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 מעז ואף מצליח
שירת משוררים והלחנתה המוזיקה לפני הכול: עלספרו של עודד אסף  אודות

1
  

 

הלחנת שירי משוררים בסוגות הפופולאריות היא עניין שנוי במחלוקת. האם בכלל צריך להלחין 

הלחנה? האם מוזיקה "נמוכה" -שירים שהמשורר לא ייעד אותם להלחנה? האם כל שיר הוא בר

הזמן והגיע  ,פירורים-פירורים ,דונו פה ושםר נר לטקסט גבוה? שאלות אלו כביכולה להתחב

המוזיקה לפני . למטלה חשובה זו נרתם עודד אסף בספרו להקצות להם זירה רחבה וכוללנית יותר

למרות ממדיו הצנועים של הספר, הוא מיטיב להעמיד את הנושא . הכול: על שירת משוררים והלחנתה

רית רחבה ביותר, המקיפה את שירת הטרובדורים בימי הביניים, את הליד בפרספקטיבה היסטו

הרומנטי ואת השיר האמנותי במוזיקה העכשווית. תוך כדי כך הוא מעמיד את הלחנת השירה 

העממית, הפופולארית והאמנותית וסוקר את התהוותו של  –)הפואזיה( על שלוש רגליים מוזיקליות 

בעיניי, פרקי הליבה של הספר הם אלו ל טשטוש התחומים בהווה. הפיצול הזה וקובל )במשתמע( ע

על כך המחבר עומד רוק הישראלי -באשר לפופי. העברשמתייחסים להלחנת שירי משוררים בזמר 

וררים היא תופעה ישראלית ייחודית, שאיננה רווחת שהלחנה פופולארית )פזמונאית( של שירי מש

משער שהרוק הישראלי נוטה להיתלות באילנות  הוא .ברוק האנגלוסקסיבעולם הרחב ובמיוחד 

כיוון שהוא סובל מחוסר ביטחון עצמי ולכן מחזר אחר הקונצנזוס  ,כמו שירי משוררים ,גבוהים

במקום להתריס כלפיו. "רק מעטים הופיעו כאופוזיציה פרובוקטיבית, ואלה נעזרו ממילא בטקסטים 

 (.  747שחיברו לעצמם" )עמוד 

 

 ניסיון להעמיד היא ,במערב תולדות השיר המולחן, מעבר לסקירה ההיסטורית של ספרתכליתו של ה

ים את פעולתם של קריטריונים להדגכן ו תוצרי ההלחנה, דירוג שלללהערכה ושישמשו קריטריונים 

יתוח שיפוטי של שירים קונקרטיים. הקריטריונים הללו אמורים לנכשהם משמשים כלים אלה 

הנתון את  מידת הצלחתו של המלחין לבטא היטבי של השיר המולחן מבחינת לאפשר ניתוח ביקורת

הטקסטואלי. המחבר מודע לכך שאין מדובר במדדים מדויקים שיעניקו ציון כמותי מוחלט לכל שיר 

אם ברצונו  חובה על המבקר להיות מצויד בארגז הכלים המוצע )או כדוגמתו( ,לדעתומולחן, אבל 

לנתק את הביקורת מההתקבלות, כך  שואף המחבר ת. במהלך זהמשמעותי רתלהעמיד ביקו

פכו לנכסי לדון לחומרה שירים שה -לשבח לחנים שלא נחלו הצלחה מסחרית, ובעיקר שיתאפשר 

שיר משוררים מולחן יכול לתפוס קהלים רחבים בשל היותו קליט ותפיס  .צאן ברזל רפרטואריים

 ולב לתלות עליו את הלחן.מבחינה מוזיקלית, גם אם המלל איננו אלא ק

 

גומר  עבריים קאנוניים. בין הלחנים שהמחברתי של כמה שירים מצאתי עניין מיוחד בניתוח ביקור

 , "זמר אהבה לים"ל זהבי למילותיו של פיכמן"אורחה במדבר" שעליהם את ההלל נמצא את 

דן  ירים שהמחברהש מבר" )אלתרמן/וילנסקי(. עם"חופים" )יהונתן/הימן( ו"דצ)אליעז/ארגוב(, 

שיר משמר" )אלתרמן/ארגוב(, "העלמה" )אלתרמן/זעירא(, " אותם לכף חובה ניתן למנות את

מסכים עם מצאתי את עצמי  שמר(, "איך זה שכוכב" )זך/כספי(. כצפוי,"פגישה לאין קץ" )אלתרמן/

מה, בחרתי מהבעת הסכ . כיוון שפולמוס חביב על כולנוהערכותיו של אסף וחולק על אחרותה מכמ

