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הקדמה

"ימי המוסיקה היהודית באוניברסיטת חיפה", 16–19 בפברואר 2015, הצליחו להביא, זו השנה 
השלישית ברציפות, קהל מתעניין וצמא לשמע ולידע אודות המוסיקה היהודית על אפיקיה 
הרבים ועל היובלים השונים המתפצלים ממנה ומתמזגים אליה. הפעם הפגין הקהל דבקות 
רבה מתמיד והגיע על אף מזג האוויר החורפי שפקד את הארץ בימי האירוע. ברם, את 
הסימפוזיון המחקרי, שהפך לחלק בלתי-נפרד מ"ימי המוסיקה" ושכלל גם הפעם דוברים מכל 
הארץ )ומירושלים המושלגת(, נאלצנו לדחות בשבועיים והוא נערך בסופו של דבר במועד 

אביבי יותר – ב-1 במרס 2015.

חברי סגל החוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה – ד"ר אביגיל ווד, פרופ' איתן שטיינברג ואני – 
עיינו בהצעות שהוגשו במענה לקול הקורא שפורסם ובחרנו פסיפס עשיר של נושאים וסוגיות. 
משכפה עלינו מזג-האוויר את שינוי מועד הסימפוזיון, נאלצנו לקיימו כשלמגנת לבנו לא 
יכלו כל הדוברים שרצינו לתת בימה למחקריהם לתאם את הגעתם במועד החדש. יחד עם 
זאת, למרות שאסופת מאמרים זו יועדה מלכתחילה לשקף רק חלק מהסימפוזיון שנערך, 
שמחנו לגלות כי האסופה משקפת חלק מהסימפוזיון שלא נערך. המאמרים שכונסו באסופה 
זו משקפים באופן נאמן את אותו פסיפס ראשוני שראינו בו עניין וחשיבות לקהל ולקהילת 
החוקרים, והוא, כך נראה, עמיד לנזקי מזג-האוויר. תודתנו נתונה לפרופ' יובל שקד שעמד 
בראש החוג למוסיקה והוביל גם הפעם את ארגון יום העיון; לסגל בית-הספר לאמנויות של 
אוניברסיטת חיפה ולאנשי המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט; לסגל החוג למוסיקה;  
ולכל אלו שתרמו ממרצם ומכשרונם למלאכת העיצוב וההפקה; למציעי ההצעות ולדוברים.

 irène( גם השנה הספר רואה אור הודות לתמיכה נדיבה של קרן אירנה בולאג-הרצהיימר
Bollag-herzeimer(, שוויץ. לעונג לנו להכיר שוב תודה להנהלת הקרן על הסיוע הכספי ועל 

הבנתם לחשיבות הדברים.
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לזכר אנדרה היידו )1932–2016(

במהלך הכנת אסופת המאמרים, הלך לעולמו אחד מהכותבים שהעניקו ממחקרים לאסופה, 
הפרופ' אנדרה היידו. פרופ' היידו היה מעמודי התווך של עולם המוסיקה שלנו )הישראלי, 
היהודי, ובכלל(: כמלחין, כפדגוג, וכחוקר. הוא, שהתוודה שחייו "תמיד זרמו ממזרח למערב 
או ממערב למזרח", היה המצפן של אינספור מוסיקאים בארץ. זוהי זכות עבורנו להקדיש את 
אסופת המאמרים הזו לזכרו. פרופ' איתן שטיינברג ופרופ' עודד זהבי, מסגל החוג למוסיקה, 

הוסיפו כמה מילים לזכרו בפתח כרך זה.
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טבעו של הזכרון שהוא מתעתע.

בעת הזו אינני יכול אלא לחשוב על "מורשת היידו" שאני נושא אתי, ואני מוצא את עצמי תוהה, 
כמה ממה שזכור לי הוא היידו וכמה הוא אני, מה נאמר ומה נספג ומה עּוַּבד ומה נשכח. אבל 
אם אני מבקש לזקק לזכרו כמה משפטים מובהקים שהטביע בי הרי הם 'היה אמיתי' ו'אל 
תפחד מהאמירה הגלויה', 'אל תסווה את המוטיבציה הרגשית שלך' ו'אל תתחבא מאחורי 

מיומנויות, אל תחפץ לרצות את הבריות'.

אני זוכר פגישה אחת, לא חשובה לכאורה שבה הבאתי לו עיבוד מרהיב )באמת, לדעתי לפחות( 
לרומנסה ספרדית, תגובתו היתה 'נו...אז מה? זה יפה, זה מצלצל. ו....?' ואני זוכר פגישה אחרת 
שבה הוא הצהיר: 'אני שונא יצירות הבנויות ממבוא לפרלוד שמוביל לאקספוזיציה שמקדימה 

את הסיום ה"מהוגן"'.

הגותו הפדגוגית של היידו כמו גם יצירותיו ימשיכו ויהדהדו במקומותינו ובליבי.

עודד זהבי

על תרומתו הרבה של פרופ' אנדרה היידו לתחומי הקומפוזיציה והמחקר האתנומוסיקלוגי 
 דובר רבות. עבורי, פרופ' אנדרה היידו היה בראש ובראשונה מופת ליכולת להטעין כל פעילות –
יצירתית, מחקרית או חינוכית – במטען אנושי מכיל. פרופ' היידו היה אוהב אדם ומוקירו, 
וזאת מבלי לוותר על רף המקצועיות הגבוה שהציב תמיד, לעצמו ולתלמידיו. זכיתי להכירו 
בתחילת דרכי המוסיקלית, ואני נוצר את הדיאלוג המפרה שהיה לי אתו לאורך שנים רבות 
של פעילותי כמלחין. לפני שנים אחדות הזמנתי אותו להתארח בחוג למוסיקה באוניברסיטת 
חיפה ליום של הרצאות. הפעם, חוויתי כצופה מן הצד, איך תוך שניות אחדות נוצר בינו ובין 
הסטודנטים קשר נפלא של פתיחות, אמון והומור. אני יודע שמפגש זה, למרות שהיה בן יום 

אחד, יישאר נצור בליבם של הסטודנטים לכל חייהם.

איתן שטיינברג
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עודד זהבי

הבצל והפצע: יומן אישי על יצירתי "עת שערי רצון להיפתח"

אמנות בכלל ומוסיקה בפרט מילאו תפקיד מרכזי בהתמודדות האדם עם הפחד מהמוות. 
המוות והפחד ממנו נוכחים מאד גם במתווים ליטורגיים )חוצי גבולות תרבותיים וגיאוגרפיים( 
שנועדו למקם את המוות והחיים, את סיבותיהם ואת עתותיהם בתוך מערכות של שכר ועונש, 
כדי לפענח את המחריד והבלתי-ידוע ולמקם אותו בתבנית של סיבה ומסובב. בנקודת ההשקה 
שבן דת ואמנות, בין פחד ויצירה נמצא הסיפור המיתי המאפשר קונקרטיזציה של הפחד, 
ומבסס את האמונה בצדק אלוהי או קוסמי. ביהדות, ממלא את התפקיד הזה הסיפור המכונן 
של עקידת יצחק, סיפור שהנרטיב הדרמטי שלו מאפשר דיון בתכניו הקשים אגב הרחקה 

מנחמת מהרובד המציאותי, המיידי, המפחיד.

התרבות הישראלית, עליה נכפה מימיה הראשונים לעסוק בפולחני המוות, ניהלה דיאלוג 
מורכב עם התפקיד שנועד ַלסיפור בתיאטרון, בציור, בשירה, בספרות ובמוסיקה. הישראליות 
החילונית מצאה, בדרכה בסיפור העקדה עוגן רגשי ואינטלקטואלי שאותו ניכסה לצרכיה. 
בין אם הפרוטגוניסט הוא יצחק, גיבור סיפור העקדה המקראי )הנוכח בשירים מופלאים של 
גורי, גלבוע, מאנגער ואחרים(, או "אליפלט" )בשיר שכתב נתן אלתרמן בשנת 1963(; בין אם 
המעשה הטראומטי הינו של הקרבה עצמית שצלחה )במקרה של השיר של אלתרמן( או של 
בגידת האב בבנו )בסיפור עקדת יצחק(; הרי שהמעשה האמנותי משתמש בסיפור המעשה 
כבסיס שעליו נבנה נדבך, שהוא, לפחות על פניו רחוק יותר, מפוענח יותר, תחום במילים 
)ובמקרה "אליפלט" גם בצלילים( שיש להם התחלה וסוף, '"הגיון של רצף", מבנה וכיווניות. 

בשונה משדה הקרב הכאוטי, או מהטראומה המהדהדת לעד, המאזין לפזמון, או המדפדף 
בין דפי הספר יודע בדיוק את מסגרת הזמן או המקום הקצובים לסיפור המתפענח, ויודע 
גם שלאחר התיאור המצמרר המופיע בו יסתיים תהליך החשיפה אליו במחיאות כפיים או 

בסעודת צהרי השבת. 

גם מי שבא לעסוק בתוצרי האמנות שהם עיבוד או תוצאה של טראומה מוכחת, יכול לנתח 
באופן שכלתני היבטים שונים של המילים, הצלילים, ההרמוניה והביצוע. נכון הדבר בין אם 
היא הטראומה הינה אישית ויש לה תימוכין ביוגראפיים מוכחים )"שירי מות ילדים" של מהלר 
)mahler((, בין אם היא טראומה לאומית על רבדיה השונים )"קינה להירושימה" של פנדרצקי 
)penderecki(, "יזכור" של פרטוש "משפט קסטנר" של אריק שפירא(, או שהיא כזו המודחקת 
היטב בין תווי המוסיקה וההסתברות הביוגרפית )כמו ביצירה "קול הזכרונות" שכתב מרק 
קופיטמן בשנותיו הראשונות בארץ ושבה הבחירה בהטרופוניה, בשיחרור הריתמי מכבלי 
האחדות, היא, לטעמי לפחות, ביטוי נוגע ללב לחוויית השחרור מהדוקטרינה הסובייטית 
המאחידה, ולאופן שבו תפס המלחין את המרחב הִמצלולי הישראלי(. במקרים נדירים, יוכלו 
בעלי האבחנה הרגישה לגעת גם בחוויית האימה שהביאה את היוצר לכתיבת היצירה, לגעת 
בטראומה ובפצע שנעטפו בקליפות בצל הגורמות למאזינים לדמוע. הטראומה והפצע והמעטפת 
האמנותית היוצרים ביחד את האמירה האישית הייחודית. במאמר הזה אגע בקצרה בתהליכי 
ההלחנה וגיבוש השפה המוסיקלית ביצירתי "עת שערי רצון להפתח" לטקסט מהמאה ה-12 

של רבי יהודה בן שמואל עבאס.

סיפור עקידת יצחק הוא סיפור מכונן. רב רבדים ועמוק, ולצד הסוגיות האמוניות המורכבות 
שהוא מעלה, הוא מצניע )כמעט(, דיון חודר ועמוק בצלקת שצרבה העקדה בבשר משתתפיה. 

כפי שכותב הסופר מאיר שלו בספרו "ראשית": 
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"אלוהים יראה לו השה בני." ]...[ המלה "בני" היא המלה האחרונה שתיאמר בין ]אברהם 
ויצחק[, לא רק ַּבָּכאן ובעכשיו של העקדה, אלא גם מכאן ולהבא. ]...[ אבל לא רק מאימת 
המעמד ולא משום שהאב והבן חדלו לדבר זה עם זה אלא משום שאף חדלו להתראות מאז 
ולהבא. התנ"ך לא אומר את הדבר בפירוש אבל אפשר להבין זאת מן הכתוב. כשנפרדו יצחק 
ואברהם מהנערים ועלו אל מקום העקידה כתוב "וילכו שניהם יחדיו" ואחרי העקדה כתוב 

"וישב אברהם אל נעריו" והיכן יצחק והיכן ה"יחדיו"?

סיפור העקדה הוא גם אבן פינה בעולם המוסיקלי של היהדות. השופר, העשוי מקרן האיל 
שנלכד בסבך והוקרב במקום יצחק ממלא ביהדות פונקציה כפולה: אובייקט פולחני וכלי 
מוסיקלי. הוא שרד את גלגולי העם היהודי לדורותיו והיה בין היתר הכלי המוסיקלי היחיד שבו 
הורשו היהודים להשתמש לאחר חורבן הבית, בעת גלות בבל. מאמר זה שבבסיסו מעשה 
עקידת יצחק איננו עוסק דווקא בשופר, אבל אני מבקש להאיר סוגיה אחת הנוגעת לכלי, 

לשימושיו ולאסוציאציות שהוא מעורר. 

הציווי על תקיעת השופר, בין היתר בהקשרים פולחניים של היהדות המודרנית מופיע במקרא 
בפסוק "יֹום ְתּרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם" )במדבר כ"ט 1(. בראשית המאה השלישית, תירגם אונקלוס, 
פרשן מקרא אמין וקונסרבטיבי, את הפסוק "יֹום ְתּרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם" במילים "יום יבבא יהי 
לכון" המילה יבבא )יבבה( מופיעה במקרא רק פעם אחת, בתיאור אמו של סיסרא, שר צבאו 
של יבין מלך חצור שנלחם באחדים משבטי ישראל. "ְּבַעד ַהַחּלֹון ִנְשְׁקָפה ַוְתַּיֵּבב ֵאם ִסיְסָרא 
ְּבַעד ָהֶאְשָׁנב ַמּדּוַע ֹּבֵשׁׁש ִרְכּבֹו ָלבֹוא ַמּדּוַע ֶאֱחרּו ַפֲּעֵמי ַמְרְּכבֹוָתיו" )שופטים ה' 28(. זהו אחד 
הפסוקים המרגשים במקרא. הוא מתעכב ומאיר לרגע את דיוקנה וסבלה של אם האויב. 
במידה מתבקשת של זהירות נתן אפוא לשאול: "האם בכיה של אם האויב הוא מקור ההשראה 
לצלילו של השופר"? בראייה מודרנית הומניסטית רחבה, נראית אפשרות זו כבחירה מרגשת, 
עמוקה ומרטיטה. האם אנחנו נרמזים שבכל עת שנריע, נזכור את בכייה של אם המבכה אי 
שם את בנה שלא חזר משדה הקרב? האם הרהב שבתרועה )החצוצרנית( צריך להיות ממותן 
תמיד בזעקה הכבושה כאשר היא נשמעת בשופר? האם האיל הנעקד והאם הסובלת – חד 
המה? האם משמעות הפסוק המסיים את ברכת "שופרות" בראש השנה "ברוך אתה ה' שומע 

תרועת עמו ישראל ברחמים" היא ברוך אתה ה' שומע זעקת/יבבת עמו ברחמים?

עקדת יצחק הייתה נושאם של פיוטים רבים. "עת שערי רצון" הוא אחד היפים שבהם. פיוט 
המבוסס על האמונה שבעת פתיחת שערי הדין ביום כיפור מעלה השופר את זכרון העקדה 
בפני האל: "עתידים בניו של יצחק לחטוא בפני ואני אדון אותם אלא אם יבקשו שאחפש 
להם זכות ואזכור להם עקדת יצחק יהיו תוקעים לפני בשופר של זה" )מסכת אבות(. וכך 

לשון הבית הראשון של הפיוט:

ֵעת ַׁשֲעֵרי ָרצֹון ְלִהָּפֵתַח 
יֹום ֶאְהֶיה ַכַּפי ְלֵאל ׁשֹוֵטַח 

ָאָּנא ְזֹכר ָנא ִלי ְּביֹום הֹוֵכַח 
עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבח.

המוסיקה הישראלית ניהלה מאז ומעולם דיאלוג )כפוי בחלקו, וספונטני בחלקים אחרים 
שלו( עם המקורות הקדומים של המוסיקה המקומית. המלחינים שהתיישבו בארץ בשנות 
השלושים של המאה הקודמת בחרו לבסס מספר רב של יצירות קונצרטנטיות על יסודות 
ליטורגיים עממיים. הם ניסו להקשיב למוסיקה שהתהוותה בחבל הארץ שבו התיישבו ובחרו, 
במודע, להפגיש את החומרים שמצאו עם אסטרטגיות ההלחנה המערביות שהביאו מארצות 
מוצאם. רובם לא שלטו בעברית במידה שהיתה מאפשרת להם לעסוק בעושר הטקסטואלי 
העצום של הפיוטים היהודים, והגבילו עצמם במידה רבה לעיסוק באספקט המוסיקלי של 
הנעימות שרשמו ועיבדו. כך נוצרו יצירות מופת מכוננות כמו הקנטטה לשבת ו"תיקון חצות" 
של מרדכי סתר. כמה עיבודים מורכבים של פרטוש, בן-חיים, יעקובי ואחרים, ועוד יצירות רבות 
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שחותם הפיוט העממי טבוע בהן. המלחינים בני דורי, ילידי סוף שנות החמישים ותחילת שנות 
הששים של המאה שעברה, תלמידיהם של היידו )האתנומוסיקולוג המהגר מעליית 1966( 
קופיטמן )שהיגר הנה ב-1972( שידלובסקי )שעלה ארצה ב-1968( מעייני )יליד-הארץ, תלמידו 
של בן-חיים( ושריף, ניהלו ומנהלים דיאלוג מורכב יותר עם מקורות ההשפעה הישראלים 
הזמינים להם. מספרם של אלו מבינינו המודים בגלוי בקיום דיאלוג עם שכבות קודמות של 
עשייה מוסיקלית ישראלית מצומצם, ולתחושתי מספר התלמידים המכירים כיום את יצירות 

מוריהם מצומצם עוד יותר.

הדיאלוג האישי שלי עם המוסיקה הישראלית מורכב. הוא החל בחשיפה אינטנסיבית למצאי 
הקיים. היה זה בזכותה של מיכל זמורה-כהן ז"ל שעמדה בראש האקדמיה למוסיקה בירושלים 
ומינתה אותי, כאשר הוקמה תחנת השידור "קול המוסיקה" בשנת 1983, לערוך תכנית שבועית 

של מוסיקה ישראלית ויהודית.

מההאזנה לעשרות הקלטות, מצאתי עצמי מוקסם מהעושר המוסיקלי של המוסיקה שנכתבה 
כאן בשנות השלושים והארבעים תוך נסיון ליצור "עממיות מומצאת" )או "עממיות יזומה"(: 
בן-חיים וצפירה, פרטוש המורכב והמרתק, סתר וחקירתו את השימוש הקומפוזיטורי באתוס 
המוסיקלי של השפה העברית ועוד רבים ואחרים. מצאתי את עצמי מאזין למוסיקה הזו, 
מזהה את חוזקותיה וחולשותיה ומבקש להשתמש במודעות מלאה במרכיבים מסויימים 

ממנה בעבודתי שלי. 

כאשר בחרתי להלחין את "עת שערי רצון" השתלבה לי עתיקותו "הישנה" של הטקסט עם 
"העתיקות העכשווית יותר" של מלחיני הזרם הים התיכוני ועם המוקד הרגשי, הפצע ממנו 
נובע מעשה היצירה שלי. הבן הנבגד על ידי אביו, האב אחוז האימה והמזבח שעומד בתווך קר 
וקודר ונכון לספוג את דם התמימים )כפי שהם מופיעים בפיוט( התחברו לי לזכרונות המלחמה 
ההיא שבגללה אני כותב מוסיקה. בהלחנת הטקסט הזה עטפתי את חרדות המוות, האישית 

שלי וזו העולה מן הפיוט בקליפת בצל נוספת. הרחקתי במקצת מעצמי את פחד המוות.

היצירה שלי היא אישית כשם שהיא פוליטית וישראלית.

מעבר לערך הרגשי שלה והאמנותי שלה )שהוא באזני המתבונן( חומרי הגלם מהם היא בנויה 
"חומרי הבסיס" וההשפעות שהיא כוללת "אינם טהורים". ה"ריטורנלו" החוזר ביצירה, מכוון 
 )mama yo no tengo visto( "במודע אל שיר העם של יהודי ספרד "אמא, מעולם לא ראיתי
שמהותו הדרמטית הוחמצה לחלוטין בגרסת המילים העבריות שהתאים לו המשורר יהודה 

קרני "התרגעות".

מתוך "עת שערי רצון להפתח":



12

הצהרת הכוונות שלי בהתכתבות הזו ברורה: שכבת הבסיס שלי היא לא ברכה צפירה. אלא 
פאול בן-חיים. שעטף את הכאב של צפירה, היתומה חסרת הבית שאמצה לה זהות "עממית" 
כזמרת תימניה, בכאבו של המהגר הזר לסביבתו החדשה. והנה בא אני, יליד הארץ, ועוטף 
את כאבי בכאבם, ביצירה אחרת שהיא, מהבחינה הכרונולוגית, יצירה של "כאן ועכשיו". אבל 
המציאות האישית שלי, לא מאפשרת לי התייחסות "נקיה" )או שמא "קרתנית"?( אל יקום 
שבמרכזו בן-חיים וצפירה, אני מכיר וספוג גם ב"רקויאם המלחמה" )war Requiem( של 
בנג'מין בריטן )Britten(, יצירה שהמילים של וילפריד אוון )owen( המופיעות בסיומה "הבה 
ונישן עכשיו" היו בשבילי מעין ציווי מורכב של מלאנכוליה ומלאכיות שאיננה ארצית, כמעט 
הנחיה למנן את הממשק שלי עם המציאות היום יומית על חיספוסיה וקולותיה הרמים בבואי 
לכתוב מוסיקה. הרקויאם של בריטן לא נוכח ב"עת שערי רצון" אבל דווקא שיר התהילה 
שלו, ה"הימנון לסנטה צ'צ'יליה" )hymn to st. cecilia(, אותו דיאלוג חכם וארס פואטי עם 
מקורות המעשה האמנותי, התנגן והזדמן לי בכל עת שניגשתי למילות הפיוט שהלחנתי. 
הייתה לי תחושה שנקרתה בדרכי סנטה צ'צ'יליה משלי עם הבתים המשתנים המתרסקים 

אל קווי פזמון מנחמים.

העוקד הנעקד והמזבח. הטובח הנטבח וגל-העד. הבוגד. הנבגד חסר האונים, וגיא ההריגה. 
הציווי הלא אנושי להרוג. הבחירה להפקיר את הדורש הגנה, הטקסיות של המזבח. המודעות 

המתהווה אצל יצחק כפי שהיא עולה משורות הטקסט

ָהְלכּו ְׁשֵניֶהם ַלֲעׂשֹות ִּבְמָלאָכה 
ְוַיֲעֶנה ִיְצָחק ְלָאִביו ָּכָכה 

ָאִבי ְרֵאה ֵאׁש ַוֲעֵצי ַמֲעָרָכה 
ַאֵּיה ֲאֹדִני ֶׂשה ֲאֶׁשר ַּכֲהָלָכה 

ַהַאְּת ְּביֹום ֶזה ָּדְתָך ׁשֹוֵכַח 
עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח

התופת בליל הקרב הראשון בלבנון, ההבנה, שצבא ההגנה לישראל יצא למבצע שמטרתו 
איננה ברורה, שאנחנו, חייליו הבלתי מוכנים לעת הקרב הזאת נותרים לנפשנו, הטנקים 
השרופים, לא, לא אלו ההירואיים של יד מרדכי ולטרון, אלו שנלחמו על אדמה זרה למטרות 
לא ברורות, השאלה "איה השה לעולה"... השאלה "היכן גגות הבתים"... השאלה "למה אני 

כאן ולמה נשארתי בחיים". 

השתיקה שאחרי. הצלילים שאחרי השתיקה שאחרי. היצירות, יצירה אחרי יצירה שאחרי.

אסטרטגיית ההלחנה שלי הבדילה במובהק בין בתי הפיוט ובין החטיבה החוזרת. הבתים 
מולחנים באוריינטציה כרומטית המתאפשרת מבחינתי בעיקר בגלל שהטקסט שקול כל כך 

ומאפשר את הביטחון שבשגרה הסימטרית.
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והמילים החוזרות. עוקד ונעקד והמזבח. הפליט והעקור. סטוצ'בסקי ופרטוש ולברי ובן-חיים, 
הנוודים של אז והמערערים והמעורערים של היום. ומאז, איש איש בכאבו, בכאבו של הדור 
השני שהוריו חיפשו את דרכם במציאות אטומה, בשכול, בזעקת האובדן של האימהות. כולנו, 

איש איש בדורו, איש איש בצבעיו בחר לעטוף את דמעותיו בקליפות הבצל.

