותיו אלא אף את הכרתו בח

בניו ,  רעייתו–דה בני משפחתו ועל כך יבואו על התו, שירים אלה מתפרסמים כאן לראשונה". נוף מולדתו

  י�י�י�י�ִר ִר ִר ִר פָ פָ פָ פָ �ְ �ְ �ְ �ְ   .  אשר העמידו לרשותנו חומר יקר זה–וכלתו 

        –י נִ י�ְמ  ִד ר�פְ � הִ בֶ ת ֶ� ���ַ 

        .ילִ ְד � �יל�� קִ ת ִע ר�ֵא �ְ 

  ,יאלִ פְ הַ י� לְ נִ נְ י� צ�ִר ָק �ְ  הַ י�הָ 

 .ינִ א�ְמ ה צִ וֶ ְר ַמ י �ְ נִ א" וַ 
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מ�ֵ$י ְטָלִלי�    –ָהי� ַהְ�ָפִרי� %"

  .ה�ִמי� ְונ�ְ'ִמי� ִמ� ֶהָחי

ל�ִני� �ְפָתִחי�   ,ִרְ'ר�ֵ'י ֶהָ%ִלי�, ח"

  .ָ�ל ֵאֶלה ָהי� ְמָאְרַחי

 

  ,(א ֵ�ית ָאִבי, (א ָהָיה ֶזה ֵ�יִתי

 .ַרק ֻ,ְנָ*ק מ�ָזר �ַמְבִעית

  –ֵריח� ֶהָחִמי� , ִקְרק�ר ַ�ְרְנג�ָליו

 .ָ�ְב'� ֵי'�ִתי ְלָתִמיד

  

  ,ָאַבד ע�ָלָמ�, י� ְוָנג�ז�הָ 

  .ָצְלל� ֶאל ִעְמֵקי ַהְ�ה��

  ַמֶ.ה� ָדַבק ְ�ִניֵמי ְלָבִבי

ל��   .ְוִהְנִ�יט ֶאת ַזְרֵ%י ַהח"

  

    

        תתתתֶד ֶד ֶד ֶד לֶ לֶ לֶ לֶ מ�מ�מ�מ�

  ,קַח רֹי� �ָ 0ִ ַמ %" � ַמ ר�כְ זִ ִמ 

  ,יִ� ְד לַ 2 מ�ֶר ֶא 

  – 'ֶמ י ֶ' ִ� ְע ַמ א �ָ י (3 �ִ ַא 

  .יִת ָמ ְ' ה נִ בָ ְר  צֹ �4ָ 
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  ,תֶ' ֶר מ�י �ַת ב�ת א" נ�%" ֵמ 

  –י ִת �*לְ ה יַ ָ% ְד ת יָ �5פִ ְ� 

  –2 ֶר ֶא י לְ  לִ י�� הָ ָת ר�פְ ַ% 

  .יִת ה�ל ַמ לַ כְ  לִ יַ% קִ ָר 

  

  ,רפֶ ֵא ת �ָ �'ח" ת ל�י�ִת א�ֵמ 

  ,י�ִ* �ַ י� �ַ פִ פ�י� לְ ילִ וִ �ְ 

  – ַח �ֵ זְ 6ִ ה ִמ לָ ת ע�ֶר טֹקְ 

  .י�ִד בָ ְר ט �ָ הֵ 2 ל�ֶמ ֶר ֵמ 

  

  .ה7ָ ֶר צְ נְ י ֶא יא לִ ת הִ ֶד לֶ מ�

  ,יִ� י ,ִ ִ� ְח ַמ צְ  הִ 4ָת ָמ ְד ַא ֵמ 

  .4נָ צֶ ְמ ַא י א" ִע ר�ל זְ ת ַ% ע�צ�ְר �ִ 

  .יִ� יא ִא הִ . 4י �ָ נִ א" 

  ןאחרי הצא

-קיבוץ בית', הצעיר א- יזרעאל קיבוץ השומר- שנה לאחר שהוקם בעמק,1922- מתתיהו שלם עלה ארצה ב

, ראשית: "טובה, מספרת על כך רעייתו". כשר" לעולים החדשים מספיק אך קיבוץ זה כבר לא נראה, אלפא

 ההעלייהיינו אחרוני . ואנו רצינו בחלוציות ממש... ל כבר היה מוכןו הכ–ושנית , שם כבר עישנו ושתו

איכרי הסביבה ניתן  הו על הווי הקיבוץ ויחסיו עםשמ". תבור-בכפר' יצרנו את קיבוץ ג. השלישית מפולין

 ועם התפזרו הלך ,הקיבוץ לא החזיק מעמד). המשך בורא" (על רקע של שיר" מתתיהו לשסיפורו ללמוד מ

אמצעי עם המזרח היה לו חוויה -המפגש הבלתי. שם עבד כיהודי יחידי בין המוני ערבים, מתתיהו לנהריים

יית נהריים על חוו". ניסיונות בעילום שם"אך התייחס אליהם כאל , יריםשכבר בדרכו ארצה חיבר , עזה

    :סיפר
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. ללכת אל סביבה שוממה, עלינו להתקרב אל המזרח, באנו אל המזרח;  הארץ הביא אל החיפושעםהמפגש 

 הנוף םע,  המזרחם עמפגש –יתית גדולה והיתה זו טלטלה חו. םבה לא עבדו יהודיש, נתקבלתי לעבודה זו

 םבאותו זמן חיברתי שירי. און הירדןשמעתי את ש,  מעל לירדןךגרתי בכו.  ששמעתים הלחניםע, הפראי

