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מבוא
עבודה זו מבוססת על קורפוס בן  83שירי זמר שנכתבו בשפה העברית על ידי משוררים
ופזמונאים שונים ,והולחנו על ידי המלחין יואל ולבה בין השנים  .1927-1958המחקר
מתבסס על עזבונו של המלחין הנמצא בארכיון למוסיקה ישראלית באוניברסיטת תל-אביב,
וכולל בין היתר את כתבי היד של שירי הזמר .במקרים בודדים בהם לא שרד כתב היד
המקורי ,הסתמכתי על תווים שהוצאו לאור במסגרת שירונים.
לעיסוק ביצירתו המוסיקלית של ולבה הגעתי בעקבות פנייתה של אילה יפתח-ולבה  -בת
המלחין  -לאוניברסיטת תל-אביב ,בחפשה אחר חוקר/ת שיתמקדו ביצירה המוסיקלית של
אביה .ההחלטה לחקור דווקא את שירי הזמר של המלחין מתוך עיזבון גדול הכולל גם יצירות
אמנותיות ועיבודים ,נובעת בעיקר מחשיבותה של סוגה זו במכלול יצירתו :כמה משיריו
ממשיכים להיות מושרים בחגים ומועדים ,בגני הילדים ובתי הספר ,בערבי שירה בציבור ,וכן
נרקדים במעגלי ריקודי העם .יתרה מכך ,הם תופסים מקום חשוב במכלול שירי הזמר העברי
שחוברו באותה תקופה ,כמייצגים של הסגנון הארצישראלי שהחל להתגבש בשלהי העשור
השלישי של המאה ה.20 -
מטרת המחקר היא לחשוף את התכונות המוסיקליות המאפיינות את שירי הזמר של ולבה,
ובאמצעותן לעמוד על סגנונו המוסיקלי של המלחין ,מקומו במפעל הזמר העברי וייחודו.
העבודה נחלקת לשלושה חלקים:
• החלק הראשון עוסק ברקע לכתיבת שירי הזמר מתוך הנחה כי לרקע זה יש השפעה על
סגנונו המוסיקלי של המלחין .הוא כולל שלושה פרקים :הראשון " -תולדות חייו של יואל
ולבה" תוך תשומת לב מיוחדת לחינוכו המוסיקלי ולמקורות המוסיקליים אליהם נחשף
בילדותו; הפרק השני " -יואל ולבה המוסיקאי"  -סוקר את עיסוקיו המוסיקליים השונים,
ביניהם הוראת מוסיקה ,ניצוח ,הלחנת שירי זמר ,הלחנת יצירות אמנותיות ומחקר
מוסיקולוגי .הפרק השלישי " -תיחום קורפוס המחקר  -שירי הזמר של יואל ולבה" אשר
תוחם את גבולות קורפוס המחקר הנוכחי תוך התייחסות לסוגת הזמר העברי ,הגדרתה
וגבולותיה.
•

החלק השני בוחן את מגוון המאפיינים של שירי הזמר באמצעות ניתוח הפרמטרים
המוסיקליים השונים :המרקם ,הסולמיות ,השלד המלודי וצלילים סטרוקטורליים ,תנועה
מלודית ותבניות מלודיות אופייניות ,המנעד ,יחסי התמליל והלחן ,הארגון הקצבי
והמבנה .בחלק זה מובאים תוויהם של שירי הזמר ,לעיתים בגרסתם השלמה ולעיתים
בגרסתם החלקית .גרסאות התווים המלאות מובאות בנספח מס' .5

1

•

החלק השלישי מוקדש לסיכום ומסקנות הנובעות מפרקי העבודה הקודמים .הוא
מתמצת את סגנונו המוסיקלי של ולבה וייחודו ,תוך התייחסות למקומם של שירי הזמר
שלו במכלול פעילותו המוסיקלית ובזמר העברי בן זמנו.
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חלק ראשון :רקע
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 .1תולדות חייו של יואל ולבה

1

יואל ולבה נולד ב 23.9.1898 -בעיירה שפטובקה שבחבל ווהלין באוקראינה ,השני משלושה
בנים .הוריו ,יהודים אמידים ואדוקים  -חיה הינדה )לבית פלר( ורבי שלום ולבה שהיה סוחר
עצים מן "הגילדה הראשונה" וגבאי של אחד מבתי הכנסת של העיירה ,העניקו לבניהם חינוך
תורני ומנעו התערותם בחברה הלא יהודית .אהבתו של יואל למוסיקה התעוררה עוד בשחר
ילדותו ,כשנחשף לזמירות היהודיות בבית הוריו ובבית הכנסת ,כמו גם ליצירות של גדולי
מלחיני המוסיקה המערבית להן האזין בסתר בחצר הכנסייה בעיר מגוריו .כל מכשיר שהיה
מצוי בביתו הפך בידיו לכלי נגינה ,ועל כך קיבל לא פעם את נזיפת אביו שהכריז מלחמה על
כל צורה של נגינה בביתו .יום אחד גנב מקופת אביו חמישה רובל ,קנה כינור ופנה לכליזמר
זיידל מזלסלבל שעמד בראש להקת הנגנים של העיירה בחתונות .תחת הדרכתו ,למד בסתר
נגינה בכינור ובכלים נוספים .בגיל  17הצטרף לתזמורת חובבים בה חברו יחדיו יהודים,
רוסים ,אוקראינים ופולנים ,ולאחר שנתיים התמנה למנצח העומד בראשה.
במקביל לעיסוקיו המוסיקליים ,הלכה וגברה התעניינותו של יואל בתנועה הציונית ,בעוד
ששני אחיו התערו היטב בחיי החברה הרוסית .אחיו הבכור  -ברוך )בוריס( ,נהיה לסופר
ולמבקר ספרותי מוכר ,כתב ופרסם ברוסית ספרי מחקר וביקורת ושמר בגאווה על זהותו
היהודית ,אם כי לא מצא עניין בציונות .בצלאל ,האח הצעיר ,עבד באחד ממפעלי לנינגראד
ונספה במצור בן  900הימים שצרו הגרמנים על העיר במלחמת העולם השנייה.
המאורעות שהסעירו את העולם באותן שנים ,ביניהם המהפכה הרוסית ,הצהרת בלפור,
סיום מלחמת העולם הראשונה ,כיבוש ארץ ישראל על ידי הבריטים והטבח ביהודי אוקראינה,
הביאו את ולבה להחלטה לעלות לארץ ישראל .בשנת  1920הצטרף לקבוצה של כ20 -
צעירים בני עיירתו ,חברים בתנועת "החלוץ" שעשו דרכם לישראל באוניה .בעזרת המרכז
החקלאי של מפלגת "הפועל הצעיר" בראשות יעקב אפטר ,שובצו כ 90 -חברים יוצאי ארבע
הכשרות ממזרח אירופה לעבודות הכשרת הקרקע ב"הר כנרת"  -נקודה שהוקמה על ההר
מול המושבה כנרת.
אחד מחברי הקבוצה מתאר את הרגעים המרגשים לאחר הגעתם לצמח ברכבת" :בצמח בא
לפגשנו א .ד .גורדון הזקן ,והובילנו לדגניה א' .בהגיענו למקום בו יוצא הירדן מהכנרת ,חלץ
גורדון את נעליו ונכנס המימה באומרו" :כאן ,ילדים ,מי הירדן יוצאים מהכנרת ,כאן נעבור את
הירדן" .גדול היה הרושם של דבריו ,אם כי לא ידענו עדיין את האיש ,וחזק היה רישומו של
נוף הכנרת .אכן ,הגענו למחוז חפצנו .אותו יום תקענו יתד בהר המשקיף על כנרת ודגניה.
עייפים היינו אבל מאושרים ,כי גם אנו בין הבונים והמגשימים .פתחנו דף חדש בחיינו
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פרק זה מבוסס על כתבות מן העיתונות וקורות חיים הנמצאות בעיזבון המלחין בארכיון למוסיקה ישראלית
באוניברסיטת תל-אביב ,וכן על דבריה של בת המלחין  -אילה יפתח-ולבה.
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והרגשנו יתר אחריות בצעדינו!"
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ביום עסק ולבה בהכשרת אדמת ההר ובלילות עסק בשמירה .החיים עבורו ועבור חברי
הקבוצה היו קשים מנשוא ,וכמעט שהתפתה להיענות להזמנת דודתו לעזוב לארה"ב.
בעקבות המשבר הכלכלי שפקד את הארץ בשנת  ,1923הוחלט כי רק בני הכשרה אחת
מתוך הארבע יורשו להישאר בהר כנרת .בהגרלה שערכו הוכרע כי קבוצת שפטובקה היא זו
שתישאר ,אולם בסופו של דבר הוחלט על הורדת היישוב מהקרקע ופיזור הקבוצה כולה.
ולבה החל לנדוד ברחבי הארץ ולעבוד בכל עבודה מזדמנת :שמירה ,סלילת כבישים ,ייבוש
ביצות )שם חלה במלריה( ,עבודה בפרדסים ,נגרות וזגגות .חלומו היה להיות חקלאי -
מושבניק ,ואכן הצליח לרכוש חלקת אדמה בחדרה ולהקים משק משלו .אך הוא התקשה
להתפרנס מעבודת האדמה וב ,1925 -נטש את משקו החקלאי והצטרף לאחת מקבוצות
הבנייה שבנו את בתי תל-אביב .במקביל החל ללמוד בגימנסיית ערב בתל-אביב והוציא
תעודת בגרות ,וכן אירגן פעילויות מוסיקליות שונות בקרב הקהילה.
בשנת  1926הגיע ארצה שלום ולבה האב ,הודות להיתר מיוחד שניתן לו על ידי השלטון
הקומוניסטי כאחד מבעלי ההון שהורשו לסחור עם ארצות אחרות .האב האמיד קנה מגרש
ברחוב העבודה בתל-אביב ,ויחד עם בנו ,הקים צריף שלימים הפך לבניין מס'  34א' העומד
על תילו עד עצם היום הזה ,אם כי הבעלות עליו עברה לידיים אחרות .כשנה לאחר מכן חזר
האב למולדתו ,אך אין ספק כי ביקורו בארץ העניק לבנו עוגן כלכלי .דירות הבניין בן שלוש
הקומות ברחוב העבודה הושכרו לדיירים שונים ,מה שהיווה מקור פרנסה משמעותי
למשפחת ולבה לאורך השנים.
שנת  1927הביאה על ישראל משבר קשה שלא פסח גם על ולבה שמצא עצמו מובטל.
לראשונה חדל מעבודת הכפיים ופנה למתן שיעורי נגינה פרטיים במנדולינה וגיטרה.
במקביל ,קיבל סיוע שאפשר לו לסעוד ארוחת צהריים חמה במטבח הפועלים אחת לשבוע.
העובדה שידע לנגן בכמה כלי נגינה ולנצח על מקהלות ותזמורות נודעה אט אט ,והוא החל
לארגן מקהלות פועלים ותזמורות מנדולינות בחדרה ,נס ציונה ,רחובות ,תל-אביב והרצליה,
איתן הופיע בחגים ,טקסים ואירועים חברתיים .במקביל ,החל לנסות את כוחו בהלחנה ,ועם
הזמן שרו ברחבי הארץ את שיריו ורקדו לצליליהם .אולם הצלחתו לא גרמה לשאננות בקרבו,
נהפוך הוא  -זו רק חיזקה בו את ההכרה כי הוא זקוק להשכלה רחבה יותר .תחילה פנה
ללימודים בביה"ס למוסיקה ברח' ברנר בתל אביב ,אולם בשל הקשיים הכלכליים לא יכול
היה להמשיך בלימודיו לאורך זמן .לבסוף הגיע להסדר עם בית הספר כי יילמד באופן פרטי
אצל הדסה ביריביס שהייתה אז תלמידת הקונסרבטוריון .בהמשך למד הרמוניה
וקונטרפונקט אצל א .ריגר ופרופ' שור ,קומפוזיציה אצל אידלסון ואריך וולטר שטרנברג,
2

ש .אלעזר" .יואל ולבה :קורות חיים" )אין פרטים ביבליוגרפים נוספים .נמצא בעיזבון המלחין בארכיון למוסיקה
ישראלית באוניברסיטת תל-אביב(.
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וניצוח אצל ד .יעקובסון.
בשנת  1931נישא ולבה לצילה פולק ,ילידת קמיניץ פודולסק שבאוקראינה ,בוגרת גימנסיה
רוסית שסיימה בצ'רנוביץ סמינר יהודי לגננות ולאחר מכן החלה בלימודי רפואה
באוניברסיטה ,אותם לא סיימה בשל עלייתה לארץ בשנת  .1925עבדה עשרות שנים כאחות
בבית החולים "הדסה" בתל-אביב.
בשנת  1933הגשים ולבה את חלומו ללמוד מוסיקה באופן מקצועי במוסד פורמאלי ,ונסע
ללמוד קומפוזיציה בקונסרבטוריון של וינה אצל האנס גאל ,אולם לאחר חודשים ספורים
הפסיק את לימודיו וחזר ארצה .בשנת  1935נולדה בתם הבכורה של יואל וצילה ,אילה-חיה,
שנקראה על שם סבתה חיה-הינדה  -אמו של ולבה .שנתיים לאחר מכן ,חזר ולבה לוינה
להשלים את לימודיו .בתקופה זו ,מתדרדר המצב הכלכלי בארץ והעוני אינו פוסח על רעייתו
צילה שנותרה לבדה עם בתם התינוקת .צילה לא הצליחה להשכיר את הדירות בבניין שהיה
בבעלות המשפחה ,וכן חלתה בדלקת חריפה בידה ואושפזה בבית החולים בו עבדה .למרות
הקשיים ,השלים ולבה את לימודיו בוינה ,קיבל את הסמכתו כמורה למוסיקה וחזר ארצה.
בראשית שנות ה 40 -נפרדו בני הזוג ומכרו את הבניין שהיה בבעלותם במטרה להשיב את
חובותיהם הגדולים.
עם חזרתו ארצה ,התמסר ולבה לעבודה פדגוגית  -מוסיקלית בכמה בתי ספר בתל-אביב:
"אחד העם" לבנים" ,השחר"" ,החשמונאים" ו"הירקון" ,וכן התחיל לעבוד בבית המדרש
למורות ולגננות ע"ש לוינסקי כמורה לחלילית וקונצרטינה לצידו של יצחק אדל .בשנת 1944
נישא ולבה בשנית לעדינה קפלן וב 1946 -נולד בנם ישראל .בשנת  1958יצא לגימלאות
ונסע בשלישית לוינה ללימודי דוקטורט בהנחיית פרופ' וולטר גראף ובתמיכתה של "קרן
התרבות אמריקה  -ישראל" .בשנת  1964הגיש את עבודת המחקר שלו שהעניקה לו את
התואר "דוקטור לפילוסופיה".
בשנת  1965החליט ולבה לנסוע לפגוש את אחיו ברוך בלנינגראד ,לאחר  45שנה שלא
נפגשו .סמוך למועד הנסיעה ,לאחר שסיים את כל ההכנות הדרושות ,קיבל ולבה מברק
המבשר על מות אחיו.
צילה פולק  -אישתו הראשונה של ולבה ,נפטרה בשנת  ,1973ועדינה קפלן-ולבה  -אישתו
השנייה ,נפטרה בשנת  .1979יואל ולבה נפטר בתל-אביב ב.3.3.1982 -
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 .2יואל ולבה המוסיקאי

3

במהלך חייו ,עסק ולבה במגוון רחב של פעילויות מוסיקליות :הוראת מוסיקה לילדים ונוער
וכן למורות וגננות ,ניצוח על מקהלות ותזמורות ,הלחנת שירי זמר ,הלחנת יצירות אמנותיות
ומחקר מוסיקולוגי .בשנותיו הראשונות בארץ עסק בעיקר בחינוך מוסיקלי ,אם בשיעורים
פרטיים שנתן ואם בהקמתן של מקהלות ותזמורות בבתי ספר ובקהילה .במקביל לעבודתו
החינוכית ,עלה הצורך באספקת חומרים מוסיקליים לביצוע בידי הגופים איתם עבד ,ועל כן
פנה גם לחיבור שירי זמר לצרכי שירה ,נגינה וריקוד .עם רכישתה של השכלה מוסיקלית
פורמאלית ,פנה ולבה בהדרגה לעיסוקים אחרים כגון הכשרת מורים למוסיקה וכן הלחנת
מוסיקה אמנותית ,בה יכול היה ליישם באופן מלא יותר את אשר למד .בהמשך ,הרחיב את
פעילותו המוסיקלית גם לתחום המחקר ,פעילות ששירתה באופן ישיר את עבודתו כמלחין.