עוקד ונעקד והמזבח.
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לירן גורקביץ'

פאול בן-חיים: מוריאציות 
למטמורפוזות

מבוא 

מאמר זה יתמקד בטכניקת המטמורפוזות 
ביצירתו של פאול בן-חיים )1897–1984(. 
ככלל, אצביע על המעבר ההדרגתי שחל 
אצל בן-חיים מהסתמכות על וריאציות 
יוצא  כפועל  וזאת  מטמורפוזות,  לעבר 
משיתוף הפעולה שלו עם הזמרת ברכה 
)1910–1990(. כמו כן, אבחן את  צפירה 
ייחודן של טכניקות הוריאציה והמטמורפוזה 
ביצירתו של בן-חיים, בהקשר של תמטיקה 
פולקלוריסטית. לצורך כך אתמקד במספר 
לדעתי  המייצגות  מיצירותיו  דוגמאות 
נקודות מפתח בתהליך השינוי מוריאציה 

למטמורפוזה ביצירתו של מלחין זה. 

הסברה המקובלת היא שעלייתו של בן-
חיים ארצה ב-1933, ייצגה משבר מוסיקלי 
סגנוני בעקבותיו החליט להעניק ליצירתו 
אופי ומאפיינים סגנוניים המתכתבים עם 

הנטיות "הים-תיכוניות" שרווחו בקרב מלחינים ביישוב. ואולם היה זה כבר בשנות ה-20, שחווה 
בן-חיים את אותו משבר סגנוני: היה זה מעבר מהלחנה בסגנון הפוסט-רומנטי האופייני אז 
למינכן השמרנית, לעברה של טכניקה קומפוזיטורית המתקשרת לעקרונות ההלחנה של 

המוסיקה היהודית, ובכלל זה לזהותו היהודית.1 

החל משלב זה, בשנות ה-20, משכלל בן-חיים סגנונו לאורך זמן ויצירתו מתפתחת באופן 
ליניארי כרונולוגי. אין בכך כדי לומר שלא חלו שינויים כאלה או אחרים ביצירתו עם הגירתו 
ארצה. ההסתמכות על טכניקת המטמורפוזות )אותה פיתח ביצירותיו הישראליות( היא אחד 
העקרונות המהותיים המבחינים בין יצירתו בשנותיו בגרמניה, לבין יצירתו בארץ והיא המגדירה 
את יצירתו הישראלית הבשלה. מטרתי להראות לא רק את יישומה של טכניקת המטמורפוזה 
ותהליך התפתחותה, אלא גם את הסיבה לכך המתקשרת אם במישירין אם בעקיפין לברכה 
צפירה. ואולם, חשוב להקדים ולהגדיר את מאפייניהן של וריאציות ומטמורפוזות, שכן אלה 

מהווים ציר חשוב במאמר זה. 

וריאציות ומטמורפוזות

צורת הוריאציות נסמכת על מוסכמות מוגדרות פחות או יותר, שמקורן בתקופות הבארוק 
והקלאסיקה. בין מוסכמות אלו: הוריאציות שומרות על דמיון ניכר לנושא, בעיקר בהיבטים

1   על זיקתו של בן-חיים ליהדות עוד בגרמניה, ועקביותו הסגנונית גם לאחר עלייתו ראו: 
Liran Gurkiewicz, ‘paul Ben-haim: the oratorio Joram and the Jewish identity of a composer’, Min-Ad: 
Israel Studies in Musicology Online, 11/2 )2013(. http://www.biu.ac.il/hu/mu/min-ad.

וראו גם: 
Jehoash hirshberg, ‘heinrich schalit and paul Ben-haim in munich’, Yuval, 4 )1982(, 131–149.

באדיבות ארכיון פאול בן-חיים, הספריה הלאומית, ירושלים
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של מבנה, קו מלודי, ואופי; במסגרת של סדרת וריאציות, אחת הוריאציות תביא עימה 
שינוי זמני של המודוס; על אף שוריאציות רבות מתבססות על באס אוסטינטו )למשל 
פסקאליה  ושאקון(, הוריאציה תחומה במאפייניה התמטיים, זאת לומר כי אינה מסתמכת 
בהכרח על צורה מוסיקלית כזו או אחרת. ה"וריאציות המתפתחות" שהופיעו במאה 
ה-19, בדומה לעקרון הטרנספורמציה התמטית, משתייכות לסוגה מורכבת בהרבה, 
המסתמכת בעיקר על הבנייה תמטית-נרטיבית המתגלגלת מוריאציה אחת לשנייה. גם 
במאה ה-20, נשמרת מהות הקשר בין הנושא ובין הוריאציות שלו כפי שהיתה ביצירות 
יותר.  גמישות  לעיל  שצויינו  הצורניות  ההגדרות  אם  גם  יותר,  מוקדמת  תקופה  בנות 

לעומת אלה, המטמורפוזה מתייחדת ביכולתה להעניק לנושא חיים חדשים ואופי חדש בכל אחת 
מהמטמורפוזות. בניגוד לוריאציות, ההנגדה בין מטמורפוזה אחת למשנתה היא משמעותית. 
בין השאר, דבר זה יכול לבוא לביטוי בהענקת צביון טופיקאלי שונה לכל מטמורפוזה, לדוגמה 

פאנפארה, אינטראדה, או שיר לכת. 

פאול בן-חיים וברכה צפירה: תשתית אמנותית - פולקלוריסטית

ברכה צפירה ובן-חיים שיתפו פעולה לאורך השנים 1939–1956, וביתר אינטנסיביות בשנתיים 
הראשונות, במהלכן ערך עבורה ארבעה-עשר עיבודים שונים.2 אחד העיבודים שערך )באפריל 
1940( היה לנעימה פרסית עממית – 'אשא עיני אל ההרים'.3 הוא משלב מוטיבים מתוך נעימה 
זו בפרק האמצעי של הסימפוניה הראשונה )1939–1940(, תוך שהוא מסתמך על עקרונות 
וריאציוניים. הנושא לוריאציות מסתמך על מספר תאים מוטיבים מתוך הנעימה העממית 

ולא על הנעימה כולה.

הבחירה העקרונית לשלב בנושא תאים מוטיביים בלבד אינה מובנת מאליה – ברכה צפירה 
הייתה ידועה כאישיות מורכבת וקנאית לנעימות אותן למדה, וביקשה לשמור על קניינה הרוחני. 

בראיון עם יהואש הירשברג מ-1975, מאיר בן-חיים היבטים חשובים ביחסיו עם הזמרת:

"...]צפירה אמרה[ אני רוצה לשלם בעד זה, אני אמרתי אני לא רוצה תשלום מפני שאני ידעתי 
שהיא אף פעם לא תשלם. לא היה לה כסף. אני מבקש במקום תשלום את הזכות ש]ב[דברים 
שאני כתבתי, ]אני[ יכול להשתמש לפי הצורך שנראה לי באיזה אופן שהוא, או ]ש[אני אתן 
לאחרים. וזהו. היא ביקשה לא לתת לאחרים לשיר. אמרתי - באיזה אופן שהוא המוטיבים 
יכולים להיכנס אצלי באיזה יצירה? היא לא הייתה כל כך מסכימה בחפץ לב. זה יהיה קשה. 
אבל אמרתי, ]אני[ לא רוצה כסף. בשום אופן לא – זה את יכולה לתת ללברי או לפרטוש - הם 

אף פעם לא קיבלו פרוטה, אף אחד מהם..."4 ]כך[ 

שתי נקודות חשובות עולות מדבריו של בן-חיים: 1. העיבודים שערך למענה של צפירה נכתבו 
מפאת עניינו האישי בדבר, 2. שילובם של מוטיבים מתוך הנעימה, ולא הנעימה במלואה, היה 
בגדר אילוץ. לא הייתה זו בחירה אמנותית חופשית מצידו של המלחין. על רקע דבריו של בן-
חיים מעניין לבחון את אופן שזירתם של אותם מוטיבים בסימפוניה הראשונה, ולבחון אותם 

בהקשר של וריאציות ומטמורפוזות.

צורתו של הפרק השני בסימפוניה היא א-ב-א, צורה של אריה. בו-זמנית, מובנה הפרק על 
סדרה של וריאציות צפופות המסתמכות על נושא המופיע בתחילת הפרק. הנושא )תיבות

2   יהואש הירשברג, פאול בן-חיים: חייו ויצירתו )תל אביב: עם עובד, תשמ"ג(, 112–113.
3   מעניין לציין את העובדה שבן-חיים חותם את הפרטיטורה בשלב זה – 1940, עדיין תחת שמו הגרמני "פאול 

פרנקנבורגר", בעוד את שמו העברי הוא מציין בסוגריים. 
4   פאול בן-חיים, "מלל – מוסיקה ישראלית, יצירות המידען הקלטת סקר, יהואש הירשברג מקליט," )1975(, אתר 

.http://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/pages/default.aspx :הספרייה הלאומית
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 1–19( מורכב מתאים מוטיביים מתוך הנעימה המולחמים יחדיו ליחידה קוהרנטית. בדוגמה 
1.1 )כתב ידו של בן-חיים( ניתן לראות את הקו הווקאלי לנעימה של צפירה, כפי שרשם 
אותו בן-חיים מפיה של צפירה. בדוגמה 1.2 מודגשים התאים המוטיבים אותם בחר בן-
חיים לצטט. דוגמה 2 מראה את חטיבת הנושא, מתוך הפרק האמצעי. השוואה של שתי 
הדוגמאות מבהירה את הקשר בין הנעימה הפרסית לבין הפרק האמצעי בסימפוניה.

דוגמה 1.1: העמוד הראשון מתוך כתב היד של בן-חיים ל"אשא עיני אל ההרים", )1940(. 
באדיבות ארכיון פאול בן-חיים, הספריה הלאומית, ירושלים.
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דוגמה 1.2: נעימה עממית של יהודי פרס )'אשא עיני אל ההרים'(, רדוקציה של הקו הווקאלי. 
תאים מוטיבים עיקריים עליהם הסתמך בן-חיים מודגשים.

דוגמה 2: בן-חיים, סימפוניה מס' 1, פרק ii, נושא )תיבות 1–18(, כלי מיתר.
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במהלך הפרק מופיעות שלוש וריאציות שונות על חטיבת הנושא. אמנם, פרק איטי המושתת על 
וריאציות מקובל במסורת הסימפונית הגרמנית, אך לבן-חיים הייתה סיבה מוגדרת להרבדתם 
של עקרונות וריאציוניים. אנו למדים זאת מעיון ברשימותיו של בן-חיים, ובהן רשימות להרצאה 
קצרה שנשא ובה התמקד במספר מלחינים המייצגים מגמות קומפוזיטוריות שרווחו בארץ. 
בין השאר הוא מתאר את ה"רפסודיה האוריינטלית" )לשני חלילים ותוף( של חביב טומה: 
"...היא מושתתת על חומר תמטי מקורי, והיא מתפתחת בתואם עם רעיונות מערביים של 
טקסטורה וצורה". בהמשך, תכנן בן-חיים להשמיע למאזיניו מוסיקה ערבית: "כעת אשמיע 
מוסיקה האופיינית למוסיקה של ישראל כיום. ראשית, מוסיקה ערבית כגון זו שאנו שומעים 
בשידורים בישראל ובמדינותיה השכנות". בסופו של דבר מחק בן-חיים את שורה זו מרשימותיו. 
הוא חוזר ומתמקד ביצירתו של טומה ורושם: "זה לא בדומה למוסיקה המזרחית העממית 
פופולארית שהושרה ונוגנה לפני מאות בשנים: ללא פיתוח, אלא חזרה על משפטים קצרים."5

במילים אחרות, בן-חיים מתאר את החזרה על משפטים קצרים כאחד המאפיינים את 
המוסיקה הערבית העתיקה. הערה זו חשובה, מכיוון שהיא מבארת היבט עקרוני בטכניקה 
הקומפוזיטורית של בן-חיים. הסתמכותו הייחודית על וריאציות במהלך הפרק באה לידי ביטוי 
בחזרה על מספר משפטים קצרים תוך שינוי בניואנסים. זוהי פרשנות ייחודית של בן-חיים 
למונח וריאציה והיא שואבת השראה מהאופן בו הוא תופס את מאפייני המוסיקה המזרחית.

הופעתן של וריאציות מתקשרת בעבותות לאילוצים שחווה תוך עבודתו עם צפירה: מכיוון 
שצפירה אסרה על בן-חיים ציטוטים ישירים, בלית ברירה חייב היה להסתמך על מוטיבים בודדים, 
והעיבוד הנוח ביותר – באם שאיפתו של המלחין להבנות יצירתו על תמטיקה פולקלוריסטית, 
היא וריאציות נוספות. במהלך היצירה הוא נמנע מפיתוח משמעותי על מוטיבים אלה וזאת 

בתואם עם האופן בו תיאר את מאפייניה של המוסיקה המזרחית. 

לרוב, חוזרים המוטיבים ומתגלגלים ללא שינויים משמעותיים במהלך הפרק, בדוגמאות 
3.1–3.3 ניתן לראות פרמוטציות שונות על הנושא המופיעות במהלך הפרק. ההשוואה מעידה, 
מחד, על דמיון בין המוטיבים, ומאידך, על שינויים הבאים לידי ביטוי בניואנסים. הוריאציה 
הראשונה על הנושא הניתנת לקרן ומופיעה בתיבה 39 היא מעניינת במיוחד. היא נגזרת 
מפראזה דומה המופיעה בנעימה של צפירה )דוגמה 2.1 תיבה 9(. הפרמוטציה של הוריאציה 
הראשונה מעניינת משתי סיבות, 1. התרחקות ריתמית מן הנושא הבאה לידי ביטוי בניואנסים, 
2. אופיו של הנושא עבר שינוי – מטמורפוזה, אופיו אחר. בנעימה של צפירה, התנועה בצעדים 
עוקבים מייצרת תחושה שירתית אידיומטית. בעוד שכך, ביצירה של בן-חיים עוטה הנושא 

אופי נוסטלגי, פוסט-רומנטי. זה צעד חשוב ביצירה של בן-חיים ואסביר אותו בהמשך.

5 פאול בן-חיים, כתב יד להרצאה, mus 55, d17. הספרייה הלאומית. המקור באנגלית:
It may be of interest to listen to a piece by a young Arab composer. Habib Touma, young Christian Arab 
– composer from the town of Nazareth studied music at the Haifa Conservatory. And later at the Israel 
Academy of Music in Tel-Aviv. Explaining his outlook, H.T stresses that in embarking upon a career in 
music he had to fight against the prejudices of a society that holds no regard for the professional musician. 
His "Oriental Rhapsody" for 2 fl. and oriental drum, composed 1957, is based on original melodic material 
and developed in accordance with western ideas of texture and form (Touma studies now in Berlin). Now I 
will play music, characteristic for the Israel of today. First Arabic music as we can hear over the broadcast 
station of Israel and the neighboring countries,[sic, LG]  This is the same not-of popular oriental music as 
was sung and played some hundreds of years: No development, but repetition of short phrases.’
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דוגמה 3.1: בן - חיים, סימפוניה מס' 1, פרק שני, וריאציה ראשונה, תיבות 39–42. קרן.

דוגמה 3.2: בן-חיים, סימפוניה מס' 1, פרק שני, וריאציה שנייה, תיבות 43–46, כינור ראשון.

דוגמה 3.3: בן-חיים, סימפוניה מס' 1, פרק שני, וריאציה שלישית, תיבות 51–52. כינור ראשון.

הסימפוניה השנייה

בבחינת יצירותיו מהתקופה אני מזהה התקדמות נוספת בפרק האיטי של הסימפוניה השנייה 
מ-1945. הפרק מושתת על מוטיבים מתוך נעימה עממית ספרדית–יהודית הידועה בלדינו בשם 
montanas altas. בן-חיים עיבד נעימה זו עבור צפירה בשנת 1940 וזו התאימה לנעימה מילים 
לשיר ערש של שאול טשרניחובסקי ילד לי נתן והוא גם ידוע בשם זה )ר' דוגמה 4(.6 עיבוד 
הנעימה של צפירה לתוך הפרק מציג פיתוח נוסף על אותם העקרונות שראינו בסימפוניה 

הראשונה, בעיקר כך ביחס לעקרונות של המטמורפוזה. 

בניגוד למה שראינו בסימפוניה הראשונה, אפריוריות, מציג בן-חיים בתחילת הפרק חטיבה 
של נושאים קצרים )ספק נושאים קצרים ספק מוטיבים( כאשר לכל אחד מהם אופי מוגדר, 
עצמאי. באוזניו של המאזין הם מתקבלים במידה רבה כיחידה אוניטרית – וזאת בעיקר בזכות 
תזמור, דינאמיקה ומהירות אחידים. אך עיון קרוב יותר מגלה את השוני התמטי ביניהם. למעשה, 

חטיבת הנושא מיוסדת על לא פחות מחמישה נושאים שונים )דוגמה 5.1–5.5(.

בדומה לפרק האמצעי מהסימפוניה הראשונה הם חוזרים ומתגלגלים שוב ושוב במהלך 

6   הטקסט של טשרניחובסקי: ֶיֶלד, ֶיֶלד ִלי ִנַּתן! \ ִחַּבְלִּתיו ֶאל קֹול ַהַּתן \ ְיִלְדִּתיו ֶאל קֹול ְּפָצָצה \ ֶבן ָחלּוץ ַוֲחלּוָצה;
 נּוָמה, נּוָמה, נּום! \ נּוָמה, נּוָמה, נּום! את השיר המלא בביצועה של ברכה צפירה ניתן למצוא באתר זמרשת:

. http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=554
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הפרק.7 אלה נושאים צמודים, כמעט מולחמים האחד לשני, ואכן – כמעט ללא פיתוח לכל משך 
הפרק – מחוץ להופעתה של חטיבת פיתוח יחידה.8 בדוגמה הבאה, ניתן לראות טרנסקריפציה 
רדוקטיבית לקו הווקאלי של השיר כפי שהושר על-ידי צפירה – ניכר  כי חטיבת הנושאים של 
בן-חיים מתייחסת בעיקר לתא המוטיבי המופיע בתיבה 9 בשירה של צפירה, המתאפיינת 

גם במעבר למשקל 9.9/8

דוגמה 4, 'שיר ערש' – ' ֶיֶלד ִלי ִנַּתן', ברכה צפירה.10

במהלך הפרק, חוזרים ומופיעים הנושאים הקצרים כאשר הם צמודים האחד לשני – בכל 
פעם מופיע וריאנט תמטי אחר על הנושא, השינויים הם בניואנסים – למעשה, הפרק מובנה 
על חזרה של משפטים קצרים כמעט ללא פיתוח. אכן, כפי שתיאר בן-חיים את המוסיקה 

המזרחית העממית בהרצאה המתמקדת בחביב טומה.

דוגמה 5.1: נושא i, רצ'טטיב כרומטי. תיבות 1 – 3. כלי מיתר.

7   הנושאים ממשיכים להופיע במהלך הפרק - השוו למשל את תיבות 17–20, עם החזרה על אותו המוטיב מתיבה 
66; או למשל את החזרה על מוטיב הפאנפארה – תיבות 21–25, והחזרה הוריאציונית עליו בתיבות 40–45.

8   את עקרונותיו הצורניים של הפרק ניתן לתאר כך: חטיבה ראשונה, א': תיבות 1–66; חטיבה ב', פיתוח: תיבות 66–103; 
חטיבה א' )חזרה(: תיבות 103–140. גם בחטיבת הפיתוח, בן-חיים אינו מתרחק יתר על המידה מהנושאים העיקריים. 

9   חטיבת הפיתוח מסתמכת גם על תמטיקה מתיבה 15 בשיר. 
10   ברכה צפירה, קולות רבים )רמת גן : מסדה, 1978(, 138.
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דוגמה 5.2: נושא ii, תיבות 17 - 19. כינור ראשון.

דוגמה 5.3: נושא iii, מוטיב )נושא( הפאנפארה, קרן אנגלית תיבה 21.

דוגמה 5.4: נושא iV, תיבה 51, קלרינט.

.)amoroso( ,ציטוט מהשיר - תיבה 66 - 69, צ'לו ,V דוגמה 5.5: נושא

אם נתמקד לרגע בנושאים הקצרים – הופעתו הגלויה ביותר של הציטוט מהנעימה מהווה 
 i נגזרים מאותה הפראזה. גם נושא iV ונושא ii אך בעוד שכך, נושא .V למעשה את נושא
המתאפיין בתנועה כרומטית לרוב בצעדים יורדים, מהווה פארפראזה על נושא ii )בסקונדה 
עולה(, וכנראה שהולחן לאחריו – למרות כי הוא מופיע ביצירה לפניו. מכאן שהנעימה העממית 

מהווה את הגרעין התמטי לנושאי הוריאציות ולמהלך הפרק.

מטרתו של בן-חיים כאן זהה לזו שבסימפוניה הראשונה – אלה פאראפראזות מוטיביות, 
יחידות תמטיות שהונבטו מתוך נעימה עממית כאשר כוונת המלחין הייתה להסתמך על 
תמטיקה פולקלוריסטית מצומצמת ככל האפשר והמנעות מציטוט ישיר, בהתאם לדרישותיה 
של צפירה. אמנם, הוריאציות המופיעות במהלך הפרק אינן מטמורפוזות, אך המאפיינים 
התמטיים העצמאיים המופיעים בחטיבת הנושא, מציגים אלוזיות לעקרונות המטמורפוזה, 

לעצמאות תמטית בין הנושאים.

על אף שלכל אחד מהנושאים-מוטיבים אופי מוגדר וכמעט עצמאי, מעניינת במיוחד הופעתו 
של נושא V, ציטוט גלוי מהנושא. הציטוט מופיע בתנועה מלודית-הרמונית מקבילה: אם כציטוט 
בגובה הצלילי בו הוא מופיע בשיר, או למשל בטרצה מעל )דוגמה 5.5(. השינוי הוא בכך שכעת, 
אופיו אחר משמעותית – הוא מופיע תחת ההנחייה אמורוסו )amoroso(. ודאי שזו פרשנות 
אישית של בן-חיים על אופיו של השיר ויותר מכך, מדובר בביטוי חשוב ונוסף למטארמורפוזה.
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ביטויים נוספים לעקרונות המטמורפוזה

ההסתמכות על מטמורפוזה נגזרת מהתפתחות הדרגתית מהוריאציה למטמורפוזה, כפועל 
יוצא משאיפת המלחין להרחיב את היריעה הקומפוזיטורית על ידי הנבטה ופיתוח של תמטיקה 
פולקלוריסטית שהייתה במהותה מצומצמת – מוטיבית. כאמור, צפירה אישרה לבן-חיים את 

השאלתם של מוטיבים בלבד. 

ביצירות אותן הלחין בשנים 1945–1953 ניתן למצוא הרמזים נוספים וברורים לעקרונות 
המטמורפוזה ולטרנספורמציה תמטית. דוגמה חשובה משנים אלה לטרנספורמציה תמטית 
מופיעה בקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת )1949(. הפרק הראשון מובנה על "לילה לא נים", נעימה 
עממית אותה עיבד בשביל צפירה. אלא שכעת, ובניגוד לדרישותיה של צפירה, מופיע השיר 
במלואו במהלך הפרק הראשון, והוא עוטה אופי מיסתורי משהו. הפרק השלישי המסיים את 
הקונצ'רטו, מובנה על היפוך של השיר, וכעת אופיו ריתמי. כך שהתוצאה היא מטמורפוזה, 
גילגול של הנושא. ייתכן מאוד כי הסיבה לכך – אם במישירין ואם בעקיפין - נובעת מדרישותיה 

של צפירה. 

