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השירים ה'תימניים' של וילנסקי :האומנם תימניים?
מבוא
מחברי השירים על עולי תימן שנכתבו בשנים  1984‑1934לא היו ממוצא תימני .עם מלחיני השירים
בשער המאמר:
הזמרת שושנה
הללו נמנו נחום נרדי ,מרק לברי ,מרדכי זעירא ,משה וילנסקי ,חיים אלכסנדר ,עמנואל זמיר ,יוחנן
דמארי והמלחין
משה וילנסקי ( )1961זראי ,נורית הירש ,קובי אשרת ,יוני רכטר ואלדד ְׁשרים ,ועם כותבי מילותיהם — נפתלי הרץ אימבר,
שאול טשרניחובסקי ,יעקב פיכמן ,אביגדור המאירי ,דוד שמעוני ,אהרן זאב ,אברהם שלונסקי,
עמנואל הרוסי ,ש' שלום ,אברהם ברוידס ,נתן אלתרמן ,לאה גולדברג ,נח שטרן ,יעקב אורלנד ,נתן
יונתן ,חיים חפר ,אהרן אלמוג ,דן אלמגור ושמואל פישר .אף בחקר המוזיקה והמחול של יהודי תימן
עסקו בעיקר מוזיקולוגים שלא היו מיוצאי תימן :אברהם צבי אידלסון ,מנשה רבינא ,אסתר גרזון־
קיוי ,יוהנה ספקטור ואורי שרביט.
המלחין משה וילנסקי ( )1997‑1910נחשף לשירת יהודי תימן במהלך עבודתו כמלווה של
הזמרת אסתר גמליאלית ובביקוריו בשכונת כרם־התימנים ,וחיבר כמה שירים שבלט בהם גוון
מזרחי (ראו :טבלה  .)1במאמר זה אתמקד בשבעה־עשר שירים 'תימניים' שהלחין וילנסקי בעיקר
בשנים  1,1958‑1934ואבדוק מה פשר ה'תימניּות' בשירים אלו ,ומדוע ראו בהם שירים 'תימניים'?
האם בגלל הטקסט? האם בגלל הזמרות שלהן הועיד וילנסקי את השירים — למשל שושנה דמארי
( ,)2006‑1923שפגש בה בתאטרון 'לי־לה־לו' ( 2,)1944ואשר שמה נקשר בשמו ,והוא כתב לה רבים
מלהיטיו הגדולים? ואולי בשל השפעת מוטיבים תימניים ששמע בכרם־התימנים? והעיקר ,האם יש
בלחן עצמו משהו שיכול לשייך אותו למוזיקה של יהודי תימן?

השירים ה'תימניים' מאת וילנסקי
וילנסקי הביא לידי ביטוי את הפריחה של ייצוג התימנים בפזמון ועל בימת התאטרון ,בשנות
הארבעים של המאה העשרים .בריאיון שערכה עמו טלילה אלירם סיפר שקראו לו 'התימני מוורשה'3.
תודות לד"ר טלילה אלירם ,מנהלת המרכז לחקר המוזיקה העממית הישראלית ועמיתה מהמחלקה למוזיקה
באוניברסיטת בר־אילן ,על העידוד ,התמיכה והידע שחלקה עמי לאורך הדרך ,וכן לגב' אפרת ליבוביץ ,רכזת המחקר
במרכז לחקר המוזיקה היהודית בספרייה הלאומית ,על עזרתה הרבה והרצון הטוב באיתור תווים לשירים .גרסה
קודמת מצומצמת של מאמר זה ראו :ע' איזקסון' ,מהקונסרבטוריון בוורשה לכרמי תימן' ,פנים,)2011( 53‑52 ,
עמ' .138‑128
1
2

3

שניים מן השירים נכתבו מאוחר יותר ,בשנת  1968ובשנת ( 1984ראו :טבלה  ,)1והם שונים בסגנונם.
'לי־לה־לו' ,תאטרון מוזיקלי שייסד האמרגן משה ואלין ,פעל בתקופת היישוב ובשנותיה הראשונות של המדינה
( )1954‑1944והעלה עשרים ושש הצגות .עם שחקניו הבולטים נמנו אלכסנדר יהלומי ,מישה אשרוב וג'ני לוביץ' ,וכן
הרבו להופיע בו הזמרות דמארי וחנה אהרוני והזמרים יוסף גולנד ושמשון בר־נוי .בתאטרון באה לידי ביטוי השפעת
הקברט האירופי.
מתוך ריאיון שערכה ט' אלירם עם וילנסקי 25 ,בינואר .1994
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אף שרכש את השכלתו האקדמית בקונסרווטוריון בוורשה והתמחה
בקומפוזיציה ובניצוח ,מצאו במנגינות שכתב 'תימניּות' 4.וילנסקי סיפר
שנהג לבוא לבית הכנסת שבכרם־התימנים בחגים כדי להאזין למוזיקה
התימנית ולספוג אותה 5.הוא אהב את הקצב והחן של התימנים ,והתחיל
לכתוב במה שנראה לו כסגנון התימני6.
וילנסקי ידע לבחור טקסטים משובחים ,וכתב מוזיקה בין השאר
לשירי הזמר הרבים של נתן אלתרמן ( )1970‑1910על דמויות מקרב
יוצאי תימן .אלתרמן כתב בשנים  1952‑1934כארבעים פזמונים כאלה,
כשליש מהפזמונים העבריים שנכתבו על בני תימן 7.יחסו של אלתרמן
לכל הדמויות התימניות שעליהן כתב היה יחס של חיבה והערכה ,מתובל
בשנינות ובלהטוטי לשון 8.בטבלה  1רשומים תשעה־עשר השירים מאת
וילנסקי המכונים 'תימניים' 9,בסדר כתיבתם הכרונולוגי .שירים אלו
נבחרו מתוך הרפרטואר של וילנסקי בגלל יסודות תימניים בולטים ,כגון
הנושאים ,הדמויות ,השפה ,הדימויים ,הטקסט והביצוע על ידי זמרות
ממוצא תימני .להלן אסקור את המאפיינים החוץ־מוזיקליים של שבעה־עשר שירים מתוך הרשימה10,
ולאחר מכן אשווה בינם לבין שירים תימניים מקוריים על מנת לבדוק קשרים והשפעות מוזיקליות.

קתדרה

המשורר נתן
אלתרמן

טבלה  :1השירים ה'תימניים' של וילנסקי
שם השיר

שנה

התימניות11

 1934אלתרמן פרנסה והבדלי
מעמדות של העולה
התימני

 1שיר

משורר

נושא השיר

רקע ונסיבות כתיבת השיר ביצוע
נכתב לתכנית השלושים
ושלוש של תאטרון
'המטאטא'' ,הכל בסדר'
(בכורה  18בדצמבר )1934

מינה טוחנר (באתר
זמרשתhttp://www. ,
)zemereshet.co.il

 4לא נמצאה טענה מחקרית מובהקת בנדון אלא בדבריו של א' הכהן' ,מבוא' ,מ' וילנסקי ,תמיד כלניות תפרחנה :מנגינות
למלים ,תל־אביב תשל"ח.
 5ט' אלירם ,בוא ,שיר עברי :שירי ארץ ישראל :היבטים מוזיקליים וחברתיים ,חיפה תשס"ו ,עמ' .34‑33
 6ע' ליטוין ,הקדמה לאוסף דיסקים :כלניות וזמר :משירי משה וילנסקי ,אור־יהודה  ,2007עמ' .3
 7ד' אוריין ,הבעיה העדתית בתאטרון הישראלי ,תל־אביב תשס"ד ,עמ' .67
 8ד' אלמגור ,שושנת תימן :בני תימן בזמר העברי ,תל־אביב תשס"ט ,עמ' .71
 9שיר נוסף ,שלא נכלל ברשימה ,הוא השיר 'בשכונת התימנים' ,על בחורה הכמהה לפגוש חתן תימני .גם את מילותיו
של שיר זה כתב אלתרמן ,והוא הושר כנראה בהצגה של 'המטאטא' .השיר נדפס ונמצא בחוברת משוכפלת :צרור שירי
הנוער העובד ,גבע  ,1975עמ'  ,9אך לחנו לא נמצא.
 10להוציא שני שירים' ,פוקסטרוט תימני' ו'פזמון השליח' ,שלא מצאתי את לחניהם בארכיון לוינסקי בספרייה הלאומית.
 11לטקסט המלא ראו :נ' אלתרמן ,פזמונים ושירי זמר ,א ,תל־אביב תשל"ז ,עמ'  ;33‑31וכן :עוד שיר אחד ...משירי
מרדכי זעירא ,תל־אביב  ,1984עמ' .101
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שנה

שם השיר

נושא השיר

 1934אלתרמן תימני צנוע
מכרם־התימנים
מתאר את פער
המעמדות בין
התימנים לאשכנזים

 2פוקסטרוט
תימני12

 3פזמון

משורר

השליח13

נכתב לנשפי פורים
תרצ"ד

 1935אלתרמן תימני המתפרנס
משליחויות

 4אתה חיכית לי
(סעדיה בפולין)