והוא ניתוחו הביקורתי של אסף מכאן ואילך אתמקד במקרה מבחן בביקורת הביקורת.  כאןלעסוק 

על הדיון בשיר מתנוססת הכותרת  .(44עד  44נתן זך ומתי כספי )עמודים  מאת "איך זה שכוכב"ל

 לשאלה הראשונה היא שהעזת"איך הוא מעז?... והאם הוא מצליח?" התשובה הניתנת במשתמע 

 רת התשובה השלילית לשאלה השנייה., ומכאן נגזריקהיומרה איננה אלא  המלחין

 

 דח  ב א  כ  ֹוּכה ש  ז   יך  א  

 ם.ש  ן ה  ע  מ  ז, ל  ע  א מ  הּו יך  ז. א  ע  ד מ  ב  ל  

 ד.ב  ד ל  ח  ב א  כ  כֹו

 יית  י  א ה  י לֹנ  א  

 ם,צ  ע  י, ב  נ  א  ז. ו  ע  מ  

 ד.ב  א ל  לֹ

 

                                                 
1
 . 2172אביב -הוצאת "סל תרבות ארצי",  סדרת "מפתחות/מוזיקה"  תל 
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עצמו את  לא הקל על מירה מעיד על כך שהמחברא לביקורת מחעצם הבחירה בשיר זה כמוש

מוניטין, ששיריו -את עבודתו הקומפוזיטורית של מלחין מתוחכם ורב כאן לאכה. הוא שוללהמ

למעשה חותר אסף להראות ששירו זה אניני טעם. ר הנוכחי( אהובים גם על מוזיקאים )ביניהם השי

, מועדת לכישלוןבז'אנר פופולארי( יוחד, לחנה ועצם הבחירה להלחינו )ובמה-של נתן זך איננו בר

כנגד, ברצוני להגן על הדעה הרווחת החיובית  .לטקסטדוב מוזיקלי -נת שירותוהתוצאה היא בבחי

כלפי לחנו של כספי, אך אעשה זאת מתוך נאמנות לרוח הספר, דהיינו תוך התבוננות בשיר המולחן 

 .כשהוא לעצמו, מבלי להסתמך על ההתקבלות הגורפת שלו

 

אמריקניות ידועות." -טינוקות ליזממזג מרכיבים אופייניים לג'ז ולמואסף מגדיר את סגנון הלחן כ"

הירמונו ומבנהו על "כמה קונוונציות פזמונאיות".  ,סגנון הנשען מבחינת משקלו, מקצבושהוא 

של  הסגנון השיר בקרבת אמריקנית מגדיר את-המיזוג הסגנוני של ג'ז עם מוזיקה לטינו ,להבנתי

 "ונוונציות פזמונאיותעל "ק, סוגה שאיננה נוטה להישען א בגדר סוגה מתוחכמתנובה, שהי-ההבוס

מילים כמעט אסף טוען ש"בלחנו של כספי מתנגנות ה .טעוניםמסוגלת לסגל עצמה לטקסטים ו ,גרידא

אלץ אך במאמר מוסגר הוא נ דיות ובמשקל מוזיקלי קבוע ומודגש",מאליהן, בתבניות מקצב ריקו

כספי נמנע ואכן,  .(44)עמ'  להודות שהמהלכים המלודיים וההרמוניים ניחנים בגמישות לא מעטה

אמריקני שבמסגרתו הוא פועל. רבים מצירופיו -לטינו-מנוסחאותיו של הסגנון הג'זיבמידה רבה 

 הפרגמנטים המלודיים מתחילים בכל פעם בפאזה מטרית מפתיעים במקוריותם,ים בשיר זה ההרמוני

, מתמיד אמנם ברקע המקצב הלטיני האחיד ו מרובע.איננ, , בטווח הארוך, ואף הארגון המטריאחרת

 . אך הוא איננו אלא מצע למבנים הוורסטיליים הנישאים מעליו

 

י נעיין לדוגמה בפראזה הפותחת, המשתרעת על שתי השורות הראשונות של הטקסט: הקצב ההרמונ

ות כדלקמן:ע תיבות המתקבצמארגן אותה במסגרת של תשהבסיסי 
2
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 : מספרי תיבותספרור עליון

 מספור התיבות מתחיל מחדש כל אימת שמתחלף האקורד. –ספרור תחתון: קצב הרמוני 

 הדרגות רשומות מתחת לטקסט מימין לשמאל.