  "). של שירעל רקע "ימתו שברלהלן  וגם על כך רא(  כשלים שחשבתי אותםראשוני

הנציב -מה כגנן בארמון-לאחר נהריים עבד זמן. שנים אחדות נדד ברחבי הארץ והכירה מכמה פנים 

הוא . ים מלהתפנות אליהש קאך התנאים היו,  הציקה לוירשה-בת. לים וכן בבריכות המלח בעתליתשבירו

 –לם שהצטרפו בני הזוג   1926 נתשב. כתב לפולין וביקש כי ישלחו לו כלי. הינָ ִר ָק רצה ללמוד לנגן על אּו

-קם ענף הצאן בביתו הכאשר. כאמור, וזאת לאחר התלבטות רבה, אלפא- לקיבוץ בית–מתתיהו וטובה 

  ):  1968-ב(ליצירתו   שהוקדשעליו סיפר בערב  , וב בחייושהיה זה מאורע ח, אלפא

 נראה לי ם ימיםבאות.  שנהםזה היה לפני ארבעי. תה לי העבודה בענף הצאןייה הייהטלטלה החוויתית השנ 

 שאני יותר מכל אחד אחר ךזו ודאי אחת הסיבות לכ.  נקשרתי עמוקות לענףךוכ,  עבודהםהדבר יותר מאשר סת

 ם לתפקידיםאתי גרנק. כמו לרבי עקיבא בשעתו,  שנהםבצאן ארבעילא נתנו לי לעבוד . ייעוסק בנושא זה בשיר

באותן . םעשרה שני- קרוב לחמשךאותו מילאתי במשש דתפקי,  הוראה והדרכה בחברות נוערםביניה, םאחרי

זו האהבה הראשונה שלי ושמרתי מכל , אף על פי כן.  מן הצאןם ניתוק מסויםמדתי היה גיבהן למדתי ולש םשני

,  האחרונותםבשני.  לצאת למרעה–)  את הקשר הישיריניתקת לא םמעול(בכל שבת וחג ,  זמן חופשי בכל–משמר 

  . דה זו וכיום אני ממלא אותה חלקיתוחזרתי שוב לעב,  להורותרךמשהשתחררתי מן הצו

   צבעונים עולים מהנקיקים

-תלבותו בקיבוץ ביתשהחיזק עוד יותר את  והדבר, ומרשהיה מתתיהו )  1929(ט "בתקופת מאורעות תרפ 

למד הוא  . ברחובות ירושליםהדריכושואביו היה זה , לושים הגיעו הוריו ארצהש שנות היתשברא. אלפא

הלימודים . ללימודים בעיר, לראשונה, נים יצא שלם גםש  באותן... טוב יותר מישראלים רביםאותה להכיר 

כן עד אז היתה ש, קהמוזיאשונה גם ללמוד  יכול היה לרבמקביל להםאך , יעדו אותו לתפקידו החינוכי

מכאן ואילך יכול . פה-פה וזכר את שיריו על- הוא יצר על–ירים לגביו מעשה ספונטאני לחלוטין שהלחנת ה

ים של אותם ימים היו לימודים אלה כאוויר לנשימה לרוח שבתנאים הק. היה להעלותם על כתב התווים

קה כמקצוע מוזי הי להתמסר ללימוד– וגם לא ראה זאת כדרכו – מעולם לא יכול היה, עם זאת. היוצר שבו

, קיתש מ– הענפהוזאת לצד פעילותו האחרת , הוא הסתפק במידע ההכרחי כדי ליצור את שיריו. ממש

  . חינוכית וחברתית

יוחנן בגלל סיבות -אלפא ורמת- בין הקיבוצים ביתיהיחילוף של חלקי אוכלוס התרחש  1940בשנת  

כאן . יוחנן והשתקעה בה- אלפא לרמת-שפחת שלם היתה בקבוצה שעברה מביתמ. פלגתיותמ- פוליטיות

הוא התמסר כולו : אך כרועה מנוסה נתבקש לרעות גם את צאן ישראל,  מתתיהו את עבודתו בצאןשיךהמ

עקב השתלמותו . הפזורים כיום במקומות רבים, להדרכת הנוער ועד יומו האחרון שמר על קשר עם חניכיו

 רק נספח ללימודי זיקה אך גם הפעם היו לימודי המו–לים ושביר – מחוץ לקיבוץ שובנוער שהה -ריךכמד

  . חופשי באוניברסיטה העברית-ה כשומעששע, יהדות וספרות

יוחנן את -הקים מתתיהו ברמת, נים כמעצב החג בקיבוץשלאחר פעילות רבת , בשנים האחרונות 

.  החג המתחדש בקיבוץשלדקורטיבי ואחר , מילולי, יקליזמו רבו ריכז כל חומש, "המכון לחג ומועד"

בהמשך צורף המכון למוסד  [פעל חייומהמכון ממשיך בפעילותו גם היום והוא בבחינת מורשת חשובה של 
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על חשיבות יצירתו לחג המתחדש וכן על חשיבות החג עבורו כאתגר ליצירה . ]דומה בקיבוץ בית השיטה

   :ניתן ללמוד מתוך דבריו

 ם הסביבה ועם הזדהות ישירה עם אני שר הםעליהש ם רוב הנושאיםלכן ג, מאז בואי לארץ אני חי בכפר ובקיבוץ 

 םאירועי, מסיבות, ם של כלל ההווי הקבוצתי כמו חגים האישיות אלא אף הצרכייחוויותיולא רק ; חיי בה

השתתפותי הפעילה בעיצוב .  הללוםהמניעי ך נתחברו מתום רביםמריוזְ ,  הביאו אותי לידי יצירהם שוניםחברתיי

טבע במיוחד - של חגים בחידושיךהרגשת הצור, חג- לא ייתכן חג בלי זמר.החג הקיבוצי משמשת לי דחף פורה

