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במהלר המאה העשרים היה המחקר האקדמי במדעי היהדות עד לשני מאורעות מרכזיים
באשר לחומר הגולמי העומד לרשות החוקרים  :גילוי כתבי היד שבגניזת קהיר וקיבוץ
אוספי המוסיקה החלוציים שקיבץ אברהם צבי אידלסון  .באופן בלתי צפוי לחלוטין הביאו

שני המאורעות לגילעם

של חלקים גדולים של מה שעתיד היה להיקרא " התרבות היהודית

המזרחית "  .אלה הביאו להתחדשות אינטלקטואלית כללית ונמשכת בגישתם של חוקרים
וצוותי מחקר מרכזיים רבים  ,לארגונן מחדש של כמה מן הקדימויות המקובלות ביותר
במחקר ולהערכתן מחדש של השערות מושרשות היטב  .התפתחויות אלה חייבו לעצב
מחדש את מיפוים

ההיסטורי  ,התרבותי והחברתי  ,של מרכיבי היהדות השונים  ,לברר

את היחסים שבין מרכיבים אלה בצורה מעמיקה יותר  ,וכן לבחון את היחסים שבין

העולם היהודי לבין זה הלא יהודי .
השפעותיהם של שני המאורעות לא התפוגגו כלל ועיקר כאשר באמצע המאה התיישבו
בישראל אוכלוסיות יהודיות שלימות של יהודי המזרח  .אדרבה  ,נוכחותן של אוכלוסיות
אלה השפיעה מאוד על העולם האקדמי ; היא גם העלתה את רמת המחויבות החברתית ,
הפוליטית והמוסדית כלפי יהדות המזרח  ,וכך אף הגבירה את עוצמת העניין והמעורבות
האינטלקטואליים .
הליטורגיה היהודית  ,וכן המוסיקה היהודית  ,נימנות עם אותם תחומים שיצאו נשכרים
משפע המקורות שעלו ממסמכי הגניזה וממלאכת התיעוד והמחקר של אידלסון  .הספקת
המקורות היא  ,כמובן  ,תהליך ממושך  ,וחוקרים ממשיכים להתעדכן במקורות ספרותיים
מקוריים המתבססים על כתבי יד מן הגניזה

;1

גם סינתזות מצויות בידינו עתה  ,והן סוללות

את הדרך להתפתחויות מחודשות  2 .במקביל לכך  ,עד ימינו ממש  ,הולכת שורה ארוכה
של חוקרים בדרך שהיתווה אידלסון  :הם אוספים  ,מתעדים וחוקרים את המורשת
המוסיקלית המזרחית והספרדית  ,וכך מגיעים לנקודה שאליה לא היו מגיעים בכל דרך

אחרת  3 .מאמר זה יעקוב אחר העיצוב המושגי של מספר קטגוריות בליטורגיה היהודית ,
ככל שהתרחבו תיעודו ומחקרו של החומר התיעודי היהודי המזרחי .
תירגם מאנגלית  :יאיר צורן .
1

דה  -לנז '

2

ויינברגר .

3

אדלר  ,זיכרון .
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במבט לאחור על התקדמות המחקר בולטות ארבע נקודות  :א  -כתבי היד מל הגניזה
ותיעודו של אידלסון המריצו את המחקר ההיסטורי במדעי היהדות ; ב  -הם הובילו

לתחילתה של גישה תרבותית חדשה לקהילות  ,גישה רחבה ורבת פנים ; ג  -בצד העדויות

שבכתב  ,שחשיבותן עומדת בעינה  ,זכה לפתע התיעוד שבעל פה ( מסובר מאוד

כשלעצמו )

ללגיטימיות ברורה  ,והעמיד את החוקרים בפני שאלות מתודולוגיות מקוריות ; ד -
הצטברותם ההולכת ונמשכת של המקורות והתפתחות כלי המחקר והמתודולוגיה תורגמו
לסידרת צעדים בהבנת הנושא במשך תקופה קצרה

למדי .

בנסיבות אלה עוצבו מחדש בזה אחר זה רוב נושאי המחקר  ,כאשר ההבנה

ה " טבעית "

או הספונטנית של הקריאה המוטעמת ושל שירת התהלים בשנות השמונים  ,לא היתה זו
שבה היית נתקלים בימי אידלסון ובדור שלאחריו  .בתקופה הראשונה  ,עד סוף שנות
השלושים למאה העשרים  ,נחקרה הליטורגיה היהודית המזרחית בעיקר על בסים עניין
היסטורי או גנאלוגי  ,תוך עיסוק נרחב בטיפולוגיות גאו -תרבותיות  .בהקשר זה  ,בנוגע
לניתוח המוסיקלי  ,שתי מערכות של כלים מילאו תפקיד חשוב  :מערכת תרבותית  ,דהיינו
טעמי המקרא כפי שביטאו אותם בעלי המסורה  ,ומערכת מוסיקלית  ,כלומר כמה מן
הפראמטרים הקלסיים ביותר בניתוח

המוסיקלי .

בתקופה השנייה  ,עד שנות השישים  ,מילאה האתנוגרפיה תפקיד מרכזי יותר  ,או

שונה  ,וסייעה לערוך מחדש כמה מן הקטגוריות הליטורגיות המרכזיות ; אלה אף עוצבו
על יסוד הבנה שונה בתכלית של החומר המוסיקלי  .הגיוון האזורי בליטורגיה היהודית
המזרחית הוערך מחדש ביחס לעקרונות היסוד שבהם השתמשו עד כה בחקר שאלה זו .
בתקופה השלישית  ,כלומר בשלושים השנים האחרונות  ,איפשרו ההרחבה של סוגי
החומר הנתונים למחקר והתפתחויות חדשות בכלי הניתוח  ,העמקה יתרה בהבנת

הקטגוריות הליטורגיות  .ההישגים המעודכנים ביותר אישרו  -על בסיס שונה בתכלית -
תמונה כללית שהצטיירה כבר בתקופה הראשונה ואושרה במשך התקופה השנייה  :ראשית ,
את הליטורגיה היהודית  ,במיוחד את זו המזרחית  ,מאפיינת אחידות מיבנית חזקה  .הסברה
היתה כי אחידות זו נבעה מטעמי המקרא ומסידרה קצרה של מוטיבים מוסיקליים מקוריים ,

המקושרים למערכת קטנה של תפקידים ספרותיים מרכזיים ; עתה  ,הזיקה המורכבת

והרב  -ערוצית של טקסט  ,מוסיקה ואתנוגרפיה  ,היא המסבירה אחידות מיבנית זו  .שנית ,
קיימים הבדלים ממשיים בין אזורים גאוגרפיים שונים של העולם היהודי  ,כמובן בין
יהדות המזרח לתפוצות אחרות  ,אך אפילו בתוך אזור מסוים  .הגיוון נובע מן השוני
בשימוש או בעריכה של החומר המוסיקלי בשעת ההוצאה לפועל של המיבנה המוסיקלי
המשותף .

הקטגוריות הליטורגיות היהודיות והמסורות המזרחיות
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מהגלה ?

שני ענפים עיקריים
על פי התמונה הקלסית הרווחת התבסס סגנונה הקדום של השירה היהודית על קבוצות
של תפילות  ,הקשורות למודוסים מסוימים  .עיצובם המלודי של אלה היה קשור למספר
מוטיבים או נוסחים מלודיים  ,שבכל אחד מהם ניתן היה להאריך או לקצר ( בהתחשב
באורכו היחסי של

הטקסט ) ,

לחזור עליו  ,להשמיטו או להעבירו למקומות שונים  .לא

היה ריתמוס או משקל קבוע שהסדיר את חלוקתו הכרונולוגית של החומר

המוסיקלי ;

עריכה ראשונית מעין זו היתה עתידה להפוך עיקרה של הדרך שבה קשרו האשכנזים
בין הטקסט לבין מלודיות ריתמיות חופשיות ב " שרשרות של טרצות  ,כאשר ביניהן טונים

שלמים  ,תוך דחייה או הימנעות מחצאי טונים "  4 .מאידך גיסא  ,הספרדים והקהילות
במזרח הלכו אחר " השיטה של וריאציה אין סופית "  5 ,המקושרת לדפוסים מורליים בעלי
אופי מיוחד  :טטראקורדים היוו את עמוד השדרה של שיטה  ,שבה תרמו את חלקם
עיטורים מלודיים  ,דפוסי צעד  ,וקישוטים מכל סוג שהוא  .בניגוד לדרך האשכנזית  ,חצאי
טונים או מירווחים זעירים חדרו כאן לבסיס מערכת הסולמות .

6

תמונה קלסית לא פחות של הליטורגיה מבחינה בין קבוצה ארצישראלית לבין קבוצה

בבלית  ,בין טקס ארצישראלי לבין טקס בבלי  .איטליה  ,ארצות הבלקן  ,צרפת ואשכנז ,

שייכות לקבוצה הראשונה ; התימנים והספרדים  -לשנייה  .תמונה זו אמורה להיות
רלבנטית לפיוט  ,אך לא לתפילות הקבע המרכזיות  ,שבהן שולטת אחידות גדולה בהרבה
בכל חלקי העולם היהודי  ,בהתאם לדרכיהם של ישיבות בבל ושל התלמוד

הבבלי  .י

מחקרים מתחומים שונים מאשרים את דבר קיומם של שני הענפים המרכזיים  ,ודוגלים

בזיקתן של " המנגינות הספרדיות והמזרחיות של ימינו " לבבל של המאה השמינית  .משערים
כי ראשיתה של המסורת האשכנזית הנוכחית במרכז אירופה היתה במאות הי " ד והט " ו ,
ומקצים מקום מיוחד למסורת התימנית  ,הקדומה  ,אולי  ,למסורת האשכנזית ולזו הספרדית -

המזרחית .

8

על איזו תשתית מושגית התבססו מחקרים אלה ? ההערכות שהזכרנו מבוססות על
ניתוח המשלב את הפראמטרים המוסיקליים והספרותיים עם נקודות המבט ההיסטוריות
והמיבניות  .הפראמטר המוסיקלי וסוג המיבנה הם הבסים האיתן לקיומם של שני הענפים
המרכזיים  .במונחים ספרותיים ומיבניים  ,כאשר מתבוננים בפיוטים ( אז יעמדו בפנינו

שתי מהויות ) או בתפילות הקבע ( אין כל הפרדה בין המרכיבים האזוריים

4

אבגארי  ,עמ ' . 608

5

שם  ,עמ ' . 586

6

לעיל  ,הערה . 4

7

גולדשמידט ,

8

ורנר .

עמ ' 392

ואילך .

השונים )
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קיימות שתי אפשרויות  .במונחים היסטוריים  ,ההבחנה בין שתי הישויות המרכזיות
( האשכנזית והספרדית -המזרחית ) פועלת מתחילה ועד סוף כאשר מדובר במוסיקה .

וריאציות פנימיות
סקירה היסטורית וגאו -תרבותית של ההימנוגרפיה היהודית מלמדת על הצורך לנקוין
גישה פרטנית בניתוח החומר המוסיקלי  ,במקום להסתפק בחלוקה לשתי ישויות נפרדות ,
ארצישראלית ובבלית  .ויינברגר הציב בספרו את בבל וצפון אפריקה זו בצד זו  ,בתארו
את השינוי שחל בכתיבה הליטורגית כאשר הקריאה בתורה עברה למחזור שנתי  9 .כאשר
ספרד וצפון אפריקה נהגו במנהג אחד  ,נבע הדבר מסיבות או מפראמטרים מסוג אחר ,
אך על בסיסם של אלה יצרו היהודים האשכנזים והרומניוטים קבוצה אחרת  .נושאיה
הכלליים של השירה הליטורגית הם נימוק חזק להבחנה המוצעת כאן  ,והנושאים קשורים
במישרין לסוגי היחסים החברתיים והתרבותיים ששררו בין יהודים לשאינם יהודים
בימי הביניים המוקדמים בחלקיו השונים של העולם היהודי .