 

פיזור ההברות על פני המשקל המוזיקלי איננו טריוויאלי: המילים הפותחות "איך זה" זוכות לערכים 

שתבוא בעקבותיהם, ומקנות לה נימה של התרסה. ריתמיים ארוכים המדגישים את השאלה הרטורית 

רגולארי. הפראזה זוגי מטרום -ישא"( היא שמונעת היפרהארכה זו של ההברות הפותחות )"ייצוב הר  

 מהרציף אל המקוטע, בניגוד לפראזה השגרתית הנבנית מהמפורק אל הרציף. , בעקבות המלל,נבנית

בל, אך מסתיימת במפתיע בהזדקרות כלפי מעלה מתווה כאילו עקומה מלודית קמורה כמקוהפראזה 

המהלך ההרמוני, דו#(, בד בבד עם המילים "למען השם". -סי-לה-סול-בסולם הטונים השלמים )פה

הסובדומיננטה. בנוסף, כמו מהלכים נוספים בשיר זה, הוא "מהלך נסוג": הדומיננטה מקדימה את 

נוריות במסגרת סולם מז'ורי.ות מישתי הפונקציות ההרמוניות הללו מתממשות בדרג
3
מתקבל סולם  

, סולם המעורר אסוציאציות בקאר, פה בקאר, מי(-)לה, סול מז'ורי שהטטרקורד העליון שלו מינורי

ברהמסיות.
4
השיר יוצא לדרך, בניגוד למקובל, במסגרת הטטרקורד העליון האמור, ומגיח אל תוך  

כל המרכיבים המוזיקליים  סטר גבוה יותר.רק בסוף הפראזה, אך בעליה לרגי טטרקורד התחתוןה

 חוברים, אפוא, כדי לבטא את תעוזתו של הכוכב.

  

                                                 
2
)הדפסה ראשונה, מאי   2114אביב, הדפסה שתים עשרה, יולי -, הוצאת יוסף שרברק, תלברית עולםמתי כספי,  –לפי  

 .31עד  34(, עמודים 7911
3
של הביטלס, אך  Abby Roadסון מתוך האלבום , שירו הנפלא של ג'ורג' הריSomethingהמהלך הפותח מזכיר את  

 .I-I7-v7-iv7; אצל כספי I-I7-I7b-IV: אצל הריסון אצל כספי הוא מתנהל באופן מתוחכם יותר
4
 יש המכנים סולם מיקסטוראלי זה "מז'ור מלודי" מכיוון שהוא מעין תמונת ראי טטרקורדאלית ל"מינור המלודי".  
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-ממושקל ובלתי-ם טקסט בלתיהיא שמאפשרת ללחן לזרום עבארגון החומר המוזיקלי  הגמישות

אלא שדווקא קליחותו הקלילה מידיי של הלחן,  מבלי להקנות תחושה של סרבול ואילוץ.מחורז 

-הוא קובל על כך שהלחן חוזר על עצמו ובכך מתבטלת חדא שעומדת לו לרועץ. לדעת אסף, הי

"הלחן חוזר המודפס וכפי שמקריא אותו המשורר:  פעמיותו הנחרצת, כפי שהוא מופיע על הנייר

שכוח שבטקסט המקורי שש שורות ואו או חלקים ממנו. אנו עלולים לפעמים אחדות על הטקסט במל

." במהלך השיר המולחן אמנם חוזר הטקסט על עצמו מספר חוזרת]...[שאף אחת מהן אינה  בלבד

ותו בהינף אחד, ללא , ניווכח שכספי הלחין אאם נתמקד בהרצה הראשונית של המללפעמים, אבל 

ספק אם יש להטיל בהמשך הוא אמנם חוזר על הטקסט ועל חלקים ממנו, אך  .כלשהןפנימיות חזרות 

ספר הפתוח? האוחז ב את אופן קריאתו של שוחר השירה משקפותדופי בכך. האם אין חזרות אלו 

 די לרדת לעומקו, ואולי אף חוזר וקוראאני, למשל, מוצא עצמי חוזר וקורא שיר כזה מספר פעמים כ

לראות את הלחן של כספי כמשחזר אופן  י להיטיב להבינה. אין זה מן הנמנעשורה זו או אחרת כד

מתוך כתבי הקודש אינם  תמציתיים וטעונים של פסוקים כזה. האם הלחנה אמנותיתשקריאה 

וקיע את באך על חזרות כגון אלו? אפשר "לוקים" בחזרות לאינספור על סגמנטים של טקסט? האם נ

גם הלחנה רציפה ותמציתית  –שעולה בידו לאחוז בחבל בשני הקצוות על כך דווקא לשבח את כספי 

 חוזר. וגם עיון 

 

ואילך( אכן מאיר אותן מזווית  71של כספי בשתי השורות הפותחות )מתיבה  העיון המוזיקלי החוזר

מקורי, אך ברסיטאציה מובא במקצבו ה  -"איך זה שכוכב אחד לבד מעז"  – : המשפט הפותחאחרת