2א .ולבה המורה והמנצח
החינוך המוסיקלי היה תחום עיסוקו העיקרי של ולבה לאורך מרבית שנות עבודתו .אחד
מתחומי ההוראה העיקריים בהם התמקד היה הזמרה .מקהלותיו הגיעו להישגים מרשימים,
ביניהן מקהלת  80הנערות מביה"ס "הירקון" ,כולן בנות עולי תימן ,אשר זכתה בפרס הראשון
בתחרות מקהלות ארצית 4.ולבה ראה בפרס זה את אחד מהישגיו הפדגוגיים החשובים.
עיסוק מרכזי נוסף של ולבה בתחום החינוך המוסיקלי היה ניצוח על תזמורות מנדולינות.
בשנות ה 20 -של המאה ה 20 -החלה המנדולינה לתפוס מקום חשוב בחינוך המוסיקלי
בארץ ככלי זול וקל ללימוד .ברחבי הארץ החלו לקום תזמורות מנדולינות ,ביניהן כמה
שפועלות עד עצם היום הזה .הראשונה בתזמורות שהקים ולבה הייתה בהרצליה  -מושבה
צעירה של עולים חדשים .התושבים היו יוצאים עם שחר למלאכת יומם ,ועם ערב היו חובבי
המוסיקה שביניהם מתייצבים לחזרת התזמורת בצריף הציבורי שבמושבה .עד היום תלויה
בקומה השנייה של בית "יד ראשונים" בהרצליה תמונה משנת  1927של תזמורת
המנדולינות של ולבה .5בשלב מאוחר יותר בחייו ,לאחר שרכש את ההשכלה המתאימה לכך,
עבר ולבה להתמקד בהוראת מוסיקה במכללה למורות וגננות .מעדויות של תלמידיו עולה כי
ולבה המורה התאפיין בקשיחות וחוסר התפשרות ,ורבים פחדו ממנו אולם העריכו אותו על
מקצועיותו .גם ולבה עצמו העיד לא פעם על אופיו הקשה.
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פרק זה מבוסס על כתבות מן העיתונות וקורות חיים הנמצאות בעיזבון המלחין בארכיון למוסיקה ישראלית
באוניברסיטת תל-אביב ,וכן על דבריה של בת המלחין  -אילה יפתח-ולבה.
4
ראה תמונה בעמוד הבא.
5
ראה תמונה בעמוד הבא.
6
יעקב בר און" .מהורה מדורה לסימפוניה השנייה בגיל  ."80מעריב 4 ,ספטמבר  ,1979עמ' .33
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תמונה מס'  :1ולבה מנצח על מקהלת הנערות בביה"ס "הירקון" בתל-אביב

תמונה מס'  :2ולבה )במרכז( עם תזמורת המנדולינות של הרצליה )(1927
8

2ב .ולבה  -מלחין שירי זמר
סמלי הדבר שאת שירו הראשון " -שיר השתיל" )י .שנהר( ,הלחין ולבה בשנת  ,1927שנה
בה נכתבו אחדים מנכסי צאן הברזל של הזמר העברי ,שנה בה החל להתגבש הסגנון
הארצישראלי הייחודי שולבה נמנה על מעצביו .מנשה רבינא עודד את ולבה לשלוח את השיר
לקרן הקיימת לישראל במטרה לקבל תמורתו חצי לירה ופרסום .ולבה שמע להמלצתו והשיר
אכן יצא לאור בשנת  1927בגלויה של הקרן הקיימת לישראל.
ולבה המשיך וחיבר מעל ל 80 -שירי זמר ,מרביתם למילים של משוררים ופזמונאים עבריים,
כמה למילים מן המקרא וממקורות יהודיים נוספים ,וכן שירי זמר ללא תמליל שנועדו לריקוד
או הצעדה .שירו האחרון " -סתיו" )ב .בן ברק( ,נכתב ככל הנראה בשנת  .1958בעשרים
וארבע השנים שלאחר מכן ,התמקד ולבה בחיבור מוסיקה אמנותית וזנח לחלוטין את חיבורם
של שירי זמר.
נראה שעבודתו החינוכית של ולבה היא זו שסיפקה את המוטיבציה הראשונית להלחנת
רבים משיריו .בעבודה השוטפת עם תלמידיו עלה צורך תמידי בחומרים מוסיקליים
המתאימים לקהל יעד שרובו ילדים ,שירים שיוכלו לספק מענה תרבותי לחייהם בימי חול,
חגים ומועדים .את השיר "כד קטן" לדוגמא ,הלחין למילים של שותפו לעבודה בבית הספר
לבנים "אחד העם"  -אהרון אשמן ,כשחברו יחדיו במטרה להגדיל את רפרטואר שירי החנוכה
לקראת החג הקרב ובא.
קבוצה משירי הזמר של ולבה הפכה לנחלת הכלל ונמנית על רפרטואר הזמר העברי
השמיש .7עד היום רוקדים לצלילי "הורה מדורה" ו"הורה סחרחורת" )נ .אלתרמן( במעגלי
ריקודי העם ,שרים בקבלת השבת את "עוד מעט ירד אלינו יום שבת הטוב" )ש .בס( ,בחג
הסוכות מפזמים את "סוכתי הסוכה ,נהדרת וירוקה" )י .אורלנד( ועוד.

2ג .ולבה  -מלחין מוסיקה אמנותית
לאחר שהלחין שירי זמר רבים מבלי שהיה ברשותו ידע מוסיקלי רחב ,החל ולבה להעמיק
ולהרחיב את השכלתו המוסיקלית ,ובמקביל הלכה וגברה התעניינותו בהלחנת מוסיקה
אמנותית .הוא החל בחיבור יצירות סימפוניות ,קנטטות ,שירים אמנותיים לקול ופסנתר,
יצירות קאמריות ,עיבודים למקהלה ועוד ,כשהוא מושפע מחד מגדולי מלחיני המוסיקה
המערבית ומאידך ,מן הסגנון הארצישראלי שהיה שותף לעיצובו .בכמה מיצירותיו השתמש
בשירי הזמר שכתב כחומר גלם ראשוני ,ובכך יצר סינתזה מעניינת בין המוסיקה האמנותית
למוסיקה העממית .מיצירותיו החשובות :רביעייה ראשונה לכלי מיתר ) ;(1945מוסיקה
לכינוס הספורטיבי השמיני של מכבי )" ;(1945קנטטה לשבת" למקהלה ,תזמורת וסולן
7

המונח "רפרטואר הזמר העברי השמיש" מתייחס לשירי זמר המוכרים לציבור הרחב ומושרים בפיו בפועל.
זאת לעומת "רפרטואר הזמר העברי הזמין" המתייחס לשירי זמר שהודפסו בחוברות ושירונים ,ובכך עומדים
לרשות הכלל ,אם כי לא מן ההכרח שהם ידועים לציבור הרחב ומושרים בפיו בפועל.

9

) ;(1949חמישיית אבוב ) ;(1951שיר ערש לכינור ופסנתר ) ;(1953סימפוניה ראשונה
) ;(1956טוקטה לפסנתר ) ;(1956קונצ'רטינו קוואזי פנטזיה לכינור ותזמורת );(1957
קנטטה "ירדן" ) ;(1967רביעיית מיתרים מס' " 2גנוסר" ) ;(1968סונטה לצ'לו ופסנתר
) ;(1975סימפוניה שנייה ) ;(1976אלגיה לקלרנית ורביעיית מיתרים; "הזיה" לכינור  /צ'לו
ופסנתר; האורטוריה "חג הטנא" לטנור ,מקהלה מעורבת ותזמורת סימפונית; פוגה לפסנתר;
שלישיית פסנתר; "תוגיון"  -קנטטה לזמרות סופראן ואלט ,מקהלה מעורבת ותזמורת;
מוסיקה למחזה "החומה" מאת א .אשמן; ועשרות שירים אמנותיים לקול ופסנתר.

8

אחדות מיצירותיו האמנותיות של ולבה זכו בפרסים יוקרתיים בישראל ,ביניהן ה"קנטטה
לשבת" שזכתה בפרס ע"ש יואל אנגל בשנת  ,1955ו"רביעיית מיתרים מס'  "1שזכתה בפרס
אקו"ם בשנת  ,1984כשנתיים לאחר מותו.
ולבה השקיע מאמץ רב בחיפוש אחר גופים מוסיקליים שיבצעו יצירותיו ,אך לא פעם נחל
אכזבה בתחום זה והיצר על כך שדווקא שירי הזמר שכתב התפרסמו והפכו לנחלת הכלל,
בעוד שיצירותיו האמנותיות לא זכו ליחס ולפרסום להם ייחל.

תמונה מס'  :3ולבה מקבל את הפרס ע"ש יואל אנגל מידי ראש העיר תל-אביב חיים לבנון
)(1955
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שנת ההלחנה של כמה מן היצירות אינה ידועה.
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2ד .ולבה המוסיקולוג
עיסוקו של ולבה בהלחנת שירי זמר ויצירות אמנותיות ,תוך ניסיון ליצור סגנון חדש ,הציב
בפניו שאלות רבות ועורר בו את הצורך למחקר מעמיק של המוסיקה העברית הקדומה,
שיעניק תוקף לסגנון המוסיקלי הארצישראלי ההולך ומתגבש .בכתבה על יואל ולבה בעיתון
"על המשמר" ,מתייחס י .ירון לקשר בין כתיבת מוסיקה ומחקר" :אותו דור של יוצרים
ישראלים שנטלו על עצמם את המשימה הכבדה של יצירת סגנון חדש בזמר הישראלי,
בוודאי שאלו את עצמם לא פעם :מאין כל זה? האם האלמנטים החדשים )בייחוד המזרחיים(
הפועמים בזמר זה הם התרשמות חיצונית מנוף חדש? או יתכן שלפנינו כאן אטביזם? ואולי
בכל זאת לא נותקה השלשלת ,ואותו זמר הוא פשוט המשך הגיוני ואורגני מכל תרבות
הזמרה שלנו? ספקות ,לבטים ותשובות חלקיות היו מנת רבים ממלחיני דור זה .אולם לא
רבים היו שהחליטו לתת תשובה מדעית לשאלות נוקבות אלו".

9

גם מ .רבינא מתייחס לסוגיה זו בכתבה שפרסם בעיתון "הפועל הצעיר"" :הטיפול ביסודות
המלודיים האלה הגביר ביואל ולבה את הדרישה לחקרם ,למיינם ,להכיר תכונותיהם ולקבוע
מקומם במילוס הישראלי ,שבו מתמזגים והולכים יסודות שונים של שבטי ישראל .וכך חל
מפנה בפעולתו המוסיקתית של יואל ולבה .הוא החל להקדיש זמנו למחקר".

10

על הקשר ההדוק בין חיבור מוסיקה למחקר מעיד גם ולבה עצמו בהקדמה לספרו "זמרת
ישראל למקורותיה"" :כמלחין ישראלי עמדה אצלי הבעיה מאז ומתמיד על צורת הסגנון של
המוסיקה הישראלית .בימי חיפוש המקורות לסגנון ,ובשעת נביטת דעותי הביקורתיות על
סגנון חיבורינו המוסיקליים בארץ ,הובילה אותי הדרך למסורת מוסיקלית עתיקת הימים של
העם העברי ,ששורשיה טבועים בטעמי המקרא ,אלה הם השבילים אשר בם התחלתי לצעוד
לקראת אותם האופקים אשר הניבו לי חידושים וגילויים ,ובכוחות אלה הגעתי לגילוי עבודתי
המחקרית "זמרת ישראל למקורותיה" ,אשר זה עתה היא מתחילה להיות כעין לפיד זעיר
בשטח המדע ,ואני תקווה כי כל זה יתן לנו אפשרות להחיות את מקורות העבר למען
העתיד".

11

ולבה פנה לתחום המחקר המוסיקולוגי בשלב מאוחר יחסית בחייו ,כשנסע לוינה בשלישית
במטרה לכתוב את עבודת הדוקטורט שלו " -זמרת ישראל למקורותיה" .לאחר כ 10 -שנים
אותן המשיך להקדיש למחקר ,הושלם כתב היד ויצא לאור כספר " -זמרת ישראל למקורותיה
 פרקים במוסיקולוגיה העברית" 12.ולבה לא הצליח למצוא מו"ל בארץ ולכן פרסם את ספרובגרמניה בשפה הגרמנית .הספר מכיל  15פרקים ביניהם" :מורשה ומסורת"" ,מקצב ומשקל
9

יזהר ירון" .עיון מוסיקולוגי" .על המשמר 15 ,מאי  ,1975עמ' .9
10
מנשה רבינא" .יואל ולבה  -דוקטור למוסיקה" .הפועל הצעיר :שבועון מפלגת פועלי ארץ ישראל 13 ,אוקטובר
.1964
11
טלילה בן זכאי" .מי זוכר את הקונצרטינה" )כתבה מתוך העיתונות .אין פרטים ביבליוגרפים נוספים .נמצא
בעיזבון המלחין בארכיון למוסיקה ישראלית באוניברסיטת תל-אביב(.
12
Joel Walbe. Der Gesang Israels und seine Quellen 358 Seitene mit veelen Abbildungen
(Hamburg: Hans Ceristian Verlag,1974).
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בשירה התנ"כית"" ,כלי הנגינה בתנ"ך"" ,הזמרה העברית הקדומה"" ,השפעות האקלים
והתזונה על המוסיקה" ,ו"פעמי הדכאון בזמרה המזרחית והשפעת הסמים".
במחקרו ,ערך ולבה ניתוח מיקרוטוני של טעמי המקרא בקריאותיהם של  14עדות ושבטים
בישראל ,של הפסוק הראשון בספר "בראשית" .הוא נעזר בעבודתו בסונוגראף  -מכשיר
אלקטרוני המאפשר רישום מדויק של הקו המלודי ,השתנות העוצמות ,צורת הגיית התנועות
והעיצורים ,ואף של הצלילים העיליים הקובעים את גוונו ואיכותו של כל צליל .בעזרת
הסונוגראף ערך ולבה את רישומן הגראפי של הקריאות ועמד על המשותף והשונה ביניהן.
המחקר הביאו לעמוד על חשיבותה של המסורת המוסיקלית היהודית העתיקה בעיצוב
התרבות המוסיקלית העכשוית" :מן הגיטרות החשמליות נוסח אמריקה ,ומן הרעש הנורא
שתזמורות הקצב המודרניות מתהדרות בו ,לא יצא שום דבר ,עם ללא פולקלור איננו עם,
והפולקלור שלנו היה קיים לפני אלפי שנים ונשמר בקהילות ובמקומות קרובים לארץ ישראל.
גם אם לא נרצה בכך ,נאלץ לחזור אל הנגינה המזרחית ,מפני שהפסיכולוגיה של מיתרי
הקול תלויה בתנאים הסביבתיים .....נגזר עלינו לחזור לזמרה הזאת מפני שאנחנו כאן.
המסגרת הקולית תוביל אותנו בעתיד אל הסגנון הזה ".

13

13

יוסי ביילין" .לקראת אבדן הבאס האחרון" .דבר השבוע 7 ,פברואר  ,1975עמ' .23
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 .3תיחום קורפוס המחקר  -שירי הזמר של יואל ולבה
בטרם אפנה לתחום את קורפוס המחקר הספציפי לעבודה זו  -שירי הזמר של יואל ולבה,
אנסה להגדיר ולתחום את הסוגה הרחבה יותר אליה הוא משתייך " -הזמר העברי".

3א .הגדרת סוגת הזמר העברי ותיחומה
"שיר עברי"" ,שיר ארצישראלי"" ,שיר ישראלי"" ,זמר עברי"" ,זמר ארצישראלי"" ,זמר
ישראלי"" ,שיר-זמר עברי"" ,שיר-זמר ארצישראלי"" ,שיר-זמר ישראלי" ועוד ,הם רק כמה מן
המונחים השימושיים לתאור הסוגה בה אנו עוסקים .יש לערוך אבחנה בין חלקו הראשון של
המונח המתייחס לסוגה עצמה )שיר ,זמר ,שיר-זמר( ,לבין חלקו השני המתייחס לשפת
התמליל או למקום ולמועד בו חוברו התמליל והלחן )עברי ,ארצישראלי או ישראלי(.
למילה "שיר" ,על פי מילון אבן שושן ,שתי משמעויות:
א" .יצירה פיוטית בחרוזים או בלעדיהם ,הכתובה במשקל מסויים" 14.על פי הגדרה זו,
התנאים ההכרחיים והמספיקים להתהוות השיר הם תמליל הנתון במסגרת משקלית כלשהי.
זאת בעוד שהפן המוסיקלי כלל לא לוקח חלק בהגדרה ,ומכאן שהוא איננו תנאי הכרחי וודאי
שאיננו תנאי מספיק.
ב" .יצירה מילולית מוסיקלית )מילים ומנגינה( ,מבוצעת על ידי קול אחד או על ידי קולות
אחדים" 15.על פי הגדרה זו ,התמליל והמוסיקה גם יחד מהווים תנאים הכרחיים ומספיקים
להתהוותו של שיר.
השפה האנגלית מיטיבה לתאר את ההבדל בין שתי המשמעויות הנ"ל באמצעות שני מונחים
שונים) Poem :שיר על פי הגדרה א'( ו) Song -שיר על פי הגדרה ב'( .המילה העברית
"שיר" ,אם כן ,מתייחסת לתמליל הנתון למשקל ,בין אם הוא מולחן ובין אם לא ,ובעת
השימוש בה לא ניתן לקבוע בוודאות מי הרלוונטית משתי ההגדרות ,אלא אם צויין כך
במפורש או אם ההקשר המילולי מעיד על כך .בהקשר של הזמר העברי ,נראה כי השימוש
הרווח במילה "שיר" הוא של "תמליל מולחן".
המילה "זמר" ,על פי מילון אבן שושן ,מתייחסת ל"פזמון" או "שיר" )על פי הגדרה ב'( אך בו
בזמן גם ל"ניגון" המתבצע באמצעות כלי נגינה 16.אולם משמעותה השכיחה יותר בשפה
העברית היא כתוצר ה"זמרה"  -הפעילות הקולית המכונה גם "שירה" ,המתבצעת לרוב על
בסיס טקסטואלי.
ט .אלירם מדגישה את הקונוטציה הערכית של המילה "זמר" אשר המילים הנגזרות ממנה
נתפסות כ"גבוהות" יותר מאלו הנגזרות מן המילה "שיר" .היא מצביעה על קשרה למסורת

14

אברהם אבן שושן .המילון העברי המרוכז )ירושלים :המילון החדש ,(2001 ,עמ' .713
15
שם.
16
שם ,עמ' .94

13

היהודית העתיקה :הלוויים היו "מזמרים" בבית המקדש ,ופרקי התהילים כונו "מזמורים".

