דינאמיקה

המלנוו

במוסוקה עול ערוה המזרח בלסוראל
אמבוד שילוח

אריק כהד

/

השבוי באמבויורנ ' העולם הרביעי ' במחקר האנתרופולוגי
במאמר זה נשרטט ונבאר את מגמות  -השינוי הראשיות במוסיקה של עדות המזרח
בישראל  .המאמר הוא פרי ניסיון שיטתי ראשון להתמודד עם הנושא הנדון  ,ובהכרח
הרירו ראשוני גם בהנחותיו ובמסקנותיו .
עד לפני זמן קצר היה עניינם של האנתרופולוגים והאתנולוגים נתון באופן כמעט

כלעדי לתוצרי  -התרבות ה ' אותנטיים ' או ה ' מסורתיים

'

של ' העולם

המיעוטים השבטיים והאתניים בקרב האומות שזה מקרוב נולדו .

לתאר

את

ולשמר

שלפני

התרבות

ההיחשפות

ן

הרביעי '

בשואפם

למודרניזאציה ,

הם

-

לגלות ,

לא

ראו

בהתפתחויות של הזמן האחרון אלא שינויים בלתי  -רצויים במסורת ' המקורית '  .שלא
במתכוון נוצר לעתים קרובות הרושם

שמריה  ,אכן

התקיימה ,

המטעה ,

שמסורת

כזו ,

סטאטית וקופאת על

עד שהמגע עם העולם המערבי ותנופת המודרניזאציה החלו

בהריסתה  .גישה דומה היתה לאתנו  -מוסיקולוג ולהיסטוריון האמנות  .בעלות  -ערך היו

בעיניהם אותן יצירות אמנות  ,שקדמו להשפעות המודרניות על האמנות האתנית  .וכך
גברה עליהם הנטייה לבטל את ערכן של יצירות מן הזמן
השתקפויות מנוונות של תפארת

העבר ,

או יצורי  -כלאיים

האחרון ,

מפוברקים ,

כאילו היו

שאין בהם

' אותנטיות ' כלשהי .
לאחרונה
והתרבותית ,

,

ברבות

המחקרים

המפורטים

הפוקד עמים בעלי מבנה שבטי

האמנויות והאומנויות

ההכרה ,

על
ואתני ,

תהליך

ההשתנות

החברתית

גברה בהדרגה בקרב חוקרי

כי שיפוטיהם הקודמים התבססו במקרים רבים על

משפטים קדומים ולקו בפשטנות  -יתר  .התברר שקבוצות שבטיות ואתניות הגיבו

1

את מושג העולם הרביעי יישם לראשונה בתחום האמנות גראכורן ,
את מקורותיו אצל ברמן ,

ויטקר .

אמנויות

תייריות ) .

הוא מצא

מנואל ופוסלמס  .מושג זה יש לסייג כיחס לעדות  -המזרח

.

.

בישראל שאינן ' מיעוטים ' כמלוא מובן המלה  :אף  -על  -פי שיש להן זהויות מובחנות הן רואות

את עצמן כמשתייכות לאומה היהודית בכללותה  .מבחינה זו  ,הן נבדלות בצורה הדה ממיעוטים

.

.

אחרים בארץ  ,ובהם הערבים הדרוזים והצ ' רקסים כמו גם ממיעוטים בארצות העולם

השלישי .

אשר אינם משתייכים לקבוצה הלאומית הדומינאנטית .
לשיטת ההערות

כסוף המאמר .

:

המלה הראשונה מפנה אל הביבליוגראפיה  .רשימה ביבליוגראפית מלאה ראה

4

ן

א ' שילוח

א ' כהן

/

בדרכים אמנותיות מגוונות מאוד על צמיחתן לתוך העולם המודרני ותוך כדי עימות
עמו  .אמנותן עברה תמורות רבות  ,ואלה מציבות לפני החוקר בעיות חדשות בתיאוריה
ובמחקר .

המונח

המתחדשות ,

' אמנויות תירבות ' ,

ששימש לעתים כינוי לצורות האמנותיות

?

והאחרים ,

אינו הולם את המגוון הרחב של השינויים הסגנוניים

שנתחוללו בהשפעת התנאים החדשים  .עושרן של יצירות אלו תואר באופן ראוי
לשבח בקובץ על ' אמנויות אתניות ותייריות '  .י גם בתחום המוסיקה הופיעו לאחרונה
כמה מהקרים חשובים על צורות מוסיקאליות חדשות .

4

רב  -גונות זו של צורות חדשות מעורר בעיה חשובה בדבר הכיוונים  -או

הטיפוסים  -השונים של דינאמיקת השינוי ב ' אמנויות התירבות '  .בבעיה זו דבו
התיאורטית ,

ברמה

האומנויות ,

גראבורן 5בתחום

ונטל "

כבר ,

בתחום המוסיקה  .גישתנו

מיוסדת על ראשיות אלו  ,אך מגמתה היא להרחיב את מסגרת ההתייחסות המושגית
שלהן  ,כדי לסגלה ליריעה רחבה יותר של הבדלים אמפיריים .

וביברי במוסיקה של עדות  -המזרח  -סקירה היסטורית
האמנות המסורתית בכלל  ,והמוסיקה במיוחד  ,משקפת את חיי החברה ואת תרבותה .

.

לכן יש לבחון את האמנויות היוצרות לא רק לגופן אלא גם כדי להיטיב להבין
היבטים אחרים של התרבות  .בחוקרם את תהליכי השינוי וההשתלבות של עדות -
המזרח  ,הזניחו האנתרופולוגים הישראלים את תפקיד האמנויות היוצרות בחייהן של
אלו .

עדות

אפשר אמנם

למצוא

מחקרים

תיאוריים

ספציפיים

של

האמנויות

המסורתיות  ,אך איש לא ניסה לדון בבעיה הכללית  -בתהליכי השינוי באמנות של
עדות  -המזרח  ,קודם עלייתן או אחריה .
דיוננו זה

סחים

במוסיקה של העדות ואינו עוסק בקשת השלמה של

אמנויותיהן ,

אולם צמצום היריעה מאפשר חדירה טובה יותר לגופו של עניין מאשר התפשטות כל

.

-

.

מקיפה  .מעבר לכך הדינאמיקה של המוסיקה היא בעלת עניין לעצמה  :המוסיקה כפי
שציין

מריאם .

היא שפת רגשות  ,המושרשת בעמקי התת  -מודע של הפלט  ,הספוג

7

במסורת תרבותית מסוימת  .לא זו בלבד שהיא מלווה את המאורעות העיקריים בחיי
אותם ,

האדם ומפארת

היא גם ממלאת תפקיד נכבד בכל האירועים החברתיים

בהיותה קשורה באופן כה הדוק בהיבטים השונים של החיים

ראה

גראבורן .

,

המוסיקה נעשית

אמנות ותהליכי אקולטוראציה  ,עמ ' . 457

ראה גראבורן  ,אמנויות העולם הרביעי .

ראה כץ ; לומקס  ,סגנון ותרבות  :קרןאם  ,השימוש במוסיקה ; נטל  ,היבטים  :נטל ושילוח ; ניומן
סלובין .

.

ראה גראבורן אמנויות תייריות .

ראה נטל  ,היבטים .
ראה

מריאם  ,אנתרופולוגיה  ,עמ ' . 296
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צ ' לגי בגדאדי  -להקה כלית  ,שניגנה מוסיקה מסורתית ערבית  -עיראקית בבגדאד  ,והיתה מורכבת

:

מזמר ושלושה נגנים בסנסור  ,בכמאן ובתוף  ,כל הנגנים בלהקה היו יהודים והופיעו הן לפני קהל לא -

יהודי והן לפני קהל יהודי ( התצלום הוא משנת  . 1929ברשותו האדיבה של נעים טוינה

)

למרכיב חיוני במכלול התרבות  .נטילת חלק באותן חוויות והפקת הנאה מאותן

.

נעימות מעניקה  ,כפי שאמר לומאקס תחושת ביטחון והזדהות עם הקבוצה  .מתצפית
זו מעלה לומאקס את המסקנה

:

' אמנות המושרשת כה עמוק בדפוס הביטחון של

הקהילה אינה מועדת להלכה  ,וכפי הנראה גם לא למעשה  ,להשתנות מהירה  .דומה כי
הסגנון המוסיקאלי הוא אחת ומתכונות  -התרבות השמרניות ביותר ' .

למסקנה דומה

:

מריאם מגיע

8

'  . . .המבנה המוסיקאלי נישא עם התת  -מודע  ,ומאחר שברוב המקרים

הפרטיים אין הוא נעשה מושא הכרתי  ,הוא עמיד בפני שינויים .

'9

אין להסיק מדברים אלה  ,שהמוסיקה אינה משתנה כלל  ,אלא שהיא בעלת דרגת -
יציבות גבוהה  .לפחות בכמה מגילוייה העיקריים  .אם דברים אלה מקובלים עלינו  ,אנו
יכולים להניח  ,כי הזיקה של עדות  -המזרח בארץ למוסיקה שמקורה בארצות  -המוצא
היא חזקה

יותר .

כולל ,

במבט

מאשר זיקתן לענפי התרבות האחרים ואף לצורות

.

האמנות האחרות  .עם זאת  ,המוסיקה משתנה אם כי אפשר  ,שבקצב אטי יותר מזה של
ענפים אחרים  .שינוי זה

,

כפי שנראה  ,אינו מוחלט

:

יש כאן המשכיות תוך

שינוי ,

ואפילו חזרה למסורת  ,אם כי בהקשר חדש .

דרגת  -היציבות של המוסיקה קשורה קשר הדוק לתפקודה  .אפשר

לצפות  ,שהשינוי

במוסיקה הדתית יהיה קטן יותר מאשר במוסיקה חברתית ובידורית

:

'  . . .המוסיקה

הדתית אחוזה כל  -כך במנהג הדתי  ,עד כי אין לשנותה בלי שינויים בצדדי הטקס

8
9

ראה לומקס  ,סגנון  ,עמ '
ראה

מריאם .

. 930

.
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האחרים  ,ואלו מוסיקה בידורית עונה על צרכים אחרים  ,שאינם

מתקשחים " ' .