אלוזיות לעקרונות המטמורפוזה מופיעות גם בנעימה עם וריאציות לפסנתר )1950(. אמנם 
לא מדובר כמובן במטמורפוזות אך ההתרחקות התמטית לעתים מגדירה מטמורפוזה 
על הנושא – כך המעבר מהנושא הפשוט, הדיאטוני, הפותח את הוריאציות, לעבר מרקם 

 11.)Vivo( ,הטוקטה

 ב-1961, מגדיר בן-חיים בריש גלי את חשיבותה של המטמורפוזה, כחלק ממאמר ניתוחי קצר 
 בו הוא מתאר את הקפריצ'ו לפסנתר ולתזמורת )1960(: 

  

"אני אוהב את הצורה המיוחדת הזאת של וריאציות חופשיות – ה-quasi improvisation על 
"נושא" – והשתמשתי בה כבר מספר פעמים: בפרק האחרון של הסרנדה שלי )לחליל, כנור, 
ויולה צ'לו( ב "Finale" של יצירתי "נעים זמירות ישראל" ...אני מאמין ש"מטמורפוזות" כאלה 
מתאימות הרבה יותר לסגנון המוסיקה המזרחית מאשר הצורות הקלאסיות של הסימפוניה 

או הסונטה לדוגמה".12

ניתן להבין מדבריו של בן-חיים כי 1. הופעתם של עקרונות המטמורפוזה נגזרת משאיפתו 
להתקרב לסגנון של המוסיקה המזרחית, ו-2. הסרנדה לחליל ולכלי מיתר הייתה הדוגמה 

המובהקת הראשונה בה הוא מסתמך על עקרונות המטמורפוזה.

11   ובכל זאת אציין כי לא מדובר בטכניקה עקבית של מטמורפוזה – ולמעשה והרמזים למרקם טוקטה מופיעים בנושא.
12  פאול בן-חיים, "קפריצ'יו לפסנתר ותזמורת ]1960[", בת-קול 2 )1961(, 10–12. ]הדגש שלי[. 
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ואכן, לראשונה מסתמך בן-חיים באופן עקבי על עקרונות המטמורפוזה בסרנדה לחליל 
ושלושה כלי מיתר. מכאן החשיבות בעיון ביצירה זו. 

הסרנדה לחליל ולכלי מיתר )1952(

פרק הסיום של הסרנדה מובנה על נושא ושתי מטמורפוזות. בבחינה קרובה של הפרק 
המסיים את הסרנדה )andantino commodo e cantabile( ניתן לראות היטב את הניגוד 
הייחודי בין המטאמרפוזות, כיצד כל אחת מוגדרת על-ידי מאפיינים עצמאיים. כאן כמובן 
מדובר במטמורפוזות של ממש: הגילגולים על הנושא מעניקים לו בכל פעם אופי אחר, וזו 

אולי העובדה המעניקה לפרק את ייחודו. 

גישתו התמטית-צורנית ויישומם של עקרונות המטמורפוזה אידיוסינקרטיים לסגנונו: בן-חיים 
מציג חטיבת נושא רחבה למדי, בה הוא חוזר ושוב ושוב על הנושא בשלמותו, בטרנספוזיציות 
שונות, ממרכזים מודאלים שונים - אלה משפטים קצרים ללא שינוי – זה פיתוח נוסף של 
טכניקה שהופיעה גם ביצירות הקודמות. עקרון דומה לזה מופיע בבולרו של רוול. למעשה, 
מתוך 149 תיבות של הפרק, חטיבת הנושא הראשון נמשכת 58 תיבות לערך – כשליש מהפרק. 

בדוגמה 6.1 ניתן לראות את הנושא למטמורפוזות – הסינקופה, שהיא מהמאפיינים הבולטים 
של הסגנון "הים-תיכוני" במוסיקה. בדוגמה 6.2 ניתן לראות את אחת החזרות על הנושא, 
בשינוי תמטי ומודאלי, ובטרנספוזיציה לפה. כאמור, מבחינת מאפייניהן, המטמורפוזות מובחנות 
בצורה חדה כמעט האחת מהשנייה. וניתן לראות זאת בדוגמאות – כך למשל, במטמורפוזה 
הראשונה )דוגמה 6.3(, מופיע הנושא על ידי אוגמנטציה ריתמית, ובתנועה מלודית הפוכה. 
מעבר לכך, זה וריאנט מלודי. המטמורפוזה השנייה )ולמעשה האחרונה(, מציגה את הנושא 
בטריולות )דוגמה 6.4( – יש בכך דמיון לפרופיל הריתמי של הפרק האחרון בסימפוניה הראשונה 
של בן-חיים – ומעבר לזה, ניתן לראות את שינויי המשקל התכופים המעניקים לתיבות אלה 
גמישות ריתמית רבה, המדהדת במשהו מהסינקופה שהופיעה בנושא. רק שנה מאוחר יותר, 
ב-1953, הוא מרחיב ומשכלל עוד את אותה הטכניקה בעיקר על ידי הרחבת הפרופורציות 

בפרק הפינאלה של נעים זמירות ישראל.

דוגמה 6.1, 'סרנדה לחליל ולכלי מיתר', נושא, כינור. תיבות 1– 4.

דוגמה 6.2 חטיבת הנושא – רפטציות מודאליות, חזרה על הנושא מפה, חליל, תיבות 34– 36.
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דוגמה 6.3, מטמורפוזה i, חליל. תיבות 58–62.

דוגמה 6.4, סרנדה, מטמורפוזה ii, כינור, תיבות 86–89.

נעים זמירות ישראל )1953(.

לראשונה ביצירה תזמורתית רחבה, מסתמך בן-חיים על עקרונות המטמורפוזה בפרק האחרון 
של נעים זמירות ישראל )1953(. כאן מדובר בפרק רחב יריעה, המובנה על מספר חטיבות 

צמודות, מטמורפוזות.

דוגמה 7.1, פינאלה – נושא, צ'מבלו, תיבות 1–13.

ככלל, דמיון רב בין עקרונות המטמורפוזה בפרק הפינאלה של נעים זמירות ישראל לבין 
הפרק המסיים את הסרנדה. השינוי, בכל זאת, נעוץ באותה הרחבה כוללת של הפרופורציות. 
בדומה לסרנדה, גם הפרק הנוכחי מכיל חטיבת נושא רחבה ובה חוזר הנושא מספר פעמים 
וממרכזים מודאליים שונים – בהתאם לאופן שבו הגדיר בן-חיים את מאפייניה של המוסיקה 
המזרחית, זאת לאמר כחזרה על משפטים קצרים כמעט ללא פיתוח. רק לאחר חטיבת הנושא 

הרחבה למדי – 60 תיבות מתוך 332 תיבות של הפרק – הוא מתקדם לעבר המטמורפוזות.
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אחד המאפיינים המייחדים את המטמורפוזות של בן-חיים בנעים זמירות ישראל הוא בבחירה 
להבנות כל מטמורפוזה על חלק אחר מהנושא. לאחר מכן, כאמור, מופיעה חזרה וריאציונית 
על פראזות. אחת הסיבות המאפשרות זאת היא ההיקף של הנושא בנעים זמירות ישראל – 13 
תיבות חופשיות למדי. שכן בניגוד לכך, הנושא בסרנדה היה קצר למדי – בן 4 תיבות בלבד 

)4 תיבות נוספות הובנו על פיתוח נוסף על אותו הנושא(.

במטמורפוזה השנייה )מתיבה 110) עוטה הנושא אופי של פאנפארה )Fanfare(. כעת, מקדים 
בן-חיים לנושא גרעין מוטיבי בן 3 תיבות, שלא הופיע קודם לכן. אולם מיד לאחר מכן הוא 
חוזר לנושא המופיע באוגמנטציה ריתמית. החטיבה כולה מתאפיינת במספר כניסות שונות 

של הנושא בקאנון.

דוגמה 7.2: מטמורפוזה ii, מוטיב הפאנפארה ב3 תיבות ראשונות, ולאחריו הנושא, תיבות 
.130–119

הפאנפארה היא אחת הצורות הנאו קלאסיות האהובות על בן-חיים. ניתן לייחס לה הקשר 
דו כיווני: מחד, עקרונות מערביים – נאו קלאסיים. מאידך, היא מייצגת את מנוף בניית הארץ 

ואת האופטימיות הרבה המאפיינת את האידיאולוגיה של התקופה. 

במטמורפוזה השלישית )תיבות 170–217( עוטה הנושא אופי מזרחי מובהק. המטמורפוזה 
באה לביטוי בעיקר בגיוון של הערכים הריתמיים ובגמישות המודאלית – למשל, נתמקד לרגע 
בתא הטרציאלי המופיע בתחילת הנושא – גם כעת חוזר ומופיע הנושא, אלא שבן-חיים 

משלב גמישות מודאלית משמעותית בחזרה עליו. 

דוגמה 7.3: מטמורפוזה iii, פארפראזה מודאלית על הנושא. כלי נשיפה מעץ, תיבות 170–174.
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באותו הזמן, גם ניתן לראות כיצד מדובר בפראזה המעטרת תא קוורטיאלי: פה–סיb. זיקתן 
של תיבות אלה למזרח מסגירה בעיקר את השפעתן של התזמורות המצריות. ייתכן, ומדובר 
בהשפעה אשר חדרה ליצירתו של בן-חיים כפועל יוצא מביקוריו השונים באלכסנדריה, שם 

ליווה את ברכה צפירה עוד בסוף שנות ה-30 ותחילת שנות ה-40.

אלה מספר עקרונות המייצרים את הזיקה למזרח: 1. התא הקוורטיאלי, 2. האוניסון, 3. תנועה 
ליניארית מקבילה, 4. הרכבות קוורטיאליות או קוינטאליות התחומות באוקטבה, 5. תנועה 

בצעדים עוקבים 6. מבנה ריתמי אחיד, תבניתי. 

מטמורפוזה iV מסתמכת על הרחבה מליסמטית על הנושא. היא חופשית יותר במאפייניה 
)דוגמה מתיבה 274(. ומתייחסת לנושא רק באופן חלקי – בדוגמה 7.4 ניתן לראות כיצד מופיע 

הנושא במסגרת הפראזה הראשונה של מטמורפוזה זו:

דוגמה 7.4, מטמורפוזה iV, פראזות מליסמטיות ואיזכור של הנושא. כינור, תיבות 221–225.

מטמורפוזה V הופכת את הנושא לתבנית ריתמית עיקשת המופיעה לעתים ברציפות בין כלי 
התזמורת השונים )ראו כלי מיתר תיבות 273 – 277(, החזרה העיקשת מזכירה במשהו את 

מוטיב הבולרו של רוול )ר' דוגמה 7.5(.

דוגמה 7.5: אוסטינטו על מקצב מנוקד. תיבה 247.

בפרמוטציה ריתמית על אותה התבנית רפטטיבית, ניתן לראות את הופעתו החלקית של הנושא:

דוגמה 7.6: חמשה עליונה, איזכור שלהנושא, חצוצרה i, תיבה 255–257. חמשה תחתונה, תא 
המוטיבי מתוך הנושא תיבה 5, צ'מבלו.
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מטמורפוזה Vi, מסתמכת על טקסטורה תזמורתית רחבה יותר ועל אוגמנטציה ריתמית, אלה 
מאפיינים המסגירים את העובדה שאנו מתקרבים לסיום היצירה. טכניקת הכתיבה פה היא 
במרקם כוראל. המרקם המלא ניצב כקונטרסט למרקם האוורירי הקדם, שהסתמך בעיקר 

על מקצב הספרדי, פסאודו בולרו.

דוגמה 7.7: מטמורפוזה Vi, מרקם כוראל – פרמוטציה ואוגמנטציה על נושא הפרק. קרן 
אנגלית, תיבות 279–285.

דוגמה 7.8: תיבות 308 - 310. פארפראזה על תאים מוטיבים של מהנושא.

מטמורפוזה Vii וקודה )תיבות 305–322(: המטמורפוזה ה-Vii, קרובה בהרבה לנושא – וניתן 
לראות זאת היטב בדוגמה. לתיבות אלה מאפיינים שירתיים – פולקלוריסטיים, וזאת מפני 
המנעד המצומצם המתכתב עם אותן מסורות עממיות. כך שלמעשה מדובר בחיקוי כלי 
לקולי, ובמילים אחרות מעין רצ'טטיב. זו אחת הפראזות המעניינות בפרק: כאשר התנועה 
היא באוניסון על טריולות )ראו תיבות: 307; 310; 311( מכילות תיבות אלה את כל הצלילים 
הכרומטיים של האוקטבה – מדו אמצעי ועד דו ראשון. מיד לאחר הופעתו של מקבץ הצלילים 
הכרומטי, הוא משלב גם הילוך סרטן על אותה הפראזה. כך, אם תיבה 307, מגדירה את 
הסדרה הראשונית, את p, תיבה 310 מגדירה הילוך סרטן )Retrograde inversion(. זו גישה 
שמזכירה אולי עקרונות המופיעים במוסיקה של שנברג, במובן הזה שמדובר במקבץ צלילי 
מאוד מוגדר החוזר. ברור כי לא מדובר בכתיבה סריאלית. את מקבץ הצלילים הכרומטי 

וההיפוך ניתן לראות בדוגמאות הבאות:

Ri ,אוניסון לכלי מיתר. ב'( תיבה 310, הילוך סרטן .p ,307 דוגמה 7.9: א' )תיבה
.)Retrograde inversion(
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סיכום:

במאמר זה התמקדתי בחשיבותה של טכניקת המטמורפוזה ביצירתו של בן-חיים. הצבעתי על 
התפתחותם של עקרונות אלה כפועל יוצא משיתוף הפעולה של בן-חיים עם ברכה צפירה. 
הסברתי כי אחת הסיבות שבן-חיים מסתמך על עקרונות של וריאציה מתקשרת לדרישותיה 
של צפירה: מכיוון שאסרה עליו לצטט את נעימותיה במלואן, חייב היה להתפשר ולצטט 
רק תאים מוטיבים. באשר שאיפתו הייתה להרחיב את היריעה תוך הסתמכות על תמטיקה 
פולקלוריסטית, חייב היה ליצור וריאציות נוספות. עקרונות אלה מפתח בן-חיים בשלב מאוחר 

יותר לכדי מטמורפוזות. 

הופעתם של עקרונות אלה מחלה ביישומם של עקרונות וריאציוניים ייחודיים המופיעים 
בפרק האמצעי של סימפוניה הראשונה, ובפרק האיטי של סימפוניה השנייה. הראיתי כיצד 
פרקים אלה נפרסים כנושא ווריאציות, כאשר הנושאים מובנים מ'הלחמה' של מספר מוטיבים 
שהונבטו או נגזרו מנעימותיה של צפירה. כך הגדרתי את הקשר העקרוני בין חזרה על 
משפטים וריאציונים קצרים והעדר פיתוח, לבין זיקתו של בן-חיים למוסיקה המזרחית. זאת 

לאמר וריאציות הדוקות הנגזרות מתוך תמטיקה פולקלוריסטית.

בהמשך, התמקדתי בטכניקת המטמורפוזות של בן-חיים, כפי שיישם אותה לראשונה בסרנדה 
לחליל ולכלי מיתר ויותר מכך, בפרק הפינאלה של נעים זמירות ישראל. ביצירות אלה בחנתי 
את המאפיינים הייחודיים למטמורפוזות ביצירה של בן-חיים. לעקרונות המטמורפוזה חשיבות 
מיוחדת ביצירותיו של בן-חיים, והופעתן מרכזית וייחודית גם בהמשך. כך בלמנצח מזמור 
)1958( מסתמכות המטמורפוזות על ביטויים שונים לעקרונות פסבאודו סריאליים, ועוד יותר 
מכך בחזונו של נביא )1959(. בנושא הנצחי )1965(, המטמורפוזות מסתמכות בעיקר על פירוק 

של תאים מוטיבים מתוך הנושא.

למטמורפוזות מעמד מיוחד במוסיקה של המאה ה-20, בעיקר כך אולי בזכותם של ריכרד 
שטראוס במטמורפוזות ל-23 כלי מיתר )1944–1945( ופאול הינדמית במטמורפוזות סימפוניות 
על נושאים של קארל מריה פון וובר )1943(. בחינת יצירתם של אלה מעידה על נקודות 
דמיון מרתקות לטכניקה של בן-חיים. ואולם העניין המשמעותי ביצירתו של בן-חיים הוא 
בפרספקטיבה הייחודית שלו כלפי אותן טכניקות מערביות. במאמרו של בן-חיים מ-1962, 
בו דנתי קודם לכן, הגדיר בן-חיים בבירור את ההקשר בין עקרונות אלה לבין המזרח. ומכאן 
שילובם ביצירתו. בכל זאת ברור כי כעת הוא מעניק למטמורפוזות אלה אינטרפרטציה חדישה 

בפרסקטיבה של המאה ה-20, וביצירה של מלחין ישראלי.

יצירתו של בן-חיים מגוונת, מורכבת, והגדרות אינדוקטיות, גנריות אינן מתארות אותה כראוי. 
בקרב חוקרים, מבצעים ומוסיקאים בכלל, ההיכרות עם יצירותיו של בן-חיים אינה מספקת. 
תרומתו של בן-חיים אינה נוגעת למוסיקה הישראלית בפרט, אלא למוסיקה הבינלאומית 

וחשוב לבחון אותה מקרוב על מנת להעניק ליצירתו של בן-חיים את מקומה הראוי.
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מירב מירון-דבוייריס

תפילת הדרך של שם טוב לוי: מוטיב התפילה בשירי 
משוררים בהלחנתו

בשנת 2007 התראיין שם טוב לוי לעיתון הארץ לכבוד צאת אלבומו "תחנות רוח". כפי שהוא 
מעיד על עצמו בראיון: "יש לי משיכה לשירי דרך פילוסופיים... שירים שבהם יש אדם שנמצא 
בדרך וקורים לו דברים שמקנים לו חוכמה מסויימת. אפשר לראות את זה לאורך הקריירה 

שלי". 1

למעשה, שירים אלו אליהם נמשך לוי משקפים נטייה אוניברסלית חוצת תקופות ותרבויות. 
 way of ניתן לראות זאת בעצם השימוש במילה דרך, בצירופים כגון "דרך חיים", ובאנגלית
life, המעידים על תפיסת חיי האדם כמסע ערכי. רעיון הדרך נוכח גם בשלל פרקטיקות 
רוחניות במזרח, החל מהטאואיזם )טאו=דרך( וכלה באמנויות לחימה כגון אייקידו, שמכילות 

את המילה דרך בתוכן )דו=דרך(. 

שימוש מטאפורי זה בדרך לא פסח על התרבות היהודית, אשר גם בה הדרך וההליכה בה 
מסמלים תדיר את התהליך הדתי-רוחני. די אם נזכיר את מסעו של אברהם אבינו, את מסעם 
של בני ישראל במדבר ואת מסעו של יונה לִניְנֵוה. אין פלא, אם כן, שגם השירה הישראלית 
)שהושפעה לא מעט מן המקורות( מכילה כמה וכמה דוגמאות לשירי דרך. מאחר ובתהליך 
דתי-רוחני עסקינן, אך טבעי הדבר שחלק משירים אלה יכילו גם רגעי תפילה. זאת משום 
שהדרך – בין אם מדובר במסע פיזי גרידא ובין אם במסע פנימי – היא לעיתים קרובות רצופת 
מכשולים ואף סכנות. מכאן הצורך בתפילת הדרך, המלווה את היהודי המאמין בדרכו. אעסוק 
כאן בשני שירי משוררים העוסקים בדרך ומכילים רגעי תפילה, בהלחנתו של לוי: שירי סוף 

הדרך ללאה גולדברג וצער הלילה לדליה רביקוביץ'. 

ראשית, לשירי סוף הדרך. מחזור קצרצר זה של גולדברג מונה שלושה שירים בלבד, כאשר 
כל שיר הוא בן שני בתים. הבתים הפותחים בכל שיר הולחנו על ידי לוי במתכונת מוסיקלית 

 .B ואילו הבתים המסיימים הולחנו במתכונת שונה – חלק ,a אותה נכנה חלק

בטרם נפנה לעסוק במפגש בין הטקסט והמוסיקה תחת חסותה של התפילה, ראוי לעיין 
במבנה השיר הראשון במחזור של גולדברג. שלוש השורות הראשונות מבוססות על מבנה 
תחבירי זהה, בו מחווה כל אחת מן הדמויות המופיעות בשיר )או לחילופין, אותה הדמות 

בשלבי חיים שונים( דעתה על הדרך: 

"הדרך ]שם תואר[ עד מאוד – אמר ה]דמות[".

גולדברג שוברת תבנית זו בשורה הרביעית והאחרונה בבית, בה הדרך הופכת למושא פעולתו 
של הזקן. אמנם מדובר במנוחה לצידה ולא בהליכה בה, אולם עצם פעולת הישיבה של הזקן 
ללא הבעת דעה על הדרך נוגדת את שורות הקודמות, אשר נעדרו כל פעולה פיזית של ממש 

מצד הדמויות.

1   שלו, בן. "מפליג בים אחר". הארץ, 6.9.2007.
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המוסיקה של לוי משקפת היטב את המבנה של הבית ושבירתו. שני המשפטים הראשונים,  
המקבילים לאלה הטקסטואליים, מתאפיינים בסטטיות מלודית והרמונית. במשפט השלישי 
ניתן להבחין לראשונה בתזוזה בפרמטרים אלו, אשר כמו ממחישה את הפרספקיבה של הגבר 
אודות הדרך, משגמע מרחק מה ממנה )"הדרך ארכה עד מאוד"(. ארבע התיבות הראשונות 
בשיר התמקדו בטוניקה )פה מז'ור(, ואילו התיבה הבאה כמו מכינה טוניזציה של הדומיננטה 

)דו מז'ור( תוך הרחבת המאגר הצלילי לסולם פנטטוני כמעט מלא.

בשתי התיבות הבאות אכן מתרחשת טוניזציה וסולם פנטטוני מלא מופיע אף הוא – אלא 
שלא מדובר באלה אשר ציפינו להם. הקדנצה המדומה המיקסטורלית )לה במול מז'ור, תיבה 
8( מובילה למעשה לטוניזציה של ה-Vii המיקסטורלית )מי במול מז'ור,תיבה 10(, והסולם 

הפנטטוני המופיע בתיבות 9-8 מכיל בתוכו את סימני ההיתק של הטוניקה החדשה:

דוגמה 1: מאגר צלילים פנטטוני, תיבות 9-8. 

הפתעה מלו-הרמונית זו מקבילה, כאמור, לשינוי הפתאומי המופיע במבנה התחבירי של 
המשפט הרביעי. בנוסף, השינוי הטונאלי מלווה גם בשינוי רתמי ו"עיבודי", קרי, הפסקת הנגינה 
בגיטרת הקצב אשר סימנה עד עתה את פעמות התיבות. שינוי זה ממחיש את העדר התנועה 
של הזקן אשר מאפשר, באופן פרדוקסלי מעט, את תחילת הפעילות של הטבע בבית השני. 

הבית השני הוא צבעוני הרבה יותר, טקסטואלית ומוסיקלית כאחד. העיבוד, הכולל עתה את 
חטיבת הקצב, הגוון ההרמוני החדש והמקצב ההרמוני המהיר יותר מתקשרים לגיוון פעולותיו 
של הטבע. גילוי נוסף של פעלתנות זו הוא המעבר של מילות השיר לזמן הווה, המתבטא 
במילים "צובעה", "מבהיק" ו"מזמרת". אפשר לומר שרק בבית השני, המוקדש כולו לזקן, ישנה 
יציאה של ממש מהשגרה הטקסטואלית והמוסיקלית של הבית הראשון לטובת הדרך והלא 

נודע, המכשירים את הקרקע להופעת התפילה, כפי שנראה בהמשך.

