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 1הומור שחור בשירי פולקלור של חיילים ישראליים-גבורה ומוות

 

 2מילוא חיה

 

 תקציר

שירי פולקלור של חיילים ישראליים  העוסקים במוות במלחמה הם שירים פרודיים המתנגחים 

האסטרטגיה המרכזית להתמודדות . ם של שירי המלחמות מן הזמר העבריייהמסרים ההרוא עם

המוות ההרואי הנשגב : ר של החיילים הינה אסטרטגיה של הומורעם המוות בשירי הפולקלו

הנמכה והגחכה הנוצר הפופולארי עוברים תהליך של  והקורבן הלאומי המרומם המופיעים בזמר

ממחישים את המוות  באמצעות תיאור ההשירים . כתוצאה מהיפוך המשמעות של השיר המקורי

משמשים כאלמנט חתרני של מחאה הפועל כנגד  ,הריסוק והפירוק של הגוף המטריאלי של הלוחם

כמו כן הם משמשים כאסטרטגיה של . אלמנט ההשתקה וההשקטה של המוות  באתוס הלאומי

  .התמודדות עם פחד המוות הנוכח באופן ממשי במציאות חייהם של הלוחמים הצעירים

 

 .זמר עברי, מחאה, גבורה, פרודיה, פולקלור :מילות מפתח

 

 

 מבוא

על ( לרוב)הם שירי עם קבוצתיים המחוברים  ( soldier's songs) חיילים לקלור של פושירי 

, השירים מושרים ומופצים על ידי חיילים ולמען חיילים. פזמונים פופולאריים ידועיםשל  םבסיס

הצומח באופן ספונטאני , השירים הינם חלק מרכזי בפולקלור הצבאי. במהלך שירותם הצבאי

הם אינם חלק מעסקי . יוצריהם אנונימיים ואין בצידם כל כוונת רווח, להוללא הכוונה מלמע

מבחינה תקשורתית . ואינם מופצים לקהל הרחב, או מוקלטים, הם אינם מודפסים, הפזמונאות

. המועברים ומופצים בעיקר בעל פה, ניתן לתאר את השירים כשדרים המשלבים מילים ומנגינה

כל . שבה לא מתקיימת הבחנה בין האומן לקהלו, בוצתיתהשירים מושרים במסגרת חברתית ק

כאשר עצם הביצוע הקבוצתי , חברי הקבוצה נמצאים בעת ובעונה אחת בתפקיד הקהל והמבצעים

  (.Bar-Itzhak 1994) מדגיש את תחושת הלכידות ומעצים את החוויה הקבוצתית 

לשירי הפולקלור בצבא ישנו . אהבעל פוטנציאל חתרני של מח, הפולקלור הוא ערוץ לגיטימי, ככלל

המווסתים את רגשות התסכול והכעס של החייל מן המסגרת ', משחררי קיטור'תפקיד חשוב כ

', קולם של החיילים'אנר מאפשרת לו להפוך להיות ל'שוליותו של הז. הצבאית המעיקה והלוחצת

–ית או ציבוריתללא מורא מענישה משמעת, לערוץ ביטוי לתכנים חתרניים ובלתי נורמטיביים

מטרתו של מאמר זה היא להצביע על הדרך בה מתמודדים שירי הפולקלור (. 0202מילוא )מוסרית 

הנוכח במציאות חייהם של החיילים הישראליים , הנושא הכאוב של המוות במלחמהעם 

פרספקטיבת הדיון היא מתוך מבט השוואתי לאסטרטגיות . כפוטנציאל מאיים וכעובדה כואבת

, גישה זו נובעת מתוך עקרון האינטרטקסטואליות. ג המוות בשירי המלחמות בזמר העברישל ייצו

                                                 
החוג לספרות עברית , יצחק-חיה בר' המאמר הינו עיבוד של פרק מתוך עבודת הדוקטור בהנחייתה של פרופ 1

 .אוניברסיטת חיפה, והשוואתית
 . מכללת אחווה ומכללת עמק יזרעאל, אוניברסיטת חיפה -התמחות פןלקלור –החוג לספרות , ר חיה מילוא"ד 2

hmilo@staff.haifa.ac.il 
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שכן הם  ,טקסטים -השירים הינם אינטר. העיקרון המכונן העומד בבסיס שירי החיילים

עם המסרים המוטמעים בשירי ' מתכתבים'הם . מצטטים ומעבדים טקסטים קודמים, מאזכרים

בחינת האופן בו מיוצג המוות  .או יוצאים כנגדם, אשרים אותםמ, הזמר הפופולארי של תקופתם

, אל מול האופן בו הוא מיוצג בשירי הזמר העברי הלאומי, בשירי הפולקלור החתרניים מטבעם

מאפשרת לפיכך לחשוף את אי ההסכמות ואת הקונפליקטים הסמויים בסדר החברתי שאינם 

  .באים לידי ביטוי בצורה גלויה בשיח הציבורי

הפזמון בא לאשר את העובדות הטרגיות אך להטביע בהן את החותם של האתוס "בעוד ש

האסטרטגיה , (051: 0991מירון " )את עוקצן, בשם הזיכרון הקולקטיבי, הקולקטיבי וליטול מהן

 והקורבן המוות .המרכזית של שירי החיילים להתמודדות עם המוות הינה אסטרטגיה של הומור

תהליך של  הנמכה בשיר החיילים  עוברים , ולארי כנשגבים ומרוממיםהמיוצגים בשיר הפופ

ההומור משמש . והגחכה הנוצר כתוצאה מהיפוך המשמעות של השיר המקורי העומד ביסודם

אלא . המטשטש את עוצמת המפגש החזיתי עם המוות', משכך כאבים'בשירים אלו כסוג של 

השירים לא נועדו להיות שעשוע . ים וספקנייםאירוני, שהשירים אינם מבדחים כמו שהם פרודיים

 . ולא הסיבה לחיבור השיר, וההומור הינו אך התוצאה, סתמי

 

 השירים כפרודיות וכמבעים אירוניים

. (0202מילוא ) העוסקים באתוס הלאומי חיילים ודיה מופיעה בתדירות גבוהה בשיריצורת הפר

משמשת ו ,מסרים חברתיים קולקטיביים משמשת ככלי יעיל לערעור עלההומוריסטית הפרודיה 

 . כאקט של הצפנה למסרים פרובוקטיביים שיש קושי להביעם בגלוי באופן אחר

רודיים חלקיים פרודיות המקיימות יחסים פלרוב הינם  שירי החיילים העוסקים במוות במלחמה

והביצוע  יחסי הזהות והשוני חלים על מרכיבי הטקסט ,בפרודיה מסוג זה .עם הטקסט המקורי

היא "רודיה נכתב כי על הפ(. 0999פן )שמרת זהות מלאה של הפזמונים המקוריים בעוד שבלחן נ

ת חיים אירונית ומעבדה ספרותית תפיס: זו בזו אחוזה: שארת בשר קרובה של האירוניה

(. 050: 0991אוכמני " )רודיזציה של סגנוןכל גישה אירונית נוטה אל פ, בעצם. רודיסטיתפ

אלא תוקפת גם , כחיקוי המגחך את הנוסח המקורי אינה מיועדת רק לבדר ולבדח, רודיההפ

 . אידיאות ותפיסות חיים, תכנים

הגישה הלשונית הקלאסית שבחנה את הקשרים שבין המבנה הלשוני של המבע  האירוני ובין 

: 0221לבנת )שאלת הפענוח של משמעותו ראתה במבע האירוני מבע בעל יסוד של היפוך משמעות 

קשרה , שהמשיכה למעשה את  הגישה הקלאסית, הגישה לאירוניה שהוצעה על ידי גרייס(. 041

) משום כך הייתה מוגבלת רק למבעים שקריים בעליל , את תופעת האירוניה לשאלה של אמיתות

0915 Grice) ,אלא ניגוד או אי התאמה , אלא שישנם מבעים אירוניים רבים שאין בהם שקריות

 ,מציעה לבנת להתייחס אל האירוניה לא כאל היפוך משמעות או שקריות, לפיכך. חריםמסוגים א

או לניגוד בין המבע  ,אלא כאל מבעים שיש בהם יסוד של אי התאמה הגורם להיפוך המשמעות

 Dascal  0991)לבנת  מתבססת בעיקר על  המודל שהציעו וייצמן ודסקל . הגלוי למבע המשתמע

& Weizman   )המודל מציג שני סוגי ידע . ו לתאר את אופן פענוחם של מבעים עקיפיםשתכלית

תהליך . לשוני–ידע חוץ לשוני וידע מטא: הקשרי הנדרש לצורך פענוח משמעות דובר עקיפה

, בשלב הראשון. ובשני המקומות נעשה בו שימוש בידע הקשרי, שלבי–הפענוח מתואר כתהליך דו

עליו להבחין שהמשמעות הישירה של המבע אינה : התאמה על הנמען להבחין בסוג כלשהו של אי
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על , בשלב השני. הוא צריך לדחות את המשמעות הישירה של המבע, כלומר. זהה למשמעות הדובר

המודל מבחין בין שני . משמעות עקיפה, שתהיה כמובן, הנמען למצוא משמעות דובר חליפית

, (cue)' אות'הוא מכונה בשם " ית פענוחבעי"כשהוא מנוצל לצורך : תפקידים של הידע ההקשרי

לפי מודל (. clue)' רמז'וכשהוא מנוצל לצורך חשיפת משמעות הדובר העקיפה הוא מכונה בשם 

כאשר אנו מתארים את אופן פיענוחם של מבעים אירוניים עלינו להצביע הן על האותות , זה

חם להדריך אותו לקראת הן על הרמזים שבכו ,המסמנים לנמען את קיומה של משמעות עקיפה

כלומר לקראת הפענוח המלא של משמעות הדובר , אותה משמעות עקיפה שאליה התכוון הדובר

 ( .  040: 0221לבנת  )

