
Por una cabeza" – Carlos Gardel " 

 טנגו מאת קרלוס גרדל –בשל ראש" "

 רקע ליצירה:

והלחין כתב  מגדולי זמרי הטנגו הארגנטינאיים בכל הזמנים,( 0891–0981)קרלוס גרדל, 

הטראגי בתאונת  ו)שלושה חודשים לפני מות 0891בשנת רה פ   -הל   ביחד עם עמיתו אלפרדו

מונולוג מושר שיר זה ב. "בשל ראש" - על ידושנוצר  הטנגו הידוע ביותראת להיט , מטוס(

אהבתו מול  לאהתמכרותו להימורים ומעמיד את של מהמר במרוצי סוסים המשווה 

ניתן  .אנושית כאב ודרמהבתכנים של מלא  בדומה לשירי טנגו רבים,נושא השיר, לנשים. 

בתכנים דרמטיים  היו רווייםנגו שירי הט 01-מהעשור השני של המאה הלהבחין שהחל 

 כשברקע תמיד יהיה עיסוק בשברון לב, געגועים, צער ויגון. ,מסוג זה וטרגיים

כמוזיקה עממית במקורו נכתב הטנגו, שעבר גלגולים רבים במהלך שנות קיומו, ז'אנר 

הטנגו החל להיות מקובל במתכונת המוכרת במחצית השנייה פשוטה המיועדת לריקודים. 

כלי הנגינה המזוהה יותר . , בעקבות סגנון המילונגה המהירבארגנטינה 08-המאה השל 

הנראה ומזכיר בצלילו את האקורדיאון. , (Bandoneón)  בנדונאוןההוא טנגו מכל עם ה

כגרסה הטנגו נוצר בשל אופיו הייחודי של כלי זה, הדורש ככל הנראה נגינה איטית יותר, 

 . מילונגהלמתונה 

בתי או לנגן בבתי קפה  נהוג היהואת שיריו  ,ועממי נמוך ז'אנרבראשיתו נחשב להטנגו 

רק בשלבים מאוחרים יותר הוא צמח להיות סגנון מוזיקאלי בעל אפיון מעודן בושת. 

 התפתח סגנון הייחודי של ז'אנר זההמיועד לריקודים סלוניים בחסות החברה הגבוהה. ה

הארגנטינאי, הצרפתי  –ושה סגנונות טנגו עיקריים ברחבי העולם, וכיום מזוהים של היטב

כשלרוב מצטרפים עם הסגנון,  והאמריקאי. הבנדונאון מוסיף להיות הכלי המזוהה ביותר

 בס.קונטר, ו(או גיטרה) אנסמבל קטן כינור, פסנתרבמסגרת של אליו 

לשמוע את , הביא לכך שניתן היה 01-של המאה ה 11-שנות הבהגל החדש של סגנון הטנגו 

אסטור פיאצולה, מגדולי  .וכז'אנר אומנותי לכל דבר ועניין הטנגו גם באולמות הקונצרטים

מצא את הדרך לחלץ מהמנגינות , הוביל את השינוי, והמלחינים הארגנטינאים של זמננו

העממיות את הקסם והתחכום הפנימי שקיים בהן. הצלחתו הייתה רבה, מאחר ואחרים 

לרבות ) יצירות ועיבודים ליצירות קיימות לתזמורות סימפוניות המשיכו בדרכו וכתבו

ג'ון וויליאמס עיבד לנגינתה של תזמורת סימפונית עם הסולן יצחק שהשיר "בשל ראש" 

 פרלמן(. 

ו של , ושיר01-שירת הטנגו, כאמור, החלה להיות מקובלת החל מהעשור השני של המאה ה

לאחרונה )בעקבות פקיעת זכויות  .הפך ללהיט במהירות רבה ,0891-שנכתב ב ,גרדל

ניחוח הסרטים "לשמוע את נעימת השיר בסרטים ובסדרות רבות דוגמת  היוצרים( ניתן

השיר מבוצע  במרבית  ועוד. "פרידה", "שקרים אמתיים", "רשימת שינדלר", "אישה



קורי ולמילות , כך שאין כבר כמעט זכר להקשר המתאינסטרומנטליגרסה הפעמים ב

 השיר. 