בתעוזתו הפעם צליל אחד! תעוזתו של אותו כוכב מתבטאת  –בקאר(. כוכב אחד -על צליל אחד )דו

תחתיו מתחלפת ההרמוניה בצירוף אקורדים נדיר להפליא. הסטטיות שמהעיקש של הצליל האחד 

עשויה לעורר אסוציאציה בלוזית  IV7-ההתחלה על הלודית ממקדת את הקשב במהלך החריג. המ

. אולם המשך המהלך איננו מכפיף עצמו לקונבנציות של blue noteבקאר ארומה של -ולהקנות לדו

, כגון אלו של ההרמוניה המסורתית. הטיפול באקורד הבלוז ובעצם אף לא לקונבנציות אחרות

 צפוי בעליל.-, למשל, הוא בלתי21המוקטן בתיבה 
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IV7b         iv7              "VII/V  "   i   

 

ך הסביר המוקצה ל שהחזרות בגרסתו של כספי אין להתכחש לעובדהאמנם  שיר מתחייבות מהמ ש 

מולחן, שחלון הזמן שלו אכן מוגדר לפי קונבנציות מסחריות, שידוריות, ז'אנריות וכד', אולם במקרה 

 רו של זך.לשישל ממש הנוכחי אינני רואה כיצד ההסתגלות למשבצת הזמן המוכתבת מסיבה נזק 

 

כאנטי תזה ללחנו של כספי מציב אסף את קריאתו המוקלטת של נתן זך עצמו, שהיא "שקטה 

ועניינית, כמעט ללא תנודות בגון הקול ובעוצמה, מקפידה על שתיקות במקומות שהטקסט מבקש 

אותן, וכמובן אינה חוזרת על מילה או על שורה שלא לצורך. הקריאה נפסקת בחטף אחרי המילה 

יו עורכים יפה בעיניי. רבים הטובה ו ההקבלה של אסף בין הקראת השיר להלחנתוחרונה." הא

, אולם המלחין, כמו הקריין את השיר הכתוב. "מבצעים"לזמר, שהרי שניהם  הקבלה בין הקריין

מכתיב את אופן קריאתו המוזיקלית של הטקסט וקובע למבצע את גבולות האינטרפרטאציה השניונית 

תפיסות שונות והקשרים שונים.  יםאת, קיימים אופני קריאה רבים של טקסט נתון, המשקפשלו. עם ז

אופני קריאה  ת בהכרחאופן קריאה אחד, ולו גם מפי הגבורה )המשורר בכבודו ובעצמו( איננה שולל

: פשרהב, והכרעה, מטבע ברייתה, כרוכה בויתור ואחרים. הקראה של טקסט נתון דורשת הכרעות

על הקריין/מלחין להכריע האם להבליט את המשקל הפואטי על חשבון ההטעמה  ומדוד בשיר שקול

גחמנית האם לציית לחלוקת השורות ההרטורית או להפך. במקרה הנוכחי הוא נדרש להכריע 

המשורר מהשורות הגרפיות. כספי לדעת אסף מתעלם יחידות התחביריות. היות קשוב לאו ל לכאורה

אשונות כדלקמן: "איך זה שכוכב אחד / לבד מעז. איך הוא מעז, למען פיצל את שתי השורות הר

 בין הטור השירי לבין התחביר.מעניין אום תי-השם." בדרך זו מתהווה אי

 

את היחידות התחביריות? האם אפשר לאחוז בחבל בשני הקצוות ולבטא הן את היחידות הגרפיות הן 

 ותייחסותה ללכרך שבדלדעת ניווכח  ,שיריו תו אתאם נפנה לנתן זך עצמו ונאזין לאופן הקרא



Min-Ad: Israel Studies in Musicology Online, Vol. 11, 2013/II 
Review 

 

741 

 

יותר. התייחסות לטורי השיר מסתמנת, אך שכיחותה נמוכה  ליחידות התחביריות תהיה מוקפדת

:למדי
5

 

 

כל החלב והדבש. "ענק" מתוך 7
6

 
פרדה מקף מציין חוסר ה (.המספרים מציינים את משך ההפוגות בשניות )יצוינו רק הפוגות הנמשכות יותר מחצי שנייה

 .פירושו הפרדה ברורה בין מילים עוקבות ,העדר מקף בין מילים סמוכות.