האותות לחיפוש אחר משמעות עקיפה , במסגרת הכללית שמציע המודל של דסקל וויצמן, כאמור

וש ברמזים המאפשרים לנמען בשלב השני ישנו שימ. הם השלב הראשון בפיענוח משמעות הדובר

, מאחר שהאירוניה היא דרך רגילה להבעת ביקורת(. 044: שם)לחשוף את אותה משמעות עקיפה 

זיהוי . בדרך כלל יש לה קורבן שאליו היא מכוונת, אי שביעות רצון או עמדה שלילית כלפי משהו

לאירוני הוא העובדה  מה שהופך מבע. קורבן האירוניה הוא רכיב מרכזי בפיענוח המבע האירוני

, סבור ויצמן, גישה זו. של מחשבה או של דעה של מישהו, שיש בו הדהוד של אמירה קודמת

בדרך כלל הוא מסתייג מבעל האמירה . מספקת תשובה לשאלה כלפי מי מכוונת עמדתו של המוען

עצם . (0220ויצמן )בין שהוא דובר מסוים ובין שהוא הקהל הרחב המחזיק בדעה זו , המהדהדת

שבו מתברר לנמען כי משמעות הדובר , ההבחנה שהמבע הוא מבע מהדהד שייכת לשלב הראשון

 .אינה זהה למשמעות המבע ושיש צורך לחפש אחר משמעות דובר חליפית

כותב אליוט , בדיחות. אמהכמו גם הבדיחה מבוססים שניהם על אי הת, המבע הלשוני האירוני

הצומת . או חוסר התאמה בין שתי תפיסות שונות ,ל אי הלימהמבוססות ע ,(Oring 1987)אורינג 

בו נפגשות שתי התפיסות השונות של המציאות הוא הוא המקום שבו נמצא בסיס המשמעות של 

רק אלא , יכולה להתנסח כמשפט נרטיבישל הבדיחה אינה ' בסיסית'המשמעות ה. הבדיחה

על המאזינים להיות בעלי ידע תרבותי או , על מנת שבדיחה אכן תצחיק. כאופוזיציה של ניגודים

בסיס הידע המשותף היוצר את האפקט .  עליו נבנית אי ההתאמה של הבדיחה, חברתי משותף

שנמצאים , לסוגיו השונים, ההומוריסטי בשירי החיילים הינם שירי הפזמון הפופולארי

השיר המקורי האפקט האירוני נסמך על הידע וההכרות המוקדמת של הציבור עם . בתשתיתם

נקודת המפגש בין שני השירים אינה .  ונוצר כתוצאה מאי ההלימה בין שתי התפיסות השונות

שללא הידע , בתפיסתם של המאזינים –אלא מחוצה לו , שיר החיילים' תוך'נמצאת לפיכך ב

 .המוקדם שלהם לא תפוענח משמעותו של  המבע האירוני

 " :לכבוד המלחמה"הופך ל" לכבוד החנוכה"שבו   0991 ,נתבונן  לדוגמא בשירם של חיילי השריון

 י בחזה'ג.פי.דודי חטף אר"

 י מעופרת יצוקה'ג.פי.אר

 ,י מעופרת יצוקה'ג.פי.אר

 ?יודעים אתם לכבוד מה

 ?יודעים אתם לכבוד מה

 ". לכבוד המלחמה

, אלא גם מן האופן שבו הן מסודרות, השקריות של המבע עולה כמובן לא רק ממובן המילים

" חנוכה"המבנה התחבירי מרמז ליחס של זהות או דמיון בין . כלומר מן המבנה התחבירי
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שאינו תואם את הידע  ,אך בפועל מתקיים במבע יחס של ניגוד, או אפילו מחייב אותו, "מלחמה"ל

השקריות שבמבע משמשת אות ". לכבוד החנוכה"שבידי הנמען על אודות הקונבנציה הלשונית 

 . ען לדחיית המשמעות הישירה של המבע ולחיפוש אחר משמעות עקיפההמכוון את הנמ

" פה קבור הכלב"על ידי להקת כוורת בשיר " עצם העניין"מימוש המונח " זהו עצם העניין"בשיר 

' עצם העניין'זהו , זהו העיקר –המוות . צועד צעד נוסף בכיוון ההמחשה הריאליסטית של הביטוי

  :גלי' שעליו מדבר השיר  בר

 וואו, פה קבור הצוות"

 וואו, פה קבור הצוות

 זוהי עצם של תותחן

 זאת עצם של טען, לא

 ק כבר מת מזמן"המט

 ". זהו עצם העניין

ממומש באופן , בשירה של שמרית אור" תני לי יד"לאהבה ותמיכה  הביטוי המטאפורי השחוק

 :מילולי בשירם של חיילי ההנדסה

 מחבל מכין מטען/ שם בבית הקטן "

 .היונה, ובשובך הלבן

 על פרוטזה מזהב/ ואני חולם עכשיו

 .איך בשמים אני עף ורק אליך שב

 מחבקת וטובה/ תני לי יד 

 מחזקת ושלווה/תני לי יד 

 וחכי לי אהובה/ תני לי יד

 ". כשאני כאן לבד בלי היד

שב על יו"הלקוח מתוך שירו של אריק אינשטיין '  רגל פה רגל שם'בשיר נוסף ממומש הביטוי 

 (:יצחק קלפטר, אריק אינשטיין" )הגדר

 עליתי על מוקש"

 רגל שם, רגל פה

 ,עליתי על מוקש

 .ביחד עם כולם

 בכל הכיוונים –איברים פנימיים 

 ".ועכשיו כולם יושבים בעננים

, הופך משיר המתאר מפגש אוהבים עדין  וחמקמק" חצי פגישה, פגישה"שיר אהבה של רחל 

מרסק בין גוף האדם השביר לפגז טנק ' מפגש'לסיטואציה של , בלבד המתרחש כמעט כולו במבט

מפגש שעוצמתו הריאליסטית גוברת על אשליית הביטחון שמעניקה שכבת השריון של , אימתני

הנכונה לעיסוק ברגשות אהבה וקרבה מצטיירת במקרה " אם כן היה או לא היה"השאלה . הטנק

 :זה כמגוחכת ובלתי רלוונטית

 פגז אחד מעיך/ י פגיעה חצ, פגיעה"

 . ודם, קטעי שריון עפים

 ושוב כינון ישיר/ כינון זהה  -ושוב

 .נשרף הצוות והטנק
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 בניתי לי מגן/ שכבת שריון עבה 

 .אם כן היה או לא היה

 ראשו של הטען/ ועל ברכי מונח 

 ". לשתות ממנו לרוויה

בים לבן קבוצת שחורים " :על בסיס שיר משחק שהיה נפוץ בקרב ילדים בארץ בשנות השמונים

לי ישרים חי" או או יוקדת כל היום/ או או החמה יוקדת / בשדה כותנה קוטפת כל היום/  קוטפת

 : ההנדסה

 בשדה מוקשים חוליית חיילים צועדת"

 ,בשדה מוקשים צועדת כל היום 

 או או עפה לי הרגל 

 "  או או עפה לי היד 

הדורש קואורדינציה בין מיומנויות    Ring Game Ringsהשיר הינו שיר משחק לולאתי מסוג 

התבנית הלולאתית של השיר מדגישה את הישנותו של האיום . מוטוריות למיומנויות ורבליות

האירוניה במקרה . ואת הסכנה המובנית בתפקיד שאינה חולפת ואינה מוגבלת לשדה הקרב בלבד

יר משחק המיועד לילדים שהוא בנוי שבין התוכן המילולי של השיר לש ,זה בנויה על בסיס הפער

בשיר ( המנצח הוא זה הנותר ללא כל חפץ ביד)בעוד שבמשחק מועבר חפץ כלשהו מידי ליד . עליו

 . זה אין מנצח

 

 החי-מודל המת: ייצוג המוות במלחמה בשירי הזמר העברי

 יבפנ מורכב אתגר העמידה, ישראל מדינת בתולדות מדם העקובה המלחמה, העצמאות מלחמת

 בייצוגהדור  רישניצבו בפני משור הדילמותעל  שכתבמירון  דן. של התקופה הקנונייםמשורריה 

-אסתטית בבעיהמאשר  יותרהאנושית  בפסיכולוגיהשעיקר הקושי היה נעוץ  ,מצאהמוות 

פשר למציאות ברגעים של משבר  לתת והרצון הצורךבין  נקרעו המשוררים, לשיטתו. אומנותית

 הדור של אונים חוסר של תחושות לבין, אופן אמין את חווית המלחמה המידיתקיומי ולייצג ב

וחש  ,שנותר מחוץ לסערת הקרבות עצמה, מייצגי התרבות וערכיה המשוררים של הסמכותי

רגשות בושה של הגבר הבוגר העומד מול נערים צעירים המחרפים נפשם למות ומובלים לבית 

 אלא, הכנה ההתמודדות בסימן לאם בנושא טיפול עמד, מירון סבור, המקרים במרבית. הקברות

 שעיצבה ,שונים מודלים חמישה מונה מירון דן(. 50: 0990מירון ) והשקריות ההתחמקות בסימן

חמשת  מתוך . 3 והמוות השכול ייצוג עם להתמודדותח "תש דור  של הכתובה הקנונית השירה

הפזמונאים של הזמר העברי בעיקר את  מצואיח "המודלים שהופיעו בשירה הקאנונית של דור תש

המציעה הנצחה סמלית לנופלים באופן " ידיתיההסמלה המ"שמכנה דן מירון כגישת  ,הגישה

הופכת את המת לחי סמלי בזיכרון ו ,ששימש לביטול הריאליות והמידיות של השכול והכאב

 .האומה

המאוחרות  השבעים שנות ופתתק עד שנכתבו נוספים בשיריםכן ו ,חפר חיים של שיריורבים מב

. "ענייםשמחת " בפואמה אלתרמן נתן של רוחו יציר ,החי–המת בסמל  נרחב שימושלמצוא  ניתן