ן

ואכן

בבחינה של המוסיקה המזרח  -תיכונית בכללותה  ,אשר המסורות היהודיות המזרחיות
נמצאו בתלות  -גומלין עמה בעבר  ,מתגלה שהשינוי פעל בעיקר על הקטגוריה של

מוסיקת  -הבידור  .באופן

כללי ,

כך הדבר גם במוסיקה של עדות  -המזרח בישראל

.

מוסיקאים יהודים היו פעילים בעבר בחיי המוסיקה של ארצות  -מוצאם  ,ונטלו חלק
במודרניזאציה שלהם  .נפתח אפוא בסקירה קצרה של מאפייני ' המסורת

הגדולה ' י '

של המוסיקה המזרח  -תיכונית והשינויים שחלו בה  ,שכתוצאה מהם נוצר סגנון ' הזרם
הראשי ' השולט בה
(א)

בהווה  .מ

תולדותיה ,

במשך כל

עד לעשורים האחרונים של המאה

ה 19 -

,

התבססה

המסורת הגדולה על כשרונם ומיומנותם של אמנים אינדיבידואליים ועל הישגיהם
האישיים  .כתוצאה

מכך ,

המוסיקה המזרח  -תיכונית היא בראש וראשונה

סולנית ,

אינדיבידואליסטית ואינטימית  .כל הידוע לנו ממקורות כתובים מאשר קביעה
(ב)

זו ' , .

האמן המושלם האידיאלי  ,המתואר בספרות  ,מאהד באישיותו את המלחין

והמבצע  ,והוא גדוש תרבות  .גם כשאין הוא המחבר של המוסיקה  .הוא נותן ביטוי
לכשרונו היוצר בתוספות אישיות משלו ליצירותיהם של מוסיקאים
(ג)

אחרים .

המוסיקה מושמעת לפני קהל מצומצם  ,לעתים לאיש אחד  ,למשל השליט .

האופי האינטימי של המוסיקה לא נשתנה בשל הפופולאריזאציה המאוחרת שלה

,

שהקטינה את מידת הבלעדיות של הפאטרוניות של המעמד הגבוה בתחום זה  .להקות
קטנות נתנו הופעות בבתי  -קפה ובבתי  -תה פרטיים לפני קהל מצומצם .
(ד)

בין האמן לקהל  -שומעיו אין מחיצות ; לאמן אין במה  ,ולמאזינים אין שורות

מושבים  .האמנים והמאזינים מהווים גוף מלוכד אחד  .המאזינים מעודדים את
האמנים ללא הפסקה ומעוררים את דמיתם  .האמן מגיע לפסגת הישגיו בהופיעו לפני

.

קהל יודע מוסיקה  :וקהל זה קובע  ,באופן עידודו ושיפוטו  ,את הגבולות שבתחומם
מפגין האמן את אמנותו .
(ה)

האמן נהנה ממידה רבה יחסית של חופש  .והחופש חל גם על ממד הזמן  .אין

למופע שלו תוכנית מוגדרת וקבועה מראש  ,לא למשך המופע כולו ולא לקטעים שבו .
צדדים רבים של המופע נקבעים ספונטאנית  ,הן בהתאם למיומנותו  ,לכשרונו ולמצב -

שם .

עמ ' . 308

10

שם ,

1 1

המונח ' מסורת גדולה ' מקורו בעבודתם של רדפילד וסינגר  .בהקשר שלנו הוא מציין את סגנון

.

האמנות ה ' גבוה ' והמתוחכם שפותח במוסיקה המזרח  -תיכונית לאחר בוא האסלאם ואומץ על -

ידי תרבויות רבות  ,לרבות היהודיות  ,שהיו תחת השפעתו

יראה

הגדולה מצוי מספר רב של ' מסורות קטנות ' של קהילות ייחודיות

שילוח  .שינוי )  .לצד המסורת
 :אתניות  ,דתיות או

אזוריות .

המוסיקה של המסורות הקטנות מכונה בדרך  -כלל ' מוסיקת עמ '  .שתי המסורות המוסיקאליות

הללו מועברות בעל  -פה  ,ובעבר התקיימה תמיד השפעת  -גומלין ביניהן .

ראמי .

עמ ' . 85

12

ראה

13

יש בערבית ספרות עשירה על מוסיקה  ,מוסיקאים וחיים מוסיקאליים  ,שראשיתה במאה התשיעית .

פירוט נוסף ימצא הקורא בשילוח ( ראה שילוח  ,תיאוריה ) .

תזמורת ראשונה של בית  -השידור העיראקי  .שנפתח ב  . 1936 -התזמורת ניגנה בסגנון

ה ' זרם הראשי ' של

מוסיקה ערבית  .כל הנגנים זולת המתופף  ,היו יהודים  .הם עלו לארץ במבצע עזרא ונחמיה והשתתפו

בהנהגתו של אותו סוג מוסיקה בארץ  ,בתזמורה בית  -השידור הישראלי ( ברשותו האדיבה של מר נ
טוינה )

רוחו של האמן  ,והד לפי טיב הקהל

ותגובותיו  .כמובן  ,לא הכל מאולתר  ,וכל הופעה

כוללת קטעים מולחנים  :אבל ניתן לאמן חופש מרובה גם בביצוע הקטעים האלה .

הוא רשאי לאלתר קטעי  -ביניים ארוכים בין הבתים הקבועים  ,לחזור על  -פי ראות עיניו

על שורות בודדות של השיר  ,או לשיר מקטעים זעירים מן השיר השלם .
( ו)

המזרח  -תיכונית שולטת המוסיקה הקולית שליטה

במוסיקה

מוחלטת .

התמליל המושר הוא ההלק החשוב של המופע  .המוסיקה הכלית משועבדת למוסיקה
הקולית  :הנגנים יכולים להציג את כשרונם המוסיקאלי במהלך הביצוע הקולי ולעולם
לא באופן עצמאי  :לא ידועות תופעות כמו רסיטאל לעוד או לקאנון  .הקבוצה עשויה
לכלול נגנים
(ן)

מצוינים .

אולם הכוכב הוא לעולם הזמר .

תיאולוגים קיצוניים  .יהודים ומוסלמים  ,ראו במוסיקה גורם מלהיט  -חושים

ומשחית .

המביא להידרדרות הפרט ולערעור ההארמוניה

התשוקה הרתחת

למוסיקה ,

החברתית .

לכן ,

הרף

היה מעמדו ההברתי של המוסיקאי נמוך  ,והיחס אליו

מלווה בחשד ובהסתייגות  .התנהגות המוסיקאי נחשבה כלא עולה בקנה אחד עם

הנורמות החברתיות המקובלות  .הוא גם עורר אי  -אמון בגלל הכוח הסוחף המיוחס
למוסיקה .
( ח)

המוסיקה

בהיותה

חשודה ,

לא

נכללה

במערכת

הלימודים

בחינוך

הפורמאלי  .במזרח התיכון לא צמחה מערכת של מוסדות רשמיים לחינוך מוסיקאלי

'
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 -בדומה לאלו במרחב התרבות הסינית  -יאפאנית  .שהוקמו על  -ידי המדינה ונתמכו

על  -ידי נציגים מוסמכים של

הדת .

המסורת המוסיקאלית המזרה  -תיכונית הגדולה

מבוססת על לימוד אוטודידאקטי בחלקה  ,ובחלקה האחר על היחס בין מורה

לתלמיד .

יחידים בעלי כשרון מתהילים את הכשרתם המוסיקאלית משמיעה ומנסים לחזור
ולהפיק את המוסיקה של נגני  -מופת נערצים  .מי שהתקבל כתלמיד  .נעשה בנו הרוחני
של רבו האמן והוא מבלה זמן רב במחיצת רבו ולומד ממנו את אמנותו שלא בדרך

שיטתית וסדורה  .זהו תהליך ממושך  .הדורש מהתלמיד כושר הסתגלות  ,זיכרון מצוין

ואישיות יוצרת  .שבשלב מאוחר יותר תאפשר לחניך להשתחרר מהשפעת רבו .
לאור האמור לעיל  ,נבהן את טביעת רישומה של המוסיקה המערבית על המסורת

המזרה  -תיכונית הגדולה ונמצא  ,שכל האפיונים שמנינו היו נתונים לתמורות בדרגה זו
או אחרת  .נראה כי הגורם הראשי בתהליך השינוי היה ההתוודעות אל התזמורת
המערבית מרובת המשתתפים ואל הקונצרט המבוצע באולמות גדולים  .לחדירתם של
מוסדות מערביים אלה היו מספר תוצאות

המזרח  -תיכונית

ההופעה והקהל

הגדולה ,
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) 1

אובדן האינטימיות האופיינית למסורת

מבחינת האופי של ההופעה והלהקה

המבצעת ,

מקום

הקמת חיץ בין האמנים לקהל בגלל השימוש בבמה  ,שפגע קשות

בהפריה הספונטאנית וההדדית של הדמיון  ,שהיתה קיימת קודם לכן :

( )3

קליטה של

כלים ושל טכניקות  -נגינה חדשים  ,שחוללו תמורות ביחס  -הגומלין המקורי בין הזמר
ובין הנגינה בכלים מסורתיים כמו העוד  ,ומאוחר יותר גם במבנה ובגודל של הכלים
( )4

;

הצורך לנגן יחד בלהקות גדולות גרם להסטת הדגש מהצגת הווירטואוזיות

והיצירתיות האישית אל המשמעת הקבוצתית ולהדגשה גדלה והולכת של יצירות
ריתמיות

ומטריות ,

על חשבון היצירות המאולתרות והחופשיות במשקלן :

הופעתה של מוסיקה כלית עצמאית :

()6

( )5

שימוש באמצעי  -הגברה אלקטרוניים  .שגרמו

.

להופעתו של זמר מסוג הדש שאינו סומך על הנפח ועל הגוונים המרובים של קולו
( )7

מסגור זמן לתוכניות

בקונצרט ,

ברדיו ,

בטלביזיה ובתקליטים

;

()8

:

צמיחת

מוסדות  -חינוך  .שבהם מלמדים את המוסיקה המסורתית בשיטות מערביות  .ההוראה

במוסדות אלה נסמכת בעיקרה על מוסיקה שהועלתה על הכתב  ,כלומר על דוגמות
קבועות  ,ולא על מסירה שבעל  -פה  ,המבוססת על מגוון של דוגמות אישיות  .בחינוך
מטיפוס חדש זה כרוכה בהכרה השלטתו של תקן אחיד .