 1935אלתרמן חיזור

אלימלך14

 1935אלתרמן חיזור

5

רקע ונסיבות כתיבת השיר ביצוע

נכתב עבור תאטרון
יוסי בנאי ויונה עטרי,
ה'מטאטא' ,להצגה 'שמע עיבוד אריה לבנון,
קולנו' (בכורה  21בדצמבר באלבום 'תל־אביב
)1935
הקטנה' ()1958
(באתר זמרשת)
נכתב עבור נשפי פורים
של ה'מטאטא'

גמליאלית ויעקב טימן
(( )1945באתר זמרשת);
יונה עטרי ואילי
גורליצקי ,באלבום
'שוק המציאות'
()1965

 1936אלתרמן העולה מתימן וחלומו נכתב בהשראת סגירתו של גמליאלית (באתר
נמל יפו לכניסת עולים
לראות עולם
זמרשת); רבקה זוהר,
עקב מאורעות הדמים
באלבום 'צץ וצצה'
(הפקה מקורית ,1969
מחודשת )2006

 6גדליה
רבע איש
(למרחקים)15

 7מרים ושמעון

 1936אלתרמן חיזור

12
13
14
15

אינו רשום באקו"ם,
סימן שלא הוקלט

לטקסט המלא ראו :אלתרמן (שם) ,ב ,תשל"ט ,עמ'  .219‑217לא מצאתי את הלחן של שיר זה ושל 'פזמון השליח'
בארכיון וילנסקי בספרייה הלאומית.
לטקסט המלא ראו :אלתרמן (לעיל ,הערה  ,)11עמ' .12‑9
לטקסט המלא ראו :אלתרמן (לעיל ,הערה  ,)12עמ'  ;256‑254מ' וילנסקי ,תמיד כלניות תפרחנה :מנגינות למלים,
תל־אביב תשל"ח ,עמ' .11‑10
לטקסט המלא ראו :אלתרמן (שם) ,עמ' .253‑251
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שם השיר
 8נסים

9

ותמר16

גמליאל17

שנה

משורר

נושא השיר

רקע ונסיבות כתיבת השיר ביצוע

 1936אלתרמן חיזור

 1945אלתרמן אהבה
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זוהר וטליה שפירא,
עיבוד לבנון ,באלבום
'צץ וצצה' ()2006 ,1969
מתוך התכנית השנייה
של תאטרון 'לי־לה־לו',
'ריאיון בלי־לה־לו'
(בכורה  18בינואר )1945

דמארי (תקליט מסחרי
 78סל"ד; באתר
זמרשת)

 10בכרמי

תימן18

 1945אלתרמן חיזור

רוחמה רז ,באלבום
'רקפת' ()1977

 11אין לי

פנאי19

 1946אלתרמן סעדיה נחום מתימן
שמספיק לעשות
הכול בעוד האחרים
מתלוננים על חוסר זמן

כנראה טובה פירון ,אך
אין פרטים באקו"ם

 12מרים בת
נסים20

13

ירוחם21

 14מרבד הקסמים

16
17
18
19
20
21

 1947אלתרמן מסע משפחתי לארץ
הקודש

הופיע לראשונה בתכנית
העשירית של תאטרון
'לי־לה־לו'' ,לא יותר מדי'
(בכורה  18במרס ;)1947
שיר אורח בפסטיבל הזמר
המזרחי 'למנצח שיר
מזמור' (תשל"ג)

יונית שקד־גולן,
בעיבוד מיכאל וולפה
()2004

 1947אלתרמן מוכר הגזוז שהפך
לשדכן

נכתב לתכנית 'ארצנו
הקטנטונת' בתאטרון
'לי־לה־לו'

אינו רשום באקו"ם,
סימן שלא הוקלט

נכתב בעקבות עליית
יהודי תימן; נקרא גם
משפחת משולם

דמארי

 1950מוהר

עלייה

לטקסט המלא ראו :נ' אלתרמן ,צריך לצלצל פעמיים :שירי זמר ,שירי ספר ,פזמונים ,תל־אביב  ,2002עמ' .140‑138
לטקסט המלא ראו :אלתרמן (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .15‑11
לטקסט המלא ראו :שם ,עמ' .56‑54
לטקסט המלא ראו :שם ,עמ' .79‑76
לטקסט המלא ראו :שם ,עמ' .123‑119
הקטלוג בארכיון וילנסקי בספרייה הלאומית וגם אוסף מאיר נוי הפנו ללחן של אדמון .לטקסט המלא ראו :אלתרמן
(לעיל ,הערה  ,)12עמ' .136‑132
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שם השיר

שנה

זָ הרה22

 1950רפאל
קלצ'קין

אהבה וגעגועים

 1954אורלנד

העולה המסתפק
במועט

 16זכריה בן
עזרא23
 17בכרם

תימן24

משורר

רקע ונסיבות כתיבת השיר ביצוע

נושא השיר

 1958אלתרמן חיזור

חנה אהרוני (אתר
זמרשת)
נכתב לתאטרון 'לי־לה־לו' ביצעה לראשונה אהרוני,
הוקלט בשנת 1954
המילים המקוריות ללחן
בנאי ועטרי ,עיבוד
של זעירא 'למולדתי';
לבנון ,באלבום 'תל־
הדואט התימני הראשון של אביב הקטנה' ()1958
אלתרמן ,נקרא גם 'טנגו
(באתר זמרשת); זוהר
תימני'
ומנחם זילברמן ,עיבוד
מישה סגל ,באלבום 'צץ
וצצה' (הפקה מקורית
 ,1969מחודשת )2006
הוקדש לדמארי

אהבה וחיזור

 18רחמים

 1968מוהר

 19רחמים

 1984אלתרמן עבודה ופרנסה

עפרה חזה ,עיבוד
שם טוב לוי ,באלבום
'אדמה' ()1985
חזה ,באלבום 'אדמה'
()1985

יסודות תימניים חוץ־מוזיקליים בשירי אלתרמן ווילנסקי
וילנסקי הלחין פורטרטים בלתי נשכחים של מגוון דמויות מהוויית החיים של עדת התימנים .חמישה־עשר מתוך
תשעהעשר השירים הולחנו למילים של אלתרמן ,ושבעה מתוך השבעה־עשר נכתבו לתכניות תאטרון ה'מטאטא' 25ו'לי־
לה־לו' .שירים אחדים מאלו שכינה יוסף גולדנברג 'הזמר המזרחי הישן' 26התערו בזמר המזרחי החדש ,התחבבו על קהלים
שונים ,ואף הוקלטו בביצועים שסגנונם שונה.
22
23
24
25

26

לטקסט המלא ראו :מ' וילנסקי ,על הכביש ירח :עוד מנגינות למלים ,תל־אביב תשמ"ב ,עמ' .29‑27
לטקסט המלא ראו :שם ,עמ' .31‑30
לטקסט המלא ראו :זעירא (לעיל ,הערה  ,)11עמ' .117
ה'מטאטא' היה תאטרון עברי סטירי אשר פעל בשנים  .1954‑1928הוא שימש במה לסטירה פוליטית אקטואלית שבחנה
באופן ביקורתי את המתרחש בארץ .מייסדו ומנהלו הראשון ,י"מ דניאל ,שהיה בעל ניסיון בניהול תאטראות בבוקרשט
ובסופיה .את החומר להצגות ה'מטאטא' כתבו סופרים ומשוררים בארץ־ישראל כעמנואל הרוסי ואברהם שלונסקי
(שהגדיר את ה'מטאטא' — 'מעט התה שנשאר מן הקומקום' ['הקומקום' היה תאטרון סטירי שהקים אביגדור המאירי
בשנת  ,1927ושנסגר לאחר זמן קצר]) .שחקניו הידועים של ה'מטאטא' היו יעקב טימן ,יעקב אבא (אבאל'ה) ,בצלאל
לונדון ,שמואל רודנסקי (לימים שחקן 'הבימה') ,וכן זלמן לביוש ומשה חורגל (שניהם לימים שחקני התאטרון 'הקאמרי').
י' גולדנברג' ,זיקות והבדלים בין רפרטואר שירי ארץ ישראל המזרחיים לרפרטואר המזרחי החדש' ,איגוד ,ג (תשס"ח),
עמ' .322
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אח ואחות מעולי
תימן חוגגים את
יום העצמאות,
מעברת קולה,
 10במאי 1951

(צילום :דוד אלדן)

השירים ה'תימניים' עוסקים בשלושה נושאים עיקריים :עלייה וכמיהה לארץ־ישראל; 27אהבה —
חיזור ,חתונה וזוגיות; חיי התימנים בארץ־ישראל ,בדגש על הבדלי המעמדות החברתיים.
חלק מהשירים ('מרים בת נסים'' ,בכרמי תימן' ו'זהרה' למשל) מדגישים ערכי לאום ושייכות ואת
חשיבות התא המשפחתי והזיקה למסורת .בשיר 'מרים בת נסים' ( )1947מסופר סיפור עלייה מתימן
מנקודת מבטה של מרים ,אחות גאה לאחד־עשר אחים .בני המשפחה מוצגים מגדול עד קטן (כולל
החמור) בשמותיהם הפרטיים ברשימה ארוכה שהיא הפזמון החוזר .בני המשפחה מאושרים וחדורי
אמונה שנפלה לידיהם הזכות לעלות לארץ הקודש ,ובעזרת האופטימיות והאמונה הם מתגברים על
הקורות אותם בדרך ועל מי שביקשו להתנכל להם .המשפחה הענֵ ָפה ,שבאה מן המדבר ,לומדת כיצד
 27בעקבות מבצע 'על כנפי נשרים' (שכונה גם מבצע 'מרבד הקסמים' או 'ביאת המשיח') ,מבצע העלאתם של יהודי תימן
לישראל ,שנמשך כל שנת  ,1949ושבמסגרתו הובאו לארץ  48,000יהודים .שם המבצע מבוסס על הפסוק 'וָ ֶאשא אתכם
ואבא אתכם אלי' (שמות יט ,ד).
על כנפי נשריםִ ,
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ילדים תימנים
בחגיגת ט"ו
בשבט הראשונה
בארץ ,מעברת
ראש־העין,
פברואר 1950