, נפקדות - נוכחות, המוות לבין החיים שבין ערטילאיות כישויות הנופלים את מציג זה מודל

 וממשיכים קמים זאת בכל הם נופלים כשהם גם. האנושית למציאות זמנית בו וקרובות רחוקות

                                                 
 .52-59עמודים . 0990, כתר ,מול האח השותק, דן מירון: לדיון המפורט ראו 3
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 היוצא הלוחם .החיים עולם עם אמצעי בלתי קשר ליצור וביכולתם – בנפש ובין בגוף בין -  בדרכם

 הימצאו בעת אותו מקיים אהבתה שזיכרון, ולאהובתו ביתו לנווה לחזור משתוקק' דרכו'ל

 בשיר .וסמלית רוחנית כישות וחיותו קיומו להמשך משמש שלה זיכרונה ואילו, הקרבות בסערות

החיים המסבים בעולם של –המתים הם הדוברים( וילנסקי משה, חפרחיים " )האחרוןהקרב "

ערב ":  וממשיכים בשגרת החיים תוך קידוש זיכרון החיים שהותירו מאחור, מעלה לשולחן ערוך

וכל /, היין כוסות נרים, נסב לשולחן. / האור פתאום יבקע ומחלונך. / בשמיים וסהר, יבוא עוד

הקרב ' היה להם שזה, המתים בין מפגישים בשיר האחרונים הבתים שלושת ".יזכור אותך איש

החוזרים ' נופלים'ה. לקרב ביוצאםשנותרה להמשיך  האהובה הנערה', אחות'ה עם' האחרון

ורק מצחם המלבין על רקע שחור הליל  מעיד על היותם בין , לביתם עומדים קוממיות בפתח

אז , גם הם, הנופלים/ ,אחות לפתע את נשקנו אל הקיר נשעין, נבוא, אאל הסף נבו".... : המתים

 של המשך אין צפוי והבלתי המבעית שלמפגש היות אולם".  ומצחם בליל ילבין/, יעמדו בפתח

 המשמש ,לעד והקיימים הנצחיים והזמן המרחב לתיאור המשורר נסוג האמיתי בעולם ממש

 במשעול רוח: "באסון נמנעת הבלתי וההכרה הצער, הכאב להשהיית מלאכותית כטכניקה

 רוח. "מקרב תחזור מחלקה - דרומה המובילות מדרכים/ , עלעליו את ישיר בודד עץ/ ,יהומה

 אנושיים ולעצב לבדידות תפאורה משמשים אפל בליל קדומים ומרחבים בודד עץ דרך, הומה

 על לשמחה מקומן את דמי מפנות והזמן המרחב מתיאור העולות המועקה תחושות. אינסופיים

עת יכבה : "הקרב מן החוזרת המחלקה במראה מהרה עד נמלא והמרחב הלוחמים של חזרתם

 מני/ אלייך שוב חזרנו אחות חייכינא . /קדמון מדבר יחבוק מרחבים/  הליל מן היא תשובכוכב 

ה סיומו של השיר בהדגשת נוכחותם של  הנופלים הצועדים בדרכם חזר.". ...האחרון הקרב

שתכליתו דחיית הצער והכאב על בן הזוג ', חיוך'את פניהם מתבקשת האהובה לקבל ב. הביתה

 . המת לשם העדפת הדגשת הזיכרון החי

 

 במודל המת החי וניםוגי

-המת מודל את חפר חיים משלב הימים ששת מלחמת לאחר שנכתבה" הנופליםמסדר " במקאמה

 לשון באמצעות ,ורטוריקה ופרלטיביםס של במבול הנושאהטבעת  של אסטרטגיה עםהחי 

 לנופל והלל שבח דברי של עודףועל ידי , כהווייתו המוות עובדת מציון המתחמקת פוריסטית

 מפתח חפר זו במקאמה(. 0990מירון ) המוות לבין החיים שבין מוגדרת בלתי כישות שנמצא

 בעולם מותם לאחר םונפגשי' האחרוןהקרב ' מן החוזרים הנופלים תמונת את חיים מלא פיתוח

, פעלים של ועודפות חזרתיות. ורעות אחווה ותחושות עליצות, חיות ומלאי תוססים, שלמעלה

 של לדמותם וויטליות עוצמה המעניקה היפרבולית תבנית יוצרת, השורות בראשית ומיקומם

 המתים כפני מלבין אינו מצחם, הקודם כבשיר שלא. החיים בין אינם ששוב הלוחמים הגברים

: הארץ של הלוהטים במרחביה שהתנהלו הקרבות מן' ושזופיםחזקים , 'שבגברים גברים הם אלא

 אל ומתייצבים - עיניים, פנים, שמות – באים הם/ המדבר מן השפלה מן, ההרים מן באים הם"

 הם... / המרוסקים המטוסים מתוך יוצאים הם/  ושזופים חזקים, גברי בצעד באים הם/ המסדר

חוסנם הגופני של המתים  המתואר בבית הראשון של המקאמה הינו  ....".הסלעים ימאחור קמים

כשהם , לחוסנם ולשיעור קומתם המוסרי המתגלה בסיום, "קל וחומר"בחזקת , רק הקדמה

 אנחנו וכעת בקרבות ניצחנו/  מוכרחים היינו אבל, סליחה"":  אין ברירה"מציגים את טיעון ה

אזכור כאבם ואובדנם של . ות את הסבל ולהשכיח אותו מן ההכרהטיעון שתכליתו להקה ,"נחים

לשון המתחמקת , "אנחנו נחים"הנותרים בחיים מטושטש מיד באמצעות לשון פוריסטית 
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כעוף החול עולים . מאמירה ישירה ואמיצה ומשמשת כמסכה אסתטית המתנכרת לסופיות החיים

לוהים עצמו מתרגש עד כדי בכי למראם של שבו א, הלוחמים וחוזרים מן המוות לעולם שכולו טוב

האידיאליזציה של הנופלים מגיעה לשיאה בתמונתו של . מי שמסרו נפשם על מזבח המולדת

תמונת הסיום מעניקה . אלוהים עצמו העובר ביניהם כשדמעות בעיניו ומנשק בעדינות לפצעיהם

קדושת המעמד . ומיתמעמד של קדושה לא  -למקאמה כולה נופך תיאטרלי הרואי  וללוחמים 

מעניקה לקורא בסיומו של השיר  תחושת קתרזיס והתעלות , והמשמעות הסמלית המתלווה לה

שפועלת אף היא לטשטוש ולהכחשה של הצער והכאב על אובדן החיים ומאשרת אישור סופי 

 .ומוחלט שנרצה הקורבן

 המוות לציון' נקיה' לשון נוקט( רוזנבלוםיאיר  ,שפירארחל " )אברךמה " הידוע הקינה שיר

. שלמעלה בעולם כביכול חייו המשכיות על ומרמז', מלאך' במטאפורה' מת' המילה את בהחליפו

' טרנספיגורציה' שעברו האדם חיי של נשגב המשך של רושם יוצרת המרטירית השמימה העלייה

', הילד'  גיתהכרונולו  להתבגרותו המרמזים בכינויים השיר לאורך מכונה הנופל(. 0220הירשפלד )

עכשיו "' הרךעלם 'ה. ומותו התבגרותו עצירת את ממחישה' עצירתם' שעצם –' הרךהעלם ' 'הנער'

 העל בעולם, האל של בעולמו לחיות ממשיך הוא הריאלי בעולם מותו עובדת למרות". מלאך הוא

, זאת םע יחד. נחמה של כלשהו סוג הצעירים החיים של לכיליונם למצוא השיר מקווה בכך. טבעי

הצבעה ", כלומר', התחבולהערטול ' באמצעות. בנה עצמו שהוא הטיעון מן בסופו מסתייג השיר

 על השיר מרמז( 091: 0999שמיר " )בהן שימוש כדי תוך המקובלות הקונבנציות על מפורשת

 האל כלפי המופנית הטרוניה. לאמת החוטאת, שבה ולמלאכותיות הספרותית' לתחבולה' מודעותו

 נחמת את שאלה בסימן מעמידה, המסיימות השורות בשתי המופיעה" חיים לו ברכת אךלו "

 שלם באופן בה מאמין אינו עצמו שהדובר ומרמזת, כולו השיר בנוי שעליה, המוות שלאחר החיים

 .ומוחלט

שנכתב בשנת , (יאיר רוזנבלום, דוד עתיד" )הייתי נער"החי מופיע בשיר –אחר במודל המת גיוון

ולא ניתן , החי הינה דו משמעית–בשירו של עתיד  דמות  המת. ר מלחמת ששת הימיםלאח 0911

החוזר מן הקרב , מת-או שהוא מופיע כחי', לאחר מותו'לקבוע בבירור האם הלוחם חוזר לביתו 

בתוכו פנימה ' מת'והוא , עומדת בסימן הצלקת הנפשית החרוטה בו לעד חזרתואך  ,חי בגופו

בשיר דיאלוג בין האהובה הממתינה לשובו של הלוחם . תיקה והאובדןהשונושא עמו את צער 

 פקיד/  גורד והניר הוסרוהוילונות ") בזמן שלאחר המלחמה בו החיים חוזרים לשגרת יומם 

 ..."(התעלות צלקות על טרי ירוק/  ומעלות מטפסות הדשאשלוחות / המקלט את נעל העירייה

הייתי )"תמים כשהיה לפני יציאתו לקרב ' נער'ב אינו כשהוא שו' דרכי עפר'לבין הלוחם השב מ

שנותרות מוכרות כשהיו , פניה של הנערה "(.ויפה מוכרת אלי חייכיעכשיו / נער הייתי, נערה נער

עדות , "הילוכו כבד וחתומות פניו"מוצבות כניגוד לפניו של הנער שחוזר כש, לפני המלחמה

.  את תמימותו ונעוריו בזמן קצר ובאופן בלתי טבעי למוראות המלחמה שחזו עיניו אשר גזלו ממנו