למרות השתייכותם לקבוצת מיעוט  ,נטלו המוסיקאים היהודים חלק פעיל בחיי -
המוסיקה של ארצות  -מוצאם והיו מבוקשים ביותר במרכזים העירוניים המוסלמיים
הגדולים  .כדי להתגבר על ההגבלות הדתיות בביצוע המוסיקה

,

היו מוסלמים בני

המעמד השליט רגילים לפנות למוסיקאים  -בעיקר לנגנים  -לא  -מוסלמים .
המוסיקאי

היהודי ,

שיהדותו שייכה אותו ממילא למיעוט

נחות  -סטאטוס ,

זכה

ליחס של השפלה גם בקרב הקהילה היהודית  .כמו יחס המוסלמים  ,גם יחס היהודים
אל המוסיקאי נבע מטעמים תיאולוגיים ופוריטאניים  .עם זאת לא החרימה הקהילה
את

המוסיקאים ,

ונזקקה לשירותיהם בשמחותיה וחנגותיה  ,ואפילו בטקסי התפילה

.

עורה אהרון מגדולי נגני העוד  ,ייצג

את עיראק .

יחד עם נגנים יהודים אחרים  ,בקונגרס הבינלאומ

הראשון למוסיקה ערבית  ,שהתקיים בשנת
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בקאהיר
( מתוך ספר

הקונגרס )

בבית  -הכנסת .

הן

המוסיקאים

והן

מוסיקאלית המכוונת לקהל היהודי

,

מאזיניהם

ידעו כנראה

להופעה המכוונת לקהל

להבהין כין

הופעה

לא  -יהודי .

ואף  -על  -פי  -כן השפיע הסגנון המוסיקאלי של ההברה הסובבת על המוסיקה

היהודית  .עם זאת  ,מוטיבים שאולים לא אומצו באופן מכאני  ,כי אם עובדו וסוגלו .
דבר זה נכון אפילו ביחס

לז ' אנר ,

הנראה במבט ראשון כממוזג לגמרי במסורת

החילונית הגדולה של המוסיקה המזרח  -תיכונית  -שירת המזמורים העבריים

,

בליווי כלי או בלעדיו  .בבחינה מדוקדקת של מוסיקה זו מתגלים כמה סימני  -היכר

.

מיוהדים לה  :אפילו כאשר כל המרכיבים המלודיים שאולים מן החוץ עצם השימוש

בעברית מצריך יחס חדש בין התמליל ללחן  .הנוצר באמצעות ההנגנה וההטעמה  .יתר
על כן  ,תוכן הטקסט וחגיגיות המאורע משפיעים ישירות על הביצוע  ,שתפקידו לבטא
את רוחו של המאורע הדתי ולרוממו  .דבר זה חל גם על מזמורים ושירים  ,שלשונם

אינה עברית אלא אחת הלשונות היהודיות  .נוסף לכך  ,גם שאילת האלמנטים מן החוץ
במוסיקה

בית  -הכנסת

של

שבתרבויות  -שוליים

אחרות ,

היתה

בררנית .

הרפרטואר

היהודי

-

בדומה לזה

שהושפעו מן המסורת הגדולה המזרח  -תיכונית -

שימר אפוא קווי  -אופי מסוימים של הסגנון המקורי והעתיק  .במרכזים העירוניים
החשובים הוא היה לחלק מן המסורת הגדולה  ,ועם זאת נשתמרו בו כמה

שמקורם במסורת הקטנה  .מוסיקאים יהודים

עירוניים ,

תווי  -היכר ,

שפעלו הן בקהילתם והן

בחברה הלא  -יהודית  -כמו בעיראק  ,באיראן  ,בבוח ' ארא ובמארוקו  -שלטו היטב

.

בשני הסגנונות ונטלו חלק בשתי המסורות  .כמה מהם אף תרמו למודרניזאציה של
המוסיקה בארצותיהם ולהולדתו של סגנון ' הזרם הראשי ' .
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המסורות הקטנות היו בשיאן בקהילות היהודיות הקטנות ובהן ניכרות רק עקבות
של השפעת המסורת הגדולה  .דוגמות של מסורות שונות כאלה הן סגנונות המוסיקה

של יהודי כורדיסתאן  ,דרום מארוקו ואפילו המרכזים העירוניים בתימן  .יהודי תימן
נוהגים להבחין בין סגנון צנעא העירוני ובין הסגנונות התימניים האחרים  ,הנחשבים
כפריים  ,משמע פשוטים יותר ונחותים מן הראשון  .סגנון צנעא אמנם מצטיין בעידון -

מה  ,אולם מעולם הוא לא הגיע לדרגת התחכום של המסורת הגדולה של המוסיקה
המורח  -תיכונית .
לשם בחינת הבזינויים שחלו במוסיקה של עדות  -המזרח בארץ יש לקחת

בחשבון ,

שהיו הבדלים גדולים בשינויים שחלו במוסיקה של כל עדה ועדה לעצמה קודם

עלייתה  .מידת השינוי היתה ראשית פועל  -יוצא של היחסים בין המוסיקאים היהודים
לחיי  -התרבות של החברה הלא  -יהודית  .שהשפיעו מצדם על רמת  -השתתפותם של
המוסיקאים היהודים במסורת הגדולה ועל עיצוב סגנון ' הזרם הראשי '  .בעוד שכמה

קהילות יהודיות  ,שמוצאן מאזורים כפריים נידחים היו רחוקות קודם עלייתן ממגמות

.

המודרניזאציה במוסיקה היו קבוצות אחרות  ,שהפגישה שלהן עם התרבות המערבית

המודרנית בישראל לא היתה בבחינת חידוש ; שכז אלה  ,ובמיוחד אנשי האינטליגנציה

.

שבתוכן באו במגע עמה עוד קודם עלייתן  .אנשים אלה גם הביאו עמם לישראל את

סגנון ' הזרם הראשי ' .

ולאחר שתרמו לעיצובו  ,עוד הוסיפי

ופיתחוהו בארץ  ,הן בזיקה

להתפתחותו הנמשכת בארצות  -מוצאם והן במסגרת התרבות הישראלית  .בדברנו

לדוגמה על השתנות המוסיקה של יהודי עיראק בישראל  ,איננו יכולים לכרוך יחד את

.

יהודי כורדיסתאן שהיו חלק מתרבות עממית  -שבטית  ,ואת יהודי בגדאד  ,שמילאו

תפקיד מרכזי בפעילות המוסיקאלית של סביבתם הלא  -יהודית ההל מהמחצית
השנייה של המאה
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והשתתפו בפיתוח סגנון ' הזרם הראשי ' שלה .

עלייתן של העדות השונות לישראל היתה על  -פי רוב בגלים  .העולים
שבאו קודם מלחמת  -העולם

השנייה ,

לאחר שעברו

שינוי ,

הראשונים ,

נעשו קולטי העלייה

החדשה  .לכן הסתגלו לפעמים ' העולים החדשים ' במהירות לסגנון  ,שהיה רווח בקרב
קודמיהם  .בדרך וו היו המסורת הגדולה וסגנון ' הזרם הראשי ' יכולים להשפיע
באמצעות מיזוג  -הגלויות על המסורות הקטנות של עדות יהודיות קטנות גם לאחר
העלייה ארצה .
העלייה לישראל חשפה את העולים למציאות חדשה ומורכבת  .מנותקים מסביבתם
הטבעית  ,הם מצאו את עצמם בסביבה חדשה  ,אשר תפיסות מערביות שלטו בתחום

אמנויותיה  .יתר על כן  ,כתוצאה ממצב  -המלחמה השורר בין ישראל לשכנותיה  ,הם
נקלעו לקונפליקט רגשי והיה עליהם לפשר בין זהותם הלאומית ובין זיקתם הרגשית

.

לתרבותם של אלה  ,שהיו עתה לאויביהם  .ואם לא די בכך בארץ הם נדרשו
בתרבות

מערבית זרה

;

' להתמזג '

במקרים רבים נמצאו גורמים  ,שאף שללו את עצם קיומה של

תרבות עצמית בקרב עולים אלה  .בארץ מוצאם היה להם אמנם מעמד של קהילת

מיעוט  ,אך בתחום האמנויות היוצרות השתלבו יהודים רבים

בסביבתם ,

ובמקרים

המוסיקה של עדות המזרח

ן

וו

אחדים גם מילאו תפקיד מרכזי בה  .לעומת זאת  ,במציאות החדשה השתנה לטובה

מעמדם האזרחי  ,אולם הם נעשו מיעוט תרבותי  ,משום שתרבותם לא זכתה להכרה
של המימסד  .מבחינה זו נבדלו העולים המזרחיים מקבוצות אתניות אחרות בעולם
_

הרביעי  ,שמתירים להן לשמור על ייחודן התרבותי ואף מעודדים אותן לכך  ,לפעמים
כדי למשוך תיירות .
בתקופת

המאנדאט ,

ובמיוחד בשנים הראשונות לקיומה של

ישראל .

העמדה הרשמית של המימסד להתכתן של מסורות  -התרבות העדתיות ב ' כור

של

' חברה

הטיפה
ההיתוך '

ישראלית ' כללית  .רק כמה מוסיקולוגים ו ' משוגעים לדבר ' טרחו להגן על

מסורות אלה ולשמרן בטרם ייעלמו  .מלחינים ומעבדים ממוצא מערבי ניסו לשלב
המערבית ,

רכיבים מזרחיים באמנות

אם כדי לרומם את המזרח ואם כדי להכניס

צבעוניות למוסיקה המערבית  .מכל מקום היו אלה חריגים מן העמדה הרווחת של
התעלמות מהמוסיקה המזרחית  ,אם לא של זלזול וביטול ביחס אליה .

ואף  -על  -פי  -כן

הוסיפה

המוסיקה האתנית להתקיים בצנעה בקרב העולים .