(צילום :זולטן קלוגר)

להתנהל ברחוב הומה וסואן בעיר .השיר מסתיים בהבעת תקווה שבעתיד יכירו המנהיגים בעובדה
שהניצחון על שונאי ישראל הושג בזכות העולים מתימן.
בשיר 'מרבד הקסמים' ,שכתב מוהר ( ,)1950מתוארת משפחת משולם בכפר בתימן טרם עלייתם
לארץ־ישראל .המשפחה חיה בכפר שכוח אל שאין בו חיי ִקדמה או תרבות מערבית ,וחולמת לעלות
לארץ הקודש .חלומם מתגשם ,אך במקום המשיח על חמור בא לכפר שליח ובישר כי ייגאלו ויעלו
הּודים /
ּוב ְּכ ָפר יֵ ׁש יְ ִ
ׁשֹוכן לֹו ְּכ ָפר ָק ָטן ַ /
ימן ָׁ /שם ֵ
ימן ,הֹו ְּב ֵת ָ
לארץ המובטחת במרבד הקסמיםּ'ְ :ב ֵת ָ
יֹוׁש ֶבת ָּ /כל
ּוב ְק ֵצה ַה ְּכ ָפר ֶ
נֹועֹ ,לא ֵּבית ַעם ִ /
קֹול ַ
רּודיםֵ ,אין ָׁשם ְּכ ִביׁש וְ ֵאין ַר ֶּכ ֶבת ֹ /לא ְ
ּומ ִ
ֲענִ ּיִ ים ְ
יח  /וְ ֵה ִביא ָּכזֶ ה
יע ִעם ֲחמֹורַ / ,עד ֶׁש ָּבא ַל ְּכ ָפר ָׁש ִל ַ
ּיֹופ ַ
יח ֶׁ /ש ִ
חֹול ִמים ֵהם ַעל ָמ ִׁש ַ
ִמ ְׁש ַּפ ַחת ְמ ֻׁש ָּלם  /וְ ְ
ּומ ִביא
גֹואל ֶ /את ָה ָעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֵ /
ּפֹודה וְ ֵ
עֹובר ִמ ְד ָּב ִרּיֹות וְ יַ ִּמיםַ / ,ה ֶ
ִמזְ מֹור / :יְ ב ָֹרְך ָּבזֶ ה ַמ ְר ַבד ַה ְּק ָס ִמים ָ /ה ֵ
ְלחֹוף ִמ ְב ַט ִחים ֶ /את ָה ָעם ַעל ַמ ְר ַבד ַה ְּק ָס ִמים!'.
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חתונה תימנית
בכרם התימנים,
1979
(צילום יעקב סער)