17

על פי י .גלוזמן ,השימוש במילה "זמר" בהקשר לשירים שנכתבו בין שנות ה 20 -לשנות
ה 50 -של המאה ה ,20 -מעוגן בתדירות הגבוהה בה מופיעה המילה בתמלילים עצמם:
"זמר זמר לך"" ,זמר הבוקרים יעלה ויבקע" ועוד .בשנות ה 50 -ואילך ,הולך ופוחת השימוש
במילה ואת מקומה תופס הכינוי "פזמון" ,תוך רמיזה לקלילות ופופולריות.

18

הסינתזה בין המילה "שיר" למילה "זמר" יצרה מונח נוסף הנפוץ גם הוא בשיח על הזמר
העברי" :שיר-זמר" .מונח זה מאפשר להתייחס בו בזמן לשני המרכיבים המרכזיים של
הסוגה :חלקו הראשון מעיד על קיומו של תמליל ,וחלקו השני מעיד על כך שהתמליל מולחן
ומושר .על כל פנים ,נראה כי בהקשר של הזמר העברי ,כל המונחים הנ"ל )"שיר"" ,זמר"
ו"שיר-זמר"( באים לתאר "תמליל מולחן" ,שכן זוהי מהותה המרכזית של הסוגה.
נ .שחר מבחין בין שלושה מונחים" :עברי"" ,ארצישראלי" ו"ישראלי":

19

א" .עברי" שפירושו "בשפה העברית" ,ולפיכך "שיר עברי" או "זמר עברי" או "שיר-זמר
עברי" הוא תמליל מולחן בשפה העברית ,ללא קשר למקום ומועד כתיבתו.
ט .אלירם מצביעה על זיקתו של המונח "עברי" להיסטוריה של העם היהודי" :המילה עברי
מקורה בהיסטוריה היהודית ,ומבטאת את הלאומיות היהודית בתקופת התנ"ך ,שכן העם
נקרא אז עבריים .בגולה נקראו בני עמנו יהודים ,אך בתקופת העליות הראשונות רצו ליצור
את הדמות האידיאלית של התושב היהודי בארץ ,שהוא שונה מהיהודי הגלותי ,ודמות זו
הייתה העברי החדש .למילה עברי יש אפוא קשר עם הלאומיות היהודית החדשה ועם
המסורת התנ"כית".

20

ב" .ארצישראלי" שפירושו "אשר חובר בארץ ישראל לפני קום המדינה" ,ומכאן ש"שיר
ארצישראלי" או "זמר ארצישראלי" או "שיר-זמר ארצישראלי" הוא תמליל מולחן שחובר
בישראל לפני קום המדינה.
ג" .ישראלי" שפירושו "אשר חובר במדינת ישראל לאחר קום המדינה" ,ומכאן ש"שיר
ישראלי" או "זמר ישראלי" או "שיר-זמר ישראלי" הוא תמליל מולחן שחובר בישראל לאחר
קום המדינה.
מבין מגוון הצירופים הנ"ל ,נראה כי המונח "שיר-זמר עברי" או "זמר עברי" )בהנחה שאם
הוא עברי ,הרי שבהכרח יכלל בו תמליל( יוצר את המכנה המשותף הרחב ביותר ,שכן הוא
מכיל בתוכו את כלל התמלילים המולחנים בשפה העברית ,מבלי להביא בחשבון את מועד
ומקום חיבורם )זאת בעוד שהמונח "שיר עברי" עשוי להתייחס גם לתמליל בעברית שאינו
מולחן( .המונחים "ארצישראלי" ו"ישראלי" טומנים בחובם את מועד ומקום החיבור ובזאת
17

טלילה אלירם .בוא ,שיר עברי :שירי ארץ ישראל :היבטים מוסיקליים וחברתיים )חיפה :אוניברסיטת חיפה,
 ,(2006עמ' .191
18
יהודית גלוזמן .אחד בפה ואחד בצליל  -יחסי תואם בין טקסט ולחן בשיר הישראלי .עבודת גמר לקבלת
תואר "מוסמך למדעי הרוח" )אוניברסיטת תל-אביב ,(1987 ,עמ' .14
19
נתן שחר .שיר שיר עלה נא  -תולדות הזמר העברי )ישראל :מודן ,(2006 ,עמ' .14
20
טלילה אלירם .בוא ,שיר עברי ,עמ' .191
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מוציאים מן ההגדרה את שירי הזמר שמועד ומקום חיבורם לא נודע ,וכן את שירי הזמר שלא
חוברו בישראל .אי הכללתם של אלה בתחומי הסוגה תעשה עוול לזמר העברי ,שכן רבים
מהם מהווים נדבך חשוב בהתהוותו וחלקם מושרים עד היום כשירי זמר עבריים לכל דבר.
כמו כן ,מונחים אלה מאפשרים הכללתם של שירי זמר שנכתבו בישראל אך בשפה שאיננה
עברית.
לפיכך ,ניתן להעניק למונח "זמר עברי" מעמד של "מונח  -על" המכיל את כל שירי הזמר
שנכתבו בשפה העברית ללא קשר למועד ומקום חיבורם ,כשבתוכו תכללנה קטגוריות משנה
של "זמר ארצישראלי" ו"זמר ישראלי" .אמנם באלו לא באה לידי ביטוי שפת התמליל ,אולם
בעצם הכללותן תחת מונח העל של "הזמר העברי" ,מהווה התמליל בשפה העברית תנאי
הכרחי גם עבורן.
אולם גם הגדרה זו איננה מספקת ,שכן היא עשוייה לכלול מזמורי תפילה המושרים בבתי
הכנסת וכן שירים אמנותיים בליווי פסנתר או כל הרכב כלי אחר .גם אלה מהווים "תמלילים
עבריים מולחנים" אולם הם שונים משירי הזמר בתהליך החיבור ,בתיעוד ,בקהל היעד ,באופן
הקנייתם ובמקום ואופן הביצוע ,וכתוצאה מכך שונים גם בסגנונם המוסיקלי .מכאן שעל שיר
הזמר העברי להיות גם עממי :כזה המושר בפי העם ואומץ על ידו כחלק בלתי נפרד
ממסורתו וזהותו; שיר המושר במסגרות עממיות )שאינן קונצרטנטיות( כגון שירה בציבור,
אירועים חברתיים ,חגים ,טקסים ,בתי ספר ,גני ילדים ועוד; שיר אשר הפצתו והקנייתו בפי
הקהל הרחב תיעשה על פי רוב בעל פה; שיר המתאפיין בפשטות מלודית וריתמית יחסית,
כך שלביצועו לא תדרש הכשרה מוסיקלית מיוחדת.

21

בהתאם לכך ,לא יכללו בקורפוס הזמר העברי:
והפרַה-ליטורגית של עדות ישראל ,למעט אלה המושרים
• שירים מתוך השירה הליטורגית ָ
דרך קבע מחוץ להקשרם הדתי.
• שירים שנכתבו מלכתחילה כיצירות אמנותיות ,למעט אלה אשר הוצאו מהקשרם האמנותי
ומבוצעים דרך קבע כשירים עממיים.
• שירים שנכתבו במקור במרקם רב קולי לביצוע מקהלתי ,למעט אלה אשר בהם אחד
הקולות הפך לשיר העומד בפני עצמו ,והוא מושר מחוץ להקשרו המקורי.

22

לפיכך ,הסוגה בה אנו עוסקים היא "הזמר העברי העממי" המכניסה תחת קורתה את כלל
התמלילים העבריים המולחנים העממיים .אולם תיחום זה עדיין מעלה שאלות והתלבטויות
לגבי שירי זמר שנסיבות כתיבתם מעט שונות :אלה שתמליליהם תורגמו משפה זרה ,אלה
שלחניהם מושאלים ,אלה שמחבריהם אינם ידועים ,אלה שאינם מבוססים על תמליל וכד'.
במקרים כגון אלה ,יש לדעתי להפעיל שיקול דעת תוך התחשבות באופיו של השיר,
21

מיכל זמורה כהן" .שיר עם ישראלי  -כיצד?"  20שנה במוסיקה הישראלית .בנימין ברעם ,עורך )תל-אביב:
דפוס ישראל ,(1968 ,עמ' .9-11
22
נתן שחר .שיר שיר עלה נא ,עמ' .14-15
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בהתאמתו לקורפוס המחקר מבחינה סגנונית ,ובמקום שהוא תופס בתרבות הזמר העברי.

3ב .תיחומו של קורפוס המחקר לעבודה זו
המחקר הנוכחי מתבסס על  83שירי זמר שהולחנו על ידי ולבה בישראל לפני ואחרי קום
המדינה .תיחום הקורפוס למחקר זה הוא פשוט כביכול ,שכן הוא כולל את כל שירי הזמר
העממיים של המלחין ,שכמותם אינה גדולה במיוחד ,ולא נדרש במקרה זה תהליך בחירה
ומיון של שירי זמר מייצגים .אולם בעת העיסוק בחומרים עלו מספר בעיות:
• העדר תמליל :שמונה שירי זמר אינם מבוססים על תמליל ,ביניהם שש הורות ושני שירי
לכת .ברור כי מטרתם המובהקת של שירים אלה היא ריקוד או הצעדה ,אולם סגנונם
העממי תואם לזה של מרבית שירי הזמר בקורפוס ועל כן מצאתי לנכון להכלילם בקורפוס
המחקר.
• כותב התמליל אינו ידוע ו/או שהתמליל אינו בנמצא :בשני שירי זמר שלא יצאו לאור -
"לשיבולת" ו"שיר אסיף" ,כותב התמליל אינו מצויין בכתב היד וכל נסיונותי לברר את
זהותו עלו בתוהו .באחרון ,גם התמליל עצמו אינו בנמצא )ולבה לא רשם את התמליל
מתחת לתווים( אולם בשל כותרתו ניתן לשער כי התבסס במקורו על תמליל .ב"שיר עצוב"
ו"לילה רד" )י .קרני( ,כותב התמליל ידוע )ולבה ציין את שמו בראש העמוד( אולם התמליל
עצמו אינו בנמצא .כיוון שעניינו של מחקר זה הוא בסגנונם המוסיקלי של שירי הזמר,
העדר זהותו של כותב התמליל או העדר התמליל עצמו אינם מכריעים עבור המחקר ,ועל
כן בחרתי לכלול שירי זמר אלה בקורפוס.
• כתב יד לא שלם :בעזבונו של המלחין נמצאו שלושה שירי זמר אשר כתב היד שלהם אינו
שלם" :תבורך ארצי" ו"לאחי בגולה" )כותב התמליל אינו ידוע( ו"ידעתי לילות" )א .ברזילי(.
הסיבה לאי השלמתם איננה ידועה .החלטתי שלא לכלול שירי זמר אלה בקורפוס המחקר
כיוון שלא ניתן להתייחס אליהם כאל מוצרים מוגמרים ,וכן לא ניתן להתרשם באופן
מובהק מסגנונם המוסיקלי.
• ריבוי גרסאות :אחדים משירי הזמר הועלו על הכתב על ידי ולבה בשתי גרסאות שונות
ולעיתים אף יותר .במקרים של שירי זמר שהוצאו לאור ,מהווה ההוצאה גרסה נוספת
שגם היא לא תמיד תואמת במאת האחוזים לגרסאות כתב היד ,ולעיתים אף קיימות
מספר הוצאות לאור השונות זו מזו .השוני בגרסאות בא לידי ביטוי בעיקר בגובה
האבסלוטי בו רשום השיר ,ויתכן כי הוא נובע מתוך הצורך להתאים את מנעד השיר
לקהלי יעד שונים .במקרים אחרים ,בא השוני לידי ביטוי גם במלודיה ,במקצבים,
בהוראות הטמפו ,באיותים האנהרמוניים ועוד .בעקבות ריבוי הגרסאות עולה השאלה
האם ולבה התייחס לגרסה אחת כאל המוגמרת ,ואם כן ,איזו? במקרה של שירי זמר
אשר יצאו לאור ,ניתן לכאורה להתייחס להוצאה לאור כאל הגרסה המוגמרת ,בהנחה כי
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הייתה מקובלת על ולבה ,אם כי לא ניתן לקבוע זאת בוודאות .אולם במקרה של שירי זמר
שלא יצאו לאור ,קשה יותר לקבוע מהי הגרסה המועדפת .לעיתים ניתן להבין זאת מכתב
היד עצמו ובמקרים בודדים אף ציין זאת ולבה במפורש בכתב היד .בדוגמאות בגוף
העבודה ניסיתי להביא את הגרסה השלמה ביותר בהתבסס על הדברים שנאמרו לעיל,
אולם לעיתים נאלצתי לבחור באופן שרירותי באחת הגרסאות.
• הוצאה לאור :רבים משירי הזמר של ולבה יצאו לאור במסגרת שירונים וחוברות בשנות
ה ,30 -ה 40 -וה 50 -של המאה ה ,20 -השנים בהן היה פעיל בחיבורם .שירי זמר
נוספים יצאו לאור במהלך כתיבת עבודה זו ביוזמתה של בת המלחין  -אילה יפתח-ולבה.
לא הצלחתי להתחקות אחר הסיבות שמנעו את הוצאתה לאור של קבוצה לא מבוטלת
משירי הזמר :האם ניצבו בפני ולבה קשיים טכניים או כלכליים ,או שמא עמדו בפניו
שיקולים אמנותיים על פיהם בחר במתכוון שלא לפרסם אחדים משיריו? על מנת לאפיין
באופן מהימן את סגנונו המוסיקלי של ולבה ,החלטתי לבסס את המחקר על כלל שירי
הזמר ,גם על אלה שטרם יצאו לאור או שיצאו לאור רק לאחר מותו.
• שירי זמר שעובדו לשירים אמנותיים בידי המלחין עצמו :כמה משירי הזמר העממיים
של ולבה עובדו על ידו בתקופה מאוחרת יותר לשירים אמנותיים לקול ופסנתר .לעיתים
קרובות ,שרד כתב היד של השיר בגרסתו החד-קולית  -עממית 23ומכאן ברור שחובר כך
טרם עובד לשיר אמנותי .זאת מתוך הנחה שאין סיבה סבירה להימצאה של גרסה עממית
של שיר בכתב ידו של ולבה ,לו חובר מלכתחילה כשיר אמנותי .כמו כן ,רבים מן השירים
האמנותיים שחיבר ולבה יצאו לאור בתקופה מאוחרת מהוצאתם לאור בגרסתם העממית,
עובדה המעידה גם היא על קדימותה של הגרסה העממית .במקרים בודדים לא נמצאה
גרסה עממית של השיר ,ומכאן עולה השאלה האם אכן מקורו כשיר עממי או שמא חובר
מלכתחילה כשיר אמנותי .לכאורה נראה כי העדרה של גרסה עממית מעידה על אי
קיומה ,אולם ניתן לשער כי ולבה הפחית מערכם של שירי הזמר העממיים מן הרגע בו
עובדו לשירים אמנותיים ,ויתכן כי לא ייחס חשיבות לשימור גרסתם המקורית .זאת על פי
דברי א .יפתח-ולבה המציינת כי שירי הזמר העממיים של אביה חוברו בתקופת יצירתו
המוקדמת ,ואילו בשלב מאוחר יותר בחייו ירד עניינו בתחום זה ומירב מרצו וכשרונו
הופנה להלחנת יצירות אמנותיות ,ביניהן עיבודים לקול ולפסנתר של שירי הזמר העממיים
שכתב זה מכבר 24.בשירי הזמר שלגביהם התשובה אינה חד משמעית ,ניתן להתרשם מן
הלחנים עצמם :אחדים מתאפיינים בפשטות יחסית ונראה כי חייבים היו להיווצר
מלכתחילה כעממיים ,אולם אחרים מתאפיינים במורכבות יתרה ,מנעד גדול ,ריבוי
כרומטיזציות ומאפיינים נוספים שאינם תואמים את הסגנון הבולט בשירי הזמר העממיים
של ולבה .שירים כגון אלה לא נכללו בקורפוס המחקר ,ביניהם "תפילת בוקר" ו"שיר ערש"
23