המסורות המוסיקאליות הייחודיות נשתמרו בצורה השלמה ביותר בתחום המנהג
הדתי  .קריאת
ובהטעמות

התנ " ך ,

החזנות ושירת המזמורים דבקו בדפוסים המוסיקאליים

מלאי  -הביטוי .

שהמאמינים היו רגילים להם  .דפוסים אלה הם גירסא

דינקותא  ,ובתור שכאלה הם טובעים את חותמם העמוק על רגישותו המוסיקאלית של
הפרט בהתבגרו  .לכן אנשים המתגוררים הרחק מקבוצת  -המוצא שלהם עושים כל
מאמץ  ,גם בזמננו  ,להתפלל בחגים בבית  -כנסת  ,שבו נהוגים הצלילים המזכירים להם

את זכרונות  -ילדותם המוקדמים ואת חוויותיהם הדתיות .
ברם ,

הסמוכים

המוסיקה המסורתית הוסיפה להתקיים לא רק בשירת  -קודש ובתחומים
לה ,

אלא גם בשמחות משפחתיות

וקהילתיות ,

ונעשתה במידה מסוימת

לכלי  ,שבאמצעותו ביטא הזמר  -המשורר את חוויות המפגש עם הסביבה החדשה ואת
הרשמים

הרגשיים

,

הכרוכים

בשינוי

שחל

בחייו .

ובכל

זאת ,

.

כאשר

אידיאולוגיית כור  -ההיתוך נפגע קשה הסטאטוס של מוסיקאי  -העדות

אלה

שאמנותם

שלטה

המקצועיים .

היתה פרנסתם בארצות  -מוצאם  .החברה הממוסדת לא הכירה

בכשרונותיהם ובמעמדם הקודם  ,או לא העריכה אותם  .קהלם המקורי נפוץ ברחבי

הארץ  ,וממילא לא היה בכוחו של קהל זה לקיים אותם מבחינה כלכלית  .אף  -על  -פי -
כן לא נפסקה פעילותם כליל  ,אלא עוכבה  .שונים היו פני הדברים בתחום האמנויות

העממיות האחיות של עדות המזרח  .כתוצאה מתהליך המודרניזאציה המהיר  ,ירד
הביקוש למוצרים

מסורתיים .

ורוב האומנים היהודים

המסורתיים ,

שנהגו לייצר

בארצות  -מוצאם בעבור השוק  ,נאלצו לזנוח בישראל את משלח  -ידם הקודם .

כך .

למשל  ,מצויים היום רק מתי  -מעט צורפים בזהב ובכסף ורוקעי  -נחושת  .לעומת זאת

חיוניות המוסיקה לאירועים טקסיים  ,וכן אי  -תלותה היחסית בגורמים כלכליים סייעו
לה כנראה להתגבר על זעזוע הפגישה עם הסביבה התרבותית החדשה ולשרוד גם
בתנאים החדשים .

ן

2ו

א ' שילוך

/

א ' כהן

אף  -על  -פי שכמה צורות מוסיקאליות מסורתיות הוסיפו להתקיים כמעט ללא

.

שינוי גרמה הפגישה עם הסביבה החדשה להשתנות ניכרת של רוב צורות המוסיקה
המזרחיות ,

היהודיות

וזאת בכיוונים רבים ומגוונים

.

המגע ההדדי של המסורות

המזרחיות הנבדלות הביא לשינויים מסוימים במוסיקה המקורית  ,שייחדה כל קבוצה

וקבוצה קודם עלייתה ארצה  .בישובים מעורבי  -עדות בישראל השתתפו מוסיקאים
וחזנים בני עדות שונות אלה בחגיגותיהם של אלה  .חשיפה מתמדת זו לסגנונות
אחרים הביאה בהדרגה לשאילה ולאימוץ הדדיים של רכיבים מוסיקאליים שונים
אחת מתוצאות התהליך הזה

בתהום

.

המוסיקה של בית  -הכנסת היתה צמיחתו

והתפשטותו ההדרגתית של הסגנון הקרוי

' ירושלמי  -ספרדי '

( ראה להלן

והאהוד

)

במיוחד על הלנזנים המזרחיים מן הדור הצעיר  .מגמת שינוי עיקרית אחרת היתה
מודרניזאציה ביודעין של הסגנונות המוסיקאליים

העדתיים "

בדרך של הטמעת

מרכיבים מערביים בנעימות מזרחיות מסורתיות  .בעוד טיפוסי  -שינוי אלה היו לרוב

ספונטאניים ונתבצעו ללא עזרה ועידוד  ,נעשו שינויים אחרים בעזרת גורמים חיצוניים
לתהום
ן
מוסיקה מזרחיים
 -ולעתים אף תחת חסותם  ,כגון  :ההעתקה שלן סגנונות -
,

המוסיקה הקלה

,

-

ומאוחר יותר לתהום האמנויות היפות .

ההתפתחות האחרונה של מגמה זו היא נסיונם של מלחינים של מוסיקה עדתית
ואנשים מבחוץ גם יחד לשלב מרכיבים מזרחיים ומערביים במוסיקה

הישראלית ,

באופנים המשקפים אידיאולוגיה של פלוראלי7ם ושל שוויון תרבותי  .נסיונות אלה
לובשים צורות רבות ומגוונות  ,שיידונו להלן  .לאחרונה גם מסתמנת נטייה הפוכה של
חזרה אל השורשים
רפרטוארים

מסורותיהן

.

מסורתיים
העתיקות ,

בגיבוי חיצוני משתדלים כמה מוסיקאים עדתיים לשחזר
מיוחדים

בו

,

בזמן

שלהקות עדתיות עושות

להחייאת

אם באופן עצמאי ואם בתמיכה של מוסדות ממלכתיים

כתוצאה מהשתנות העמדה

הרשמית ,

.

הוגברה במידה רבה תדירות ההשמעה של

מוסיקה עדתית  ,הן באולמות המופעים והן ברדיו ובטלביזיה  .בעוד השמעות אלו
הרחב ,

ברובן מכוונות לאוזנו של הקהל

אחדות מהן מאורגנות לקהל מקצועי

ומתמחה של חוקרים ומומחי פולקלור  ,המבקשים לשחזר את הנוסחים  .הנראים להם
אותנטיים

ומקוריים .

בלחץ הגובר להכרה בתרבות עדות  -המזרה ולהרחבת ההיחשפות אליה חלו

התפתחויות חדשות שונות  .מצד אחד באה הכרה רשמית בצורך לשמר את מורשת
יהדות המזרח  ,לפתחה ולטפחה  :הכרה זו קיבלה ביטוי מוסדי בהקמת מרכז לשילוב
מורשת יהדות  -המזרח בתרבות ובחינוך

הראשית של המרכז היא  .שמורשת

17

,

שליד משרד החינוך

והתרבות .

מטרתו

תזכה להכרה וליחס של שוויון מצד החברה

בכללה  .לצורך זה מעודד המרכז ומטפח שורה של פעילויות תרבות  ,בין שיוזמתן
עלתה מן העדות עצמן ובין שבאה מבחוץ  .כאן מטפחים מוסיקה ' רצינית '  .בו בזמן

14

ראה

נטל .

שמונה

מחקרים .

עמ '

127

.

,

המוסיקה של עדות המזרח

ן

13

הביא הלחץ להכרה בתוספת הטעם המשתנה של הדור הצעיר ליצירתו של סגנון
חדש ,

וממוסחר ,

קל

שביטויך העיקרי הוא ' הלהיט המזרחי '  .מוסיקה מטיפוס זה ,

שהמסגרת המוסדית החשובה ביותר לביצועה היא ' פסטיבאל הזמר בסגנון עדות -

.

המזרח ' הינה בסגנון פופולארי ומשתלם ביותר  .על  -כל גם סיגלוה לא  -מזרחיים

רבים ,

וגם כשהמלחינים עצמם הם מזרחיים  ,המעבדים והמתזמרים הם בדרך  -כלל ממוצא
מערבי  .הסגנון המזרחי הקל והממוסחר נבדל אך במעט מכל מוסיקה אחרת מטיפוס
זה בישראל  ,ולעתים הוא ללא כל ייחוד  .כך עלולה הצלחת החדירה של המוסיקה
המזרחית העממית לתרבות הלאומית העממית להסתיים בהתפוררותה שלה .

מגמרים  -שינוי במוסדקים דזעדרנירנ
טיפולוגיה של דינאמיקות סגנון
הסקירה ההיסטורית דלעיל מצביעה בבירור על הסיבוך הכרוך בבעיית ההשתנות של
סגנונות מוסיקאליים תחת השפעתם של כוחות חיצוניים שונים  .ננסה עתה להכניס
סדר בסבך זה באמצעות טיפולוגיה של דינאמיקות סגנון  .המודלים של השתנות סגנון

.

באמנות ובמוסיקה האתניות הרווחים בספרות מבוססים על הנחה  ,לפחות הנחה

סמויה  ,שההשתנות היא חד  -כיוונית  ,אם לא חד  -קווית  .הנחה זו מקובלת גם על בעלי
הגישות המתוחכמות ביותר בתחום הנדון  .כך גראבורן5י מבסס את הטיפולוגיה שלו
על מושג

ה ' אקולטוראציה ' ,

וחרף אבחנתו החשובה בין אמנויות המיועדות לקהל

פנימי ולקהל חיצוני  ,אין כמעט ספק  ,שהתפיסה שביסוד הטיפולוגיה שלו היא חד -
כיוונית  .גישתו של נטל 6 ,י המנוסחת במונחים ' מסורת '  ' ,מודרנתאציה '

מבוססת כנראה על הנחה

.

דומה

;

מעניין

לציין .

ו ' מערוב ' ,

שעושר התמורות הסגנוניות

.

הקונקרטיות שהוא מביא מעורר כשלעצמו שאלה  ,האם מספיקים שלושה מונחים

פשוטים אלה לטיפולוגיה של רב  -גננות הסגנונות  ,שהם מתיימרים להסביר  .יתרה

מזאת  ,כל הנחה חד  -כיוונית או חד  -קווית לוקה בהצרה תיאורטית חשובה  :היא אינה
מאפשרת למשקה של טיפוסים שונים של דינאמיקת סגנון  ,הצומחים בנסיבות אחרות
אלה מאלה  .בהסתמכנו על עבודה קודמת של כהן  ,לי אנו מבססים את הטיפולוגיה
שלנו על ארבעה משתנים

:

( א ) הישנות מול חידוש ביצירת המוסיקה או בביצועה  .משתנה זה מתייחס לשיעור

השימוש החוזר של המוסיקאי ברכיבים סגנוניים קיימים  ,לעומת השימוש ברכיבים
חדשניים

; ( ב)

אורתוגנטיות מול הטרוגנטיות של תהליך השינוי המוסיקאלי .

