המסורות המוסיקאליות שבעל  -מה
ש

ש

בקרב קהולות ומוראל
דרכו בדלקה וכווונו מחקר

אורי שרגלם

מבוא
דומה שאין היום חילוקי דעות בדבר נחיצותו של מחקר המסורות שבעל  -פה בקרב
קבוצות אתניות בכלל ובקרב קהילות ישראל בפרט  ,למען הבנה עמוקה ונכונה יותר
של חייהן ותרבותן  .מקובל לראות את הביטוי להבנה כזאת בתיאור מדויק של מערכת
אמונות ומנהגים  ,שיחשוף את הרבגוניות של חיי הקהילה  ,ולא רק של חיי הרוח של
העילית

האינטלקטואלית .

1

שכן אותם בני עלייה מקרב הקהילות שניסחו את דבריהם

בכתב הביעו בכך דעת יחידים  ,שלא בהכרח שיקפה את המציאות אלא את המצב כפי
שהשתקף בעיני הכותב בלבד  .חשיפה כזאת של חיי הקהילה בכל רבגוניותם היא
פועל  -יוצא של שיטות מחקר  ,שמאפשרות חדירה עמוקה לתוך תוכם של כל התחומים
בעולמה התרבותי של הקהילה הנחקרת  .אכן אנו עדים בשנים האחרונות להתמקדות
גוברת והולכת של המחקרים בתחומי תרבות מוגדרים ומבודדים זה מזה מתוך מגמה
לפתח שיטות מחקר שיתאימו לכל תחום ובכך יאירו במדויק את מושא המחקר .
כתוצאה מזה הולכים ומתבהרים לנגד עינינו לא רק מיגוון של נושאים מתחומי

התרבות השונים  ,אלא גם זיקותיהם ההדדיות  ,ועל  -ידי כך מצטיירת בהדרגה התמונה
השלמה של התרבויות היהודיות .
אולם לא כל התחומים זכו להשתלב במידה שווה בתהליך הזה והשתלבותה המלאה
של המוסיקה המסורתית היא עדיין בגדר משאלת לב  .זאת על אף היות המוסיקה חלק
אינטגראלי כמעט בכל אירוע חברתי  -תרבותי בקהילות ישראל  ,יהא זה אירוע מתוך

מחזור החיים או מחזור השנה  ,אירוע ליטורגי  ,פארא  -ליטורגי  ,או חילוני  .אי  -שילוב
זה נובע ממספרם המצומצם  -מאוד של מימצאים אתנומוסיקולוגיים משמעותיים
מתוך המסורות המוסיקאליות השונות .

2

דלות כמותית זו הינה תוצאה של מחקר

1

ראה  :יסיף  ,עמ ' . 22

2

במחקרים אחדים אמנם הועלו זיקות לתחום המוסיקה  ,אולם אלה לא ננדקו כלל  ,אלא נותרו

מצריך עיון '  -ראה  ,למשל
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( המוסיקולוגיה )
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בכלל  ,שעד לפני תקופה לא  -ארוכה לא עסקה בחקר

מסורות מוסיקאליות שבעל  -פה  ,אלא רק בניתוח סגנונות של מחברים בודדים על -

סמך כתביהם וחיבוריהם המוסיקאליים  .סיכומי הניתוחים הללו סייעו לחוקרים לגבש
תיאוריות של זרמים אמנותיים  -מוסיקאליים שהם  ,מטבעם  ,נוגעים בעיקר בחיי הרוח
של העילית החברתית  .עם גיבושה של האתנומוסיקולוגיה כענף  -מחקר נפרד  ,הוחל גם
בבדיקת רפרטוארים מוסיקאליים שאינם
חוץ  -אירופיות ,

מוסיקאליות

ורק

כתובים  ,תוך

בשנים

שימת דגש על חקר תרבויות

האחרונות התגבשו שיטות וטכניקות

שמצליחות לבודד את התופעה המכונה ' מסורת מוסיקאלית ' ולחדור לתוכה כדי לתאר
את רכיביה ומבניה .

בכוונת מאמר זה להצביע על יישומן של מספר דרכי  -בדיקה אתנומוסיקולוגיות
בחקר המסורות המוסיקאליות של קהילות ישראל  ,ועל האפשרויות שדרכים אלה
פותחות בפנינו לא רק להעמקת המחקרים אלא גם להתמקדות בכיוונים מוגדרים
ובזיקות המגוונות שבין המוסיקה לתחומי תרבות אחרים .

א  .מסורת מוסיקאלית וכלי המחקר
במונח ' מסורת מוסיקאלית ' אנו מתכוונים לסדרת תופעות אקוסטיות  ,שנושאות בחובן

משמעויות אסתטיות  ,ערכיות  ,או סמליות בעיני בני הקהילה  3 .יש בכך כדי להפנות את
תשומת  -ליבו של החוקר גם לכל אותן תופעות אקוסטיות שהן רלוואנטיות לתחום

תרבות זה  ,אשר הוזנחו בעבר  .כמו  :צלילים בעלי גובה בלתי מוגדר ( אינטונאציה של

החלשה

דיבור ) ,

( גליסאנדו )

כלפי מעלה או מטה  ,לפני הצליל או לאחריו  ,הדגשות

מיוחדות של עיצורים מסוימים ועוד  .עד השנים האחרונות נתפסה המוסיקה על  -ידי
החוקרים אך ורק כמערכת צלילים בעלי גובה מוגדר  ,המאורגנים בקבוצות מחזוריות
קטנות

( מוטיבים )

או גדולות יותר

( פראזות ) ,

בעזרת מערכת מקצבית כלשהי הכוללת

ערכי זמן שונים  .ראייה מצמצמת זאת של המוסיקה נבעה מתוך כך שהיא נבדקה
מהבט ' אובייקטיבי ' בלבד  ,שהיה למעשה ראייה סובייקטיבית של החוקר  .בדיקה
כזאת לא הביאה בחשבון תופעות אקוסטיות  ,שהיו אמנם זרות לעולמו המוסיקאלי של
החוקר אך בעולמה התרבותי של הקהילה הנחקרת היו בעלות תיפקודים רבים  ,מהם

גלויים לבני הקהילה  ,ומהם  -נסתרים  .ואילו בדיקה עכשווית של מסורת מוסיקאלית
משתמשת

בכלי

מחקר

משופרים

של

האתנומוסיקולוגיה

בשנים

האחרונות ,

המאפשרים חדירה עמוקה לתחום זה וחשיפת מרב רכיביו הרלוואנטיים תוך הצבה

נכונה של החוקר  ,של ידיעותיו ושל עמדותיו מול החומר הנחקר  .שניים מתוך שורת

הכלים הללו נראים בעיניי חשובים ביותר לענייננו  ) 1 ( :הדיאלקטיקה הידועה בכינוי
 4כלומר  :בדיקת כל תופעה ומשמעויותיה על  -פי דעת בני הקהילה  ,הסקת
ס11ס -
3

ראה

:

4

ראה

:

.

בקייה עמ ' . 33 - 29

.

פלטו עמ ' . 84 - 67
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מסקנות על  -ידי החוקר  ,בדיקה חוזרת של המסקנות ( או חלקן ) על  -פי בני
וחוזר חלילה

; ()2

הקהילה ,

ניתוח פאראדיגמאטי  ,כלומר  :השוואות בין ואריאנטים רבים של

אותם רכיבים ומציאת מודלים של השווה והשונה  .השגת תוצאות משמעותיות בעזרת
שני כלים אלה מחייכת התמקדות על קורפוס רחב ביותר  ,שעשוי לכלול את מרב
המוסיקאליות ,

האפשרויות

ולא התגדרות בדוגמאות מעטות בביצוע מידען אחד .

קורפוס כזה יכול להיקבע באמצעות שלושה שלבי חדירה לעולמם המוסיקאלי של בני
הקהילה

:

()1

מיון

הרפרטוארים

המוסיקאליים  -המסורתיים

המנגינות באירוע שלם או ברפרטואר שלם

;

( )3

;

() 2

הכרת

מכלול

ניתוחים על הציר הסינטגמאטי

והפאראדיגמאטי של קטעים ותלקי רפרטואר .