הבה ניתן את דעתנו למהות גאו -תרבותית אחת  ,על בסיס סידרת קריטריונים מסוימת -
לאמור  ,הכללים הספרותיים והלשוניים לכתיבת הפיוטים  .ויינברגר ציין כי במאות

התשיעית והעשירית התרחקה איטליה במידת מה מר ' אלעזר הקיליר  ,שהושפעה ממנו
בתקופה קודמת  ,ונהגה יותר בהתאם לדפוסים הבבליים  .באמצע המאה העשירית שב
הקיליר והשפיע על כתיבתם של פייטני איטליה  ,אך השפעה זו לא היתה חד-משמעית ,
ופייטנים מקומיים הלכו בדרכם הם  .במאה הי " ב אפשר להבחין בהשפעה אנדלוסית על

פייטני איטליה ובנוכחותם של " המשקלים הכמותיים הערביים "  .עם זאת  ,אצל פייטנים
מסוימים החליף " משקל ההברות העברי  ,הבנוי בתבנית הטרצה רימה שבקומדיה האלוהית
של דנטה " את העיצוב הערבי .

10

באותו סוג התפתחות של עקב בצד אגודל נתקלים אנו ,

למשל  ,בקהילות הרומניוטיות  ,שקיימת אצלן התפתחות שווה  ,או אף תחרותית  ,של
העיצוב הארצישראלי והבבלי מחד גימא ושל המשקלים הערביים והעבריים מאידך
גימא  ,ולכך יש להוסיף אף את ההתאמות והיוזמות המקומיות .

11

נפנה עתה להשוואת הטיפולוגיות שהציעו אידלסון  ,הרצוג  ,שלייפר ושילוח ,

12

באשר

למסורות המוסיקליות היהודיות  .מתוך עשרת הכרכים ב " אוצר " שפירסם אידלסון  ,חמישה
מתייחסים לחומר תיעודי ולמסורות שלא מאשכנז  ,וחמשת האחרים לחומר תיעודי
ולמסורות מאשכנז  .אידלסון הקדיש חמישה כרכים לבית הכנסת הגרמני  ,הגרמני הדרומי ,

9

ויינברגר .

10

ויינברגר  ,עמ ' . 13

11

דברי שילוח באשר להתפתחויות ההיסטוריות של הפיוט רומזים באופן כללי יותר לכך שטיעונים
תרבותיים הניעו את השימוש המקומי בסוג זה של חומר  .הפיוט  ,ישות ספרותית ומוסיקלית משולבת ,
נראה לא אחת ככלי שהתאים במיוחד לפיאורם של ערכים ורעיונות מסוגים שונים  -ראו  :שילוח ,
עמ ' 23ן ; 124 -

12

שילוח  ,מסורות  ,עמ' . 129 - 111

אידלסון ; הרצוג ; שלייפר ; שילוח .

הקטגוריות הליטורגיות היהודיות והמסורות המזרחיות

הגרמני המזרחי  ,לשיר העם המזרח אירופי

בחמישה כרכים אלה נובע ממקורות
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ולחסידים  .נתח נכבד של החומר המקובץ

כתובים  ,לעתים מן המאה הי " ט או אף הי " ח  ,בעוד

שהקלטות שדה איפשרו  ,על פי רוב  ,את פירסומם של חמשת הכרכים הנותרים .
הרצוג טיפל בחמש קטגוריות של מסורות  ,לרבות אשכנז  .על פי הרצוג  ,תימן מהווה

קטגוריה נפרדת  ,וגם אידלסון הקדיש כרך מיוחד לחומר תימני  ,ליטורגי ושאינו ליטורגי .
ישנה הקבלה  ,חיצונית לפחות  ,בין הכרך שהקדיש אידלסון למסורת המוסיקלית הספרדית-

המזרחית לבין הקטגוריה הספרדית -הירושלמית של הרצוג  .לפי הרצוג  ,מסורות צפון
ים תיכוניות ( במיוחד אלה של רומא וקרפנטרס ) הן קטגוריה רביעית  .בכרך הספרדי -

המזרחי אסף אידלסון את השירים של אותן קהילות שלאחר שברחו מספרד ומפורטוגל
התיישבו במשך הזמן בירושלים  ,בצפת  ,בדמשק  ,בחלב  ,בסלוניקי  ,בסופיה  ,בסרביה או
בארצות השפלה  .לבסוף  ,עמד הרצוג על קטגוריה אחרונה  ,הקרויה " המזרח התיכון

וצפון אפריקה "  ,ואידלסון פירסם שלושה כרכים נפרדים  :אחד על החומר הבבלי  ,אחד
על פרס  ,בוכארה ודגסטן  ,ואחד על מרוקו .
בסיכומו של דבר  ,שתי הטיפולוגיות המוצעות מקבילות למדי  :בשתיהן מדובר בחלוקה
לשתי קבוצות עיקריות  ,כשהקבוצה הלא אשכנזית כוללת את תימן  ,ובשתיהן הקבוצה
הספרדית  -המזרחית ( אידלסון ) וזו הספרדית -הירושלמית ( הרצוג ) מתמזגות בעיקרון זו
בזו  .דמיון קיים גם בין שלושת הכרכים הנותרים של אידלסון לבין הקטגוריה המזרח
תיכונית והצפון אפריקאית של הרצוג  .את דרכו של שלייפר ניתן לתאר כפשרה בין
אידלסון לבין הרצוג בנקודות מסוימות  ,כאשר קיימת הבחנה ברורה בין המזרח הקרוב
וצפון אפריקה  ,תמונה כוללת יותר של שני אזורים אלה  ,וכן הבחנה בין איטליה לבין
הקהילות הספרדיות והפורטוגליות שבאירופה .
נשאלת שאלה הנוגעת לסוגי הקריטריונים שהחוקרים המוזכרים השתמשו בהם ביצירת
הטיפולוגיות  .הרצוג התייחס במפורש לקריאת התורה בבית הכנסת  ,בעוד שאידלסון
עסק במוסיקה ליטורגית ושאינה ליטורגית  .ההבדל שבין שני המחברים חורג מגבולות

החומר  :אידלסון הסיק מסקנות באשר לזהותו המוסיקלית של החומר בצורה אטומיסטית

למדי  ,בהביאו בחשבון גם פראמטרים היסטוריים ותרבותיים  .לעומת זאת  ,הטיפולוגיה
האזורית של הרצוג היא רק חלק אחד של הבנה סגנונית כללית יותר של החומר

התיעודי ;

טקסט  ,נסיבות ליטורגיות  ,כלי הביצוע  ,מסורות אזוריות ופרשנות אישית  ,הם הגורמים

הקובעים  ,לדעתו  ,את סגנונות ביצועם המוסיקלי של טעמי המקרא  .למען הדיוק  ,ההבדלים
האזוריים צמודים לתהליך ארוך של בחירה מקומית בין מלודיות לגיטימיות במדה שווה ,
וכן של פורמליזציה הולכת ומתקדמת של החומר .
שילוח נקט דרך

שלישית .

13

בהזכירו את גורלן השונה בקרב היהודים של המוסיקה

המקודשת ושל זו הפופולרית  ,הוא עירבב בסקירתו בין קריטריון ייחודן המוסיקלי של

ה " משפחות " הנזכרות ( התימנית  ,הבבלית  ,הפרסית  ,המערב ים תיכונית  ,המוגרבית ,

13

שילוח .
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הספרדית  ,הפורטוגלית והאשכנזית ) לבין דרגת השימור או הניטרול של מורשותיהן .
במקביל  ,קיבל שילוח כמובנת מאליה את ההנחה כי המוסיקה והליטורגיה היהודית
משתמשות בפראמטרים ובמרכיבים אחדים  ,שווים בחשיבותם  .עוד גרס שילוח כי את
אופיה האותנטי של מסורת אחת ניתן היה לקשר למרכיב אחד ( או יותר )  ,בעוד שהטיעונים
לייחודה של מסורת אחרת יהיו מסוג אחר או ממקור אחר  .מכל מקום  ,אין לשכוח את
הערתו של אדלר  " :תקפותן של חלוקות אזוריות מעין אלה עודנה לוקה בחסר  ,בשל
מספרם הזעום של מחקרים שיטתיים המתמקדים בניתוחן של מסורות מקומיות מיוחדות ,
דוגמת מחקרו המופתי של לכמן " על מסורותיהם של יהודי ג ' רבה .

14

מדיון מקיף זה בטיפולוגיות האזוריות עולה כי ההסכמות בין מחברים אינן מעטות
או משניות  ,אלא שניתן להשתמש בקריטריונים מסוגים שונים לקביעת טיפולוגיות מעין
אלה  .ברמת ההבנה המושגית  ,בל נשכח כי הדגשנו שבתחילה הובילו לסירוגין שני
פראמטרים ( המוסיקלי והספרותי ) ושתי נקודות מבט ( ההיסטורית והמיבנית )  ,ביצירת
ההבנה הכללית של הליטורגיה היהודית  .אלא שהרצוג ושילוח רמזו לצורך לצרף
פראמטרים אחרים  ,נוסף על המוסיקה והטקסט ; אדלר הוסיף את הקריטריון של הדפוסים
ה מתור ולוגיי ם .

15

הצעתי היא שהישגי החוק רי ם  ,כאשר ה ם מדווחי ם ע ל זהויות תרבו תי ות ,

משתנים בהתאם לשיטות שהם בחרו במיון החומר הגולמי ובניתוחו .

הנחותיו של אידלסוו

.

האוסף הגדול של אידלסון הביא לתובנות חשובות על שיטות וזהויות  .שם האוסף -
Melodienschatz

'

 - Nebrdisch -Orientalischerעשוי לעורר תמיהה  ,כיוון שאינו משקף

באופן אובייקטיבי את מה שאמור אוסף זה להיות  ,דהיינו תמונה כוללת של המסורות
המוסיקליות היהודיות  .ברם  ,השם משקף את התפקיד העצום שמילא החומר המזרחי
בהמשגתה האינטלקטואלית או המדעית של המוסיקה היהודית בכלל .

16

אשר לקהילות המזרחיות  ,ראויים להתייחסות הכרכים המוקדשים  ,בהתאמה  ,לתימן ,
לבבל  ,ולפרס  -בוכארה  -דגסטן  ,הכרך על ספרד והמזרח  ,וכן זה המוקדש למרוקו  .תהא
התפתחות המחקר אצל אידלסון אשר תהא  ,ניכר שניתן למצוא את יהדות המזרח כהווייתה

בתיעוד שבשלושת הכרכים הראשונים  -להלן

דבריו :

שלושת הכרכים  ,הראשון  -התימני ; השני  -הבבלי  ,נוסף על הארמי ; והשלישי -
הפרסי  ,נוסף על הבוכרי והזמרה הדגסטנית ; שלושת הכרכים האלה  ,מכילים את
המוסיקה של יהודי המזרח האמיתיים  ,זאת אומרת אותם חלקי העם היהודי שלא
עזבו את מקום מושבם  ,שלא הושפעו מבחוץ ושאליהם לא הגיעו יהודים משטחים
אירופאים למחצה  ,דוגמת יהודי סוריה  ,ספרד  ,גרמניה ופולין .