 

ענק-אני. 7
7.1
 -ורק 

ענק.-אני. 2 
7.4
 -מרים-אני-כאשר 

ראשי,-את. 3 
1.1
 -כוכבים 

בראשי.-געיםנו. 4 
7.2
,מרים-לא-אני-כאשר 

1.9
 מרים"[ אינניכאשר ]במקור: " 

 -משים-איננו-איש. 4 

לבו,-אל. 4 
1.4
 מרים.-שאינני 

 

 נתונה כולה ליחידות . נאמנותה של ההקראה אין כל התייחסות לטורים הגרפיים בדוגמה זו

 לא הפוגה.בו צףות המושמעות ברהתחבירי

 הן מייצגות. הנקודות ארוכות שסימני הפיסוק פי קיימת היררכיה ברורה בין ההפוגות ל

 מהפסיקים. 

 דה בין שתי האחרונה מפריאולי משום ש ,4 פרארוכה מזו שבטור מס 2 פרהנקודה בטור מס

 "כאשר אני מרים..." ו"כאשר אני לא מרים..." :אמירות הקשורות זו לזו בדרך הניגוד

  אולי משום שהוא מגלם תיאום 4-ו 3מהפסיקים בטורים ארוך  4 פרטור מסהפסיק בסוף ,

  סיום גרפי.בין בין סיום תחבירי ל

 בין גרפי להסיום ה( אין תיאום בין 4, 3, 2, 7כיוון שבארבעה מתוך ששת טורי השיר )מ

אין כל  טשטש במהלך ההקראה.יתחבירי, הרי המבנה הגרפי של השיר כולו מ  הסיום ה

 פי ההקראה בלבד כיצד ערוכים הטורים בגרסה הכתובה או המודפסת. אפשרות לנחש על

 

. "כמוסכם"2
7

 
מקף מציין חוסר הפרדה  .(ות הנמשכות יותר מחצי שנייהיצוינו רק הפוג)המספרים מציינים את משך ההפוגות בשניות 

 .פירושו הפרדה ברורה בין מילים עוקבות ,בין מילים סמוכות. העדר מקף

 

ראי,. 7
2.1
לזה,-כפי שהבטחנו זה 

2.1 

נינו-לא. 2 דבר-ש 
7.4
 והעולם 

כשהיה,עוד נהדר . 3
2.1
הגשם  

7.1 

אחר השנה . 4
7.4
יבוא:-עוד-הוא-אבל 

7.4 

יבוא-הוא. 4
7.1
 הוא יבוא"[ו]במקור: " פה.-אנחנו עוד-כל 

 

 שניות(. 2עד  7.4-כל היחידות התחביריות מופרדות בקפידה בהפוגות )מ 

 סימני הפיסוק. רק שני טורים בין טורים שורר תיאום בין סופי הטורים ל 4מתוך  3-ב

ופי בוחן להתייחסותה של ההקראה לסמבחינת הם  ולכןמסתיימים באמצע יחידה תחבירית, 

אולם הצירוף  ,מה )אחרי "והעולם"( אמנם הפרדת שי 3 לטור 2 בין טור .טורים עצמאיים

אין מובחנות של ממש  ועל כן"והעולם / עוד נהדר כשהיה" מופרד כולו באופן דומה, 

 / צלת את הצירוף "הגשםהמפ מש,מל חלה הפרדה ש 4 לטור 3 להפרדה זו. רק בין טור

 אחר השנה".

 

                                                 
5
 . Audicityעל תרשימי מחשב שהושגו באמצעות התוכנה רישום ההפוגות והרצפים מסתמך  
6
 .נתן זך קורא שירים. לספר מצורף תקליטור: 2112הוצאת ספרים עם עובד  כל החלב והדבש: שירים.נתן זך.  

 . 1הטרנסקריפציה ערוכה לפי שיר מספר 
7
פריג', שהוקלט באולפני קיצ'ה, בליווי פס קול מאת שלומי  נתן זך קורא משיריו: כמה נהדרת הייתמתוך התקליטור  

 . לא אתייחס כאן לליווי המוזיקלי, אם כי יתכן שהוא השפיע על אופן ההקראה. 2111עד  2114
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והוא מרבה  אטית במיוחד, עם הפרדה ניכרת בין כל המילים כמעט,כאן אתו של זך יש לציין שקרי

זהו אופן בשתקים. רמת הפרדה גבוהה יחסית שוררת גם במיקרו )ראו מיעוט המקפים בתרשים(. 