ב  .עולבי חדירה לעולם המוסיקאלי
ו  .מווז הרמרטוארום המוסיקאליים המסורתיים
בשלב הראשון  ,דהיינו הכרת הרפרטואר המוסיקאלי  -המסורתי ומיונו על  -פי תפיסתמ
של בני הקהילה  ,מוצאים אנו שלושה קריטריונים המשותפים כמעט לכל קהילות
ישראל  ,והם

)1( :

כיפור  ,וכד ' ) ( ) 2

סיווג הרפרטואר על  -פי מועדי השנה ( מנגינות של שבת  ,של יום -

סיווג על  -פי קריטריונים חברתיים (שירי חתונה  ,שירי ילדים  ,שירי

נשים  ,וכד ') (  ) 3סיווג על  -פי טקסטים מסוימים או סוגי טקסטים ( מנגינה של הפיוט

' אדון עולם '  ,מנגינה של קינות  ,וכד ')  .יש קהילות המכירות גם בקריטריון של מבנה
מוסיקאלי  .כך למשל יוצאי אירופה מבחינים בין חמש לשבע מערכות  -צלילים

( שטייגרים ) שונות  ,שעל  -פיהן מושרות המנגינות הליטורגיות ; יוצאי קהילות המזרח

הקרוב מבחינים ביותר מעשרים מערכות  -צלילים ( מקאמים  ,על  -פי המלה הערבית
' מקאמאת ' ) ; יוצאי מארוקו מבחינים באחד  -עשר מקאמים שונים ; ואילו יוצאי תימן

מבחינים בין מנגינרת ' מסולסלות ' ל ' פשוטות ' .
הבדיקה הראשונה שחייב בה החוקר היא לאמת את הקריטריונים  ,ואם יימצאו

חריגים עליו להביא את בני הקהילה לתת הסבר לכך  .כך מצאנו  ,שבקהילות חסידיות
מסוימות נוהגים להכליל ברפרטואר של ניגוני החתונה נעימה ליטורגית הלקוחה
מתפילת ' נעילה ' ביום  -כיפור  .בני הקהילה נותנים לכך שני הסברים
הוא מעין יום  -כיפור מבחינת כפרת העוונות של הזוג הנישא

; ()2

) 1( :

יום החתונה

עירוב זה של מין

מוסיקאלי אחד בשאינו מינו יוצר מצב קומי  ,שנועד לשמח את החתן והכלה  .מצב

דומה לזה קיים בקרב יוצאי תימן  ,שמשתמשים במנגינה לפיוט ' מפי אל  ,מפי

אל ,

יתברך ישראל '  ,המושר בבית  -הכנסת בחג שמחת  -תורה  ,גם לפיוט ' אהוב מסר המור ' ,

המושר ביום החתונה תחת החופה  ,לאחר הקראת הכתובה  .ההסבר של בני הקהילה

למנגינה זו  ,המשותפת לשני קריטריונים שונים על  -פי תפיסתם הוא לא פרשני -
סימבולי כמו בקרב קהילות החסידים  ,אלא סטרוקטוראלי  ' :אכן  ,זו אותה מנגינה  ,אבל
היא מושרת בשתי צורות שונות

:

בבית  -הכנסת היא יותר מכובדת ומושרת בסלסול

מסורות שבעל  -פה  :מוסיקולמיה
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גדול יותר מאשר זו המושרת בחתונה '  .עוד נתעכב בהמשך על עניין זה של מוסיקה
מכובדת  .כאן נצביע על שני מימצאים

:

() 1

הקריטריון הסטרוקטוראלי ' חוצה ' את

הרפרטוארים המסווגים על  -פי יתר הקריטריונים והוא נושא משמעויות
שעוד נראה להלן

;

() 2

חברתיות  ,כפי

נפתח כאן פתח לאפשרות של הסבר סימבולי לתיפקוד

המוסיקה  ,אם כי תיפקוד זה אינו נמצא על הרובד הקונצפטואלי המיידי של יהודי
תימן

הפיוט ' אהוב מהר המור ' המושר בחתונה הוא אלגוריה  -על  -פי ' שיר -

:

השירים '  -לקב " ה  ,שנתן את התורה כמתנה לאהובתו  ,לעם ישראל  .גם הפיוט ' מפי
אל ' עוסק ביחס שבין התורה לעם ישראל  ,וכיוון שחג שמחת  -תורה מסמל את

התחדשות הקשר הזה  -דבר שבא לידי ביטוי  ,כידוע  ,בכיבודים

' חתן תורה ' ו ' חתן

בראשית '  ,שבהם מתכבד העולה המסיים את ספר ' דברים ' והעולה הפותח את ספר

' בראשית '  -הגיוני עד מאוד הוא השימוש באותה מנגינה לשני אירועים אלה  .ראוי
לציין

כאן ,

כי אותה פונקציה סימבולית נסתרת קיימת גם בקרב יוצאי אירופה

שמבצעים באותם מרכיבים מלודיים

:

את ברכות הקידושין שבחתונה  ,את הפיוט

' אקדמות ' שלפני קריאת התורה בחג השבועות  ,הוא חג מתן תורה  ,את הברכות לכבוד

חתני התורה בחג שמחת  -תורה שנזכרו לעיל וכן את הקידוש בלילי שלוש  -רגלים ,
שתוכנו עוסק בקשר שבין אלוהים לעם ישראל  ,אשר בו הוא

' בחר

באהבה ' .

בדרך זו אפשר לחשוף תיפקודים סימבוליים נוספים  -גלויים ונסתרים -
בקהילה זו או אחרת וכן להשוות בין קהילות שונות על בסיס סימבוליזם משותף  .נוסף

לכך רצוי לחשוף גם תופעות נוספות של ' חציית ' הרפרטוארים המסווגים על  -פי
שלושת הקריטריונים הראשונים באמצעות הקריטריון הסטרוקטוראלי  .בבדיקה זו יש
לשאול  ,באיזה קריטריונים מושרות המנגינות על  -פי מקאם או שטייגר זה או

אחר ,

מתי בדיוק מתרחשת ' חצייה ' כזאת ומדוע  .במילים אחרות  :על  -ידי תהליך של אימות
הרפרטוארים של הקריטריונים המסורתיים בקהילה מסוימת אפשר כבר בשלב הכרת
הרפרטואר להגיע לידי העלאת משמעויות תיפקודיות של המוסיקה בתרבות הקהילה
הנחקרת .

.2

וזכרות בנכלול המבגינוי

בשלב זה יש להתעמק באירוע אחד או ברפרטואר שלם אחד  ,להכיר לא רק את מכלול
מנגינותיו אלא גם אותן מנגינות  ,או חלקי  -מנגינות  ,שמקורן ברפרטוארים אחרים וכן
את המעברים שבין מנגינה למנגינה או כל תופעה אקוסטית אחרת  ,שהיא רלוואנטית
בעיני בני הקהילה .
לדוגמה יובא כאן מכלול המנגינות של מסיבת החתונה בקרב יהודי תימן  .מכלול זה

מקיף סדרות אחדות של פיוטי ' נשיד '  ' -שירה ' ' -הלל '  5 .כל סדרה כזו כוללת לפחות
שלוש מנגינות  .הראשונה מושרת לפיוט שנבחר מתוך המדור ' שירים ' שבדיואן
5

ראה

:

.

שרביט שירת  ,עמ ' לו  -מא

;

בהט .

136

ן

אורי שרביט

התימני  .צורתו הספרותית של הפיוט היא מספר לא  -גדול של שורות אחידות באורכן
ובמשקלן

הספרותי

ובעלות

חרוז אחיד .

המנגינה

היא

כעלת מקצב חופשי

( רצ ' יטאטיב ) ומושרת בפי סולן  .המנגינה השנייה מושרת לפיוט שנבחר מתוך המדור

' שירות ' שבדיואן  .צורתו הספרותית היא של שיר  -אזור

( וכנשח

המאופיין על  -ידי

),

שורות קצרות ואחידות באורכן ובמשקלן הספרותי  ,ולכל בית חרוז אחיד משלו .
המנגינה היא בעלת משקל ברור המתאים לריקוד  ,ומושרת בדרך  -כלל בפי סולן ובפי

הקהל לסירוגין  ,כשירת מענה  .השירה מלווה בתיפוף והקהל רוקד על  -פיה  .מנגינה זו
וגם המנגינה הקודמת של ה ' נשיד ' נבחרות על  -ידי השר על  -פי רצונו  ,מתוך מבחר

גדול של מנגינות מסורתיות השמורות בזכרונו  .עם גמר פיוט ה ' שירה '  ,בוחר הזמר

כפיוט אחד מתוך המדור ' הללות '  ,הכולל פיוטים קצרים בני
באורכן ,

12 - 3

שורות שונות

הכתובים בסגנון של פרוזה תנ " כית  .כל פיוט כזה מתחיל ומסתיים

ב ' והללויה '  .לפיוטים הללו יש מנגינה אחת בלבד המושרת בפי הקהל במקצב אחיד
ובצורה סילאבית  ,כלומר  :צליל אחד להברה אחת  .לפנינו אפוא סדרה בת שלושה מיני
פיוטים  ,שצורתם הפרוזודית מומחשת על  -ידי שלושה מיני מנגינות  .נוסף לכך  ,יש
להדגיש  ,כי המוסיקה כלבד היא שיוצרת את האווירה החברתית .

כשירת סולו  ,מכין את הקהל לריקוד

;

ה ' נשיד '  ,המושר

ה ' שירה ' מושרת במנגינה שקצבה הולך וגובר

במהלך הביצוע  .נוסף לכך מבצע הזמר ' היפוכים ' אחדים  ,כלומר  :חילופין פתאומיים

של המנגינה במנגינה חדשה בעלת מקצב שונה מקודמתה  ,ועל  -ידי כך מגביר את
התלהבות הקהל  .בשוררו את שניים או שלושה הבתים האחרונים של ה ' שירה '  ,יכול
הזמר להוסיף ווקאליזות ארוכות ומסולסלות  ,קריאות קצרות ומבודחות שאינן כלולות
בטקסט הפיוט  ,אבל תוך כדי שמירה קפדנית ביותר על המקצב  ,כדי שהקהל ימשיך
לרקוד  .בנקודות אלה נבחן הזמר לא רק על סמך יכולתו המוסיקאלית אלא גם על סמך

כשרונו הבידורי  ,ואפילו יכולת החיקוי שלו  .עם סיום ה ' שירה ' מסתיים הריקוד  .הקהל
מתיישב ובפיו מנגינת הפיוט ' והללויה '  ,שהיא שירת קהל בעלת אופי דומה מאוד
למנגינת התהלים  .כלומר  :סדרה זו נתונה במסגרת פסאודו  -ליטורגית המציבה גבול

ל ' התפרקות ' הקהל בריקודו  .תופעה נוספת הראויה לציון  :פיוטי

ה ' שירה ' וה ' והללויה '