 

 השיר:קל של מבנה ניתוח 

החוזרים על עצמם שוב  ,בית ופזמון -מורכב משני חלקים  pour una cabeza"השיר "

ושוב. בעיבודים התזמורתיים למיניהם בכל חזרה ישנה התגברות של התזמור, כך שאפקט 

 מתעצם לנוכח נגינת התזמורת. ,הדרמטיזציה, שבין כה וכה קיים בשיר

והי רק השיר, ברוחו העממית, כתוב אומנם סביב טוניקה סול, אך זחלקו הראשון של 

 מודלית אופיינית גם לסולמות אחרים:צורה ב "נודדת"המלודיה תחנת פתיחה וסגירה. 

 

 

התווים הרשומים אינם משקפים את הרוח האמתית של היצירה, מאחר ובדומה למוזיקת 

הג'אז, התווים הם רק הבסיס למקצבים החיים בנגינתם של המבצעים. מקצב הטנגו 

  הבסיסי )שלרוב יחזור באוסטינטו בליווי( ישמע כך:

לנגן את המנגינה ביתר  ,במיוחד לסולניםו ,המקצב שעומד בבסיס הביצוע מאפשר לנגנים

המלווה מאולתרת נגינה בו ,מקצביםחופשי של שינוי ב ,חופשיות, תוך שימוש ברובטו

ידי -יותר, מנוגן לרוב באוניסון על דרמטירבה. החלק השני של השיר, ה באקספרסיביות

 כמה כלים, וכך גם בתזמורים שנעשו לשיר, על כן חלק זה ינוגן באופן מדויק יותר:
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 הצעות לפעילות:

 

 דיון והרחבה: 

כסגנון שהתפתח מהמוזיקה ולהציגו התלמידים על הטנגו ומקורותיו,  ניתן לפתח דיון עם

סגנון מוזיקאלי . ניתן להבהיר שמדובר כיום בלריקודים בלבדבראשיתו שיועד העממית 

של וניתן להצביע על תופעות דומות בהיסטוריה "מהוגן" שחדר לאולמות הקונצרטים, 

 .המוזיקה )כמו הסוויטה הבארוקית שהפכה ליצירה קונצרטנטית לכל דבר ועניין(

 הרכב הבסיסילהצביע על הניתן . על כן, עממישהוא בעיקרו מדובר בסגנון , עדין עם זאת

לעתים הגיטרה החליפה בנדונאון, פסנתר, כינור ובס.  – שמוביל את יצירות הטנגו השונות 

אין בהרכב  באופן בנוסף, מאחר ועיות של ניידות הכלים. את הפסנתר, בעיקר בשל ב

, לרבות תצורת הנגינה, סגנון הנגינה של הבס והפסנתר הופך להיות קצבימסורתי תוף, 

כדאי להראות דוגמאות וידאו  שהיא גם הרבה פחות מעודנת מהנגינה הקלאסית המוכרת.

 הבנדונאון: ד תמונות של ההרכב ושללצ ,לשם המחשה, או להשתמש בהקלטה

 

 

 



 

 

 

 תזמור קל:

 ניתן להתייחס להיבט הקצבי של היצירה וללוות את היצירה במקצב הליווי המוכר:

 

 

 

במהלך החלק הראשון והשקט יותר, בו לרוב מנוגן סולו הכינור ניתן להמתין, ובחלק השני 

רף במחיאות כף או בעזרת כלי הקשה עם בו מקצב הטנגו נשמע בגאון, אפשר להצט

 המקצב המלווה.

ריקוד הטנגו הוא ריקוד סלוני בעל צעדים בסיסיים פשוטים, אך נראה שללא שיעורים של 

בעלי ידע מקצועי או חובבני בתחום יהיה קושי אמתי לגרום לתלמידים לרקוד את 

. עם זאת, אפשר לבסס צעדים בסייסים של הליכה קדימה, אחורה ולצדדים הריקוד

 סי שלפיו ערכנו את התזמור.בהתאם למקצב הליווי הבסי
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, או חליליותבעזרת  סולם נוחלהלן התווים של החלק השני של המנגינה שניתן לבצעה ב

. יש לשים לב שהספרה תהיה פעמונים מלודיים ומטלופוניםבהתאם לדגשים בעזרת 

ליווי . לרשותכם יםורבעים היא לשם נוחות קריאת התו 4-באלברווה, ושהכתיבה ב

 לשם תרגול: פסנתרני

 

 

 

 