נושא מרכזי אחר בשירים הוא האהבה .בשירת תימן המוקדמת 'מה מבקשת האישה התימניה? היא
אמּהִ .עתים מבקשת
מבקשת אהבה ועורגת לאהוב לבה ,אם בדרך ישירה ואם בדרך של תחנונים אל ָ
'מוכרים' אותה
ְ
היא כי יגאלו אותה מייסורי אהבתה ,ועתים מקוננת על מר גורלה ועל כך שהוריה
ומשלחים אותה מבית אבא לבית הורי בעלה' 28.השיר 'אלימלך' ( )1935מספר על בחור גאה ושובר
לבבות מנווה־צדק שזכתה בו מרים' :יָ אֲ ,אנִ י גֵ ָאהֵּ / ,בין ָּבנֹות ֵמ ָאה ִּ /בי ָּב ַחר לֹו ְל ֵר ָעה! ִ /ה ְתגַ ִאי ִמ ְריָ ם/ ,
ימ ֶלך ,זֶ ה ֹלא ְס ָתם!'' .אתה חיכית לי' ( )1935הוא דו־שיח בין זוג האוהבים
יֵ ׁש ָלְך א ֶֹׁשר — יָ ם!  /זֶ ה ִ'ל ֶ
חביבה וסעדיה המבטיחים זה לזה עולם ומלואו בתל־אביב הקטנה בראשית דרכה'ַ :אל ְּת ַד ְּב ִרי ָּכזֹאת,
ּפֹור ַחת/ .
עֹולהָׁ .שם ְּת ֵאנָ ה ַ
ם־ׁשנַ יִ ם תּל ֲא ִב ָיבהָ / .שם ַה ָּת ָמר ֶ
ַאל ִּת ְת ַע ְּצ ִביֲ ,ח ִב ָיבה / .נִ ַּסע ְּביַ ַחד ְׁשנַ יִ ְ
ָה ַא ֲה ָבה נִ ְד ֶּב ֶקת ׁ ָשם ְּכמֹו ַק ַד ַּחת' .בשירים ִ'מרים ושמעון' ו'נסים ותמר' ( )1936הבחורה מביעה חשש
שהבחור יעזוב אותה או ַ'מ ִּציע ַמ ְמ ַּת ִקים ִלגְ ִבירֹות' אך לבסוף הם מתפייסים בדברי כיבושין של הגבר:
'יָ פֹות יֵ ׁש ֵאין ִמ ְס ָּפרַ ,אְך ֵאין ָּכמֹוְך ָּת ָמר!'.
השיר 'בכרמי תימן' ( )1945מתאר נערה שהגיעה לפרקּה .היא מתרגשת ואף חוששת מבואו של
החתן המיועד ,ומתקשטת לכבודו בשמלת שבת .כל בני הבית חשים בהתרגשותה ובטלטלה הרגשית
שהיא חווה בלא לדעת לפרשּה או להגדירּה .אחיותיה מבררות מדוע לבשה בגדי חג ,אך היא אינה
משיבה להן אלא שואלת כל אחד מהוריה מדוע ִלבּה צוחק ,בוכה ושר .הנערה יודעת שהיא אמורה
להשתדך ,אך רוצה לדחות את הקץ .נראה שהיא מאוהבת בבחור ,ועל כן היא מתחננת לפני אביה
 28אלמגור (לעיל ,הערה  ,)8עמ' .22
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שימתין עד אחרי שבת ולא ייענה בינתיים לשידוך המוצע לה .בני המשפחה אינם נותנים לנערה
מענה ,אך שלוש יונים מנחמות הן סימן טוב לקראת העתיד הבלתי ידוע .כפי שגורלה של הנערה לוט
בערפל וגורם לה לפרפורי לב ,כך שמּה אינו ידוע .אלתרמן כינה אותה הבת או חבובה ,אולי משום
שתפקידה העיקרי הוא להיות בת צייתנית.
השיר 'זהרה' ( )1950עוסק בנערה שעלתה מבוכארה ולא מתימן ,אך הוא נכלל בקבוצת השירים
ה'תימניים' של וילנסקי עקב הדמיון המלודי (שיפורט להלן) לשאר השירים בקבוצה .זהרה היא
נערה בודדה ועצובה המתגעגעת לעיר הולדתה .היא מתגוררת בירושלים ,אך נפשה חצויה :היא באה
מ'ארץ רחוקה' אבל ביתה ב'עיר העתיקה' 29.חומות העיר העתיקה צופנות סוד ומסמלות את חותם
הזמן וההיסטוריה של העם היהודי הנודד ,הנצור והמשתחרר'ַ .היְ ַד ְע ֶּתם? ֲ /אנִ י זָ ֳה ָרהֲ / ,אנִ י זָ ֳה ָרה
קֹודרֹות ָׁשם ַהחֹומֹות,
יקהְ / .
יתי ָּב ִעיר ָה ַע ִּת ָ
ּבּוכ ָרהֲ / ,א ָבל ֵּב ִ
חֹוקהֵ / .מ ֵע ֶבר יָ ם ָו ַהר ֲ /אנִ י ֵמ ִעיר ָ
ֵמ ֶא ֶרץ ְר ָ
יֹוצאֹות ְּב ֶע ְרּגָ ָתןֶ ,ע ְרּגַ ת ִא ָּׁשה
ּבּוכ ָרה ְּכיֹונֹות הֹומֹות ְ /
ּובנֹות ָ
חֹות ָמן ַעל ֶא ֶבןְ / ,
ַ /א ְל ֵפי ָׁשנִ ים ִה ְט ִּביעּו ָ
אֹוה ֶבת' .בנות בוכארה באו מהגלות והשאירו את נעוריהן בארץ רחוקה ,אך זהרה נותרה מיותמת גם
ֶ
בארץ החדשה כי אהובּה לא שב מהמלחמה על ירושלים.
'בכרם תימן' ( )1958מתאר את תמר העורגת לחתנה סעדיה וממתינה לו בשמלת השבת .היא
חוששת שבבואו יעיר את הוריה ,אך החתן המיועד משכנע אותה שהוריה כבר יודעים על קיומו:
נֹוׁש ֶבתֶ / .צ ֶמד ֵעינַ יִ ך ְּב ַבת ַא ַחת ִּ /בי ַמ ְד ִליקֹות ַׁש ְל ֶה ֶבתַ / .מ ֵּכה ִּבי
רּוח ַצ ָחה ֶ
ימן יָ ֵר ַח ָשטַ / ,
ְ'ּב ֶכ ֶרם ֵּת ָ
יֹוד ַעת ְּכ ָבר'.
...אל ִת ְפ ֲח ִדיָּ ,ת ָמרִ / ,א ָמא ַ
דּוע ַ /
סֹובב וְ ֹלא ֵא ַדע ַמ ַ
ֹאׁשי ָע ַלי ֵ
נּוע / ,ר ִ
ַה ֵּלבֱ / .אחֹז ִּבי ַואל ָּת ַ
לּבחור ,שממנו
'גמליאל' ( )1945הוא שיר אהבה של נערה שחרחורת לחמור קטן ונחמד במקום ָ
התייאשה .היא מבקשת מחמורּה שלא יקנא לה כאשר תינשא בבוא היום ואף יוביל אותה אל חופתה
קֹומ ְתָך ּוזְ נָ ְבָך ִמ ְס ַּת ְל ֵסל/ .
יאל / .ונָ אוָ ה ָ
יאל / .וְ ָאזְ נֶ יָך ָׁשוֹות נְ ִשיקֹות ,גַ ְמ ִל ֵ
צֹוחקֹות ,גַ ְמ ִל ֵ
ִ'ּכי ֵעינֶ יָך ַא ַלי ֲ
יאל'.
עֹולם ,גַ ְמ ִל ֵ
מֹותָך ָּב ָ
ֵאין ֲחמֹור ְּכ ְ
נושא נוסף הרווח בשירים ה'תימניים' הוא חיי התימנים ,המתאפיינים בצמצום ובצניעות .לרוב
סטיריקנים
היה גיבור הפזמון התימני שליח עסוק ,מטאטא רחובות ,מנקהַׁ ,שמש או מוכר עיתוניםִ .
ופזמונאים אשכנזים רבים ניגחו את הממסד האשכנזי באמצעות הפועל התימני .למשל אלתרמן תיאר
בשירו ה'תימני' הראשון' ,שיר התימניות' ( ,)1934שתי עוזרות תימניות שמנקות את משרדי עיריית
חֹותי ַמ ְח ַמל ֵעינִ יִּ / ,ב ְס ַמ ְרטּוט ֱאחֹוזִ יַ / ,ה ְּס ַמ ְרטּוט הּוא ֵּתימֹונִ י ַ /אְך
תל־אביב ואחת אומרת לאחרת'ֲ :א ִ
ַהּבֹוץ ִׁש ְיּכנֹוזִ י' .ולבסוף עקץ אלתרמן ואמר שבשביל לנקות את העירייה כראוי ,לא יספיק כל מגדל
המים.
בשיר 'למרחקים' ,המוכר בשם 'גדליה רבע איש' ( ,)1936תימני קצר קומה וחסר כול המתפרנס
כס ָּבל פשוט הסוחב שקים ,מספר על כמיהתו לעלות על אנייה שתובילו אל העולם הגדול — כך יוכל
ַ
לשוב ממסעותיו ולספר לאביו על העולם הגדול ,שבעצם ראה רק בדמיונו'ֲ :אנִ י הּוא ּגְ ַד ְליָ ה ֶר ַבע ִאיׁש/ ,
צֹומ ַחִ / .אם ֵאין ִלי ַּביִ ת ,יֵ ׁש ִלי ְּכ ִביׁש  /וְ ַעל ַה ְּכ ִביׁש יָ ֵר ַחּ / .פֹה ָל ֶא ָחד יֶ ְׁשנָ ה ֵמ ָאה  /וְ ַל ֵּׁשנִ י
ֲא ָבל ֲאנִ י ֵ
 29לדברי אלמגור זהו הפזמון היחיד שנכתב בעברית על העיר העתיקה בשנים  .1967‑1948ריאיון עם דן אלמגור23 ,
ביולי .2010
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רֹוצה
אֹותיִ ם / .וְ ַדי ָס ַח ְב ִּתי ְּכ ָבר ַׂש ִּקים ְ /ו ַר ְצ ִּתי ֵהּנָ ה ָׁש ָּמה — ֲ /אנִ י ֶ
אתיִ ם / .וְ ִלי ֵפ ָּאה וְ עֹוד ֵפ ָּאה  /וְ יַ ַחד ְּפ ַ
ָמ ַ
רֹוצה ַהּיָ ָּמה' .השיר 'ירוחם' ( )1948מתאר מוכר גזוז שמתאים לכל אחת את המשקה
ַל ֶמ ְר ַח ִּקיםֲ / ,אנִ י ֶ
המתאים לה — משל להתאמת בן זוג ,וברבות הימים אכן הופך לשדכן .בשיר 'זכריה בן עזרא' ()1954
עסק אלתרמן בחיים במעברה ,שרק התימני המסתפק במועט שמח בה בחלקו למרות העוני והתנאים
הקשים .זכריה הפטריוט הגאה אוהב את המדינה ומרגיש 'מלך' כאשר הוא רוכב על חמורו בארץ־
ישראל .אף שאינו מבין בפוליטיקה הוא תומך בבן־גוריון ומתאר את פגישתם הדמיונית בשדה־בוקר.
ימנִ י  /עֹוד ֹלא ָח ֵסר ְמאּום לֹו / .יַ אִ ,מי
מֹוצא ְּפגָ ם אֹו מּום לֹו ַ /רק ָה ֶא ָחדַ ,ה ֵּת ָ
'ּפֹה ָּכל ָע ִׁשיר וְ ָכל ָענִ י ֵ /
יח — ַ /הּכֹל ְּכ ַדאי /
ּובא ַה ֶּמ ֶלְך ַה ָּמ ִׁש ַ
יח ָ /
ּגֹואל? ִ /אם נִ ְת ַקּיֵ ם ַמה ֶּׁש ִה ְב ִט ַ
ִּפ ֵּלל  /יַ אִ ,מי ִמ ֵּלל ֶׁ /שּיִ זְ ְּכ ֵרנִ י ַה ֵ
ִאם טֹובִ ,אם ַרע  /נְ אּום זְ ַכ ְריָ ה ֶּבן ֶעזְ ָרא!'.
בשירים ניכרות השפעות שפתיות משלושה מקורות :שפת התפילה וביטויים בארמית ('לחמא
('ׁש ְּכנֹוזי'
עניא'' ,ימה'' ,יקודה'' ,ירחם השם'' ,בעזרת השם'); שפת המולדת הערבית־התימנית ִ
[אשכנזי]' ,תימוני' [תימני]' ,יא' [מילת בקשה]' ,אמא־אם' [אמי בהדגשה]' ,חּבוב' ו'חּבובה' [חביב(ה)],
'מֹורי' [מורה בעגה תימנית מלעילית]' ,קהווה' [קפה]' ,חכים' [רופא]' ,בוליטיק' [פוליטיקה]' ,וולא'
ִ
30
[אבטיח]);
'בטיח'
[עגבנייה],
'בנדורה'
[הלילה],
ליל'
'יא
[באמת],
חיי'
'וחייאת
[ולא],
אנגלית ,עקב
שלטון המנדט (מיניסטר ,ג'נטלמנים ,טיליגנטי ,מיי לאב ,האו יו אר ,מינק ,פאטיו ,למון סקווש,
אנגלו סכסי ,טמפרמן ,דרלינג ,פלירטים) .שיבושי הלשון באנגלית מרמזים על שימושו של המשורר
בשפה גבוהה כמבע אירוני ,ומבטאים את השפעת השלטונות או ניסיון של הדובר להיטמע ולהשתלב
בחברת המהגרים .נוסף על כך שזורים בשירים שיבושי לשון של עולים חדשים בעברית ,למשל
'ּופ ְתאֹום יִ ְראּו ֵהם ֶאת ֲאנַ ְחנּו' .השמות התימניים השכיחים חוזרים על עצמם ,והיה
ַ'ה ַּׁש ַער יִ ָּפ ֵת ַח' או ִ
להם בזמנם צליל מיוחד ושונה :זכריה ,סעדיה ,נִ סים ,רחמים ,ירוחם ,תמר ומרים.
מוטיבים חוזרים בשירים אלו הם החמור והיונה .החמור הוא ידידּה הקרוב של הנערה התימנייה:
נושא המשאות ,דמות תנ"כית ,מבשר המשיח והגאולה ולעתים אף תחליף לאהוב ('גמליאל') .היונה
מופיעה כמבשרת בשורות ,סמל לשלום וביטחון וכן לאורח חיים הרמוני של אהבה וזוגיות ('בכרמי
תימן') .בשיר 'זוהרה' בנות בוכארה העולות החדשות משולות ליונים הומות ומקוננות המתגעגעות
אל האהוב שהלך להילחם בין החומות ולא חזר .לאחר הקמת המדינה ,עזבה השירה ה'תימנית' את
כרם־התימנים ונדדה להרי ירושלים ,למעברה 'אצל הכביש לנתניה' ולשעריים31.
רוב השירים ה'תימניים' נכתבו עבור דמארי ,אך גם זמרות רבות אחרות ביצעו אותם ,חלקן לא
תימניות ששרו בסגנון מערבי ובהגייה גרונית מודגשת של העברית .דמארי ביצעה גם שירים לא
'תימניים' של וילנסקי .בשנות החמישים היא התארחה בתכניות הרדיו שלו ב'קול ישראל' ,וביצעה
בהן שירים חדשים שהלחין (כדוגמת 'צריך לצלצל פעמיים') ,וכן הקליטה מספר שירים שלו שביצעה
במקור להקת הנח"ל ('הורה ממטרה'' ,מול הר סיני'' ,בלדה על מעיין וים' ועוד) ,ועד מהרה הם זוהו עמה
 30על שיבושי הלשון התימניים ראו :אוריין (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .57
 31א' הכהן ,בכל זאת יש בה משהו :שירי הזמר של תל־אביב בצליל ,באומר ובתמונה עם חג השבעים וחמש לייסודה,
תל־אביב תשמ"ה ,עמ' .137
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נערה תימנית
מדליקה נר
במעברת עקיר
(עקרון)1949 ,
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יותר מאשר עם מבצעיהם המקוריים .בשנת  1949יצא וילנסקי עם דמארי לראשונה לסדרת הופעות
בארצות־הברית וליווה אותה בהופעותיה' .היינו יותר מזמרת בליווי פסנתרן :היינו צוות' ,סיפרה
דמארי על הופעותיה עם וילנסקי' ,הוא ידע והכיר את כל
השיגעונות שלי ,ידע בדיוק איזה ליווי אני רוצה ואיך.
למרות שהיה קפדן וקלסי ,ואני לעומתו טמפרמנטית,
הוא הצליח לעתים להתגבר על העדינות שלו ולהפוך
לטמפרמנטי בעצמו' 32.מכיוון שדמארי ביצעה את רוב
השירים ה'תימניים' ,התאים אותם וילנסקי לאישיותה
וליכולתה לבצעם באופן האותנטי ביותר ,כולל המבטא
וההגייה המזרחית המודגשת .דמארי מעולם לא זימרה
שיר ,היא סיפרה סיפור במנגינה ,ואף שלא כתבה את
השיר ,פירשה וחייתה אותו .כששרה דמארי בשידור רדיו
את 'שדמתי' (יצחק שנהר וידידיה אדמון ,)1927 ,העיר
רבינא' :בביצוע הזה הגיעה לאוזן המזרחיות הייחודית
של שירי ידידיה אדמון ,בלי ספק יש להיגוי של המלים
והאותיות חלק רב ברושם המזרחי שהשירים בפי דמארי
משאירים על אוזן השומע' 33.דמארי הייתה אטרקציה
בעיני מי שבאו ארצה מאירופה ,וקודם לכן לא ראו
מעולם תימנים .היא שמרה כל השנים על דיקצייה והיגוי
ברורים ,ביטאה חי"ת ועי"ן גרוניות ,ופיתחה לה סגנון
לבוש מיוחד ואישי שכלל שמלות רקומות ותכשיטים
בולטים; סגנון הלבוש האקזוטי שזוהה עמה היה ֵחלק
מקסמה .כאשר דמותה לנגד עיניו כתב לה וילנסקי
פזמונים שנדמו בעיני הקהל והמבקרים כהתגלמות השיר
התימני בביצוע ישראלי.
מבחינת הנתונים החוץ־מוזיקליים עולה שרוב הקורפוס ה'תימני' של וילנסקי הולחן מאמצע
שנות השלושים ועד אמצע שנות החמישים של המאה העשרים ,ושניים־שלושה שירים נוספו לאחר
מכן .את מילות רוב השירים כתב אלתרמן בעבודה משותפת עם וילנסקי ,ורק שלושה שירים כתבו
משוררים אחרים :מוהר ,קלצ'קין ואורלנד .שפתו של אלתרמן בשירים אלה היא עברית ציורית חילונית
המתובלת בעגה תימנית ובשיבושי לשון של העולים ,והיא משקפת נקודת מבט סובייקטיווית של
משורר אשכנזי על רוח התימנים והבעיות המעסיקות אותם .כמחצית השירים היו מיועדים להצגות
בידור ,מופעי זמר ותאטרון (ה'מטאטא' ו'לי־לה־לו') .הם שיקפו את ההווי החברתי ואת טעם הציבור
 32ליטוין (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .5
 33מ' רבינא ,תוים :מילוס ישראלי' ,דבר 14 ,ביוני .1968
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באותם זמנים ,והיו יקירי הממסד .חמישה מהשירים עוסקים בפרנסת התימני או התימנייה ,מעמדם
ודמותם ,תשעה מתארים חיזור ,אהבה וזוגיות ,ושלושה נושאם עלייה והתערות בארץ .את רוב
השירים ביצעו זמרות תימניות (גמליאלית ,דמארי,
חזה ואחרות) .וכך בשל התוכן והביצוע נוצרה
האסוציאציה לשיר תימני.