מקבלים ' אתראה ' בצורת הכנה מוסיקאלית  ,המרמזת על אופנים המוסיקאלי  .פיוט
ה ' נשיד ' מסתיים תמיד בפאראפראזה קצרה על פסוק מתהלים ' אנא  ,אנא  ,אנא ה '

הושע נא והצליחה נא '  ,המושרת תמיד על  -פי אותה

מנגינה ,

שראשיתה בצורה

רצ ' יטאטיבית ( כמו ה  ,נשיד ' ) ואילו בסופה כבר משתלב התוף  ,כך שה ' שירה ' מתחילה
כאשר כל הקהל כבר מוכן למקצב הריקוד  .בסוף

ה ' שירה '  ,כאשר

הפיוט מגיע כמעט

לסופו תוך כדי ריקוד במקצב סוער ביותר  ,מושרת השורה האחרונה במנגינה חדשה

בעלת מקצב רצ ' יטאטיבי בפי הזמר בלבד  ,וללא ליווי של תוף  .תוך כדי שירה זו

מפסיק הקהל לרקוד ופוסע לאיטו למקום מושבו  ,כך ששירת ' והללויה ' האיטית

מושרת כבר בהיות כל המשתתפים רגועים  .ראוי לציין פרט נוסף  :פיוט

ה ' שירה ' נפתח

תמיד בביצוע כפול של השורה הראשונה  ,פעם על  -ידי הזמר בלבד ואחר  -כך בצורה
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הרגילה של שירת  -מענה  .זו דוגמה לאפשרות של כפיית צורה פרוזודית חדשה על  -ידי
המוסיקה .

6

אפשר לגלות תיפקודים חברתיים נוספים  ,כמו אלה שנזכרו כאן  ,דהיינו איזכור
רפרטוארים אחרים והכנת הקטעים הבאים לשם נוחיות הביצוע  ,או לשם שמירת רצף
האירוע  .אבל לשם כך יש להתחקות באופן עקבי אחר המהלך המוסיקאלי הדיאכרוני

של האירוע הנחקר ולהציג את השאלות ' מה ' ו ' למה ' במקומות המדויקים של
ההתרחשות המוסיקאלית  ,ולא כשאלות כלליות המנותקות מעצם ההתרחשות .
ידוע כי בקריאת ' מגילת אסתר ' בבית  -הכנסת בחג הפורים יש מספר פסוקים
המושרים בצורה אחרת מאשר יתר פסוקי המגילה  .בקהילות יוצאי אירופה ויוצאי

תימן  ,לדוגמה  ,מתגלים בהקשר זה דברים מעניינים  .יהודי אירופה שרים פסוקים
מסוימים בארבעה אופנים שונים  ,מחוץ לאופן הרגיל של קריאת רוב פסוקי המגילה
(ו )

:

במנגינה של מגילת איכה ( המושמעת בתשעה באב ) הם שרים את המילים ' וכלים

מכלים שונים ' ( אסתר א

 :ז) ,

וכן את הפסוקים המתארים את האבל שעטו מרדכי

והיהודים בשושן כהיוודע להם גזרת המן ( אס ' ג  :טו  ,סוף הפסוק

הפסוק

ד  :טו  ,סוף

;

הפסוק ) .

;

ד :א

;

ד  :ג  ,סוף

את הסיבה לשינוי מוסיקאלי זה מסבירים בני הקהילות

הללו בכך  ,שהתוכן העצוב מבוטא על  -ידי מנגינת האבל המסורתית  ,ואילו המילים
' וכלים מכלים שונים ' מושרות גם הן כך בעקבות המדרשי

המספר  ,שהיו אלה כלי

המקדש שנפלו בשבי נבוכדנאצר ובאו בירושה לאחשורוש  ) 2 ( .המילים הפותחות את
פרק ו ' במגילה  ' ,בלילה ההוא נדדה שנת המלך '  ,מושרות במנגינה ' שמחה '  ,וזאת ,
לדברי בני הקהילה  ' ,כי כאן התחיל הנס '  ) 3 ( .הפסוק המתחיל ב ' ויתלו את המן על

העץ ' ( אס ' ז  :י) מושר שוב במנגינה ' שמחה ' אחרת  ,בגלל ההצלה הברורה  .כל המגילה

מבוצעת בקריאה סולנית  ,וגם שלושת השינויים הללו מבוצעים בפי הקורא בלבד .
()4

לעומת זאת  ,ארבעה פסוקי הגאולה ( אס ' ב  :ה  ,ח  :סו -טז  ,י  :ג ) מבוצעים תחילה על -

ידי הקהל בצורה לא  -אחידה אבל באינטונאציה שמזכירה את מנגינת הפסוק
המן

' ויתלו את

 , ' . . .ואילו הקורא חוזר עליהם במנגינה הרגילה של קריאת המגילה  .יש לציין

שהקורא מכין את הקהל לביצוע הפסוקים הללו על  -ידי כך שהוא יוצר שינוי
מוסיקאלי בסיומו של כל פסוק המקדים את פסוק הגאולה  .יהודי תימן  ,לעומת זאת ,

מבצעים רק שינוי מסוג אחד בביצוע ארבעת פסוקי הגאולה  ,שאליהם הם מצרפים גם
את הפסוק ' ויתלו את המן  . ' . . .השינוי בא לידי ביטוי בכך  ,שהקורא מאיט מעט את

סיומו של כל אחד מהפסוקים המקדימים את חמשת פסוקי הגאולה  ,ובכך מכין ( כמו
עמיתו האשכנזי ) את הקהל לביצוע הפסוקים הללו כמנגינתם החדשה  ,וגם היא מושרת

בקצב אחיד  .הקורא חוזר על שירת הפסוקים הללו במנגינתם החדשה הזו ואחר  -כך

ממשיך את קריאת המגילה במנגעה הרגילה  .אנשי שבע קהילות של יוצאי תימן
6

ראה  :שרביט  ,המוסיקה  ,עמ ' רב  -רז  .שם נתתי דוגמה נרחבת לכך שהמוסיקה מוציאה את הטקסט

מחד  -ממדיותו הספרותית וכופה עליו ממדים צורניים נוספים .
ד

ראה

:

מדרש רבה  ,מגלת אסתר  ,פרשה ב .
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נבדקו  ,ובתישאול מוקדם  ,עוד לפני האירוע  ,הראו כולם ידיעה ברורה על שינוי
המנגינה בפסוקים הללו  .לעומת

זאת  ,בתופעה

של

' הכנת ' הקהל

על  -ידי הקורא הם

הכירו רק עם הפניית תשומת  -לבם לכך תוך כדי ההתרחשות  .בתישאול מקביל שערכתי

בשמונה קהילות של יוצאי אירופה התברר לי  ,שבני הקהילות זכרו רק את ארבעת
פסוקי הגאולה ופסוקי האבל כפסוקים שבהם מתרחש שינוי כלשהו  .ביתר התופעות
שמניתי לעיל  ,הם הכירו רק עם הפניית תשומת  -לבם לכך תוך כדי ההתרחשות  -כמו
אחיהם יוצאי תימן  .תופעה מעניינת היא  ,שבעוד יוצאי אירופה היו מודעים למקורן
של המנגינות ולמשמעותן הסימבולית  ,הרי יוצאי תימן לא שמו לב לכך שהמנגינה של
פסוקי הגאולה היא זו שלפיה מושר בציבור הקטע ' שירת הים ' בתפילת שחרית
בשבתות ובחגים  .כלומר

:

שלפנינו הדגשת משמעות הגאולה וההצלה בעזרת

המוסיקה  .שוב נוצרת כאן אפשרות להסביר את המוסיקה כנושאת תיפקוד סימבולי
נסתר  ,כמו שכבר ראינו למעלה .
תיפקוד סימבולי אחר מתגלה מבדיקתן של ' חלקי מנגינות ' המשמשות כמעברים
מוסיקאליים בין קטעים  .במקום אחר כבר הראיתי  ,שקהילות יהודי המזרח המכנות
עצמן ' ספרדיי ירושלים ' וכן הרבה קהילות מיוצאי מארוקו משתמשות באותן מנגינות
לשירת פיוטי הסליחות המשותפים לקהילות אלה  .אלא בעוד שיוצאי מארוקו עוברים
בצורה חדר ומיידית מקטע בעל מנגינה אחת לקטע הבא שמנגינתו היא

אחרת ,

משתדלים החזנים בקהילות ' ספרדיי ירושלים ' לבצע מעברים מודולאטוריים שיקשרו
בין המנגינות של שני הקטעים הרצופים  ,ובכך ' יחליקו ' את המעבר ויקהו את חריפות

ההבדל בין המנגינות  8 .במילים אחרות  :אוצר כלשהו של מנגינות אין בו כדי לסמל את
תרבותה של הקהילה  .אכן תופעה של נדידת מנגינות ידועה לא רק בין קהילות יהודיות

שונות בעבר ובהווה אלא גם בין עמים שונים  .כפי שאנו רואים כאן  ,סימול ההבדל

התרבותי בין קהילות ' ספרדיי ירושלים ' ליוצאי מארוקו בא לידי ביטוי  ,בין

השאר ,

דווקא במעברים המוסיקאליים שבין הק טעים  .יתרה מזו  :דווקא במעברים אלו מתגלה

כשרונו של החזן הספרדי  -הירושלמי  ,וזאת כמידת כושרו המוסיקאלי  -האילתורי -
ככל שמעבר כזה מתמשך יותר ומפגין תכנים מוסיקאליים עשירים יותר כך תורם הוא
להצלחת כלל האירוע  .בדומה לכך ראינו לעיל בביצוע המעברים האילתוריים בתוך
פיוט ה ' שירה ' על  -ידי הזמר התימני  .דוגמה נוספת לכך  ,והפעם בעלת גוון הומוריסטי ,
שתיפקודה החברתי של המוסיקה בא לידי ביטוי דווקא במעברים מוסיקאליים בין

שירים  ,ולא במנגינות השלמות של השירים עצמם  ,נפיק מניתוח האירועים של טקס

ה ' חינה ' לכלה בקרב נשים יוצאות תימן  .האירוע מתנהל על  -ידי

' משוררת ' או צמד

' משוררות '  ,שיושבות ליד הכלה העדויה בתכשיטים רבים  ' ,כמו מלכה '  ,לפי דברי בנות

הקהילה  .המשוררות שרות סדרה של שירים שונים בעלי מקצבים ומשקלים שונים
8

ראה  :שרביט  ,שינוי  ,עמ '  . 136 - 132שם הובאה הדוגמה של המעבר בין הפיוטים

הסליחות ' .
9

דיון מפורט יותר על סוגי השירים הללו  -ראה

:

שרביט  ,שירת  ,עמ ' מב .