: מציבה את החיץ שבין מה שהיה לפני לבין מה שאחרי' היה'הדגשת זמן עבר בחזרה על המילה 

צלול )", ובעיקר צלילות קולו וצלילות עיניו המעידות על טוהר נעוריו בעבר, פניו שנותרות חתומות

, ברם. דות המרומזת למותו הגשמי או הנפשי שבהווההינם הע"( עיניו היוצלולות , קולו היה

השיר מתרכז כולו בתמונות החזרה לשגרה ואינו מפרט או מבהיר במפורש אילו חוויות עברו על 

ומניח , השיר מותיר למאזין לשער מה היו חוויות אלו  בהתבסס על  ניסיון חייו שלו עצמו. הנער

 . ותף לחוויה ומלוכד דרכה ללא אומר ומיליםבאמצעות זו הנחה מוסכמת של קולקטיב שלם הש
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 לא הןאתם "המרכזית המוצעת לנו היא כי למרות ההכרה בסופיותו של המוות שממנו   הנחמה

החיטה צומחת )"'שוב צומחתהחיטה 'והארץ מניבה  , החיים חוזרים למסלולם ,"לשוב תוכלו

 לים החוזרת על עצמה בפזמון הבטחת הפגישה עם הנופ" עמק דותן' בשיר(. ברקני, צמרת, "שוב

 השיר של בסיומו מתממשת, "עוד נשובה אל עמק  דותן/ בלי קרב ובלי אש , הלא שוב ניפגש"

, כשאנו חוזרים לטייל בעמק דותן שלאחר הקרבות, כפגישה שלאחר המוות עם  זיכרון הנופלים

אודם . נפלו במקוםצבי וחבריהם ש, בשלה ומתחדשת לגדי, הממשיך וניצב על מכונו  כמצבה חיה

שותפנו  לזיכרון אודם הדם שהרווה את אדמתו של , הפרי נותר כעדותו של הטבע הישראלי עצמו

 שלוות מה/  בבוסתן המבשיל הפרי הוא ואדום/  הברכה להר שוב עולהוהדרך ": עמק דותן בעבר

 ".דותן לעמק/  המנוחה יפה מה, הדרכים

 מרמזת, הנוף על שוב השורה השלווה ובתיאור' ברכהההר '  במילים הנרמזת הטראגית האירוניה

 בזמן בו אולם,  הישראלי הסטואי האתוס של' ספרותיות'ל או למלאכותיות למודעות גם אולי

 מרכיב  שלכשמו )', שמותכותל 'כ, זיכרון כמצבת לשמש השיר של בתפקידו לדבוק ממשיכה היא

 וינצח הטבע של' אדישותו'וב אנושיתה השכחה בתהליך  שילחם( לשריון ביד המרכזי ההנצחה

 .אותם

 ונחמה פריחה

הפריחה המחודשת . של הזמר העברי המלחמות משירי ניכר חלק מסיימת שופעת אביבית פריחה

אך היא קשורה גם קשר הדוק בהבטחת , מבטאת את החזרה הטבעית וההכרחית לשגרת החיים

דרכו ימשיכו לחיות הקורבנות , אלא באדמה ובנוף עצמו בלבבותהנטוע לא רק , הזיכרון

 זה. /  ובמורד בהר, כלנית אודם/   תפרחנה ורקפות יבוא אביביום ": השותקים בחיי האומה 

(. פרשקו, גורי, "וואד אלבאב ". )"וואד אל באב אותנו/ ,אותנו ישכח אל  שהלכנו בדרך, ילך אשר

  כאחד ובנוף בלב הנטוע יכרוןהז רעיון את  מבטא" מי שחלם"של דידי מנוסי ויוחנן זראי  שירם

אלף / ובין ערביים תנשב עוד רוח ים / וההרים עוד יבערו באש זריחות " :ביותר המפורשת  בצורה

 ".כי זכרנו את כולם, הם שיעידו/ פרחים עוד יפרחו בין ובתוך שוחות 

 המטמורפוזה של המפורסמות מצורותיה אחת הינה ההרוג של מותו ממקום הנובט הפרח

 להשגיב הבא, קלסיציסטי מעשה הוא המטמורפוזה של באפוס השימוש עצם. היוונית ולוגיהבמית

מוני , נתן יונתן" )יש פרחים" בשיר. (0220הירשפלד ) העתיקה התפיסה באמצעות המתואר את

נמצא זיהוי מוחלט בין הפרחים האדומים שמצמיח הטבע שלאחר הקרבות לבין ( אמריליו

הפריחה . באמצעות השיר והמנגינה, לנצח בזיכרון החייםכפרחים  הנופלים בקרב  המסומלים

תחינתו של הדובר  . האדומה כדם של שדה הפרגים צומחת ועולה  בשדה הדמים שהיה שם קודם

מדגישה  "במנגינה נשארים/  אינסוף שעד, פרחים יש, חלוף שבני פרחים יש/ , נערי תקטוףאל "

' פרחים'הנערים הנופלים הם . ים בזיכרון הרוח הלאומיתהנופל' חיי'את רעיון אינסופיותם של 

המכוון לשדה ' פרח'במובנו הדיבורי הנפוץ של הביטוי , כמטאפורה מילולית: תרתי משמע

אך בו בזמן גם כמבטא חשש וחרדה מפני שבריריותו של , עלומים, חן, משמעות הכולל בתוכו יופי

 . הפרח וקוצר ימיו

. הלאומי הרעיון בהתפתחות יסוד לאבן שהפך', היפהמוות 'ה למושג ימוחש ביטוי נותנים השירים

 ולמען המולדת למען, עצמם מהם גדולה מטרה למען המתים אלו כי הוא זה מושג של משמעו

 הממד.  האומה בזיכרון אינסופיים נצח חיי לקורבן מעניק היפה המוות. עולם לשם זוכים, העם

 השעיית באמצעות המוות חווית שלחיסולה " תכליתו דתהמול קידוש על למוות שמוענק ההרואי

 ממדית הדו התפיסה(. 45: 0220זרטל " )נצחי לחי, סמלי למת והפיכתו ההיסטורי ממותו הקורבן
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 בעלת לתפיסה בשירים מותמרת, למוות החיים בין מוחלטת חציצה בה שיש, האנושי הקיום של

 המשכם אלא, החיים של היפוכם אינו וותהמ ובה סימבולי–רוחני עומק לה שיש ממדים שלושה

. ולקורבן לשכול, לאבל קולקטיבית  נחמה מציעים השירים. האנושית והרוח הזיכרון בממד

 הנופלים של שדמם נראה מרומז באופן. ועשייה צמיחה של חדשה לתוחלת הופך המת זיכרון

 ורווי מקרבות מצולק הארצישראלי הנוף. המחודשת לצמיחה כזרז משמש האדמה את שהרווה

, ממסלולו ויצא שנעצר למרות, החיים וגלגל, ותבואה חיטה, פרחים להצמיח חוזר הנופלים בדם

 בסגנון הארץ של תגובתה הינה המתחדשת והצמיחה שוכח אינו, כמונו, הנוף אך. להסתובב חוזר

', שמותתל כו'כ אף ולעיתים, זיכרון כמצבת לשמש השיר של תפקידו". תנוע נוע כן פי עלאף " של

 4.אותו ולנצח האנושי השכחה בתהליך להילחם

 ' ופירוק ריסוק' שירי :הפולקלור בשירי המוות ייצוג

 

 הרואית גבורה, ואחווה סולידאריות של ערכים המקורי בתמלילם המדגישים, העברי הזמר שירי

 המסר על לערער שתכליתם שירים של ליצירתם נוחה תשתית מהווים קולקטיביים וערכים

מן הפער שבין המילים המנמיכות  הנובעת אירוניה יצירת באמצעות, האידיאולוגי הקולקטיבי

המתחמקים , השירה הכתובה והפזמון הפופולארי לעומת. העומד בבסיסם' גבוה'ללחן ולתמליל ה

ההגנה הטובה ביותר ", בניגוד למשוררים, עבור החיילים, בדרכים שונות מן העיסוק הישיר במוות

אל מול הסמל של המת הממשיך לחיות בזיכרון האומה מציבים שירי החיילים ". תקפההיא הה

האסטרטגיה . שלעיתים איבריו אינם זוכים כלל לקבורה ולהנצחה, המרוסק, את המת הממשי

המחשת תוצאתו של המוות והנכחת ריסוקו הממשי של הגוף לייצוג המוות היא המרכזית 

של מחאה  כאסטרטגיהנועדו לשמש ' פירוק וריסוק'שירי ה ,םעבור החיילי. המטריאלי של הלוחם

וכאמצעי , והתרסה כנגד מעשה ההשגבה וההשקטה של המוות במלחמה בתרבות הפופולארית

 משנות החל המתרבים' והריסוקפירוק 'ה שירי ריבוי. פסיכולוגי להתמודדות עם פחד המוות

 במהלך שהצליחה הציונית הלאומית דתה של המהיר' חילון'ה תהליך את חושף, ואילך השמונים

 למען המוות של ההרואית התפישה את בציבור להנחיל המדינה של לקיומה הראשונים העשורים

 פועלות אלימות בהתנגשויות תדיר הרוויה הישראלית והמציאות המלחמות תכיפות. המדינה

 .בפועל עמו להתמודד שאמורים אלו בקרב בעיקר ולרידודו ההרואי המיתוס של להחלשתו

 שרים החיילים , ח הראל"מלווי השיירות לירושלים של חיילי חטיבת פלמ בשיר

 .כשנמות יקברו אותנו ביקבי ראשון לציון"

 המגישות כוסות שם ישנן בחורות

 מלאות יין אדום אדום 

 כשנמות יקברו אותנו בהרי באב אל וואד  

 שם ישנם ערבים  שיורים כדורים

 .  "כדורים חודרי שריון 

דוגמא . ועד לימים אלו ממש 0949 שנתל החל מ"מלווה את חיילי צה, בשינויי גרסאות, זה שיר