 בהקשר זה, ראוי לדון בתופעת החזרתיות המוסיקלית לאורך השיר המולחן של לוי.שירים 
ב' ו-ג' של גולדברג מולחנים, כפי שציינתי קודם, במתכונת הבינארית של a ו-B אשר הוצגה 
בשיר א'. סוד גלוי הוא שלהלחנה הסטרופית, ה"מלבישה" את אותו חלק מוסיקלי על טקסט 
משתנה, חסרונות רבים. אלה בולטים במיוחד כאשר מדובר בהלחנת שירי משוררים אשר 
מלכתחילה לא נועדו להלחנה. במקרה כזה עלול להווצר מצב בו הלחן מנותק לחלוטין 
מתוכנו הטקסטואלי המתפתח של השיר. לוי עצמו נותן דעתו על האופק האמנותי המוגבל 
של הלחנה מסוג זה. ניתן להווכח בכך בציטוט הבא אודות שיטת העבודה של שלישיית "קצת 

אחרת", בה חבר לוי לשלמה גרוניך ושלמה יידוב:

"זה אף פעם לא היה 'בית, פזמון, חזרה לבית ויאללה גומרים את השיר'. זה היה לנגן, להמציא, 
להשתולל. לצאת למחוזות שאתה לא יודע מראש מה תמצא בהם."2 

על פניו, ציטוט זה סותר את מה שקורה ב"שירי סוף הדרך": אם כבר יצאנו לדרך ב-B המוסיקלי 
ובטקסט של גולדברג בבית השני של שירה הראשון, והטקסט ביתר שירי המחזור ממשיך 

להשתנות ולהתפתח – מה ההיגיון בלחזור לאותה הנקודה המוסיקלית?

2   שלו, בן. גרוניך, שם טוב ויידוב מאזינים שוב יחד ל"קצת אחרת". הארץ, 11.11.2014.
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ראשית, לעיתים ישנה התאמה בין צורת ההלחנה הזו לבין מבנה יתר השירים הכתובים, אף 
 B-ו a כי ברור שהלחן נתפר למידותיו של השיר הראשון בלבד. כך, למשל, האלטרנציה בין
הולמת את שיר ב' לא פחות מאשר את שיר א'. זאת משום שמבחינה טקסטואלית, הן בשיר 
א' והן בשיר ב' מתרחש מעבר בין זמן עבר בבית הראשון לזמן הווה בבית השני. בשיר ב' מעבר 
זה מלווה במעין התעוררות הרוחנית של גיבור השיר, המגלה כי תמיד יש חדש תחת השמש.

שנית, היפוכו של המשפט המיוחס לֹקֶהֶלת מביא אותנו למאפיין מהותי של החזרתיות בשיר 
המולחן, אשר פותר את הסתירה-לכאורה בין ההלחנה הסטרופית ובין היציאה למחוזות חדשים, 
כדברי לוי. חלקי ה-a וה-B של השיר המולחן אינם חוזרים כלשונם לכל אורכו, שכן לוי משלב 
בתוכם שינויים מלודיים ועיבודיים. כך, למשל, המעבר מגוף שלישי לגוף שני המתרחש בין 
שיר א' ושיר ב' כמו מתרגם להגדלת המנעד המלודי )השוו בין תיבות 3-2 ובין תיבות 19-18(. 
אולם השינוי הבולט ביותר מתרחש עם השיר השלישי. לוי קשוב לאפקט הדרמטי של התפילה 
בגוף ראשון שפותחת את השיר, ומבטא אותו בברייק )Break( בחטיבת הקצב3 ובפסגת גובה 
ומשך על המילה "אלוהי" בקו המלודי )תיבה 35(. יתרה מכך, בתחילת הבית השני של שיר ג' 
ישנו מימזיס של ממש על המילים "שיר הלל", כאשר לוי מרקיע שחקים בקולו ונענה על ידי 
החליל, אשר ייתכן ומייצג כאן את הציפור מהשיר הראשון במחזור )תיבות 44-43( . יש כאן 
חיבור יפה בין הדרך והטבע של לאה גולדברג ובין מה שמוטי רגב מכנה ה"התרוננות" של 

הרוק. זו בולטת אף יותר באאוטרו4 האילתורי באופיו, המסכם את השיר המולחן.

אולם מעבר לציור בצלילים של התפילה המושרת, תחושתי היא שהשילוב בין המחזוריות של 
a ו-B מוסיקליים ובין השינויים הקטנים-גדולים המתרחשים בכל הופעה שלהם יכולים ללמד 
אותנו דבר מה על אופי התפילה בכללותה. המסורת מייחסת את שיר השירים האופטימי 
יותר מטבעו לשלמה המלך בצעירותו, ואילו את מגילת קהלת לשלמה הזקן. גולדברג, ולוי 
בעקבותיה, מתכתבים כאן עם מגילת קהלת ולמעשה הופכים את המסר שלה על פיו: דווקא 
בצעירותו מקונן קהלת/גיבור השיר על מחזוריות הימים והלילות. רק לאחר שהוא הולך בדרך 
וקונה חכמה, כדברי לוי, מסוגל גיבורנו להבין כי אין סתירה בין מחזוריות ושינוי מתמיד. כך הוא 
זוכה בשמחת נעורים רוקנר'ולית דווקא בזקנתו. ייתכן וזה מתאפשר הודות לאופי התפילה 
שמציגה גולדברג. בניגוד לתפילה במובנה המקובל, אין היא מבקשת דבר "חומרי" – בריאות, 
הצלחה, כסף, או – במקרה של תפילת הדרך – צליחת המסע בשלום. גיבורנו מתפלל לאלוהיו 
שילמד אותו להתפלל ולברך. דרידה מנסח את הרעיון הזה במילים אחרות ויפות אף הן: " אני 
לא מתפלל לאלוהים רק כדי לבקש דבר זה או אחר, אלא אני מתפלל אליו, או אליה, אל 
היחיד והמיוחד, כדי שישחרר את תפילתי, שיתיר לי להתפלל. ולכן, זו היא תפילה וציווי בעת 
ובעונה אחת: ֱהֵיה זה שיתיר לי להתפלל. כלומר, הייה הנמען, הייה נמען לתפילתי, והתר לי 
להתפלל. זוהי תפילה בעקבות התפילה – תפילה שלפני התפילה, תפילה בעבור התפילה". 5

אם ב"שירי סוף הדרך" לוי משקף, פחות או יותר, את ההתרחשות הטקסטואלית, הרי שהטיפול 
שלו ב"צער הלילה" של רביקוביץ' מוסיף נדבך פרשני על השיקוף. ייתכן וזה לא מקרי, מאחר 
והטקסט כשלעצמו הוא מעט אמביוולנטי יותר במסריו בהשוואה לזה של גולדברג. בכך נפתח 

פתח להיגד פרשני מן הצד המוסיקלי, כפי שנראה בהמשך.

לוי מכין את הקרקע לקונוטציות של המסע והתפילה כבר באינטרו של השיר. התיבות הפותחות 
ממקמות אותנו במעין מרחב צלילי כנעני – האוניסונו הפריגי במיתרים על רקע מרווחים זכים 

בגיטרה ומחיאות כפיים ספורדיות - אשר הולם את הטקסט של רביקוביץ'.

3   במונח "ברייק" הכוונה להפסקה פתאומית בנגינה, אשר יוצרת תחושת "שבירה" של הקצב הרציף.
4   במונח "אאוטרו" )outro( הכוונה לחלק המסכם של השיר, השונה מהחלקים המרכיבים את גוף השיר )בתים, 

פזמונים וכו'(. 
5   גוברין, מיכל, דרידה, ז'אק ושפירו, דייוויד )2013(. גוף תפילה, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 75. 
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דוגמה 2: צער הלילה, תחילת האינטרו.

אמנם ה"כנעניות" אינה מתבטאת בטקסט באופן מפורש, אולם כבר בשורה הראשונה מופיע 
הצירוף הלא שגרתי "דרך רחוקה". לאור ההיכרות של רביקוביץ' עם עולם המקרא, אפשר  
שההשראה לביטוי באה מספר במדבר ט'-י': "ַוְיַדֵּבר ְיהָוה, ֶאל-ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: ַּדֵּבר ֶאל-ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל, ֵלאֹמר: ִאיׁש ִאיׁש ִּכי-ִיְהֶיה-ָטֵמא ָלֶנֶפׁש אֹו ְבֶדֶרְך ְרֹחָקה ָלֶכם, אֹו ְלֹדֹרֵתיֶכם, ְוָעָׂשה ֶפַסח, 
ַליהָוה." הדרך הרחוקה בפסוק זה קשורה לחטא הנוצר כתוצאה מהחמצת חג הפסח עקב 

היות בדרך. זוהי, אם כן, עוד אחת מן הסכנות שהדרך מציבה בפני האדם המאמין.

הפרשנות של לוי לא נפקדת גם מהקשר הישיר יותר בין המוסיקה והטקסט. בדומה למחזור 
השירים של גולדברג, מבחינה טקסטואלית הבית הראשון הוא סטטי למדי, ובמהותו הוא יותר 
תמונת מצב מאשר המחשה פיזית של ההליכה בדרך. סטטיות זו מומרת בבית השני לפעלתנות 

יתרה של הטבע הסובב – גם כאן, מאוד בדומה לשיר הראשון במחזור "שירי סוף הדרך".

ב"צער הלילה" הפעלתנות מתבטאת בדחיסות ההברות שמאפיינת את הבית השני ואילך. 
כך, למשל, הבית השני כמו עולה על גדותיו מבחינת מספר ההברות בשורה, תופעה אשר 
הולמת מאוד את תוכנו. בדוגמה שלפנינו מופיעות שתי השורות הראשונות בבית הראשון 

ובבית השני, ולצידן מספר ההברות בכל אחת מן השורות:

בית 1
 הדרך כל כך רחוקה )8(

ויש סהר כבדיל מרוקע )9(

בית 2
 ושטים בשמיים עבים מהבילים )12(
וקמים בענותם גגות ומגדלים )13( 

דוגמה 3: מספר ההברות בשורה בתחילת בית 1 ו-2.

לוי לא משנה את המשקל המוסיקלי או הטמפו בבית השני, אלא את הדחיסות הרתמית 
וה"עיבודית". ניתן לומר כי הוא יוצר מעין אשליה של משקל ריקודי אסימטרי, הודות להדגשה 
של חטיבת הקצב את הביט השני ולסינקופה בסוף התיבה )ראו, למשל, תיבות 42-43(.

פעלתנות זו של השיר הכתוב והמולחן כאחד מתנקזת לצמד שורות שמזדקרות לעין כנבדלות 
מיתר הבתים: 

"שובי נפשי למנוחיכי, כי ה' גמל עליכי"
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מלבד הבידוד הגרפי של שורות אלה מיתר בתי השיר, חריגותן ניכרת גם במשלב השפה 
ההופך לארכאי באופן פתאומי. כל אלה הם מעין גורמי בולטות ההופכים את צמד השורות 

לשיא שירה של רביקוביץ'. 

כאן אנחנו מגיעים למהלך הפרשני המשמעותי ביותר של לוי בשיר, שכן אופן הבלטתו את 
צמד השורות הנ"ל שונה מהפרשנות המתבקשת בשיר הכתוב. אצל רביקוביץ' הקנים הם 
אשר שרים את צמד השורות, כפי שניתן להבין מהשימוש בנקודותיים המפרידות בין המשפט 
המתייחס למקהלת הקנים ובין צמד השורות. לעומת זאת, בשיר המולחן דומה כי האינטרלוד 
האינסטרומנטלי, המנוגן על ידי כלי נשיפה מעץ בין הבית הרביעי לצמד השורות, הוא-הוא 
קולם של הקנים השרים במקהלה. נשאלת, אפוא, השאלה : אם בלחנו של לוי מופקדים 
הקנים על האינטרלוד – מי הוא זה ששר את הטקסט הארכאי? ייתכן וניתן למצוא רמז לכך 
בעובדה שצמד שורות זה הוא למעשה "שיבוץ" בשירה של רביקוביץ'. מקורן בתהילים קט"ז, 

ועליהן גם ביסס יהודה הלוי את שירו "שובי נפשי" )דוגמאות 4 ו-5(.

טיפולו המוסיקלי של לוי בצמד השורות הולם את כובד משקלן בארון הספרים היהודי. הזמן 
המוסיקלי, אשר כמעט עוצר כאן מלכת, מדגיש את חגיגיותן. שינוי זה בתחושת הזמן נובע 
ממספר גורמים. ראשית, כלי ההקשה זונחים את סימון הפעמות לטובת טרמולו אווירתי. שנית, 
מבחינה מלו-הרמונית, יש כאן מעין נסיגה לאופיו הקדום של האינטרו, הן במשמעות "עתיק" 
והן במשמעות "מזרח" של המילה. רוח קדים מוסיקלית זו מתאפשרת הודות לפרגמנטים של 
החליל והאבוב, המשתמשים במוטיב הפתיחה המופיע בקולו של לוי )תיבה 106( כתשתית 
ליווי. הן הפרגמנטים והן המוטיב הווקאלי שאובים מתוך תפקיד החלילית באינטרו, ודמיון 
מלודי זה הופך מפורש בציטוט הקצרצר של ראשית האינטרו על ידי החליל )השוו תיבות 

114-113 בדוגמה 6.2 עם תיבות 2-1 בדוגמה 2(.

ָאַהְבִּתי, ִּכי-ִיְׁשַמע ְיהָוה--    ֶאת-קֹוִלי, ַּתֲחנּוָני.  א 
ִּכי-ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי;    ּוְבָיַמי ֶאְקָרא.  ב 

ֲאָפפּוִני, ֶחְבֵלי-ָמֶות--ּוְמָצֵרי ְׁשאֹול ְמָצאּוִני;    ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא.  ג 
ּוְבֵׁשם-ְיהָוה ֶאְקָרא:    ָאָּנה ְיהָוה, ַמְּלָטה ַנְפִׁשי.  ד 

ַחּנּון ְיהָוה ְוַצִּדיק;    ֵואֹלֵהינּו ְמַרֵחם.  ה 
ֹׁשֵמר ְּפָתאִים ְיהָוה;    ַּדֹּלִתי, ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע  ו 

ׁשּוִבי ַנְפִׁשי, ִלְמנּוָחְיִכי:    ִּכי-ְיהָוה, ָּגַמל ָעָלְיִכי.  ז 
ִּכי ִחַּלְצָּת ַנְפִׁשי, ִמָּמֶות:    ֶאת-ֵעיִני ִמן-ִּדְמָעה; ֶאת-ַרְגִלי ִמֶּדִחי.  ח 

ֶאְתַהֵּלְך, ִלְפֵני ְיהָוה--    ְּבַאְרצֹות, ַהַחִּיים.  ט 
ֶהֱאַמְנִּתי, ִּכי ֲאַדֵּבר;    ֲאִני, ָעִניִתי ְמֹאד.  י 
ֲאִני, ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי:    ָּכל-ָהָאָדם ֹּכֵזב.  יא 

ָמה-ָאִׁשיב ַליהָוה--    ָּכל-ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי.  יב 
א;    ּוְבֵׁשם ְיהָוה ֶאְקָרא. ּכֹוס-ְיׁשּועֹות ֶאּׂשָ  יג 

ְנָדַרי, ַליהָוה ֲאַׁשֵּלם;    ֶנְגָדה-ָּנא, ְלָכל-ַעּמֹו.  יד 
ָָקר, ְּבֵעיֵני ְיהָוה--    ַהָּמְוָתה, ַלֲחִסיָדיו.  טו 

ָאָּנה ְיהָוה,    ִּכי-ֲאִני ַעְבֶּדָך:  טז 
ֲאִני-ַעְבְּדָך, ֶּבן-ֲאָמֶתָך;    ִּפַּתְחָּת, ְלמֹוֵסָרי.   

ְלָך-ֶאְזַּבח, ֶזַבח ּתֹוָדה;    ּוְבֵׁשם ְיהָוה ֶאְקָרא.  יז 
ְנָדַרי, ַליהָוה ֲאַׁשֵּלם;    ֶנְגָדה-ָּנא, ְלָכל-ַעּמֹו.  יח 

ם: ְּבַחְצרֹות, ֵּבית ְיהָוה--    ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשלִָ  יט 
ַהְללּו-ָיּה  

דוגמה 4: תהילים קט"ז.
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ׁשּוִבי, ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי
ִּכי ְיָי ָּגַמל ָעָלְיִכי!

ְיָקָרה, ִמְּיָקר יֹוְצֵרְך ְלקּוָחה,
קּוִמי, ִּכי ֹלא ֹזאת ַהְּמנּוָחה!

ָהֹאַרח ַרב, ְקִחי ָלְך ֲארּוָחה –
ֵעת ַלֲעׂשֹות ֵחֶפץ עֹוָׂשְיִכי!

ִהֵּנה ֲאִני תֹוָׁשב ְּכָכלֲאבֹוָתי 
ּוְכֵצל עֹוֵבר ֶיֶתר ְׁשנֹוָתי –

ִאם ֹלא ַעְכָׁשו, ִאְמִרי, ָמַתי
ַחת ַחָּיְיִכי! ִּתְפִּדי ִמּׁשַ

 
ְוִאם ִּתְהִיי יֹוְצֵרְך ּדֹוֶרֶׁשת
ּוִמֻּטְמָאֵתְך ִמְתַקֶּדֶׁשת –
ִקְרִבי, ַאל ִּתיְרִאי ִמֶּגֶׁשת,
ְוַיְקִריבּוְך ֵאָליו ַמֲעָׂשְיִכי!

 
ּדֹוֶרֶכת ֹעז, ְרִאי עֹוָלֵמְך,

וַאל ַיְבִטיחּוְך ִׁשְקֵרי ֲחלֹוֵמְך
ָקַצר יֹוֵמְך ְוָרַחק ְמקֹוֵמְך –
ְּדִעי ַמה ֹּתאְמִרי ַלֲאֹדָנְיִכי!

 
ֲהַלַחזֹות ְּבֹנַעם ֲאֹדָני ָצִמית

ּוְלָׁשֵרת ָּפָניו עֹוָלִמית?
ׁשּוִבי ׁשּוִבי, ַהּׁשּוַלִּמית,

ֶאל ֵּבית ָאִביְך ִּכְנעּוָרְיִכי!

דוגמה 5: יהודה הלוי, שובי נפשי.

דוגמה 6.1: צער הלילה, מתוך האינטרו.

דוגמה 6.2: צער הלילה, תפקיד חליל ואבוב )תיבות 114-106(.
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לבסוף, יש לציין את הטיפול הרתמי של לוי בטקסט עצמו. הוא מרחיב מאוד את נוכחותו של 
הטקסט על גבי תיבות השיר )ועוד לפני כן, על גבי סרט ההקלטה( באמצעות פסגת משך על 
ההברות האחרונות של המילים "נפשי", "מנוחיכי" ו"עליכי", ובמידה מעט פחותה במילה "ה' ". 

התחושה דמויית הטרנס שנוצרת כתוצאה מכך מהדהדת את ההתרחשות בבתים הפעלתניים 
של השיר, המושתתים, כפי שמראה רחל וייסברוד, על חזרתיות תחבירית )ושטים בשמים...

וקמים בענותם וכו'(. ראוי לשים לב גם להתבהרות על המילה "גמל", שכמו מנבאה את הופעתו 
של האור הלבן מחלב ששוטף כישועה עמוקה בסוף השיר. התבהרות זו בולטת במיוחד לאור 
החיכוך בין הלה במול השולט במלוס )תיבות 106 ו-110( עד למילה "גמל", המוטעמת על ידי 

לה בקאר )קדמה לתיבה 112(. 

לסיכום הדיון בשיר, נשוב למקורות הטקסטואליים של "שובי נפשי". ציינתי בתחילת הדברים 
את הסכנות הטמונות במסע, אליהן מתייחסת תפילת הדרך. המתפלל בתהילים מודה 
לאלוהיו על שהציל נפשו ממוות, ובכך הוא מהווה מעין המשך אורגני לתפילת הדרך. לעומת 
זאת, יהודה הלוי כמו מכין את נפשו למפגש עם בוראה. בפרשנות חופשית מעט, ניתן לומר 
שיהודה הלוי כותב מעין מדרש על הפסוק הנ"ל – מוציא אותו מהקשרו ומאיר אותו באור 
אחר, אולי אף הפוך. רביקוביץ' מצדה עושה דבר דומה עם שני המקורות גם יחד. מעט קשה 
להכריע לאיזה כיוון היא נוטה – לחיים או למוות. האם הישועה העמוקה היא זו של החיים 
שניצלו, או שמא של אלה שניפדו? גם אצל לוי, אשר עמו מסתיימת שרשרת הדרשות, ישנה 
אמביוולנטיות מסויימת: מצד אחד ההתבהרות המדריגליסטית על המילה "גמל", ומצד שני 
האאוטרו המטריד מעט, אשר מקשה על המאזין לחוש תחושת ישועה עמוקה, כמילות השיר. 

ניתן, אם כן, לומר כי לוי משקף את שני סוגי הגאולה גם יחד. 

שני השירים אותם בחנו חולקים ביניהם כמה וכמה מאפיינים משותפים. בשניהם מעורבבת 
ההליכה בדרך עם קונוטציות מארון הספרים היהודי )מקראיות ומאוחרות יותר(, כאשר כל אחד 
מהשירים מאיר את הקשר באופן שונה. הדימיון ביניהם ניכר גם במישור התוכני והמבני: שני 
השירים נפתחים במעין אקספוזיציה סטטית המציגה תמונת מצב קפואה, ומשם מתפתחים 
לכדי פעלתנות של הטבע המתאפשרת באמצעות ההליכה בדרך והחוכמה שנקנית בה, 
כדבריו של לוי שצוטטו בראשית המאמר. התפילה מהווה את שיאם של שני השירים הכתובים, 

המהדהד גם בשיא המוסיקלי בשיריו המולחנים של לוי. 

לסיכום, אציין שוב את האפשרות כי דווקא הכתיבה הסטרופית-וריאציונית, המאפיינת את 
שני השירים בהם עסקנו, תואמת את רגעי התפילה בהם. להרגשתי, רגעי התפילה בשירים 
אלה מלמדים אותנו שהתפילה, וכמוה השיר הסטרופי, אינה חייבת להיות סימן לסטגנציה, 
גם אם היא כביכול חוזרת על עצמה. כפי שבכל יום יש חדש תחת השמש, וכפי שחלקי השיר 
חוזרים ומשתנים בו זמנית, כך התפילה הינה ישנה וחדשה בו זמנית. אסיים במילותיו של 
דרידה:"...בכל פעם שאני מתפלל, עלי להניח שהנני 'אני אחר'... אני לא משנן סתם תפילה  

שלמדתי או מחוות של פולחן, אלא אני ממציא שיר. זה מה שתפילה הנה: שיר".6

6   גוברין, מיכל , דרידה, ז'אק ושפירו, דייוויד )2013(. גוף תפילה, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 77.
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נספח א': מילות השירים

שירי סוף הדרך/לאה גולדברג

מתוך "שירים", כרך ב' )פועלים, 1986(.
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צער הלילה/דליה רביקוביץ'

מתוך "כל השירים עד כה" )הקיבוץ המאוחד, 1995(. פורסם באישור בנה.
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נספח ב': תווי השירים
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אורית פרלמן

יחיאל-מיכאל )ֵמֶכל( פרלמן: מפעלו של מוסיקאי ציוני 
דתי בשנות ה-50 במדינת ישראל1

יחיאל מיכאל )ֵמֶכל( פרלמן )1992-1917( היה מהמוסיקאים הבולטים בקרב הציונות הדתית 
בשנות ה-50—תקופה בה "דת" הציונות סחפה, המירה ואף רמסה חלקים גדולים מהזהות 
היהודית המסורתית. מלחיני הציונות הדתית השתייכו, הן מבחינה סגנונית והן מבחינה 
מוסיקלית, לסגנון הארצישראלי שנוצר בארץ. סגנון זה חיפש אסתטיקה חדשה, פשוטה, 
"גולמית", מזרחית ובעיקר, מחוברת לחוויה של חיי עבודת אדמה בארץ אבות. למלחינים 
הדתיים, ובמיוחד לפרלמן, בנוסף להתרגשות שנבעה מהחדשנות שבעשייה, נוספה רגישות 
טקסטואלית שמקורה בהכרות עמוקה ואמונית עם מקורות השפה העברית. מפעלו של 
פרלמן היה רחב יריעה, הוא היה חוקר, מלחין, מוציא לאור, אך מעבר לכל: מחנך. אין אפשרות, 
במסגרת מאמר זה, להעמיק בכל תחומי עשייתו. בחרתי לפרט את פועלו בהוצאת זמרת 
שהקים, בחוברות זמרת שפרסמו לחני תפילה לקהלים רבי גיל וכן את ספור ההלחנה של 
המנון בני עקיבא, "יד אחים לכם שלוחה", שאת מילותיו כתב הרב נריה זצ"ל. כמו-כן אדגיש 
את הקשר האמיץ שהיה לפרלמן עם שפת העברית דרך הפריזמה של טעמי המקרא, והאופן 

בו השפיע על מעגל המוסיקאים הדתיים – שותפיו לעשייה.