9,

' עננו ' ל ' אדון
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בליווי נגינה בתוף ובמגש  -מתכת  .כמעט כל השירים נועדו לריקוד  ,ואכן הקהל  ,הכולל

בדרך  -כלל נשים  ,רוקד בצמדים או בשלשות לקול שירת המשוררות ונגינתן  .סדרה
כזאת של שירים פותחת בדרך  -כלל בשיר פתיחה איטי  ,שאינו מיועד לריקוד  ,ואחריו
שירים ' ריקודיים ' איטיים בשם ' דעסה '  ,שמתבססים על משקל בן שבע יחידות .
המשוררות מגבירות את הקצב בהדרגה ואחר  -כך עוברות לשירים במשקל זוגי  ,וגם
כאן מגבירות יותר ויותר את הקצב  .כאשר הן מרגישות שהקהל הגיע לקצה גבול
יכולתו מבחינת מהירות קצב הריקוד  ,הן חוזרות לשירי ה ' דעסה ' האיטיים  ,והסדרה
כולה חוזרת חלילה  .כל סדרה כזו עשויה להימשך בין רבע שעה לשעתיים

רצופות ,

והשירים מושמעים בזה אחר זה ברציפות וללא כל הפסקה ביניהם  .אולם בהרבה
מקרים  ,כאשר המשוררות מחליטות לעבור משירי ה ' דעסה ' לשירים בעלי המשקל
הזוגי  ,משתדלות הן בנקודת מעכר זו לבצע בתוף מקצב בעל משקל לא  -ברור  ,ולגרום
בכך בלבול לקהל הרוקדות  ,כדי שלא תוכלנה להתאים את צעדיהן למשקל המושמע .
הרוקדות מצדן משתדלות ' להחזיק מעמד ' ולהמשיך במקצב ה ' דעסה ' על סמך

האינרציה הגופנית  -המוטורית  .משך הזמן של ' מאבק ' זה מותנה בכשרונן המוסיקאלי

של המשוררות להתמיד ולתופף במשקל  -שאינו  -משקל  .בדרך  -כלל אין הן יכולות
לעמוד בכך יותר ממחצית הדקה  ,ואז עוברות הן לשירים בעלי המשקל הזוגי  .מטרתו

הגלויה של ' מאבק ' זה הוא ' לשמח את המלכה ' כדבריהן  ,והדבר מתבטא בכך
שהמשוררות רומזות לכלה להתבונן בכל צמד רוקדות שהתבלבל והפסיק לרקוד .
תופעה זאת מתקבלת לא ככישלון של

וכהוכחה קבל עם ועדה לכשרונן

הרוקדות ,

אלא כניצחון של המשוררות

המוסיקאלי  -הבידורי  .כלומר

:

פסגת ההוכחה

לכשרון זה מצויה לא בשירים עצמם  ,כי אם דווקא במעבר הזה שבין השירים .

.3

בויכוחים ש 5קטעים וחקקו  -רמרטואר

השלב השלישי של חדירה לעולמם של בני הקהילה כולל ניתוחים על הציר
הסינטגמאטי והפאראדיגמאטי של קטע רצוף או של חלק  -רפרטואר המבוצע

ברציפות  ,ואחר  -כך עריכת ניתוחים משווים בין קטעי  -רפרטואר דומים באותו ביצוע
ובביצועים אחרים  ,וכן בין קטעי  -רפרטואר שונים שבאותו ביצוע ובביצועים אחרים .
ניתוחים אלה עשויים להביא לידי מסקנות סטרוקטוראליות בשלושת התחומים
הראשיים של המוסיקה

המנעד  ,לסוגי הצליל
ועוד ) ,

:

הגובה  ,המקצב והמצלול  .באשר לגובה יש לשים לב לגודל

( יציב  ,בעל

ויבראטו  ,מסתיים או מתחיל על  -ידי

גליסאנדו ,

לסוגי המירווחים  ,המוטיבים  ,הפראזות והקטעים  .באשר למקצב יש לשים לב

למקצב מדוד או חופשי  ,לגודל ההפסקות  ,למהירות  ,לגודל ערכי הזמן ולצורת ארגונם

בתבניות  -מקצב  .באשר למצלול יש לשים לב לביצוע קולי או כלי  ,לביצוע של יחיד או
של רבים  ,לתופעה

של שירת  -מענה  ,לרב  -קוליות  ,למידת העוצמה ולסוגי הפקת הקול .
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ג  .כיווני המחקר
על  -פי הפאראמטרים שפורטו לעיל יש לבחון את תהליך הבינוי המוסיקאלי ואת
העקרונות הסטרוקטוראליים העומדים מאחורי תהליך זה  .הסיכום של בחינה כפולה
זו  ,שצריכה להיעשות בכל קטעי  -הרפרטואר של הקהילה הנחקרת  ,עשוי להיחשב
מאפיין סגנוני של המסורת המוסיקאלית של אותה קהילה  .אולם אם נצרף לסיכום זה
את מה שכבר ידוע לנו מניתוחי שני השלבים הקודמים  ,נוכל להציב לנו הנחות  -עבודה
ממשיות להמשך הבדיקות לקראת הבנת כל המכלול התרבותי  .כך למשל  ,אפשר
לאפיין בקרב יוצאי מארוקו שני סוגי זמרה

:

האחד  -בטקסט הקשור בליטורגיה ,

הזמרה כוללת הפסקות  -נשימה תכופות בין כל פראזה מוסיקאלית קטנה לחברתה

;

השני  -כל טקסט המושר במסגרת שמחות משפחתיות  ,כגון פיוטי ' שיר ידידות ' ,

מושר ללא התופעה הזאת  .קו איפיון אחר הוא סוגי הפקת הקול  ,שעל  -פיו אפשר

להציב את יוצאי תימן כהיפוכם הגמור של קהילות ' ספרדיי ירושלים '  .האידיאל
האסתטי של יוצאי תימן הוא לשיר בצלילים גבוהים  ,כאשר שרירי הגרון דחוסים

ולחוצים  .לעומתם  ' ,ספרדיי ירושלים ' שרים כשגרונם משוחרר ופתוח  ,ואפילו הענבל

פתוח  ,על  -ידי כך נוצר קול

' מאנפף '  ,המאפשר גמישות מרבית והשמעת סלסולים

ו ' החלקות ' צליליות רכות וממושכות .

לעומת כיוון זה של חיפוש אחר ייחודיות סגנונית של קהילה מסוימת  ,קיים גם
כיוון אחר של חיפוש אחר אחדות בין  -קהילתית  .על סמך מה שנחקר עד היום בתחום
הליטורגיה אפשר להצביע בשלב זה על שלושה דפוסי עיצוב מוסיקאליים ,
המשותפים לרוב קהילות ישראל .
( א ) כמעט כל מנגינה עשויה שורה של פראזות  ,ש ' עיקרן ' המוסיקאלי חוזר ונשנה
בצורה כמעט זהה בכל פראזה  .הפראזות יכולות להיות שוות או שונות זו מזו באורכן ,
כלומר

:

כוללות חומר מוסיקאלי שנוסף על ה ' עיקר ' המשותף והחוזר תמיד  .ברוב

המקרים  ' ,עיקר ' זה  ,או לפחות החלק החשוב ביותר שלו  ,הוא המסיים את

הפראזה ,

באשר על פיו מזהה בן הקהילה את המנגינה בכללה  .החומר המוסיקאלי שנוסף על

ה ' עיקר ' הזה מתווסף בצורה היירארכית מסוף הפראזה לתחילתה  .במילים אחרות  :אם
נציין את חלק הסיום שבפראזה

כ 1 ( 1 : -בת1ע ) ,

יאת

החלקים הנוספים באותיות

אחרות ,

נוכל לתאר את עקרון העיצוב של קטע מוסיקאלי כלשהו בצורה הסכמאטית הבאה

0 :ן

טבלה א

1
10

ראה

:

'

.
.
י5

שרביט  ,שירת  ,עמ ' בו  -לו  .ושם דוגמאות מחלקי ליטורגיה שוגים בקרב יהודי תימן .
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על  -פי עיקרון זה מבוצעות למשל כל הקריאות  -בציבור של ספרי התנ " ך וכן רוב
הטקסטים של התפילות המבוצעות בפי שליח  -ציבור ( חזן ) או סולן אחר  .יתרה מזו