 : 0912נוספת היא של חיילי השריון משנת 

                                                 
 –" שיר לשלום"על רקע זה ניתן להבין את הקושי שהיה בקרב שורות הפיקוד הבכיר בצבא לאשר לביצוע  את  4

המת כחי נצחי באמצעות  ויצא במפורש ובאופן גלוי כנגד  המסכה התרבותית המעודנת של הסמלת 0919שחובר ב 

 "כאן לא יועילו כל שירי הניצחון ולא שירי הלל/ מבור תחתית אפל / איש אותנו לא ישיב : השיר והזיכרון
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 יגרדו אותנו בבית ספר לשריון  שנמותכ"

 לשריון ספר בבית אותנו יגרדו כשנמות

 חתיכות ישנן שם

 חרוכות בשר של

 ירוק בשחור שצבועות

 מהסיפון שלנוחתיכות 'ת ויאספ כשנמות

 מהסיפון שלנוחתיכות 'ת יאספו כשנמות

 חתיכות ישנן שם

 חרוכות בשר של

 ".אדום אדום דם וגם

המפגש המצמית עם המוות מועצם ומוגחך בו , זו בגרסהכמו גם , המאוחרות של השיר ותאבגרס

יין אדום מן השיר המוקדם המגישות כוסות ' חתיכות'זמנית באמצעות משחקי לשון בהם ה

והאדום אדום של היין , של בשר חרוכות הצבועות בצבעי חיל השריוןממשיות מוחלפות בחתיכות 

הגופות כבר אינן נקברות אלא מפוזרות ומרוסקות עד שצריך . הוא צבעו האדום אדום של הדם

 .או לאסוף אותן מסיפון הטנק' גרד'ל

 האזרחים מלחמת מימי, "When Johnny Comes Marching Home"הפטריוטי הידוע  השיר

והמייחלים , מבטא את געגועיהם של המחכים בבית לשובו של הלוחם ,5(0911שנת ) האמריקאית

על בסיס שיר זה שרים חיילי השריון ". הוריי"בחיבוקים ובקריאות , לרפד את חזרתו בפרחים

  :עיניים ואון מיני, וני ששב משדה הקרב נטול גפיים'פרודיה גרוטסקית על ג

 :ראשון בית

 הוריי הוריי מהחזית חזרוני 'ג"

 הוריי הוריי, מהחזית חזרוני 'ג

 הימנית עינו ללא מהחזית חזרוני 'ג

 תודה להם הבו מהחזית חזרוני 'ג

 הרוריי הוריי הימנית עינו איה

 הוריי הוריי הימנית עינו איה

 stopנהג : צעק המפקד

 הטלסקופ על נשארה והיא

 ...."תודה להם הבו, מהחזית חזרוני 'ג

-אנטי רומןהוא גם שמו של ( Johnny Got His Gun: אנגליבמקור ה) הקרב משדה שבוני 'ג

ו 'הספר פורש את סיפורו של ג. 0919שפורסם ב  טרמבו דלטון אמריקאימאת הסופר ה מלחמתי

שנפצע קשות ביום האחרון של  הראשונה העולם מלחמתחייל רגלים אמריקאי ב, בונהאם

וני 'ג. חירש ואילם, ולפגיעת ראש שהפכה אותו לעיוור, פציעתו גרמה לו לאיבוד גפיו. המלחמה

הספר זכה לפופולריות . מורס קודליצור קשר עם סביבתו על ידי הטחת ראשו בכר לפי מנסה 

                                                 
5 The Civil War Songbook ,New York: Dover Publications, Inc., 1977 

על ידי התזמורת של  0911הל בשנת והוצג לראשונה לק'  לואיס למברט'הפסבדונים   תחת, השיר חובר על ידי גילמור

.גילמור  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%98%D7%A8%D7%9E%D7%91%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A1
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שיר  6.למרות ניסיונות לצנזרו ולהגביל את תפוצתו וייטנאם מלחמתגדולה שגאתה בתקופת 

השילוב  . 'וני שב משדה הקרב'ג'החיילים מחבר את מנגינת השיר הפטריוטי לעלילת הספר 

המהדהדת בכל אחד משלושת , ן השיר המקוריביניהם נוצר על ידי החזרה על קריאת ההוריי מ

אחר כך , בתחילה עינו הימנית: וני'שכל אחד מהם בתורו מחסיר אחד מאיבריו של ג, בתי השיר

 .(12. שיר מס)הימנית ' ביצתו' -ולבסוף החשוב מכל , רגלו הימנית

שיר , מלחמהה למוראות כעדות בציבור מוצג להיות המבקש, וני של דלטון טרמבו'בניגוד לג אולם

ופציעתו , השיר כלל אינו עוסק באויב. העם האנונימי מטשטש את המסר האנטי מלחמתי הנוקב

אלא מתוך טעויות שבשגרה ומתוך חוסר הזהירות , של החיל אינה נולדת מתוך מוראות הקרב

והיא נשארה /  stopנהג : המפקד צעק"בראשונה מאבד החיל את עינו הימנית כאשר . שלו עצמו

ונשארה בתובה / רגלו הימנית הצטודדה "שאת רגלו הוא מאבד משום ; ("של הטנק) הטלסקופעל 

 לו לקחה והיא/  סדן ידנית לסגורשכח "שואת ביצתו הימנית הוא מאבד כיוון , (" מרכב הטנק)

תוך כך . 'גבר'החשש העיקרי המובע בשיר הוא מפני איבוד האון המיני של הלוחם ה". קטן'ת

או את תמונתו של , התמונה ההרואית של הלוחם השב משדה הקרב עטור תהילה השיר מרסק את

שאינו בא ברגיל לידי , המת-ומנכיח את האופציה ההפוכה של החי, החי בזיכרון האומה, המת

 . ביטוי  בפנתיאון הגבורה הקלאסי של הלאום

י ההנדסה המבוססת הריסוק והפירוק של הגוף מופיעה גם בפרודיה העצמית של חייל מגמת       

יוצר מבט  שירה של נעמי שמר. 'אנחנו שנינו מאותו הכפר'על שיר האבל והזיכרון של נעמי שמר 

ההפרעה בעולם  .על אירוע המוות ובונה סביבו אתוס של איפוק ושתיקה, סטואי כמעט, שקט

 (:0220הירשפלד " )אתה מעבר לגדר( רק: ")נמצאת בפואנטה

 , בכפר כאן אנחנו – רואהאתה "  

 . דבר אותו נשאר הכל כמעט 

  עובר אני ירוק שדה בתוך 

  "...לגדר מעבר ואתה 

כשהדמיון בין השניים אינו נעוץ באופן , שיר החיילים מפר את ההשתקה וההשקטה של המוות

 :חייהם אלא באופן מותם

 תשקי מאותה שנינואנחנו "

 כפית באותה אותנו אספו 

 דיסקית לפי רק אותנו זיהו

 .קרבית הנדסה אנחנו, ןכ 

 חרישי כשרוח שישיובלילות 

 עובר שחורות בצמרות 

 ". זוכר אותך אני אז 

מוחרפת הנימה המקברית והבית השני של השיר משמיט כליל  0221משנת , נוספת לשיר בגרסה

 : את מוטיב הזיכרון ומסתיים במסדר גופות שבו לא נותר כלל מי שיזכור

 מוקש כשמתפוצץ/ של אש ובלילות"

 ". אז עושים מסדר גופות/ וחתיכות בשר עפות 

                                                 
 אלעזרל "תא, ל"צהקצין החינוך הראשי של . ויינגרטן איציקעל פי הספר בכיכובו של  יחיד הצגתהועלתה  ישראלב 6

 .ל"צה צוערי של" 'א וםיתרבות " בסל זו הצגה לכלול להמשיך שלא החליט, שטרן

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%90%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%A6%D7%92%D7%AA_%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A7_%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%98%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%9F
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השירים המייצגים את המוות דרך פירוק הגוף מהווים בו זמנית אסטרטגיה של התמודדות ושל 

שעסקו בשירים ( 0999אלרעי -שנהר)ועליזה שנהר (  Zerubavel 0995) יעל זרובבל . מחאה

נון ולצורך של החיילים  בערוץ ביטוי קושרות את הופעתם בעיקר לתקופת מלחמת לב, המקברים

למרות שבמהלך שנות המלחמה אכן גדל מספר השירים המקברים . מוצפן של מחאה פוליטית

במהלך מלחמת העצמאות ובמהלך , ראינו כי שירים מסוג זה הופיעו כבר שנים רבות קודם לכן

במלחמה על הקיום שאז לא היה ספק בקונצנזוס בציבור הישראלי באשר לצורך , שנות השבעים

כי למרות שהפונקציה של המחאה הינה פונקציה חשובה של השירים , נראה לי משום כך. בארץ

קודם לה הצורך הראשוני והבסיסי יותר להתמודד דרכם עם פחד המוות ולהכניע אותו , מסוג זה

ל בין החיי, החוצצת בין האדם לרגש' מסכה מילולית'השירים הינם . בדרך של הומור שחור

. אולם כטבעה של מסכה שהיא מכסה וחושפת כאחד. באירוע שמחוץ לשליטתו, להכרה במוות

חתרנותם של השירים מגיבה לשכבה מודחקת של רגשות , כאסטרטגיה של מחאה והתרסה

את ' מקלפים'השירים . שאינם עולים בקנה אחד עם מעשה ההשגבה  וההשקטה של המוות

על מנת לחשוף אמת אכזרית , חי–הקורבן והפיכתו למת המסכה התרבותית המעודנת של הסמלת

האופוזיציות שעליהן בנויים השירים הפרודיים הינן האופוזיציות שבין . המסתתרת מתחתיה

בין השקר של המיתוס בתרבות השכול והזיכרון של החברה , להפרת ההבטחה –הבטחה 

ההבטחה . המתגלה במציאותלאמת הבנאלית והקשה , המיוצגת על ידי הזמר העברי, הישראלית

המגולמת בשיר הפופולארי להמשכיותו של המת ולחיים שלאחר המוות מופרת בשיר החיילים 

  .אשר אין בה גם כדי לסמם ולשכך את הפחד, כהבטחה שאין בה ממש, ומוצגת כאשליית שווא

 של התמודדות השירים מתעמתים עם פחד המוות באופן ישיר תוך שהם מספקים כאסטרטגיה

לביטוי של רגשות חרדה שיש להם בסיס ריאלי במציאות חייהם ,  תומכת חברתית, סביבה בטוחה