,  שמחות חברה כמו טקסי חתונה וכדומהםובאותה מידה ג, םהולידה את טקסי הגז וטקסי העומר על שיריה

 – ם והחברה הקיבוצית הביאו אצלי את שני התחומיתתיישבוהה ערכי םשההזדהות שלי ע, ניתן לומר

   .לידי מיזוג הרמוני ובונה –הקולקטיבי והאישי 

לווה שו כמקום ריכוז שלםהיו למתתיהו , הצומח והחי, אמצעי אל האדמה-נוף הכפר והקשר הבלתי 

  : הוא כותב על כך. ראההש-וכמקור

 ם זה בשדה ואםא,  כשאתה נמצא שעות מרובות במרעה.ף הצאן עבודתי בענם גך עזרה לי בכ.ד בנוףודבקתי מא 

 . כמובן יכולות להיות תפיסות שונות. לתחושהך הנוף הופ. מהמסובבםיש שהות להסתכל ולהתרש, םזה בהרי

 האמנותית ההנטייואילו בעל ,  הוא נוטה יותר להכיר ולהגדיר.םהציפוריחוקר הטבע שומע אחרת את נגינת 

התרחשויות של חדוות , חילוף המראות, מזדמר האביב" םפנה הגש" הנה למשל בשיר .קול-ת ובנוםשומע צלילי

 ם צבעונים אותי לפנים מדי שנה בבוא האביב עולי. פשוט תחושת החדווהם ולא התרפקות כי אםלא געגועי, הנוף

   . ודווקא בהרי הגלבועם מהנקיקיםליו עםשהיו לי לחוויה עמוקה בראותי אות,  בשירםהנזכרי

  

   גזה- לשמחתהרושיר בכ

אתו לחג הקיבוצי והב" שיר הגז"יצירת , שבה לשירה הערביתההק,  הישיר בין העבודה בצאןשרהקעל  

ימה רש ,1967 תצלילבחוברת " שוניםהרא הגז שירי"מתוך רשימתו (רים הבאים הדבמספר מתתיהו את 

  ): ונים ליצירת חג בקיבוץשמרתקת ומאלפת על ניסיונות רא

 לחני, ם ניגוני.ם אנו לא נשארנו חייבים ג. עבודתו שר והסתלסלךתו, ם כל הימיםהגוזז הערבי לא פסק מלפז ...

והתבקש משהו שונה לכל , חשתי מוזרות וסתירה בעובדה, היבערבובל שימש והכ, שירי כפר אוקראיני, תפילה

והרי אין בנמצא ,  על גז הצאןםנו שירי העבודה שוחחנו בינינו שמן הדין שיהיו לך תו.אשר התרחש בנו ומסביבנו

  . ..ידישיכאלה לא בעברית ולא ב

  איזו מונוטוניותךא, חשבתי לעצמי,  ודאי שר הוא מהקשור בעבודתו.ם לגוזז הערבי המפזם לפעםהקשבתי מפע 

ר מושר ומוש, שותק ומקטע, עולה ויורד, מתחלפות רק הווריאציות,  אותו הלחןם כל הימי, שוב ושוב.מעיקה

 על .לות כלשהןיית מי הקצב בלווםהתחלף פתאו,  חלה איזו התעוררותם רק פה וש.כאילו שקע ללא מוצא

  . םככה סת,  כלומר-" יענה העק: "לבסוף הפליט, אף לא ירד לסוף דעתנו, השאלה מה הוא שר לא ידע לענות

 כבר םבעצ, יתה הרגשה נפלאה ה.ם עדר מבהיק בלובן גופו העירוםנסתיימה עבודת הגז ואני יצאתי למרעה ע 

 מעין ך היה בכ.ך המרעה תחת לעמוד כפוף בדיר ולגלגל כבשה אחר כבשה בזעה ובלכלוםסבלנות ליו-ציפיתי באי

 חג הגז ,שישו שישו שמחו נא: "ם וכאילו מאליהן נתחרזו המלים נמצאתי במצב רוח מרומםפורקן וכל אותו יו

   .י שר בלי הרף ונתמזגו במלות ואנם עלו צלילי."הנה בא
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  באיןםיר לעצמי עוד ועוד ובקול ר כדי שאוכל לשם הצאן הרחק מטווח אנשיםהרחקתי במיוחד כל אותו שבוע ע 

 כי לא היה לי זה שיר ם א. לו ונבע בקלות עד שהיה לשגור עמים הזמר הקצר שזרם אט אט התחייתי ע.מפריע

 .להביא אותו בהפתעה למסיבת הערבוהחלטתי , רההנה בנושא שמחת הגז היה הוא שיר בכו,  הראשוןםהרועי

עד שהגיע , ל לפי התכניתו הכ...םהקריאו את הפרקי, לעסו סוכר מעלוז, ם ממותקיםשתו מי, התכנס כל הקבוץ

 עברתי ליתר ם לפעם מפעךא, בטחון-בתחילה באי. "ומחשישו וש"בלב חרד פתחתי בשיר החדש . תורי

  . ו אותי בקצב עולה וגוברליום ולבסוף כל הנוכחי, התעוררות

    כאןנולד וכאיל 

כאילו מעולם לא היה משהו .  המיידית שלוישראליותהמיוחד בעולמו הרוחני של מתתיהו שלם היה ה 

מהותו , מרגע עלותו ארצה: "לםש אלישע אומר על כך בנו. ל מינקותו כאן הככאילו נולד כאן וספג, אחר

 גם בשירה הלירית וגם –כאילו נולד כאן , מוחלט מן העברתוך ניתוק , היתה מייד כשל יליד הארץ