שירי וילנסקי לעומת השיר התימני
המוזיקה של יהודי תימן היא קולית בלבד (מתוך אבל
על חורבן בית המקדש) ,ושירתם כוללת שירת גברים,
שירת נשים ,שירה מסורתית ושירה פופולרית34.
שירת הגברים כולה שירת קודש ,הן בבית הכנסת
והן בבית 35.ספרי הקודש — ה'תאג'' ,חמשת חומשי
וה'ת ְּכלאל' ,הסידור והמחזור — נועדו לשימוש
תורהִ ,
הגברים ,שכן רק הם למדו קרוא וכתוב ,והספרים
נכתבו ביד משום שלא היו בתי דפוס .ספר השירים של
יהודי תימן נקרא דיואן ,והשירים שבו בוצעו בעיקר
בבית ובאירועי מחזור השנה ומחזור החיים .הדיואן
נכתב כולו באותיות עבריות ,אך בשלוש לשונות
— עברית ,ערבית ומעט ארמית .יש בו שירים שהם
על טהרת העברית או הערבית ,אך ברבים מעורבות
שתי השפות ,ויש בהם מחרוזות או טורים בעברית
ובערבית לחלופין ,וכאמור גם מעט ארמית .חילופי
השפות נוצלו לא פעם להחלפת הדובר בשיר כמעט
בכל מחרוזת; הדמויות השונות משוחחות זו עם זו ,מגיבות ,משדלות ומפצירות זו בזו — ושיחתן
צובעת את השיר בצבעים עזים וחיוניים .למרות עירוב הלשונות הקפידו המשוררים על אחידות
המשקל ,החריזה והמבנה לכל אורך השיר ,דבר המעיד על שליטתם המלאה בשלוש הלשונות36.
ראשיתו של הדיואן כנספח בסוף ה'תכלאל' — אסופת שירים ,זמירות ותשבחות של משוררי תור
הזהב בספרד ,בעיקר ר' אברהם אבן עזרא ,ר' שלמה אבן גבירול ור' יהודה הלוי .במשך הדורות הלך
וגדל חלקם היחסי של משוררי תימן בדיואן ,ועם הופעת מי שנחשב הגדול שבהם ,ר' שלום שבזי,
 34א' בהט' ,פיוט ,זמרה ומחול של יהודי תימן' ,באתר 'הזמנה לפיוט' http://www.piyut.org.il/articles/286.html
 35כאשר שמעו עולי תימן בארץ שירה חופשית מכל רמז של עבודת ה' ובעלת תכנים שלא הכירו :נוף ,בעלי חיים ,צמחים,
אהבה וכיוצא באלו ,התנגדו רבים מהם להכללת שיעורי זמרה בתכנית הלימודים .ראו :י' צוריאלי ,חינוך וחברה בעדה
התימנית בארץ ישראל :תרמ"ב‑תש"ח ,1948‑1882 ,ירושלים תש"ן ,עמ' .128 ,124 ,8
 36א' שרביט וי' עדאקי ,מאוצר נעימות יהודי תימן ,ירושלים תשמ"א ,עמ' לו.