14

אדלר  ,עמ ' . 26

15

שם  ,עמ ' . 28

16

גרסודקיוי  ,אידלסון .
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ליתר דיוק  ,הם צאצאים של הגולים אחר חורבן הבית הראשון והשני ושל אלה
המנושלים  ,שהוכרחו לעזוב את הארץ בעיקר בין המאות השלישית והחמישית ,
עקב רדיפות הביזנסים  ,ולהגר למסופוטמיה  .ברור שהמסורת בשטחים אלה נשמרה
ללא הפסקה מהזמן הקדום ביותר עד עצם היום הזה בפולקלור  ,בזמרה המסורתית
של התנ " ך ובתפילות העתיקות .

17

הבקיא בדרכים שחוקרים במחצית הראשונה של המאה העשרים טיפלו בזהויות תרבותיות
ימצא באמירות מעין אלה דוגמה לאסכולות המחשבה שמשלו אז בכיפה  .רצף גאוגרפי

והיסטורי מושלם היה תנאי מוקדם לכל זהות המוצגת כאותנטית ; היעדר קשר עם תרבויות
אחרות  ,או אף עם כל ענף אחר של התרבות הנידונה  ,היה תנאי נוסף לטוהר  ,או לגרעין
תרבותי מקובל  .אף על פי כן  ,אידלסון היה מוסיקולוג כה מחונן  ,כה ער לחשיבות החומר
הלשוני  ,האתנוגרפי והספרותי  ,ולרלבנטיות שלו  ,עד כי נבדוק את דבריו על החומר
המתועד  ,וכך נזכה להבנה מלאה של הזהויות התרבותיות ושל הנתיבים המתודולוגיים
המאפשרים להבין את פשר הליטורגיה ואת אופן פעילותה .
סקירותיו המפורטות או המסכמות יותר של אידלסון מציירות תמונה שאינה משתקפת
במדויק בדברים הכלליים שהבאנו לעיל  .אליבא דיריה  ,הליטורגיה היהודית מיוסדת
בעיקרה על שלושה מוטיבים  ,ששורשיהם נעוצים במקורה של ליטורגיה זו  .לשלושת
המוטיבים קונפיגורציה מוסיקלית מיוחדת  ,והם משמשים  -ושוב  ,בקהילות שונות -

בזיקה קרובה לשלושת ה " טעמים " .

18

כללית  ,שלושת המוטיבים העיקריים והמקוריים

מבטאים את תחילתו  ,אמצעיתו וסופו של הפסוק  .אידלסון הדגיש כי כל " טעם " אחר -

בין אם פונקציונלי ממש  ,בין אם כזה הנמנה עם טעמי המקרא  -הוא במידה רבה פיתוח
מוסיקלי של שלושת המוטיבים המקוריים והמרכזיים .
תובנה כללית שנייה מתייחסת לקיומם של מודוסים  .אלה מצורפים לרשימה של
חיבורים המופיעים בהזדמנויות שונות בהקשר הליטורגי הכולל  :במהלך אותה תפילה

17

אידלסון  ,ג  ,עמ '

der jemenitische , 2 . der babylonische nebst dem : 51

1.

Die drei Binde ,

aramiischen und 3 . der persische nebst dem bucharischen und daghestanischen Gesang ,
' eile des; jUdischen Volkes ,
enthalten die dusik der echtorientalischen Juden d .h . de jenigen T
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wurden nach Mesopotalaien auszuwandern . Es 151
~ chtlich
klar, dass
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מ " Zeit bis auf den heutigen Tag sich erhalten hat , 1
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nterbrechung von der % 118518

 traditionnellen Gesang der Bibel und der 21טFolklor, 11

אין לערבב את שלושת ה " טעמים " עם טעמי המקרא  ,משום ששלושת

ה " טעמים "

"

ohne

קדמו לטעמי

המקרא  ,ומשום שתפקידם של " טעמים " אלה הוא  ,לא אחת  ,היסוד האמיתי שאליו נקשרים המוטיבים
אף לאחר היווצרות הטעמים  ,במיוחד במרכזים יהודיים שבהם לא נודעו טעמי המקרא עוד זמן רב

לאחר מכן .ראו מאמרה של מירה שפיגל בחוברת זו .
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עצמה או בהזדמנויות שונות בלוח השנה הליטורגי  .דומה כי בכל קהילה וקהילה התקבל
העיקרון של צירוף מודוס מסוים לסוג מסוים של טקסט ; אך רשימת המודוסים משתנה
מקהילה לחברתה  .במקרים מסוימים מוסרי המסורת מכריזים עליה

במפורש .

מבין שתי התובנות שצוינו לעיל  ,מתייחסת הראשונה לזיקה שבין המימד המוסיקלי
לבין זה הספרותי ברמת הפסוק ; השנייה  -לזו שבין מוסיקה  ,טקסט ואתנוגרפיה  ,אם

רואים בטקסט ישות ליטורגית ( פרשת השבוע  ,הנביאים  ,תהלים  ,ועוד )  .על יסוד הסבריו
החוזרים ונישנים של אידלסון על המסורות האזוריות  ,דומה כי מה שנראה כשני כללים
הם ,

למעשה  ,עקרונותיה המרכזיים של הליטורגיה היהודית  ,המשותפים לקהילות שונות

ולאזורים שונים .
בפנותנו לשאלת הזהויות האזוריות בעבודתו של

אידלסון  ,עלינו לזכור כי את עבודתו

הדריך בבירור עיקרון כפול  :האחד  ,שניתן לבחון את קיומם של מוטיבים מקוריים שיסודם
במקורות הליטורגיה והמוסיקה היהודית ; והשני  ,שהיו קהילות שלא נטשו את מקום
מושבן  ,ושבני אותן קהילות היו עדים לעצם לידתה של הליטורגיה היהודית ופעילים

בשלבי הקמתה  .זהו ההקשר שבמסגרתו יש להבין את חיבתו של אידלסון לחומר מזרחי
" אותנטי " .
בקביעת הזהויות עמד אידלסון כאחת על התכונות הייחודיות של המסורות השונות
ועל המגמות המשותפות שלהן  ,אך לעתים קרובות לא העריך הערכה כוללת והיירארכית
את כל הרמיזות המפורטות שהציג בכרכי אוצרו  .אנו נותרים אפוא עם תנועה מתמדת
בין ייחודיות לבין תכונות משותפות .
מסורות תימן מיוחדות במינן  .הן מתייחדות במוטיב מוסיקלי נוסף  ,הממוקם ממש
לפני המוטיב המסמן את סופו של הפסוק ; קהילות אחרות אינן משתמשות במוטיב מעין
זה  .ניתן להבין זאת בהקשרו של המודוס של החומש  ,מאחר שתופעה מקבילה מצויה גם
בקהילות מזרחיות אחרות  ,או אף בין האשכנזים  ,אך בלוויית מודוסים מסוגים אחרים .

19

התימנים נבדלים משאר הקהילות גם בעניין שלושת המוטיבים המקוריים והאותנטיים ,
שכן מקור המוטיבים שונה אצלם מזה של יתר הקהילות הנידונות  :אצל התימנים מקורם
במודוס של החומש  ,ואילו אצל יהודי בבל  ,פרס  ,בוכארה ודגסטן  ,וכן בקרב יהודי מרוקו ,
גיברלטר וקהילות ספרד שבצרפת  ,בלונדון ובאמסטרדם  -במודוס של הנביאים  .אותה
קבוצת קהילות התאפיינה גם במודוס מסוים של החומש  ,שמקורו בתקופה מאוחרת
לזה הנמצא בקרב יהודי תימן .
מיוחדים ליהודי תימן גם המודוסים המשמשים אותם לקריאת קבוצה של טקסטים
( תהלים  ,מגילת אסתר  ,שיר השירים והמשנה )  ,ושיטת ההתפתחות הצלילית שלהם ; כן
שמרו הם על מודוס קבוע

בלבד ) .

ל " שירות " ,

כגון " שירת

הים "

( דבר המצוי בקרב יהודי פרס

כללית  ,אידלסון גילה תכונות משותפות רבות לקהילות תימן ופרס כאשר עסק

במאפייניה ובתכונותיה של המוסיקה הליטורגית .
19

אידלסון  ,א  ,עמ ' . 22

20

אידלסון  ,ג  ,עמ ' . 29
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אידלסון הראה כי מהרבה בחינות רב המשותף שבין הקהילות השונות משסברו
החוקרים לפניו  .יתר על כן  ,בתוך אותה קהילה יכלו לשרור יחסי גומלין מתוחכמים
למדי בין הרשימה המצומצמת של המוטיבים המקוריים לבין המודוסים המצורפים לסוגי
הטקסטים השונים  .אשר לנקודה הראשונה  ,לא נלאה אידלסון מלהזכיר מוטיב מיוחד ,
או וריאציות על מוטיבים  ,האמורות להימצא בחלקים שונים של חומרים משתנים בקהילות
אחדות  .אשר לנקודה השנייה  ,ציין אידלסון את השימוש בשלושת המוטיבים הבסיסיים
באותה קהילה  ,תוך שהראה מה שונה יכולה להיות הזיקה הקיימת בין אותו מוטיב
מוסיקלי לבין הפונקציות הספרותיות השונות  ,בהתאם לטקסטים הנידונים  .הדבר נאמר
בצורה ברורה מאוד לגבי החומר היהודי הפרסי .
לבסוף  ,עלינו להבין מדוע נחשבה יהדות המזרח  ,ביחס לליטורגיה  ,למראה האותנטית
של מסורות המוסיקליות היהודיות  ,שהרי אידלסון הביא עדויות רבות לתפקיד שמילאה
ספרד בעיצוב חלק זה של היהדות  .דומה כי סתירה זו אינה מהווה קושי של ממש .
אידלסון היה אספן בלתי נלאה  ,אשר באמצעות ניתוחו יכול היה לזהות את השכבות
ההיסטוריות והתרבותיות שעיצבו את זהותו של החומר  .מאידך  ,אידלסון היה מוסיקולוג
בן הזמן  ,וככזה תר אחר השורשים של החומר שאותו חקר וכן אחר מידת האותנטיות
שלו  .שני עקרונות סותרים פעלו אפוא בליבו של אותו אדם .
עתה מגיעים אנו לשאלה מרכזית לדיוננו בזהויות  ,בתכונות ייחודיות ובנקודות
משותפות  :שאלת ההתייחסויות התאורטיות המדריכות את החוקר  ,לעתים רק במשתמע .
בדומה לחוקרים רבים בני זמנו  ,ביסס אידלסון את מחקרו על שושלת יוחסין היסטורית
ועל מחקר פילולוגי השוואתי  .בשל חשיבותה של הגנאלוגיה ההיסטורית  ,על החוקר
היה למנות את כל הסיבות האפשריות להתפתחויות בחומר שלפניו  ,ואלה היו אמורות
להסביר את נקודות הדמיון והשוני שבו  .אך החוקר היה אמור גם  ,ובראש וראשונה ,
להסביר את שורשי הראיות התרבותיות של קביעותיו ולהתאים את השורשים לקהילות
אנושיות מזוהות היטב  ,שרק אז תיראנה ככאלה שהנציחו את הלחנים  ,את הטקסטים או
את הטקסים האותנטיים והמקוריים .