מות שאלפא -בה היו לחברי ביתש בתקופה .תריהמנטאליות שלו היתה צב, אף כי לא נולד בארץ. יקהזבמו

רית והתעלם משפות היה גם קנאי לשפה העב. מר עליהשת עברית ו בזהורחבהוא , וכינויים פולניים לרוב

  ".  היה לנוף הארץ ולא לנוף ילדותולושהקשר  .אף כי ידע אותן, אחרות

 נוף ילדות –על שני הנופים הללו . באה לידי ביטוי בשני השירים שהובאו לעילזיקתו לנוף הילדות , עם זאת

  : כותב מתתיהו שלם בשיר הבא–ונוף מולדת נכספת שהפכה למציאות 

        ''''ָד ָד ָד ָד ָח ָח ָח ָח ֵמ ֵמ ֵמ ֵמ 

  ייִת יִ ָח י� ֶ' ִמ יָ 

  –י יִת זִ י ָח ת �ִ א�ְר ַמ 

  .בָח ְר 6ֶ י� �ַ ִר ָ% יְ 

  .צֶֹמת ֶ*ֶר8 ִע� ְצָלב

ִני ע�ִדי ַנַ%ר   ַוא"

  ,ה ְ�ָבר ָ'ִליִתיַ�ַח�ָ 

  ְ�ָתר ַ%ל ח�ִפי�

  .ַהָ:ָהב-ַאַחר ַ*ג

 

  ְ�ַדָ;ג ַ%ל ַה6ִַי�

  ְ�ֵנֶכר ְ�ִליָמה

  .ֹ�ה ָאַרְבִ�י *�ָמ�
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ָרִני� ע�ִטי� ֶ'ֶלג   ,א>

  ,ק�ְפִאי� ַהָ.ַמִי�

  ֵמי ֶ'ֶמ'ט�ֶוה יְ 

 .ְוט�ֵבל ְ�ֻח�6ָ

 

  .יִ� פְ ַ$ כְ 3 נִ ֶ$ �ֹ �ַ 

  יִ� ְר ַת י ָח ט �ִ �'6ָ �ַ 

  ,3ל ח�י ַ% יִת לִ ָ% 

  –ת ֶר ֶ% $ֹה ְמ ָר כ�ְמ 

  יִ� פְ ַר צְ  נִ 4ה �ָ בָ הָ לֶ �ְ 

  ,תלֶ :ֶ �ַ ר הַ ח�ְ' �ִ 

  .3�7ע �ַ לַ ֶ= �ַ 

  

  ,ָיִמי� ֶ'ָחִייִתי

  ,ֵ�י� נ�ִפי� ִ�י ָ�ִעיִתי

  .ָנְ'ר� ַ�ַ.5ֶֶכת

  .ִנְ<א� ִ�ְ$ָ%ָרה

  ְ�ַיְרֵחי ַה;�ֶלֶדת

  –ָ�אִתי '�ב ְוָחִייִתי 

  נ�3 ָחָד' ְ�מ� ֹ�ֶקר

  .ְ�ָדִמי ִהְתָ%ָרה

  

 סייע לו ונהשהראבתקופה . ואצרם בזיכרונו, כאמור, פה- את שיריו הראשונים חיבר מתתיהו שלם על

 עשהזרחי  בסגנון מהשירים שלכן עיצובם ש, והדבר לא היה קל, רתשה  יהודחיןבהעלאתם על הכתב המל

העלה מתתיהו , יקהזעם לימודי המו, אחר כך. ליתמית וטונא מבחינה ריתשייםים מאוד וחופשאותם גמי

  . ירה בציבורהשיריו על הכתב בתווים וגם עיצב אותם יותר לנוחות שאת 
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 בשנות . וניסיוןגישושבבחינת , דה הזמרשנים בושרים מציינות את ניסיונותיו הראהעשנות ש 

 ש לחג האסיף ולחג הגז לא גיביריםש ." נאשמחו"כגון , הם נחלתנו עד היוםשירים ש ים כבר חיבר שלו שה

 בגלויות ום עוד נדפסו אפילמקצת. כבודדים, בקיבוצים ובבתי הספר, טו בארץשוהם פהיוצר כמחרוזות 

  . להוהופצו כך גם בג ויםהשלושנות של שהקיימת -הקרן

, פרקי נגינה, יריםש לשקסי היא רצף ִט ש, העומר הבאת את מסכת לםשנות הארבעים חיבר ש באמצע

מחולות יצרה חברת הקיבוץ לאה את ה (עד ימינו אלהיוחנן -מסכת זו נחוגה ברמת. קרא ומחולמ

  . ועוד") םשפנה הג"(" האביב ירש", "שיבולת בשדה"רים את שכה אנו מתו. ואף הוסרטה) טיין גשבר

בקיבוצים רבים כניסיון שנתגבש חג ,  הכלולות הקיבוציגים חיבר מתתיהו מסכת לחשינות החמבש 

יה זה מענה ה. ל הקיבוץשתוך מיזוג אלמנטים מסורתיים עם דפוסי חיים , דתי-עצמאי לטקס כלולות לא

  . נההשונות  חגי הטבע ועבעקבותבא שחג ,  בני הקיבוץואינישעל הצורך לחוג את 

   םע- מהו זמר 

ומסקנות סופיות בסוגיה זו הן ודאי , ראלי העסיקה רבים וטוביםשהזמר הישל  לייקזגנון המובעיית הס 

החל בהערצה עיוורת , ת הגווניםקש על כל תרעההשוצרו בארץ שנירים שההתייחסות אל ה. דנחלת העתי