המניע מאחורי מחקר זה הוא חוסר הבהירות שאפף את זהות המלחין של רבים מהלחנים 
שיוחסו לפרלמן, חלקם בצדק וחלקם בטעות. המחקר מסתמך בחלקו על עבודת איסוף 
והקלטה בקבוצת "יבנה" אליה השתייך, עבודה שהבהירה לי כי מחד, רוב הלחנים שיוחסו 
לו לא הולחנו על ידי מכל אלא הולחנו על-ידי עמיתיו; ומאידך, רבים מלחניו לא היו מוכרים 

לבני משפחתו ולחברי הקיבוץ.

יחיאל מיכאל )ֵמֶכל( פרלמן נולד בהמבורג שבגרמניה למשפחה אורתודוכסית ועלה לארץ 
בשנת 1939. תחילה עבד כמדריך נוער במקווה ישראל ולאחר מכן הצטרף לקבוצת "רודגס", 
לימים "יבנה", קיבוץ המשויך לתנועת המזרחי. לחניו של פרלמן עוצבו בסגנון הזרם הים 
תיכוני שהיה נפוץ בזמר העברי בימי קם המדינה ועיקרם הולחן בתחילת דרכו כמוסיקאי 
מקצועי, לפני שהתמסר למחקר, הוראה והקלטה של טעמי המקרא, נושא בו עסק עד סוף 
ימיו. בשנת תשי"ד נתמנה להקים מחלקה למוסיקה בתנועת הקיבוץ הדתי )וגנר, תשס"א(. 
במסגרת זו קיים פעילויות רבות ומגוונות כגון: כנסי מקהלות וזמר, תזמורות חליליות, כנסי 
מוסיקאים, אירועי מוסיקה וחברה המוניים - החשוב שבהם תחת הכותרת: "שמחת בית 
השואבה". אירוע זה התקיים, תחילה, כמפגש של קבוצות הקיבוץ הדתי בדרום, ולאחר מכן 
כחגיגה להמונים עבור הציבור הדתי-ציוני ומעבר לו )ברוכי, תשס"ח(. פרלמן הקים את ההוצאה 
למוסיקה דתית "זמרת", שהייתה פעילה בעיקר בין השנים 1961-1952 )למרות שהמשיכה 
בפעילות מצומצמת עד שנת 1971(, בה יצאו לאור חוברות ודפים עם לחנים חדשים, חלקם 
מפרי עטו, לחנים לטקסטים מסורתיים לשימוש בבתי ספר, בבתי כנסת ובבית. בנוסף, יצאו 
לאור חוברות שכתב פרלמן בנושא הוראת טעמי המקרא בשיטה ייחודית שפיתח. )ידיעות 
המכון למוסיקה דתית #4(. בשנות ה-50, הייתה לפרלמן פינה יומית בת חמש-עשר דקות 
ברדיו בה לימד ודיבר על טעמי מקרא. במחצית הראשונה של שנות השישים נסע פרלמן, 

1   אני רוצה להודות לאלה שתרמו מזכרונותיהם, ושתמכו בידע שלהם, שתרמו מזמנם ומקולם. לחברי קבוצת 
יבנה: מיכאל נעמן, אלכס בקר, עובדיה פרלמן, שרה פרלמן, רוחמה שטרנהיים, עופרה עמיר, חנה לבל ויסכה 
כוכבא מארכיון הקיבוץ הדתי. למקים ארכיון הצליל בירושלים - אביגדור הרצוג. למשה פורת חבר קיבוץ שלוחות. 
למוסיקולוגים ד"ר נתן שחר, ד"ר עמליה קדם, ד"ר נעמי כהן צנטנר ואיימי סימון מארכיון הצליל בירושלים. לסגל 
המרצים של אוניברסיטת  חיפה שכוונו ותמכו: פרופ' עודד זהבי, ד"ר אביגיל ווד, פרופ' יובל שקד וד"ר אלון שב. 

מעל לכל, אני מבקשת להודות ליהונדב פרלמן אישי היקר, שליווה ותמך ותרם והיה שותף פעיל לאורך כל הדרך.
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בשליחות תנועת בני עקיבא, לארצות הברית. שם הקים מקהלה של בני נוער בניו-יורק ואף 
הקליט את מקהלה זו בתקליט. 

בתחילת שנות החמישים ערכה ההנהלה הארצית של תנועת של בני עקיבא תחרות להלחנת 
ההמנון של תנועת "בני עקיבא" למילותיו של הרב משה צבי נריה "יד אחים לכם שלוחה". 
התחרות התקיימה בסניף של בני עקיבא, ב-1952, בירושלים. במסגרת התחרות עמדה 
מקהלה נבחרת של נערים ונערות, מקהלה שהוקמה למטרה אחת ויחידה - לשיר לחבר 
שופטים מצומצם, שבעה לחנים אנונימיים למילים של שיר אחד. מטרת השופטים הייתה 
לקבוע מה יהיה הלחן החדש, העברי, שיחליף את הלחן הגרמני, שסר חנו. גם המלחינים וגם 
השופטים,כולם היו שייכים ישירות או בעקיפין לעיצוב החדש של הזמר הציוני הדתי במדינת 
ישראל הצעירה, ומכאן גם ההקפדה על התחרות האנונימית )השופטים עקבו אחר תווים 
שסומנו במספרים 1 עד 7(. הלחן הזוכה, של פרלמן, מושר עד עצם היום הזה בארץ ובתפוצות 

על-ידי רבבות בני נוער. 

כפי שקורה לא פעם בשירים המיועדים לשירה משותפת של קהלים גדולים ושתפוצתם רחבה, 
קיימים כמה וריאנטים לשיר. הגרסה שהופצה באופן רשמי )דוגמה 1ב( היא קליטה ופשוטה 
מבחינה קצבית, בהשוואה לגרסת כתב-היד המוקדמת )דוגמה 1א( המורכבת ואולי אף בלתי 
צפויה, והשומרת בקנאות שיקוף מוסיקלי מלא של דקויות ההגייה של הטקסט. קשה להתחקות 
אחר מקור ההבדלים. ייתכן ופרלמן עצמו החליט על השינויים לאחר זכיית הלחן בתחרות 
ולפני שהלחן עצמו יצא לאור, ויתכן שיד של מוסיקאי אחר שהיה קשור בהדפסת התווים 
עומדת מאחורי השינויים. ייתכן שההמנון כבר התחיל להיות מושר, והמציאות המוסיקלית 

הכתיבה את הנוסח הרשמי כפי שהופץ בדפוס.

דוגמה 1 – 'יד אחים', השוואת נוסחים )תיבות 1–4(. א' – גרסת כתב-היד של פרלמן. ב' – 
הנוסח הרשמי שהודפס.

בתיבה 1 מופיעים בגרסת כתב יד ערכים רתמיים בטווחים יותר מרוחקים )מחצי עד שש-
עשרית לעומת רבע מנוקד עד שמינית בגרסה הרשמית(, כולל אפוג'טורה לפני שש-עשרית 
)כנראה כדי להדגיש שהשוא מתחת לאות "ש" בשלוחה אין ערך שווה ל"לו" במילה: "שלוחה", 

לאומת הגרסה הרשמית שנתנו להם ערכים שווים של שמיניות(. 

נתבונן בתיבה 3: גם כאן בגרסת כתב יד ערכים רתמיים מגוונים: שמינית, רבע, חצי, לעומת 
הגרסה הרשמית, שבה רק רבעים. הערך של רבע ולאחר מכן חצי על המילה "נוער", כנראה 
כדי להדגיש את ההתאמה של ההברה הראשונה של המילה )נו( לעומת הגרסה הרשמית 

שכל הערכים הם רבעים ובכך מחזקים את אווירת ה"מרש" על חשבון הדקויות של ההיגוי.

ישנם גם הבדלים מלודיים בין שתי הגרסאות. דוגמה לכך היא בתיבה לפני האחרונה. גרסת 
המקור, בכתב יד, קפיצה של קוינטה כלפי מטה )מ-4 ל-7( ואז הגעה לטוניקה מהדרגה 
השנייה, לעומת הגרסה הרשמית היותר נינוחה וצפויה: עליה של טון מ-4 ל-5, ואז ירידה 

הדרגתית, שמסתיימת בעליה כלפי מעלה לטוניקה. 
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גם הגרסה הרשמית היותר קלה הזו שונתה ב"שטח" כפי שניתן לשמוע בהרבה הקלטות 
שהוקלטו הן בארץ והן בחוץ לארץ, התיבה הלפני אחרונה, מבוצעת אחרת משתי הגרסאות 
הכתובות. ההקלטות הללו דבקות באסתטיקה המודלית של הזרם הים תיכוני, ללא צליל 
מוביל הרמוני, לעומת פתרון הרמוני מובהק: ירידה פשוטה מהקוינטה לטוניקה. גרסה מדויקת 

קיימת בהקלטה משנת 1979 בה ניצח על מקהלת ה"יובל" של בני עקיבא ד"ר נתן שחר. 

דוגמה 2 – 'יד אחים', השוואת נוסחים )תיבות 17–24(. א' – גרסת כתב-היד של פרלמן. ב' – 
הנוסח הרשמי שהודפס. ג' – נוסח מושר בפועל בתנועת בני עקיבא.

עם הקמתה של הוצאת זמרת, החל פרלמן לארגן כנסים למורים למוסיקה ובאמצעותם 
החדיר את הלחנים החדשים של מלחיני זמרת לשדרות נרחבות בציבור של הציונות הדתית. 
ביומניו מופיע פירוט דקדקני של מאמציו המרובים בתחום זה וקריאה בהם חושפת את הנסיון 
המתמיד להטמעת המוסיקה בציבור אליו השתייך. להלן שתי טבלאות: הראשונה מפרטת 

את הלחנים שיוחסו לפרלמן בטעות. השנייה מפרטת את הלחנים אותם כתב. 

1.הלחנים שיוחסו למיכאל פרלמן:

מלחיןהערות מוסיקאליותמידענ/יתשיר

כל מזמורי 1-6
היום )שישה(

מיכאל נעמן חשב 
שכל לחני היום 

מתהילים הולחנו ע"י 
פרלמן. 

דוד )לולו( לוי

נשאו נהרות 7
קולם )מזמור 

יום ליום 
שישי(

עובדיה פרלמן 
יהונדב פרלמן

"

מאוד לא בסגנון פרלמן עובדיה פרלמןשלום עליכם8
ושל מלחיני התקופה: כתוב 
בסולם מאג'ורי, מבוסס על 
הרמוניה מערבית, צלילים 

מובילים. 

לא ידוע. אפשר שמדובר 
בלחן גרמני, מאוד דומה 

לנוסח יום שישי של 
.)idelsohn, 1956( גרמניה

מנוחה 9
ושמחה

חיים קירש, שירים וזמירות עובדיה פרלמן
עמ' 89
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מלחיןהערות מוסיקאליותמידענ/יתשיר

ה
תור

פר 
ס

ת 
א

צ
הו

ויהי בנסוע 10
הארון

יוסף רמב"ם זמרת 6מיכאל נעמן

יוסף רמב"ם זמרת 6מיכאל נעמןכי מציון11

יוסף רמב"ם זמרת 6מיכאל נעמןשמע12

הלל

הללו - 13
מקימי מעפר 

דל

עובדיה פרלמן 
מיכאל נעמן

מיכאל נעמן נשאל האם 
המנגינות האלה בשימוש, 
הוא אמר שלא, רק הלחן 
ל"בצאת ישראל", משום 

שמוכר לקהל

עמנואל עמירן זמרת 1

מן המצר 14
קראתי יה

ייתכן ופרלמן הלחין, לא מיכאל נעמן
מצאתי מקור

הודו לאדוני 15
כי טוב

נ.כ. מלמד זמרת 1

בצאת 16
ישראל

מיכאל נעמן וגם בניו 
של פרלמן. פרלמן 

מזוהה כמחבר 
בהקלטה )בניצוחו( 
מכינוס המקהלות 

הדתיות ביבנה, 
1953. ארכיון הצליל 
K-05133- ,הלאומי

01-B-01

מסורת איטליה )פררה(, 
ר' הקלטה אתנוגרפית 
מאוסף לאו לוי, ארכיון 

 .)Y/00175 הצליל הלאומי
זמרת 1, עמ'2 

2.רשימה של לחנים שכתב מיכאל פרלמן

תאריךמקור פונקציהשיר

 הקלטות שדה של:קבלת שבתלכה דודי1
    1.מיכאל נעמן

    2.עובדיה פרלמן
    3.אלכס בקר

   4.יהונדב פרלמן

הקלטת שדה של בר 
אילן 

1949 
על-פי יומנים של פרלמן

 המנון תנועת 2
 בני עקיבא

יד אחים לכם 
 שלוחה

טקסט: הרב משה 
צבי נריה

גרסה מודפסת של "בני 
 עקיבא"

גרסת כתב ידו של פרלמן, 
צלום מ"שחר אורו" )בר אלי, 

תשס"ב(

1952

 זמרת 1תפילת ההללאודך כי עניתני3
 זמרת 5

עיבוד מקהלה: קראל סלמון, 
ספריה לאומית

1952

1953זמרת 3זמירות שבתצור משלו אכלנו4
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תאריךמקור פונקציהשיר

 הזורעים בדמעה5
 עיבוד למקהלה

ק. סולומון

 15/6/55כתב ידו של קראל סלמוןתהילים קכו
 כ"ה סיון תשט"ו

בארות יצחק

 ברכות –ברכת נטילת ידיים6
לגיל הרך ובתי ספר

 זמרת 2
הקיבוץ הדתי - המכון 

למוסיקה דתית

1952

 ברכות –ברכת המוציא לחם7
לגיל הרך ובתי ספר

 זמרת 2
הקיבוץ הדתי - המכון 

למוסיקה דתית

1952

 קמו בניה9
 משלי ל"א כח-לא

)מתוך הפיוט אשת 
חייל(

כסלו תשי"ח 1957זמרת 11 )עמ' 10(זמירות לשבת

 ברוך הבא10
תהילים קי"ח כו-כט

כסלו תשי"ח 1957זמרת 11 )עמ 16(ההלל

 מי אדיר11
מתוך הסידור, 

לחופה

כסלו תשי"ח 1957זמרת 11 )עמ 17(לחופה 

כנראה לשמחת שיר המעלות לדוד12
בית השואבה

 תקליט מקול ישראל
 הספרייה הלאומית,

ע"י איימי סיימונס

1958

יום זה לישראל 13.
מילים: ר' ישראל  

נג'ארה

 מזמרת הארץ:זמירות שבת
 לקט שירים 

 ערוכים בידי מיכאל פרלמן
הוצאה: המדור הדתי 

במחלקה לענייני הנוער 
 החלוץ

 זמר לשבת 5
 הוצאת זמרת

הקיבוץ הדתי - המכון 
למוסיקה דתית 

כסל"ו תשי'ג  
 ירושלים1952

1963

שירה בציבור ליום שירו לה' שיר חדש14
העצמאות

 שירו לה'- ערך חיים קירש,
 חברו הטוב של פרלמן

שירון כרוך ואיכותי ליום 
 העצמאות 25 בהוצאת

ההסתדרות הציונית 
 העולמית

המחלקה לחינוך ותרבות 
תורניים בגולה

 תשל'ג
 ירושלים

1972

 מעבר לנהר15
מילים: שרה פרלמן

הקלטה מפסטיבל ט"ו באב פסטיבל ט"ו באב
 סביב שנת 80

מהארכיון של הקיבוץ

סביב 1980

 השיר ביחד16
מילים: חנה לובל

כנראה לחגיגת בית 
השואבה

צילום משובש של כתב ידו, 
אותו שכתבתי מחדש.

 סוכות תשמ"ה
1984

כיצד ניתן ליישב את הסתירה בין שני המישורים? כיצד ניתן להסביר את העובדה כי רוב 
הלחנים שיוחסו לפרלמן  לא הולחנו על ידיו, אלא הולחנו על-ידי עמיתיו ואילו רבים מלחניו 

היפים לא היו מוכרים לבני משפחתו ולחברי הקיבוץ?

פתרון השאלה טמון בהבנת המניעים הפנימיים של פרלמן. פרלמן ראה חשיבות עצומה 
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בהפצת הלחנים החדשים המושתתים על נאמנות הקריאה והפיסוק הנכונים של טעמי המקרא, 
כאשר הזהות של מלחין זה או אחר לא נתפסת כמרכזית בעיניו. ניכר כי פרלמן האמין כי טעמי 
המקרא – שתפקידם לבאר ולחדד את משמעות הטקסט הקדוש העומד בתשתית הזהות 
הלאומית של עם ישראל - נקבעו בכתב על-ידי חכמי טבריה במאה התשיעית, ועברו בעל פה, 
יחד עם התורה שהתקבלה במעמד הר סיני, מדור לדור. לשיטתו, אם פרשנים גדולים כרש"י 
ורד"ק התחשבו בפרשנות התחבירית של טעמי המקרא בביאוריהם, הרי שזה תפקידו של 
המחנך המוסיקאלי במדינת ישראל המתחדשת לנקות את הזנחת העדות והמסורות, הזנחת 
הפופוליזם המוסיקלי שהשתלטה על לחני השפה ולהחזיר עטרה ליושנה בכך שטעמי המקרא 
ישובו להוות חלק מפרקטיקת הקריאה והשירה של הנוער. תפקיד המוסיקאי הדתי ללמד 
טעמי מקרא ולהפיץ לחנים עבריים חדשים שהולחנו בקפידת הטעמה נכונה. ואכן, פרלמן 
דאג להפיץ את לחניו החדשים ולחני עמיתיו בכתות לימוד, בכנסים ברדיו, ובכל מקום אפשרי.

תמונה 1: פרלמן מנצח על מקהלה בקבוצת יבנה. 

מהיכן לקח פרלמן לחנים שהולחנו בהטעמה טקסט המדוייקת על-פי הטעמים? בשנת 
תשי"א )1950( מונה מכל פרלמן לייסד את מחלקת המוסיקה בתנועת הקיבוץ הדתי. במסגרת 
פעילות המחלקה הקים את הוצאת התווים: "זמרת". "זמרת" פעלה בעיקר בין השנים -1952
1961 והוציאה לאור חוברות עם לחנים חדשים וישנים ובכללם לחנים מפרי עטו של פרלמן. 
בסך הכול הוציאה "זמרת" חמש עשרה חוברות, כאשר כל אחת מהן הוקדשה לנושא אחר. 
ההוצאה גם הדפיסה דף יחיד, מקופל לשניים, עם מילים לשיר בודד ותווים מצורפים להן 
תחת הכותרת: 'זמר לשבת'. בנוסף, הודפסו דפים וחוברות של שיטת ההוראה של טעמי 
מקרא אותה פיתח פרלמן, שיטה המדגימה באופן ויזואלי את ההיררכיות הדקדוקיות שיוצרים 
הטעמים בתוך הפסוק )דוגמה 3(. הקווים מעל הטקסט יחד עם הטעמים עצמם שורטטו, 

בחומרים אלו, על גבי מאות עמודים בכתב ידו של פרלמן.
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3: השיטה הגרפית שפיתח פרלמן להבנת טעמי המקרא ולהוראתם. המסגרות  דוגמה 
המרובעות מחלקות את הפסוק ליחידות תחביריות.

העובדה שיוחסו לפרלמן כל כך הרבה לחנים שלא הוא הלחין, נובעת ככל הנראה מכך שהרוב 
המכריע של לחנים אלו הגיעו לתודעת הציבור מחוברות "זמרת". על-פי ראיון שערכתי בשנת 
2013 עם אביגדור הרצוג, לימים מקים הפונותיקה ובזמנו חבר במערכת "זמרת", פרלמן הזמין 
את מלחיני התקופה לכתוב לחנים לחוברות על-פי מידת ההתאמה בין ההלחנה לטעמי המקרא. 

מראיון שקיים בשנת 1995 בנו של פרלמן, יהונדב פרלמן, עם המלחין חיים קירש, מי שהיה מנהל 
בית המדרש למורים למוסיקה בפ"ת ואחד מחלוצי הוראת המוסיקה הדתית בישראל, עולה כי 
כל לחן שנכנס לחוברת קבל את ה"שטעפעלע" של פרלמן. ובאמת, לחוברות "זמרת" תרמו 
מלחניהם מלחינים רבים ומגוונים – הרבה מהם לא היו שייכים לזרם הדתי–לאומי. מלחינים 
ידועים יותר כגון מרדכי זעירא ועמנואל עמירן, מלחיני סימפוניות ומוסיקאים כגון שלמה 
הופמן ויצחק אדל, חזנים מוכרי בעלי שם ובעלי השפעה בתנועה הרפורמית האמריקאית כמו 
אדולף קצ'קו )Katchko( ואברהם וולף בינדר )Binder( וכן מלחינים שלא היו מוכרים מעבר 

לפעילותם ב"זמרת" כגון חיים לוזובסקי ויוסף רמבם. 

התקוות של אנשי מערכת 'זמרת' היו גבוהות. להפיץ לחן עברי חדש, ציוני, אמוני ובהלחנה 
מדוייקת ברחבי הארץ כולה. בפתח החוברת הראשונה בסדרה מופיעים הדברים הבאים:

הננו מגישים לקהל את הגליון הראשון של "זמרת", ילקוט מנגינות לפרקי הלל ]...[. המנגינות 
המתפרסמות ב"זמרת" הינן מזיגה של נעימות קדומות, נוסחאות תפילה עתיקות וטעמי 
מקרא – בלחן הישראלי של תקופתינו. אנו מקווים שלא רק ארגוני הנוער, קבוצות וקיבוצים, 
חברות הנוער העולה, בתי הספר וגני הילדים, אלא גם כל חובבי הלחן העברי והמוסיקה 

הדתית ימצאו עניין ב"זמרת" ויפיקו ממנה הנאה. ויהי רצון שירצה פועלם.2 

לאחר מכן מצוינים שמות חברי מערכת 'זמרת', בצניעות האופיינית לאנשי התקופה בכלל 
ולפרלמן בפרט, על-פי סדר אלפבתי: מ.ד. )'לולו'( לוי, חיים לוזובסקי, מיכאל פרלמן, קראל 

סלמון, יוסף רמבם.

בזמרת 11, אולי העשירה ומהמרשימה מבין חמש עשרה החוברות ש"זמרת" הוציאה לאור, 
הפתיח הכתוב בסגנונו המובהק של פרלמן יוצר הבחנה בין שני סוגי שירים:

2   פרקי הלל, זמרת 1 )ישראל: הקבוץ הדתי; ירושלים: ההסתדרות הציונית, 1952(, 4. הדגשת המחברת.
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א. שירים מקובלים אצל יהודי התפוצות )בוכרה, תימן, מרוקו, מזרח אירופה(. שירים אלה  
מובאים כאן בעיקר כפי שהם מושרים בפי העם. לכן לא תמיד הולמת הטעמת המילים את 

דקדוק הלשון.

ב. יצירות חדשות של מלחיני ישראל: באלה הוקדשה תשומת לב להטעמה נכונה וכן להתאמה 
הנאותה הן בפיסוק הכתוב על פי טעמי המקרא והן בפיסוק המשפט המוסיקלי".3

ובכן, איך מלחינים על-פי טעמי המקרא? החוקיות שפיתח פרלמן כמענה לסוגיה היא מורכבת, 
ופרלמן עצמו לימד את התחום באוניברסיטאות ובסמינרים למורים בכל רחבי הארץ. במסגרת 
מאמר זה נוכל לדון בכמה דוגמאות בלבד. הדוגמה הראשונה לקוחה מהלחנתו של פרלמן 
עצמו לפסוק "אלי אתה ואודך" )דוגמה 4(. ניתן לראות כי הטקסט שבפרסום בחברת זמרת 
מופיע, לא רק בלווית הניקוד אלא גם טעמי המקרא מופיעים. בהלחנתו של פרלמן ההטעמה 
של המילים על פי מיקומם של טעמי המקרא הוא מדוייק )'אלי' במלרע ו'אודך' ובמלעיל( וזאת 
בניגוד, למשל, ללחן החסידי המוכר של ר' שלמה קרליבך השם את הדגש בצורה הפוכה למה 

שמסמנים טעמי המקרא )'אלי' במלעיל, ו'אודך' במלרע(.