להלן "גרסה עממית" ,כשהכוונה היא לגרסתו החד קולית של השיר טרם עובד לשיר אמנותי לקול ופסנתר.
24
אילה יפתח-ולבה .ראיון מתאריך .19.2.2007
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)י .שנהר(" ,בחלון" )ר .אליעז(" ,הירדן"" ,כל העם"" ,שיר הריחיים"" ,יום אחד" )א .אשמן(
ו"הבובה חולה" )אנדה עמיר(.
• שירי זמר שחוברו כקאנון :שלושה שירי זמר של ולבה חוברו כקאנון" :מי כמוך ישראל"
)דברים ,פרק א'(" ,לא מכל אורן" )י .הלוי( ,ו"צבת בצבת עשויה" )פרקי אבות :פרק
חמישי ,משנה ח'( .חיבורו של קאנון היא פעולה מורכבת הנעשית במחשבה תחילה ,וכן
ביצועו מורכב יותר מזה של שיר חד-קולי שכן הוא דורש פיצול של הגוף המבצע למספר
קולות .במובן זה חורגים הקאנונים מקריטריון העממיות ,אולם מכלול תכונותיהם
המוסיקליות של שלושת הקאנונים הנ"ל מצביע על היותם שירי זמר עממיים לכל דבר .הן
ברפרטואר העממי האירופאי והן ברפרטואר העממי הישראלי מצויים קאנונים שתפסו את
מעמדם כשירי עם ,והם מושרים תכופות על ידי הציבור הרחב .זאת ככל הנראה בשל
הפשטות היחסית בביצוע הקאנון בהשוואה לסוגות רב קוליות אחרות :מרגע שהשרים
מודעים לעקרון העומד בבסיסו ,הם יוכלו לבצעו ללא כל הדרכה מיוחדת .עם זאת ,תמיד
עומדת בעינה האפשרות לשיר את הקאנון בגרסתו החד-קולית .קאנון מוצלח לא יאבד
מערכו גם בגרסה זו.
• תיארוך הלחנת שירי הזמר :25סוגיית תיארוך הלחנת שירי הזמר אמנם איננה ברת
השפעה על תיחום הקורפוס ,אולם היא משמעותית מאוד לגבי המחקר עצמו ,שכן קשה
לבחון את ההתפתחות המוסיקלית של המלחין על פני ציר הזמן ללא תיארוך זה .לצערי,
לא הצלחתי לתארך את מועד הלחנתם של מרבית שירי הזמר .ולבה לא נהג לרשום
בכתבי היד את מועד ההלחנה .בתקופות מסויימות ,נהג להחתים את כתבי היד בחותמת
המעידה על זכויות יוצרים ,ובה גם מקום למילוי ידני של שנת ההלחנה ,אולם לעיתים
קרובות לא מילא חלק זה .בכל המקרים בהם כן מילא בכתב ידו את שנת ההלחנה,
הייתה זו שנת  ,1933ומכאן ניתן לשער כי כל שירי הזמר שהוחתמו בחותמת חוברו סביב
שנה זו .במקרים אחרים ,ניסיתי לתארך את שנות ההלחנה על פי מועד ההוצאה לאור,
שאמנם אינו יכול להעיד על שנת ההלחנה המדויקת ,אך יכול להעיד בוודאות כי השיר
חובר קודם לכן.
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לא עסקתי בעבודה זו בתיארוך כתיבת התמלילים ,שכן אין זה רלוונטי לעבודה שעיקרה הוא הגדרת סגנונם
המוסיקלי של שירי הזמר של ולבה.
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חלק שני :המאפיינים
המוסיקליים של שירי
הזמר של יואל ולבה
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 .1המרקם
רובם המכריע של שירי הזמר של ולבה נכתבו מלכתחילה במרקם חד-קולי .בהנחה שקהל
היעד אליו הם מופנים נעדר הכשרה מוסיקלית ואינו מתורגל בשירה רב-קולית ,נראה כי
המרקם החד-קולי הוא המתאים ביותר שכן כל השותפים לשירה שרים קו מלודי אחיד ואינם
נדרשים להתמודד עם קליטתם של קולות שונים והשתלבותם זה בזה.
אולם לבחירת המרקם החד-קולי יש גם פן סמלי :שירה משותפת של קו מוסיקלי אחיד על
ידי כלל השרים מפתחת רגשי שוויון ,שותפות ,אחדות ושייכות לקבוצה ולרפרטואר אותו היא
שרה ,רגשות אשר וודאי היוו חלק בלתי נפרד מן ההווי הארצישראלי באותה תקופה .תחושה
קולקטיבית זו באה לידי ביטוי גם בתמלילי השירים של ולבה ,שכאופייני לתקופה ,רבים מהם
כתובים בלשון "מדברים"" :באגוזים נשחקה" )י .אלתרמן(" ,יוצאים אנחנו" )ל .קיפניס(,
"כיתתנו בלילה צועדת" )א .ברוידס(" ,זכינו למדינה" )א .אשמן(" ,יום פורים חג הוא לנו"
)ל .קיפניס( ועוד .26לשון זו מדגישה הן את השותפות האישית של כל אחד מן השרים והן את
הקולקטיביות והשייכות של כל הפרטים בקבוצה לידי גוף מאוחד.
חד-קוליותם של שירי הזמר אינה סותרת את האפשרות כי אלה לוו בכלי הרמוני כזה או
אחר ,אם בידי ולבה עצמו ,אם בידי מורים למוסיקה אשר הקנו אותם בפי תלמידיהם ,או אם
בידי כל דמות אחרת יודעת נגן .בכמה מכתבי היד של ולבה מצויים קטעי מעבר המיועדים
לליווי כלי ,ביניהם "הכדור" )ש .גלוזמן( ו"קוקיה" )ש .בס( ,ובאחרים מופיע קול שני בחלק קטן
מן השיר ,ביניהם "שיר הגשם" )ל .גולדברג( ו"הציפור" )ש .בס( .תוספות אלו נרשמו על ידי
ולבה בתווים קטנים ,לרוב תוך הסבר מילולי על תכליתן בתחתית הדף ,והן מופנות אל
המורה למוסיקה אשר ישתמש בהן על פי כישוריו ושיקול דעתו .אולם ברור שאין בידיהן
לגזול משירי הזמר את מהותם החד-קולית.
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לשם דוגמא ,הבאתי כותרות שירים העושות שימוש בלשון זו ,אולם השימוש בה אופייני גם למילות השירים
עצמן.
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 .2הסולמיות
שירי הזמר של ולבה ,בדומה לשירי הזמר העבריים שנכתבו בארץ באותה תקופה ,מבוססים
ברובם על כמה מן המודוסים המתקבלים מתוך הזזה במערכת הדיאטונית .הפנייה
המחודשת אל המודוסים לא אפיינה רק את הזמר העברי .במחצית השנייה של המאה
ה ,19 -החלה בעולם המערבי התעניינות מוגברת במזרח שבאה לידי ביטוי בתחומי דעת
שונים ,ביניהם המדע ,הספרות ,האמנות הפלסטית והמוסיקה .על מנת להקנות ליצירותיהם
אופי מיוחד המשקף את הרוח המזרחית ,פנו מלחיני המוסיקה המערבית אל חומרים צליליים
חדשים  -הסולמות הפנטטוניים ,סולם הטונים השלמים וכן אל המודוסים העתיקים.
האחרונים שימשו חומר ליצירה המוסיקלית בתקופות קדומות יותר ,אולם היו זרים למוסיקה
המערבית במשך מאות שנים ,בזמן שנאטמו אוזניה הן לעברה שלה והן למסורות המזרח.
היא הייתה עסוקה במהלך הטונאלי בו שלטו סולמות המז'ור והמינור ההרמוני והמלודי ,בעוד
שהמינור הטבעי הוזנח כמעט לחלוטין .אט אט גברה ההכרה שהסולמות העתיקים אינם אך
ורק נחלת העבר ,אלא שאפשר באמצעותם להעשיר את המוסיקה המתחדשת ,ואכן רבים מן
המלחינים במאה ה 20 -עשו בהם שימוש נרחב ,וכך גם מלחיני הזמר העברי.

27

"טבעי הדבר שאנו בארץ ישראל נאחזנו בסולמות המזרחיים כבעוגן הצלה בשביל שירתנו.
למפנה העצום בחיינו דרושים אמצעי ביטוי חדשים :שפה חדשה ,הברה חדשה וצלילים
חדשים .וכשם שבשפה פנינו אל העבר ההיסטורי ,כן נפקחה אוזננו גם במוסיקה לשמוע את
צלילי המזרח כקרובים לליבנו וכמסוגלים לבטא את המתרחש בקרבנו פנימה".

28

מ .רבינא מבחין בין השימוש שנעשה בסולמות העתיקים באירופה לבין השימוש שנעשה
בהם בארץ ישראל" :באירופה משתמשים בצלילים האלה הקומפוזיטורים ודווקא הגדולים
שבהם ,אלה אשר הגיעו לאחר עיון ומחקר להערכת הסולמות העתיקים כאוצר צלילים
ליצירותיהם המודרניות .העם ,הנוער ,בית הספר והגן ממשיכים לשיר את השירים הידועים
להם ולאבותיהם מתקופות קודמות והם נאמנים למז'ור ולמינור המקובלים באירופה זה מאות
בשנים .אבל אצלנו התחילו להשתמש בסולמות העתיקים משוררי עם ,קומפוזיטורים אשר
אחדים מהם לא ידעו אפילו לרשום את שיריהם ,על אחת כמה וכמה לנתחם ולהסבירם.
והחשוב בדבר ,שגם הקהל בארץ ישראל נמשך אחרי החידושים האלה והוא שר את
המנגינות החדשות מבלי להכיר כלל בגודל המפנה הבא בשירתו .....עצם העובדה שהוא
מסוגל להשמיע את השירים החדשים מבלי שתינתן לו הדרכה והסברה מיוחדת לכך,
העובדה שהוא קולט את הצלילים האלה דיה כדי להוכיח שמבחר הצלילים איננו מקרי
ומלאכותי ואינו בא כפקודה מלמעלה ,כי אם הוא נובע מבפנים ,מתוך ההווי החדש שלנו".
 27מנשה רבינא .השירים לעם בארץ ישראל )תל-אביב :המוסד למוסיקה בע"מ והמרכז לתרבות,(1943 ,
עמ' .3-4
28
שם ,עמ' .5
29
שם ,עמ' .8-9
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ד .אהרונוביץ' מצביע על זיקתה של המודאליות אל המסורת היהודית ומעניק בכך הצדקה
היסטורית לפנייה אל המודוסים העתיקים" :הכתיבה המודאלית כמותה ככתיבה היהודית
העתיקה .היא מחזירה אותנו אל השירה הגרגוריאנית ואל נוהג עתיק שהיה קיים מאז באגן
הים התיכון ,ונשאר קיים בכתיבה הצרפתית והאיטלקית .זאת להבדיל מהכתיבה הגרמנית
המסתמכת כליל על הסולם הכרומטי .....קיום רציפותה של המסורת היהודית היא שורש
קיומנו ,והיא אף מקור קיומה של הכתיבה המודאלית בשירה הישראלית החדשה".
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2א .שירי זמר במודוס האאולי
שכיחותם של שירי הזמר המתבססים על המודוס האאולי איננה אופיינית רק לקורפוס
המחקר הנוכחי ,כי אם לזמר העברי בכלל .ט .אלירם השוותה את מספר השירים
ה"מינוריים" בזמר העברי למספרם בתרבויות מערביות כגון גרמניה ,אירלנד ,פולין ,לטביה
וספרד .בכל אלו ,נמצאה העדפה בולטת לסולמות המז'וריים ,בשונה מרפרטואר הזמר
העברי בו נמצאה העדפה בולטת למינור.
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נראה כי הבחירה דווקא במודוס האאולי כמלאי צלילים מרכזי נובעת מכמה סיבות:
א .המדרגה ה 7 -במודוס האאולי יוצרת מרווח בן טון שלם כלפי צליל היסוד שמעליה .זו
מהווה תחליף למדרגה ה 7 -היוצרת מרווח בן מחצית הטון כלפי צליל היסוד ,אשר זכתה
לכינוי "הטון המוביל" .האחרונה יוצרת כיווניות מוגברת לעבר צליל הטוניקה של הסולם
ומהווה את אחד מסימני ההיכר הבולטים של המסורת המוסיקלית המערבית .מלחיני הזמר
העברי אשר בקשו להתרחק ממסורת זו ולהעניק לשיריהם צביון חדש ,מצאו במודוס האאולי
חומר גלם מוצלח לשיריהם ,שכן נעדר ממנו אותו טון מוביל שכל כך מזוהה עם המוסיקה
הפונקציונאלית המערבית .אולם לא די בסיבה זו על מנת להסביר את שכיחותו הגבוהה של
המודוס האאולי ,שכן קיימים במערכת הדיאטונית שלושה מודוסים נוספים מהם נעדר הטון
המוביל  -הדורי ,הפריגי והמיקסולידי.

32

ב .המודוס האאולי מתאפיין ביציבות ובהירות טונאלית הודות למיקומו של מרווח הטריטון
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והאופן בו הוא שואף להיפתר .מערכת המודוסים ,כאמור ,נגזרת מהזזה בתוך המערכת
הדיאטונית ומכאן שבכל אחד מהם נכללות כל שבע המדרגות הדיאטוניות וכל המרווחים
הדיאטונים )הזכים ,הגדולים ,הקטנים והטריטון( .הטריטון הוא המרווח היחידי המופיע פעם
אחת ויחידה בכל אחד מן המודוסים ,אם כי במיקום שונה .בשל היותו מרווח דיסוננטי הדורש
30

מיכל זמורה כהן ,עורכת .דיון בשלוש הרצאות על שיר העם בישראל .יסודות מזרחיים ומערביים במוסיקה
בישראל )תל-אביב :המכון למוסיקה ישראלית ,(1968 ,עמ' .86
31
טלילה אלירם .בוא שיר עברי ,עמ' .65-66
32
בחרתי שלא להזכיר כאן את המודוס הלוקרי ,שאמנם נגזר גם הוא מתוך המערכת הדיאטונית וגם לו מרווח
של טון שלם בין המדרגה ה 7 -לצליל היסוד שמעליה ,אולם מיקומה של הקווינטה המוקטנת כלפי צליל היסוד
של הסולם מקנה לו אופי בלתי יציב בעליל ,ועל כן הוא איננו מהווה מלאי צלילים שימושי בזמר העברי ,כמו גם
בסגנונות מוסיקליים אחרים.
33
בחרתי להשתמש במונח "טריטון" שכן הוא מתייחס לשני האיותים האנהרמוניים של המרווח :הקווינטה
המוקטנת והקוורטה המוגדלת .כל האמור לעיל מתייחס לשני איותים אלו.
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פתרון ,מיקומו ואופן פתרונו הם רבי השפעה על היציבות והבהירות הטונאלית של המודוס.
היוני והאאולי הם היחידים מבין המודוסים בהם זוכה הטריטון לפתרון יציב ומגדיר סולם.
במודוס היוני ,ממוקם הטריטון על המדרגות ה 4 -וה 7 -הבלתי יציבות ,השואפות להיפתר
למדרגות ה 3 -וה 1 -היציבות ,הלוקחות חלק באקורד הטוניקה .פתרון זה מעניק הגדרה
מלאה של הסולם ,הן של זהותו הטונאלית )צליל היסוד( והן של זהותו המודאלית )הטרצה
הגדולה( .גם במודוס האאולי ממוקם הטריטון על שתי מדרגות בלתי יציבות  -ה 2 -וה,6 -
השואפות להיפתר למדרגות ה 3 -וה 5 -היציבות ,הלוקחות גם הן חלק באקורד הטוניקה .גם
פתרון זה מעניק הגדרה של הסולם אם כי באופן חלקי ,כיוון שלא נכלל בו צליל היסוד של
המודוס .למעשה ,מגדיר הפתרון את המודוס היוני המקביל ומכאן גם נובע קשרו ההדוק של
המודוס האאולי למודוס היוני המקביל שלו.
ג .המודוס האאולי מוכר לאוזן המערבית יותר מן המודוסים האחרים )להוציא את המודוס
היוני הזהה בסדר מרווחיו לסולם המז'ורי( ונראה כי השימוש הרווח בו בזמר העברי מעיד
גם על זיקה למוסיקה המערבית ,שרבים מן המלחינים ומקהל יעדם התחנכו על ברכיה.
שירים שמקורם בימי הביניים ,שירי עם ממערב ומזרח אירופה וכן יצירות מן הרפרטואר
האמנותי המערבי המבוססים על מודוס זה ,היו שגורים בפי העולים ארצה .כמו כן ,לא ניתן
להתעלם מזיקתו אל המינור ההרמוני והמלודי אשר צמחו מתוכו .בכך מהווה המודוס האאולי
מעין "גשר" בין העולם הטונאלי המבוסס על סולמות המז'ור והמינור ,לבין העולם המודאלי
הכולל מודוסים נוספים.
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 34שירי זמר של ולבה מבוססים על המודוס האאולי ,תוך שימוש במלאי הצלילים הבסיסי
המלא של המודוס 35.זוהי הקבוצה הסולמית הגדולה ביותר בקורפוס ובכך היא תואמת
לממצאיהם של חוקרים נוספים לגבי תכיפות השימוש במודוס האאולי בזמר העברי .פרט
לשישה ,כל שירי הזמר בקבוצה מתבססים אך ורק על מלאי הצלילים הבסיסי של המודוס,
וגם באלו בהם חלה כרומטיזציה ,הרי שברוב המקרים הינה חד פעמית .נראה כי ולבה
מבקש להשיג בהירות ואחדות מודאלית ,ובעיקר מבקש להימנע מן הכיווניות המוגברת
האופיינית כל כך למוסיקה המערבית ,המקבלת את חיזוקה מצלילי הסולם הכרומטי.
רק בשיר אחד בקבוצה " -כנרת" )י .קרני( מחדיר ולבה את הטון המוביל למלאי הצלילים ,אם
כי בצנעה :הצליל דו) #בתיבות  10ו (14 -אינו מקבל את פתרונו הישיר אל צליל היסוד רה,
אם כי רק בדרך עקיפה בתיבה שלאחר מכן ,ועל חלק חלש של פעמה חלשה .מייד לאחר
הפתרון ,מנטרל ולבה את דו #באמצעות דו טבעי .כמו כן ,חלק זה של השיר נוטה לסולם פה
יוני  -הסולם המקביל של רה אאולי ,ומכאן שדו #הוא אמנם הטון המוביל ,אך לא של