- יקולוגיז מוחיתולנלא כאן המקום ... "לאכותיפולקלור מ" מוחלט בבזלזולנוצר כאן וגמור ששל כל צליל 

, שכללא יכול לעשות הש הזמן את שה עושניםעם חלוף ה. ם לא נפסוק כאן הלכותג.  זהסגנוןל שמדעי 

  ...מבקר אכזרי מן הזמןואין , הם עוברים מדור לדורכש, שנוצרוירים הש את במבחנו הוא מעמיד ,כלומר

 לש ימותיושלהלן קטעים מתוך ר.  היוצר עצמול ש והגיגיומעניין לעקוב אחר לבטיו, מכל מקום 

  : ובותשותאלות שכ, יחש- הכתובות בצורת דו,1963 נתשמלם שמתתיהו 

גם הם לא היו , ידישינגינות חסידים ושירים ב. אני עצמי חונכתי על שירי ציון. אהבתי לשיר וגם הרבינו אז לשיר 

על רקע , מה טעם יש. הרגשתי לפתע שנותק הקשר, דה בשדהבצאתי לעבו,  בפגישתי עם הארץךא. זרים לי

של " פוראל הצי"של מאנה או אפילו " ה ימהשמש אביב נט"לשיר שירי געגועים לטבע כמו , המציאות החדשה

של ,  נוצרו לפתע נושאים חדשים.או על החייט בנעימותיהם העצובות על הטוחן םובוודאי לא שירי; ביאליק

  . .. גם הובילו אותי אל הקצב ואל הנגינות שהתחילו להזדמר בצורה חדשהוהם, של נוף, עבודה

 של הובאוויר רבאווי הרי זה היה ממש .מבחינה מלודית נתפסתי לראשונה ללחן המזרחי כפי שנראה היה לי אז

אשר ללשון ,  הרבה מהמזרחיות יש בתפילות ובטעמי המקרא. כן אין זה זר לנו כל כך כיהודים.הארץ דאז

 רציתי לשון . אף על פי כן לא היה זה קל ביותר.)הוא היה מורה עברי(ל "גדלתי בה מילדותי בבית אבי ז, בריתהע

 עם קלהיאבוהיה צורך ,  סגנון של שיר עממיםהמאפיינילות חיבה והקטנה וכל מיני סממנים י מיחיפשת, עממית

   .לשון הנביאים שלא נתנה את עצמה כל כך בנקל

  ? עם- מהו לדעתך זמר.כמחבר שירי עםאתה נחשב : שאלה 

אין זה לדעתי . ומהאו שמחברו חייב להיות אנונימי וכד, ששיר עם הוא זה אשר העם יוצר אותו, מקובלת הדעה

ובייחוד שעברו את כור , פעם-ודאי היו לשירים איובשירי עם עתיקים של עמים נשתכחו המחברים ש,  ודאי.כך בדיוק

עם כאשר צמח על -נאים שלנו אפשר להגדיר שיר כזמר בזמננו ובת. וגם נשתנו הרבהההיתוך של העם משך דורות

 כמו כן ניתן להבחין בסגנון עממי לפי . של המבצע בלבדוליכולתהוא מושר בפי הציבור ואינו מוגבל , מסויםרקע 

   .פזמון חוזר וכדומה, מוטיבים
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  ונות היחיד נותרתי על ב 

חלו באמצעי ש  התמורות. האחרוןורבעשכמעט ופסקה , בית בני דורור מלש כמו, שלם  מתתיהולש יצירתו 

.  ואף התייחס אליו בסובלנותקטשינוי זה בשא שהוא נ. לא היו לרוחוש ובטעם הקהל ודאי ורתהתקש

רים אף בארצות רחוקות שמו, פתייםשאים על כל שיריו נישאוב סיפוק רב מהיות שיכול היה ל, מאידך

ייחס אל אלה  התלםש מתתיהו. אף רחוקות מאוד מן המקורים פעמל, ונותש ומנותוש בגרסאותומעובדים 

: מח על ההתייחסות הרבגונית אליהש הוא לא היה קנאי לגבי יצירתו אלא אף. לחנות ומתוך פתיחותבס

   ..".לחיות, ועכשיו נתן לזה לרוץ, רתיאני חב"

תוך עצבות  .שנחלת העם ממ, ד בחייוים אלמוניים עושהם נעעם והנה -יריש אף לחברשש  שזכה האי

ים המסיימות את טיבות להביע זאת המליומ, ראה את מקומו במסכת היצירה, אך בפיכחון רב, הישכל

  : יריו האחרוניםשאחד מ

  תמ�ל�ח" ֵמ י� קִ ָח ְ' י� יקִ ֵר  

  ,תינ�גִ 7ְ  הַ �דבְ ָא 

  �ָת ח� �ְ ַח ֵר יָ ק ַר 

  �ָת ח�ְר ָא �ְ י� בִ כָ �כוְ 

  .תא�ת לְ א� 

  

  תנ�ה�ל �ְ י ַ% ִ� ְר ַת יד נ�ִח יָ 

  .'�ַ כְ 7ִ ב שֶֹ צֶ ֶ% �ַ ה זֶ ח�

  .'ַט  נָ ל��בת זְ  ֶא הַ ל�א@ 

  –יר ִ. � הַ ַ� 

  .'ָד ָח יל ֵמ ִח ְת א ַמ ה�

  

  

  

  . על ידי בני משפחתו נמסר לימתתיהו שלםהבא של המאמר 
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    על רקע של שיר–מתתיהו שלם 

 עברית – מודיםהלי". התושיי"ד בבית הספר העברי לד לומי  ן למלחמת העולם הראשונה ואני עדייךסמו

האווירה הכללית . מלבד מקצועות כלליים והם בשפה הרוסית שפת השלטון) חידוש בימים ההם(בעברית 