דוגמה 4, מיכאל פרלמן, "אלי אתה ואודך", זמרת 11.

דוגמה נוספת היא לחנו של לולו לוי ל"שיר המעלות". ההלחנה של לוי הינה על פי הטעמים 
ומשקפת את המשמעות הנכונה של הפסוק: אנחנו שומעים את האתנחתא, המפסיק הגדול, 
במקום הנכון )לאחר המילה ציון(: "שיר המעלות: בשוב אדוני את שיבת ציון,)וכאן האתנחתא( 

היינו כחולמים" )דוגמה 5(

כלומר: כאשר ישיב האל את עמו לציון – אז יהיו האנשים כחולמים. לעומת זאת, במנגינות 
היותר מוכרות, המחלקות את הפסוק על פי המקצב המוסיקלי ולא ע"פ טעמי מקרא, משתבשת 
המשמעות: "שיר המעלות, בשוב ה', )וכאן אנחנו שומעים פסיק שאינו קיים על-פי הטעמים( 
את שיבת ציון היינו כחולמים". המשמעות המתקבלת היא כי החלום על שיבת ציון נחלם 
על ידי הדוברים ללא קשר לפעולת האל. מובן שהלחן של לוי מותאם גם להטעמה הנכונה 
של המילים ולא להטעמה המשבשת )לדוגמא, המילה "המעלות" צריכה להיות מלרעית ולא 

מלעלית כפי שמופיע בכמה לחנים מוכרים(. 

3   זמרת 11 )תל אביב: זמרת, 1957(, 4. הדגשת המחברת.
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דוגמה 5.1: דוד )לולו( לוי, שיר המעלות, חוברת 'זמרת 12'. 

דוגמה 5.2: שיר המעלות, תהלים קכ"ו, פס' א', עם טעמי המקרא, מתוך חוברת 'זמרת 12'.

אחד הלחנים היפים של פרלמן שנמצאים עד היו בשימוש בקבוצת יבנה הוא: "לכה דודי". את 
הלחן הזה, על פי יומניו, הלחין פרלמן עוד לפני הקמת "זמרת". בתאריך 6.1.1949 הוא מציין 
ביומנו: 'אתמול שרו בפעם הראשונה את ה'לכה דודי' שלי. כך שמעתי מרחוק. בציבור לא ידוע 
שזה "פרי גאוני". אין דבר.' המעניין בלחן זה הוא שיטת ההלחנה הרציפה. חוץ מהפזמון: "לכה 
דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה", כל בית מולחן באופן שונה בהתאם לתוכנו. ל"לכה דודי" 
לא מצאתי תווים בשום מקום. היו בידי 5 הקלטות שדה, וביניהן היו וריאציות משמעותיות. את 
כל ההקלטות הקלדתי ולאחר מכן יצרתי גרסה גנרית בה בחרתי, על פי שיקולי דעת סגנוניים, 

איזה לחן סביר שהיה קרוב יותר למקור.

שיר נוסף שלא נמצאו לו תווים והוא כנראה השיר האחרון שפרלמן הלחין נקרא: "מעבר 
לנהר". השיר הולחן בשנות ה-80 לכבוד לכבוד פסטיבל ט"ו באב, ואת המילים כתבה כלתו, 
שרה פרלמן. למעשה השיר היפה הזה בוצע באופן חד פעמי. הקלטה של השיר מצויה בארכיון 

הקיבוץ )דוגמה 7(.
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דוגמה 6: מיכאל פרלמן, לכה דודי, לפי האינפורמנטים מיכאל נעמן, עובדיה פרלמן, יהונדב 
פרלמן, ואלכס בקר.
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דוגמה 6 )המשך(: מיכאל פרלמן, לכה דודי, לפי האינפורמנטים מיכאל נעמן, עובדיה פרלמן, 
יהונדב פרלמן, ואלכס בקר.
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דוגמה 7: מעבר לנהר, לכבוד פסטיבל ט"ו באב בקבוצת יבנה )1980?(. מילים: שרה פרלמן, 
לחן מכל פרלמן. תעתיק לפי הקלטת מקור של השיר מאירוע הפסטיבל.

כשהתחלתי את דרכי, קיוויתי שאוכל לשפוך אור על לחניו היפים של מכל פרלמן, וגיליתי 
הרבה דברים נוספים. כך, למשל, במרץ 2014 התפרסמה ידיעה בעלון הבית של קבוצת 
יבנה על כך ששיעוריו של פרלמן בנושא לימוד והבנת טעמי המקרא נאספו ופורסמו באתר 
האינטרנטי "אוצר החוכמה" ועל כך שמאות ההקלטות בהן הקליט את עצמו קורא את כל 
הקריאות בתורה, הנביאים והמגילות הועברו לפורמט דיגיטלי ונגיש. בעקבות כך כתב אחד 
מחברי הקיבוץ, ש"רוחו של מכל שורה בבית כנסת שלנו"... עוד המשיך ופירט את האופן 
המדויק בו קוראים ושרים פסוקים בבית הכנסת וכן הזכיר מנגינות שסבר כי פרלמן הלחין תוך 



55

תיאור של הפיסוק וההטעמה הנכונים של המילים המופיעות בתפילה. כאן המקום להזכיר 
גם את דבריה של רוחמה שטרנהיים, תלמידתו של פרלמן: "אנשים היו אז גדולים, אבל הוא 

היה הגדול של הגדולים".

מעבר לאיסוף ותוויי לחניו של פרלמן, לחנים - שיתכן וימשיכו להתגלות, המפגש שלי עם 
פועלו המוסיקלי מראה כי תפיסתו בדבר ההתייחסות הנכונה להלחנת פסוקים כחלק ממעשה 
התפילה קנתה לה שומעים רבים בקרב המוסיקאים הדתיים. כפי שפרלמן, בחייו, טרח והפיץ 
את הלחנים היפים של עמיתיו, כולי תקווה כי עכשיו, כאשר לחניו היפים מקובצים וזמינים, 

יזכו גם הם לחיים חדשים.

רשימות מקורות 

ארכיון הקיבוץ הדתי בקבוצת יבנה.

ברוך שיין, 'על פעולות המוסיקה של הקיבוץ הדתי, שיחה עם מיכאל פרלמן', ידיעות, המכון 
הישראלי למוסיקה דתית # 4 )תשכ"ג - 1962(, עמ' 68-71.

פרלמן, מיכאל )עורך(, זמרת, חוברות 1–15, 1952-1971 )תל-אביב, הוצאת זמרת(.

פרלמן, מיכאל )עורך(, מזמרת הארץ, לקט שירים )ירושלים: הוצאה לאור ע"י המדור הדתי 
במחלקה לעיניני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית, תשי"ג(.

קירש, חיים )עורך(, שירו לה', שירון ליום העצמאות )ירושלים: הוצאת ספרים של הסוכנות 
היהודית, תשל"ג(.

מקורות איטרנטיים

.http://www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx אוצר החוכמה

ברוכי נחום, "פרשיות עלומות – שמחת בית השואבה ביבנה", עמודים – בטאון הקיבוץ הדתי, 
תשס"ח.

אסף, דוד, 'מהרי טירול ועד הקומסומול: מסע מן הכורסא בעקבות המנון "בני עקיבא"', עונג 
.http://onegshabbat.blogspot.co.il/2014/04/blog-post_11.html ,2014 שבת, אפריל

.http://www.yavnet.org.il   דף הנצחה למיכאל פרלמן

וגנר, צבי, "שנה בשנה נקודות ציון בקיבוץ הדתי" בהוצאת מזכירות הקיבוץ הדתי, תשס"א 
.http://www.kdati.org.il

http://web.nli.org.il/sites/nLi/hebrew/music/pages/ הספרייה הלאומית: ארכיון הצליל
.default.aspx

.http://www.zemereshet.co.il ,זמרשת, פרוייקט חרום להצלת הזמר העברי המוקדם
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יעקב מזור ואנדרה היידו

מודאליות ותופעות מודאליֹות במוסיקה החסידית

א. מבוא: המודאליות במוסיקה של יהודי מזרח אירופה – מבט היסטורי

המודאליות של המוסיקה של יהודי מזרח אירופה, ובכלל זה הרפרטואר החסידי מחד והמוסיקה 
של הכליזמרים מאידך, לא זכתה עד כה לעיון כוללני ומעמיק במידה הראויה. דומה שאחת 
הסיבות לכך היא העובדה שארבעת הענפים המרכזיים של המוסיקה הזאת – נוסחאות 
התפילה, השיר העממי ביידיש, הניגון החסידי ורפרטואר הכליזמרים – טופלו כל אחד בנפרד, 
תוך התייחסות למודאליות שלו בלבד ולא מתוך ראייה רחבה יותר של נושא המודאליות. 
ראייה כוללנית כזאת חייבת היתה להתבסס על ההנחה שארבעת הענפים הנ"ל, שהם אמנם 
ביטויים תרבותיים שונים של החברה הנידונה, צמחו תוך מגעים מתמשכים עם התרבויות 
המוסיקליות של עמי האיזור, ומתוך שאיפתה של החברה לגבש לעצמה סגנון מוסיקלי משלה. 
עולה מכך שארבעתם צמחו על רקע מודאלי משותף, אך אפשר שהמודאליות של כל ענף 
עוצבה באופן שונה בהתאם לפונקציונאליות הייחודית שלו. שהרי שונה דינו של רפרטואר 
של לחנים הקשורים לטקסט מרפרטואר שצמח על רקע אינסטרומנטלי. שוני כזה אף אפשר 
שיהיה קיים בין לחניהם של שירי עם לבין אלה המזומרים עם טקסטים של תפילות ופיוטים. 

במאמר הזה נתאר תופעות מודאליות אשר נתגלו לנו בניגוני הריקוד והשמחה של החסידים, 
וזאת כשלב ראשון לקראת מחקר מקיף של המודאליות במוסיקה החסידית. כוונתנו בכך 
להניח את היסודות לניתוח מודאלי של המוסיקה החסידית לסוגותיה, בדרך ובאמצעים שלא 
נוסו בעבר. אנו מקוים כי העקרונות והיסודות שנציג להלן, לא רק שיניחו את המסד להבנת 
המודאליות של הסוגות הנותרות במוסיקה החסידית, אלא גם יעצבו כלים שיועילו לחוקרי 
הענפים האחרים של המוסיקה של היהודים במזרח-אירופה. יתר על כן, אנו מעריכים כי כמה 
מהעקרונות שנפרט כאן יוכלו להועיל לניתוח לחנים שלידתם וצמיחתם היתה הרחק ממזרח-
אירופה, כגון הזמר העברי שהתחדש בארץ ישראל והנעימות שבפי דוברי הלדינו באשר הם. 

אף שאנחנו פותחים בדרך מחקרית חדשה, אין אנו מרגישים עצמנו מנותקים מן המחקרים 
שנעשו על המודאליות בכל ענפיה של המוסיקה היהודית המזרח-אירופית. במידה רבה אנו 
מודעים לכך שיש לנו חוב גדול למחקרים אלה. אך בו בזמן אנו גם חשים כי תופעות חשובות 
של המודאליות, ובמיוחד אלה הקשורות לתשתית הסולמית של המודוסים, לא זכו לטיפול 
יסודי ובוודאי לא בכל הקשור לניגוני החסידים. כדי להבהיר את הדרך בה בחרנו ובמה היא 
שונה מן המחקרים הקודמים, ראינו לנכון לשרטט בקצרה ובאופן תמציתי את מה שנראה 
לנו כצעדים המרכזיים שנעשו בתחום המחקר הזה על ארבעת ענפי המוסיקה הנ"ל. ונפתח 

בלחני התפילה.

בתהליך צמיחתן והתגבשותן של נעימות התפילה במזרח-אירופה ובמערבה נוצרה מערכת 
מודאלית ייחודית, שזכתה לתשומת לבם של חזנים ומוסיקאים, ואלה עמלו בניסוח החוקיות 
והאתוס שבבסיסן של הנעימות במסגרת תיאוריה מוסיקלית. נסיונות אלה, שהחלו במחצית 
השניה של המאה התשע-עשרה ואשר נמשכו גם בראשית המאה העשרים, מהם בלשון 
תיאורטית מודרנית, הביאו לחילוקי דעות אשר מנעו גיבוש של תיאוריה אחת שתקבע 

 את המסגרת המודאלית של נעימות התפילה.1     

1   לעניין המונחים מודוס, מודאליות, מסגרת מודאלית, מערכת סולמית ו/או מערכת צלילית ראו: דליה כהן תשמ"ו, 
במבוא עמ' 12, 17, 19, פרק ח, ובמיוחד עמ' 207 ואילך.      
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לפי החזן מכס ווהלברג אשר ניסה לסכם את תולדות הדיון המודאלי בהקשר עם התפילה 
האשכנזית, הדיון החל והתפתח במיוחד בגרמניה במאה התשע-עשרה, במקביל לעלייתו 
של מקצוע המוסיקולוגיה בארצות דוברות גרמנית.2 בין הדמויות הראשונות שעסקו בכך 
הוא מזכיר את הירש ויינטראוב )1859(, שמואל )סמואל( נאומבורג )1874(, יוזף זינגר )1880 
ו- 1886(, אשר השפיע על הדורות הבאים של חזנים ותאורטיקנים, ואיזק לכמן, שכתביו הופיעו 
כמעט במקביל לאלו של זינגר )1880 ואילך(. בכתביהם ניכרת גישה אפולוגטית המנסה להציע 
מבנה תאורטי רציונאלי לעבודת הקודש היהודית, אל מול השירה הכנסייתית שעמדה בראש 
מעייניהם של המוסיקולוגים הראשונים, אך הם הניחו את התשתית לדיונים שהתפתחו ונמשכו 
עד סוף המאה ומעבר לה. מכל מקום, לכולם משותפת התפיסה שהמסגרת כוללת מספר 
מערכות מודאליות. אלה מכונות בשם "גוסט" או "שטייגער", וכל שטייגער נקרא על שם של 
פרק תפילה ידוע )ה' ָמָלְך, מגן אבות, אהבה רבה, ישתבח, וכו'(. ווהלברג, במאמרו )ראו לעיל(, 
גם השווה בסיכומו את השטייגרים, בדומה לראשונים, למודוסים הכנסייתיים. אך גם הזכיר את 
הפולמוסים הקשורים בהם וגם הביע את דעתו בנידון. גם החזן והמלחין לייב גלאנץ הצטרף 
לפולמוס, אך העדיף את המונחים "נוסח" ו"נוסחאות" על שטייגער ושטייגערים.3 מכלם 
בולט החוקר, החזן והמלחין אברהם צבי אידלסון שתרם תרומה מכרעת לדיון הזה. ברם, 
אידלסון השתמש לסירוגין במונחים "שטייגער" ו"נוסח".4 לעומתו, חוקר המוסיקה החסידית 
מ"ש גשורי בחר להשתמש ב"נוסח" וב"גוסט".5 כיום נוטים החוקרים להבחין בין "שטייגער" 
ו"נוסח". "נוסח" מתייחס לנעימות התפילה המקובלות בעוד ש"שטייגער" מציין את המסגרת 
המודאלית שלהן. עם זאת, לפי התפיסה המקובלת על כלם, כל שטייגער מבוסס על סולם 
צלילים משלו. אך הדעה המקובלת היום על החוקרים היא שהמונחים גוסט ושטייגער כוללים 
התייחסות גם לדפוסים מלודיים ולפרמטרים מוסיקליים נוספים, כפי שהדבר קיים במקאם 

הערבי והראגא ההודי.6

לעניין זה חשוב להדגיש שאידלסון היה הראשון שהצביע על הקרבה בין השטייגער למקאם 
הערבי )ראו גם להלן(. החזיק אחריו חנוך אבנארי אשר הצליח לשרטט את תולדות התיאוריה 
של השטייגער על כל היקפה ואף עמד על ההבדלים בין מזרח אירופה למערבה.7 בדור האחרון 

התייחס לנושא החוקר הישראלי בועז טרסי אשר בעמדותיו נדון להלן.

לא כן באשר לשלושת הענפים הנותרים של המוסיקה היהודית, השיר היידי, נעימות הכליזמרים 
והניגון החסידי.8 ראשון החוקרים, א"צ אידלסון, בספרו על תולדות המוסיקה היהודית, מנסח 
אמנם תפיסה הרואה במוסיקה היהודית על כל ענפיה האתניים, כמי שצמחה והתפתחה משורש 
אחד, אשר הוא התרבות השמית העתיקה; יחד עם שתי אחיותיה - המוסיקה האלטאית והמוסיקה 
ההינדית – המוסיקה היהודית שייכת למה שאידלסון מכנה בשם "מוסיקה אוריינטלית".9 
לפי תפיסה זו הבסיס של המוסיקה האוריינטלית הוא "המבנה המודאלי" אשר כולל תשעה 
"אלמנטים". ראשון שבהם הוא המודוס, אשר מורכב ממספר מוטיבים, ואשר לכל אחד מהם יש 
תיפקוד ייחודי.10 בדומה לכך, בדיונו על המוסיקה של "ספרדי המזרח" ועל זיקתה למקאמאת

.wohlberg 1954: 46–47   2
.Glantz 1952   3

idelsohn 1929: 137, 143ff   4; אידלסון תרפ"ג, עמ' 55-54. אידלסון תרצ"א, עמ' 86.
5   גשורי תשט"ו, עמ' נח, פד, צז.

6   ראו למשל דליה כהן תשמ"ו, עמ' 207 ואילך. 
avenary 1971a, ibid 1971b   7

8   לא כללנו כאן ענפים נוספים של המוסיקה היהודית, כגון יצירות חזניות ושירת זמירות השבת, כדי לא להרחיב 
את הדיון יותר מדי. 

9   אידלסון )1929(, עמ' 27-24. המונח אלטאית מתייחס לתרבותם של העמים המונגולים והטורקמנים.   
10   ואלה שמונה האלמנטים האחרים: שילוב של צלילים קצרים וארוכים עם אורנמנטיקה; הסגנון הרצ'יטטיבי; 
הסולם המבוסס על רבעי טון; האימפרוביזציה; העדר ההרמוניה; האופי העממי; המבנה: רוב הלחנים מבוססים על 

משפט קצר; העברתה כמסורת שבע"פ )ללא כתב(.
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הערביים, הוא מדגיש את ההבדל המהותי בין המקאמאת לבין הסולמות המערביים וגם מסביר 
במה הם שונים מן המודוסים של הכנסיה הנוצרית.11 אלה גם אלה, כך אידלסון, "מציגים 
סולם בלבד, שאפשר לזמר בו כל מיני זמרה" )ההדגשה שלנו(. ואילו המקאם מבוסס על 
"קבוצות של תנועות ]קרי: מוטיבים[ קבועות שצריכות להימצא בכל זמר של אותו המקאם".12 
יתר על כן, אידלסון טוען כי "למה שהערבים קוראים מקאמאת קוראים החזנים האשכנזים 
שטייגער".13 כלומר, שאת אותם מאפיינים, המבדילים את המקאמאת ממערכת הסולמות 

והמודוסים במוסיקה המערבית, ניתן למצוא בשטייגערים של נעימות התפילה. 

עמדה חד משמעית זו אינה באה לידי ביטוי בהתייחסותו של אידלסון לשיר היידי, לנעימות 
הכליזמרים ולניגון החסידי. בין שירי העם ביידיש הוא אמנם איתר קבוצות של לחנים עם 
מודאליות זהה לזו של השטייגערים ושאר המודוסים של התפילות והקריאות במקרא. אך 
מאידך הוא משתמש במונחים מג'ור ומינור לתיאור המודאליות של שתי קבוצות-לחנים 
אחרות.14 המקרה היחיד בו נזקק אידלסון למונח חדש הוא בהגדרת המודאליות של קבוצה 
נוספת )קבוצה c  ברשימתו( אותה הוא מכנה בשם "הסולם הדורי-אוקראיני", סולם שייחודו 
בצליל הקוורטה המוגדלת )ראו תוים, דוגמה מס' 1ב(, ואשר מצוי בשלושת הענפים הנ"ל 
וגם ביצירותיהם של חזנים.15 מן הראוי לציין כי לפי הדוגמאות המוסיקליות שמביא  אידלסון 
בספרו, אמנם מוכח שיש הצדקה לייחס, לפחות לחלק מהם, את המודאליות של נעימות 
בית הכנסת. אך בכמה מהלחנים השפעת המודוסים הליטורגיים  באה לידי ביטוי רק בסולם 
הצלילים ובמוטיב אחד, בעוד חלק ניכר של הלחן משקף נוסחאות מלודיות שאינן כלולות 
במודאליות הליטורגית.16 הקושי לקבל את השימוש שעושה אידלסון בשמות השטייגערים 
לציון המודאליות של לחני המוסיקה העממית גדל כאשר האלמנט היחיד המשותף לשניהם 
הוא סולם הצלילים.17 נראה, כי אידלסון חש בכך, ואולי משום כך הוא מיטלטל לעתים בין 
 השימוש בשמות של שטייגערים לשימוש בשמות של מודוסים מתרבויות אחרות הדומים

 

11   הנ"ל. תרפ"ג. עמ' 52 ואילך.
12   שם, עמ' 53-52.

13   שם, עמ' 55-54, 65. ואידלסון מפרט: השטייגער "ה' מלך" דומה למקאם מהור, "מגן אבות" – לביאת חוסיני 
ו"אהבה רבה" למקאם חג'אז. ראו גם אידלסון )1929(, עמ' 364, 372-371, הנ"ל 1933, עמ' 167-8, הנ"ל 1939, עמ' 
559, 567. חנוך אבנארי שאינו מרחיק לכת כאידלסון מסכים כי המידע שהצטבר אודות מערכות מודאליות "לא 
אירופיות" כגון המקאם והראגא, מלמדנו שטבעו של השטייגער באשר לסולמותיו, לקדנצות ולמוטיבים שלו, מצביע 
על קרבה רבה לתפיסת המודאליות במזרח )אבנארי 1971a(. ובניתוח השטייגער "ה' מלך" )1971b( הוא מיישם את 
 hanoch avenary. 1971b. "the concept of  mode in european synagogue :עקרונותיה של התפיסה הזאת. ראו

.chant - an analysis of the adoshem molak shtejger", Yuval, vol. ii, 11-21
14   ראו אידלסון )1929(, עמ' 400-396. בשני הכרכים האחרונים של "אוצר נגינות ישראל" המוקדשים לשיר היידי 
)כרך 9( ולניגון החסידי )כרך 10(, אידלסון מסווג את הלחנים וגם בונה את המדורים לפי הסולמות והמודוסים בהם 

הבחין. אלה כוללים את השטייגער "אהבה רבה" ואת המודוס הדורי-אוקראיני.  
15   אידלסון 1929, עמ' 400. וראו גם שם עמ' 314; הנ"ל תרצ"א, עמ' 86; הנ"ל 1932א, מבוא, עמ' 17; הנ"ל 1932ב, 
מבוא, עמ' 12; הנ"ל 1933, עמ' 164. הסולם שכיח בשיר העם האוקראיני והרומני, ובפי החוקר האוקראיני פילרט 
קולסה )philaret Kolessa( הוא נקרא 'המודוס הדורי עם הקורטה המוגדלת' )הנ"ל 1929, עמ' 184-5(. אידלסון מדגיש 
כי הסולם אינו מצוי בתפילה. ורק חזני מזרח אירופה מייחסים אותו למספר תפילות, וכינויו בפיהם "מי שברך" או "אב 
הרחמים" )ראו שם(. יואל רובין נזהר מלכנות את הסולם שטייגער, אך אינו מדייק, בכך שהוא כולל את אידלסון בין 
 Joel Rubin. 1994. "the Romanian-Jewish doina: a :אלה אשר מכנים אותו בשמות שני השטייגערים הנ"ל. ראו
 closer stylistic examination", proceedings of the First international conference on Jewish music, ed. steve

 .stanton, city university, London. 136-7, & n. 21, 138 & n. 31, 142
16   למשל, דוגמה מס' 9 שמביא אידלסון )1929, עמ' 404( מאששת את טענתו. גם דוגמאות 10 ו- 11 )שם( מציגות 
השפעה ניכרת של המודוסים הליטורגיים. אולם, למס' 8 )שם, עמ' 403-4( ולנעימת הקינות )שם, עמ' 54, מס' 3( 

משותפים רק הסולם ומוטיב אחד.
17   הדבר בולט בלחנים המיוחסים לשטייגער "אהבה רבה". אידלסון )1929, עמ' 88-87( אמנם טוען כי השטייגער 
ולחני העם היהודי במזרח אירופה נוצרו ממודוס משותף לתרבויות המזרח הקרוב ולעמי מזרח אירופה והבלקן. 
אולם מהשוואת הדוגמאות שהוא מביא משירי העם )עמ' 403 מס' 6, ועמ' 405 מס' 14-13( ומניגוני החסידים )עמ' 
425-422, מס' 5, 13-7( לקטעי הליטורגיה )עמ' 91-90, מס' 3-2( עולה, כי רוב הדפוסים המלודיים אינם משותפים 

לשתי הקבוצות.
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להם בסולם הצלילים.18

מנגד, משה ברגובסקי, אשר הכשרתו המוסיקלית הראשונה היתה בתחום המוסיקה האירופית 
האמנותית, אינו משתמש כלל בשמות השטייגערים לציון המודוסים במוסיקה היהודית. 
לשיטתו הוא מזהה בהם את שני סולמות המינור, הטבעי וההרמוני, את הסולם המז'ורי, ושני 
סולמות מזרח אירופים, אותם הוא מכנה בשמות: "פריגי-מּוָתק" )כלומר: עם אלטרציה( 
ו"דורי- מּוָתק" )בתרגום האנגלי: altered phrygian; altered dorian; ראו תוים, דוגמה מס' 
1א, ב(.19 ברגובסקי גם הולך בעקבות התיאוריה של המוסיקה המערבית בכך שהוא מציין 
את המודולציות האופייניות לסולמות, ובמיוחד מתעכב על המודולציה אל צליל הקוורטה 
 ,"Frigish" בפריגי המותק.20 לעתים הוא חורג מהרגלו ומעיר כי הפריגי המותק נקרא לעתים
או "Freygish" בפי חזנים וכליזמרים21, וכי הסולם המינורי הטבעי מצוי גם במוסיקה של 
בית הכנסת, וחזנים מכנים אותו בשם "ישתבח גוסט". אך לא מצאנו שהוא מתייחס בכתביו 

לסוגיית השטייגערים בכללותה.