הפילולוגיה המשווה לא היתה גירסה של עקרון הגנאלוגיה ההיסטורית ; היא היתה

כלי ניתוח מקובל על הכול  ,שהביא לחשיפתן של תכונות תרבותיות יסודיות  -מוסיקליות ,
ספרותיות או לשוניות  .זהו הבסיס להשוואות האוניברסליות שנערכו בין סוגי החומר
השונים  .אך השוואות אלה היו מבוססות על תכונות בודדות  ,ללא כל התייחסות למערכות

המסבירות את הקשרים שבין התכונות השונות  .אידלסון סלל את הדרך לראייה מערכתית
מעין זו  ,בהתייחסו לקשרים שבין המוטיבים המקוריים והאותנטיים מחד גימא ולבין
חלוקתו הספרותית הבסיסית של הפסוק להתחלה  ,אתנחתא וסוף פסוק  ,מאידך גיסא .
הדבר נכון גם לגבי התייחסותו לאופנים שבהם מצורף מודוס לסוג של טקסט  ,הנקשר
בעצמו לתפקיד ליטורגי מסוים בהקשרה הכולל של הליטורגיה  .אולם דור אחר של
חוקרים אירגן השקפות חלוציות אלה להבנה כוללת

יותר .
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ב  .השאלוה ההיבוהיוה והמיבניות
מאמרה של קורבן  ,המוקדש לקריאה המוטעמת בפולחנים הנוצריים  ,הפך למקור קלסי
למחקר המדעי של הליטורגיה היהודית .

21

המאמר הציע פרספקטיבה תאורטית חדשה ,

המתמודדת עם השאלות המתודולוגיות העומדות בפני כל חוקר העוסק בליטורגיה .
קורבן עסקה בקטגוריות הליטורגיות ובקריטריונים למיונן ולהגדרתן ; כן עסקה במרכיביו
היסודיים של כל מעמד ליטורגי .
אליבא דקורבן  ,ליטורגיה היא עובדה תרבותית המשלבת היבטים אתנוגרפיים ,
מוסיקליים וספרותיים  .ההיבטים האתנוגרפיים כוללים את ההקשר והתנאים הדרושים
לביצוע  ,את ההצדקות והמאפיינים התרבותיים המצורפים לחיבורים הליטורגיים וכן
את הפראמטרים החברתיים והאידאולוגיים המדריכים את מסירתם  .במונחים מוסיקליים
וספרותיים  ,מהותה של הליטורגיה נעוצה בשילוב שבין טקסטים קבועים לבין הכלים
הנדרשים לשם הורשתם  .המפתח לקטגוריות הליטורגיות נמצא בזיקה שבין הטקסטים

( אלה שבכתב ואלה שבעל פה ) לבין מסירתם בעל פה  ,ובהקשר זה יש להגדיר את שירת
תהלים ואת הקריאה המוטעמת על בסיס קבוצה קטנה של קריטריונים  .את שירת תהלים
ראוי לקשור לטקסטים בעלי סגנון שירי קבוע  ,המושמעים בציבור בהקשר מחייב ; את
הקריאה המוטעמת יש לקשור לטקסטים בפרוזה  ,שאדם אחד קורא או שר על פי כללים

קבועים  .ההתאמה שבין הכללים לבין הטקסט מותירה חופש מסוים לזמר  ,עובדה שאין
להסבירה בקשר לשירת התהלים .
בהפנותו את גבו לשחזור ההיסטורי  ,שהיווה מניע כה חזק לעבודתו של אידלסון ,
נתקל מחקר מסורותיהם של יהודי המזרח שבא בעקבותיו בבעיות שעליהן הצביעה
קורבן  .המחקר בחן את השאלה המכרעת של הזיקות שבין הטקסט לבין הכללים המוסיקליים
שביסוד המסירה  ,והגיע להערכה מחדש של הדיכוטומיה שבין קריאה מוטעמת לבין
שירת תהלים  .העיסוק באתנוגרפיה של המסירה הביא להבנה סגנונית טובה יותר של

החומר התיעודי ; שיפורים אלה נתאפשרו הודות לשינויים בפרספקטיבות התאורטיות
והמתודולוגיות  .המונוגרפיה הפכה לכלי מחקר רב עוצמה  ,לצד התעניינות בקשרים
שבין מוסיקה  ,טקסט ואתנוגרפיה  .במקביל החל דיון במסגרת המושגית הדרושה לחקר
הליטורגיה  ,יחד עם הערכה מחודשת של כלי הניתוח באשר

למוסיקה .

אין פלא כי עקב כך ניתן היה להציע סוגים חדשים של טיפולוגיות אזוריות  .שילוח
הציע הערכה כוללת של שיפורים אלה  ,במסגרת הצגה מקיפה של הקטגוריות הליטורגיות
היהודיות  .בהתייחסו לצעד התאורטי שנקטה קורבן  ,הציג שילוח את הפראמטרים השונים
המבהירים את המצב באשר לצורות ולמסורות היהודיות .

21

קורבן .

22

שילוח ,

עמ ' ; 124 - 122

שילוח  ,מסורות  ,עמ ' . 89 - 88
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תגישה המונוגרפית
בסעיף זה נתייחס למחקרו של לכמן על יהודי ג ' רבה  ,לסקירה של גרסון -קיוי על המוסיקה
הכורדית ולמחקר של שרביט על המסורת המוסיקלית של יהודי תימן .

23

א  -בהקדמתה למונוגרפיה של לכמן משבחת גרסון -קיוי את הראייה המתודולוגית
האובייקטיבית של לכמן ביחס לחומר התיעודי ; את ההישגים של לכמן יש לזקוף  ,במידה
רבה  ,לפריצת דרך בתחום התאוריה  .השערותיו של אידלסון ותוצאותיהן לימדונו רבות
באשר לנקודות הדמיון והשוני שבין מודוסים ליטורגיים של קהילה אחת לבין אלה של
חברתה  ,אך על פי לכמן  ,נקודה זו קשה  ,מאחר שיש לזהות מודוס על יסוד שילוב בין

פראמטרים  ,ולא על יסוד בחירה בפראמטר זה או אחר ; כל השוואה המסתמכת על
פראמטרים בודדים כאלה לא תחשוף את ההגיון הפנימי המקשר בין הפראמטרים
התפקודיים  ,ועל השוואות משמעותיות לבחון את קבוצות הפראמטרים המעצבות את
מאפייני המודוס .

24

מחקרו של לכמן עסק באופיו הריתמי של החומר התיעודי המזרחי  .הגדרה רווחת
לחלקו הגדול של חומר זה מדגישה את אופיו הריתמי החופשי  ,וזאת בניגוד לחומר
שנוהגים לחבר אליו ריתמוס מזוהה היטב  .לכמן התנגד לכל הבנה שלפיה יתפרש ריתמוס
חופשי כאנרכיה  .שני גורמים הביאו אותו להדגיש עד כמה יש למוסיקה בעלת הריתמוס
החופשי חוקים משלה  ,שנועדו לארגנה בצורה ברורה .

25

הראשון פועל בגבולות

הפסוק :

למספר הברות בודדות יש ערך של זמן ולהברות כאלה ניתן לחבר גם תנועה מלודית
מקומית מאוד  .תופעות מעין אלה נוטות להופיע ביתר שיטתיות בסוף חציו הראשון של
הפסוק וכן ממש בסופו  .הגורם השני פועל במישור רחב יותר  ,ונודעת לו חשיבות

עצומה :

בחומר התיעודי של הריתמוס החופשי  ,הריתמוס אינו נספח למאפיינים נפרדים או
פרטיים אלא הוא כבול לצורתה הכוללת של התנועה המלודית  .צורה זו  ,היא היא המביאה
ליציבות  .השתנות טיב התנועה המלודית בהתאם למודוסים  ,כפי שאלה מצורפים לדפוסים
שונים של טקסטים ליטורגיים  ,היא גורם המסייע להבחין בין טקסטים אלה  .הדבר נכון
גם ביחס לדרך שבה מתערבבים ערכי זמן ותנועות על פי המודוסים והטקסטים השונים .

אשר לטעמי המקרא  ,לכמן פתח את דיונו בשאלה הבאה  :האם התנועות או המוטיבים
המלודיים מחוברים לטעמים מסוימים  ,לקבוצות טעמים או אף לא לאחד מאלה

? 26

לכמן

חתם ואמר כי " הזיקה שבין טעמי המקרא לבין המלודיה רופפת בהרבה מזו שבין המלודיה

לבין מיבנה המשפט " .

27

אך הזיקה שבין המלודיה לבין מיבנה המשפט אינה חד  -חד-

ערכית  :החלקים המרכיבים את המשפטים והפסוקים רבים מן התנועות המלודיות .
25

לכמן ; גרסון  -קיוי  ,כורדיסטן ; שרביט .
עמ ' , 50

24

לכמן ,

25

שם  ,עמ '

26

שם  ,עמ ' . 80

27

שם  ,עמ ' . 90

28

שם  ,עמ ' . 92

67

. 54

ואילך .

28
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עקרונות אלה מסבירים את כל סוגי הפתרונות הקיימים במחקר המוסיקלי על טעמי

המקרא ( אלה פירושם ייצוג מפורש של מיבנה המשפט והפסוק )  .טעמים מפסיקים מובחנים
במלודיה ביתר שיטתיות מאשר הטעמים המחברים ; טעמים מפסיקים שונים ממלאים
אותה פונקציה ספרותית  .זאת למדים אנו מכך שלמספר טעמים מפסיקים ניתן לצרף
אותה מנגינה כאשר הם משמשים באותו תיפקוד תחבירי  .ולבסוף  ,רק במבט שטחי
נראית קריאת התורה בג ' רבה  -שאינה הולכת אחר השיטה הטברנית  -כנשלטת בצורה
ישירה יותר על ידי שיטות ההטעמה הארצישראלית והבבלית  ,מאחר שהיא נשענת רק
באופן חלקי על הפרטים ועל כללי הארגון של שתי מערכות האלה .
לסיכום  ,לצד תרומותיו להבנת הקטגוריה של הריתמוס החופשי  ,המציא לכמן תשובה
חשובה לשאלה שקורכן ראתה כשאלה מרכזית מאוד לכל ליטורגיה  ,לאמור שאלת

הזיקה שבין מלודיה לטקסט  .אשר למיבנה  ,ביצוע הטקסט נשען על אותם סוגי פראמטרים
וכללים  ,תהיינה הקטגוריות אשר תהיינה  .בהקשר זה שייך לכמן את שירת התהלים
ואת הקריאה בתורה לקבוצה אחת  ,בדונו במציאותו ובאיכותו של משך ההברות  .בהרהרו
בזיקה שבין מלודיה לבין טעמים מסיים לכמן ואומר  " :נושאי המסורת אינם לומדים
מוטיבים בודדים שיאספו אז יחדיו ברצף מאורגן  .בבסיסם עומדת תפיסה כוללת שאינה

סכום החלקים גרידא " .

29

ב  -דבריה של גרסון -קיוי על המסורות הליטורגיות הכורדיות מציגים בפנינו טיפולוגיה
הנשענת על רעיון בסיסי אחד  :כל תופעה ליטורגית כוללת שלושה מרכיבים בסיסיים -

מוסיקה  ,טקסט ואתנוגרפיה  .הקשר הגלוי שבין מרכיבים אלה עשוי לספק לחוקר את
המפתח להבנת התופעה .