.

משתנה זה השאול מחיבורם של רדפילד וסינגר
15
6ן

ראה גראבורן  ,אמנויות העולם הרביעי .
ראה נטל  ,היבטים .

.

דו

ראה כהן תהליכי מסחור .

18

רדפילד וסינגר .

ראה

8 ,ן

מציין את שיעור ההעתקה או

ן

14

א ' שילוח

,

א ' כהן

הפיתוח והשכלול של סגנונות המוסיקה האתנית בתנאים החדשים

לעומת חיבורם עם מרכיבים
( הטרוגנטיות )  ( :ג )

חדשים

לגראבורן " ,

ן

חיצוניים ,

( אורתוגנטיות ) -

כדי ליצור סגנונות מוסיקאליים מקוריים

קהל פנימי מול קהל חיצוני  .משתנה זה  ,שאנו חבים

מתייחס לקהל שאליו מכוונת היצירה  :קהל פנימי מורכב מבני  -עדתו של

המוסיקאי  ,ואלו קהל חיצוני מורכב מכל המאזינים שאינם מבני  -עדתו  ,לרבות עדות

מזרחיות אחרות ; ( ד ) יצירה מוסיקאלית ספונטאנית מול יצירה יזומה מבחוץ .
משתנה זה מתייחם למקור היוזמה לחיבור היצירה המוסיקאלית החדשה או לביצועה .
למשתנה זה

בישראל

חשיבות מרובה

,

שהמאורעות התרבותיים העדתיים בה

מתרחשים לעתים קרובות לא בדרך ספונטאנית לגמרי  ,אלא באופנים

.

שראינו ביוזמת גורמים חיצוניים

,

שונים .

כפי

לרוב מוסדות ציבוריים וממלכתיים .

סיווג מלא  .מעשה שתי וערב  ,של כל המשתנים הללו עשוי

להכביד על הקורא .

ואין הוא נחוץ  .הסיווג לתשעה סוגים  ,המוצג בטבלה שלהלן  ,נמצא הולם את

רוב ,

ואולי את כל ההתפתחויות החשובות במוסיקה העדתית  ,הידועה לנו .

במוסוקה הוהודית המזרחית בושראל

טיפולוגיה של דינאמיקות

,

ספונטאני  -קהל

ספונטאני יזים -

יזום  -קהל

פנימי

קהל חיצוני

חיצוני

הישנות  -אורתוגנטיות

11

)

מסורתי

21

)

משומר

חידוש  -אורתוגנטיות

41

)

ניאו  -מסורתי

51

)

נתון במעכר

(

חידוש  -הטרוגנטיות

71

)

פופולארי

1א

)

עדתי  -אמנותי

91

נפרט

ו.

המגנוי

להלן את הסוגים

,

שסיווגנו בטבלה למעלה

31

)

משומר  -מוזיאוני

"

)

פסאודו  -עדתי

)

אמנותי

:

מסורתי

יצירות שיש בהן המשך של הצורות המוסיקאליות מלפני העלייה לארץ  .בסוג זה
כלולה המוסיקה הליטורגית

,

רובה ככולה

,

שעודנה מבוצעת בבתי  -כנסת עדתיים

ובחגיגות עדתיות  ,וכמו  -כן יצירות מעטות ובתהומים הסמוכים למוסיקה
כגון שירים

וריקודים ,

מצווה  ,חתונה ומוות

הליטורגית ,

המשמשים בטקסים משפחתיים  -לידה  ,ברית מילה  ,בר -
( קינות ) ,

כמו גם שירי  -חג ( בפורים  ,בסדר פסח ועוד

),

זמירות -

שבת  ,שירי  -ערש ושירים אפיים  ,רומאנסות  ,שירי עלייה  -לרגל ועוד .
בתקופה הראשונה לאחר

העלייה ,

עם שמחת השיבה לארץ המובטחת  ,שהיתה

שלובה עם המפגש הפרוזאי עם קשיי

19

ראה

גראבורן .

אמנויות העולם הרביעי .

הארץ ,

צצו כמה חימות חדשות במוסיקה

חתונה תימנית  -עולים מתימן  .מיד לאחר עלייתם לארץ  .מזמרים ומלווים רקדנים  .שאינם נראים
בתמרנה

,

בנקישות  -פך

ובמחיאות  -כפיים
לנוער )

( תצלום מן הארכיון של המרכז לתרבות עמים

החילונית מן הטיפוס המסורתי הטהור  .דוגמה בולטת לכך הם ' שירי  -העלייה
שנוצרו

ספונטאנית ,

העולים מתימן

,

ובוצעו באופן בלתי  -רשמי בפני קהל

מעיראק וממארוקו  .יצירתם של שירים

פנימי ,

' חדשים '

'  ,יןן

במיוהד בקרב

מסוג זה על  -ידי

משוררים מזמרים היא אופיינית לרוב התרבויות המוסיקאליות של אזור המזרח
התיכון  .בתמלילים ההדשים

,

שהם מחברים למנגינות עתיקות  ,מבטאים משוררים -

מזמרים אלה את רגשותיה ואת תלונותיה של הקהילה ביחסה לענייני היום  -יום .

המשוררים  -המזמרים היהודים נהגו לחבר שירים כאלה בגולה  ,והוסיפו לעשות כך

.

עם עלייתם  .חיבוריהם מכילים נושאים מגוונים המבטאים לפעמים את התלהבותם
של העולים

,

ולפעמים את

מחאתם ,

במיוחד כנגד מה שראו בו אפליה ואי  -צדק

כלפיהם  .מכיוון ששירים מסוג זה אינם מכילים חידושים מוסיקאליים כלשהם

,

סיווגנו אותם כ ' מסורתיים '  .יתר  -על  -כן  ,גם כאשר מופיעים בהם מוטיבים ספרותיים
חדשים ,

אף הם באים לביטוי בצורות סטריאוטיפיות מסורתיות  .היקף היצירה

המוסיקאלית בסגנון המסורתי הטהור הצטמצם עד מהרה לאחר העלייה  ,וחידושים
למיניהם צצו אפילו במוסיקה העדתית הספונטאנית .

.2

משותר

.

יצירות בסגנונות מוסיקאליים מסורתיים שלפני העלייה לארץ  ,שנערכו ועובדו לקהל

חיצוני חדש  .אף  -על  -פי שאנשי העדה עשויים להיות מעוניינים בהפצת המוסיקה
שלהם

,

העריכה והעיבוד של יצירות אלה נעשים לרוב בידי אנשים מבחוץ  ,כלומר

מוסיקאים מקצועיים בעלי חינוך מערבי .

דוגמות עיקריות של מוסיקה כזו הז לחנים
20

ראה

שילוח

,

שירת העלייה .

מסורתיים .

שמרכיבים אופייניים

16

ן

א ' שילוח

/

א ' כהן

הושמטו מהם או שונו  ,עד כי מבצעים

המקורית .

מבחוץ ,

שאינם מסוגלים לבצעם בצורתם

יוכלו לבצעם ביתר קלות  .היקף השינויים הללו הוא מפישוט לסגנון

המיקרוטונאליות ,

הקישוט ,

חלק נכבד מן

לאיבוד  .בביצועים מעקרים את היצירה

את קטעי האלתור האינדיבידואליים

;

החופש הריתמי והסיבוך  -הולכים

משונית

הארוכים ,

והגוונות קוליות טיפוסיות  ,מקצרים
ומחליפים את ההטרופוניה בשירה

הקבוצתית בהומופוניה  .ראשיתו של תהליך זה היא בפישוט מכוון בשעתוק הלחנים
המסורתיים לתווים המערביים
בהשמעת הלחנים האלה מן

,

כדי שיהיו קליטים באוזני אנשים מבחוץ

הנוסח ,

ושיאו

,

הרשום כבר בפישוט  .המרכז לשילוב מורשת

יהדות  -המזרח  ,שהוזכר כבר לעיל  ,פועל להפצת מורשתן המוסיקאלית של הקהילות

בדרך של סיגולן לקהל מערבי מודרני  ,תוך כדי שימור ייהודן  .במובן זה

אפשר

,

לראות את עבודתו של א ' אביצור  ,מלחין מודרני הנתמך על  -ידי המרכז  ,כממלאת
' תפקיד משמר ' ; מזווית אחרת  ,זוהי  ,בכל אופן  ,גם יצירה מקורית  ,ונדון בה משום כך
בקאטגוריה של אמנות מעודנת ( טיפוס

.)9

פישוט וסגנון מאפיינים גם את הכוריאוגראפיה של מחולות מסורתיים  .בעוד
שבמוזיאומיזאציה ( טיפוס

)3

השימור משנה כלשהו את

.3

מושם הדגש על השימור הקפדני של ' האותנטי '  ,הרי

המקור ,

כדי להכשירו לקהל רחב יותר .

הישומר  -מוזואובי

מוסיקה מסורתית מהתקופה שקודם העלייה
' האותנטית ' בידי אתנוגראפים חיצוניים

לארץ ,

הנאספת ומשומרת בצורתה

לשם תיעוד מדעי

מאומנים ,

ואמנותי ,

והמבוצעת בעיקר עבור קהל חיצוני נבחר .
התנועה להצלת המסורות המוסיקאליות האותנטיות לפני שהשכחה תכסה

ראשיתה בפועלו של א " ר אידלזון  ,שעלה לירושלים ממזרח  -אירופה

עליהן ,

ב . 1905 -

אולם

הדחף העיקרי לתנועה זו בא בעקבות העלייה ההמונית לאחר קום המדינה  .א ' גרזון -

קיווי  ,גורית קדמן ואתנוגראפים אחרים אספו מוסיקה ומחולות מסורתיים  .אוספים
חשובים מצויים בארכיונים

אחדים ,

כולל האוסף

הלאומי ,

המסונף לבות  -הספרים

הלאומי בירושלים  .אלפי המסמכים משמשים עתה כחומר למחקר ולחינוך

ומדי פעם גם להפקת

תקליטים ,

הארכיוני כדי להתוודע

בעריכת מלומדים  .מלחינים משתמשים בחומר

למסורות ' המקוריות ' הנכחדות  ,ולפעמים מם כוללים

ביצירותיהם לחנים שערבו לאוזנם  .כמה
קונצרטים

מיוחדים ,

מוסיקאלי ,

חוקרים ,

כמו

א'

גרזון  -קיווי ,

המוקדשים לביצועם של מוסיקה ומחול

גם ארגנו

' אותנטיים ' .