נראה אפוא כי ברגובסקי, ולעתים גם אידלסון, בבואם להגדיר את הבסיס המודאלי של שלושת 
הענפים העממיים, נעזרו במונחים שאולים מן המערכת הסולמית המג'ור-מינורית המערבית, 
ובשמות של מודוסים מן המוסיקה הליתורגית והאומנותית של עמי אירופה בתקופת הרנסאנס 
)דורי, מיקסולידי, פריגי(. אך הם גם התאימו שמות חדשים למודוסים שאינם מצויים בתרבות 
המערבית )פריגי-מותק, דורי-מותק, דורי-אוקראיני(.22 לנו נראה כי אפשר שההתייחסות 
הזאת אל הרפרטואר של שלושת הענפים, נבעה מתוך העמדה כי אלה כוללים לחנים וקטעי 
לחנים שהושאלו מן התרבויות המוסיקליות אשר סבבו את יהודי מזרח אירופה, או שהולחנו 

בהשפעת אותן התרבויות והמודוסים שלהם. 

כנגד זה, בארצות הברית, מאז התחדשותה של תרבות הכליזמרים בשנות הששים והשבעים 
של המאה הקודמת, נגנים, מוסיקאים ואפילו חוקרים, בחרו להשתמש בשמות השטייגערים 
של נעימות התפילה לתיאור המודוסים ברפרטואר הכליזמרים, אולי כחלק מהזדהותם 
החדשה עם המורשת היהודית. אך זאת עשו מבלי להתייחס כלל לשאלה אם ההתנהגות 
המלודית של לחני הכליזמרים זהה, או לפחות דומה, לזו של נעימות התפילה. מאופן השימוש 
 במונחים אלה ברור לנו כי עבורם היה השלד הצלילי עיקר וההתנהלות המלודית רק תולדה של 

18   השוו למשל השימוש שעושה אידלסון ב"אהבה רבה" )הנ"ל 1929, עמ' 397( מול "חג'אז" )שם, עמ' 398(. 
 moshe Beregovski. 1946. Jewish songs without words, ms., with introduction & notes 19   ראו: ברגובסקי
 translated by mark slobin. 6-8.;moshe Beregovski. 1962. Jewish Folk songs, in old Jewish Folk music, the
 collection and writings of moshe Beregovski, ed. mark slobin, philadelphia university of pennsylvania
 press, 1982; moshe Beregovski. 2001. Jewish instrumental Folk music, translated and edited by mark slobin,

.Robert Rothstein and michael alpert, new York: syracuse university press. 15-19
20   במקום אחד מבדיל ברגובסקי )1962, עמ' 294( בין מודולציה לז'וקסטפוזיציה )עימות( ששכיחה ממנה. והיא 
מכונה כך בפיו משום שהיא מציגה זה מול זה קטע קצר במינור ואחריו קטע במג'ור המקביל. להלן, בעמ' 65 והערה 

57, בהקשר עם המודאליות הדו-ערכית, השתמשנו במונח ז'וקסטפוזיציה לציון תופעה מודאלית שונה.
21   בתרגומים של סלובין לחיבוריו של ברגובסקי אנו מוצאים שימוש בשני המונחים. בתרגום של ברגובסקי 1962 
עמ' 295, כתוב frigish, לעומת freygish בתרגום של ברגובסקי 2001, עמ' 16. בבדיקה שערכנו התברר כי בפרסומים 
מוקדמים השתמשו בארה"ב בכתיב הראשון )ראו למשל חיים הריס, תשי"א, תולדות הנגינה בישראל, עמ' 322(, אך 
לקראת סוף המאה העשרים ואילך חוקרי הרפקרטואר של הכליזמרים מעדיפים לרוב את הכתיב השני )ראו ספוזניק-
 Joshua horowitz. 1995. "the Klezmer ahava Rabboh shteiger: mode, ;142/3 'סוקולוב, עמ' 21; רובין 1994, עמ
 sub-mode and modal progression", unpublished, austria; Joshua horowitz, 1999. Budowitz – wedding
 without a Bride )rec(. Buda musique, 82759-2 dK 017, France. 6, no. 3 & note 30; pp. 11 no. 13 & note 59;
 pp. 23, note 33; hankus netsky. 2004. Klezmer: music and comunity in 20th century Jewish philadelphia, a
dissertation submitted to the Faculty of welsleyan university, middletown, connecticut.( הדבר יובן אם נזכור 
ששמות השטייגערים לא היו שגורים בפי כל החזנים וכי החזנים עצמם לא היו עקביים בנידון. להלן נשתמש בכתיב 

פריגיש, אך בציטוט המקורות נרשום לפי המקור.
22   המודוס אשר בפי ברגובסקי מכונה בשם דורי-מותק הוא המודוס הדורי-אוקראיני אצל אידלסון )ראו לעיל(.
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מבנה הסולם.23 יתר על כן, כמה מאותם מוסיקאים וחוקרים, כאשר התייחסו לליווי ההרמוני 
שהכליזמרים התאימו ללחנים, הם נסחפו לתאר את המרקם השלם כאילו הוא מבוסס על 
קונספט הרמוני מערבי, גם נעזרו במושגים ובמונחים שאולים מן ההרמוניה הקלאסית ולא 
חשו שהם מערבים מין בשאינו מינו. שהרי בכך הם התעלמו לחלוטין מן האפשרות שלהקות 
הכליזמרים בראשיתן ניגנו את לחניהם באוניסון או בהטרופוניה, ואילו ההרמוניזציה היתה 
רק שלב מאוחר בהתפתחות המוסיקה הזאת.24 ונראה, שמכך נבעה תפיסתם המעוותת 
את המודאליות, שגובשה לא על סמך שיקולים תאורטיים או כתוצאה של ניתוח של מבנה 
המלודיה, אלא רק לפי הליווי ההרמוני האקראי של הכליזמרים שאינו יכול לשמש לחוקר 

כבסיס להבנת המודוס.25

בנוסף לאלה, החל משנות התשעים של המאה שעברה ואילך, חוקרים צעירים ניסו לבחון 
את הרפרטואר העממי של יהודי מזרח אירופה ולעתים גם את זמרת בית הכנסת בכלים 
שנראו כחדשים. נביא כאן שתי דוגמאות. בועז טרסי, אשר חוקר את נוסחאות בית הכנסת 
שנתפרסמו בדפוסים, הגם שהבין שיש להגדיר כל מודוס בנפרד לפי המכלול האופייני, 
האלמנטים, תפקודם, ההיררכיה שלהם והיחסים שבינם לבין הרפרטואר הנבדק,26 יוצא מתוך 
הנחה שהרפרטואר של נעימות התפילה מבוסס על "יסודות מערביים וחוץ מערביים",27 ואינו 
מעלה על דעתו כי הנחה זו היא מסוג הדברים שדורשים הוכחה. יתר על כן, באופן גורף כל 
קטעי התפילה אשר מבוססים על סולם צלילים הזהה למינור, מזוהים על ידו כבעלי מודאליות 
מינורית מערבית בטרם הוכח שכל האלמנטים האחרים )מוטיבים, צלילים מרכזיים, תפקודם, 
ההיררכיה  שלהם וכיוצא באלה פרמטרים( אמנם זהים למאפיינים של הסולם הזה. כתוצאה 
מכך הוא מסיק כי קטעים הסמוכים לאלה שזוהו על ידו כמינור ואשר המודאליות שלהם 
שונה מן הסולם המינורי, הם רק "הרחבה" של המינור. ואינו מבחין שיש מקום לשקול שמא 
מצירוף הקטעים שאינם מזוהים כחלק מהסולם המינורי אל הקטע דמוי המינור, מתקבל 
מודוס, או מודוסים, אותם ניתן לשייך למסגרת של מודאליות מזרח אירופית שטרם זוהתה 

 Joel Rubin & Joshua horowitz. 1994. Bessarabian symphony, ;22-21 '23   ראו: ספוזניק-סוקולוב )1987(, עמ
 Rec.( wergo sm 1606-2, Germany. pp. 13 -14( ,early Jewish instrumental music; הורוביץ )1995(; הנ"ל 1999,
עמ' 6 מס' 3, עמ' 11 מס' 13, עמ' 13 הע' 33; סוקולוב מגלה ברפרטואר הכליזמרים סולמות מג'ור ומינור ואת 
השטייגערים אהבה רבה, מי שברך וה' מלך. רובין )1994( והורוביץ )1995( מזהים חמישה שטייגערים: מגן אבות, 
ישתבח, מי שברך, אהבה רבה, ה' מלך. מכלם, הורוביץ )1995, עמ' 1( מודע לכך שהמודוסים המקבילים לשטייגער 
בניגוני הכליזמרים "כוללים מכניזמים...]ו[היבטים אופייניים למוסיקה יהודית חילונית" )כלומר: למוסיקה המושמעת 
מחוץ לבית הכנסת(, ומבין שיש מקום לבדוק אם "מכניזמים אלה חופפים בחלקם" את אלה שבמוסיקה הליטורגית; 
אך הורוביץ לא הלך בעקבות מחשבתו ולא חקר את הנושא לעומקו )ועל כך יש להצטער(, ואעפ"כ הוא מעדיף לכנות 
את המודוסים בשמותיהם של השטייגערים ולא במונחים נייטרלים יותר, כגון "פריגיש" במקום "אהבה רבה" ו"דורי-

אוקראיני" במקום "מי שברך". רובין )1994, עמ' 138 הערה 31, ובדוגמאות התוים שבעמ' 142( משתמש בערבוביה 
בשמות השטייגערים וגם בתחליפיהם )פרייגיש, חיג'אז ודורי-אוקראיני( ואינו נוקט בעמדה ברורה.

24   ביטוי לכך נמצא בפרסומי התוים מראשית המאה העשרים, כגון אנתולוגיה של קוסטקובסקי 1916, אדעסער 
בולגאר של איב שורץ 1921, ואפילו בכת"י של דייב טאראס )נ. 1897( משנת 1986; כל אלה, ודפוסים בשני קולות 

משנות השלושים, מציגים את הלחנים  ללא רמז להרמוניה.
25   ראו למשל ספוזניק-סוקולוב. סוקולוב אמנם מקפיד להציג את הליווי ההרמוני לפי תקליטים מראשית המאה 
ה- 20, תוך תיקוני "שגיאות" מעטים )שם: 23(. אך חמור יותר הפירוש המוטעה לתופעות מודאליות כמו למשל 
בעמ' 33, המשכו של קטע c, בעמ' 54, קטע a, תיבות 8-7, וכן בעמ' 58, קטעים a ו-c, בהם הוא אינו מזהה כלל 
את המודוס הדורי-אוקראיני, שבמקומות אחרים )עמ' 39, 41, 47, 52( הוא מזוהה בשם השטייגער "מי שברך". וזאת 

למרות שהוא מכיר את המינוח של ברגובסקי  )פריגי-מותק וכו'(, שם, עמ' 21.
 Boaz tarsi. 2001-2. "toward a clearer Definition of the magen avot  mode", musica Judaica, vol. :26   ראו

.16, pp. 53-79
 Boaz tarsi. 2002a. "Lower extension of the minor scale in ashkenazi prayer music", indiana theory   27
Review, Vol. 23.   153.p.  במאמר אחר טרסי מבטא עמדה זו בניסוח קצת שונה: "נוסח" במקום מוסיקה, "מזרחים" 

במקום חוץ מערביים. ראו:  
.Boaz tarsi. 2002b. "observations of practices of "nusach" in america", asian music, Vol 33:2, p. 178 
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על ידי החוקרים.28

הנקוס נצקי, אשר מכיר את עבודותיהם של רוב החוקרים שהתיחסו למודליות ואשר מבקר אותם 
בצדק או שלא בצדק,29 קובע באופן אפריורי )בדומה לטרסי( כי הרפרטואר הכלי של הכליזמרים 
מושפע משתי מערכות מודאליות: המקאם הטורקי והמערכת המג'ור-מינורית המערבית. קביעה 
אפריורית זו מצדיקה, לדעתו, את השימוש בטרמינולוגיה של שתי המערכות, במהלך הניתוח 
המוסיקלי של ניגוניהם.30 עם זאת הוא מודע ל"חריגות טונליות" המופיעות במיוחד "בפסוקים 
בהם הג'סטות המלודיות חשובות יותר מאוסף כלשהו של צלילים".31 אך במקום להתמודד עם 
הסטיות שבניגונים שהוא מציג, להגדיר אותן ולחפש את החוקיות שלהן ביחס לסולם המרכזי, וכך 
אולי להגיע לתובנה מודאלית חדשה, הוא מעדיף ללכת בעקבות המידענים הכליזמרים שמזהים 
בניגונים שלושה סולמות בלבד: מג'ור, מינור ופרייגיש. כתוצאה מכך הוא נאלץ למיין את הניגונים 
 לפי "סוגים" של מינור ומג'ור כדלקמן: "מינור 1", "מינור 2", "מינור 3", "מינור 4", "מג'ור 1", "מג'ור 2",
בהם כלל תופעות מודאליות שאינן שייכות  לא למג'ור ולא למינור. מיון זה מתעלם לגמרי 
מנסיונותיהם והשגיהם של חוקרים כברטוק, אידלסון וברגובסקי; אינו תורם להבהרת התופעות 
המודאליות "החריגות" והייחודיות; ורק גורם לערפול יתר של ממצאי הניתוח המוסיקלי.32

המרחב הגיאוגרפי הענק, בו עוצבו סגנונות המוסיקה של יהודי מזרח אירופה במשך מאות 
שנים, היה בלתי יציב מבחינה פוליטית. אפיינו אותו פלישות של עמים ממזרח ומצפון, מלחמות 
בין העמים ששינו לעתים קרובות את גבולותיהן של מדינות האזור ומרידות על רקע אתני. כל 
אלה וכמוהם נדידות של קבוצות אתניות )כגון צוענים, קוזקים ועוד( האיצו את  המפגשים של 
תרבויות מוסיקליות עממיות שונות בינן לבין עצמן, ובינן לבין סוגי מוסיקה ששימשו מטרות 
ספציפיות, כגון מוסיקה טכסית בחצרות האצולה, מוסיקה צבאית, מוסיקה שנוגנה בכיכרות 
הערים, מוסיקה לריקודים ועוד. בתוך הקלחת הגיאו-פוליטית הזאת חיו יהודים בקהילות 
מאורגנות. הם עיצבו את הדפוסים המוסיקליים שלהם תוך קשרי גומלין עם המוסיקות העממיות 
של שכניהם הלא יהודים ועם אלה הממוסדות, שהתפתחו והשתנו לפי רוח הזמן. כליזמרים, 
חזנים ו"מנגנים" חסידים, שנדדו במרחב הזה בין מאונס בין מרצון, באו במגע עם התרבויות 
המוסיקליות העממיות, עם המוסיקות הממוסדות, ואפילו עם ענפים של המוסיקה הקלאסית 
והמוסיקה הפופולארית. הם הושפעו מהן, בין אם על ידי אימוץ מנגינות מתוך הרפרטוארים 
הנ"ל, או ביצירת מנגינות מקוריות בהשפעת הסגנונות של אותם רפרטוארים. נוסף לכל אלה 
חשוב לציין את המפגשים של מוסיקאים יהודים עם המוסיקה הטורקית ועם המוסיקה של 
עמי הבלקן, ובארץ ישראל –  את המפגש עם המוסיקה הערבית והמוסיקה של עדות המזרח. 
הנחת העבודה היא שלכל אלה יש ביטוי במוסיקה של יהודי מזרח אירופה. וכל מי שבא לחקור 
ולנתח את הרפרטואר החסידי שומה עליו לקחת בחשבון את מגוון הסגנונות וההשפעות.33

בתיאור ההיבט המודאלי של ניגוני הריקוד, בשלב המוקדם של המחקר בשנות השבעים של 
המאה העשרים, וגם עם חידושו, בחרנו ללכת בעקבות אידלסון וברגובסקי ולאמץ את שמות 
הסולמות והמודוסים שבתורת המוסיקה המערבית, כנקודת מוצא ולצורך הקומוניקציה 
עם הקוראים הפוטנציאליים, אפילו לגבי ניגונים אשר בנויים רק לכאורה במתכונת לחני 
המוסיקה הזאת. וזאת, למרות שבמהלך הניתוח החדש של ניגונים אלה חשפנו את המורכבות 

28   ראו: טרסי 2002a, במיוחד עמ' 170 ואילך. הדוגמאות השונות של "הרחבה" שמביא טרסי מתפילות שונות אינן 
מציגות זהות מודאלית אחת. לפיכך אפשר שתופעת ה"הרחבה" מצביעה על מגוון של מודוסים השייכים ל"מסגרת 
מודאלית מזרח אירופית" אחת שטרם אובחנה בספרות המחקרית, ואשר תת-מנעד דמוי מינור הוא אחד האלמנטים 

המשותפים להם.
29   ראו: נצקי 2004, עמ' 161-163.

30   שם, עמ' 163.

31   שם, עמ' 167.
32   שם, עמ' 173-163, 195, 199-198, 212-210.

33   דוגמה ספרותית לשינויים שחלים בלחנים העוברים מבעלות אחת לשנייה ומפונקציה אחת לזולתה ראו י. ל. 
פרץ, גלגולו של נגון.
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המודאלית של חלק מהם ואת קיומם של תת-סוגים מודאליים.34 כמו כן אימצנו את המונחים 
ששימשו אצלם לציון מודוסים אופייניים לרפרטואר המזרח-אירופי, שאינם חלק מהמערכת 
הסולמית המערבית, והעדפנו אותם על פני שמות השטייגערים, משום היותם נייטרלים ובלי 

קונוטציות ספציפיות שיש לשמות המקאמאת והשטייגערים.35

עם זאת, עלינו להדגיש כי בניתוח הלחנים החסידיים, צעדנו בדרך שונה, כהמשך לרעיונות 
36 הניתוח המפורט החדש הביאנו למסקנה כי 

ולעקרונות שהבענו במאמרנו משנת 1974. 
הצגה כוללנית של המסגרת הסולמית אינה מספיקה להבנת המודאליות )כפי שאינה מספיקה 
להבנת המקאם או השטייגער(. לשם כך יש צורך להתייחס להיבטים נוספים, כגון: מורכבותו 
של המנעד של הניגון השלם הנוצרת מצירוף המנעדים של כל קטע וקטע; הצלילים המרכזיים 
בניגון והזזת המרכז המודאלי במעבר מקטע לקטע; החוקיות המלודית אשר מגדירה את כוחות 
המשיכה בין הצלילים ואת ההיררכיה שביניהם )"דּוְקטּוס", בפי תאורטיקנים(; ההתפתחות 
המלודית בין הקטעים; מוטיבים אופייניים; ואחרון אחרון, היבטים ריתמיים וצורניים אשר 

משפיעים על התנהלות הניגון.37

ב. הרפרטואר – שלבים בהתגבשות הקורפוס המחקרי 

בשנת 1974, בשלב הראשון של מחקרנו, פרסמנו את האנתולוגיה 101 ניגוני ריקוד חסידיים, 
שיועדה לבתי הספר ולציבור הרחב ואשר כללה מידע אתנוגרפי בסיסי.38 את הבסיס לניתוח 
המוסיקלי של הניגונים הצבנו, כאמור, במאמר המתודולוגי שהתפרסם באותה שנה עם נספח, 
בו כללנו מלבד ניגוני ריקוד חסידיים גם ניגוני ריקוד מהרפרטואר הכלי של הכליזמרים.39  
ועתה, כאשר שבנו להשלים את מחקרנו, בדקנו אם התפיסות והממצאים שהצגנו במאמר 
הנ"ל תקפים עדיין ושקלנו מה יהיה השלב הבא. גם תהינו אם הרפרטואר שנספח למאמר 
מתאים להיות הקורפוס המחקרי של עבודתנו. תחילה, בחרנו לעסוק בהיבט הקצבי שטרם 
טופל, וכללנו בקורפוס הנבדק את 250 הניגונים שבנספח למאמר, יחד עם אותם הניגונים 
מהאנתולוגיה אוצר החסידות שלא נרשמו בנספח. את הרפרטואר ההומוגני הזה מבחינה 
גיאו-היסטורית,40 שעתה מנה 271 ניגונים, כולם מהקלטות ארכיון הצליל הלאומי שבספריה 
הלאומית בירושלים )לשעבר: הפונותיקה הלאומית(, ראינו לנכון להרחיב על ידי ניגוני ריקוד 
שרובם נאספו בתקופות קדומות יותר בארצות אירופה ובארצות הברית של אמריקה. כך צרפנו 
אליהם: )א( מבחר ניגוני חב"ד מתוך שני כרכים של ספר הניגונים בעריכת שמואל זלמנוב,41 
)ב( שלושה עשר ניגוני קרלין מההקלטות החדשות שבאוספי ארכיון הצליל הלאומי )הקלטה 

מס' cd 2864 (, )ג( מבחר ניגוני כליזמרים מתוך האנתולוגיה של ברגובסקי,42 

34   את תת-הסוגים הללו נציג בנפרד באחד הפרקים הבאים של מחקרנו זה. 
 Yaakov mazor & :35   כך העדפנו פריגיש )על "חיג'אז או "אהבה רבה"(, ודורי-אוקראיני )על "מי שברך"(. ראו
  andre hajdu. 1974. "the hasidic dance-niggun, a study collection and its Classificatory analysis", Yuval

.iii, pp. 148-150
36   העקרונות לבחינת המודאליות של הניגונים נקבעו במאמר הנ"ל )ראו לעיל, הערה 35( כחלק מהניתוח הכולל, 
והם: 1. מתן דגש ראשון במעלה למנעד, כצעד ראשון בהגדרת המודוס, תוך הבחנה בין "המנעד הרצוף", "המנעד 
הכולל" והטסיטורה. 2. בחינת כל קטע מקטעי הניגון בנפרד, כדי לעמוד על היחסים שבין הקטעים. 3. קביעת המודוס 

של הניגון על יסוד הממצאים של הניתוח בשני השלבים שקדמו. ראו: שם, עמ' 138/9, 150/1.
37   השוו דליה כהן תשמ"ו, עמ' 206-209,  על מודאליות ב"מוסיקות עממיות" בעולם המערבי ועל מגדירי המסגרת 

המודאלית במוסיקות חוץ  מערביות.
38   היידו-מזור, אוצר החסידות – 101 ניגוני ריקוד חסידיים, ירושלים תשל"ד. בשתי המהדורות הבאות, תשמ"ח 

ו-תשס"א, נוספו הסברים ומידע מעודכן בעברית ובאנגלית.
39   ראו מזור-היידו )1974, לעיל הערה 35(. הנספח כלל בין השאר מספר רב של ניגונים שנרשמו באנתולוגיה אוצר 

החסידות.
40   שני פרמטרים קבעו את ההומוגניות של הרפרטואר: א. הקלטתו בישראל, ב. במשך תקופה של פחות מעשר שנים.