חוקרת זו הציגה מבט כולל על החומר הנידון ופרטיו הם כדלהלן  .בין הסגנון המלודי
של הטקסטים לבין הלשון והתמטיקה שלהם  ,המשקפים את מעמדם התרבותי של טקסטים
אלה  ,קיים מיתאם מבחינה מוסיקלית ; קיימת זיקה בין סגנון ספרדי -מזרחי כללי לטקסטים

עבריים ; קיימת זיקה בין סגנון מלודי אחר לטקסטים ארמיים  ,שהם עצמם נחלקים לטקסטים
בעלי אופי סיפורי ולכאלה שהם בעלי אופי פיוטי או הגיגי  .באותן קהילות עצמן מתנהלת
שירת בית הכנסת על פי שתי מסורות  :זו הספרדית -המזרחית ( שאליבא דגרסון  -קיוי
" היא עצמה

סינתיזה " ) 30

וזו המקומית  .אשר לחומר המוסיקלי  ,מציעה המחברת את

ההבחנה בין הקריאות הבאות
- 1

31 :

שירת התהלים ב " שירה מדוברת  ,הנעה סביב ציר טון ( דמיוני )  ,העוקב אחר

מיבנם השירי של שני חצאי הפסוק המממנים את נקודות החלוקה העיקריות במיפנים
מלודיי ם מוגד רי ם ומוח לטי ם

" ; 32

- 2

29

לכמן  ,עמ ' . 96

30

גרסון  -קיוי  ,כורדיסטן  ,עמ ' . 1299

31

שם  ,עמ ' . 1300

32

שם  ,עמ '

קריאת התורה  ,שאין משתמשים ב ה בשיטה המפותח ת

oscillating a
 ( imaginery ) tone axis , which closely : 1300חג ; round
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של

טעמי המקרא  ,אך היא מתנהלת על פי גירסה

קודמת ; - 3
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קריאתם המוטעמת של

ספרי הפרוזה שתבניותיהם המלודיות " מציעות מסורת מקומית ( ג ' בלית ) קודמת או

מאוחרת למסורה " .

33

ג  -שרביט קיבל עליו לפתח ביסודיות את הצעותיהם של הרצוג וגרסון  -קיוי לזיקה
מלאה בין מוסיקה  ,טקסט ואתנוגרפיה  .בחינת הליטורגיה של יהודי תימן הובילה אותו
למסקנה כי סידרה ראשונה של ארבעה לחנים מתייחסת לקריאת פרשת השבוע  ,והסידרה
נקבעת על פי קריטריונים מסוגים שונים  :קריאת מבוגרים  ,קריאת ילדים  ,תרגום  ,וכן
קריאת מספר זעום של טקסטים מסוימים בתורה  .לפי שרביט  ,סידרת לחנים משלימה
נגזרת מן המיבנה של תכנית הלימודים במסגרת החינוכית  .מוסרי המסורות מבטאים
היירארכיה ברורה ביחס לרשימת הלחנים המלאה .
בפנותו לעקרונות הצורניים של המוטיבים המוסיקליים לקריאת החומש  ,מנה שרביט
את שלושת המוטיבים העיקריים המלווים את קריאת הפסוקים  ,פותח  ,מסיים ומבשר ,
כאשר תפקידו של האחרון הוא " להעמיד את צורתו הכוללת של הפסוק השלם תוך

שהוא מבשר את ' המוטיב המסיים ' " .
כי אם לפונקציות תחביריות .

5

'

4

'

מוטיבים אלה אינם מצורפים למילים מסוימות

הצעד הבא הוא ניתוח בנייתו של כל לחן על בסיס חלוקתם

הצורנית של המוטיבים העיקריים ושל מוטיבים משלימים התלויים באורך הטקסט .
בשובו להיירארכיה הכוללת של הלחנים  ,העיר שרביט כי זו מיוסדת על מה שהוא
מכנה " שלוש תופעות

מוסיקליות ) 1 ( :

המיבנה המלודי והריתמי של

של התנועות השונות ותפקודם התחבירי במסגרתו של לחן ;

אלה בארגונו של משפט מוסיקלי " .

36

()3

התנועה ; ( ) 2

מספרן

תפקודן של תנועות

דומה כי העיקרון המנחה של שיטה זו היא השתלבותם

המוחלטת של הפראמטרים האתנוגרפיים  ,המוסיקליים והספרותיים  ,כאשר ההוכחה

להשתלבות זו היא שכל מרכיב של פראמטר נתון ( מלודיה וריתמוס במוסיקה  ,אך גם
מספר התנועות המוסיקליות ) נכון לקבל עליו תפקיד מיוחד בעיבודו הכולל של הטקסט ,
בתוך מערכת שבה שום פראמטר אינו

מבודד .

לסיכום  ,חלוקתו המקובלת של החומר על פי מודוסים שונים מתגלה כמגבילה  ,מאחר
שהבנה כוללת יותר עולה כאשר מוסיקה  ,טקסט ואתנוגרפיה  ,קשורים יחד  .שנית  ,החומר
המוסיקלי אינו עשוי באופן פשטני ממוטיבים  ,כי אם מרשימת מרכיבים סבוכה  ,שכל

אחד מהם עשוי למלא תפקיד משלו ולהיכנס לסידרה של יחסים הדדיים  .שלישית  ,החומר
המוסיקלי מתייחס לטקסט  ,כלומר יותר לפונקציות ספרותיות עיקריות מאשר לרשימה

marking the rnaln division points with

,

follows the poetic stTUCtUTe oflthe two half-verses

definite and distinct melodic turns

"

33

שם  ( tradition :עס ) 10מם7 5סם50 ] 0בםן or extra -

34

שרביט  ,עמ ' . 187

35

שם  ,עמ ' . 186

36

שם  ,עמ ' . 204

0 -ץק ב suggest
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המלאה של טעמי המקרא  .רביעית  ,קטגוריות ליטורגיות הוגדרו זה כבר בעיקר על יסוד

הזיקה שבין מודוסים לבין טקסטים ; שינוי בפרספקטיבה מביא להבנה אחרת  ,שבה
לאתנוגרפיה ולנקודת מבט מפורטת ומיבנית יותר יש מה לומר  ,הן באשר למוסיקה והן
באשר לטקסט .

הטיפולוגיות האזוריות בראייה מחודשת
ארבע בחירות מושגיות מאפיינות את מחקרו של פלנדר על שירת התהלים והליטורגיה
העברית  :הערכה רטרוספקטיבית של עבודת המחקר באשר לקריאה המוטעמת  ,ובכללה
שירת התהלים ; העמדתו של ניתוח מוסיקולוגי כולל ; חקר הזיקות שבין מערכות הטעמים

לבין הטקסט ; ועיסוק שיטתי במימד האתנוגרפי של הליטורגיה .

בחירות מושגיות אלה מחוברות לשתי מטרות עיקריות  :א  -בניית מסגרת תאורטית
לחקר הליטורגיה היהודית שתכלול את כל הפראמטרים הפעילים  ,מתוך השיקול שאין
לשום פראמטר מקום קבוע בהיירארכיה קבועה של פראמטרים  .אדרבה  ,כל הפראמטרים

עשויים להיכנס לדפוסים שונים של ביטוי והיירארכיה ; ב  -ייסוד טיפולוגיה אזורית
מסוג חדש  ,שתושפע מן המסגרת התיאורטית שהוצעה לעיל .
בהתייחסו להצעת קורבן להבחין הבחנה חדה בין הקריאה המוטעמת בתורה לבין
קריאת התהלים  ,ובבססו את הנחתו על ניתוח שלם של חומר מזרחי מגוון  ,העדיף פלנדר
לדבר על הקבלה חזקה בין שתי הקריאות  .הקבלה זו יסודה בבסיסן המיבני המשותף
של הקטגוריות של הליטורגיה היהודית ; בסיס זה יש למצוא במישור הטקסטואלי  ,המוסיקלי
והאתנוגרפי  .הגורמים הטקסטואליים המשותפים הם מערכת הטעמים וכן הקביעה שיש
לראות בפסוקים ביטוי מורכב של יחידות תחביריות לוגיות  .במונחים מוסיקליים  ,בקריאה
המוטעמת ובשירת התהלים  ,ניתן לראות שילוב מאורגן היטב של אמצעים מוסיקליים
הפועלים בזיקה הדוקה לפונקציות תחביריות  .אשר לאתנוגרפיה  ,הזהות המוסיקלית
משקפת או נקבעת על פי גורמים ליטורגיים ( כגון תפקידי הקריאה ונסיבותיה )  ,וכן על
פי יסודות של אקולטורציה .
אין פירושו של בסיס כללי זה שקטגוריות ליטורגיות שונות לא תוגדרנה על פי תכונות
ייחודיות  .לדוגמה  ,פלנדר מראה בבירור כיצד ביצועם המוסיקלי של המזמורים אינו
ייחודי  ,וכי צורות הביצוע השונות נקבעות מכוחם של גורמים אתנוגרפיים  ,מה שאין כן
לגבי קריאת התורה  .עם זאת  ,לכל הצורות של קריאת מזמורים משותפת שתי

תכונות :

צליל רציטציה ומערכת מוסיקלית הקשורה לתפיסה דו -חלקית או תלת -חלקית של הטקסט .
אם נביא בחשבון את הזיקה שבין מוסיקה  ,טקסט וטעמים  ,הרי שקיימים גם הבדלים
בין קטגוריות ליטורגיות  .ואלו דברי פלנדר בייחס

למזמורים :

כפי שבניתוחנו את הזיקה שבין טקסט לבין רציטציה גילינו תבנית מורכבת  ,המשלבת
בין המיבנה המלודי לבין זה התחבירי  ,כך הם פני הדברים גם באשר לייחס שבין

הרציטציה לבין הטעמים  -השניים פועלים אהדדי  .הרציטציה אינה זהה לטעמים ,
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 לרציטציה,  ברם.  מייצגת מימוש מוסיקלי של מיבנה הטעמים,  נכון יותר לומר, כי אם
 שאליהם חוברים היסודות,  כלומר אלה של שירת התהלים, חוקים צורניים משלה

 בסימביוזה עם מיבנה הטעמים.  מדיאנט וסיום,  צליל רציטציה, הקבועים של פתיחה
 חלקית- החלוקה התלת. עובר המיבנה הפשוט של שירת התהלים שינוי מהותי
ותהליך השילוב דחקו את השניות שבשירת התהלים לצורות מודולטוריות מלודיות
המפרות את הפרופורציות הסימטריות של הקדנצות ושל חצאי הקדנצות המופיעות
 כי אם,  כפי שמציע הרצוג, "  קשה לראות זאת כ " תופעה של נסיגה. לסירוגין
 המניח מראש חוויה, כהתפתחות נוספת של עקרון הרציטציה של מזמורי התהלים
3 י. של טקסט ורציטציה ששנותיה כשנות דור
 דיבר פלנדר תחילה על הגיוון הגלוי לעין המאפיין את קריאת ההפטרות, בפנותו להפטרות

 שיש לראות,  ניתוח מדוקדק מצביע על נקודות משותפות, עם זאת

38

. בקהילות שונות

: מיבניים

אותן ככללים

 ומקובל, בדרך כלל רוב המפסיקים באים לידי ביטוי באותו המימוש המוסיקלי
 עם שני היסודות האלה זימרת הדיבור. שרק לסוף פסוק מייחדים קדנצה מיוחדת
 שלדת הלחן מורכבת משורה של קדנצות: של הטקסט הנבואי מוגדרת כבר במיבנהו
 והקדנצה הסופית נבדלת במידה ברורה,  זקף ואתנחתא, מקדימות ושני הטעמים
39

. מהקדנצות המקדימות

 בשביל,  " ראשית: כל קריאה בהפטרות תהווה דוגמה או פיתוח של מיבנה מוסיקלי בסיסי
 הקדנצות המקדימות,  ושנית,  מקדימות מקדימות-הקדנצות המקדמיות שוב יוצרים קדנצות
As 1 מour analysis of ~the 18 % 1 -recitatlon

relationship we discovered : 95

'  עמ,  תהלים, פלנדר

37

 בcomplex interlocking matrix between the melodic and syntactic structures , the sarne

,

( recitati 0ת
(
10 the accents : the 1 ע0 1interact recס1 יק0 בם117 .
holds tru ט
( fol
] the relationsl 1  קofth ט

"

The recitation [ 5 ח01 identical with the accents , but rather represents  בfnasscal realization
of

accent structures . The recitation , however, has 175 own formal laws , namely that of

salmody, with the fixed elements initium, recitation tone , measant and finalis . [  חthe
symbiosis with the accent structure , the simple structure of the psalmody undergoes חב
~
essential modification . Both the three -part division and the process of interlocking force

 טחוpsalmodic dichotomy 1ת10 modulatory melodic figures which interrupt the symmetrical
proportions

half and full cadences . This can hardly be viewed as

of the alternating

ן

.

retrogressive phenomenon ' , as Herzog suggests but rather as the further development of
the psalmodic recitatlon princ ple , which presupposes  בgeneration - 10 יחexperience 01

text תב4 recitation .