למשל

במסגרת קונגרסים בינלאומיים למוסיקולוגיה  .מופעים כאלה נערכו ב ' מפגש בין
מזרח ומערב

במוסיקה '

( , ) 1963

וב ' ימים בינלאומיים של מוסיקה

ב ' קונגרס הבינלאומי למוסיקה
עכשווית ' ( 980ן ) .

יהודית ' ( 978ן )

גורית קדמן שעסקה באיסוף

המחולות המסורתיים  ,יזמה את החייאתם בצורתם ה ' אותנטית ' בביצוע בני העדות
השונות .

ן

המוסיקה של עדות המזרח

.4

17

נואו  -מסורתו

המשכיות תוך חידוש מתמיד של סגנונות מוסיקאליים מסורתיים  ,המתחוללת באופן
ספונטאני בתוך העדה  ,ועם זאת קולטת השפעות חיצוניות מסוימות  .הסינתזה היא
הטרוגנטית במידה מסוימת  .לדוגמה  ,הרבה קבוצות  -עולים  ,שקודם עלייתן היו להן
מסורות מוסיקאליות קטנות

אימצו לעצמן באופן זה את ' הסגנון הספרדי

משלהן ,

הירושלמי '  .סגנון זה עצמו התפתה בשלב מוקדם יותר בקרב הקהילה הספרדית
העתיקה והמבוססת של ירושלים  ,ומיזג בתוכו יסודות ' הזרם הראשי ' המזרח  -תיכוני
בסגנון הספרדי  ,שהיה נפול בכל רחבי האימפריה העות ' מאנית  .סגנון לה שהועשר
במרכיבים מזרח  -תיכוניים נוספים  ,השאובים ממסורות העולים  ,שולט כיום במוסיקת

בית  -הכנסת של עדות מזרחיות רבות ( האיראנית  ,הבוח ' ארית  ,המארוקאית  ,התימנית
ועוד )  .כך הוא מניח את היסוד לצמיחתו של סגנון ' כל  -ספרדי ' בישראל  ,אשר רוב

החזנים המזרחיים ילידי  -הארץ נוטים אליו  .דוגמה מושכת  -עין לכך היא תימני צעיר .
השר בסגנון ' כל  -ספרדי '

מושלם  .י

?

.

בצד תהליך זה של האחדה ניכרת במוסיקה הליטורגית מגמה לסינקרטיזם ואחת
הצורות המעניינות ביותר שלה היא חדירת אלמנטים של חזנות אשכנזית למוסיקת
התפילה של כמה קהילות מזרחיות  .דוגמה טובה לכך היא קובץ מוקלט של מזמורים

מארוקאיים מסורתיים מפיו של חזן מארוקאי מפורסם  ,חיים לוק  :כאן עוד שולט
הסגנון

המקורי .

אך החזן שילב

בו ,

במכוון ,

כלים מערביים ויסודות

סגנוניים ,

השאולים מן המוסיקה המזרח  -תיכונית ומן החזנות האשכנזית  .הנה כי כן  ,אפילו
במוסיקה

הליטורגית ,

זו הקשה

ביותר

לשינוי ,

מתגלים תהליכים אחדים של

הטרוגנטיזאציה .

.5

נתוו בשעבר

קאטגוריה זו  ,המקיפה את רוב רובה של היצירה העכשווית במוסיקה העדתית  ,עיקרה

מוסיקה שעל אף היותה אורתוגנטית מבחינות מרובות  ,היא קולטת יסודות חיצוניים
במספר כה גדול  ,עד כי היא נעשית בהדרגה למוסיקה הטרוגנטית  .מוסיקה זו מופנית

אמנם בראש ובראשונה לקהל חיצוני  ,המזרחי והכללי  ,אולם יצירתה וביצועה הן
תוצאה מובהקת של הצירוף בין התעוררות ספונטאנית בתוך העדה ובין הכונה של

מוסדות או פרטים מחוצה לה  .לחנים  ,דפוסי  -מלודיה ואופני  -ביצוע מסורתיים

.

ממוזגים ביצירה זו לפזמונים עממיים הכתובים בדרך  -כלל עם ליווי מערבי  .זמרי -

צמרת של סגנון זה  ,כמו ברכה צפירה ( בשלב המוקדם של הקאריירה שלה )  .ג ו עמר .
'

יגאל בן חיים

ואחרים ,

נהנים מפופולאריות

רבה ,

הן בקרב בני  -עדתם והן בקרב

הציבור בכללו  .אחרים  ,כשושנה דמארי ואסתר גמליאלי  ,זכו לפרסום עולמי ונכללו

בין מייצגיו הראשיים של סגנון הזמר  ,הנחשב בחוץ  -לארץ כישראלי ' טיפוסי ' .
21

המדובר בנער בן שלוש  -עשרה  ,יחיאל נהרי  ,אשר שר שירי בקשות בסגנון מקאמי בליווי עוד
וקאנון  .ביצועיו יצאו כקסטה מסחרית בניו יורק .

חתונה תימנית מבויימת  ,בביצוע להקת ' פעמי תימן
( תצלום מארכיון המרכז לתרבות עמים

'

.

דצמבר

ון. , 9

מרכז תרבות העמים לנוער

לנוער )

סגנון ' המעבר ' נהנה מתפוצה רחבה כזכות התקליטים ותוכניות הרדיו והטלב

בהסותם של מוסדות ציבוריים וממלכתיים גם מוקדשים לו אירועים
והחשוב שבהם הוא ' פסטיבאל הזמר בסגנון עדות

המזרה ' .

.

זוה .

מיוהרום .

כתוצאה מהשאילה

ההדדית וצירוף של מרכיבי המסורות השונות  ,הולכים ומיטשטשים ההבדלים בין
סוגי המוסוקה ה ' מעבריים ' של הקבוצות האתניות השובות  ,וסגנון ' זרם ראשי ' מזרחי

עממי צומה בישראל  .כמו כן  .מוסיקאים בני

עדות שונות למדו לבצע את סוגי

המוסיקה ה ' מעכר " ים ' של העדות האחרות  .ולגוון בדרך זו את תוכניותיהם  .בחגיגות

עדתיות מרכזיות  ,כמו המימונה
מוסיקה מסוג

זה .

המוסיקה בסגנון

22 ,

מבצעים מוסוקאים מעדות שונות ונגוון רחב של

בנוסף על פרקים אחדים של מוסיקה

' מוזיאונית ' .

חלק גדול מן

ה ' מעברי ' הוא מסחרי לגמרי  ,ומטרתו להכניס רווחים מהמופעים

העממיים וממכורות התקליטים  .עם הדורתם ההולכת ומעמיקה של אנשים מבקוץ
לתחום זה הולך סגנון זה והופך להיות מוסיקה

.5

פסאודו  -עדתית .

ממאודו  -עדתי

המרה אמנותית של צורות מוסיקאליות עדתיות .
מפיקים ומבצעים

,

הנעשית בשביל קהל חיצוני על  -ידי

הבאים מחוץ לעדה  .היצירות מוצגות אמנם כמוסיקה

עדתית .

אולם צורתן שונתה והותאמה לדפוסי  -סגנון מערביים במידה כזו  ,כנשוב אי אפשר

לכלול אותן במוסיקה העדתית ממש  .אכן כאלה הם רבים מן השירים בפסטיבאלים
האחרונים לזמר בסגנון עדות  -המזרח  .אשר מלחיניהם  .או מעבדיהם ומתזמריהם  .הם
22

ראה כן  -עמי .

ן

המוסיקה של עדות המזרה

ממוצא

מערבי 23 .

התווית ה ' עדתית ' המודבקת למוסיקה זו איבה אלא  ,לכל
מסורתיים ,

חיקויים שטחיים של מרכובים

בשירים חדשים .

ששולבו ,

9ך

הוותר ,

מלחיניה ,

מעבדיה ומבצעיה החיצוניים שואפים להתאים עצמם לאמות  -המידה של המוסיקה

הקלה הממוטהרת  ,שיש לה ביקוש בשוק באותה שעה  ,ולאו דווקא למסור את דפוסי
המוסיקה העדתית המסורתית  .אולם למרות דמווגה למוסיקה קלה

אחרת  ,מבה31ת

גודל התזמורת  .עוצמת הצלילים וכיו " ב  -המוסיקה בסגנון ה ' פסאודו עדתי ' טעונה

.

מרכיבים ' מזרח " ים ' סטריאוטיפ ים  ,כגק מקצבים והארמוביות ספרדיים  .שירים
העושים שימוש ברכיבים מוסיקאליים מזרחיים והמוגדרים

כ ' ישראליים ' ,

הם דוגמה

לנוסח נוסף של הכגנוז הפסאודו  -עדתי  ,שהוא מרוחק עוד וותר מן הסגנון

.7

רבים .

המקורי .

פופולארי

מזרחית  .ים  -תיכונית .

מוסוקה ששאלו בני עדה כלשהי ממסורת חיצונית -

או

מערבית  -והיא מווצרת או מתבצעת בידיהם באופן ספונטא " 2לקהל פנ " מ "  .בניגוד
לטיפוסי המוסיקה שנמנו עד כה  ,מקורותיה של המוסיקה הפופולארית זרים לבסורות

העדה המאמצת אותה  ,ולפיכך היא הטרוגנטית לגמך "  .כדוגמה בולטת של טיפוס זה
אפשר להצביע על המוסיקה העממית היוונית המודרנית  ,שנתחבבה מאוד על עדות -

המזרה

השונות ,

לפופולאריות

והז

[ ותנות

רבה זוכות גם

לה

מקום

המוסיקה

בחגיגות

נכבד

משפחתיות

גדולות .