איש צעיר דובר עברית צחה . באחד הימים מופיע מורה חדש. ישראל- לקראת ארץ– ךציונית מאוד והחינו

  . ישראל-  בין התלמידים שהמורה החדש בא ישר מארץ שמועההנפוצ. ובהברה הספרדית

: נפלה הפתעה שחרגה מן הרגיל .  לאותו זמן קרבו ימי החנוכה ובבית ספרנו תכונה רבה לקראת החגךסמו

 -לי-לי-חי-יה"הלא הוא השיר , המורה החדש קול נעים לו ומלמד את כל הכיתות שיר לא מוכר שהביא אתו

למדנו את השיר . ישראל הנכספת היה והיה-  אבל עם ארץ, קשר עם חנוכהאמנם לא היה לזה". מלי ע-יה

שתכנו היה מוזר אבל הקצב מלהיב ומעורר , "עמלי-יה-לי-לי-חי-יה"ת ובמיוחד את הבית החוזר בהתרגשו

ותה בצעידה ובספיקת וכי אם הזמרה ל, ירה אדירה ולא זו בלבדהוא איחד את כל הכיתות בש. דמיון

ואנו כולנו אחריו כאילו צועדים היינו , המורה הצעיר כמנצח בראש, למות בית הספר כל אוךים דריכפ

  . ישראל-לארץ

. תינו פעם לתמידה והברתו הספרדית כבש את כל לבוכן גם המור. חדשים רבים חלפו ורישומו עדיין חזק 

כות מהפ, חהפנדודי המש, פרצה מלחמת העולם, םהגיעו ימים מסוערי. היתה זו אפיזודה בלתי נשכחת

, נות ומשונותמורים אחרים ואווירות שו, עמם בתי הספר השונים, פיםמתחלמקומות מגורים . ופרעות

 בפינה העברית שהיתה שמורה ךא, לבסוף נעורים ושנות התבגרות. רות וחדשותהרגלים וזמירות אח

שירי ציון מושרים , נמשכים הסיפורים על ארץ ישראל. עה יד הזמןגלא נ) ל מורה עברי"אבא ז(בביתנו 

  . ותמיד בהתעוררות) אני ואבא(שהיינו חוזרים עליו ביחד  " לי-לי-חי-יה"בדבקות ולא נפקד גם השיר 

אתי קבוצת חלוצים ). כפר תבור(ואני בארץ ישראל במושבה קטנה בגליל התחתון ומסחה שמה  1923

. יצירת קיבוץ. ב; ש עבודה במושבהכיבו. א: ושתי מטרות לפנינו" השומר הצעיר" חניכי וכולנ, צעירים

ואין חצר של איכר שלא תתגורר שם משפחה ערבית הממלאה את כל " חראתים"מסחה המושבה מלאה 

סתפקנו ה. לא נותרה כל עבודה במושבה, צת החלוציםלקבו, לנו.  כמובן,ובתנאים זוליםעבודות המשק 

שכיסו את , פרכת לעקור שיחי סידראותוזו עבודה מ, א"בלית ברירה בעבודות הכשרת הקרקע מטעם יק

 ידינו והגבות הכאובים מעבודת מיותר לדבר על היבלות שכיסו את. האדמות ושרשיהן עמוק עמוק בקרקע

כי באנו לארץ לעבוד עבודת ,  גם טיפות מרות לא חסרוךא, כן הרוח היתה איתנה-פי-על-אף.  זוךפר

  . חקלאות והנה תפוסה היא בידי ערבים

עליזה שהשמענו מדי בוקר הוהיא השירה , ריה הקשוחיםנו את המושבה ואף את לב איכ כבשבאחת 

צועדים ושרים מכל אשר , ומדי חזרנו והמכושים והמעדרים על הכתפיים, בצאתנו לעקירת הסידראות

יתה זו גם שירה מופגנת של צעירים נלהבים יה. ידענו וכל בני המושבה מלווים אותנו בחיוכים ובתמיהות

  . וכזבים קמעא מהמציאות המרה שפגשה אותם בשערי החלומותומא

הוא הנפוץ והחביב ו והוביל בראש כל השירים להמנון ממש ךהפ) פופולארי מאד בימים ההם(שיר אחד  

לא עוד שיר מתוק ותמים כי אם :  את הקערה על פיהךתיקון קל חל בו אשר הפ". לי-לי-חי-יה "–ביותר 

נמצא מישהו מתוכנו שהתאים מלים אחרות .  פורקן לצעירים הממורמרים,שיר סטירי עוקץ וסרקסטי

מסחה מסחה / יה חי לי לי יא עמלי / ומאפיש עבודה בשבילנו / הנה באנו לארצנו : ך כך בערולשיר שהי
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לכל צרה / העבודה לא בשבילנו / יה חי לי לי יא עמלי / רק ערבים עובדים במקומנו / היא מושבתנו 

   . חי לי לי יא עמלייה/ תובילנו 

בה עברנו ואילו שהראשית של המושבה ך במלים אלו הושר השיר אל אזני הסקרנים שעמדו בצדי הדר

צפצופים שהזכירו גדוד בשריקות וב, לות בדפיקות מעדריםהושמע בקולי קו" לי ליי יה ח"הבית החוזר 

  . חיילים רוסים העובדים ברחובות עיר בימי הצאר

איש לא ראה ו, מה שהצטבר בלבמלהוציא מעט , מרה בא להביע מחאהיר אשר במקום זהיה זה שימוש בש 

אם לעידוד ואם , ריע את רחשי הלב אם לשמחה ואם לצעלהב, השיר תפקידו לשרת את החיים.  פגםךבכ