:

במקרים רבים יכול הסולן לגוון את אורך הפראזות בהתאם לשאיפותיו האסתטיות
ולמגבלות הטקסט  ,אך בתנאי שיישמר העיקרון המבני הזה  ,שאפשר לתארו

כ ' פיתוח

לאחור ' .
( כ ) דפוס עיצוב זה ניתן להגדירו כהיירארכיה של קאדנצות  .חלקי מנגינה המסיימים

את הפראזות זהים זה לזה  ,כפי שראינו לעיל  ,אבל חלק מסיים ( קאדנצה ) אחרון באותו
קטע יהיה בדרך  -כלל שונה מקודמיו  ,וזאת כדי לציין את הסיום ה ' חזק ' יותר .
( ג ) ה ' מבשר '  .המדובר בהכנה מוסיקאלית שכבר הזכרנוה לעיל  .ההכנה יכולה לבוא
בחלק של פראזה

( מוטיב ) ,

שמקדים את הקאדנצה והוא שונה מקודמיו  ,או בפראזה

שלמה המקדימה את זו האחרונה והיא שונה מקודמותיה  .את התופעה של מוטיב -
' מבשר ' אפשר לתאר בסכמה הבאה
- % - % - %ק

:

( ה ' מבשר ' )  -ע

;

או למשל  ) - ( ) :ל  ) -נ  .ק  ) -נ .

במקרה אחרון זה אין לפראזה חלק קאדנציאלי  ,והסוף מבוטא רק

על  -ידי ה ' מבשר ' .

החתירה למציאת הייחוד הקהילתי או האחדות הכלל  -יהודית יכולה להסתייע
בחיפושינו אחר המשמעות התרבותית הרחבה יותר של המוסיקה על בסיס התיאור
הממצה של הרכיבים המוסיקאליים ותיפקודם המבני  .תיאור כזה מהווה  ,ברוב
המקרים ,

עיקריים

זרז לפתיחת אפיקי  -מהקר חדשים  ,שאפשר להכלילם בשלושה כיוונים
חיפוש הזיקות ההדדיות שבין הצורות הטקסטואליות ובין המוסיקה

;

() 2

חיפוש הזיקות ההדדיות שכין המשמעות התוכנית של הטקסט ובין המוסיקה

;

()3

חיפוש הזיקות ההדדיות שבין המשמעות החברתית של האירוע ובין המוסיקה .

)1( :

דוגמאות אחדות ימחישו את הכיוונים הללו .

ו  .הזיקות בוו הטקסט למוסיקה
ברפרטואר הליטורגי  ,המלה  -שהיא הצורה התחבירית הקטנה ביותר  -מבוטאת

בפי בני רוב הקהילות כך  ,שההברה המוטעמת מושרת על  -פי מוטיב
המוטיב

שלם  .למשל

:

ח

- --*
שהוא חלק  -הפראזה המהווה את מנגינת קריאת  -התורה בשבתות בפי יהודי מארוקו ,
מבוצע באותה צורה על כל הברה מוטעמת  .לדוגמה  ,במלה ' ויאמר '  ,שהיא מלעילית ,
הוא יבוצע כך

:

ש

מר

-

ן

 -יא  -ו
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ואילו במלה ' אלהים '  ,הוא יבוצע כך

:

ץ
---ק,

4
הים -ל  -א "

והנה בקריאת המשנה בציבור בקרב יוצאי בגדאד  ,מצאנו שהמלה ' אומרים ' ( למשל
בביטוי השגור

' בית שמאי אומרים ' ) מבוצעת כך  ,שההברה הראשונה נעשית

:

מוטעמת  .כלומר

:

בניגוד לתפילרת או לקריאות בתנ " ך  ,שם מלה זו מושרת בצוו  .ה

מלרעית  ,בקריאת המשנה היא מושרת כמלה מלעילית  .גילוי זה אולי עשוי להוביל

להשערה  ,הטעונה המשך הבדיקות והעמקתן  ,שלפנינו שני מישורי הגייה עברית בקרב

יוצאי כגדאד  .זו דוגמה לפתיחה אפשרית של אשנב חדש למכלול התרבות של קהילה
באמצעות המוסיקה .
תופעה נוספת המצויה בכל הרפרטואר הליטורגי היא שמשפט שלם בתפילות או
פסוק שלם בתנ " ך חופף תמיד לפראזה מוסיקאלית שלמה  .חפיפה זו מקבלת חיזוק

נוסף על  -ידי המבנה המוסיקאלי  ,שכבר הוזכר לעיל  ,דהיינו על  -ידי הקאדנצות
הסופיות והמוטיבים ה ' מבשרים ' שלהן  .בשתי התופעות הללו המוסיקה מממשת
ומבליטה את הצורות הטקסטואליות  .עם זאת קיימים מקרים  ,שבהם דווקא בגלל
חוזקו של מוטיב ה ' מבשר ' מתעוותת צורתו התחבירית של הפסוק  .כך למשל בקריאת

התורה בקרב יהודי תימן  .המוטיב הקרוי בפיהם ' כסרא ' מדגיש בצורה ניכרת  -וללא

כל שייכות תחבירית  -קבוצות מילים לפני סוף הפסוק  .על  -פי זה יש לקרוא את
הפסוק הבא  ,למשל  ,כך

:

ויהי בשלח פרעה את העם
ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים
כי קרוב הוא
כי אמר אלהים
פן ינחם העם
בראותם מלחמה ושבו מצרימה ( שמות יג  :יז )

תופעה זו אינה תלויה בסימני הטעמים (שנדון עליהם

להלן ) ,

באשר מוטיב ה ' כסרא '

מופיע אך ורק בגין מיקומו של סימן הטעם הזה לפני סוף הפסוק  .בכל מקום אתר

שבפסוק יושר סימן הטעם הזה על  -פי מוטיב אחר  .גם כאן נפתח כיוון  -בדיקה של
משמעותה הצורנית של המוסיקה בזיקה לתיפקודה הטקסטואלי .
הזיקות שבין קטע טקסטואלי שלם ובין המוסיקה ראויות גם הל לשמש פתח לעיון
מעמיק  .לפנינו שתי דוגמאות מהרפרטואר הליטורגי  ,שבהן תופעת ה ' מבשר ' שוב

משחקת תפקיד מרכזי  .תפילת ה ' עמידה ' בקרב יוצאי אירופה מבוצעת בשבת על  -ידי
החזן על  -פי שני נוסחים מוסיקאליים ( שטייגרים )  .הברכות הראשונה והשנייה על  -פי
שטייגר בשם

' ה ' מלך '  ,והמשך

הראשונה מתואר בסכמה
לבנטיניות

:

התפילה על  -פי השטייגר ' אהבה רבה '  .ביצוע הברכה

הבאה  ,שבה המוטיבים

המוסיקאליים צוינו באותיות

ן
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התיאור הסכמאטי הזה ממחיש את תיפקודה של המוסיקה כמדגישה את צורת
הטקסט  .כל משפט מסתיים באותו מוטיב

(

,

),

המשפט הפותח והמשפט המסיים ,

שהם בני אותה צורה טקסטואלית  ,זוכים לאותה פראזה מוסיקאלית  ,ואילו המשפט

שלפני  -אחרון  ,שבצורתו הטקסטואלית הוא מכין את הסיום (על  -ידי המלה
זוכה לפראזה מוסיקאלית מיוחדת  ,שבייחודה המבני החדש היא

' ומגן ' )  ,ח

' מבשרת ' את בוא

הסיום  .כיוון שהמשפט האחרון של הברכה מושר על  -פי פראזה רגילה  ,אפשר לומר
שהשלמות המוסיקאלית של הקטע מתממשת רק הודות לפראזה ה ' מבשרת ' .

כוחה של תופעת ה ' מבשר ' מתגלה ביתר תוקף בפסוקי ' ברכת הכוהנים '  ,כפי שהיא
מבוצעת בקהילות יוצאי תימן  .תיאור סכמאטי ימחיש גם כאן את המבנה

המוסיקאלי ,

אשר באמצעות היירארכיה של קאדנצות מדגיש את מבנה הקטע כולו  .ארבעה
מוטיבים נוטלים חלק ביצירת הקטע המוסיקאלי הזה

ט1בהלן1סתסץ  -מוטיב ' מבשר ' ראשון

נוסף

:

י-

;

- 14 :

81ת1ע  -מוטיב סיום .