ההודית העממית ומוסיקת הפלאמבקו

המפרדות  .מוסיקה זו היא אמנם הטרוגבטית  ,אולם כל עוד אין המוסיקאי מכניס בה
שינויים ( על  -פי סגנון

.8

עדתו ) ,

היא נוטה

' להישנות ' ולא ' לחידוש ' .

עדתי  -אמנות "

קטגוריה זו כוללת וצירות של אמנים

המוס " קאלית של
מוסיקאליות

עדתם ,

אחרות ,

אך

ממזגים

עדתיים ,

אותה

העושים אמנם שימוש במורשת

עם

רכיבים

הלקוחים ממסורות

כולל מערכיות  ,על מנה ליצור יצירות בעלות אופ " הטרוגבטי

וחדשני במהותן  .מוסיקה זו נוצרת בראשיתה באופז ספונטאני  ,אולם במקרים רבים
פורשים עליה בדיעבד את חסותם גורמים חיצוניים  .קו  -אופי בולט של טיפוס זה הוא
נסיונם של האמנום העדתיים ' לאסתט ' את המוסיקה העממית ולהשביח את הסגנון

המסורת " כדי לעשותה ' אמנות יפה '  ,הראויה לאולם הקונצרטים  .מוסיקאים

.

דוגמת ברכה צפירה ויצחק לוי משתוקקים להגדול את וקרתה של מסורת

.

ולשם כך הם פונים תכופות למלחו 3מ ולמבצעים מבחוץ

 ,כד1

אלה .

עדתם ,

שישיאו את המבגינות

המסורתיות לצורות חדשות של אולם הקונצרטים  .במרוצת הזמן הלכו והזדככו כמה

מפירות העבודה המשותפת הזו עד כדי הוותן ליצירה אמנותית מעודנת  ,שמז המזרחי
בתשמר בה רק תחוה  -מה ( טיפוס
23

.)9

התפתחות  17עוררה ביקורת עזה  .ראה  ,למשל  ,את דבריו של בן  -משה

של הפסטיבאל לא היה כל קשר עם יהדוה

המזרח ' .

( עמ ' 24ן :

' על כן

ל " סגנון "

20

ן

ת ' שילוח

/

א ' כהן

תהליך דומה חל במחול  -העם המזרחי  ,והדוגמה הטובה ביותר לכך היא להקת

' ענבל '  .הלהקה נוסדה בידי שרה

לוי  -תנאי והתבססה בראשית דרכה על ריקודי  -עם

תימניים  ,אולם עד מהרה יצרו במסגרתה כוריאוגראפים ממוצא מערבי  .בהדרגה נראו
במחולותיה רכיבים ממסורות מזרחיות אחרות וגם מן המסורת
המחולות הוגש ב ' מסגרת דראמאטית ' .

24

האשכנזית .

סדר

כך פנתה ' ענבל ' בעקביות מן הפולקלור

לתחום האמנות  .ואריאציה מעניינת אחרת של טיפוס זה התגלתה עם הופעתה של

.

להקת ' הברירה הטבעית ' בהנהגת שלמה בר שמוצאו ממארוקו  .אל מנהיג

הלהקה .

המשמש בה כזמר  ,מתופף וחלילן  ,הצטרפו נגן גיטארה אמריקאי  ,כנר יהודי ממוצא

הודי ונגן קונטראבאס יליד  -ישראל ממוצא בוח ' ארי  .הם יוצרים יחדיו סגנון ממולגם

חדש לגמרי  ,הטבוע בחותם אישיותו החזקה של שלמה בר  .המלחין שואף לאחד

ביצירתו מסורות מוסיקאליות  ,השונות זו מזו מן הקצה אל הקצה  ,אך עם זאת להפיח
רוח ' מזרחית ' במלוא חללה  :כך מייצגת יצירה זו איזון בין ריבוי למיזוג של סגנונות .

.9

אמנותו

טיפוס זה כולל את המוסיקה המערבית המודרנית  .שמחבריה  .ילידי המערב ברובם
פורמאלי ,

ובעלי חינוך מוסיקאלי

המנצלים ביצירותיהם רכיבים תמאטיים מן

המוסיקה העדתית .
בעקבות פגישתם עם המוסיקה היהודית המזרחית ועם מוסיקה מזרח  -תיכונית
אחרת בשנות השלושים

והארבעים .

פיתחו מספר מלחינים סמוך לעלייתם ארצה

אידיאולוגיה  ,הקוראת לפנות אל המוסיקה המזרחית  ,כדרך ליצירתו של סגנוז ארץ -
ישראלי חדש  .באותו שלב מוקדם היתה ברכה צפירה הדמות המרכזית  ,שבאמצעותה
באו מלחינים אלה במגע עם מסורות המוסיקה המזרחיות  .בת למשפחה תימנית

ירושלמית  ,למדה ברכה צפירה מוסיקה

בברלין .

שם פגשה את המלחין והפסנתרן

נחום נרדי  ,עמו ערכה את הופעתה הבימתית הראשונה כזמרת של לחנים מסורתיים .

מאוחר יותר היא עבדה עם מלחינים כפאול בן  -חיים  ,עדן פארטוש ומרק לברי וסייעה

.

בהבאת מסורות המוסיקה המזרחיות לאולמות הקונצרטים  .ראוי לציין שפגישתם

המוקדמת של המלחינים עם המוסיקה המזרחית לא היתה ישירה  ,אלא באמצעות
אישיות

מתווכת .

שהיתה כבר ' נגועה ' בתפיסות מוסיקאליות מערביות  .גם ברכה

.

צפירה עצמה  ,ששאפה למזג את מסורות המזרח והמערב היהודיות הגיעה לאחרונה
למסקנה ספקנית בדבר מידת הצלחתה להגשים את שאיפתה  .במבוא לאוסף השירים

.

המסורתיים שרשמה היא מודה במפורש  ' :אחרית דבר הנה כי כן  ,אף על  -פי ששיתפנו
פעולה במישור

בחברה ' ' .

24

25

האמנותי ,

2

ראה מנור .
ראה

צפירה .

עמ ' . 26

לא הצלחנו ליצור שילוב של אמת לא באמנות ולא

המוסיקה של עדות המזרח

בעשור האחרון עשו כמה מלחינים ( בהם
אביצור )

:

ן

21

חיים אלכסנדר  ,יחזקאל בראון ואריה

נסיונות חדשים לשילוב המסורת המזרחית במוסיקה המערבית  .שלא

כקודמיהם

,

פנו מלחינים אלה אל המקורות המזרחיים

ישירות ,

מבלי להסתייע

במתווך  .אביצור ניסה את כוחו בצירוף חדשני  ,שהמבצעים של החומר המסגרתי בו
הם מבני העדות

,

והליווי הכלי הוא

מפרי  -עטו ,

והוא מנוגן בידי להקה מזרחית

ומערבית קטנה  .במובן מסוים עושה יצירתו של אביצור לשימורה של המוסיקה

המזרחית  ,אך כפי שמבין אותה

המלחין ,

זוהי גם יצירה אמנותית מקורית .

לאחרונה היו גם נסיונות ספונטאניים להעלות את רמת התחכום של המוסיקה
העדתית באמצעות שימוש ביסודות מערביים  :היוזמים לכך היו בראש ובראשונה

נציגים של המסורות המוסיקאליות הקטנות  :ברכה צפירה  ,יצחק לוי  ,שרה לוי  -תנאי
ואחרים  .אפשר בהחלט  ,שנציגי המסורת המזרח  -תיכונית הגדולה  -המוסיקאים ד '
בוזאגלו  ,ע '
שלהם ,

דרדשתי וזוזו מוסה  -לא ראו כל צורך ' להעלות ' את רמת המוסיקה

המערבית .

מכיוון שהיא לא נפלה בתחכומה מן המוסיקה

מוסיקאים ,

המשתייכים למסורת

הכריזו

זו ,

לאחרונה ,

לדעתם  .ואמנם

כי המוסיקה שלהם ' שווה '

למוסיקה המערבית  ,וטענו ש ' זוהי מוסיקת הקונצרטים

שלנו ' " .

נ

ההחדרה המכוונת של יסודות מוסיקאליים מזרחיים ליצירות של מלחינים ממוצא
מערבי היתה תהליך מורכב יותר

:

מלחיני הזמר הישראלי העממי שאבו אך ורק מן

המסורות המזרחיות הקטנות  ,וכך עשו תחילה גם מחברי המוסיקה הרצינית  .אולם
ברבות הימים פנו אלה האחרונים יותר ויותר למסורת

נסיונותיהם לכלול במוסיקה האמנותית את המקאם

,

הגדולה .

דוגמה לכך היא

כמו גם דפוסים אחרים של

המסורת המזרח  -תיכונית הגדולה .

דיון ומסקנרת
לאור הסקירה של מגמות  -השינוי הראשיות במוסיקה העדתית בישראל  ,נדון בשאלה
בעלת עניין אנתרופולוגי רחב יותר

:

איזה תפקיד ממלאות הצורות

המוסיקאליות ,

המתהוות בעיצובה של זהות לאומית מקיפה מזה ושל זהויות עדתיות ייחודיות מזה

מן הספרות הכללית העוסקת בנושא אנו

למדים ,

?

כי האמנויות של עמי העולם

הרביעי מנוצלות על  -ידי מוסדותיהם = הלאומיים לצורך גיבושה של זהות לאומית
נבדלת  .כך טוען  ,למשל  ,גראבורן  ,שבעוד שעמי העולם הרביעי אינם מצליחים לכונן
זהות לאומית אוטונומית  . . . ' ,הם נעשו ל " טוטמים " של האומות המודרניות חסרות -

הפרצוף המקיפות

אותן ' 7נ

ועוזרים להן להגיע לזהות מקילות  .הוא הדין באמנות של

קבוצה אתנית  ,שמשעה דהופנתה לקהל חיצוני חדש  ,לאומי או בינלאומי  ,היא יוצרת

2

אדוין סרוסי

בעבודת  -גמי

לקראת קבלת תואר מוסמך באוניברסיטה העברית על נושא הבקשות

"

אצל יהודי מארוקו מביא עדויות של פייטנים

27

ראה גראבורן  .למה אסקימוסים

,

?