את  תמאשש קריאה זולהותיר מרחב מחיה לליווי המוזיקלי.  ,כנראה ,נועדוהוא יצוני למדי, קריאה ק

ה של אסף לטיפול מוזיקלי קפדני ומורכב במלל.דרישתו המחמיר
8
  

 

כל החלב והדבש. "איך זה שכוכב" מתוך 3
9

 
 .(בתרשים קריאתו של זך המספרים מציינים את משך ההפוגות בשניות )יצוינו רק הפוגות הנמשכות יותר מחצי שנייה

  .ן מילים עוקבותפירושו הפרדה ברורה בי ,מקף מציין חוסר הפרדה בין מילים סמוכות. העדר מקף

ושתי כוכביות  ,בתרשים הלחנתו של כספי הארכות או הפוגות מצוינות בכוכבית. כוכבית אחת מציינת משך הפרדה קצר

כאן בין ארבע  מבחיניםהפרדה. בדרך זו  –והיעדר מקפים  ,מקפים מציינים חוסר הפרדה הפרדה ממושך. מציינות משך

 קטגוריות של ערכים ריתמיים.

 

התחביר מנחה את אופן ההקראה, אך אמנם . ורכבת מקודמותיהו, העומדת במרכז עיוננו, מדוגמה ז

לבין התחביר. תחילה  םתיאום ביניה-שורר אי פה ושם התייחסות לטורים הגרפיים, כאשרניכרת 

של  בתווים ואחר כך נשווה אותה לגרסתו ,נשווה מבחינה זו את קריאתו של זך לקריאותיו הקודמות

 תו היבט:כספי מאו

 
 בהלחנתו של כספי:     בקריאתו של זך:

ּכֹוכ ב א ח ד  -ז ה -א יך  . 7 ּכֹו    ש   א ח ד  ב כ  א יך  * ז ה * ש 

ל ב ד מ ע ז.. 2
1.9
מ ע ז,-הּוא-א יך   

1.9
ם.-ל מ ע ן  ה ש 

7.2 
ם **-ןמ ע ז,** ל מ ע  -אהּו-מ ע ז.** א יך  ד ל ב    ה ש 

ל ב ד?כֹוכ ב א ח ד . 3
7.1
 .**כֹוכ ב א ח ד ל ב ד ר נקודה ולא סימן שאלה[]במקו 

  -ה י ית י-לֹא-א נ י     -ה י ית י-לֹאא נ י . 4

מ ע ז.. 4
1.1
ב ע צ ם,-ו א נ י, 

1.1
 -ב ע צ ם, *מ ע ז.** ו א נ י,*    

 ל ב ד.**לֹא      ל ב ד.-לֹא. 4

 

. שלוש באורכים שוניםם : שישה טורי(7 מספר )ראה דוגמה לכאורה שיר זה דומה במבנהו ל"ענק"

 2מספר  רה, ושתי המילים הראשונות בטורקצ-ארוכה-השורות הפותחות בשני השירים הן קצרה

נימי אולם בהמשך מסתמן בשני השירים ארגון פ. 7מספר  דה תחבירית שהחלה בטורמסיימות יחי

"כוכב" ואילו בטורים הגרפיים קיצוני יותר, בין ההתיאום בין התחביר ל-ב"ענק" אי .שונה למדי

היחס ביניהם מתון יותר אך מורכב יותר. ואכן המשורר מייחד לכל אחד משני השירים הללו אופן 

ין דיפרנציאציה ב ומקיימת מידה גדולה יותר של ,ההקראה מגוונת יותר זהקריאה משלו. בשיר ה

 מילים מופרדות.בין מילים רציפות ל

 ההפרדה הולכת ו ,( המילים מבודדות2ותחילת  7" )סוף מעז בצירוף "כוכב אחד לבד

יש . לכאורה ההפרדה של "אחד" מ"לבד" )ההגברה אינה מסומנת בתרשים דלעיל( וגוברת

ר שהפרדה זו אינה רהתייחסות לסוף הטור הראשון, אך בדיעבד מתב לרמוז עלבה כדי 

 ארבע המילים. שלמובחנת בהקשר של הרצף האמור 

 כוכב אחד לבד"( מהדהדת את מופעו הקודם של אותו ) 3 פרההפרדה בין המילים בטור מס"

מכאן שניכר הבדל בין הקראה של צירוף . נאמרות עתה ביתר חפזה צירוף, אף כי המילים

טור כשהוא לעצמו( לבין אותו צירוף המתפצל בין טורים שונים.  ואהממוקם באותו טור )וה

ור המודפס מופיעה נקודה. שבמק אף על פיזך מקריא שורה זו בנימה של שאלה אגב, דרך 

 כלומר זך מתיר לעצמו לשנות בזמן אמת את הנאמר, מתהייה מהורהרת לשאלה רטורית.