~

. 67 - 65 '  עמ,  טעמים, פלנדר
1 תder Regel finden aie meisten Trenner ט1 חund dieselbe m ~ sikalische : 67 ' עמ

, שם

Realisierung . Nur SOf- pas q wird Oblischerweise esne besondere Kadenz zu gewiesen .

4יט

Sprechgesang 4 ] טprophetischen Text schon 1 תseiner

Struktur definiert : aas hdelodiegerfist

zusammen as elne Reihe von Vorkadenzen ,

א111

~ 151
diesen beiden Elementen

die beiden Akzenten zaqef und etnah angebraucht werden und elne Schlusskadenz , die
sich deutlich von den Vorkadenzen abhebt

38
39
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מובחנות לפי עיקרון סידרתי " .

40

עיקרון זה של רציפות הוא עיקר חידושה של שיטת

ההטעמה הטברנית  .קריאת התורה בקהילות היהודיות השונות עשויה להתנהל אפוא
על פי עקרון הרציפות או על פי עקרון ההוספה  .יהודי תימן אימצו את הדגם השני  ,יחד

עם " חלוקת הפסוקים באמצעות תנועות מלודיות כמעט שוות  ,הערוכות על פי עקרון

ההוספה " .

לקהילות אלה  ,ההולכות אחר השיטה הטברנית  " ,אם יוצרים מסוף הפסוק

41

לאחור שרשרת של טעמים  ,היא בלתי הפיכה  .סדר הטעמים גם אינו ניתן להחלפה

ואפשר רק להאריך אותם לפנים  .עיקרון זה מתבצע בצורה מוסיקלית על ידי השיפוע

מהקדנצה המליסמטית אל יצירת הקדנצה הסילבית " .

42

אשר לטיפולוגיות האזוריות  ,התמונה משתנה בהתאם לסוגי הטקסטים הנידונים .
ניתוחו של פלנדר מבהיר כי ההבחנה בין סוגי טקסטים נובעת מכך שלכל סוג של טקסט
קיים שילוב מיוחד של מאפיינים מוסיקליים  ,טקסטואליים ואתנוגרפיים  .לגבי קריאת
התהלים  ,דומה כי קיימות שלוש קבוצות  .הראשונה  ,ההולכת אחר מסורות כורדיסטאן
ותימן  ,אינה מושפעת מן השיטה הטברנית כל עיקר ; פלנדר  ,כחוקרים שלפניו  ,דיבר על
מסירה שקדמה למסורה  .הקבוצה השנייה כוללת את צפון אפריקה ואת איטליה  .הנחת
העבודה היא כי ההטעמה הבבלית היא המקור לקריאת התהלים במסורת של בני קבוצה
זו  .היחס הקרוב  ,פחות או יותר  ,לשיטת ההטעמה הטברנית מאפיין את הקבוצה השלישית ,
שאצלה נפגשות מסורותיהם של הספרדים המזרחיים  ,של ג ' רבה

ושל קזבלנקה .

אשר לקריאה בספרי הנביאים  ,ניתן להבחין בשתי קבוצות  :תימן  ,מרוקו וכורדיסטאן
שייכות לראשונה ; קורפו  ,אמסטרדם ואיטליה  -לשנייה  .הקבוצה הראשונה נוקטת שיטת

הטעמה קדם  -טברנית ; הקבוצה השנייה הולכת במידת מה אחר השיטה הטברנית  ,אך
משקפת גם את מגמת ההתמחות שעבר תפקיד החזן מאז המאה השמינית .

לבסוף  ,כשמדובר בקריאה בתורה נותרות שתי קבוצות  -תימן מהווה קבוצה בפני
עצמה  ,והקהילות האחרות כלולות בקבוצה השנייה  .בתוך הקבוצה השנייה אין אחידות
מלאה  ,מאחר שנודעה השפעה של ממש לשלושה גורמים  :שיטת ההטעמה הטברנית ,
השפעתה החלקית של שירת התהלים וכלליה המיבניים  ,ותהליך ההשתלבות התרבותית .
בכל אחד מן המקרים משקפים המאפיינים המוסיקליים את כל גורמי הגיוון הללו  ,שבכוחם
אף לפעול בקרב קהילה אחת מסוימת .

40

שם :

Erstens werden FUr die Vorkadenzen wiederum vor-Vorkadenzen

4 zweitensתט gebildet

werden die Vorkadenzen nach dem Suksessionsprinzip differenziert
41

פלנדר  ,תהלים  ,עמ '

; of almost equal melodic : 7

of the verses by rnean

" segmentation

0 the addition principleן rnovements that aTe organised according
42

.

פלנדר wird von] Versschl ~ ss her rUckwirts eine Zeichenkette gebildet die nicht umkerbar :
 Reihenfolge der Akzente kann dernnach nicht vertaascht , sondern nur nach vorneט ] ( ]  .ן15

,

verl ? ngert werden . Diese Prinzip wurde auch musikalisch realisiert und zwar d rch das

Gefiille von melismatischer zur syllabisher Kadenzbildung
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ג  .בינוייה ופישנות
מאז עבודתו החלוצית של אידלסון  ,עיצב המחקר שהוקדש לקריאה מוטעמת ולשירת
התהלים  ,אט אט  ,דמות מורכבת יותר של הנושא  ,וזו מאפשרת לנו להבין את המשותף
שבין הקטגוריות הליטורגיות  ,וכן את הבסיס שעל פיו הן מפלסות את דרכן בתוך אחידות
תרבותית כוללת  .להלן עיקרי המסקנות  :ראשית  ,עקרונות מיבניים בסיסיים מכתיבים
את הזיקה שבין מוסיקה לטקסט  ,כאשר כל אחד מתנהל על פי כללי אירגון שונים .
שניול מערכת הטעמים מייצגת שלב ביניים  ,שנועד לענות על הצורך לגלות את אופן
עריכתו הספרותית והלשונית של הטקסט  ,וכן את ביטויו המוסיקלי של עריכה זו  .שלישית ,
אתנוגרפיה אינה רק יסוד של הקשר  ,אלא עיקרון מיבני בהרחבת החומר המוסיקלי .
רביעית  ,לקטגוריות הליטורגיות עקרונות עריכה לשוניים  ,ספרותיים  ,מוסיקליים
ואתנוגרפיים משותפים  ,אך הקטגוריות הליטורגיות נשענות גם על יכולתו של כל קוד
או פראמטר להעניק לכל קטגוריה את זהותה שלה .

התפתחויות חדשות הרחיבו והעמיקו את הבנתנו את הכללים המשותפים  :ההתייחסות
לסוגי חומר שכמעט ולא נחקר עד כה  ,וכן מחקר תאורטי ומתודולוגי נוסף על מסירתה
בעל פה של השירה היהודית .

בנית המסירה
בהתייחס להצעתה של קורבן באשר לזיקה ההדוקה שבין מוסיקה לטקסט  ,הרחיב פלנדר
ואמר  " :מהו התוכן המוסיקלי של הלשון ומה הוא התוכן הלשוני של המוסיקה ? זמרת
הדיבור התנ " כי נובעת מתפיסה אחידה של הלשון והמוסיקה  .כאן לא מדובר על הלחנת

הטקסט אלא בניית הטקסט באמצעים מוסיקליים " .

43

בדברים הבאים נגע שילוח בשאלה מזווית שונה במקצת  " :טעמי המקרא משקפים
מסורת פרשנית של המקרא  .בכוח החיבור וההפסק  ,דרך ידיעת כוחן היחסי של ההפסקות ,
שאותן מכתיבים הטעמים  ,באמצעות השימוש במוטיבים המלודיים המסורתיים  ,מתבהרת

משמעותו של כל פסוק  ,וכל מילה מבוטאת כהלכה " .

44

הבקיא בלימוד המסורתי של

הטקסטים המרכזיים בעולם היהודי עשוי לחשוב את ההסבר של שילוח לאופטימי קמעא ,
כיוון שהמשמעות של כל פסוק מתבהרת רק במידה מסוימת  ,ורק באמצעות עקרונות
מורכבים למדי  ,הקובעים במדויק את הפראמטרים האידאולוגיים והתרבותיים של
המשמעות האפשרית  ,ושל התנאים שבהם הפסוק אכן ניתן להבנה שכזו .
43

פלנדר  ,טעמים  ,עמ '

musikalische Gehalt der Sprache and was 151 der sprachliche : 17

'

Was ist

Gehalt der Musik ? Der biblische Sprechgesang entspringt einem einheitlichen Konzept
von Sprache und Musik . Es handelt sich hier nicht um die Vertonung eines Textes , sondern

 eusikalischen Mittelnי
44

] ת]

 die Struktuierung eines Textesחטט

שילוח  ,מסורות  ,עמ '  interpretative tradition oflthe Bible . - 109חב The biblical accents reflect
and disjunction , through knowledge oflthejrelative potential oflthe

1 ] 08סת

"

) By 6181 of
נ( 08

pauses dictated by accents . by use of the traditional melodic motsves , the meaning of

5 correctly pronouncedן each biblical verse becomes clear and each word
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ברם  ,דברי שילוח ופלנדר מעלים שאלה מרכזית לגבי ההיגיון התרבותי הניצב מאחורי

העקרונות המיבניים שהתפתחו אט אט  -באיזו מידה משרתים העקרונות המיבניים
את מסירתו המרבית של

הטקסט ?

עד כמה ממלאים הם תפקיד בהבנת הטקסטים ,

הפונקציות התרבותיות שלהם והשימוש המעשי בהם ? האם עלינו לדבר על דיכוטומיה
בלעדית  ,או שמא לפנינו תופעה

תלת -פרצופית ?

ההנחה האחרונה היא כנראה הנכונה  ,בעיקר משום שדומה כי פראמטרים מאותם
סוגים משרתים את מסירתן  ,בנייתן ופרשנותן הנכונות של קבוצות טקסטים שונות .

השימוש המיוחד בפראמטרים בזיקה לסוגי טקסטים שונים ( תורה  ,נביאים  ,משנה  ,ואפילו

תפילות יומיות ) מלמד  ,מחד גימא  ,שהם במידה רבה דומים בטבעם ; ומאידר גיסא  ,כי
פראמטרים אלה עשויים לשרת מטרות שונות  ,הכלולות בתפיסות הרחבות של מסירה ,

בנייה ופרשנות .
לאחר שהעמדנו על ההבנה הכללית ביותר  ,הבה ניכנס למספר עיונים מפורטים .

נפתח בדברי פלנדר על שירת התהלים  -וכר הוא

שואל :

מה משמעותה של " שיטת הקריאה " מבחינת הביצוע המוסיקלי ? פירושה ויתור
על לחן מסוים  .מה שנשאר אינו עוד  ,למעשה  ,מלודיה ככזו  ,כי אם שילוב של שני
יסודות מלודיים  :צליל הרציטציה וחצי הקדנצה  .שני יסודות אלה מותאמים למיבנה
הטקסט  ,כך שניתן לשמור על המשכיות הרציטציה לאורך ספר תהלים כולו  .כך
מהווה שירת התהלים כלי מתודי שבאמצעותו מתמזג ספר תהלים לכלל יחידה
אחת  ,חרף כל הניגודים שבו מבחינת התוכן  ,האווירה וההשלכות התיאולוגיות .
באמצעות שירת התהלים ניתן לצרף יחדיו פסוק אחר פסוק  ,מזמור אחר מזמור ,

תוך התעלמות מהפסקות  ,אי  -התאמות  ,או שינויים בהלך רוח לאורך הטקסט .

