מַ ְקהלַת נוֹגְנים  /חַ יים נַחְ מָ ן בְ יַאליק

מַ ְקהלַת בית הַ ספֶּ ר  /יָאיר עמָ נּואל

הַ ַלהֲקָ ה  /יְה ֹונָתָ ן גֶּפֶּ ן

יוֹסי בַ כנוֹר,
פסי בַ תֹ ף,
מֹ שֶּ ה בַ חֲצוֹצְ ָרה -
וְ הָ מָ ה הָ ְרחוֹב.

ְילָדים שָ רים בְ חֻלְ צוֹת לְ בָ נוֹת
בְ שּורוֹת יְשָ רוֹת
בְ קוֹלוֹת עֲדינים
בְ מַ ְקהלַת בית-הַ ספֶּ ר
עֻזי הַ קָ טָ ן
מַ ביט בְ אמָ א שֶּ ל ֹו
שּורה הָ ראש ֹונָה
בַ ָ
ְמחַ ֶּיכֶּת
ְמהַ נְהֶּ נֶּת בְ רֹאשָ ּה
היא כְ לָל ֹלא מַ ְרגישָ ה
כי כְ בָ ר מזְ מַ ן שָ כַח אֶּ ת הַ מַ נְגינָה
וְ הַ מלים
ּוכְ שֶּ ֻכלָם שָ רים "מי יַצילנּו מ ָרעָ ב?"
עָ ף
עֻזי הַ קָ טָ ן
לַכ ֹוכָב שֶּ ל ֹו
ָרחוֹק בַ שָ מַ ים
ּוכְ שֶּ בו ְֹקעוֹת ְמחיאוֹת הַ כַפַים
ּומהַ ְדהֲדוֹת עַ ד כוֹכְ בי-עָ ד
ְ
יו ְֹרדים הַ יְ לָדים מן הַ בָ מָ ה
אֶּ חָ ד-אֶּ חָ ד
וְ אמָ א לוֹחֶּ שֶּ ת מלְ מַ טָ ה:
ַארתָ לְ בָ ד.
בוֹא עֻזי ,נ ְש ְ

ישַ י ְמ ַנגן בפְ סַ ְנתר,
אֲני עַ ל הַ גיטָ ָרה,
גידי עַ ל הַ תֹ ף ְמטַ ְרטר,
וְ זָה ָרה שָ ָרה.

מתוך שירים ופזמונות לילדים

מתוך כשאגדל אלמד לעוף

מאת ח"נ ביאליק
צייר נחום גוטמן
דביר 1933

מאת יאיר עמנואל
צייר אבנר כץ
ספרית פועלים 1981

ּובָ אּו ַל ֲח ֻתנָה
נָשים וָטָ ף,
יָצְ אּו בַ ְמחוֹלוֹת
וְ י ְמחֲאּו ָכף.

יש לָנּו קָ הָ ל נפְ לָא
שֶּ ְמחַ כֶּה ל ְשמֹעַ אוֹתָ נּו,
וְ יש לָנּו אּולָם -
בית הָ עָ ם בַ מוֹשָ ב שֶּ לָנּו.
יש לָנּו ֲחזָרוֹת בְ כָל יוֹם
(ֹלא בַ צָ ה ַרים ,זֶּה מַ פְ ריעַ לַשְ כנים),
יש לָנּו מָ סָ ְך ָאדֹם,
וְ ששָ ה פַ נָסים בצְ בָ עים שוֹנים.
יש לָנּו אַ בָ א שֶּ מּוכָן לְ הַ סיעַ ,
ּושחוֹרים,
ּושֹלשָ ה מ ְיקרוֹפוֹנים ח ֲָדשים ְ
ְ
יש לָנּו הֲמוֹן חשֶּ ק לְ הוֹפיעַ ,
וְ כָל מיני בְ גָדים מּוזָרים.
יש לָנּו שֶּ לֶּט שֶּ כָתּוב עָ לָיו:
" ַלהֲקַ ת הַ לְ בָ בוֹת הַ שְ בּורים".
יש לָנּו הַ כֹ לּ ,ומַ ה שֶּ חָ סר לָנּו עַ כְ שָ ו
זֶּה ַרק מַ נְגינוֹת וְ שירים.

מתוך הדרקון הלא-נכון
מאת יהונתן גפן
ציירה ָהנָה ֶאדלן
דביר 1986

יוֹסי בַ כנוֹר
מוזיקה ,האמנות הטבעית כל כך לילדים מינקותם ,איננה נושא בולט בשירה לילדים ,אולי משום
שלא קל להתייחס למוזיקה במילים השגורות בלשונם של קטנטנים .המילה "מקהלה" משותפת לשני
שירים כאן; לפני מאה שנה כמעט ,כשביאליק כתב את "מקהלת נוגנים" ,הוא התכוון לקבוצת נגנים,
לתזמורת .שישים שנה מאוחר יותר יאיר עמנואל השתמש ב"מקהלה" במשמעותה השגורה בעברית
של ימינו  -קבוצת זמרים.
שירו של ח"נ ביאליק ( ,)1934–1873שעל פי המהדורה המדעית של שירי ביאליק* נכתב עשר שנים
לפחות לפני הופעתו בתרצ"ג ב"שירים ופזמונות" ,מבוסס על מוטיבים משירי עם ביידיש .השיר הוא
מעין גרסה ממוזערת מותאמת לילדים של שירי השמחות של ביאליק למבוגרים "למנצח על
המחולות" ו"למנצח על הנגינות" ,ומתאר להקת כליזמרים ,נגנים עממיים ,המלווה תהלוכת חתונה
ומשמחת חתן וכלה להנאת הקהל.
יאיר עמנואל ( )2015–1943מעמיד את מקהלת בית הספר על הבמה השירית כדי להתבונן ברגע של
"מחַ ֶּיכֶּת /
אהבת אם לבנּה .הילד עומד בין חבריו שבחולצות הלבנות ,עיניו נעוצות באמו והיא ְ
ְמהַ נְהֶּ נֶּת בְ רֹאשָ ּה" .כשבפי הילדים הטקסט הארצי-גשמי "מי יַצילנּו מ ָרעָ ב?" (מתוך שיר העבודה
והמלאכה לביאליק) רוחו של עוזי שואפת מעלה ,למקום שבו הוא לבדו" ,לַכ ֹוכָב שֶּ ל ֹו ָ /רחוֹק
בַ שָ מַ ים" .ההיבטים הצורניים בשיר  -היעדר התבנית המשקלית ,החריזה האקראית ,הפסיחות
והשורות המוזחות  -במיוחד כשמדובר בטקסט שעניינו שירת מקהלה המחייבת אחידות והתכוונות
לקבוצה  -רומזים על זרותו של הילד בין חברי המקהלה.
בשיר ההומוריסטי של יהונתן גפן (נולד ב )1947-הדובר-ילד מתאר חבורה של ילדים המעמידים פני
גדולים ונהנים מהעמדת הפנים; יש להם כל הסממנים החיצוניים והמאפיינים של חברי להקה,
וגם שם מבטיח בחרו לעצמם ,אבל...
נירה לוין

*חיים נחמן ביאליק  -שירים ביידיש ,שירי ילדים ,שירי הקדשה ,מהדורה מדעית בעריכת דן מירון ,אוריאל אופק ,חיה
הופמן ,שמואל טרטנר ,זיוה שמיר ,חנא שמרוק ורות שנפלד ,הוצאת דביר ומכון כץ לחקר הספרות העברית,
אוניברסיטת תל אביב.2000 ,