  מטשטשת לחלוטין את המעבר ביניהם. הפסיחה "לא הייתי /  4-ו 4הפסיחה בין הטורים

מתעוררת השאלה מדוע בכלל התבצעה כאן  לא כל הפרדה בין המילים.נעשית במעז" 

  חה גחמנית זו.מלכתחילה פסי

  ,הפסיק לאחר "ואני" מזמין : שגרתי-בעצם, לא לבד" מוקרא באופן בלתיהצירוף "ואני

מעודד חיבור  ללכרך הפסיק לאחר "בעצם". בעברית מדוברת ה"בעצם" בד ןהפוגה יותר מ

                                                 
8
מעניין לגלות שאופן הלחנתו של עודד אסף במחזור "שירים" לפסנתר סולו דומה מבחינת רמת ההפרדה החלה בין  

המחזור הוקלט . (2114-1) סולונתן זך. המחזור כלול באלבום  אירועים סימולטניים דיסקרטיים לאופן הקראתו של

 במרכז למוזיקה, ירושלים, בביצוע עמית דולברג.
9
 (.4)ראה הערה  נתן זך קורא שיריםבתקליטור  77שיר מספר  
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סיק מוחק בהקראתו דווקא את הפ ,רציף עם המילים שאחריו. נתן זך הופך את היוצרות

בד" של הטור השישי ל-בדרך זו הוא מבודד את ה"לא בהבלטה את השני.ומממש  ,הראשון

 האולי ההסמכה של "ואני בעצם" נועד .4 פרעצמאי לטור מס ונותן ביטוי פרוזודי והאחרון,

  .4-ו 4בטורים  לגוון את מופעיו של ה"אני"

 

 נוגדת אותה:  מקצתהתו של זך ובריאתואמת את ק מקצתהקריאתו של כספי ב

 הברתיות הפותחות )"איך זה"( ערכים ריתמיים ארוכים-ניק לשתי המילים החדכספי מע, 

ייצוב ההברות הפותחות מריץ אותן בדרך ל"כוכב".  בהקראתו זךואילו המבודדים אותן, 

 אתחלתא יציבה. רזה המוזיקלית נוטה לצאת לדרך מתוךשכיח בהלחנת טקסט. הּפ

 פן הקראתו של זך, אך לאובאופן דומה  הצירוף "שכוכב אחד לבד מעז" מופרד אצל כספי

 .לא "ריטרדנדו"ב

 לא הייתי מעז" ( לבין "אני 3בין "כוכב אחד לבד" )טור סקוונציאלית  כספי יוצר הקבלה

בלתי ארגון רגמנטים הללו מאורגנים בהקראתו של זך שני הפואילו (, 4ותחילת  4 )טור

  תלוי.

 הוא מממש את הפסיק  .מזך ביתר טבעיותכספי מטעים , בעצם, לא לבד" את הצירוף "ואני

אלא שבדרך זו הוא מטשטש כליל את ההפרדה בין טורים  ,הראשון ומתעלם מהפסיק השני

 . 4-ו 4

 

כספי מתעלם מהם ואילו , הטורים הגרפיים באים לידי ביטוי מסוים בקריאתו של זך, של דברבסופו 

הקראתו של זך. לעומת ד אסף על כספי למצוא אישור חלקי לביקורתו של עוד אפשרבכך . לחלוטין

קודם )"ענק"( הוא הבשיר  .עדיפות ברורה ליחידות התחביריות שזך מעניקלדעת נוכחנו  ,עם זאת

מן לדרוש דווקא מופרז קצת  ההיה זימכאן שוכלל אינו מתייחס לטורים הגרפיים.  ,נאמן להן לגמרי

 )אף כי אין עונה אחת לבטא את התחבירלשורות הגרפיות ובעת ובפדנטית גלות נאמנות המלחין ל

ריבוי המרכיבים  כן, ש  תיאום-ים שונים של אילבטא באמצעות הלחן מצבתיאורטית  מניעה

בי הקורה באשר לסיבות ולא אכנס כאן לע .(למדי קליים מאפשר פתרונות סימולטניים מורכביםהמוזי

. י שלותחבירמבנה הבין הר לתיאום בין המבנה הטורי של השי-המדריכות את המשורר ליצור אי

בטקסט ממושקל ומחורז נוח יותר להסביר את הערך המוסף של הפסיחות. בטקסט חופשי אפשר 

את  י רואה מקום להוקיעאינ ,משמעיות. עם זאת-רבלייחס לקטיעות הגרפיות הללו ממד מסוים של 

המאזין . ינושלפנ מהותו הפנימית של השירהרסניות לכלטובת התחביר הכרעותיו של כספי 

המשתוקק ליהנות מכל העולמות יכול לעקוב בעיניו אחר הטקסט המודפס בעודו עוקב באוזניו אחר 

ציות -הטקסט המולחן. ובל נשכח, שיבוש היחידות התחביריות מטריד את האוזן הרבה יותר מאי

 להפרדת השיר לטוריו. 