45

הקריאה המוטעמת בתורה מטפלת בטקסט המשתנה תמיד ; אין פסוק אחד הזהה למשנהו

ומספר הפסוקים והשינויים שביניהם  -במונחים לשוניים וספרותיים  -עצום  .עם זאת ,
שיטה מתוחכמת מאוד אך גם חסכונית מאפשרת לעקוף את הגיוונים שבטקסט  ,תהא
הפרשה אשר תהא  .טעמי המקרא משמשים  ,כמדומה  ,כמנגנון החותר לחרוג מעבר לשינוי
ולהתפתחות בבנייה הרצופה של הטקסט  .כיצד ? אלה דברי

45

וייל :
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כל טעם זוכה לנוסחה מוטיבית מוגדרת היטב  ,הכוללת בין צליל אחד לשבעה
צלילים  .בכל אחד ממוטיבים אלה מודגש צליל אחד  ,כאשר הוא נופל על ההברה
המוטעמת במילה  .כל המוטיבים משתלבים בצורה אורגנית לכלל שיטה מוסיקלית
מאחדת  ,שיטת השרשרת  .מקורה של שיטת השרשרת ברצף צלילי סימטרי יסודי
אחד  ,השרשרת  ,שמלווים אותו כללים מוגדרים של התקדמות  .בו בזמן  ,את כל
הצלילים המודגשים עצמם מארגנת שיטה מוסיקלית אחרת  ,מופשטת אף יותר ,
שיטת השורה  .מקורה של שיטת השורה ברצף צלילי יסודי אחד  ,השורה  ,בלווית

כלל התקדמות מוגדר  .שיטת השורה היא הכלי העיקרי המעביר את המסר התחבירי
של הטעמים באמצעות תופעה של שמיעה מיבנית המחוללת היירארכיות של

זוגות  .שיטת השרשרת תורמת אף היא בצורה ממשית להבהרתו של מסר זה .
באמצעות הנוסחאות המוטיביות בעיקר  ,קורה שהטעמים השונים מופרדים  ,חרף
היותם חוליות באותה שרשרת  ,בהעניקם לביצוע תכונות של יישום מוסיקלי חי
ולא רק מופשט  .כך  ,כל שלוש הפונקציות של הטעמים  -אלה של הזיווג התחבירי -

הלוגי  ,של מיקומו של טעם המילה ושל הקריאה המוטעמת המוסיקלית  -משולבות
כאחת בצורה הרמונית  ,באמצעות הביצוע

המשוחזר .

46

ברור כי קיומם והנצחתם של טקסטים מרכזיים בתרבות בעולם כולו משך מאות בשנים ,
דרשה מנגנונים לשם שימורם ומסירתם כהלכה  .הדבר דרש מערכת מורכבת של כללים
ואמצעים משולבים  ,שהצטרפו כאחד על יסוד עקרונות מיבניים מוגדרים היטב  .מערכות
הטעמים הן ייצוגו החיצוני של ניסיון מעין זה להגיע לשלמות במסירה ובשימור  ,אף אם

( כעדותם של חוקרים רבים ) הקריאה והשירה של הטקסטים לא תמיד תאמה בהקפדה
לקונפיגורציות המפורטות של שיטות אלה .

46

וייל ,

עמ ' defined motavzc foraula consisting of : 291

15 emphasjzed , this tone cojnciding ,
; fnotives areס

organically

 one basjcח15 rooted 1

8ח) 0

"

)

% WSll

endowed with

"

 amנ! Each

~ ~ each ofתו seven tones .

motives , one

one ) 0

1ן ) general , w th the stressed syllable ofthe word . /ח1

The chain -system

.

ח! ט ) 5

 ,תןבאס . the
-5

ח! ס )5

,

~ ausical 5
* fying

un

ב

)0

"

1

symmetric seqaence 0 ! tones , the chain , with definite r~ les oflprogression . Concurrently ,
tones are themselves regulated !by another rnore abstract rn~ sical system ,

with

r1
ow

fferent

8

"

)

 one basic seqaence of tones ,ת15 rooted 1

.

The row -system

 % ) the dו )  1 essentially thro~ gh the motivic fornulasא

.

the:

% 11

the row-systenl

definite rule ofprogressjon

11 segments of the sarne cha n , are individualized , grant ~ ng theב ' amim , althoagh

~
 abstrict , fnasical practiceחב ) 5טן ) ~
סח livjng, and
.
10 ] 4 -י pairing , of

2

am~ m , those 01 logico -syntactical

with the attrib~ tes of

"

"

perforrnance

Thus , 311 three functions of the

10 one , throughחstless location and Of e~ sical cantillation , are harmonioasly integrated 1

the reconstracted perforrnance

% 34

ן

פרנקאלווארדפריירה

פרשנות מיבנה
בפנותנו לקריאת המשנה בקרב יהודי חלב ,

47

נוכל להסביר מצב שבו שום מערכת טעמים

אינה חוצצת בין הטקסט לבין ביצועו המוסיקלי  .ביצוע הטקסט על פה בא בעקבות מערך

ערוך היטב של כלים וכללים  ,המבטאים את אירגונו הפנימי של הטקסט  .מן הדיון בנושא
זה עולות גם שלוש נקודות משלימות  .ראשית  ,מוסיקה היא אך אחד הפראמטרים
האפשריים המעבירים ובונים את ביצועו של הטקסט בעל פה  -כאן כלולה המוסיקה
במערך של פראמטרים של מסירה בעל פה הנכנסים למערך מתוחכם  .שנית  ,דומה כי
קבוצה זו של פראמטרים של מסירה בעל פה  ,מעבר לתפקידה בבניית הטקסט  ,תורמת
למסירת הטקסט  ,במונחים מנמוניים מובהקים  ,אך גם להבנתו כהלכה  ,בתוך גבולות
מסוימים  .לבסוף  ,חקירה זו של קריאת המשנה מגדילה את מרחב הסיטואציות והקטגוריות
הליטורגיות  ,וכך נותן מערך זה תוקף מסוים לאיזכורים קודמים של לחן המלווה את
לימוד הגמרא ,

48

או ללחן לימוד ב " חדר " או בבית

הכנסת .

49

כמה מנושאי המסורת של יהדות חלב משתמשים בשישה פראמטרים כאשר הם קוראים

במשנה  :הפסקות  ,הארכת הברות  ,הטעמת הטקסט  ,ריתמוס קצוב או קריאה קצובה ,

אינטונציה ומלודיה  .ישנם שני סוגי הפסקות  :קצרה וארוכה  .ישנו סוג אחד של משך
הברה  .במקביל  ,ישנם חלקים בטקסט הנקראים בקצב סדור היטב  ,ויש רבים אחרים

שאינם כך  .פראמטרים אלה פשוטים למדי  ,אך האפשרויות השונות שהם מציגים משמשות
בעיצוב הקריאה במשנה  .כן הדבר באשר לאינטונציה ולמלודיה  ,המהוות פראמטרים
מורכבים יותר באופיים  .האינטונציה כוללת מרכיבים כגון אינטונציה מקומית בעלת

מספר דפוסים ברורים ; אינטונציה גלובלית יותר  ,שביכולתה ללוות חלק קצר או ארוך
של טקסט בעל זהות לשונית מוגדרת היטב ; וכן שינוי מישלבים עבור תנועות אינטונטיביות
זהות  .אף למלודיה מרכיבים שונים .
לכל פראמטר תפקיד משתנה בבנייתו הכוללת של הטקסט  ,אך כל הפראמטרים
משולבים במערכת סדורה היטב  ,בעלת תפקידים לשוניים

מוגדרים :

א  -הבהרתם הרצופה של מרכיביהם הלשוניים היסודיים של

המשפטים ; ב -

ביטוים

של מרכיביו הדיסקורסיביים של הטקסט מעבר לגבולותיהם הצרים של המשפטים ; ג -

הבהרתן החלקית של משמעויות הטקסט  ,מתוך מגמה לציין את נושאן של המשניות ,
הפסיקות ההלכתיות  ,או נקודות המבט השונות של הרשויות הרבניות  ,על פי דירוג
היירארכי העשוי להשתנות ממידען אחד למשנהו .
מערכת כוללת מעין זו ממחישה את הצעתו של לכמן כי השיטה המוסיקלית לקריאת
טקסטים ליטורגיים שונים אינה פועלת בגבולות הפסוק גרידא  ,כי אם מסייעת  ,מנקודת

מבט ספרותית  ,לעצב את הטקסט השלם בכל אחד ממישוריו המכוננים .
47

א " פ  ,משנה ; א " פ  ,מסירה ; שפיגל .

48

באייר ; באייר  ,תלמוד .

49

שרביט .

50

לכמן  ,עמ ' . 94

50

היא אף ממחישה
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הצעה אחרת שלו  ,שבה טען  ,כפי שכבר ציינו  ,שקבוצות טקסט שונות מבוצעות באמצעות
תנועות מלודיות מיוחדות  .לתנועות אלה אופי מבחין בתוך מערך כולל של קטגוריות
וטקסטים ליטורגיים  .החקירה של קריאת המשנה בחלב אף מבהירה כיצד ניתן במקרים
כה רבים לקשר את המוסיקה בצורה כה יעילה לטקסט  ,אפילו באותם טקסטים המוטעמים
בטעמי המקרא  ,שהמוסיקה מתייחסת בהם בצורה ישירה יותר לעיצובו התחבירי של
הטקסט ובצורה פחות ישירה לטעמים הכתובים .