34

מנשה רבינא .השירים לעם בארץ ישראל ,עמ' .4-5
35
בקבוצה זו כללתי רק את שירי הזמר המבוססים על מלאי צלילים בסיסי מלא בן  7מדרגות דיאטוניות של
המודוס האאולי.
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הטוניקה השלטת באותו הרגע .רק בסיום המשפט בתיבה  ,16חוזר רה לתפקד כטוניקה.
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דוגמא מס' " :1כנרת" )שיר מס' (41

2ב .שירי זמר במודוס האאולי עם העשרה מודאלית
בקבוצה זו מהווה המודוס האאולי עבור ולבה מעין "אב טיפוס מודאלי"  -מאגר צלילים בסיסי
המקבל העשרה מודאלית באמצעות אלטרציה של מדרגה אחת במודוס ,או לעיתים רחוקות
של שתי מדרגות .בחירתי להתייחס למודוס האאולי כאל "אב טיפוס" ואל האלטרציות
המתבצעות בו כאל "העשרות מודאליות" ,נובעת משתי סיבות עיקריות :האחת  -שירי הזמר
בקבוצה מתבססים על מלאי הצלילים של המודוס האאולי כשההעשרה המודאלית באה לרוב
לידי ביטוי ב"מדרגה גמישה"  -מדרגה אחת בסולם המקבלת לסירוגין הנמכה או הגבהה.
בשל גמישותה ,קשה לקבוע את זהותו המוחלטת של המודוס .השנייה  -סימני המפתח
תואמים בכל המקרים לסימני ההיתק של אב הטיפוס האאולי ,בעוד שההעשרות המודאליות
מתבצעות באמצעות סימני היתק אקצידנטליים בגוף השיר עצמו ,גם אם הן חוזרות בצורה
קבועה .מכאן שהשימוש במודוסים אחרים מזה האאולי אינו מהווה עקרון תאורטי קבוע
ועקבי אצל ולבה ,כי אם אמצעי להעשרה ארעית במסגרת המודוס האאולי.
שתי ההעשרות המודאליות הנפוצות בקורפוס הן הדורית והפריגית .הן הגבהתה של
המדרגה ה 6 -והן הנמכתה של המדרגה ה 2 -אינן פוגעות באופן משמעותי בבהירות
הסולמית ובמרכזיותו של צליל היסוד ,וכן הן שומרות על המדרגה ה 7 -הנמוכה כאמצעי
להתרחקות מן הפונקציונאליות המערבית ועל הצבע האאולי הכל כך מזוהה עם הזמר העברי
המתהווה .הן מאפשרות לולבה להעשיר את מלאי הצלילים הבסיסי של אב הטיפוס האאולי,
וליצור גיוון ועניין.
ההעשרה המודאלית הנפוצה בקורפוס היא הדורית  -הגבהת המדרגה ה 6 -של המודוס
האאולי במחצית הטון .את שמונת שירי הזמר המשתייכים לקבוצה זו ניתן לחלק לשתי
קבוצות משנה:

36

בגרסה אחרת של כתב היד הכתובה במודוס פה #אאולי ,רושם ולבה את הטון המוביל באיות האנהרמוני של
פה בקאר ,בעוד שעל פי חוקי התאוריה היה צריך להירשם כמי - #חצי טון דיאטוני מתחת לצליל היסוד .על
פניו ,ניתן לפרש איות אנהרמוני זה כטעות הנובעת מחוסר תשומת לב או אולי מחוסר ידע ,אם כי לא נתקלתי
בכל קורפוס המחקר במקרים נוספים של איות אנהרמוני שגוי .אולם יתכן כי הבחירה באיות זה ,מקורה בנסיונו
של ולבה לחמוק מן הטון המוביל ,אולי תוך ניסיון להעניק לצליל זה דווקא תוקף של מדרגה  6מונמכת בסביבה
מז'ורית.
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א .שישה שירי זמר בהם המדרגה ה 6 -מתפקדת כ"מדרגה גמישה" ומופיעה לסירוגין בשתי
גרסאותיה .ולבה מגבש תפקידים שונים להתגלמויותיה השונות של המדרגה ה :6 -ה6 -
האאולית נמצאת במרווח של מחצית הטון מעל המדרגה ה 5 -ובכך משיכתה אליה מוגברת
והיא מובילה לעברה באופן כיווני יותר .על כן ,מרבית התגלמויותיה תהיינה בתנועה יורדת
לעבר המדרגה ה 5 -או במסגרת תבניות המעטרות אותה .תפקידים אלו שכיחים יותר
ברגיסטר שמעל לצליל היסוד ,שכן לעיתים קרובות המדרגה ה 6 -כלל לא לוקחת חלק בטווח
המנעד שמתחת לצליל היסוד ,אולם גם כאשר היא לוקחת בו חלק ,תפקידיה אלה לא תקפים
כל עוד המדרגה ה 5 -לא נכללת בטווח זה .ה 6 -הדורית נמצאת במרווח של טון שלם מעל
למדרגה ה ,5 -מה שמחליש את משיכתה כלפיה ,אולם עתה היא נמצאת במרווח מחצית
הטון מתחת למדרגה ה ,7 -מה שמגביר את משיכתה כלפיה .על כן מרבית התגלמויותיה
תהיינה בתנועה עולה אל המדרגה ה 7 -או במסגרת תבניות המעטרות אותה .יתרה מזאת:
עתה ביכולתה של המדרגה ה 6 -לחזק את הכיווניות וההובלה לעבר צליל היסוד שמעליה,
בתבנית מלודית עולה של  .8 < 7 < 6תפקידה זה שכיח יותר ברגיסטר שמתחת לצליל
היסוד ,שכן לעיתים קרובות צליל האוקטבה כלל אינו מופיע בטווח המנעד שמעל לצליל
היסוד.
חלקו הראשון של השיר "חלב עזים" )בראשית פ"ז  -מדרש( מדגים היטב את תפקידיה
השונים של המדרגה ה 6 -כפי שתוארו לעיל :ה 6 -האאולית משמשת כמעטרת של המדרגה
ה 5 -במסגרת תבנית שכן עליון )תיבות  12-13ו (14-15 -או כמובילה לעברה מלמעלה
)תיבה  .(16ה 6 -הדורית לעומתה ,משמשת כמובילה בתנועה עולה לעבר צליל היסוד ,דרך
המדרגה ה) 7 -תיבות  5-6ו .(7-8 -בתיבות  10-11מוצגים בסמיכות שני תפקידיה של
המדרגה ה :6 -תחילה חלה תנועה מלודית יורדת לעבר המדרגה ה 5 -והרי שאין כמו ה6 -
האאולית ליצור את הכיווניות המוגברת כלפיה ,אולם בדיעבד מתברר כי המדרגה ה 5 -לא
מהווה הפעם צליל מטרה ,כי אם צליל שכן תחתון המעטר את ה .6 -מייד לאחר מכן ,חלה
תנועה מלודית עולה לעבר צליל היסוד ,והרי שאז מופיעה לה ה 6 -הדורית .הבאתן של שתי
מדרגות בעלות שם יסוד זהה ובמרווח של מחצית הטון בסמיכות היא חריגה בקורפוס ,שכן
ברוב המקרים בהם משתמש ולבה בצליל שאינו משתייך למלאי הצלילים הבסיסי ,הוא מביאו
כתחליף למדרגה דיאטונית בסולם ולא בסמיכות אליה.
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דוגמא מס' " :2חלב עיזים" )שיר מס' (34

השיר "לחנוכה" )א .ברוידס( מדגים את תפקידיה השונים של המדרגה ה 6 -בסמיכות יתרה:
בתנועה עולה לעבר המדרגה ה 7 -שמעל צליל היסוד )התוחמת את המנעד העליון( ועיטורה
על ידי צליל שכן תחתון ,משתמש ולבה במדרגה ה 6 -המוגבהת ,אולם עם הירידה מייד
לאחר מכן ,מנמיך הוא בחזרה את המדרגה ה 6 -ובכך מחזק את ההובלה לעבר המדרגה
ה ,5 -המהווה במקרה זה רק תחנה בדרך אל ה 4 -שתחתיה.
דוגמא מס' " :3לחנוכה" )שיר מס' (45

ב .שני שירי זמר בהם עושה ולבה שימוש בלעדי במדרגה ה 6 -הדורית" :כד קטן" )א .אשמן(
ו"על ראש הר חרמון" )א .עמיר( .בשניהם מדגים ולבה תהליך דומה :עד למשפט המסיים את
השיר ,המדרגה ה 6 -כלל אינה לוקחת חלק במלאי הצלילים ומכאן שהיא בגדר "צליל חסוך"
 צליל בסולם אשר המלחין נמנע משימוש בו לאורך זמן ,חושף אותו רק לקראת סיום השירובכך מעניק לו משנה תוקף .37עם הופעתה המאוחרת ,דואג ולבה להדגשתה והבלטתה של
המדרגה ה 6 -בכמה אמצעים :שימוש ב 6 -הדורית כצבע ייחודי וצפוי פחות; הופעה אחת
ויחידה של המדרגה; מיקומה המטרי על הפעמה הראשונה החזקה ביותר בתיבה; היותה
תוחמת את חלקו התחתון של המנעד; היותה צליל פינתי  -צליל שהכניסה אליו היא בכיוון
אחד והיציאה ממנו בכיוון הנגדי .גם הפעם ,מקבלת על עצמה ה 6 -הדורית את תפקידה
האופייני כמובילה בעלייה לעבר צליל היסוד דרך המדרגה ה ,7 -אם באופן ישיר ב"כד קטן"
או אם באופן עקיף ב"על ראש הר חרמון".

 37נפתלי וגנר .הביטלס :שבע השנים הטובות )ירושלים :מאגנס ,תשנ"ט( ,עמ' .317
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דוגמא מס' " :4כד קטן" )שיר מס' (39

דוגמא מס' " :5על ראש הר חרמון" )שיר מס' (58

בניגוד למודוס הדורי ,שעל מלאי צליליו מבוססים שירי זמר רבים ברפרטואר הזמר העברי
המוקדם ,המודוס הפריגי לא תפס את מקומו כמלאי צלילים העומד בפני עצמו .יתכן כי זאת
בשל זהותו המלנכולית שהוטבעה בו במסורת המוסיקלית המערבית עוד בתקופת הרנסאנס,
בעיקר בקינות ובפרקים איטיים המביעים רגשי צער ואבלות .השימוש בו הוא בעיקר
כהעשרה ארעית של המודוס האאולי ולעיתים גם של המודוס הדורי או של המודוס האנונימי
דמוי אאולי 38.וכך גם אצל ולבה  -לא נמצא ולו שיר אחד בקורפוס המבוסס באופן מלא על
מלאי הצלילים הפריגי ,אולם בשבעה שירי זמר נעשה שימוש בתבניות מלודיות פריגיות
הכוללות את המדרגה ה 2 -המונמכת .בשלושה מהם לא לוקחות חלק במלאי הצלילים כל
המדרגות הדיאטוניות של הסולם )שניים מושתתים על מודוסים אנונימיים ,ושיר נוסף מושתת
על פנטקורד( ,אולם החלטתי להכלילם בקבוצה זו בשל השימוש האופייני שנעשה בהם
בתבנית הפריגית.
נראה כי לשימוש במדרגה ה 2 -המונמכת מספר יתרונות:
א .היא יוצרת גיוון מודאלי מבלי לפגוע בבהירותו ומרכזיותו של צליל היסוד.
ב .היא מחפה על העדרו של הטון המוביל מלמטה בכך שהיא יוצרת טון מוביל חלופי
מלמעלה ,הודות למרווח מחצית הטון שהיא יוצרת כלפי צליל היסוד .ואכן ,הופעות המדרגה
ה 2 -המונמכת בשירי הזמר של ולבה באות ברובן בסמיכות לצליל היסוד ובכיוון יורד לעברו.
כמו כן ,מיקומה האופייני של התבנית הפריגית הוא בסיומי המשפטים המוסיקליים ולרוב גם
לקראת סיומו של השיר ,מה שמעיד על יתרונה כתבנית קדנציאלית המגבירה את הכיווניות
כלפי צליל היסוד ,אך מבלי להסתכן בזהות מערבית מובהקת.
ג .היא מעניקה לשירים גוון מזרחי ,יתכן בשל זיקתה ודמיונה למספר סולמות ממערכת
המקאמת הערבית שהבולטים בה הם הביאת והכורד .מקאם הביאת נבדל מן המודוס
הפריגי במרווח  3/4הטון הנוצר בין המדרגה ה 2 -לצליל היסוד שתחתיה ,לעומת מרווח
מחצית הטון הנוצר במיקום המקביל במודוס הפריגי .מקאם הכורד ,לעומת זאת ,זהה למודוס
38

על המודוס האנונימי דמוי האאולי ,ראה עמ' .33-36
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הפריגי מבחינת סדר מרווחיו.
דוגמא מס'  :6מקאם ביאת

דוגמא מס'  :7מקאם כורד והמודוס הפריגי

ניתן להצביע על מספר קשרים בין השימוש בתבנית הפריגית בשירי הזמר של ולבה לבין
עולם המזרח:
א .הופעת התבנית הפריגית בשירי זמר שתמלילם נושא צביון מזרחי .שניים הם שירי רועים
מובהקים " -בגליל" )א .ברוידס( ו"שה" )ח .נ .ביאליק( ,ושלושה עוסקים בנופי הארץ ,עבודת
הכפיים ובהווי החיים במזרח " -לקטיף" )א .ברוידס(" ,הוי ארצי מולדתי" )ש .טשרניחובסקי(
ו"קציר בנגב" )א .תלמי(.
ב .הופעת התבנית הפריגית בקטעים מלודיים עיטוריים .העיטוריות אופיינית לשירת המזרח
והיא באה לידי ביטוי הן במליסמות  -כשלהברה אחת בתמליל מותאם מספר גדול של צלילים
)בדרך כלל שלושה ומעלה( והן בווקאליזות  -קטעים מלודיים שאינם מתבססים על טקסט
מוגדר ובר משמעות ,כי אם על הברה בודדת.
בשיר "לקטיף" )א .ברוידס( מכניס ולבה ווקאליזה קצרה על ההברה "אה" ,ועושה בה שימוש
בתבנית הפריגית.