41   שמואל זלמנוב )עורך(, ספר הניגונים, כרך א, ברוקלין תש"ט, כרך ג, כפר חב"ד תש"מ.
42   ברגובסקי 2001.
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)ד( מבחר ניגוני כליזמרים מתוך האנתולוגיה "מסורת הכליזמרים בארץ ישראל",43 שאף הם 
נרשמו לפי הקלטות ארכיון הצליל הלאומי. הקובץ המחקרי הזה, שמנה עתה 345 ניגונים, 
היה הבסיס למחקר החדש. בשלב הראשון בדקנו, כאמור, את ההיבט הריתמי של הניגונים, 
והפעם באמצעות תוכנת מחשב, במטרה לחשוף את המבנים הריתמיים האופייניים לקטעי 
הניגונים תוך התייחסות למבנה הכללי של כל ניגון וניגון.44 במהלך בדיקה זו נוכחנו לדעת 
כי למרות הקרבה הגדולה שבין ניגוני שתי הקבוצות – ניגוני הריקוד הקוליים של החסידים 
וניגוני הריקוד הכליים מרפרטואר הכליזמרים45 – שהתפתחו כשני ענפים של גזע אחד, לכל 
ענף יש נוסחאות קצביות ומבנים צורניים אשר אופייניים רק לו. גם אי אפשר היה שלא להבחין  
בהבדלים שביניהם הנוגעים למנעד ולמודאליות. לפיכך סברנו כי עדיף יהיה לבדוק ניגוני כל  
ענף בנפרד, לפני השוואת הממצאים והסקת המסקנות על המשותף לשניהם ועל המפריד 
ביניהם. מתוך כך התעורר גם הצורך לבדוק ולהגדיר את המאפיינים הריתמיים, המלודיים 
והצורניים המייחדים כל אחד מהם. על כך דיווחנו במפגשים של קבוצת חוקרי אשכנז במרכז 
לחקר המוסיקה היהודית, וגם הצגנו שם רשימת קריטריונים המגדירים את מאפייני הסגנון 

הכלי בהשוואה לסגנון הקולי.46

ג. המודאליות של ניגוני הריקוד

כבר בשלב המוקדם של המחקר התברר כי לשתי הקבוצות, ניגוני הריקוד המושרים בפי החסידים 
וניגוני הריקוד הכליים שברפרטואר הכליזמרים, מסגרת מודאלית משותפת. ממצא זה חיזק 
אותנו בנטייתנו הראשונה לכלול בקורפוס של המחקר המתחדש ניגונים משתי הקבוצות. 
אפשר כי זהו גם מקור הטעות שעושים בדורות האחרונים מוסיקאים, חובבי מוסיקה ואפילו 
חוקרים, בזיהוי ניגוני כליזמרים כניגונים חסידיים.47 לפיכך ראינו לנכון להציג את הממצאים 

המשותפים לשניהם, לפני שנפנה לניתוח המפורט של ניגוני הריקוד של החסידים.

1. לקבוצת ניגונים גדולה יש חזות מג'ורית-מינורית מערבית. אך בדיקה מעמיקה חשפה תחת 
החזות הזאת יסודות מודאליים שאינם חלק אורגני של המערכת המג'ור-מינורית.

2. קבוצה גדולה שניה מבוססת על מערכות מודאליות אחרות, המשותפות למוסיקה של עמי 
מזרח אירופה –  אוקראינה, פולין, הונגריה, מולדביה וארצות הבלקן – ולמוסיקה הטורקית. 
הסולמות בקבוצה זו מאופיינים ע"י הסקונדה המוגדלת ונבדלים זה מזה ע"י מיקומה של 
הסקונדה הזאת במערכת הסולמית. לכמה מהם מאפיין נוסף: הם אינם בנויים במתכונת 
המחזורית של האוקטבה הזכה. וכך, צליל מסוים באוקטבה הראשונה יכול להיות שונה בחצי 
טון באוקטבה השנייה.48 המודוס המוכר ביותר בקבוצה זו הוא זה עם הסקונדה המוגדלת בין 
הצליל השני והשלישי, המכונה "פריגי-מותק" בפי ברגובסקי, "פריגיש" בפי החזנים והכליזמרים, 
או "פריגי יהודי" בכתובים שונים. המודוס הזה מצוי ברפרטואר שלנו במנעדים שונים. הרכבו 

43   יעקב מזור )2000(, מסורת הכליזמרים בארץ ישראל, ירושלים. יובל סדרת מוסיקה 6, המרכז לחקר המוסיקה 
היהודית, ירושלים.

44   זאת עשינו בעזרתו האדיבה של מר מרדכי )מוטי( נאמן ש"תרגם" את הערכים הריתמיים של כל הניגונים 
לשפת המחשב.

45   על אודות ההבחנה בין שתי הקבוצות ראו מזור הנ"ל )לעיל הערה 43(, במבוא, סעיפים 5 ו- 6, עמ' כח-מג, 
ובמיוחד עמ' כט, לב.

46   תוצאות חלקיות של ניתוח המקצב, והקריטריונים שנקבעו להבחנה בין שתי הקבוצות, הוצגו בשני מפגשים של 
קבוצת החוקרים הנ"ל, ב- 8.5.2005 וב- 25.3.2007. הממצאים של שני התחומים יתפרסמו, כך אנו מקוים, במאמר נפרד.
47   דוגמה אופיינית הוא לחן השיר של אלתרמן "הוא והיא על הגג" שזוהה כניגון חסידי )על כך ראו: אליהו הכהן, 
)תשמ"ה( בכל זאת יש בה משהו– שירי הזמר של תל-אביב, דביר, ירושלים, עמ' 86(, בעודו שאול מרפרטואר הכליזמרים 
או משיר עממי ידוע בשפת יידיש; השוו: מאיר נוי. 1998. מעיני הזמר –  השפעות לחנים יהודיים ממזרח-אירופה על 
הזמר העברי, ת"א:  250-248, מס' 114; וראו גם: אדוין סרוסי. 1999. "חנה'לה התבלבלה" חמישים לארבעים ושמונה, 

ירושלים: ון ליר, עמ' 277-269.
48   ראו תוים דוגמה מס' 1א, ב, ד; על תופעה זו, המשותפת גם למערכת השטייגער, כבר עמד ברגובסקי בכתביו 

)למשל 2001, עמ' 15(. וראו גם אבנארי 1971, עמ' 13, דליה כהן תשמ"ו, עמ' 81 ומועלם 2006, עמ' 64. 
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הצלילי של אחד מהם זהה לשורת הצלילים של שטייגער "אהבה רבה" )ראו תוים, דוגמאות  
מס' 1א; מס' 2; מס' 3(.49 מודוס שני, עם הסקונדה המוגדלת בין צליל הטרצה הקטנה 
והצליל הרביעי, הוא המודוס המכונה בפי אידלסון בשם "דורי-אוקראיני", או "אוקראיני", ובפי 
ברגובסקי "דורי-מותק", ושורת הצלילים שלו זהה לזו של שטייגר "מי שברך" בירידה )ראו תוים, 
דוגמאות מס' 1ב; מס' 4; מס' 5(.50 מודוסים עם סקונדה מוגדלת בין הצליל הרביעי והחמישי 
או בין הצליל החמישי והשישי הם נדירים ביותר ברפרטואר שלנו. בעוד השניים הראשונים 
שכיחים במוסיקה של כל עמי אירופה המזרחית והבלקן, שני האחרונים מצויים ברפרטואר 
הטורקי ובמוסיקה של עמי הקווקז בלבד, ואצלנו הם מיוצגים רק ברפרטואר של הכליזמרים 
הארצישראליים, בענף המכונה בפיהם בשם "ניגוני מירון", ואינם מופיעים כלל בניגוני הריקוד 

של החסידים )ראו תוים, דוגמאות מס' 1ג ו-ד, מס' 6 ומס' 7(.51

3. השלד הצלילי של קבוצה קטנה יותר של ניגונים זהה לכאורה לארבעה מודוסים המוכרים 
לנו מן המוסיקה האירופית של הרנסאנס – דורי, פריגי, אאולי, ומיקסולידי. אולם מסתבר, 
כי גם לניגונים אלה, בדומה לניגוני הקבוצה הראשונה, יש מאפיינים ייחודיים שונים שאינם 

בנמצא במודוסים הנ"ל.

4. קבוצה גדולה שלישית היא של ניגונים אשר מבוססים על יותר ממודוס אחד. למודאליות 
זו קראנו בשם "מודאליות דו-ערכית" )ראו להלן סעיף ד(.

5. קבוצה קטנה של ניגונים מיוסדים על לחנים ערביים שבמקור נמנו עם מקאמאת כגון ביאת 
וסיגא, ועל לחנים "מזרחיים" אחרים. חלק מהם חדרו לרפרטואר החסידי, כנראה הודות 
לאירועים בהם השתתפו חסידים ובני עדות המזרח. רבים מהם מושרים בחגיגות ל"ג בעומר 
במירון, בחתונות, או מנוגנים ע"י כליזמרים באירועים אלה )ראו תוים, דוגמאות מס' 8 ו- 9(.52 
בקבוצה זו מצויים גם ניגונים שאפשר להבחין בהם בבירור השפעות דו-תרבותיות, כגון קטע 

עם מלודיה מזרח תיכונית לצידו של קטע במינור הרמוני מערבי.53

ד. המודוסים בניגוני הריקוד החסידיים – סיכום סטטיסטי

בפרק הקודם התייחסנו לרפרטואר של שתי הקבוצות: הקולית שבפי החסידים והכלית 
שבנגינת הכליזמרים. מכאן ואילך נתרכז במודאליות של הקבוצה הראשונה, הקולית, תוך

49   דוגמה מס' 2 - ניגון שמחה של חסידי חב"ד )לפי היידו-מזור, עמ' 44, מס' 38(; דוגמה מס' 3 -  ניגון כלי אשר 
מבוסס על שיר פופולרי, ערבי-טורקי )לפי מזור 2000, מס' 56, עמ' 216-215(.

50   דוגמה מס' 4 -  ניגון ריקוד פאן-חסידי "והאר עינינו בתורתך" )לפי מזור-היידו, עמ' 207, מס' 113(, ודוגמה מס' 
5 - "הורה" כלית )שם, עמ' 169, מס' 5(. במונח "ניגון פאן-חסידי" )ברבים: ניגונים פאן-חסידיים( בחרנו לציון ניגון 
אשר מושר בפי חסידי שושלות רבות ואשר מקורו השושלתי אינו ידוע; כינויו בפיהם, ביידיש,"וועלטס ניגון" ובעברית 

)לא תקנית( "ניגון של העולם" או "ניגון עממי".
51   מניגוני מירון: דוגמה מס' 6 "ניגון אלשטיין" )מזור 2000, מס' 51, עמ' 204/5( הוא במודוס שנרשם בדוגמת תוים 
מס' 1ג; דוגמה מס' 7, "ניגון טורקי" )לפי מזור-היידו, עמ' 170, מס' 8( הוא במודוס שבדוגמת תוים מס' 1ד; ראו גם 
מזור 2000, עמ' 248. אם ניגונים אלה הם ממקור טורקי או שרק הושפעו מן המוסיקה הטורקית זאת הנה שאלה 

שהמחקר יידרש לתת עליה תשובה בעתיד.
52   דוגמה מס' 8, "ניגון ראש הישיבה", הוא ניגון ריקוד של חסידי בויאן לאירועים חגיגיים. הוא נקרא כך כי ראש 
הישיבה רוקד לצליליו עם כל חתן בחתונתו; דוגמה מס' 9 הוא ניגון החתונה "עוד ישמע" הפאן-חסידי )לפי היידו-
מזור, מס' 12, עמ' 19(; השוו אותם לאידלסון )1929(, עמ' 29, דוג' 3, 4, במקאם ביאת וסיגא. ראו גם: תוים דוגמה 
מס' 10 )לפי היידו-מזור, מס' 100, עמ' 94( שהוא לחן ערבי שאומץ על ידי הרבי מלעלוב ומקורו טרם אותר; "עוזר 
דלים" המבוסס על שיר אהבה ערבי )השוו: תוים דוגמה מס' 11, לפי מזור-היידו, עמ' 242, מס' 210, לספרה של ברכה 
צפירה )1978(, קולות רבים, גבעתיים, הוצ' מסדה, עמ' 220(; וכן שירי ל"ג בעומר כגון "בר יוחאי", "ואמרתם כה לחי" 
)מזור-היידו, עמ' 233, מס' 184/5, עמ' 243, מס' 213( שמקורם בעדות המזרח, וכן ניגון פן-חסידי ששרו בירושלים 
במוצאי שבת עם "המבדיל בין קודש לחול" )תוים דוגמה מס' 12, השוו לדוגמה מס' 13, "עזרני אל חי", לפי זלמנוב, 
כרך ג, עמ' 58-57, מס' 265(. ברפרטואר הכליזמרים נקלטו כנראה גם מנגינות ממקור דרוזי. על כך מעידים הכינויים 

של מספר ניגונים. ראו למשל מזור 2000, עמ' 225-221, מס' 61-59. 
53   ראו למשל,  "אמר רבי עקיבא" )היידו-מזור, עמ' 12, מס' 8(, ניגון לל"ג בעומר, קטעים א-ב. על כך ראו בהרחבה 

י. מזור, "שירי ל"ג בעומר בפי החסידים - טקסטים, לחנים ומקורות מזרחיים", בהכנה.
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התייחסות – כאשר נחוץ – לפרמטרים נוספים )מבנה, מקצב, מלודיה(. לעתים, לשם השוואה, 
נפנה את הקורא גם למודאליות של ניגוני הריקוד הכליים מרפרטואר הכליזמרים.

ב-260 הניגונים הקוליים, שהם כ- 75% של הקובץ המחקרי השלם, איתרנו שמונה "מודוסים".54 
חמישה מן המוסיקה האומנותית של עמי אירופה )מג'ור, מינור לסוגיו, דורי, פריגי ומיקסולידי(, 
שני מודוסים מן הרפרטואר היהודי )פריגיש ודורי-אוקראיני(55 ומודוס  נוסף – פנטטוני – אשר 
מצוי במוסיקה העממית של עמי מזרח אירופה ומערבה.56 את הניגונים ה"דו-ערכיים", אשר 
מורכבים משני מודוסים או יותר, חילקנו לשלושה סוגים: "דו-ערכי ארעי", בו הניגון פותח 
ומסיים באותו מודוס והמודוס השני מצוי רק בקטע פנימי )ראו: תוים דוגמה מס' 14 לפי 
מזור-היידו, עמ' 195, מס' 77(; "דו-ערכי מוחלט", בו אי אפשר לקבוע מי הוא המודוס הראשי 
ומי המשני, כגון כאשר הניגון פותח במודוס אחד ומסיים בשני )ראו: תוים דוגמה מס' 15, 
לפי היידו-מזור, עמ' 26, מס' 19(; "דו-ערכי עם ז'וקסטפוזיציה", כאשר בקטע אחד, לפחות, 
משמשים בערבוביה שני מודוסים שונים )ראו: תוים דוגמה מס' 16, לפי מזור-היידו, עמ' 195, 
מס' 78(.57 משקלם הסטטיסטי של הניגונים לפי המודוסים הוא כדלהלן: במקום הראשון 
ניגוני המינור לסוגיו עם 57.4%; אחריהם הדו-ערכיים – 19.3%; מג'ור - 9.2%; פריגיש – 8.4%; 
כל השאר )דורי, פריגי, מיקסולידי, דורי-אוקראיני, פנטטוני( – 5.6%. הממצא המרשים ביותר 
הוא מרכזיותם של הניגונים המינוריים.58 כמו כן הופתענו מן המקום השני של הדו-ערכיים 
וממספרם המועט יחסית של הניגונים במודוס פריגיש )במקום הרביעי אחרי הניגונים המג'וריים(. 
מגמה זו משמעותית במיוחד לנוכח מיקומם ההיררכי של שלושת המודוסים בניגונים הכליים 
מרפרטואר הכליזמרים59: במקום הראשון הדו-ערכיים –  38%; אחריהם, הניגונים בפריגיש 
– 29.6%; והניגונים במינור רק במקום השלישי עם 15.5% בלבד. בקרב הניגונים הנותרים 
המונים יחדיו כשבעה עשר אחוזים, בולטים במיוחד המודוס הדורי והדורי-אוקראיני )כ- 
10%(, וכן העדרם של המודוס המיקסולידי והפנטטוני. נמצא שגם הבחינה המודאלית של 
שני הרפרטוארים – החסידי והכליזמרי – מצביעה על שונותם הסגנונית, שונות אשר אף היא 

תומכת בצורך להפריד בין שני הרפרטוארים, הקולי והכלי, בהליך המחקרי.

ממצא זה הביא אותנו למחשבה שבדיקת המודאליות של ניגוני הריקוד החסידיים חייבת לכלול 
השוואה בין ניגוני השושלות השונות. שכן אפשר שהמודאליות עשויה לשמש כאחד הכלים 
בהגדרת הייחודיות של כל שושלת ושושלת ובמיצוי ההבדלים הסגנוניים שבין השושלות. 
מחקר מפורט כזה טרם נעשה. עם זאת, בחרנו להגיש כאן ממצאים ראשונים מהשוואת ניגוני 
שתי שושלות, קרלין וחב"ד, אשר מתועדות היטב ומיוצגות במידה מסוימת בקורפוס המחקרי 
שלנו. יתרון ההשוואה ביניהן הוא בהיותן ממוקמות באזור גיאוגרפי אחד, הוא האזור הצפון-
מזרחי של מפת החסידות. ואכן, מההשוואה של קבוצות הניגונים של חב"ד ושל קרלין זו לזו, 
ומהשוואת כל אחת מהן למאגר הכללי התברר כי המגמה הכללית שתוארה לעיל -  לאמור:

54   המונח "מודוסים" מתייחס מכאן ואילך לכל הסולמות והמודוסים בין שצוינו בפרק הקודם ובין שנוספו עליהם 
בפרק הזה.   

55   המודוס הדורי-אוקראיני מצוי בעיקר בקטעים של ניגונים "דו-ערכיים", עליהם נעמוד להלן. ניגון הריקוד "והאר 
עינינו", לעיל הע' 50, הוא יוצא מן הכלל המעיד על הכלל.

56   הסולם הפנטטוני, שהוא תופעה מודאלית מוכרת בתרבויות מוסיקליות שונות, ברפרטואר שלנו לרוב איננו 
עצמאי אלא חלק מובנה  בתוך המינור. מאידך, רק ניגון אחד עם יסודות פנטטוניים מצוי אצלנו בסולם מג'ור. 

57   כאמור לעיל )הערה 20(, אצל ברגובסקי )1962, עמ' 294(, המונח מציין הופעה ארעית של מרכז טונאלי שני 
בשיר עממי או בקטע של ניגון. השימוש שאנו עושים במונח ז'וקסטפוזיציה הוא לציון תופעה שהיא יותר נדירה, 

וזאת בעקבות ז'אק שאיה 1961, עמ' 194 ואילך.  
58   גם אידלסון )1929 עמ' 398( מציין את מרכזיותם בשיר העם )ביידיש(, שכן 65% מהם באוסף קיפניס ו- 76.2% 
באוסף קאהן הם במינור, ובכך הוא רואה "ביטוי גזעי". וכן ברגובסקי בכתביו )1946, עמ' 7-6; 1962, עמ' 294; 2001, 
עמ' 15(. אך הוא מסביר זאת בכך ששיר העם הגרמני ושירי העמים הסלאבים המזרחים שהשפיעו על המוסיקה 

היהודית הם לרוב בסולם המינור הטבעי )הנ"ל 1962, שם(.
59   לממצאים הבאים יש להתייחס בהסתייגות מסוימת שכן מספרם של הניגונים הכליים בקובץ המחקרי שלנו 
מגיע רק כדי רבע ממספרם של הניגונים הקוליים. בעתיד כשנשווה בין הז'אנרים נוסיף לקורפוס ניגונים מרפרטואר 

הכליזמרים בארץ ומחוצה לה. מכל מקום, השוני שבין הז'אנרים – משמעותי ומרשים.
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הדומיננטיות של ניגוני המינור לסוגיו, הניגונים הדו-ערכיים במקום השני ואחריהם בסדר 
יורד, ניגונים במג'ור וניגונים בפריגיש - אמנם משותפת לניגוני שתי השושלות. אך משקלם 
הסטטיסטי שונה. אצל חב"ד ניגוני המינור מונים ב- 17% פחות מאשר בקובץ המחקרי )אצל 
קרלין רק שבעה אחוזים פחות( ואילו משקלם של הדו-ערכיים רב יותר בשתי השושלות 
–  23% אצל חב"ד וכמעט 22% אצל קרלין. זאת ועוד: ההיררכיה בין ניגוני המג'ור והפריגיש 
דומה אצל חב"ד להיררכיה הקיימת ביניהם במאגר הכללי. אך ניגוני המג'ור והפריגיש יחדיו 
מונים אצל חב"ד 30% מכל הניגונים, לעומת כ- 22% אצל קרלין ורק 12.6% במאגר הכללי. 
בתוככי חב"ד ניגוני המג'ור מקדימים במעט את ניגוני הפריגיש, אך אצל קרלין מצאנו רק 
ניגון אחד במז'ור; ואחרון אחרון, גם בקרלין וגם בחב"ד אין כלל ניגונים במודוסים דורי, פריגי, 
מיקסולידי ודורי-אוקראיני. לפחות בכך נבדלות אפוא שתי השושלות מאחיותיהן. לעומת זאת 
ברפרטואר של חסידות קרלין מצויים כמה ניגונים המבוססים על לחנים ערבים וטורקים שאינם 
ברפרטואר החב"די. תופעה זו ניתן להבין כתוצאה מהמגעים המתמשכים של חסידי קרלין 

בטבריה ובצפת עם ערבים תושבי הגליל, ובמיוחד בהקשר עם חגיגות ל"ג בעומר במירון.60

ה. דברי סיכום

במאמר הזה, פרק המבוא למחקרנו המחודש, סקרנו תפיסות וגישות של חוקרים, חזנים 
וכליזמרים אשר התייחסו להיבט המודאלי במהלך פעילותם המחקרית או הביצועית במאה 
העשרים, והצבענו על היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם. אל מול הסקר הזה הצגנו את 
הדרך בה בחרנו להתמודד עם הנושא ואת הפרמטרים העיקריים לניתוח הרפרטואר החסידי. 
גם תארנו שלבים בהתגבשות תפיסתנו והזכרנו מספר מפגשי חוקרים שהתקיימו במסגרת 
פעילותו של המרכז לחקר המוסיקה היהודית, בהם הצגנו ממצאים חלקיים של המחקר. 
במהלך התיאור של המחקר בפרק הזה, שלבי התפתחותו והצגת הממצאים, התייחסנו 
פעמים אחדות להיבטים ולנושאים שבדקנו במהלך המחקר ואשר לא סיכמנו במאמר הזה. 

את אלה בכוונתנו להציג בעתיד.

60   ראו למשל מזור 2000, עמ' כט ומס' 75.
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