טבלה ג

11

מוטיב פנימי

; ץ -

 - Heralding - 11מוטיב ' מבשר '

ואכן הוא גם ידוע בכינוי ' מעין החתימה '  -ראה

:

פליישר  ,עמ ' . 60

ן
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ראוי לציין  ,כי המוסיקה מוסיפה כאן ממד צורני חדש לטקסט  ,באשר היא מכלילה את

המלה ' אמן ' כתוך כל פראזה  ,ועל  -ידי כך  -בתוך כל משפט טקסטואלי  .מענה הקהל
הופך אם כן לחלק אינטגראלי והכרחי של ביצוע הקטע .
כדוגמה מעניינת לדפוס העיצוב המוסיקאלי שכבר הוזכר לעיל  ,היירארכיה של

קאדנצות  ,אביא את סיכום הזיקות ההדדיות שבין הטקסט של המשנה ( ביצה א  :ב ) ובין
המוסיקה שעל  -פיה הוא מבוצע בפי יוצאי בגדאד  .הניתוח המוסיקאלי גילה שבעה
מוטיבים

:

מוטיב פתיחה

4נ -

ביטוי בדוגמאות
- 3

- 8

;

מוטיב ביניים ; נ

שלפנינו ) ; - 1

) -

מוטיב סיום חלש

מוטיב ביניים נוסף ( לא יבוא לידי
; - 2

מוטיב סיום קצת יותר חזק

;

מוטיב סיום חזק מאוד ; א  -מוטיב בעל כוח הפסק מיוחד ; ע  -מוטיב סיום

בעל אופי קאדנציאלי מרשים ביותר .
בשני הקטעים הבאים אדגים את יישום המוטיבים הללו על הטקסט .
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המוסיקה מתפקדת כאן לא רק כמדגישת התחביר  ,אלא גם כמסייעת במידה מסויימת

לפרשנות  .גם גילויים מוסיקאליים אלה פותחים פתחים להמשך המחקר התוכני

והבלשני של הטקסט ולהשוואה של קהילה זו עם

אחרות ,

הן מבחינת המבנים

המוסיקאליים האלה והן מבחינת זיקתם לטקסט של המשנה .
השוואה מסוג זה ערכתי בין המוסיקה לפיוטי הסליחות של יוצאי מארוקו מזה

ויוצאי תימן מזה  .מצאתי שהביצוע המוסיקאלי גורם לשינוי פרוזודי קיצוני בפיוט

' אם אפס רובע הקן '  .להלן סכמה של שני הבתים הראשונים של הפיוט  ,כפי שהם

מושרים בפי בני שתי הקהילות

:

,,

,

 1ין ;
,

,

יוצאי תימן משנים לחלוטין את משמעות הפיוט  ,בהשתמשם בשתי השורות האחרונות
של הבית הראשון כפזמון חוזר לאורך כל הפיוט  ,אף שברוב המקרים אין לפזמון הזה
כל שייכות תוכנית ישירה אל הבית שלפניו  .יוצאי

מארוקו  ,לעומת

זאת  ,ממחישים

בעזרת הביצוע המוסיקאלי שלהם לא רק את הפרוזודיה אלא אף מעט מן המשמעות

התוכנית של הפיוט  .כל שתי שורות ראשונות שבכל בית מושרות על  -ידי סולן
על  -פי אותה פראזה

( ) 14

אחד ,

בצורה מסולסלת ו ' עשירה '  .השורה השלישית מושרת תמיד

על  -פי פראזה קצרה ופשוטה באופייה  ,כך שהיא מהווה מעין הכנה לשורה

האחרונה ,

המושרת לא רק על  -פי פראזה מיוחדת אלא גם על  -ידי כל הקהל  .על  -ידי כך מתחזקת
משמעותה של כל שורה רביעית  ,שהיא תמיד מובאה מהתורה  ,הבאה להשלים מבחינה

תוכנית את מה שנרמז לפניה בשורה השלישית  .ושוב מתעוררת התהייה  ,האם רק כאן

נותנים יהודי מארוקו ביטוי מוסיקאלי כה נאמן לצורה הטקסטואלית  ,או האם ההבדל
בין יהודי מארוקו ליהודי תימן קיים גם ברפרטוארים אחרים

?

ן
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אורי שרביט

נחתום כיוון זה של חיפוש זיקות הדדיות בין טקסט למוסיקה בשתי דוגמאות ,
שימחישו את בלעדיות המוסיקה בחלוקה בלתי צפויה של טקסט ליטורגי  .הדוגמה
הראשונה לקוחה מן הרפרטואר של הקריאות בתורה  .ברוב מוחלט של קהילות ישראל
קיימות חלוקות קבועות של הפרשה ( המבוצעת בשבתות ובחגים  ,או של חלקה
המבוצע בימי חול ) לפרשיות קטנות יותר  ,שבקריאתן מכבדים ' עולים לתורה '  .המלה

האחרונה בכל פרשייה כזאת מושרת בדרך  -כלל על  -פי מוטיב קאדנציאלי מיוחד
שמציין סוף קטע  .והנה יש מקרים שבהם מתבקש לחלק את הפרשיות הללו חלוקה
נוספת ,

לשם כיבוד ' עולים ' נוספים לתורה  .במקרה כזה יבצע הקורא את המוטיב

הקאדנציאלי בסיומו של אותו פסוק שבו הוא רוצה לסיים  .על  -ידי כך הופך סיום
מוסיקאלי זה למעין הכרזה שכאן מסתיימת פרשייה  .יתרה מזו  :לעיתים הקורא עצמו

אינו מוכן לכך  ,וכיוון שבדרך  -כלל אסור הדיבור בעת קריאת התורה  ,אין לממונה על
ה ' עליות ' ברירה אלא לשיר יחד עם הקורא את סוף הפסוק הזה  .אבל בעוד שאין

הקורא יודע את הצפוי והוא שר את סיום הפסוק על  -פי מוטיב  -סיום רגיל  ,הרי הממונה
מקדים מעט את הקורא ושר בקול רם ביותר את המוטיב הקאדנציאלי ומודיע בכך
לקורא שעליו לבצע פה הפסקת  -פרשייה נוספת .
הדוגמה השנייה לחלוקה טקסטואלית בלתי צפויה לקוחה מהמסורת של יהודי
אירופה  .בהרבה מקרים  ,במיוחד בשבתות

ובחגים  ,שר

החזן בתפילת ה ' עמידה ' את

סיום ברכת ה ' עבודה ' ( הברכה השלישית לפני סוף ה ' עמידה ' ) בצורה מיוחדת  :במקום

לשיר את ' חתימת ' הברכה על  -פי הפראזה המוסיקאלית שחופפת כל חתימה
דהיינו

כזאת ,

:

המחזיר
 ' ,יי קץ-
אתה -ה
ן גע
ברוך
י-

שכינתוע לציון .
י-
םם
-

עדים אנו לפעמים לצורה כזאת
וי

ג

ברוך אתה ה '

_.

-/

:

_

ע
י
המחזיר שכינתו לציון
ל

_.
Sh

_

ע4

מודים אנחנו לך .

כלומר  :החזן מכליל את תחילת הברכה הבאה  ,היא ברכת

ה ' הודאה '  ,בתוך סיומה של

הברכה הזאת  .הסיבה לכך ברורה  .לקהל יש כאן תפקיד  ,והוא  :לומר בלחש טקסט
מיוחד ( ' מודים דרבנן ' )  ,בזמן שהחזן שר את הטקסט של ברכת ה ' הודאה '  .בעזרת

השוני במבנה המוסיקה  ,מזכיר החזן לקהל את תפקידו  ' .איתותים ' כאלה קיימים

לרוב ,

לא רק בקרב קהילות יוצאי אירופה  ,ויש מקום נרחב לבודקם ולהשוותם זה לזה

מבחינת צורתם  ,מקומם  ,ותיפקודם

,

1

אייחד הערות אחדות לעניין טעמי המקרא  ,שהם משותפים לכל קהילות ישראל .

מסורת  -שבכתב זאת מבוצעת בצורות שונות זו מזו לא רק בקהילות השונות אלא
לפעמים אפילו באותה קהילה  .מספר סימני הטעמים בעשרים ואחד מספרי התנ " ך

12

ראה

:

שלייפר  ,עמ ' . 94

ן
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( למעט ' תהלים '  ' ,משלי '  ,ורוב ספר ' איוב '  ,שבהם יש שיטת סימון אחרת המכונה
' טעמי

אמ " ת ' )

עולה ל  . 28 -על  -פי מסורתן של רוב הקהילות  ,מספר המוטיבים

המוסיקאליים של נעימת הקריאה בתורה בשבתות מקביל פחות או יותר למספר סימני

הטעמים  ,כך שכמעט כל סימן מושר על  -פי מוטיב אחד קבוע  ,ואילו יהודי תימן

מבצעים את הקריאה על  -פי

6

מוטיבים בלבד 3 .י טקסטים מתוך ספרי הנביאים

מבוצעים בקרב רוב הקהילות במנגינה שונה מזו של מנגינת התורה  ,ואילו טקסטים
אחרים  ,למשל ' מגילת אסתר '  ,מבוצעים בקרב קהילות מסוימות במנגינות שאין להן
כל זיקה לטעמים הכתובים  .יתרה מזו

:

יוצאי כורדיסטן  ,למשל  ,מבצעים קטעים

מ ' מגילת אסתר ' באינטונאציה של דיבור  .כבר הראיתי לעיל  ,שמנגינת התורה בקרב
יהודי תימן גורמת לשינוי המבנה התחבירי של הפסוק  .שינויים כאלה קיימים בצורה
נרחבת ביותר בקרב יוצאי

אירופה  ,באשר

על  -פי מסורתם אין כל קשר בין המבנים

המוסיקאליים של סימני הטעמים ובין מיקומם התחבירי  .הדבר בולט במיוחד במוטיב
שעל  -פיו מושר הטעם תביר

ע

המופיע בדרך  -כלל לפני הטעם טפחא

)

מבחינה תחבירית מקום הטעם טפחא הוא בעל משמעות ספסקית הזקה יותר מאשר

מקום הטעם תביי  ,אף  -על  -פי  -כן מושר הטעם תביר על  -פי מוטיב מוסיקאלי ארוך

במיוחד  ,הרבה יותר מאשר המוטיב המושר עליהטעם טפחא  .על  -ידי כך משתנה
משמעותו התחבירית של הפסוק  .כך למשל  ,חלק  -הפסוק הבא צריך להיות

מבחינה תחבירית צרופה  ,בצורה
'  . . .למה אשכל גם  -שניכם

מבוצע ,

זו :

יום אחד ' ( בראשית כזעמה ) .