51

אם נחזור להצעתו של פלנדר  ,כי ביצועו המוסיקלי של הטקסט אינו אינטונציה גרידא ,
כי אם בנייתו הנכונה  ,נוכל עתה להבין כי בנייה מעין זו פועלת במספר

רמות :

א  -בניית הטקסט כדי להקל על מסירתו הנאמנה ; ב  -הבהרת מרכיביו הלשוניים

והספרותיים היסודיים  ,מפונולוגיה להבעה  ,באמצעות מורפולוגיה ותחביר ; ג  -הצגת

בנייתו הצורנית במונחים של יחידות ספרותיות ; ד  -הצגת חלקיו של התוכן  ,כוונותיו
והפרספקטיבות שלו ; ה  -הצגת המעמד והדינמיקה התרבותיים המקושרים לטקסט .
הבהרת יחסי הגומלין שבין הטקסט לבין מוסרי המסורת היא תוצאה אחרת של המחקר
המוקדש לקריאת המשנה בחלב  ,בלווית הצעות רבות ערך באשר למידת האחידות
והחופש במסירתו של כל טקסט שהוא  .שאלת האחידות והשונות אף שימשה כלי מועיל
להבהרת העקרונות המיבניים שבעצם יסודה של הקריאה .
באמצעות השילוב של תוצאות אלה בצעדים הרצופים של סקירתנו  ,נוכל שוב להבין
כיצד תפקידם ומעמדם התרבותי של הטקסטים השונים או של הקטגוריות הליטורגיות
השונות מוסברים במישרין באותה דרך שטקסטים אלה מובחנים זה מזה  ,בניתוח הנתונים

החוזרים ונשנים  -הטעמים  ,המערך האתנוגרפי  ,או ארגונם של כלי המסירה שבעל
פה .
עקרונות המורכבות והחסכנות
הבה ניתן דעתנו עתה לאירגון השיטות המסובכות  ,שבאמצעותן מוצגות סדרות שלמות
של טקסטים  .כבר ראינו כי קטגוריות ליטורגיות מקושרות לקודים או לממדים אתנוגרפיים ,
ספרותיים  ,לשוניים ומוסיקליים  .כל אחד מהם עשוי ממספר מרכיבים  ,השונים זה מזה
בטבעם  .כל מרכיב הופך חלק מאין ספור צירופים עם אחרים המשתייכים לאותו מימד ,
וכן לצירופים עם מרכיביהם של קודים אחרים  ,כדי להעמיד מערכת מורכבת שבמסגרתה
פועלות יחדיו פונקציות תרבותיות .
המוסיקה  ,כקוד או כמימד  ,עשויה מריתמוס וממלודיה  .תיתכנה איכויות שונות של
ריתמוס  ,וכן שימוש שיטתי בהן כדי להבחין בין יחידות בכל מישור של הטקסט  -החרוז ,

שרשרת פסוקים  ,או יצירות שלמות  .ניתן לראות ולנצל את המלודיה באמצעות הצגתה
כרצף של תנועות או של מוטיבים קצרים או ארוכים  .מוטיב יכול להופיע ברגיסטרים
שונים של צליל ,ובסולמות שונים  .כל הביטויים האפשריים הללו של אותו מרכיב עשויים
51

כאן נניח לשאלה כיצד קרה שישנם טקסטים מוטעמים וכאלה שאיגת מוטעמים ומדוע  -על כך
ראו א " פ  ,הלכה .
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לשרת הבחנה בין סוגים שונים של יחידות טקסטואליות  ,ברגע שהן אמורות לשמש
כיסודה המכונן של שיטה האמורה להעביר פונקציות ספציפיות ומשולבות  .דבר זה
יהיה מועיל ברמה התחבירית אך גם בזו הסמנטית  ,או לאירגון המיבנה הספרותי בדרכים
שונות  .ומה שנכון למרכיבים מיוחדים אלה של המימד המוסיקלי יכול להיות תקף גם

למרכיבים אחרים של אותו קוד  ,וכן לקודים או לממדים אחרים שמחוץ למוסיקה  .אך

מהותו של מצב שכזה  ,שהיא הנקודה המכרעת כאן  ,נעוצה בדו -קיום שבין שני עקרונות
שלכאורה סותרים זה את זה  -מורכבות

וחסכנות .

באמת  ,עקרונות אלה סותרים זה את זה אך למראית עין  .מורכבות אמיתית  ,ובלחי
נסבלת לחלוטין  ,היא תוצאתה של הוספת מוטיבים אוטונומיים ושונים לכל מילה חדשה ,
לכל פונקציה תחבירית חדשה  .במצב מעין זה  ,יש ללמוד מוטיב חדש לכל מילה חדשה ,
מוטיב חדש לכל כלל חדש  .כך לא תיוותר כל אפשרות שיקרו המקרים השכיחים כל
כך  ,כאשר באותו זמן ובאותו חלק של טקסט יש להפריד בין שני חלקים של משפט וכן
בין יחידותיו של כל חלק

במשפט .

במצבים כגון אלה ממש פועלים היטב יחסי הגומלין המורכבים שבין המרכיבים או

הממדים לבין הקודים  .שני מוטיבים גלובליים שונים עשויים לסייע להבחין בין שני
חלקיו של משפט אחד  ,ובתוך שני המוטיבים הגלובליים יסייע מרכיב אחד ספציפי להפריד
בין היחידות הבונות את חלקי המשפט  ,בלא להפריע למתרחש ברמת המשפט  .דוגמה
מעין זו ממחישה את הצורך בחסכנות  ,כאשר מביאים בחשבון את מרכיביה היסודיים
של שיטה פעילה לביצועו הנכון של הטקסט  .דוגמאות רבות נוספות ניתן למצוא בגוף
העצום של המסורות הליטורגיות

היהודיות .

ניתן להבין אפוא כי עיקרון מעין זה של חסכנות קשור מאוד לאפשרות מרשימה של
בנייה באופן חופשי של מערכות מורכבות מאוד  ,המסייעות לבנות את צדדיהן השונים

והנחוצים של קבוצות הטקסטים  .בלא שני עקרונות אלה  ,השזורים אהדדי  ,לא ייתכנו
בניית הטקסט  ,מסירה תרבותית

ופרשנות .

בהקשר זה נרמוז לסידרה אחרונה של טקסטים  ,מונוגרפיים באופיים  ,ובכך נמחיש

את מה שעלה בהדרגה במהלכו של מאמר זה  -הכוונה לחקר הליטורגיה היהודית
האתיופית .

52

העיסוק בטקסטים הליטורגיים מלמד כי יהא הטקסט אשר יהא  ,יוכלו נושאי

המסורת לברור להם מבין שלושה סוגים רחבים של עריכה צורנית במישור

אלטרנציה  ,חזרה  ,או תערובת של השניים ' .

5

הספרותי :

הבחירה בין שלושה עקרונות אלה אפשרית

בתוך קו טקסטואלי בין היחידות הלשוניות ; בין מספר שורות או פסוקים בתוך היחידה

הספרותית ; ובין מספר יחידות ביצירה נתונה  .אפשרויות פורמליות אלה מבוססות אף
הן על יסוד פשוט  ,העשוי להיות יעיל במספר מישורים בתוך חומר תיעודי שלם  ,מאחר

שעל כל המישורים הללו להתגלות ולהיות מובחנים זה מזה .

52

ארום .

53

א " פ בן
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המסקנה המעשית היא כי אותו חלק של טקסט עשוי לעבור שינויים צורניים רבים ,
המביאים לעיצוב מחדש של אותו חומר ספרותי  .במהלך ביצוע מסוים קיימות סיבות
מסיבות שונות המביאות לבחירה המעשית בין הווריאציות השונות  :משך הזמן העומד
לרשות המבצעים לביצוע כל היצירות כולן  ,מעמדן של היצירות השונות במסגרתה

הכוללת של הליטורגיה וגחמותיהם של המשתתפים  .ברם  ,יש גבול לווריאציות האפשריות ,
הלא הוא הצורך לשמר את שלמות המסרים במונחים של כוונות ותכנים

תרבותיים .

אשר למוסיקה  ,אנו שבים ונתקלים במצב שבו רשימה מוגבלת של פראמטרים מחוללת
מערכת קבועה של עקרונות צורניים המאפשרים אין  -ספור פתרונות מעשיים לשירת
היצירות .

54

כאן עלינו לשוב לשאלת הריתמוס  ,ברוח כוונתו של לכמן אך ביתר שיטתיות .

בליטורגיה היהודית האתיופית קיימות חמש מדרגות של ריתמוס המסייעות להבחין
בין הטקסטים כמערכות ישויות צורניות וסמנטיות  .הפשוטה שבהן מתיישבת עם היעדרה

המוחלט של כל סדירות שהיא ; לכך מתוספת הדגשתן הבלתי סדירה של מילים מסוימות ,

מעין הדגשה ממוקדת מאוד  .המודליות הריתמית השלישית כוללת את ביטויו של מקצב
מוחשי משהו  ,שעם זאת נשאר תמיד מאחורי כל סדירות קבועה  .האפשרות הריתמית
הרביעית היא דפוס ריתמי מיוחד וקצר שאינו חוזר בצורה קבועה  .ולבסוף  ,קיימת קטגוריה

ריתמית ברורה  ,שבה מדריכה פעימה מטרונומית את ביצוע הטקסט  .הפעימה מפורשת ,
מאחר שמוסרי המסורת שרים תוך שהם רוקעים ברגליהם על פי

המקצב .

המחשה משכנעת של העיקרון הכפול של חסכנות ומורכבות עולה מתופעה מוסיקלית
שנייה  .כוונתנו לכך שההאזנה במשך שעות לליטורגיה היהודית האתיופית הותירה

רושם של חזרה אין -סופית על תאים מוסיקליים  .ניתוח קפדני של החומר הראה כי
החומר המלודי מאורגן גם כמערכת כללים מצומצמת  .כל החומר המלודי המבוצע מתיישב
עם וריאציה אין  -סופית אך הדוקה של מספר תאים מוסיקליים  ,המתאפיינים הן בצלילי

היסוד שלהם והן בכללי האירגון שלהם  :א  -תאים מלודיים אלה מעוצבים כמערכת
קבועה של תנועות פרוטוטיפיות עולות ויורדות ; ב  -הופעתם למעשה של התאים
המבוצעים הוא עיבודן של תנועות פרוטוטיפיות המאפשר רבגוניות בלא להגדיל את
מספרם של מרכיבים בסיסיים  .רבגוניות זו היא כלי רב עוצמה  ,המאפשר להבחין בין
חלקיו המכוננים של טקסט נתון  ,יהא המישור הצורני הנידון אשר יהא .

ד  .העדות סיכום
לאדרך כל המאה העשרים היו הליטורגיה היהודית והחומר המתעד אותה מושאיה של
התעניינות מתמדת  ,ושיטות שונות יושמו באשר לביטוייה המזרחיים של ליטורגיה זו .

54

טורני ; רוטן  ,ליטורגיות  ,עמ ' . 115 - 109
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החיבורים שנסקרו לעיל  ,בסדר פחות או יותר כרונולוגי  ,עיצבו אט אט את תמונת העקרונות
שהסבירה הן את לכידותן של התופעות הליטורגיות והן את הגורמים המובילים לחלוקה
הפנימית לקטגוריות ולסגנונות אזוריים .
מספר תכונות מוסיקליות מועדפות ותפיסה היסטורית של הניתוח שלטו לזמן מה
בגישה לחומר התיעודי ; מאוחר יותר ננקטה דרך כוללת יותר  .התלכדותם של הפראמטרים
המכוננים היתה העיקרון המנחה של הניתוח  ,והפכה לכלל מוצק בחקר הקטגוריות
הליטורגיות ועקרונותיהן המרכזיים המשותפים  ,וכן בחקר התנאים שיאפשרו לנו  ,ואף
יחייבו אותנו ,

להבדיל ביניהן .

בהקשר חדש זה מתאפשר  ,כמדומה  ,האיזון העדין שבין אחדות מושגית וקיומן של
קטגוריות מחד גימא  ,לבין אחידות בסיסית ושונות אזורית מאידך גיסא  ,וזאת באמצעות
מתח פעיל בין עקרונות החסכנות והמורכבות .
את הבהרתם של עקרונות אלה ניתן היה לחזות אל נכון באמצעות הערכה שיטתית
של מחקרים מרכזיים שהוקדשו למסורות המזרחיות  .מחקרים אלה היו פעמים מונוגרפיים

במהותם  ,ופעמים מבוססים על שיקול הנשען על השוואות בין אזורים שונים  .חרף כל
ההבדלים שביניהם  ,הצטיינו כל המחקרים הללו בכך ששקלו בכובד ראש שאלות תאורטיות
ומתודולוגיות .
החומר המזרחי מילא תפקיד בלתי רגיל בהבנת הזהויות הכלליות ,או אף אלה המקומיות

יותר  .החוקרים ניצלו חידושים נמשכים בכלי המחקר  ,ברם חומר רב עודנו מצפה לאיסוף
ולניתוח  .על יסוד מחקר רחב מעין זה עשוי העניין ההיסטורי וההשוואתי במסורות
המזרחיות ובליטורגיה היהודית בכללה להוביל לתשובות נוספות לכמה מן השאלות
העיקריות המחכות לפתרון .
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