שושנה דמארי
()1974
(צילום :יעקב סער)
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שער מעוטר של
דיואן ובו שירי
שלום שבזי ,תימן,
המאה התשע־
עשרה
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במאה השבע־עשרה ,הפכו שיריו למרכיב העיקרי בדיואן ,עד כדי כך שכיום דיואנים רבים מוגדרים
בכותרתם קובץ שיריו של שבזי ,אך הם כוללים גם שירים של אחרים .זיהוים של מחברי השירים
מבוסס לרוב על הסימן (האקרוסטיכון) ,כלומר האותיות הפותחות את מחרוזות השיר ,והמסמנות
את שם מחברו; לעתים הזדהה המשורר גם בגוף השיר ,לרוב לקראת סיומו.
רבים מהשירים כתובים ללא כל סימן או שסימנם אלף־ביתי ,ואי אפשר לזהות
את מחברם אלא אם כן ציין את שמו בגוף השיר.
לדברי גרזון־קיוי 'שירת הנשים בתימן היא שירה עממית ,שירת חולין
בשפה הערבית המדוברת ,אשר נמסרה מפה לאוזן ואולתרה פעמים אין־ספור
לצורך השעה' 37.בשירה זו בא לידי ביטוי עולמן הרוחני של הנשים ,ולדברי
נסים בנימין גמליאלי בשירה הן 'שפכו ִלבן ,ביטאו את סבלן ,הזילו דמעה
על קשיי יומן ,התפללו ,אהבו ,התבדחו ,התפלמסו וקנטרו' 38.הנושא המרכזי
בשירתן הוא האהבה ,ונשים חיברו שירי אירוסין ונישואין ,שירי עבודה ,שירי
ילדים ,שירי מחול ,שירי משחק ועוד .השירים בוצעו בליווי כלים ריתמיים
(פח ,תוף או צחן — צלחת נחושת שהקישו עליה באצבעות מטובעות)
ובתוספת מחיאות כף .היעדר כלי מלודי ִאפשר לזמרת לבצע את המנגינה
באופנים שונים לפי ראות עיניה ובהתאם למצבה הרגשי .לדברי גילה פלם
'השיר התימני לא היה קיים במסגרת של התבטאות פומבית ,הוא לא חרג
מן התחומים של התימנים ושימש רק בפעילויות של מעגל חיי העדה .ברכה
צפירה הייתה הראשונה אשר העלתה על הבמה את השיר התימני .כתוצאה
מפעילותה השתלב השיר התימני במסגרת של התרבות הממסדית של החברה
היישובית בשנות השלושים'39.
הזמרת אסתי קינן־עפרי ביארה כי 'אצל התימנים הכול טהור ,העובדה
ששירתם אינה משויכת לכלי נגינה ערבי המכוונן למקאמים מזכירה מוזיקה
גרגוריאנית ,אצלם נשמרה מגֵ רה מבית המקדש' 40.לאה אברהם ,רקדנית
וסולנית בלהקת 'ענבל' ,טענה ש'לעומת בן־חיים ,סתר ,ברתיני או אדמון
שפיתחו את הצד האמנותי של השיר התימני ,מלחיני השירים הפופולריים [כדוגמת וילנסקי] לא
שאבו באמת ממקורות תימניים ,אלא הביאו את התרשמותם האישית מהאווירה ,הקצב והקצף'41.
לכן היא לא מצאה דמיון בין שירים מקוריים לבין השירים ה'תימניים' של וילנסקי .גולדנברג ניסה

(אוסף מכון בן־צבי)

37
38
39
40
41

א' גרזון־קיוי ,מחקרים אתנו מוסיקולוגיים על עדות ישראל ,תל־אביב תשל"ב ,עמ' .53
נ"ב גמליאלי ,אהבת תימן :השירה העממית התימנית :שירת הנשים ,תל־אביב תשל"ט ,עמ' .28
ג' פלם' ,שילובו של השיר התימני בממסד התרבותי בארץ־ישראל של שנות השלושים על־ידי ברכה צפירה',
ש' גמליאל ,מ' מסורי־כספי וש' אביזמר (עורכים) ,ארחות תימן :שערים בארחות תימן ,לשון ,היסטוריה וחברה ,חקרי
ספרות ,תרבות חמרית ,ירושלים תשמ"ד ,עמ' .339
ריאיון עם קינן־עפרי 28 ,ביולי .2010
ריאיון עם אברהם 28 ,ביולי .2010
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להעריך את היחס בין שירי ארץ־ישראל המזרחיים לזמר המזרחי החדש ,וטען ש'הזמר המזרחי הישן
הוא זיוף המבטא אוריינטליזם קולוניאלי עשוי בידי אשכנזים ורק הזמר המזרחי החדש שהוא נחלת
המזרחיים האמיתיים מבטא את המזרח' 42.עם זאת יש גם יוצאים מן הכלל .למשל חוקר הזמר
העברי אליהו הכהן טען שהמשפט 'הסמרטוט הוא תימני והבוץ שיכנוזי' אשר שרות המנקות ב'שיר
התימניות' של אלתרמן ,המריץ כנראה את וילנסקי לרקוח גם את המנגינה חצי־חצי :את החלק
הפותח של השיר התאים לצלילי לחן 'אהבת הדסה' (ראו בנספח ,דוגמה  ,)2את החלק האמצעי כתב
מפרי עטו ,ואת הסיום התאים למנגינות תימן43.
בטבלה  2מודגשים ההבדלים המהותיים בין מדגם מייצג של שירים מתוך הדיואן לבין השירים
ה'תימניים' מאת וילנסקי (וראו בנספח דוגמאות תווים :)6‑1

טבלה  :2מאפיינים מוזיקליים של שירים מהדיואן והשירים ה'תימניים' של וילנסקי
מאפיינים מוזיקליים

מדגם שירים
מתוך
הדיואן44

ריבוי לחנים לאותו טקסט (לחנים מערים שונות :מנאכה,
חוגריה ,עדן ,שר'ג'רי)

√

מיקרוטונליות (שימוש במרווחי צלילים קטנים מחצי טון,
המרווח המינימלי במוזיקה המערבית)  /מינור

√

התפתחות מוזיקלית קצבית בתוך השיר

√

לחן מבוסס על חמשת הצלילים הנמוכים של הסולם

√

הכנסת טריל (קישוט) במקום קבוע ,בדרך כלל לפני הצליל
האחרון של כל משפט

√

חזרה על מוטיבים מספר פעמים בשיר

√

שינוי משקל בין המחרוזות

√

השתהות על המילה הפותחת של המשפט

√

השירים
ה'תימניים'
של וילנסקי

 42גולדנברג (לעיל ,הערה  ,)26עמ' .317
 43הכהן (לעיל ,הערה  ,)31עמ' .101
 44המדגם כולל את השירים 'לנר ולבשמים' (פיוט למוצאי שבת במסורת יהודי תימן)' ,אהבת הדסה' (שיר גאולה שמרבים
שיר בפרט במשתאות חתנים) ו'סעי יונה' (שיר שהמשורר פונה בו אל נפשו ומזמין אותה למסע רוחני) .לכל אחד מן
השירים כמה לחנים .למראי מקום ראו להלן ,הערה .60
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מדגם שירים
מתוך
הדיואן44

מאפיינים מוזיקליים

שיר סטרופי (שיר העשוי מחרוזות מחרוזות) במבנה כולל
שבתוכו מערכת חריזה משולשת

√

משקל כמותי ,המבוסס על הבחנה בין תנועות ארוכות
לקצרות' ,משקל היתדות והתנועות'

√

מבנה לא סימטרי של רוב טורי השיר

√

השירים
ה'תימניים'
של וילנסקי

סולם מז'ור  /מינור

√

מעבר למינור  /מז'ור בפזמון

√

(אטית) לפזמון (מהיר
שינויי טמפו (מהירות) בין מחרוזת ִ
וקצבי)

√

'רגעים' של החלפת משקל סמוך לפזמון או בתוכו מארבעה
רבעים לשניים או לשלושה

√

סינקופות (הטעמה של פעמה שאינה אמורה להיות מוטעמת
או אי נגינה של פעמה שאמורה להיות מוטעמת) מרובות

√

מקצב מנוקד (מקצב של ארוך־קצר־ארוך־קצר) או שמינית־
רבע (קצר־ארוך) בדומה לצעד תימני

√

מרווחים אופייניים :מנעד מצומצם הנע בדרך כלל בצעדים

√

√

עיטורים של סקונדות מוגדלות (מרווח של טון וחצי בין שני
צלילים סמוכים בסולם)

√

מליסמה (מתיחת הברה לכמה צלילים) חוזרת לסירוגין
בפעמה השנייה או השלישית או בסופי משפטים

√

התאמה לטקסט :שבירת תבנית מטרית של המשפט הקצר על
מנת לתאר את המתרחש בטקסט; חזרה על צלילים על מנת
לשקף סטטיות או התרגשות

√

מבנה מחרוזת ופזמון (קדמה ואתנחתא באמצע תיבה ראשונה
או שנייה ,משפטי שאלה ותשובה בני שתי תיבות עד ארבע)

√
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דיון
על פי טבלה  2לא נמצאו מאפיינים משותפים לשירי הדיואן ולשירים ה'תימניים' של וילנסקי,
למעט מאפיין אחד — המנעד המצומצם והתנועה בצעדים .המוזיקה הליטורגית של יהודי תימן
מושרת במנעד צלילים צר ובנויה סביב טון מרכזי אחד ,צליל פועם ( ,recto tonoצליל אחד המוחזק
לאורך המשפט) .ואילו אצל וילנסקי המנעד הצר והתנועה המלודית מרובת המליסמות יוצרים חוויה
המעוררת אסוציאצייה מזרחית 45,אך אינם מצדיקים את הכינוי שיר תימני.
השיר התימני מבוסס בעיקרו על לחן ללא ליווי הרמוני ,לחן המתרכז בצליל מרכזי ושואף אליו.
הוא אינו מושתת על מודוס מז'ור או מינור ,אלא על מיקרוטונליות (אף שזו אינה קיימת במוזיקה
התימנית כחלק אינטגרלי מהמערכת האינטונטיווית (הצלילית) .להבדיל משיר מערבי ,תמונת
התווים של השיר התימני אינה משקפת נאמנה את הלחן כפי שהוא מבוצע בפועל ,והשיר כפוף
למעשה לסגנון המבצע ועיר מוצאו .לדברי אבנר בהט 'הלחן הועבר רק בעל־פה — בשמיעה ,בצפייה
ובחיקוי ,ונרשם רק מראשית המאה העשרים' 46.המסורת התימנית לא ייחסה חשיבות בדרך כלל
לזהות המחברים .רבים מלחני הדיואן הם בעלי אופי רצ'יטטיבי ,דקלומיִ ,קצבם זורם ,והם בנויים
כאלתור על תאים מלודיים מסורתיים ,בדומה לשירת התפילה 47.בהט טען שבשירת תימן 'לחן אחד
יכול לשרת שירים שונים על מנת לגוון' ,וצפירה כתבה' :מכיון שהשירה הזאת היא נחלת משוררים־
יוצרים בלבד ,תמצא אצל כל "משורר" שינוי בנוסח .הצד המעניין אצלם הם המרווחים והמקצבים
החופשיים הבנויים על המלה בנגינתה ובחלוקת הברותיה'48.
מוזיקת השיר התימני מבוססת על משקל הטקסט והטעמים .שרביט מצא שני עקרונות בסיסיים
המאפיינים את המוזיקה המסורתית התימנית :העשרת המוטיבים על ידי הכנסת טרילים במקומות
קבועים ,בדרך כלל לפני הצליל האחרון של כל משפט (במיוחד בגרסת יהודי מנאכה ושר'ג'רי)
45
46
47
48