והנה  ,לפי המוסיקה שמשקפת את סימני הטעמים  ,מבוצע חלק  -פסוק זה כך

'. .

אשכל
ע
 .למה

:

אחד ' .
ן
שניכם יום
גם  -י

המעניין הוא ש ' עיוות ' כזה לא קיים  ,למשל  ,במסורות של יהודי מארוקו ושל ' ספרדיי

ירושלים '  .לשם השוואה  ,הרי סכמה שמדגימה ' מהלך ' אופייני של סימני הטעמים
ומימושם המוסיקאלי ( במנגינת

התורה ) ,

על  -פי מסורותיהם של יהודי

אירופה ,

מארוקו  ,ו ' ספרדיי ירושלים ' .
מבחינה תחבירית  ,הטעם אתנחתא מציין את סיום חלקו הראשון של

הפסוק  ,והטעם

סוף  -פסוק מציין את סיום כל הפסוק  .את שני הטעמים הללו מקדים הטעם טפחא אשר

ממומש  -על  -פי שלוש הקהילות  -בשתי צורות מוסיקאליות  .האחת  -לפני
האתנחתא  ,והשנייה  -לפני סוף  -הפסוק  .עם זאת  ,כפי שהזכרתי לעיל  ,בקרב יהודי
אירופה בולט לעין חוסר הקשר בין המבנה המוסיקאלי ובין המיקום התחבירי של
הטעמים  .המוטיב היחיד שבכוחו לציין משמעות תחבירית הוא סוף  -הפסוק  ,באשר
הוא היחיד מכל המוטיבים שמסתיים על הטוניקה  .לעומת זאת  ,בשתי הגירסאות
האחרות המוטיבים המושרים על צמד הטעמים טפחא  -סוף  -פסוק

( ק-

-ד

)

הם

למעשה פיתוח והעשרה מוסיקאליים של המוטיבים המושרים על צמד הטעמים
13

ראה .

ו ~ורביט נועמים

עמ ' נס3 - 2ס2

,
גון ו 1
י
זן

;

ן
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בכך מודגשת הזהות הפונקציונאלית של שני הצמדים הללו

מחד גיסא  ,ומאידך גיסא החשיבות היתרה של הצמד טפחא  -סוף  -פסוק כצמד בעל כוח
ההפסק הגדול יותר משניהם .
ראינו אם כן  ,שבדיקת הזיקות ההדדיות בין טעמי המקרא למוסיקה יכולה גם היא
לפתוח אפיקי הבנה חדשים אל התרבויות של בני הקהילות השונות .

 . 2הזיקות ביד
מן המפורסמות

התוכז הטקסטואלו למוסיקה

הוא  ,כאמור

לעיל בקצרה  ,שעל  -פי מסורתן של הקהילות  ,קיימות

מנגינות מיוחדות לטקסטים מסוימים או לסוג  -טקסטים מסוים  .כך למשל  ,פרקי
התהלים שמופיעים במקומות שונים במסגרת הליטורגיה מושרים בקרב קהילות רבות
על  -פי אותה מנגינה  ,כך שנוצרת זיקה סימבולית בין הטקסט או סוג  -הטקסט המסוים

ובין המנגינה המסוימת ' שלו '  .אולם ניתוחים פאראדיגמאטיים עשויים ללמדנו  ,שיש
קהילות שבהן זיקה זאת יכולה להתחזק או להשתנות על בסיס של שינויים מבניים

כמנגינה עצמה  .דוגמה בולטת לכך היא המנגינה שעל  -פיה שרים יהודי תימן את
תרגום אונקלוס בבית  -הכנסת בשבתות  .הטקסט של התרגום נחשב בעיני בני הקהילה
לבעל חשיבות פחותה מן הטקסט של התורה וגם מנגינתו נחשבת פחותה בערכה מזו

של התורה ואכן ניתוח קפדני מלמדנו  ,שמנגינת התרגום כוללת בעיקר את מוטיב
,

הפתיחה ואת מוטיב הסיום של מנגינת התורה  ,ושני מוטיבים אלה גם מבוצעים בשירת
התרגום בצורה פחות מפותחת מאשר בקריאת התורה  .במילים אחרות

:

המסגרת

המלודית המשותפת לשתי המנגינות מדגישה את השייכות התוכניית של שני סוגי
הטקסט זה לזה  ,ואילו צמצום חלקיה הפנימיים של מנגינת התורה משקה את זיקתה
הטקסטואלית .
ראוי לציין תופעה נוספת  ,הקשורה בזיקה שבין טקסט לתחום המקצב בלבד .
המדובר בשינוי המקצב של אותה מנגינה  ,שינוי שבא לבטא את ההבדל בין שני סוגי
תוכן טקסטואלי  .תופעה זו קיימת בצורה מעניינת בביצוע אחת הקינות לתשעה באב ,

על  -פי מסורת יהודי הונגאריה  .מבחינת הטקסט  ,יש בקינה זו חילופים מתמידים בין
שורה בעלת תוכן שמח לשורה בעלת תוכן עצוב

,

מושרת בשתי צורות מקצביות

:

15 .

הביטוי לכך במנגינה הוא שגם היא

החלק המתאים לשורה בעלת התוכן השמח הוא

במקצב מדוד  ,ואילו החלק המתאים לשורה בעלת התוכן העצוב הוא במקצב חופשי .
מכאן אפשר
ולהיפך

:

להסיק ,

שעל  -פי מסורת יהודי הונגאריה מקצב מדוד מבטא

מקצב חופשי מבטא עצב או רצינות  .ואכן דוגמה

שמחה ,

נוספת  ,ממסורת

חסידי

קארלין  ,תאשש מסקנה זו  .אחד השירים הנפוצים ביותר בקירבם הוא שיר המושר תוך
כדי ריקוד בהדלקת ל " ג בעומר על קבר רשב " י בהר מירון  .המנגינה בנויה מפראזה
15

זו הקינה הידועה מאת ריה " ל  ,ששתי שורותיה הראשונות הן  ' :אש תוקד בקרבי בהעלותי על לבי

 -בצאתי ממצרים

; /

וקינה אעירה יען כי אזכירה  -בצאתי מירושלים ' .
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קצרה  ,שנשנית עם כל שורה ושורה בפיוט  .אולם בשורה

:

' קרע רוע גזר דיננו בזכות

אדוננו בר  -יוחאי ' הקהל מבצע את המנגינה פעמים אחדות  ,בכל פעם בקצב

איטי יותר

ויותר  -כדי להדגיש את תוכנה ' החשוב מאוד '  ,לפי דבריהם  .תהליך ההאטה הזה
גורם להרס המקצב האחיד של הריקוד  ,אבל דבר זה לא מפריע לבני הקהילה  .אדרבא .

הם רואים בכך את פסגת ההתרגשות של השיר הזה  .לאחר ששרידי האחידות המקצבית
נעלמים  ' ,מתנערים ' בני הקהילה ושרים את המשכו של הפיוט בקצבו המהיר ובמקצב -

ריקוד אחיד .

.3

הזיקות בוז האירוע למוסיקה

במהלך הדיון הזכרנו  ,כי הצלחת אירוע מסורתי כלשהו תלויה במידה רבה במוסיקה .
אחד מסימני ההצלחה המובהקים הוא שמירה על רצף ההתרחשויות  ,דבר שמגביר את

ערנות המשתתפים ועל  -ידי כך את שיתוף הפעולה שלהם

בהתרחשות  .הדגשת הרצף

על  -ידי המוסיקה לעיתים בצורה מאוד עדינה אבל רבת

של חלקי האירוע נעשית

משמעות  .לדוגמה  :החזן בקהילות יהודי אירופה מכין את ביצועם של קטעים חשובים
בכך שהוא שר את סוף הקטע הקודם להם במוטיב מוסיקאלי מתוך מנגינת הקטע הבא

או הקטעים הבאים  .כך למשל  ,בתפילות שלוש  -רגלים או בתפילת שבת שהיא ראש -
חודש  ,סדר

הקטעים הוא כך שאחרי תפילת ה ' עמידה ' נאמרת תפילת ' הלל '  .המנגינות

של שני קטעי התפילה הללו שונות זו מזו  .אולם החזן  ,תוך כדי ה ' חתימה ' של ברכת
השלום  ,היא הברכה האחרונה של תפילת

ה ' עמידה '  ,מבצע

מודולאציה מוסיקאלית

שבאמצעותה הוא עובר למוטיב המרכזי ( הוא מוטיב ה  -ע ) של מנגינת ה ' הלל '  ,שאותו
הוא שר על שלוש המילים האחרונות של ברכת השלום .

16

מענה הקהל על ה ' אמן ' גם

הוא כבר במנגינת ה ' הלל ' .