39

דוגמא מס' " :8לקטיף" )שיר מס' (48

ג .שימוש בתבנית הפריגית כנסיון לחיקוי המיקרוטונאליות האופיינית למסורת המוסיקלית
המזרחית .באופן תאורטי ,מתייחס המונח "מיקרוטונאליות" לשימוש במרווחים הקטנים
מחצאי טון ,אולם המונח עשוי להטעות :התאוריה הערבית מחלקת את האוקטבה ל24 -
רבעי טון השווים בגודלם .גדלי הסקונדות השונות מתקבלים מכפולות של רבעי טון ,אולם לא
39

עוד על ווקאליזה זו ,ראה עמ' .92
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קיימת בפועל סקונדה שגודלה רבע טון .על כן ,יש לראות במיקרוטונאליות את קיומם של
מרווחים המתקבלים מכפולות של רבעי טונים ,אך לא לייחס לה מרווחים של רבעי טונים
בפועל.
טבעי הדבר שהזמר העברי יביא לידי ביטוי גם את המיקרוטונאליות ,כפי שבאים בו לידי
ביטוי מאפיינים מזרחיים נוספים ,אולם במקרה זה יקשה עליו לאמצה פשוטה כמשמעה ,שכן
היא עשויה להיות זרה ומנוכרת לאוזן שלא התחנכה על מסורת זו ,ולביצועה תדרש מיומנות
ורגישות אינטונטיבית מיוחדת שסביר כי מי שלא גדל לתוכה לא ייצלח בה .נראה כי מלחיני
הזמר העברי מצאו דרך לחקותה באמצעות מערכת המרווחים העומדת לרשותם :תחלופה
מהירה בין שני צלילים במרווח של מחצית הטון תוך שאיפה ליצור מעין "צליל ביניים" .חיקוי
המיקרוטונאליות בשירי הזמר של ולבה בא לידי ביטוי בעיקר בתחלופה מהירה בין המדרגה
ה 2 -הפריגית והמדרגה ה 2 -האאולית.
השיר "הוי ארצי מולדתי" )ש .טשרניחובסקי( מסתיים בקטע מלודי ללא תמליל 40המביא
תחילה את המדרגה ה 2 -המונמכת כמובילה מלמעלה אל צליל היסוד )תיבה  ,(17ולאחר
מכן מביא אותה שוב בסמיכות למדרגה ה 2 -שאינה מונמכת )תיבה  ,(18כל זאת בערכים
ריתמיים קצרים .אפקט המיקרוטונאליות מתעצם במקרה זה גם בשל הבאתה של המדרגה
ה 7 -על שתי גרסאותיה בסמיכות יחסית )תיבה .(17
דוגמא מס' " :9הוי ארצי ,מולדתי" )שיר מס' (16

בפזמון השיר "שה" )ח .נ .ביאליק( חל שימוש בולט במדרגה ה 2 -הגמישה )בעוד שבבתי
השיר לוקחת חלק המדרגה ה 2 -בגרסתה האאולית בלבד( .ולבה מביא את גרסתה
הפריגית וגרסתה האאולית בסמיכות יתרה כחיקוי ברור למיקרוטונאליות ,ולעיתים קרובות
במסגרת צלילים קישוטיים שאינם מקבלים הברה טקסטואלית משל עצמם .בכך מקנה לקטע
אופי מזרחי מובהק ,ומגביר את רמת המורכבות בשיר הבאה לידי ביטוי במרבית הפרמטרים
המוסיקליים.

40

קיימת סבירות גבוהה כי קטע זה נועד לנגינה בחליל )או אולי בכלי אחר( ,גם בשל העדר התמליל וגם בשל
מנעדו הגבוה ,אם כי ולבה לא מצהיר על כך מפורשות.
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דוגמא מס' " :10שה" )שיר מס' (67

גמישותה של מדרגה ,גם היא תכונה המאפיינת את התרבות המוסיקלית הערבית בה
מדרגות מסויימות בסולם עשויות לקבל גמישות אינטונטיבית )בדרך כלל בהבדל אינטונטיבי
קטן( בהתאם לרגיסטר ,לכיוון התנועה ולפרמטרים נוספים.
שני שירי זמר בקורפוס משלבים את המדרגה ה 6 -הדורית לצד המדרגה ה 2 -הפריגית.
בשיר "לילה רד" )י .קרני ,התמליל אינו בנמצא( מופיעה המדרגה ה 6 -בגרסתה הדורית
באופן עקבי ,בעוד שהמדרגה ה 2 -מופיעה לסירוגין בשתי גרסאותיה בהתאם לתפקידה
התחבירי .גרסתה הפריגית מופיעה אך ורק בסיומי המשפטים ,בהם מחפש ולבה הובלה
וכיווניות לעבר צליל היסוד )בסיומן של תיבות  8 ,6 ,4 ,2ו–  (12וגרסתה האאולית מופיעה
במהלך המשפטים המוסיקליים ,בהם נדרשת זרימה ותנועה קדימה )בראשיתן של תיבות ,2
 ,6 ,4ו 8 -וכן במהלכן של תיבות  5ו .(7 -מקום חריג בשיר מבחינת תפקודה התחבירי של
המדרגה ה 2 -הוא בתיבה  ,10שם על פי המצופה הייתה צריכה להופיע תבנית פריגית
המביאה לסיום המשפט ,אולם דווקא שם ,רגע לפני סיום השיר ,בוחר ולבה להשתמש
בגרסתה האאולית של המדרגה ה ,2 -אולי במטרה להבליט את התבנית הפריגית שתחזור
במשפט הבא ותביא לסיום השיר.
דוגמא מס' " :11לילה רד" )שיר מס' (47

2ג .שירי זמר במודוס היוני )או בסולם המז'ורי(
ניתן להניח כי בשל הימצאו של הטון המוביל המזוהה באופן כה מובהק עם התרבות
המוסיקלית המערבית ,המעיט ולבה בחיבורם של שירי זמר המבוססים על המודוס היוני או
הסולם המז'ורי .ארבעה שירי זמר בלבד משתייכים לקבוצה זו ,מספר קטן לכל הדעות
בהתחשב במקום המרכזי שתופס הסולם המז'ורי במוסיקה המערבית ,הן האמנותית והן
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העממית.

41

מ .רבינא עורך הבחנה בין הסולם המז'ורי למודוס היוני" :עלינו להבחין בין שני אלה כי הם
נבדלים ברוח ,בהבעה ובנקודת הכובד .....שורה של צלילים בעלת נטייה לדומיננטיות שייכת
לסוג הסולמות .....שורת צלילים בגבול של אוקטבה ,המסתיימת בעליה במרווח של חצי טון,
ומפגינה על ידי כך את כוחו הדומיננטי של הצליל המוביל ,שייכת לסוג הסולמות .העדר צליל
מוביל בסיומה של שורה כזאת ,מציין את המודוס .ויש לשים את הדגש על כך שהצליל שלפני
האחרון הוא חסר כח דומיננטי .ולהגדרה זאת יש להוסיף הערה כלפי שני מודוסים
המסתיימים במרווח של חצי טון :הלידי והיוני .....היוני אינו נבדל במאומה מהסולם ,אבל
קיימת הבחנה ברוח הצלילים ,בנטייה למרכזיות ,ובערך הפונקציונאלי של הצלילים".
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ניתן להבין מדבריו של רבינא כי המשותף לסולם המז'ורי ולמודוס היוני הוא אוסף הצלילים
וסדר המרווחים ,אולם בעוד שהסולם המז'ורי מתאפיין בכיווניות מוגברת הבאה לידי ביטוי
בעיקר בטון המוביל המושך אל הטוניקה ,הרי שבמודוס היוני נעדרת כיווניות זו.
לשירי הזמר בקבוצה זו ,מקנה ולבה אופי מערבי בולט תוך שימוש בתבניות מלודיות
מערביות מובהקות של אקורדים משולשים ,תנועה ממדרגה  5ל 1 -במשמעות של דומיננטה
לטוניקה וכד' ,ומכאן שניתן להתייחס אליהם כשירים מז'וריים לכל דבר .אולם בנוגע לשימוש
בטון המוביל ,נוקט ולבה מספר "אמצעי זהירות":
א .הופעתו מועטה ביחס לתכיפות הופעתו של הטון השביעי הנמוך בשירי זמר המבוססים
על אב טיפוס מודאלי אאולי ,וכן ביחס לתכיפות הופעתן של מדרגות אחרות במודוס.
ב .הימנעות מהצבתו במיקומים מטריים חזקים ובאזורים סטרוקטוראליים מרכזיים.
ג .שימוש בטון ה 7 -בהקשרים טונאליים אחרים המתקבלים באמצעות הזזת צליל היסוד,
תוך שמירה על מלאי הצלילים הבסיסי של הסולם.
ד .יצירת תבניות מלודיות הדולגות על הטון השביעי או כאלו המשתמשות בו כצליל קישוטי
בלבד.
השיר "ל"ג בעמר" )ש .בס( מדגים שימוש מוגבר בתבניות המערביות שהוזכרו לעיל ,אולם
הטון המוביל מופיע בו רק פעם אחת ויחידה בתיבה מס'  1בתפקיד של צליל עובר בלתי
מודגש .במשפט השני )תיבות  (3-8נראה לכאורה כי הטון המוביל מופיע בתכיפות )אחת
עשרה פעמים!( אולם עד מהרה מתברר כי הצליל מי מבסס את מעמדו כצליל יסוד ומכאן
שהצליל סול #כלל איננו תקף כאן כטון מוביל ,כי אם כמדרגה  3בממלכה של מי .במשפט
המסיים )תיבות  (9-10חוזר לה לתפקד כצליל היסוד ,אולם הטון המוביל כלל לא לוקח בו
חלק.
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בקבוצה זו כללתי רק את שירי הזמר המבוססים על מלאי צלילים בסיסי מלא בן  7מדרגות דיאטוניות של
המודוס היוני ,ללא מלאי צלילים זרים העשוי להעניק גוון של מודוס אחר .כמו כן ,לא נכללו בקבוצה שירי זמר
המבוססים על המודוס היוני האנונימי .לאלה אתייחס בקטגוריות נפרדות בהמשך.
42
מנשה רבינא" .המודוס והסולם האנונימיים בשיר הישראלי" .יסודות מזרחיים ומערביים במוסיקה בישראל.
מיכל זמורה ,עורכת )תל-אביב :המכון למוסיקה ישראלית ,(1968 ,עמ' .71
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דוגמא מס' " :12ל"ג בעמר" )שיר מס' (44

בחלקו הראשון של השיר "סוכתי" )י .אורלנד( עושה ולבה שימוש מעט תכוף יותר במדרגה
ה) 7 -ארבע הופעות( ,אם כי אף אחת מהופעותיה איננה מודגשת )תיבות  .(1-4בחלקו השני
של השיר ,הוא עובר למודוס רה אאולי המקביל באמצעות הזזה  -שינוי צליל היסוד תוך
שמירה על מלאי הצלילים )תיבות  .(5-8עתה מקבלת המדרגה ה 7 -תוקף של מדרגה  ,2מה
שמאפשר לולבה להשתמש בה בבטחה מבלי להסתכן ביתר פונקציונאליות ,ובו בזמן לנטרל
במקצת את המצלול המז'ורי והמערבי שאפיין את חלקו הראשון של השיר.
דוגמא מס' " :13סוכתי" )שיר מס' (55

בעוד שהמודוס האאולי מהווה אב טיפוס המקבל העשרות מודאליות דוריות ו/או פריגיות,
הרי שהעשרות מודאליות של המודוס היוני נדירות בקורפוס המחקר .המודוס הלידי לא
מהווה עבור ולבה מלאי צלילים מוצלח )כמו גם עבור שאר מלחיני הזמר העברי( ,לא רק בשל
הימצאו של הטון המוביל במלאי הצלילים ,אלא גם בשל המדרגה ה 4 -המוגבהת היוצרת
מעין טון מוביל נוסף כלפי המדרגה ה .5 -כמו כן ,ה 4 -המוגבהת יוצרת חלוקה סימטרית של
האוקטבה לשני טריטונים ובכך מטשטשת את הבהירות הטונאלית של המודוס .לכן אין זה
מפתיע שלא נמצאו בקורפוס המחקר שירי זמר המבוססים על מלאי הצלילים הבסיסי של
32

המודוס הלידי ,וגם הגבהתה הארעית של המדרגה ה 4 -איננה שכיחה .נראה לכאורה כי
דווקא המודוס המיקסולידי יהווה עבור ולבה מלאי צלילים מתאים לשיריו ,שכן הוא מאפשר
ליצור זהות מז'ורית אך ללא שימוש בטון המוביל .אולם באופן מפתיע ,לא נמצא ולו שיר אחד
בקורפוס המחקר המבוסס באופן מלא על מלאי צלילי המודוס המיקסולידי ,וגם נדירה היא
הנמכתה הארעית של המדרגה ה 7 -בשירי זמר המבוססים על אב טיפוס מודאלי יוני .עובדה
זו מפתיעה עוד יותר לנוכח שירי הזמר הרבים ברפרטואר הזמר העברי המבוססים על
המודוס המיקסולידי ,מודוס שהלך ותפס לו מקום של כבוד בסוגה ,ואף נמנה על אחד
מסממניה היחודיים .נראה אם כן ,שולבה אינו מוצא בצבע המז'ורי )אם היוני ,הלידי או
המיקסולידי( חומר גלם מושך ליצירתו ,ומקדיש רק מספר מצומצם של שירי זמר לקטגוריה
זו.

2ד .שירי זמר המבוססים על שורות אנונימיות
קבוצה גדולה של שירי זמר מבוססת על שורת צלילים אנונימית  -שורה בה חסרות אחת או
שתיים מן המדרגות הדיאטוניות במסגרת האוקטבה 43.ניתן לחלק קבוצה זו לשתי קבוצות
משנה:
א .שורה אנונימית דמוית אאולי - 44:מבוססת על מלאי הצלילים הבסיסי של המודוס
האאולי ,אולם מדרגתה ה 6 -נעדרת .קבוצה זו היא השנייה בגודלה לאחר קבוצת שירי
הזמר האאולים ,והיא כוללת  15שירים .בעוד שבאופן תאורטי ,יכולה האנונימיות לבוא לידי
ביטוי גם במדרגות אחרות של המודוס האאולי ,הרי שאצל ולבה היא בלעדית למדרגה ה.6 -
יתרונה של ה 6 -הוא בכך שפרט לה )ולמדרגה ה ,45(2 -יתר המדרגות הדיאטוניות
במודוסים האאולי ,הדורי והפריגי הן זהות ,ועל כן לא תהיה משמעות להעדרן מבחינת הגוון
המודאלי .זאת בעוד שהעדרותה של המדרגה ה 6 -יוצרת אי ודאות לגבי הצבע המודאלי -
האם אאולי ,או שמא דורי? את זאת משאיר ולבה לדמיונו של המאזין או המעבד .כמו כן,
המדרגה ה 6 -יוצרת מרווח בן מחצית הטון עם המדרגה ה 5 -שתחתיה במודוס האאולי ,ועם
המדרגה ה 7 -שמעליה במודוס הדורי .העדרותה מבטלת את אחד משני חצאי הטון במודוס
ובכך מחלישה את הפונקציונאליות שלו.
העובדה כי ה 6 -איננה מקבלת על עצמה את תפקיד המדרגה האנונימית בשירי זמר
המבוססים על אב טיפוס מודאלי יוני רק מחזקת השערות אלו :העדרותה לא תטשטש את
הזהות המודאלית כיוון שהיא משותפת למודוסים היוני ,המיקסולידי והלידי )כששני האחרונים
כמעט ואינם באים לידי ביטוי בקורפוס המחקר( וכן היא יוצרת מרווח בן טון שלם עם
43

מנשה רבינא" .המודוס והסולם האנונימיים בשיר הישראלי" ,עמ' .71
44
בשל יחסו של ולבה אל המודוס האאולי כאב טיפוס מודאלי ,בחרתי להשתמש במינוח "דמוית אאולי" ,אם כי
באופן תאורטי ניתן היה לכנות את השורה גם כ"דמוית דורי".
45
אמנם זהותה של המדרגה ה 2 -שונה במודוס הפריגי לעומת האאולי והדורי ,אולם היא מתאימה פחות
לתפקד כאנונימית על שום חשיבותה כצליל מלודי עיטורי המקשר בין המדרגה ה 3 -לצליל היסוד.
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שכנותיה ,ומכאן שאין לה חשיבות מרכזית כמחזקת פונקציונאליות .בנוסף ,היא מהווה את
צליל היסוד של המודוס האאולי המקביל ,אליו פונה ולבה לשם ניטרול המז'וריות ,והעדרותה
תגזול מולבה אמצעי מוצלח זה.
הגדרתו של מ .רבינא לשורה אנונימית מתייחסת לסולם בו "חסרה אחת או שתיים מן
המדרגות הדיאטוניות במסגרת האוקטבה" 46.הגדרה זו אינה הולמת את כמחצית משירי
הזמר בקבוצה זו אשר טווח מנעדם הוא של סקסטה גדולה בין המדרגה ה 7 -שמתחת
לצליל היסוד למדרגה ה 5 -שמעל לצליל היסוד .מכאן שהמדרגה ה 6 -החסרה כלל אינה
נכללת בטווח מנעד זה .על כן ,על ההגדרה להתייחס במקרים אלה לשורת צלילים הקסטונית
במסגרת של סקסטה ולא במסגרת של אוקטבה.
כך למשל בשיר "באגוזים נשחקה" )י .אלתרמן( התחום במסגרת של סקסטה גדולה בין דו1
 מדרגה  7בסולם רה אאולי ,ללה - 1מדרגה  5בסולם רה אאולי .המדרגה ה 6 -בסולם -סי ,bכלל לא לוקחת חלק בטווח מנעד זה.
דוגמא מס' " :14באגוזים נשחקה" )שיר מס' (5