 

ורואה ים למופנמות האירונית של זך הלחן כנעים, קצבי, מעגלי וסוחף, ערכים המנוגד אסף מתאר את

גם לו קיבלנו קביעה זו ללא הסתייגות, עדיין יש טעם להתבונן בחצי . (44)עמוד  בכך טעם לפגם

שתנים של אורכים המהוא מסגל עצמו ל לעצמו ויתורים רבים:הלחן אינו מרשה הכוס המלאה: 

 מגיב באופן כמעט מדריגליסטיבנוסף, הוא  לסימני הפיסוק. היחידות התחביריות ומגלה רגישות

שירו של זאת ועוד, . ("למען השם""איך זה" ו ראה לעיל התייחסות לצירופים)לצירופים מסוימים 

"אני". כספי  – 4עד  4"הכוכב" ושורות  – 3עד  7שורות  מתחלק לשני חלקים בני שלוש שורות:זך 

את הסיפא  חזרה סקוונציאלית( ידי כך שהוא מצרף )באמצעות-חוצה בלחנו את החלוקה הנתונה על

: "כוכב אחד לבד. / אני לא הייתי מעז." אינני רואה של החלק הראשון עם הרישא של החלק השני

הימנעות מחלוקה סכמטית מידיי. בדרך זו מהדק כספי  –בכך משום מעידה קומפוזיטורית, אלא להפך 

 דית בין "הכוכב " ובין ה"אני".ההקבלה הניגו השיר ומחזק אתהזיקה בין שתי ההמיספרות של  את

המשפט המסיים את החלק הראשון וזה הפותח את החלק השני דומים באורכם )או ליתר דיוק 

)אם כי לא  בכתיבתוזה לזה מתבקשת. יוצא אפוא שנתן זך אפילו מעודד כך שהצמדתם  בקוצרם(

משמעי -המסר הרבמכאן שאם כספי משטח את  .את ההקבלה המוזיקלית שהתווה המלחיןבהקראתו( 

 מצדו האחד הרי שהוא עושה זאת כדי לחדד את המסר מצדו האחר.

 

כפי שהלחין אותו נחום  ,"חופים"הוא מתייחס בסלחנות מפתיעה לשכספי הרי עם  מחמיראסף בעוד 

התיאום -דעת על חוסר-הגיבו בבדיחותמאזינים רבים מסתבר שילותיו של נתן יהונתן. הימן למ
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תחת. לא צריך להיות מומחה לפרוזודיה ומוזיקה כדי לעמוד על לל בשורה הפוהמשווע של הלחן למ

בעטיה של פעמים געגועים לנחל"(. -----------המילה "לפעמים" )"חופים הם ל   הפיצול העילג של

אסף רואה בשיר  .לולא בפי כלוהיה לחוכא ואט זכה השיר לכינוי המבודח "חופים הם ליף" שורה זו

תפת בין מלחין ומשורר, שהרי יהונתן נעתר להימן ושיפץ את מילות השיר מופת לעבודה משו

המקוריות באופן שיעלו בקנה אחד עם הלחן. אולם לפי כללי המשחק שהעמיד אסף עצמו יש להעריך 

נחצ'ה היימן לנתן יהונתן והכריזמה של המלחין ן את המוצר המוגמר כעומד בפני עצמו. החברות בי

לפשרות שלא היטיבו עם הטקסט. עצם העובדה שהאונס נעשה בהסכמה  את המשורראולי  גררו

 הופך אותו לצח כשלג.איננו 

 

הסתייגות מספרו.  מכמה משיפוטיו של אסף משום יתייויגואין לראות בהסתיאחזור ואציין ש לסיום,

הפורה על יחסי מילה ביקורתי על ביקורתו נועדה להמחיש כיצד הספר עשוי לתדלק את הפולמוס 

 בספר הנוכחי בחר אסף להעתיק את הויכוח .וצליל בכלל ועל אופני הלחנה של שירי משוררים בפרט

הל קוראים משכיל, אך כזה שאיננו אמון בהכרח על ולהגיש את הסוגיה לק ,לזירה הציבורית האקדמי

ש פואטולוגית העשויה לדבר. מאמץ זה ראוי לכל שבח, אך בד בבד י-הטרמינולוגיה המוזיקולוגית

בזירה האקדמית המלומדת, תוך ניסיון להדק את כלי הניתוח  הוסיף ולהעמיק בעניינים אלומקום ל

ולבסוף, אחתום את פולמוס הזוטא בדבר . לי להסתכן בכך שיהפכו חלילה למדע מדויקוהשיפוט מב

 המשותף למתי כספי ולעודד אסף ששניהם העזו ושניהם הצליחו.כוכבו של נתן זך כדלקמן: 
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