גולדנברג אפיין את המהלכים המלודיים של הזמר הישראלי 'בעל הזיקה למזרח להתמקד בצעדים מתוך מיעוט קפיצות —
בניגוד לשירי העם האירופאיים המושתתים על הרמוניה פונקציונאלית' (גולדנברג [לעיל ,הערה  ,]26עמ' .)328
נ' וא' בהטַ ,ס ְּפ ִרי ַּת ָּמה :שירי הדיואן של יהודי מרכז תימן בזמרת יוצאי מנאכה ,תל־אביב תשנ"ה ,עמ' .37
שם ,עמ' .38
ב' צפירה ,קולות רבים :אצילותה של השתייכות מחייבת :אוסף לחנים משל עדות המזרח בישראל ולחנים משל פלחים
ובדואים בישראל עם דברי הסבר ,רמת־גן  ,1978עמ' .34

137

קתדרה

שירת גברים
בבית מנחם ערוסי
בקרית־אונו בסוף
שנות השמונים
(צילום :יעקב אבירם)
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שושנה דמארי
בהופעה במסגרת
מפעל ה'טלתרום'
()1981

(צילום :יעקב סער)

ופיתוח המשפט המוזיקלי באמצעות חזרה על המוטיב הפותח 49.השוואה בין הביצועים השונים של
הטעמים מראה שבשירי שבת וחג יש צלילים נוספים ,ערכים ריתמיים ארוכים יותר ,והשיר נמשך
זמן רב יותר50.
שירת בית הכנסת התימנית ,שנועדה לעורר העצמה והתמסרות ,מתאפיינת באנטיפונליות,
כלומר שירה של קבוצה מול קבוצה :המורי מול נערים או נער מול קבוצה; זו שירה חזקה — ָעצמה
הנובעת מן הביצוע הקבוצתי — בעלת קצב אחיד ,לשם יצירת תחושת יחד ,בדרך כלל ללא ליווי (א־
קפלה) .ביצוע הטקס היהודי התימני ,שהתחלק בין החזן לקהילה ,התבטא באפקטים מסוימים :עלייה
הדרגתית בצליל ,מעבר חד של כל המנגינה למעלה בקוורטה (מרווח מוזיקלי בין ארבעה צלילים) או
פיתוח מלודי של החומר הבסיסי.
לחני וילנסקי לשירים ה'תימניים' כתובים על פי מסורת המוזיקה המערבית בסולם מינורי,
והמזרחיות מתבטאת בהם בקישוטים דמויי סלסול שנוצרו מפיגורות מלודיות בנות שניים‑שלושה
U. Sharvit, ‘The Role of Music in the Jewish Yemenite Ritual: A Study of Ethnic Persistence’, Ph.D. dissertation, 49
Columbia University, New York 1982, pp. 297–298

 50שם ,עמ' .316‑315
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צלילים דיאטוניים (שבעה מתוך שנים־
עשר התווים האפשריים באוקטבה במוזיקה
המערבית) ,השבים ומופיעים לאורך
השירים 51.הלחן בכללו מאופיין במליסמות
וסלסולים ,סינקופות ריקודיות או סקונדות
מוגדלות ,והמקצב מנוקד .לשירי וילנסקי
מבנה פראזות וטונליּות מערביות,
המשפטים סימטריים ,בני שתי תיבות או
ארבע ,מסתיימים במעין אתנחתא ,ומעוגנים
בסולם מז'ור או מינור .קיימים הבדלי טמפו
ואווירה ברורים בין המחרוזת לפזמון.
בכמה מן השירים יש יסודות המעצימים
את הריחוק מן הסגנון של השיר התימני
המקורי .למשל בתווי השיר 'אין לי פנאי'
מופיע בכתב ידו של וילנסקי אינטרלוד,
קטע ביניים ,במקצב הוולס .קטע ביניים
זה מתרחק מן המקצב המנוקד הבסיסי
של השיר ויוצר תחושה ריקודית סוחפת
אירופית במשקל משולש ולא מזרחית.
ייתכן שהשיר מוצג מנקודת ראותו של דובר
ניטרלי ,המבחין בהבדל בין אנשי הציבור העסוקים במשרדים ובמוסדות לבין סעדיה נחום מתימן,
שרק לו יש פנאי .בשני השירים שכותרתם 'רחמים' (מאת אלתרמן ומוהר) הושם דגש על מהלכים
הרמוניים שכיחים המופיעים ביצירות מערביות (.)I –> IV –> V –> I
ראוי לציין שווילנסקי ָש ַפע סוגות ,סגנונות ותכנים והיה מלחין רב פנים .עודד אסף כתב שהוא
פרץ כבר בשנת  1933בתערובת של קברט מרכז אירופי ו'רוויו' ביידיש בשיר 'דודה ,הגידי לנו
כן' למילותיו של עמנואל הרוסי ,בשירי 'הו הו' המלווים באקורדיון ודרבוקה עבור להקת הנח"ל
וב'תבלין המזרחי ברומנס מתוק־מריר של אלתרמן־וילנסקי־דמארי' .הוא הוסיף שווילנסקי גויס
פוליטית ('זכריה בן עזרא' למילים של אורלנד) 52,הציג אוריינטליזם 'מצועצע' ('רחל רחל' ,למילים
של מוהר) ,והשתמש בשפה המוזיקלית הפופולרית ואף הגלובלית המרכז אירופית (הרי השיר
'אלימלך' הוא טנגו לכל דבר) .לכן ,טען אסף' ,וילנסקי הוא פרדוקס' 53.אף אריאל הירשפלד הדגיש
 51ג' פלם' ,השתקפות המזרח בזמר העברי' ,מ' בר־און (עורך) ,אתגר הריבונות :יצירה והגות בעשור הראשון למדינה,
ירושלים תשנ"ט ,עמ'  .261‑248על השפעות מערביות ראו גם :גולדנברג (לעיל ,הערה  ,)26עמ' .329 ,325‑324
ּגּוריֹונָ ה ָ /א ַמ ְר ִּתי לֹו ִּת ְׁש ַמע ָאדֹון ַ /אל נָ א
ּבֹוקר ַּ /ב ֶּד ֶרְך ֶּבן ְ
אתי נֵ ס ִצּיֹונָ ה  /יָ ַר ְד ִּתי ִל ְׂש ֵדה ֵ
נֹולד ִּבי ֵלב ַא ֵחר  /נָ ָׂש ִ
'ֶ 52א ְתמֹול ַ
יִ ְּפלּו ָּפנֶ יָך ָּ /כל זְ ַמן ֶׁשּיֵ ׁש עֹוד ֵאל ֶע ְליֹון  /זְ ַכ ְריָ ה ַא ֲח ֶריָך'.
 53ע' אסף' ,הוא היה פרדוקס' ,הארץ 13 ,בפברואר http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/826009.html 2007
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המנצח והמלחין
משה וילנסקי
()1981
(צילום :יעקב סער)

קתדרה 140

עטרה איזקסון

את הצד האקלקטי ביצירתו של וילנסקי:
מחולות הורה [ ]...שירי קברטים [ ]...שירי תש"ח [ ]...שירי ילדים [ ]...נדמה שלא אדם אחד ומסוים עשה אותם,
אלא האויר או המקום .וילנסקי נתן לתרבות הישראלית את ה'צליל' המושתת על העולם המוסיקלי האירופי
הפוסט־רומנטי [ ]...בכל יחסו ל'שיר' ,הוא מתייחס אליו דרך הז'אנר מרחוק ,כמו שופן אל הולס; כאילו פעם
היה דבר כזה והוא מעלה אותו באוב [ ]...לכן כל שיר שלו נשמע אחרת לגמרי ,ונדמה כאילו חבויים בו כמה
מלחינים שונים .הוא ֶמלך ביצירת 'שמאלץ' ואלוף בעשיית הסגנון המזרחי הציוני54 .