תופעה דומה של הדגשת רצף האירוע הליטורגי על  -ידי

המוסיקה  ,אם

באמצעות שינויים סטרוקטוראליים  ,מתרחשת כל שבת בקהילות יוצאי

כי לא

אירופה  ,בטקס

הוצאת ספר  -התורה מארון  -הקודש לקראת קריאת  -התורה  .הפסוקים המלווים את

פתיחת הארון ( ' שמע ישראל '  ' ,אחד אלוהינו ' ו ' גדלו ' ) מושרים במנגינה המבוססת על
המוטיבים העיקריים של מנגינת קריאת  -התורה 7 .י נוסף

לעיתים קרובות ב ' איתותים ' של החזן כלפי

הקהל ,

שמתקרבת ובאה  ,ועל הקהל לבצעה  .הזכרנו ' איתות '

אירופה  ,על  -ידי הכללת מילים בתוך פראזה
' איתות ' כזה שנעשה

על  -ידי שינוי

לכך  ,השגת

הרצף מבוטאת

המהווים תזכורת לפעולה

כזה  ,שנעשה

בקהילות יוצאי

נתונה  .שתי התופעות הבאות מדגימות

סטרוקטוראלי  .הראשונה מתרחשת אף היא בקרב

קהילות יוצאי אירופה  .החזן  ,העומד לסיים את הברכה השנייה בתפילת
בשבתות ובשלוש  -רגלים  ' ,מאותת '

16

ראה גם

17

תופעה

 :שלייפר  ,עמ '

ה ' עמידה '

לקהל לקום לאמירת ה ' קדושה ' מיד עם סיום

. 94

זו  ,שידועה בכינוי ' מענינא '  ,מצוינת גם

 :אידלסון  ,עמ '

. 18
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הברכה הזאת  .ה ' איתות ' הוא בכך  ,שהחזן עובר באמצעות תהליך מודולאטורי
משטייגר ' ה ' מלך ' לשטייגר ' אהבה רבה ' על המילים ' מחיה המתים '  ,שהן האחרונות
בברכה הזאת .

8ן

' איתות ' דומה מאוד מצוי גם בקרב קהילות יוצאי תימן  ,אלא ששם

החזן עובר באמצעות תהליך של טראנספוזיציה משטח טונאלי אחד לשטח טונאלי
גבוה בקוורטה מקודמו  .גם בקהילה זו מתבצע המעבר על המילים ' מחיה המתים ' .

גם הרצף הליטורגי של כל השנה נשמר בעזרת המוסיקה  ,אם כי לא על  -ידי תופעות
סטרוקטוראליות עדינות אלא בעזרת מנגינות שלמות  .כך הדבר למשל כפיוטי
ה ' סליחות '  ,שמושרים בכל הקהילות השונות על  -פי המנגינות של יום  -כיפור  .הכנה

ארוכת  -טווח כזו מתרחשת גם בשבת שלפני תשעה באב  ,שכה  ,על  -פי מסורת יהודי
אירופה  ,שרים את ה ' הפטרה ' במנגינה של ' מגילת איכה ' .
נחזור לעניין גילויי המשמעות התרבותית באמצעות השינויים הסטרוקטוראליים
של המוסיקה  .שני גילויים כאלה קשורים לתיפקוד המוסיקה בהצלחת האירוע  .האחד
נוגע להדגשת המשמעות הליטורגית של האירוע באמצעות המוסיקה  .ברוב קהילות

ישראל מתרחשת הדגשה כזאת על  -ידי החזן באמצעות האטת הקצב ופיתוח מירבי של
המוטיבים ושל הפראזות  .פיתוח המוטיבים נעשה על  -ידי החדרת צלילים

מהירים ,

עוברים וחולפים  ,לתוך הגרעין המלודי הקבוע של כל מוטיב  ,דבר הנשמע כ ' סלסול ' ,

ואילו פיתוח הפראזות נעשה על  -ידי החדרת מוטיבים נוספים בין המוטיבים הקבועים
והעיקריים של הפראזה  .הציות של החזנים לנוהג הסגנוני  ,שלפיו הפראזות חופפות
משפטים טקסטואליים  ,גורם לא  -אחת לכך  ,שפראזה ארוכה ומפותחת מבוצעת על
משפט קטן  .התוצאה היא חלוקת המשפט למשפטים טפלים אחדים  ,דבר שגורם
לביצוע איטי של כל האירוע  .איטיות זו היא אחד המאפיינים המסורתיים להצלחת
האירוע  .ביצוע ' עשיר ' ואיטי כזה נחשב מכובד  ,ולכן עולה מאוד גם חשיבות האירוע
עצמו .
תיפקוד נוסף של המוסיקה שנעשה בעזרת שינויים סטרוקטוראליים הוא גיבוש

הקהילה  .מטרה זו מושגת על  -ידי הפעלת כל היסודות החברתיים  -המסורתיים  ,בהתאם
למסורתה של כל קהילה וקהילה  ,שעשויים לתרום לגיבוש כזה  .יהודי

תימן  ,למשל ,

מדגישים את ההבדל הסטרוקטוראלי בין מנגינת התורה בפי הילדים  ,שבאה לידי
ביטוי כמעט מדי שבת כאשר ילד שר את פרשיית ה ' שישי '  ,למנגינת התורה של
המבוגרים  .המבוגרים משתדלים ' לפאר ' את מנגינתם  ,כדי שבכך יתחזק מעמדם
כמבוגרים  ,ובעקבות זה כל האירוע יהיה מוצלח  .לעומת זאת בני הקהילה מקפידים
שהילדים לא ישירו את הטקסט שלהם במנגינה של מבוגרים  ,כי זה נחשב לחוצפה
ומערער את סדר ההיירארכיה המסורתית .

9ן

שלייפר  ,עמ ' . 94

18

ראה גם

19

ראה  :שרביט  ,תפקיד  ,עמ '  . 48 - 46שמירת הבדלי המעמד בין מבוגרים לילדים באה לידי ביטוי

:

בקרב רוב קהילות יוצאי ארצות המזרח גם בכך שבבית  -הכנסת  ,בשעה שהמבוגר מתכבד ב ' עלייה '
לתורה  ,קמים ילדיו ממקומם ונשארים עומדים כל זמן שאביהם עומד על הבימה .
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תופעה נוספת בקהילות יוצאי תימן היא שירת הקהל בקולות מקבילים במרווח של
קוורטה או קווינטה  .יהודי תימן מודעים לתופעה זו  ,אם כי אינם יודעים להגדירה
מבחינה אקוסטית והם מכנים אותה ' שירה ביחד ' .

20

ואכן מצאנו קהילות  ,שחוסר

גיבושן בא לידי ביטוי בשירת קהל ללא אותה הקבלת קולות  .ואילו מציאותה של
תופעה זו מעידה בכל מקום על מצבה המגובש של הקהילה .
אחת הדוגמאות המעניינות לכוחם של השינויים הסטרוקטוראליים בגיבוש קהילה

מתרחשת עתה בקרב קהילות ' ספרדיי ירושלים '  ,שבהן מסתמנת נטייה להתגבשות

חדשה של שתי תת  -קהילות על בסיס של אימוץ סגנון מוסיקאלי  .הקבוצה האחת -
ה ' מזרחית '  -נוטה יותר לכיוון של שירת המקאמים הערביים ללא

מודולאציות ,

ואילו הקבוצה השנייה  -ה ' אנדאלוסית '  -נוטה יותר לכיוון של שירת המקאמים
הערביים כשהם עשירים במודולאציות .

21

סיכום
המטרה שעמדה לנגד עינינו בדיון זה היתה העמקת הבנתנו את ייחודיותה התרבותית

של כל קהילה בארץ  ,ובעקבות זה  -נגיעה גם בתופעות המצביעות על אחידות כלל -
יהודית  .כיווני המחקר שפורטו לעיל  ,כמו גם שלושת שלבי החדירה לעולמן
המוסיקאלי של הקהילות השונות  ,נועדו להציע דרך להבנת המסורת המוסיקאלית

כחלק מתחומי התרבות של הקהילה הנחקרת  .עם זאת יש להדגיש  ,כי מול השאיפה
למציאת מסגרות  -על מוסיקאליות שיאפיינו מסורת של יוצאי חלק  -עולם

מסוים ,

ניצבת המציאות המודרנית שכופה על בני הקהילות עימותים חברתיים  -תרבותיים
מגוונים בתכיפות ובעוצמה ללא תקדים  .כתוצאה מזה חלים שינויים סגנוניים ואחרים
בעולמם המוסיקאלי של בני הקהילות השונות כהתאם להשפעות חברתיות ותרבותיות
כאן בארץ  .עוצמת השינויים הללו וכיווניהם תורמים במקרים רבים ליצירת מאפיינים
חדשים של הקהילות  ,ובכך מערערים הם אותה מונוליטיות סגנונית שאנו מנסים

לאתרה  ,כפי שאמנם הראינו לעיל בקשר לקהילות ' ספרדיי ירושלים ' .
דומה  ,על

כן  ,שהמאמץ המחקרי חייב להתמקד קודם כל בחייה ובתרבותה של

קהילה המרוכזת במקום מסוים או באזור מוגדר כאן בארץ  .כמו כן  ,בד בבד עם כל

אחד משלבי המחקר וכיווניו  ,יש לתת את הדעת גם על תהליכי השינוי

22 ,

ולהכלילם

כחלק ממאפייני התרבות המוסיקאלית של אותה קהילה .

20

ראה

:

שרביט  ,שירת  ,עמ ' בו  ,מא

21

ראה

:

שרביט  ,שינוי  ,עמ ' . 143 - 134

22

תהליך כזה של שינוי סגנוני בין דור האבות לדור הבנים בקהילת יוצאי חלב  -ראה  :כץ  .מודל

;

וכן

:

ארום ושרביט .

שילוח

וכהן .

מעניין של תהליכי שינוי במוסיקה המזרחית -
צנטריפוגאליים וצנטריפטאליים כתוצאה ממיפגש מסורות מוסיקאליות  -ראה  :בנסקי  ,בראון
ראה

ושרביט .

:

על איבחון כוחות

ן
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