    .למחאה בהתאם למצבים שנתהוו יום יום

. בעיות אלו לא העסיקו אותי אז. שטמי מחברו וכיצד התפ" לי ליי יה ח"לא דרשתי את השיר , לא חקרתי 

צים במסחה לא הביא אותי לידי השיר מימי ילדותי ועד לימי החלו את הכרתימאז " שינוי האדרת"אף 

  .   כשם שכל ההשתלשלות היתה פשוטה וטבעית,היה זה פשוט בתכלית. הרהורים

לא . פזרם גרעין זה התוסר חברים חדשים גהעלייה היתה דלילה ומח. ןבכישלונסתיימה תקופת מסחה  

ספים ובמיוחד נתפסתי פתע ברצון עז להכיר חבלי ארץ נונתקפתי ל. קיבוץ חדשוי לצמיחת נראה הסיכ

   .ללמוד שפתם ולעמוד על אורח חייהם, ערבית טהורהלרעיון לבוא לסביבה 

רית גשר טובונה הממשלה המנד, ק ממפל הירמוךלא הרח,  נודע לי שבעמק הירדן.בא המקרה הטוב לידי 

 .ןעניירחוק וזה עורר בי  העובדים בעיקרם פלחים ובדואים מקרוב ומ.דמשק–חדש למסילת הברזל צמח

 .וביקשתי להתקבל לשם לעבודה כאחד הערבים, יהודי מהמושבה מנחמיה,  אל מנהל העבודהךמצאתי דר

שכר פיאסטרים אחדים העבודה מפרכת ב, יהודי יחיד בין המון ערבי, ןשיגעוהרי זה : הוא ניסה להניאני

 ועל הכול , פיתות עם זיתים בלבד–המזון , המלריה השחורה משתוללת במקום ואין מקום מגורים, ליום

ותי עוד יותר  זה גירה א.לא הועילו כל ההתראות. מאות ערבים מכל המינים ואתה אין שפה בפיך

 ךיה זה קיבל את נימוקי מתו איש מנחמ".אסתלק משם, לא אוכל: ךכפת למה א: "והתחננתי ממש לפניו

ה 'חוואג, יהודי בודד אל בין מאות פלחים ובדואים, וכך נתקבלתי. בטחון שלא אחזיק מעמד אף יום אחד

 למרבה הפלא החזקתי מעמד חדשים אחדים באותם תנאים . בעיני כולם ומעורר סקרנותיימהונת

את  השגתי ואני . לשיחתם הקבועהמלווה אהדה וסקרנות מצד העובדים הערבים ומשמש נושא, שהזכרתי

חות בין שלושה סוגי בני ערב  לפלמדתי להבחין,  יום יום לומד עשרות מלים חדשות ולא זו בלבד:מבוקשי

,  בעיקרם אנשי תובלה– הפלחים; ובעלי המקצוע) מועלימין(שהם גם המומחים ,  העירוני–המדני : והם 

 ואני ,צותסוחבים הבטון במרי, עלים השחורים הם הפו–) החורנים(והבדואים ; בעלי החמורים והגמלים

  .  אנייתימהונן יהודי ככי על , יוצא דופן שאינו נמנה על אף סוג אך מקובל על כולם

מעלים מדורות לבישול , או בכוכים ובמערות הסמוכות, עם לילה בגמר העבודה לנים תחת כיפת השמים 

 בסביבת העירונים בעלי .רתםת סוגי המחנות על פי זימעל אבחנ עמדתי על נקלה .קפה ומשתפכים בשירה

 והיא נתמשכה בלי סוף עד עומק , תשוקה וגעגועיםרווית, שירה ממושכת. 'יה לילי"המקצוע בקעה שירת 

   .הלילה והתערבבה עם יללת התנים שיצאו ממחבואיהם
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דמות פרסה אוחזים  ובחצי מעגל כ,במחנה הפלחים אנשי התובלה הדהד חליל רועים בקצב של דבקה 

פיה אקריאות ומישהו מנפנף בכמזנקים לפתע בקפיצות וב, רגלייםרוקעים ב, גברים איש באבנטו של רעהו

רוגין השירים ת שבין ריקוד לריקוד מושרים לסיבתנוחו.  זה הוא המוביל בראש כדי להלהיב ולעורר–

   . הזמןךמשביר אותם וגם אני למדתי לש" אלזייתוני"והשיר תחת " אלאדלעונה"המקובלים 

לא קול ולא , מרה פראית וללא סדר שמה שררה ז– שהוא הגדול בהיקפו ,הבדואים מחנה ,המחנה השלישי 

הקולות התערבבו ,  כאשר כל אחד צועק שיר להנאתו מעומק הגרון,אלא מעין המון חפשי ופרוע, קצב אחיד

   .זה בזה והיו דומים לתזמורת המכוונת כליה לפני ההופעה

 אשר ,כל מחנה והווייתו המיוחדת,  הזותהניגוניערב ערב קלטה הסביבה הפראית והשוממה את התהודה  

סוף ,  הייתי במרומי שמים.יקה צורמניתזי מוייחד עם שאון גלי הירדן מילאו את האוויר רעש והמולה דמו

נסתיים איזה קטע  :ובאחד הימים חיכתה לי הפתעה, סוף השגתי אשר צפיתי וכאין היה כל הסבל הפיזי

אנגלי הראשי שקראו לו  התכוננו לביקורו של המהנדס ה–) פנטאזיה(ל והוכרז על חגיגה "בנייה בגשר הנ

 זבח ך ביוזמתם של המשגיחים ומנהלי העבודה המרובים נער. התכונה היתה רבה.מהנדס נובל-ל אלובפי כ