מבחינת הביצוע נמצא שהשירים ה'תימניים' של וילנסקי נכתבו לטקסט מסוים מאת אלתרמן וביצעה
אותם בדרך כלל זמרת חילונית בליווי פסנתר או תזמורת .אף שקיימות לעתים מספר גרסאות
מולחנות לאותו שיר ,שלא כשירי הדיואן ,לא נמצאו גרסאות שונות לאותו טקסט של שיר 'תימני'
שכתב אלתרמן.
אם כך כיצד 'תעתע' בנו וילנסקי? הוא אכן אהב את הניגונים התימניים ששמע בבית הכנסת,
הושפע מהם ,ובהלחינו את שירי אלתרמן שאף ליצור אווירה תימנית .ייתכן גם שהייתה לו כוונה
נסתרת לקבל הכרה אמנותית של מלחיני המוזיקה הים תיכונית (אלכסנדר אוריה בוסקוביץ' ,פאול
בן־חיים ,מרק לברי ,חיים אלכסנדר ,יהויכין סטוצ'בסקי ,עדן פרטוש ומרדכי סתר) ,שלדברי ליאורה
ברסלר 'שאפו ליצור סגנון מקורי ומיוחד שיהיה שונה מהמסורת האירופית והיהודית שעליה גדלו'55.
וילנסקי היה מתוסכל מהעובדה שלא היה מקובל ואהוד על המלחינים הישראלים שכתבו בסגנון
המודלי החדש ,המושתת על סולמות מימי הביניים והרנסנס ,להבדיל מסולמות מז'ור ומינור .הוא
סיפר לאלירם ולאדווין סרוסי:
אני הייתי כאילו מוחרם ,כי המוזיקה שאני כתבתי הייתה זרה להם והם כתבו מוזיקה ישראלית [ ]...אני כתבתי
בסגנון בין־לאומי ,את המוזיקה הקלה ,ואני מאוד אהבתי ג'אז אז כתבתי משהו שהיה קרוב לג'אז .אהבתי את
ההרמוניות של ג'אז ,ואת ההרמוניה האירופית המקובלת .זעירא ,עמירן פוגצ'וב יצרו סגנון שהם היו בטוחים
האמתי ,ובכיוון הזה צריכה לצעוד המוזיקה הישראלית הבאה .והיות ובשבילי זה עוד
ִ
שזה הסגנון הישראלי
היה זר [ ]...זה לא היה לגמרי [ ]...זה לא היה זר בתור מאזין ,אבל זה היה זר בתור יוצר.
ב'מטאטא' הייתה ועדה אמנותית [שהורכבה] מבין השחקנים .הוועדה האמנותית הייתה קובעת את
התכנית ,מזמינה ועוברת על החומר ,והייתה מנהלת את הצד האמנותי של התאטרון [ ]...אמנם הייתי עצמאי
לחלוטין ,אני עברתי ביקורת של הוועדה הזו ,ולפעמים — ועל פי רוב — הם היו באים אלי בטענות ש'זה לא
ישראלי ,זה טוב — אבל זה לא שלנו' .ומזה אני סבלתי ,זה אכל לי את הנשמה ,פשוט [ ]...אני הרגשתי שאני
כבר יושב פה ,אני כבר גר פה ,אני כבר ישראלי ,אני כותב — והם היו פוסלים את זה — 'זה לא שלנו' 56

לדברי ברסלר' :מלחיני המוסיקה הים־תיכונית תבעו להינתק מהעבר הקרוב (המוסיקה של יהדות
הגולה והמוסיקה המערבית) כביטוי לשאיפת ההתחדשות ,וליצור תרבות ישראלית מקורית שתתייחס
אל הנוף ואל ההווי הארץ־ישראלי' 57.היא הוסיפה' :השאיפה לאמץ את הסגנון המזרחי התממשה
54
55
56
57

א' הירשפלד' ,המלך :האיש שנתן לתרבות הישראלית את הצליל שלה :משה וילנסקי ,מאה שנה להולדתו (,')1997‑1910
הארץ :מוסף 29 ,ביולי http://www.haaretz.co.il/misc/1.1214480 ,2010
ל' ברסלר' ,הסגנון הים־תיכוני במוסיקה הישראלית — אידיאולוגיה ומאפיינים' ,קתדרה( 38 ,טבת תשמ"ו) ,עמ' .137
אלירם וסרוסי ,ריאיון עם וילנסקי 1 ,במאי .1995
ברסלר (לעיל ,הערה  ,)55עמ' .157
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הנשיא יצחק נבון
מעניק את פרס
ישראל למשה
וילנסקי ,יום
העצמאות ,תשמ"ג.
משמאל :זבולון
המר ,שר החינוך
והתרבות ,וטדי
קולק ,ראש עיריית
ירושלים

(צילום :יעקב סער)

בצורה חלקית בלבד .ניתן אמנם למצוא השפעות מזרחיות פה ושם ,אך בדרך־כלל התקשו המלחינים
לעכל את המוסיקה המזרחית ,השונה כל־כך מזו שעליה גדלו .היצירות הים־תיכוניות מנצלות
על־פי רוב טכניקות מערביות ,אולם הדגש מושם בפשטות מירבית ובפנייה אל העבר' 58.הכהן כתב
במבוא לספרו של וילנסקי 'תמיד כלניות תפרחנה' דברים שאין מתאימים מהם לסיכום הממצאים של
מחקר זה:
ההקרנה ההדדית המיוחדת במינה בין המלחין והזמרת (שושנה דמארי) הביאה לכך ,שאחדים מן השירים
הולחנו במיוחד לה ולקולה ,ו'הניחוח התימני' שנתלווה לא אחת אל כמה מלחניו השאיר לעיתים רושם
כאילו השירים בנויים על מוטיבים עממיים של זימרת העדה התימנית .לאמיתו של דבר היו המנגינות כולן
על טהרת היצירה הישראלית המקורית של יהודי יליד פולין ובוגר הקונסרבטוריון למוזיקה מורשה .בסגנון
זה הלחין וילנסקי את 'סעדיה בפולין' להצגת ה'מטאטא' עוד בשנת 59 .1935

למעשה וילנסקי לא התכוון לצטט מנגינות תימניות ,אלא רק לבטא בשפתו את תוכן הטקסטים
שעמדו לפניו ,בעיקר השירים של אלתרמן לתאטרון המוזיקלי ,שדמות התימני והתימנייה חזרה
והופיעה בהם תדיר .וילנסקי גייס לשם כך את מיטב הכלים של השפה המוזיקלית האירופית
האוריינטליסטית מהתקופה הרומנטית המאוחרת ,שפה שרכש במסגרת חינוכו המוזיקלי האירופי.
מהשוואת מאפיינים מוזיקליים של שני הסגנונות ,זה של השירים ה'תימניים' של וילנסקי וזה של
שירים תימניים אותנטיים ,מתברר שווילנסקי לא הצליח לחקות את השיר התימני .הוא כתב מוזיקה
 58שם ,עמ' .158
 59הכהן (לעיל ,הערה .)4
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אירופית שקיווה שתיחשב תימנית .ייתכן שביקש ליצור רושם מזרחי באמצעות שילוב מליסמות עם
סולמות מז'ור־מינור וסקונדות מוגדלות (מן המוזיקה היהודית) בשיר ישראלי .האופי התימני של
שיריו ה'תימניים' לא נבע מהבחינה המוזיקלית ,שכן הם שונים בתכלית מן השיר התימני המקור,
אלא מיסודות חוץ־מוזיקליים — הטקסט ,הנושאים והתכנים ,השפה וההגייה וכן המבצעות.

סיכום
במחקר זה נבחנה השאלה אם שיריו של וילנסקי המכונים 'תימניים' ,ושהמילים של רובם המכריע
הן פרי עטו של אלתרמן ,הם אכן תימניים מבחינה מוזיקלית .מהשוואה של שירים אלה לשירים
תימניים מן הדיואן התברר שלחניהם רחוקים מרחק רב מן המוזיקה התימנית המקורית .השירים
נתפסו כ'תימניים' בגלל הטקסט שלהם ,המתאר את יהודי תימן ,דמויותיהם הצבעוניות ,שפתם,
דימויים שכיחים בעולם האמונה שלהם וכיוצא באלה ,ובמיוחד בגלל הזמרות התימניות שביצעו
אותם .אך ללחניהם ,להרמוניה שלהם ולשאר מאפייניהם המוזיקליים אין כמעט משותף עם מאפייני
השיר המקורי התימני.

נספח
דוגמאות תווים של שירים מן הדיואן ושיריו ה'תימניים' של וילנסקי

60

דוגמה ַ :1לנֵּ ר וְ לִ ְב ָשׂ ִמים

' 60לנר ולבשמים' (נשיד לשבת ,סעדיה) ,ראו :בהט ובהט (לעיל ,הערה  ,)46עמ' ' ;91אהבת הדסה' (נשיד ,ר' שלם שבזי),
ראו :שם ,עמ' ' ;147סעי יונה' (שירה ,ר' דוד בן זכריה הלוי) ,ראו :שם ,עמ'  .267ללחני השירים הללו ראו גם :צפירה
(לעיל ,הערה  ,)47עמ' ' ;74 ,72 ,42 ,68מרים בת נסים' ראו :וילנסקי (לעיל ,הערה  ,)22עמ' ' ;23בכרמי תימן' ראו:
וילנסקי (לעיל ,הערה  ,)59עמ' ' ;23זָ הרה' (לעיל ,הערה  ,)22עמ' .27
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