' להתפרק לגורמים'במידה רבה שירים אלו  מממשים את ביטוי הסלנג הרווח . של החיילים

הפסיכולוגים טוענים כי הדרך . המבטא את חששו של האדם שלא יוכל לשאת מצב של חרדה קשה

תגבר על חרדות היא להתמודד איתן כיוון שהכחשת מצב החרדה רק תחמיר היעילה ביותר לה

השירים מייצרים  תהליך שבו מתגבשת בחייל הנכונות הנפשית למפגש עם המציאות . אותו

 השירה את לדמות ניתן, זה במובן. וכואב פתוחהמאיימת דרך הנגיעה החוזרת ונשנית בפצע 

 הדרגתי באופן חרדתו מושא עם המטופל את ישההמפג פסיכולוגית טיפול לשיטת הקבוצתית

  7.הדרגתית בצורה פחדיו את להפחית מנת על ומוגנת בטוחה ובסביבה

 הריגוש הוא כי, הגופנית והדינמיקה הנפשית הדינמיקה בין חיבור חולית מהווה החרדה ריגוש

 ,לפיכך(. 0999 לוי -שחר) השרירים וכיווץ תנועה עצירת של ראשונית לתגובה שגורם היחידי

החזק האופייני ' קול'קודם כל דרך ה, הביצוע המשותף של השירים הפועל פעולה ישירה על  הגוף

תורם אף הוא להפחתת רמת , וכן דרך יתר הגוף המשתתף בביצוע, לביצוע של שירים מסוג זה

 .החרדה וליכולת להתמודד עמה

על היסודות המפרקים את חרדת הקרב ולגבור ' עכל'"מנסים השירים ל, שלהם בדרכם

 משני המורכב תהליך מתבצע אלו בשירים(.  49: 0990מירון " )והמפוררים שבעמידה מול ההרג

 תוצאות של או המוות של ההשתקה, מחד: המחאה את והן ההתמודדות את הן הבונים שלבים

                                                 
שמשמעותה טיפול של חשיפה בשלבים למוקד ( דסנסיטיזציה סיסטמטית" )הכהייה שיטתית"השיטה נקרא  7

 .החרדה
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 המוות את השירים מלבישים זמנית בו אך, ובוטה' כבדה מילוליתהרעשה 'ב מומרת  הפציעה

 של כדבריו, "העיקר. "הרגש עם המפגש לבין בינם החוצצת הומור של חדשה רטורית במסכה

 מלים בלא פנוי אחד רגע האדם של" דעה"ה חלל יישארשלא ", הלשון של טיבה על ביאליק

. (0905ביאליק " )השערה כחוט בינתיים ריווח ללא, השריון כקשקשי זו אצל זו ורצופות צפופות

( מעצמם) מסתירים הם, מפורש באופן הגוף וריסוק המוות נושא את נכיחיםמ שהם למרות, כך

 של החזק הרגשי האפקט מן החייל את ומנתק המרחיק העצמי ההומור באמצעות עמו המפגש את

 .הנושא

 

 של החוקר' מקרוב'והבנה  – 'מרחוק'הבנה 

 עוצמת את טשטשהמ וכאלמנט, עוצמה רב תרפויטי פסיכולוגי כמנגנון השירים של עוצמתם על

 בנושא אקדמי בכנס. צפויה בלתי בדרך אישי באופן למדתי, אלו בשירים המוצפנת המחאה

 מספר להציג ביקשתי ,0229 במאי 09-02 - ב חיפה באוניברסיטת שנערך ,'ואידיאולוגיהפולקלור '

 אופני את המדגישה התיאורטית המבט נקודת מתוך בהם לדון מנת על השירים מתוך דוגמאות

 שהקהל לדעת נוכחתי הקהל בפני הטקסטים את מציגה בעודי. בהם שנוצר הקומי האפקט בניית

 בדיון. נשימתו את עצר, מצגת גבי על שהוקרנו הכתובים לטקסטים שנחשף הקהל. צוחק אינו

 בהם שעוררו והכאב ההלם תחושת על עיקרב הנוכחים תגובות עמדו ההרצאה לאחר שנערך

 .הטקסטים

שאלתי את עצמי כיצד נוצר הפער בין התגובה הרגשית שלי  ,וע בהתבוננות לאחורבניתוח האיר 

לבין תגובתו ( שהייתה בעיקרה דומה לזו של החיילים השרים אותם בבדיחות הדעת)לשירים 

שינוי : ניתן למנות שלושה משתנים מרכזיים שהשפיעו על השוני בתגובות. ההמומה של הקהל

, בהקשר לכך. דיום ומידת הריחוק והקרבה ממושא המחקרשינוי המ, ההקשר והסיטואציה

ברצוני להעיר מספר הערות קצרות שנובעות מהסבת תשומת הלב לסיטואציה הפולקלורית 

 . בהקשריה החברתיים ולשאלת הריחוק והקרבה של החוקר ממושא מחקרו

ת התקשורת וההרכב החברתי של הסיטואציה מהווים משתנים בעלי משמעות קריטי אופן

ביצועו של שיר החיילים הוא . בהבניית הפרשנות של הפולקלור בהקשריו התרבותיים והחברתיים

השירים מחוברים ומושרים על ידי החיילים . מעשה חברתי בעל חוקים ואסטרטגיה משל עצמו

בתכני השירים משתקפת ההוויה החיילית . למען עצמם  ומופצים בגבולות הארגון הצבאי בלבד

ארגון משלה ומערכת ערכים ונורמות 'ז, תקופתם שהיא בעלת אורח חיים משלההאופיינית ל

 והחברה התרבות על מוסכמים ידועים באמצעים משתמשיםהמבצעים . התנהגות המיוחדת לה

 אישי סיפוק, וייאוש תסכול רגשות של פורקן, זהות הצגת: מטרתם את להשיג מנת על המקומית

 האתיקה אחר עוקבים אלו כל, הגוף של והתנועה, הקול, ועהביצ מאפייני בשילוב הטקסט. ועוד

, החוקים פי על מראש ונקבעות המעוצבות ההתייחסות למסגרות עצמם ומתאימים, המקומית

מקום חיותם הטבעי של שירי   .הצבאי הארגון של השירה מסורת של התרבותי והידע המנהגים

כוונים לקהל אחר מזה של החיילים השירים אינם מ. החיילים הינו במסגרת השירות הצבאי

 . עצמם

 המבט בזווית הסטה בהכרח בעקבותיה גוררת הטבעי חיותם ממקום השירים של הוצאתם

 ממדיום, המדיום שינוי, בנוסף. המאזינים של הרגשית בחוויה שינוי גם כך ובעקבות ,המתבונן

 הטקסט את מציבה, פייםגר בסימנים' צופים'ל ממאזינים הקהל את הופכת, גרפי למדיום אורלי

 בו שיש הביצוע של הנוספים המרכיבים פני על תוקף משנה לו ומעניקה הפרשני העניין במרכז
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 סיטואציית של ייחודיים והקשרים גוף תנועת, קול של אלמנטים גם המילולי טקסט מלבד

 שיש' ההזר' של תהליך יוצרים הפולקלור פריט של והמדיום הסיטואציה, ההקשר שינוי. הביצוע

 של ההבנה עיוות ליצור עשוי הוא, אחד בכיוון. מנוגדות תופעות שתי של להיווצרותן פוטנציאל בו

 כפי( מצומצמת או רחבה היא אםבין ) הקבוצה של בחייה ולתפקודו למשמעותו באשר הקהל

 קולו של הצגתו תהליך במסגרת שמתרחשת' הזרה'ה, השני בכיוון. אותו תופסת עצמה שהקבוצה

 בחומרים  המתבונן לקהל נחשפים שהחומרים בעת( 'הרפרזנטציה שלפרזנטציה 'ה)' אחר'ה של

 הצגת של זה לשלב עד לחוקר מודעים היו שלא פרשנות כיווני לחשוף עשויה, מבפנים ולא' בחוץ'מ

 .לטשטש מבקש שהביצוע מה את השטח פני על הציפה הקהל תגובת. החומר

המבקש להבין ולפרש את הפולקלור מבעד , ל החוקרש' הבנה מקרוב'העדין שבין  המשחק

הסתבר לי כאשר הבנתי כי כחוקרת  ,של החוקר' הבנה מרחוק'לבין ה, לעיניהם של בני הקבוצה

' חיילת'הפכתי להיות , של החיילים על מנת להבין אותם טוב יותר' להיכנס לראש'שניסתה 

מתוך הזדהות עם מושאי מחקרי . הפכתי להיות אחד הגיבורים בו –ממספרת הסיפור . בעצמי

, והגבתי בעיקר להומור ולא למחאה ,האימהוהמצוקה , טשטשתי גם אני את תחושות הפחד

ההזרה שהתרחשה בתהליך הצגת החומרים בכנס . המסתתר תחתיו' לגילוי'הלשוני ולא ' כיסוי'ל

י הביצוע על ידי מאפיינ' מרוככים'כשהם אינם  ,האקדמי עזרה לחשוף את עוצמת הטקסטים

 . ידי של הסיטואציה הביצועיתיוההקשר המ

יחידי באשון חשך  היושב"]....[ כי " גילוי וכיסוי בלשון"תופעה זו כתב ביאליק במסתו על  על

