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ברוכים הבאים לשיעור העשירי באתר מדרסה!
בשיעור אנו פותחים לכם/ן חלון למוזיקת הפופ הערבית. בשונה משיעורים אחרים בהם אנו 
מתקדמים בצבירת הידע הדקדוקי, בשיעור זה בחרנו לחשוף אתכם/ן לנושא תרבותי חשוב 
שראוי להכיר. אנו מאמינים כי מי שמגיע כבר לרמה בינונית בערבית מדוברת צריך להכיר 

מילים החוזרות על עצמן רבות במוזיקה הערבית, וצריך להיחשף לשמות ולאופי של האמנים 
והאמניות מהעולם הערבי. 

בסיכום זה נסכם את מספר הנקודות שהזכרנו בשיעור לגבי מוזיקת הפופ הערבית, ונציין גם 
כמה תופעות לשוניות שהוזכרו בשיעור. 

כמה מאפיינים של מוזיקת הפופ הערבית
מוזיקת הפופ הערבית בדרך כלל עוסקת ברגשות מאד חזקים, כמו אהבה, תשוקה וגעגועים. 

כותבי השירים מנצלים את עושרה של השפה הערבית כדי להמחיש את עוצמת הרגשות 
האלה, ומשתמשים בהרבה מילים נרדפות כדי לחזור על הרעיונות כמה פעמים ולהדגיש 

אותם. מאפיין לשוני נוסף של השירים האלה הוא שימוש בהרבה מאד מילים שמציינות דרגות 
שונות של אהבה )כמו ֻחּבّ-אהבה, ַע'ַראם-תשוקה, ִעְשק-אהבה עזה(.

 
לעיתים קרובות כשנאזין לשירים ערביים אנחנו נשמע שהזמר שר בלהג המצרי או הלבנוני. 

לכך יש שתי סיבות. הראשונה היא שיש הרבה זמרות וזמרים חשובים ממצרים ולבנון, 
והסיבה השניה היא שבגלל החשיבות התרבותית של מצרים מקובל שזמרים ממקומות שונים 

שרים בלהג המצרי.  

לעיתים קרובות מילות השיר פונות לזכר ולא לנקבה, אף על פי שברור שמדובר בגבר המדבר 
אל אישה. ניתן לראות את התופעה הזאת כבר בשירת האהבה הערבית הקדומה, והיא קשורה 

כנראה לרעיון של צניעות.

נקודה מעניינת נוספת היא שבשירה הערבית האות ר' נהגית הרבה פעמים בצורה יותר גרונית 
ממה שאנחנו מכירים בדיבור.
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בינוני פועל
הזכרנו את המונח הזה בשיעור ממש בחטף. אנחנו עוד נדבר עליו ביתר הרחבה בעתיד, אבל 

בינתיים נאמר בקצרה שמדובר במשקל שמבטא פעולה בהווה. הרבה פעמים אפשר להביע את 
הפעולה בהווה גם באמצעות פועל בהווה-עתיד וגם באמצעות הבינוני הפועל. לדוגמה: אם 

רוצים להגיד "אני מתגעגע" אפשר לומר גם ַּבאְשַתאק וגם ַאנַא ֻמְשַתאק.
בנוסף יש לציין כי הבינוני הפועל יכול לתפקד גם כשם. לדוגמה, המילה ַקאֵדר )יכול( עשויה 

לשמש לתיאור פעולה, כמו במשפט שלמדנו: ִמש ַקאֵדר ַעלַא ֻּבְעֵדּכ )לא יכול עם המרחק 
שלך(. לעומת זאת, ֵאלְַקאֵדר )הכל יכול( הוא גם אחד מתאריו של אללה.

זה מזכיר מעט את הפועל בהווה בעברית, שיכול לשמש כפועל רגיל, כמו במשפט "אני שומר 
עכשיו" וגם כשם עצם או תואר, כמו במשפט "זה השומר של בית הספר".

תופעות בלהגים אחרים
בשיעור ראינו דוגמאות למספר להגים שונים. אנחנו כמובן מתמקדים בלהג הפלסטיני-

הירושלמי, ולכן לא נמנה פה את כל התופעות המיוחדות שראינו. נתייחס רק לכמה תופעות 
חשובות שיש סיכוי גדול להתקל בהן בשירים, וגם בארץ:

- המילה החשובה ִּבִדّי )אני רוצה/צריך( נהגית ַּבִדّי בלהג הלבנוני וגם בצפון הארץ.   
- הביטוי הנפוץ קּול-לי )אמור לי( נהגה בלהג הלבנוני ִקל-לִי.  

- מילת הרמז ַהאַדא )זה( נהגית בלהג המצרי ַדה, וכך גם צורת הנקבה ַהאִדי )זאת(    
    נראית ִדי.

- מילת השאלה "מה?" בלהג המצרי היא ֵאיה?.   
- בלהג המצרי מילות השאלה מגיעות בסוף המשפט.  

- בלהג המצרי האות ג' נהגית ג )G(. אין להתבלבל עם להגים בדואים שבהם האות    
       ק נהגית ג! זכרו שבמצרית האות ק נהגית כמו בירושלמית )או בכל להג עירוני(, ולכן  

- "קפה חדש" יהיה "ַאְהוַה גִִדיַדה".   

לקריאה )ושמיעה( נוספת
למעוניינים בסדרת כתבות על מוזיקה מיוחדת מכל רחבי העולם הערבי, מומלץ לבקר במגזין 

2i8af2H/http://bit.ly :המוזיקה "קולומבוס" בקישור הזה
אתם מוזמנים גם לחפש את שמות האמנים שהופיעו בשיעור ביוטיוב, וכך להיחשף להרבה 

אמנים חדשים! )אתם יודעים איך זה יוטיוב, דבר מוביל לדבר...(. מוזמנים להתחיל מהאמנים 
הבאים:

Amr Diab  עמרו דיאב - معرو دياب
Nancy Ajram   נאנסי עג'רם - نانيس جعرم

George Wassouf  ג'ורג' וסוף - جورج وسوف