מארוקאים .

אשר התבטאו בבירור ברוח זו .

ן

22

א ' שילוח

/

א ' כהן

מודעות מתפשטת והולכת

לקיומה של הקבוצה ומעניקה לה זהות חדשה  .תהליר זה

עשוי לחזור ולתרום להשתנות התודעה העצמית של הקבוצה .
אולם כארץ  ,בעיקר בתקופה המוקדמת של הקוממיות  ,צצו בעיות מיוהדות בכל
הנוגע לעדות

השונות .

ישראלית מיוחדת

,

המוסדות

הלאומיים ,

' למזג ' ,

היו גם להוטים

בעודם נלהבים לעצב זהות יהודית

כלומר

' לתרבת '

ולהטמיע

את העדות

,

השונות בגופה של ' אומה ' אחת  .מכאן עלתה דילמה בדבר התרבויות העדתיות  .מצד
אחד היו רכיבים תרבותיים עדתיים עשויים לשמש כאן

להעשרת הזהות הלאומית  ,למשל
לחנים  .שמוצאם במסורתה של

בעין יפה את המשך קיומה

,

:

,

אחרות ,

כמו בארצות

קליטת מאכלים מסוימים  ,קווי  -עיצוב  ,אופנות או

עדה "

והפיכתם

2

ל ' ישראלי " ם ' ;

אך מצד שני לא ראו

וממילא גם את הדגשת ייחודה של העדה  ,שממסורתה

שאבו ערכים לאוצר הישראלי המשותף  .שילובם של יסודות עדתיים באוצר הכללי
היה סמוי במקרים רבים  ,מבלי שתהיה הכרה במקורם האתני  .דוגמות מובהקות לכך

היוו המוסיקה הפסאודו  -עדתית ( טיפוס

)6

.)9

והמוסיקה האמנותית ( טיפוס

שקיבלו

עידוד אינטנסיבי במיוחד  ,בתקופת המאנדאט ובשנות העצמאות המוקדמות  .המהול
' הישראלי ' אימץ לעצמו יסודות שונים ומגוונים ממסורות עדתיות יהודיות ( למשל
התימנית

ואף לא  -יהודיות ( הדרוזית

והבוה ' ארית ) ,

והערבית ) ;

שיר  -העם הישראלי

התבסס לא אחת על מנגינות עדתיות  ,אולם במקרים רבים לא צוין המקור  ,שממנו
נלקח הלחן  .ודוגמאות
הרימון ' ,

:

' מי יתנני

עוף ' .

' שוטי סירה '  ' ,כי תבואו

אל

הארץ ' ,

' טעם המן ' ועוד  .באשר לתחום המוסיקה האמנותית  ,מלחיני

הים  -תיכונית לקומפוזיציה '  -ובהם שמות מפורסמים  ,כמו  :פ ' בן  -חיים .

' האסכולה
מ ' לברי  ,א '

שלמים .

בוסקוביץ  ,מ ' סתר וע ' פארטוש  -השתמשו תכופות ברכיבים או בלחנים

שלקחו ממסורת עדתית

17

בטעם מזרחי  .אך שאילה
לאקסוטיקה ,

' עץ

או אחרת  ,או ממסורות שונות  ,כדי ' לתבל ' את יצירתם
17

היתה בררנית

ביותר ,

בלתי סדירה ובעלת נטייה

ולא היתה בה כל כוונה להפנות את תשומת  -לבו של הציבור הרחב

.

למוסיקה של עדה מסוימת כלשהי  .ואכן לעתים קרובות נשארה זהותה של העדה

.

,

.

שממסורתה שאלו לוטה בחשיכה ( להוציא מקרים שבהם רק עיבד המלחין שירי -
עדה לביצוע קונצרטאנטי )  .משום כך לא היתה לשאילה מן המסורת העדתית אלא
השפעה חוזרת מועטה בלבד על דימויה של העדה במסגרת הרחבה של החברה
היהודית .

יהודי תימן הם העדה היחידה היוצאת מכלל זה  .בית  -הספר

המחול ' ענבל '  ,הזמרות ברכה צפירה

,

שושנה דמארי ואחרות  -תרמו להפצת

הדימוי של התימנים כאנשים שניחנו בכשרון אמנותי

"

2

בסקירה על תרומתם

5א :

,

.

' בצלאל ' ,

רב  -צדדי ,

וכעדה שמסורתה

של יהודי המזרה ל ' תרבות הישראלית המתהווד ' טוען סמוכה

שתרומה זו לקויה בכללה  ,וכי ' רק בתחום האסתטי היו למזרחיים

בעיקר במוסיקה ובמחולות

העממיים .

להקת

באומנויות ובמלאכות  -היד .

.

ראה עמ '

כמה השפעות פעוטות .

,

המוסיקה של עדות המזרח

העשירה באופן ניכר את התרבות הישראלית

המתהווה

 .י2

23

בעיני יהודים לא  -מזרהדים

רבים נעשו התימנים סכל של תרבות יהדות  -המזרה  .ואמנם ייתכן  ,שבתפיסה העממית
כונו מסורות יהודיות מזרחיות אחרית בטעות ' תימניות ' .
בשנות

השבעים

,

בלחצה של

מדי .

עדתית שלבשה צורות

יך

החלה

כיונות ,

להשתנות העמדה הרשמית  -אם גם לא בהכרח זו של הציבור המערבי המשכיל -

כלפי תרבויות עדות  -המזרח  .יוי בין יתר התביעות לשיתוף נרהב יותר במרכז החברה
הישראלית ,

דרשו עדות  -המזרח גם

יתר  -הכרה במורשתן המיוחדת  .כמה עדות

מזרחיות  -יוצאי תימן  ,בבל  .מארוקו  -הקימו מכונים לחקר המורשה התרבותית
שלהן ולהפצתה  .כהיענות לתביעה ליתר  -הכרה  ,העניקו מוסדות ציבוריים וממלכתיים

שונים את הסותם לאירועים תרבותיים  ,כמו המימונה המארוקאית  -חגיגה
שעדות שונות עורכות בה הופעות מסורתיות -

ולסהרנה

הכורדית .

עממית ,

באירועים

.

עדתיים מסורתיים אלה משתתפים ראשי המדינה והממשלה לרבות הנשיא וראש -
הממשלה  .מוזיאון ישראל הציג תערוכות גדולות של תרבויות עדות מארוקו

,

בוח ' ארא וכורדיסתאן  .בתחום המוסיקה התרחבו באופן ניכר השידורים המוקדשים
לפולקלור עדות  -המזרח ברדיו ובטלביזיה

,

ובו בזמן יזם המרכז לשילוב מורשת

יהדות המזרח מופעים והפקת תקליטים של מוסיקה עדתית .

מוסיקה ומחולות יהודיים מזרחיים נעשו סמל של התרבות ה ' ישראלית ' בהוץ -

לארץ  .בעוד מוסיקה זו שימרה במידה זו או אחרת את אופייה העדריי הייחודי  .חל בה
גם תהליך ניכר של הסתגלות

והשתנות .

שעשה אותה קבילה יותר לקהל מערבי

ומתמערב  .כך  ,יותר משהביאו נסיונות אלה להחייאת מסורת גרידא ( טיפוס ן או

,)2

או למוזיאומיזאציה ( טיפוס  13הם גרמו לשגשוגן של המוסיקה המשומרת ( טיפוס

2

.

והמוסיקה הנתונה במעבר ( טיפוס

. )5

,

הגם שהתפתחויות אלו יכולות לתרום להענקת

יחי  -הכרה בקהילות היהודיות המזרחיות השונות והנבדלות  ,זהויותיהן

' החיצוניות '

הן במידת  -מה מעוותות ונבדלות באופן משמעותי מהדימוי העצמי המסורתי של
קהילות אלו  .אפשר אפוא לצפות  ,שכמו בקברצות מסוימות בעולם הרביעי  .שנחשפו
במידה

רבה .

ישפיע בעתיד הדימוי הראשון על

האחרון ,

והזהות העצמית תיטמע

.

בהדרגה בזהות החיצונית  .במקרה של התימנים העדה בעלת המוניטין הרחב

אפשר שהדבר כבר קרה

ביותר ,

.

ההתפתחות האחרונה של היחס המשתנה בין התרבות הישראלית בכללה לתרבות

.

העדתית בתחום המוסיקה היא הופעת האמנות העדתית ( טיפוס

"

).

בו בזמן שזהותו

העדתית של המלחין נשמרת  ,ואף ? וכה להדגשה בסגננן הקימפוזיציה יהביצוע  ,הוא
נושא במקרה זה את עיניו גבוה יותר מאשר במקרים הקודמים

29
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במהותן .

רכיבים עדתיים ביצירות הטרוגנטיות

הוא דורש הכרה ביצירתו כגרסה

סגנונית של אמנות יפה  ,וממילא מבקש לגיטימאציה למעמדו כ ' אמן '  .אם תיענה
תביעה זו

יחדרו עדות  -המזרח לזרם הראשי של המוסיקה הישראלית  ,לא

בחיוב ,

באמצעות התרבות לפי אמות  -המידה המערביות  ,אלא עם קבלת יצירותיהן כ ' אמנות
יפה '

על  -ידי קהל המאזינים הרחב .

סקירתנו מצביעה אפוא על מגמת התרחקות מרעיון המיזוג הפשוט של מסורות
עדתיות שונות לכלל

מוסיקאלי לאומי '

' סגנון

מקיף ועל צמיחתו ההדרגתית של

פלוראליזם מוסיקאלי לגיטימי ברמה הלאומית  .מכאן אנו למדים  ,שהזהות התרבותית
המתגבשת בישראל נעשית פחות מונוליטית ויותר פלוראליסטית מכפי שגרסוה
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המוסיקאי העדתי לזכות בהכרה  ,אך המוסיקאי עצמו ניצב עדיין בפני דילמה

לסגל

:

את עבודתו לטעמו של הקהל הרחב  ,וזאת מבלי לעות את פרצופה העדתי הייחודי עד

ללא הכר  ,ומיניה וביה להרוס בכך את זהותו העדתית הייחודית .
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