בשירי זמר אחרים שטווח מנעדם גדול יותר  -בין ספטימה קטנה לדצימה קטנה ,נכללת
לכאורה המדרגה ה 6 -בטווח המנעד ,אם ברגיסטר שמתחת לצליל היסוד או אם ברגיסטר
שמעליו .אז יוצר ולבה תבניות מלודיות הדולגות עליה ,מה שלעיתים מעניק לשיר אופי
פנטטוני.
חלקו השני של "שיר העבודה והמלאכה" )ח .נ .ביאליק( מבוסס על שורת הצלילים
הפנטטונית האנהמיטונית )כזו שאין בה מרווחים של חצאי טון(.
דוגמא מס'  :15סולם פנטטוני אנהמיטוני
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מנשה רבינא" .המודוס והסולם האנונימיים בשיר הישראלי" ,עמ' .71
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נראה כי ולבה מנצל את הדליגה על המדרגה ה 6 -הטבועה בשורה האנונימית לדליגה
נוספת ,הפעם מעל המדרגה ה 2 -היוצרת מרווח בן מחצית הטון עם שכנתה מלמעלה .בכך
הוא יוצר שורה נעדרת חצאי טונים ומעניק אשליה רגעית של פנטטוניות 47.אולם בתיבה
האחרונה בשיר )בוולטה השנייה( ,מחזיר ולבה למלאי הצלילים את המדרגה ה 2 -ובכך
מתפוגגת לה בן רגע הפנטטוניות הקסומה ,אם כי אנונימיותה של המדרגה ה 6 -עומדת
בעינה.
דוגמא מס' " :16שיר העבודה והמלאכה" )שיר מס' (75

במספר שירי זמר משתמש ולבה במדרגה ה 6 -כב"צליל חסוך" 48.אמנם שירי זמר אלו אינם
מבוססים על טהרת השורה האנונימית דמוית האאולי ,אולם בדרך כלל חלקם הראשון ואף
יותר מכך מבוסס על שורה זו .עם כניסתה של המדרגה ה 6 -בחלקו השני של השיר ,דואג
ולבה להבליטה בכמה אופנים :הופעה אחת ויחידה )לעיתים תופיע פעמיים בשל חזרת
המשפט המוסיקלי ,או בשתי הופעות סמוכות שדינן כהופעה אחת( או לחילופין הופעתה
המוגברת ,אם כי ולבה נוטה להעדיף את האפשרות הראשונה; הופעתה במיקום אוקטבי
אחד ,או מעל לצליל היסוד או מתחת לצליל היסוד ,כשלעיתים קרובות היא תוחמת את
המנעד; כאשר היא מופיעה בחלקו העליון של המנעד ,לרוב תהיה הכניסה אליה בתנועה
עולה ולעיתים גם בקפיצה מלודית ,וכאשר היא מופיעה בחלקו התחתון של המנעד ,הכניסה
אליה תהיה בכיוון יורד ,בצעד או בקפיצה; הופעתה במיקום מטרי חזק; באחדים משירי
הזמר חושף ולבה את המדרגה ה 6 -רק במשפט המסיים של השיר ובכך מעצים עוד יותר
את הופעתה.
ב"זמר לשבועות" )א .ברוידס( חוסך ולבה את המדרגה ה 6 -עד לתיבה שלפני האחרונה
)תיבה  .(15אמנם היא מופיעה על חלקה החלש של הפעמה ,אולם היא מודגשת על ידי חד
פעמיותה ,היותה צליל שיא התוחם את המנעד העליון ,והכניסה אליה בקפיצה מלודית גדולה
של סקסטה קטנה.

47

בהרחבה על הפנטטוניות בשירי הזמר של ולבה ,ראה עמ' .38-40
48
להגדרה של "צליל חסוך" ,ראה עמ' .26
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דוגמא מס' " :17זמר לשבועות" )שיר מס' (32

ב"כד קטן" )א .אשמן( וב"על ראש הר חרמון" )א .עמיר( מופיעה המדרגה ה 6 -ממש בסיום
השיר ומקבלת את הדגשתה באמצעות כל האמצעים שהוזכרו לעיל ,אולם ההפתעה
מתעצמת בהיותה מדרגה  6דורית.

49

דוגמא מס' " :18כד קטן" )שיר מס' (39

דוגמא מס' " :19על ראש הר חרמון" )שיר מס' (58

ב .שורה אנונימית דמוית יוני 50:מבוססת על מלאי הצלילים הבסיסי של המודוס היוני ,אולם
מדרגתה ה 7 -נעדרת .טבעי הדבר כי המדרגה האנונימית תהיה דווקא ה 7 -כיוון
שבהעדרה ,תתאפשר לולבה כתיבה חופשית במודוס היוני ללא הסתכנות בפונקציונאליות
יתרה הנוצרת בעיקרה על ידי הטון המוביל .בקבוצה זו נכללים שני שירי זמר בלבד.
בשיר "דוד ירח בשמיים" )א .עמיר( ,בדומה ל"שיר העבודה והמלאכה" ,מנצל ולבה את
הדליגה הקבועה על המדרגה ה 7 -לדליגה נוספת על המדרגה ה ,4 -היוצרת גם היא מרווח
של מחצית הטון עם שכנתה .בכך הוא יוצר שורה פנטטונית אנהמיטונית ה"נאבקת" על
49

בהרחבה על המדרגה ה 6 -הדורית בשני שירי זמר אלו ,ראה עמ' .26-27
50
בחרתי להשתמש במינוח "דמוית יוני" אם כי באופן תאורטי ניתן היה לכנות את השורה גם כ"דמוית
מיקסולידי" או כ"דמוית מז'ורי".

36

מקומה לצד השורה הדיאטונית החסרה .השיר פותח בפנטטוניות הנשברת בסוף תיבה 3
עם כניסתה של המדרגה ה .4 -בתיבה הבאה חוזרת לשלוט הפנטטוניות עד שזו מופרת שוב
עם כניסת המדרגה ה 4 -בתיבה  .7בחמש התיבות הבאות תופסת המדרגה ה 4 -מקום של
קבע במלאי הצלילים ומשכיחה במקצת את המצלול הפנטטוני ,אולם שתי התיבות
המסיימות ) (13-14חוזרות שוב אל טהרת הפנטטוניות ,ובזאת כאילו מביאות ל"נצחונה".
דוגמא מס' " :20דוד ירח בשמים" )שיר מס' (13

למרות תת החלוקה בין שתי קבוצות השורות האנונימיות ,בולטות מספר תכונות האופייניות
לכלל שירי הזמר בקבוצה )הן דמויות האאולי והן דמויות היוני(:
א .העדרותה של מדרגה אחת קבועה :ה 6 -בדמויי האאולי וה 7 -בדמויי היוני.
ב .העדרותה של מדרגה היוצרת מרווח בן מחצית הטון עם צליל שכן לה .על ידי צמצום
מספר חצאי הטון בסולם ,מקטין ולבה את תחושת הפונקציונאליות.
ג .הקניית גוון פנטטוני לשיר כולו או לחלקים ממנו ,באמצעות דליגה לא קבועה על מדרגה
נוספת היוצרת מרווח בן מחצית הטון עם צליל שכן לה.
ד .שימוש אך ורק במלאי הצלילים הבסיסי של השורה .עובדה זו מפתיעה לכאורה שכן ניתן
היה לצפות כי דווקא בשירי זמר המבוססים על מספר צלילים קטן משבעה ,ימצא ולבה לנכון
להגדיל את מלאי הצלילים באמצעות העשרה מודאלית או כרומטיזציה .אולם ולבה עושה כן
רק בשני שירי זמר" :שה" )ח .נ .ביאליק( ו"הוי ארצי מולדתי" )ש .טשרניחובסקי( המשתייכים
גם לקבוצת ההעשרה הפריגית .יתכן כי דווקא הנאמנות למלאי הצלילים הבסיסי מבליטה את
אנונימיותה של השורה ומחזקת אותה.
ה .חוסר התאמה בין סימני המפתח למלאי הצלילים בפועל הנובע ממנהגו של ולבה לרשום
כמעט תמיד את סימני המפתח של אב הטיפוס המודאלי .במקרה של מודוסים אנונימיים,
יתכן כי אחד מסימני המפתח כלל לא יהיה רלוונטי במקרה שהוא מתייחס למדרגה אנונימית.
כך למשל בשיר "באגוזים נשחקה" )י .אלתרמן( המבוסס על אב טיפוס מודאלי אאולי על צליל
37

היסוד רה ,ומכאן שמופיע בו סימן המפתח סי .bאולם המדרגה ה 6 -נותרת לאורך השיר
אנונימית והרי שאז סימן היתק זה חסר כל משמעות 51.מ .רבינא קובל על נוהג זה" :רושמי
השירים האנונימיים ,נהגו לפרקים קלות דעת בבואם לציין ליד המפתח את הדיאזים או
הבמולים .....רישום זה הוא פשטני ושטחי .....ליד המפתח אין לרשום כל סימן שהוא ,ויש
להשאיר יד חופשית למעבד לקבוע ,בהתאם להשקפתו החופשית שלו ,את גורל השיר אם
לרה מינור ואם למודוס הדורי".

52

2ה .שירי זמר המבוססים על שורות סולמיות בנות חמישה צלילים
בזמר העברי ניתן למצוא שורות סולמיות בנות חמישה צלילים משני סוגים:
א .שורות בנות חמישה צלילים במסגרת של קווינטה זכה .בדרך כלל יהיה מלאי הצלילים
זהה לחמש המדרגות הראשונות במודוס האאולי או היוני.

53

בקורפוס המחקר נמצא רק שיר אחד המשתייך לקבוצה זו " -בגליל" )א .ברוידס( המבוסס
על פנטקורד על צליל היסוד רה .נראה כי הבחירה במנעד ובמלאי צלילים כה מצומצם,
מתקשרת במקרה זה לתוכנו המזרחי של השיר ,ואף יתכן כי יש כאן ניסיון חיקוי של הנגינה
בחליל רועים המתאפיין במנעד קטן יחסית .את "בעיית" המנעד המצומצם ומלאי הצלילים
הקטן פותר ולבה באמצעות העשרה מודאלית פריגית בחלקו הראשון של השיר ,וכן
באמצעות אלטרציה נוספת  -הגבהתה של המדרגה ה.3 -
דוגמא מס' " :21בגליל" )שיר מס' (6

ב .שורות בנות חמישה צלילים במסגרת של אוקטבה ,כשלכאורה חלה דליגה מעל שתי
מדרגות דיאטוניות 54.דליגה זו עשויה להביא לשני סוגי סולמות פנטטונים :האחד  -סולמות
פנטטונים אנהמיטונים בהם חלה דליגה מעל שני הצלילים היוצרים מרווח בן מחצית הטון עם
שכניהם ,ומכאן שלא נכללים בהם מרווחים בני מחצית הטון כמו גם מרווח הטריטון .הם
מורכבים משלוש סקונדות גדולות ושתי טרצות קטנות ,כשהאחרונות לא תבואנה בסמיכות.

51

ראה דוגמת תווים בעמ' .34
52
מנשה רבינא" .המודוס והסולם האנונימיים" ,עמ' .74
53
הרצל שמואלי .הזמר הישראלי )תל-אביב :המרכז לתרבות ולחינוך  -הספרייה למוסיקה ,(1971 ,עמ' .152
54
בחרתי לציין "לכאורה" משום שטבעו של הסולם הפנטטוני הוא שאינו כולל בתוכו את כל המדרגות של
הסולם הדיאטוני ,וההתייחסות לדליגה מעל מדרגות כאלו ואחרות נובעת מהשוואתו לסולם הדיאטוני המוכר לנו
מן התרבות המערבית.

38

השני  -סולמות פנטטונים המיטונים המכילים בתוכם גם מרווחים של חצאי טון.
טבעי כי הזמר העברי אימץ לחיקו דווקא את הסולמות הפנטטונים האנהמיטונים ,שכן
העדרותם של חצאי הטון מטשטשת במידה ניכרת את הפונקצינאליות של הסולם ,ולמעשה
מאפשרת לכל אחד מחמשת צליליו לתפקד כצליל יסוד .בדומה למערכת המודוסים ,חמשת
הסולמות הפנטטונים האנהמיטונים מתקבלים גם הם תוך הזזה במלאי צלילים אחד .הזזתו
של צליל היסוד בתוך מלאי זה תעניק סדר מרווחים חדש שישמור על מלאי המרווחים של
שלוש סקונדות גדולות ושתי טרצות קטנות.
למרות יתרונם הגדול של הסולמות הפנטטונים האנהמיטונים ,השימוש בהם בזמר העברי
כמלאי צלילים בלעדי אינו שכיח במיוחד ,ורבים יותר המקרים בהם רק חלקו של שיר
מתאפיין בפנטטוניות .יתכן כי ההתבססות המוחלטת על צלילי המודוס הפנטטוני יוצרת
זיקה חזקה אל המוסיקה של תרבויות זרות )כגון תרבויות המזרח הרחוק( ובכך לא
מאפשרת הקנייתו של גוון ישראלי ייחודי לשיר .ולבה ,לעומת זאת ,כן מצא בסולם הפנטטוני
האנהמיטוני מלאי צלילים הולם העומד בפני עצמו ,וכתב שני שירי זמר העושים בו שימוש
מלא.
"שיר בוקר" מבוסס על סולם פנטטוני על צליל היסוד דו .למרות השוטטות במערכת בה אין
צליל יסוד ברור ,יוצר ולבה זיקה אל צליל היסוד על ידי מספר אמצעים :פתיחת השיר וסיומו
בצליל היסוד ,הופעתו התכופה ביחס למדרגות אחרות בסולם והצבתו כתוחם המנעד
התחתון כמו גם העליון .העדרם של סימני מפתח מצביע גם הוא על תפקידו של דו כצליל
יסוד ,שהרי ולבה נוהג לרשום את סימני המפתח של אב הטיפוס המודאלי שבמקרה זה הוא
דו יוני ,נעדר סימני היתק.
מעניין הוא כי לאורך השיר ,משתמש ולבה בסדרם ה"כרונולוגי" של הצלילים כפי שמופיעים
בסולם עצמו ,כמעט ללא חריגות ,אולי במטרה להבליט את הדליגות האופייניות לסולם.
נראה כי הזיקה למזרח הרחוק ,הריחוף בין צלילי הסולם ללא תחושה טוניקאית ברורה,
העליות והירידות החוזרות ונשנות בשורת הצלילים והטמפו האיטי במיוחד ) ,(Lentoיוצרים
בשיר עולם דמיוני ובוודאי לא של בוקר ישראלי מציאותי המאיץ בילד לקום אל חיי השגרה.
הבית האחרון בשיר עשוי להעניק הסבר הולם לעולם החלום שיצר ולבה" :ילד נם ,חלום
חלם ,ופתאום פקח עיניים ,אור ,השמש קם!" .הבוקר אכן הגיע ,העולם מתעורר לחיים ,אך
הילד עוד נם ,או שאולי כל הבוקר המופלא הזה הוא רק בגדר חלום?
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בהרחבה על הקשר בין התמליל למוסיקה בשיר זה ,ראה עמ' .114-115

39

55

דוגמא מס' " :22שיר בוקר" )שיר מס' (70

גם בשיר "צבת בצבת עשויה" )פרקי אבות :פרק חמישי ,משנה ח'( מתבסס ולבה באופן
בלעדי על הסולם הפנטטוני ,הפעם על צליל היסוד פה .על כך מעיד סימן הבמול שליד
המפתח ,אם כי בפועל הוא חסר משמעות שכן המדרגה ה 4 -היוצרת מרווח בן מחצית הטון
עם שכנתה מלמטה ,נעדרת מן השורה .יתכן כי ההתבססות על השורה הפנטטונית דווקא
בשיר זה ,קשורה לעובדה כי הוא כתוב כקאנון :בשל העדרם של מרווחים בני מחצית הטון,
נוצר מצב בו "הכל מתאים להכל" ולכן כמעט ואין מגבלות בבחירת גבהי הצלילים.
דוגמא מס' " :23צבת בצבת עשויה" )שיר מס' (60

ניתן למצוא ביטוי לפנטטוניות בשירי זמר נוספים של ולבה אולם רק באופן חלקי או רגעי.
זאת בדומה ליחסו כלפי המודוסים הדורי והפריגי המשמשים עבורו כהעשרה לאב הטיפוס
המודאלי האאולי ,יותר מאשר כמלאי צלילים בסיסי העומד בפני עצמו.