שהוא גם החולש , א במיוחד זמר נודד הוקמו אוהלים מיוחדים לקראת המוזמנים וכן הוב.כמנהג הערבים

 אותי ואת בעלי המקצועות . כל התכונה וההכנות התנהלו לפי פקודות והעסק דפק.על ההילולה כולה

 היו שחקני ,בדואיםהפלחים וה, המוזמנים ואילו היתרהושיבו באוהלים יחד עם כל הנכבדים ) מועלימין(

  . בדיםהאורחים המכואשר השאירו אחריהם ים רישיהערב וכן אכלו הם מה

הגברתנים כשהם רוקעים " דבקה" אגודל בתוך אגודל יצאו ב.התכנית החלה והראשונים היו הפלחים 

 הם גילו . בחצי פרסה התנועעו בקצב בליווי קריאות לכבוד המהנדס האנגלי.ברגליים והחליל מכה לפניהם

גברים זקופים ארוכי , היו הבדואים המתחרים .זריזות וכושר גרציוזי להפליא בכבוד עצמי ובהתלהבות

יא :  ופזמון אחד בפיהם בעוז ובחיתוך, רוקדים ושרים,שער צמודים זה לזה בשורות ישרות כתף אל כתף

חרוזי ,  דיומאימעניינמנפנף הוא באוויר וחורז , ניהם ומקל בידוהזמר הנודד לפ !חיליאלי עמאלי

קצב ושואג כאיש נועע ב כל ההמון מת– משתלהבת מהנדס נובל והאווירה-אימפרוביזציה לכבודו של אל

  ! עמאלי חיליאלי-יא: אחד

מנין מוכר ! עמלי חילילי- יאציות רדפו זה אחר זה יה אסוצ.שונהאגילוי מפתיע בשבילי ששמעתי לרהיה זה  

, גילוי מפתיע, בצורתו זו הרי זה חדש בשבילי,  בקצב זה.שואג ההמון! יחיליאלי עמאל-יא? לי פזמון זה

  ! איזה יופי, הנה המקור בכבודו ובעצמו, הנה, מדהים

יתה זו אשר אותה קלטתי בהברותיה יותר מאשר בהגיון י היבזיכרונהשירה הערבית , הזמר המשיך לחרוז 

יא :  וההמון עונה,יא חאסאבי גימאליאלי/ עמאליאלי , יא חיליאל: ך והיא צלצלה בערך כהמילותי

כרעם התגלגל הפזמון , ים וברקיעת רגלייםיבספיקת כפ,  בקצב אדיר!מהיא חיליאלי יומ, יליאלי יוממהח

! מהנדס- יעיש אל! מהנדס- יעיש אל: אות תוך התלהבות פרצו הקרי.החוזר מפי מאות בדואים משולהבים

 רק קולו של –ספק קריאה ספק זעקה ,  עצמה ספק קול ספק תוףהזמרה .מקצבים חותכים ומוחלטים

ח האיברים ובשיא " בכל רמרעמים וברקים, ואילו כל היתר, ות לכבוד ולכבודהאימפרוביזטור ביתר רכ

, בעמק השומם הזה ובטמפרמנט הלוהט המדברי, זה באותו לילה" יה חלילי" מה שונה ועז היה .האכסטזה

ליאלי - חי- יא , ליאלי יוממה- חי-יא:  גם אני נדבקתי ובכל הכוח זעקתי אחריהם.מכל מה שהכרתי עד כה

  !! !יוממה
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 התיישבו כולם בקיפול רגליים .םהעייפי, לות הצרודיםדעכו הקו, דעכו המדורות, הגיעה שעת חצות 

ה ּבָ  כשהוא מלווה עצמו ברּבַ ,פורים של מלחמה ואהבה מפי אותו זמר מנצחיס- והקשיבו בדריכות לשירים

 עצמם במקומות  רוב הנוכחים ידעו לשתף. היו אלה שירי מדבר מלאי תשוקה וגבורה.)כנור בדואי(

   .והיו כמכושפים, ל לפי הצורךוהכ,  בקריאות עידוד או בקריאות מחאהמסוימים

י יהדהד באזנ" יה חלילי" השיר .ייית אבא עלו לפנב תזיכרונו .שקעתי בחלומות) הצעיר היהודי הזר(גם אני  

-מק השומם בארץכמרחק הגיאוגראפי בין הע, מה רב המרחק, הה; ףופעם כה מתוק ותמים ופעם עז וחצ

   .ין העיירה היהודית שם בפוליןבישראל ל

יה "לאחר איזו חגיגה בקיבוץ והנה שוב בוקע נוסח , חרת בלילהשעה מאוב,  יש וגם עתה.רות שניםחלפו עש 

 תחילה לאט לאט ועובר – בני נוער במעגל ובהתרפקות חסידית .חדש, והפעם בנוסח אחר" חלילי

 חוזר הפזמון פעם אחר פעם ךכ! ה מוסה'יה חוואג-עמלילי-חילילי-יה: להתעוררות קצבית מסחררת

ולפתע אני שוב שם באותו לילה על הגשר , מתחשל בדבקות חסידית יד אל יד, בהתלהבות עולה וגוברת

רחוק ,  וערבישראל.  בצמותובדואים ותאבפ כמה מוזר צירוף זה של חסידים .ובאותה פנטאזיה מדברית

 .רובכן ק-פי-על-ושונה ואף

 הרקע . למדתי לדעת כמה חשוב הרקע כמו הנוף לצמח.רשמותיתהכרון חווייתי יפרתי היה מתוך זאשר סי 

  . תמיד החלק היחידי והחשוב ביותר,וא רק חלקהלך הטונאלי ההמ, הוא רגבי השיר

  

 