היא " סגולה"? למה. או מצפצף בשפתיו" שמע"קורא את : משמיע קולו לאוזניו, ואפלה ומרתת

 לא היא אף כוחה – מלים של שלמה שיטה או – הדיבורית המלה וכך. להסיח דעתו ולהפיג פחדו

 סוף סוף היא העין העלמת. בה הכרוך הדעת בהיסח אלא – כזה יש בכלל אם – המפורש בתכנה

 גופה היא העיניים שפקיחת ובמקום, הסכנה מפני, מדומה אם אף, ביותר והנוח הקל המקלט

 (.0221ביאליק " )פניו רשהסתי משה עשהיפה "ו, הימנה בטוח מקלט גם לך אין הרי, הסכנה

 כפול משחק המוות נושא עם' משחקים'ה  השירים של האנומליה את לטשטש מבקש הביצוע

 ומחיר המוות אפשרות על במפורש ולהגיב גלוי באופן והחשש הפחד את מבטאים הם, מחד. פנים

 אהנוש עם המפגש את לטשטש ,ההומור של הרטורי הטכסיס באמצעות, ומאידך, האישי הדמים

 והחרדה האימה בין, הסדן לבין הפטיש בין שנתונים כמי. רגשית  מבחינה מפניו ולהתגונן

 בעיני, שמייצגיםכמי ) ותרבותי חברתי תפקיד בעלי' לוחמים'כ תפקידם לבין והפרטיים האישיים

 החוצצת כמסכה, בלשון משתמשים הם,  (וערכיה המדינהאת ,הישראלית החברה ובעיני עצמם

 לצו ביטוי ולתת, בנטל לשאת להמשיך המאפשר' קשקשיםשריון 'כ',  תוהו'וה' אין'ה לבין בינם

 .אחת ובעונה בעת אותו ומקבלים בו מורדים שהם הלאומי

 העברי בזמר המלחמות בשירי הלוחם גבורת

 

 .מפארים את דמות הלוחם הצבר של ראשית ימי המדינה, "אליפלט"או כ" דודו"הדיוקן כ שירי

 ויצרו סביבו ,אך בה בעת שומר על תום נעוריו ,רו את מודל הגבר העשוי ללא חתייצ, שירים אלו

מגלם בדמותו את סך המרכיבים הנדרשים מן , בשירם של חפר ובוסקוביץ', דודו'. הילה של שגב

מתוך תחושת  עצמיתרעות והקרבת , שובבות נערית, רוך נפשי, חוסן גופני: הלוחם הנערץ

 . שליחות

מיטיב לשרטט את ( 0955" )יעל שיר לכיתה אלמונית"מוהר ומשה וילנסקי של יחיאל  שירם

אש ' :כאחד חיצוניפנימי ותכונותיהם של הלוחמים כוללות יופי . דיוקנו הקיבוצי של הצבר הלוחם
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פשטות , '"מפסיעה את עמה אלי דרור"מעידה על דבקותם בשליחות הלאומית ה' בעיניהם מזמור

 ,הרוחניתולראיה על איתנותם הנפשית ' צחוק בליבם, 'ל צניעותםלהעיד עכדי יש בה ' מצעדם

  .'אבני הגזית'כ ם הפיזיתאיתנותו

סך המרכיבים של מיתוס הגבורה הישראלי מרבים שירי הדיוקן להדגיש את לחימת  מתוך

ואת , את צדקת הרעיון המעניקה איכות מוסרית וחוסן נפשי ללוחמים', מעטים מול רבים'ה

בהמנונה הרשמי של חטיבת . בלחימה עיקשת ובלתי מתפשרת על מטרות האומה האומץ המגולם

מוצגים הצנחנים באופן הרואי באמצעותה , (אוסקר סלדק, חיים חפר)', שיר הצנחנים'הצנחנים 

כשאיכותם של הלוחמים מפצה על ', מעטים מול רבים'כ, של רטוריקה מועצמת ודרמטית

 :נחיתותם המספרית

 קומץ אנו בהאוי צבאותמול " 

  ומוכן ערוך חילנו אך 

 אומץ אנו מציבים שריוןמול 

 ". וחיוך ביטחון אש ומול 

השורות  –" אין דרך לחזור, שוב אין דרך/ עת אנו זונקים מלמעלה "שלמרות , בבית השני

נשקם של הלוחמים  –כי למרות שהקפיצה הינה בלתי הפיכה , העוקבות מבטיחות על דרך הניגוד

משמשים כביטויים ' שיר'וה' חיוך'ה ".מזמר לנו שיר ומזמור"שענת בטוחה ומעניק להם מ

השיר . החיצוניים האולטימטיביים לתחושת הביטחון של הלוחם ביכולתו ובצדקת דרכו המופגנת

פעולתם . הרואיות, דינמיות, משתמש בפעלים אקטיביים המציירים את הצנחנים כדמויות  נועזות

' זונקים מלמעלה'הצנחנים : והיא מתרחשת ללא היסוס או ספק, היא פעולה הנובעת מבחירה

, ומזנקים מול עופרת' בבטחה את החגור'חוגרים ' סערת קרבות גועשת'לתוך ' אופל הלילה'ב

. הצנחנים שולטים לא רק בעצמם אלא גם באתני הטבע. 'לופתות סכינים'כשידיהם , נכונים לקרב

והם חשים גם  ,"אויב לארץ ארצנו בין/  גשר"... השמיים עבורם אינם מרחב של סכנה אלא 

 נחזור עוד/ , הצנחנים האש תחלוף עת אך"ביטחון בעתיד שבו יחזרו ויפגשו ואיש מהם לא יחסר 

  ".הצנחנים, וניפגש

שלא כמו בשיר . ליורם טהר לב' בשירו של צנחן'חוזר , כמושא למבט מתבונן ומעריץ, הצנחן 

מופלא המשכיח מן ' ריחוף'מצוירת בו הצניחה כ, ת ותימרות עשןהצנחנים המתרחש בסערת קרבו

הנפרשת מול , כתהליך מדידטיבי שבו נותר הלוחם לבדו בין שמיים לארץ, הצנחן את העולם כולו

שלוות הריחוף נובעת מתחושת הביטחון ומן הידיעה כי מיד כשיגיע . עיניו כתמונה שלווה ורגועה

הפזמון החוזר על המילה  ".רגליו על ויקום כשינחת מיד/ ףיאסו המצנח מיתרי כלאת "לקרקע 

וכי לפחד המוות ולתחושת הסכנה כלל אין , מביע את בטחונו כי המצנח אכן יפתח " כשיפתח"

 . אחיזה במציאות

 הפולקלור בשירי גבורת הלוחם

 

המציבים במרכזם חוויה של ביטחון עצמי , עברימן הזמר ה הצנחניםמוחלט לשירי  בניגוד

מציבים במרכזם את הפחד  לי"צנחנים מן הפולקלור הצהשירי ה, ותחושת שליטה באתני הטבע

משמשים שירי , בעיקר. הנתון לחסדי שמיים הצנחןמפני חוסר השליטה וחוסר האונים של 

 בשדהשל הלוחם  ההרואיתתפיסת הגבורה  החנוכה כבסיס לפרודיות המנמיכות ומגחיכות את 

 :ניםלדוגמא שיר הצנח. הקרב

 דקיק לי נר/ לי נר לינר "
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 ? למה המצנח נשאר בתיק 

 גם הרזרבי לא נפתח 

 " אני נמרח/ על הרצפה 

פרי עטו של לוין קיפניס ללחנו של , "נר לי, נר לי"שיר הצנחנים בנוי על בסיסו של שיר החנוכה 

גבורתו . שירי החנוכה מלווים את טקסי החג המשפחתיים והציבוריים כאחד. דניאל סמבורסקי

 "אור"מימד המסומלת בשירים ב ומדינית במאבקו על זכותו לחרות ולעצמאות רוחניתשל העם 

כסוכנים . (וכיוצא בזה!" דרור לנו! אור לנו", "אנו נושאים לפידים", "באנו חושך לגרש)"

מזוהה נותר והחג , נטמעו שירי החנוכה במהלך השנים בתודעה וברגש הקולקטיבי, תרבותיים

 (מקור. )נרותהעם אור הלאומי לא רק עם גבורת המכבים אלא גם  בזיכרון

הציונית  באידיאולוגיהעוצבה , שנלחמו ביוונים מעטים מול רבים ויכלו להם, ביםכגבורת המ

הגבורה שעוצבו בראשית ימיה של התנועה  מיתוסי .החנוכה חגב מרכזית משמעות כבעלת

די הבניית דמותם של המכבים כגיבורים אגדתיים החיו מוטיבים של גבורה קדומה על י, הציונית

 ציונית היהודית הזהות ושל הלאומי החינוך של מהותי למרכיב והפכו, וכסמלים של גאון העבר

הזיכרון הקולקטיבי הציוני הדגיש את הזדהותו של העברי החדש עם גיבוריו של העבר  .החדשה

ל הגיבור העברי בנכונותם ללחום למען דמויותיהם של המכבים הפכו למודל ההיסטורי ש. העתיק

, התפיסה המסורתית של המרטיריום היהודי, בהתאם לכך. ארצם ולהקריב עצמם עבור האומה

וכעדות לחולשתו ולחוסר יכולתו , נתפסה על ידי האידיאולוגיה הציונית ככישלון, "קידוש השם"

נתפס כצורה נחותה של " םקידוש הש. "של היהודי להגן על עצמו באופן אקטיבי כנגד תוקפיו

על פי , גיבורים. של ההתגוננות המזוינת" הרואיות אקטיבית"ביחס ל" הרואיות פסיבית"

יכלו להיות רק אלו החיים על אדמתם ואשר מתו בקרב בהגנה על מולדתם , התפיסה הציונית

((Zerubavel 1995 . 

 מכוונתנר חנוכה הדלקת מצוות . לצד מוטיב הגבורה מלווה את חג החנוכה גם מוטיב הנס 

מנורת המקדש במשך שמונה ימים באורח ניסי מפך שמן  הדלקתה של( פרסומי ניסא)לפרסום נס 

 (כג', משלי ו" )כי נר מצווה ותורה אור": התורה אוראת במסורת ובדת היהודית מסמל הנר . קטן

את  בטאממידי יום נוסף לחנוכייה הנר ה(. זכ', משלי כ" )נשמת אדם' נר ה"  :אדםהנשמת את ו

 . על הרע התגברות הטובכ משמעות האור

טיב הנר להאיר ולשמח את הדובר השר ימ, "דקיק לי נר, לי נר, לינר " קיפניס לוין של שירוב

נר דקיק הצנחן ל  דימוי .בתפקידו כושל הדקיק הנר הצנחנים של בשירםאולם . למרות דקיקותו

כעמוד דק הצונח  ,'נר'בתחילה כ נראההשבין הצנחן שאינו נדלק מתבסס על הדמיון הוויזואלי 

צניחה ממטוס כשהמצנח אינו נפתח מכונה . 'להבה'כעד שנפתחת מעליו חופת המצנח  ,אנכית

באמצעות ו' נמרח' במונח המתבטאת הלשון הנמכת באמצעות. 'צניחת נר'לי "לפיכך בסלנג הצה

 הביטוי של המילולית במשמעותו' הצנחן את ארצהמורידים ' השירים' דקיקנר 'ל האירוני דימויה

 גם, מכזיבה הטכנולוגיה', דקיק' הוא הנר. הנועז הלוחם של ההרואית הדמות את ומגחיכים

 על להגן מסוגל אינו, והאנושית הטכנולוגית, עוצמתו כל עלל "צה. עוזרים אינם הבטיחות אמצעי

, המכבים ניצחון. ואמיץ גיבור חםללו יאה שאינו ופסיבי מכוער במוות הקרקע על' נמרח'ה הצנחן

 . לפרסה של תבוסה דהיום הלוחמים בשיר הופך, הקדמוניםהנועזים  היהודים הלוחמים

 : גרסה נוספת של השיר

 דקיק לי נר/ לי נר לינר "
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 נקניק כמו נראה המצנח 

  ידליק קברי על נר המפקד 

 "תיק'ת עוזב לא הרזרבי כי 

 

עילוי נשמה . על קבר הנפטר כאמצעי לעילוי נשמת המתבמסורת היהודית משמשת הדלקת נר 

עולה למקום גבוה אינה נעלמת מן העולם אלא מונח המבטא את האמונה שנשמת הנפטר ההוא 

המפקד המדליק נר על הקבר מסמן את מותו הסופי , בגרסת הצנחנים. ונאצל יותר במרומים

אלא , כמשמעותו בשיר החנוכה ורהאינו מסמל ניצחון וגבגם הנר הדקיק .  והמוחלט של הצנחן

ו של הצנחן בדרך לא הרואית וחסרת כבוד המתרחשת כתוצאה מתאונה ולא נותר כעדות למות

לרומם את ואין בו אף , לסימן של מוות שאין בו כדי לנחם' נר'מסימן של תקווה נעשה ה. בקרב

 .  גיבור לאומיהלוחם למדרגה של 

באמצעות , עות אף הם מושמים למשיסה בפי החייליםההקרבה וערך הר, תפיסת הגבורה     

בשנת  אלמגורדן נכתב על ידי  'לחובש בלדה' השיר. 'לחובשבלדה '  ההרואי השיר עלפרודיות 

, 0919  בשנת הזמר בפסטיבל הראשון בפרס זכה 0919השיר שהולחן על ידי אפי נצר בשנת . 0951

החובש ששילם בחייו  עלהגבורה  שיר. העברי הזמר של הקנון לתוך ערעור כל וללא מיד והתקבל

 ערך אתמייצג שוכמי , הפך לסיפור המזוהה ביותר עם מלחמת ששת הימים, על עזרתו לפצוע

ל יהחי: "'ל"רוח צה'ס הערכים של קשהוא מנוסח בקודכפי  ,של החייל הישראלי והרעותהגבורה 

תם כשהם זקוקים לו או תלויים וייחלץ תמיד לעזר, יפעל מתוך אחווה ומסירות לחבריו לשירות

התקשו בשל נימתו האמוציונאלית והדרמטית . "עד כדי חירוף נפש, חרף כל סכנה וקושי, בו

כיום  .רדיולהשמיעו במ להימנע ביקשו אף משפחות שכולות לאחר המלחמה להאזין לשיר ו

 .ל"בצה מושמע השיר במרבית טקסי הסיום של קורסי החובשים

 בין קולות בשני  דיאלוג  שבמרכזו, ממשי קרב של נטורליסטי תיאור מעין לעצב מנסההשיר 

בבית השלישי בשיר מקריב עצמו החובש . הקרב בשדה אש תחת  לעזרתו החש חובשלבין  הפצוע

 :תחנוניו ומסרב לעוזבו למרות, למען חברו הפצוע

 

 . והשדה פתוח, והם נותרו שניהם"

 . והם גלויים לאש, והם נותרו שניהם

 , מילמל אז הפצוע -אנחנו אבודים 

 . ענה לו החובש -אחוז בי טוב 

 מילמל אז הפצוע  -נפצעת גם אתה 

 ."ענה לו החובש -זה לא נורא , עזוב

 

ן בי הדברים חילופי .שיר ההירואיעל ה פרועה פרודיה מייצר 0991 משנת שריון חיילי של שירם

 :החיילים שיר  של במרכזו עומדים הפצוע לחובש

 ,זעק אז הפצוע , אחי, אחיהמשך "

 .ענה לו החובש , שלך אח לא אני

 אמר לו הפצוע, אתה גם נפצעת

 "החובש לו ענה, זונה בן יא תשתוק

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95
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מציאות הבנאלית בה זו בנויה על אי ההלימה שבין תפיסת הגבורה ההרואית לבין ה פרודיה

לא ' סיטואציה על קו הקץ'אלא אדם בשר ודם שב ,החובש אינו פרסונה ספרותית או תרבותית

תגובתו מערערת על . 'החובה והנדר, הרעות'על פי נורמות , כמילותיו של אלתרמן, בהכרח נוהג

ומציגה ' רעות'ועל ערך ה" אין משאירים פצועים בשטח"י המקודש שגורס כי "ערך הלחימה הצהל

מגויס  "תשתוק יא בן זונה"המענה של החובש . תמיד במבחן המציאות יםעומד םשאינ מיאותם כ

ומשרטט דיוקן של לוחם שאין בו דבר מן  ,והגבורה' רעות'מיתוס הההירואיות שבלצורך שבירת 

גותי לשוני והתנה' חספוס'וכל כולו  ,המאפיין את הגיבור הנוסחאי של הפזמון הפופולארי" תום"ה

 . 'אמיתי'הנתפס בעיני החיילים כמאפיין אותנטי יותר של הלוחם ה

 של ההרואית התפקיד תפיסת בין מפגיש הדיאלוג, 0224 משנת, השיר של יותר מאוחרת בגרסה

 :תהילה וחסר בירוקראטי, בנאלי תפקידו בה המציאות לבין בקרב החובש

 לאט התקדמוהם "

 הכל היה רגוע 

 רשמרש וגומא לנהר מעבר

 "!פצוע" צעק אחד, ברק רעם פתאום

 החובש לו ענה, "בהפסקהאני "

 קרא אז הפצוע, עלינו על מוקש 

 ". ענה לו החובש" מסדר חולים בשש" 

 קורסת שבה ,למציאות להסתגל  הלוחמים של ביכולתם משמעותי תפקיד ממלאים  אלו שירים

 בלילה כבר נותרים הם ולמולה, לשירות התגייסו שעמה הנמלצת הדימויים מערכת כל במהירות

 ".  אמאבלי " הראשון

 

 

 סיכום

המזהה את  ,מבטאים את האתוס ואת עולם הדימויים הישראלימן הזמר העברי שירי המלחמות 

(. 0220הירשפלד )השירה עם הציווי והחובה הלאומית לזכור את הנופלים על קידוש העם והמדינה 

בדומה , מבנה רטורי ומוסיקלי, "מבנה של זיכרון"הינם , שנכתבו על ידי יוצרים ידועים, השירים

השיר הינו . שנועד לו תפקיד החורג בהרבה מן ההנאה האסתטית, לגל עד מפואר או לאנדרטה

המוות  הנכחת (.0220הירשפלד )הגמול הנשגב שמגישה התרבות לגיבוריה המנצחים והמתים 

הפועל כנגד אלמנט ההשתקה  בשירי החיילים מהווה אלמנט חתרני של מחאה' מכוער'ה

הם ; השירים אינם מציבים גלעד זיכרון סימבולי לנופלים. וההשקטה של המוות באתוס הלאומי

 הנוכח המוות. דרמטיים קרב אירועי סביב בנויים אינם גם כמואינם מזכירים שמות פרטיים 

'  בי בהדר גבורתםגדי וצ'אל מול . הזיכרון האנושי בממד המשכם ואינו לחיים מחובר אינו בהם

מציגים השירים דיוקן קיבוצי אנונימי של לוחם מחוספס הרואה נכוחה את " עמק דותן"שב

' מסכה'כאקט של התרסה והתגרות ב, ומוצא משען במילוליות גלויה ובוטה, המציאות

שמעדנת ומסתירה את המחיר הממשי שהוא נדרש לשלם בעבור האינטרסים של העם  ,התרבותית

המלחמות בזמר העברי המתפקדים ככלי לחסימת  שירי. כאקט של התגוננות מפניוו, והמדינה

, (שם) "אנטי לאומיות"או  ,"אנטי סוציאליות" ,"מסוכנות"הציבורית בפני אמיתות התודעה 

 .פשרות וללא בעוצמה בראש ראש עמם שמתנגחים ,הפולקלור שירי ידי על'  דובחיבוק 'מחובקים 
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