2ו .שירי זמר המבוססים על שורות סולמיות נעדרות חפיפה אוקטבית
הסולם הדיאטוני האופייני למערב מבוסס על שבעה צלילים בעלי שמות וגבהים שונים
במסגרת האוקטבה .צליל האוקטבה מסיים מחזור צלילים אחד ופותח מחזור חדש הזהה
לקודמו .אולם החפיפה האוקטבית איננה מובנת מאליה :בתרבות הערבית כמו גם בתרבויות
מוסיקליות נוספות ,יש ומשתנה מלאי הצלילים בחדירה אל האוקטבה העליונה או התחתונה
של הסולם .בשירי הזמר של ולבה שטווח מנעדם קטן מאוקטבה ,מובן שלא יוכל לבוא לידי
ביטוי העדר החפיפה האוקטבית ,שכן כל צליל בסולם מופיע אך ורק במיקום אוקטבי אחד.
אולם בחמישה שירי זמר שטווח מנעדם גדול מאוקטבה ,בא לידי ביטוי העדר החפיפה
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האוקטבית 56.גם כאן נוהג ולבה לרשום את סימני המפתח של אב הטיפוס המודאלי ואת
האלטרציות הנדרשות בגוף הסולם עצמו.
ולבה יוצר מספר שורות סולמיות נעדרות חפיפה אוקטבית הנגזרות כולן מהזזה במערכת
אחת ,בדומה לשיטת ההזזה במערכת הדיאטונית ובמערכת הפנטטונית .מערכת זו מבוססת
על ארבעה טטרקורדים יונים זהים ומחוברים:
דוגמא מס'  :24ארבעה טטרקורדים יונים מחוברים

או לחילופין ,מערכת המבוססת על ארבעה טטרקורדים אאולים זהים ומחוברים:
דוגמא מס'  :25ארבעה טטרקורדים אאולים מחוברים

נשאלת השאלה מדוע דווקא שורת צלילים זו היא שנבחרה על ידי ולבה ומלחינים נוספים
בזמר העברי לשמש כבסיס לשיריהם? ב .באייר מצביעה על קשר אפשרי אם כי לא בהכרח
מודע אל סולמות השטייגר האופייניים ליהדות אשכנז ,ובפרט אל השטייגר "ה' מלך"
המבוסס על שורה סולמית זו .אולם היא מדגישה כי לא ניתן להוכיח קשר זה.
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מאוסף צלילים זה גוזר ולבה מספר שורות סולמיות המביאות לידי ביטוי את העדר החפיפה
האוקטבית במדרגות שונות בסולם:
א .שורה המביאה לידי ביטוי את העדר החפיפה האוקטבית במדרגה ה 6 -של אב הטיפוס
האאולי :מדרגה  6אאולית מעל צליל היסוד ומדרגה  6דורית מתחת לצליל היסוד .נראה כי
תיפקודה של המדרגה ה 6 -על שתי גרסאותיה תואם לתפקודה בשירי הזמר בהם חלה
העשרה מודאלית דורית :ה 6 -האאולית נמשכת באופן מוגבר למדרגה ה 5 -שתחתיה ואילו
ה 6 -הדורית נמשכת באופן מוגבר למדרגה ה 7 -שמעליה ומחזקת את ההובלה אל צליל
היסוד במסגרת תבניות של .8 < 7 < 6

56

כללתי בקטגוריה זו שירי זמר בהם העדר החפיפה האוקטבית בא לידי ביטוי באופן עקבי לאורך השיר כולו
או בחלקים נרחבים ממנו ,ובהם ניכר כי גובהה של מדרגה מסויימת היא פועל יוצא של השורה הסולמית ולא
של אלטרציה רגעית.
 57שמו של השטייגר נגזר מן המילים הראשונות במזמור התהילים המושרות עליו" :ה' מלך גאות לבש".
58
בתיה באייר" .התהוותו של מקאם בשיר הישראלי" .יסודות מזרחיים ומערביים במוסיקה בישראל .מיכל
זמורה ,עורכת )תל-אביב :המכון למוסיקה ישראלית ,(1968 ,עמ' .84
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דוגמא מס'  :26שורה נעדרת חפיפה אוקטבית במדרגה ה6 -

59

שני שירי זמר של ולבה מבוססים על שורה זו באופן מלא ללא חריגות.
השיר "ארץ שלי" )נ .אלתרמן( מדגים היטב את תפקודיה של המדרגה ה 6 -ברגיסטרים
השונים :בתיבה  7מופיעה המדרגה ה 6 -האאולית הנפתרת בירידה צועדת לעבר המדרגה
ה  .5 -בתיבות  11ו 15 -מופיעה המדרגה ה 6 -הדורית במסגרת תבנית שכן תחתון
המעטרת את המדרגה ה 7 -ומובילה בעלייה לצליל היסוד.
דוגמא מס' " :27ארץ שלי" )שיר מס' (4

ב"הורה מס' ) "4ללא תמליל( נראה כי העדר החפיפה האוקטבית במדרגה ה 6 -משרת את
ולבה לחיזוקן הרגעי של מדרגות אחרות בסולם :המדרגה ה 6 -האאולית )דו טבעי( מחזקת
את המודוס סול יוני  -המקביל למי אאולי )תיבות  ,(9-11אם כי בסיום המשפט חוזר מי
לתפקד כצליל יסוד )תיבה  .(12המדרגה ה 6 -הדורית בראשית חלקו השני של השיר
)תיבות  (13-15עוזרת בביסוסו של לה כצליל יסוד חדש ,אולם עד מהרה חוזר מי לתפוס את
מקומו כצליל יסוד ,עם החדרתם של סול טבעי )תיבה  (16ודו בקאר )תיבה  ,(17הלא הוא
המדרגה ה 6 -האאולית.

59

הצליל בסוגריים משמש כצליל היסוד של השורה.
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דוגמא מס' " :28הורה מס' ) "4שיר מס' (20

ב .שורה המביאה לידי ביטוי את העדר החפיפה האוקטבית במדרגה ה 2 -של אב הטיפוס
האאולי :מדרגה  2אאולית במיקום האוקטבי הנמוך של המנעד המושכת כלפי מעלה לעבר
המדרגה ה 3 -הנמצאת במרווח מחצית הטון מעליה ,ומדרגה  2פריגית במיקום האוקטבי
הגבוה של המנעד המושכת כלפי מטה לעבר צליל האוקטבה הנמצא במרווח מחצית הטון
תחתיה.
דוגמא מס'  :29שורה נעדרת חפיפה אוקטבית במדרגה ה2 -

שיר אחד בקורפוס " -הורה מס' ) "1ללא תמליל( ,מבוסס על שורה זו באופן מלא ללא
חריגות .בעוד שהמדרגה ה 2 -האאולית במיקום האוקטבי הנמוך מופיעה בתכיפות לאורך
השיר ,הרי שהמדרגה ה 2 -הפריגית במיקום האוקטבי הגבוה מופיעה פעם אחת ויחידה
לקראת סיום השיר )תיבה  (14ומהווה שיא מנעדי.
דוגמא מס' " :30הורה מס' ) "1שיר מס' (17
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ד .שורה המביאה לידי ביטוי את העדר החפיפה האוקטבית במדרגה ה 4 -של אב הטיפוס
היוני :מדרגה  4יונית מעל לצליל היסוד המושכת כלפי מטה לעבר המדרגה ה 3 -הנמצאת
במרווח מחצית הטון תחתיה ,ומדרגה  4לידית )מוגבהת( מתחת לצליל היסוד המושכת כלפי
מעלה לעבר המדרגה ה 5 -הנמצאת במרווח מחצית הטון מעליה.
דוגמא מס'  :31שורה נעדרת חפיפה אוקטבית במדרגה ה4 -

"שיר ידעתי" )פ .ברגנשטיין( מבוסס על שורה זו על צליל היסוד פה .תיבה מס'  1פותחת
בתבנית שכן תחתון בה מעטרת המדרגה ה 4 -הלידית את המדרגה ה 5 -שמעליה .בתיבות
 7-8מופיעה המדרגה ה 4 -היונית במסגרת מהלך יורד לעבר צליל היסוד פה:
) 1 < 2 < 3 < 4דו מהווה צליל קישוטי בלבד( .מהלך זה חוזר בשנית בתיבות  15-16אולם
הפעם מסתיים במפתיע על רה  -צליל היסוד של המודוס האאולי המקביל )מהלך המזכיר
"סיום מדומה" האופייני למוסיקה המערבית בו לאחר הדרגה ה V -בקדנצה תבוא דרגה
אחרת שאיננה  ,Iלעיתים קרובות הדרגה ה .( VI -בארבע התיבות המסיימות מבסס ולבה
את מעמדו של רה כצליל יסוד באמצעות ירידה צועדת ממדרגה  5ל) 1 -תיבות (17-18
שלאחריה תבנית של  ,8 < 7 < 6כשהמדרגה ה 6 -מופיעה בגרסתה הדורית )תיבה .(19
למעשה חלה כאן הזזה של צליל היסוד ללא שינוי במלאי הצלילים ,ובכך העדר החפיפה
האוקטבית בא לידי ביטוי במדרגה ה .6 -השיר מסתיים באופן פתוח על הצליל סול :במבט
לאחור ,הרי שזוהי המדרגה ה 4 -של רה ,אולם במבט קדימה ,הרי שזוהי המדרגה ה 2 -של
פה המאיצה בנו לחזור להתחלה ולשיר את השיר פעם נוספת ,הפעם עם תמליל הבית השני.
דוגמא מס' " :32שיר ידעתי" )שיר מס' (77
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2ז .שירי זמר שלא ניתן לקבוע את סולמיותם
בקטגוריה זו כללתי שבעה שירי זמר אשר לדעתי לא ניתן לקבוע באופן מוחלט את סולמיותם
בשל תחלופה של צליל היסוד ו/או של מלאי הצלילים ו/או של סדר המרווחים במהלך השיר.
בשירי זמר אלו חל אחד או יותר משלושת התהליכים הבאים:
א .הזזה  -שינוי צליל היסוד תוך שמירה על מלאי הצלילים הבסיסי של הסולם .יש לשער כי
ההזזה תהיה נוחה לשימוש עבור ולבה שכן מרבית שיריו מתבססים על המודוסים
המתקבלים תוך הזזה במערכת הדיאטונית ,ואין כל בעיה לנוע בתוך מערכת דיאטונית אחת
תוך שמירה על מלאי הצלילים ושינוי צליל היסוד בלבד .באופן תאורטי ,יכולה ההזזה
להתבצע מכל מודוס לכל מודוס אחר המתקבל באותה מערכת דיאטונית ,אולם יש להניח כי
ההזזה השכיחה ביותר תהיה זו שבין המודוס האאולי למודוס היוני ,שכן מתקיימת ביניהם
ניגודיות מינימלית המצדיקה הזזה .ולבה עושה שימוש תכוף בהזזות ,אולם מרביתן קצרות
טווח ובסופו של דבר תופס צליל היסוד המקורי את מקומו מחדש ,והרי שאז אין כל בעיה
להגדיר את סולמיותו של השיר .אולם בכמה שירי זמר קשה יותר ההכרעה .ניתן לשער כי
הצליל המסיים את השיר הוא הנושא בתפקיד צליל היסוד ,שהרי במסורת המוסיקלית
המערבית מקובל לסיים יצירה בצליל היסוד שלה .אולם אצל ולבה ,כמו אצל מלחיני זמר
עברי נוספים ,ניתן למצוא דוגמאות לשירי זמר שאינם מסתיימים בצליל היסוד של הסולם.
כמו כן ,במספר דוגמאות מתעגן לו צליל היסוד רק בסיום השיר ,ועל כן ההכרעה "לטובתו"
איננה מובנת מאליה.
בשיר "יום פורים חג הוא לנו" )ל .קיפניס( ההכרעה בין המודוס דו אאולי למודוס המקביל לו -
מי bיוני ,נראית בלתי אפשרית לאור ה"מטוטלת המודאלית" המתחלפת מדי תיבה בשיר:
תיבה מס'  1מבססת את מקומו של מי bכצליל יסוד באמצעות תנועה בין צלילי אקורד
הטוניקה הכוללת מהלך של קוורטה זכה בעלייה מן המדרגה ה 5 -ל 1 -במשמעות של
דומיננטה לטוניקהַ .פה מתפקד כצליל עיטורי במסגרת תבניות של עובר מודגש ושכן עליון
לצליל יסוד .תיבה מס'  2מבססת את מקומו של דו כצליל יסוד באמצעות קפיצה עולה
באוקטבה ,חזרה מרובעת על צליל האוקטבה וירידה אל המדרגה ה .5 -תיבה מס'  3מבססת
שוב את מי bכאקורד הטוניקה תוך חיזוק הדומיננטה  -סי ,bבאמצעות הטון המוביל שלה -
לה בקאר ,במסגרת תבנית שכן תחתון .בתיבה מס'  4לה בקאר מנוטרל על ידי לה bהמוביל
לעבר סול  -הדומיננטה של דו ,היורדת דרך המדרגה ה 4 -לצליל היסוד דו .התיבה
מסתיימת על הצליל פה כשהפרמטה הניצבת מעליו מגבירה את המתח ומחזקת את
השאלה :האם זוהי מדרגה  4במודוס דו אאולי או שמא זו מדרגה  2במודוס מי bיוני?
תיבות  5-6מבססות שוב את מי bכצליל יסוד באמצעות צלילי אקורד הטוניקה ,כשפה ולהb
משמשים כצלילים עוברים .תיבה  7נפתחת גם היא בזיקה ברורה למי bבחזרה משולשת על
צלילי הטרצה העליונה של אקורד הטוניקה ,אולם בסיומה מופיע בשנית הצליל פה ומעליו
פרמטה ,המעלה שוב את השאלה :האם זוהי מדרגה  4במודוס דו אאולי ,או שמא זוהי
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מדרגה  2במודוס מי bיוני? תיבה  ,8האחרונה בשיר ,אמורה להביא לפתרון המיוחל אולם
נראה שגם הפעם ולבה אינו ממהר להכריע ,ויוצר מהלך שעשוי להתפרש בכל אחת משתי
הממלכות ,אם מוציאים מהתמונה את הצליל המסיים .בממלכת מי :bמרבית הצלילים בתיבה
משתייכים לאקורד הטוניקה ,ובכך מחזקים את שלטונו של מי . bהצליל סי bשלפני הצליל
המסיים משמש כדומיננטה של מי ,bולא נותר לו אלא להיפתר בעלייה של קוורטה לעבר
הטוניקה ,כמקובל בקדנצה האותנטית במוסיקה המערבית .בממלכת דו :הצליל פה שבפעמה
השנייה בתיבה עשוי לתפקד כמדרגה  .4הופעתו בסיום המשפט בקרבת המדרגה ה7 -
יוצרת נוסחה קדנציאלית האופיינית לולבה המבוססת על שלושה צלילי שלד.
דוגמא מס'  :33נוסחה קדנציאלית

הצליל סי bשלפני צליל הסיום משמש כמדרגה ה 7 -המצויה טון שלם מתחת לצליל היסוד
ותומכת בו מלמטה ,מדרגה המקבלת משנה תוקף בשיריו של ולבה ובזמר העברי בכלל .לא
נותר לה אלא להיפתר בצעד עולה לעבר צליל היסוד של הסולם .מכאן שהמאבק בשיר איננו
מתקיים רק בין שתי ממלכות שונות  -מי bיוני ודו אאולי ,אלא גם בין שתי תרבויות מוסיקליות
שונות :זו המערבית  -הטונאלית והפונקציונאלית באופייה ,וזו הישראלית  -המודאלית
באופייה .אין זה מפתיע כי ולבה בוחר בסופו של דבר לפתור את סי bבצעד עולה לדו ובכך
מכריע את הכף לטובת התרבות הישראלית המודאלית.
מעניין הוא כי צליל אחד בשיר נותר לו אנונימי ,הלא הוא רה אשר בדו אאולי  -מדרגה  2הוא,
אך במי bיוני  -הטון המוביל הוא! נראה כי ולבה נמנע מלהחדירו למלאי הצלילים שכן עשוי
הוא לחזק עוד יותר את העולם הטונאלי של מי bובכך לפגוע במאבק הכה צמוד שיצר.
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דוגמא מס' " :34יום פורים חג הוא לנו" )שיר מס' (37

שיר נוסף המהווה מעין "אניגמה סולמית" הוא "שיר השתיל" )י .שנהר( .בהסתמך על הצליל
המסיים  -פה #וכן על מלאי הצלילים ממנו נעדר הצליל רה ,נראה כי השיר מושתת על שורה
אנונימית דמוית אאולי נעדרת מדרגה  6על צליל היסוד פה .#אולם ארבעת הדיאזים
שבמפתח אינם תומכים בסולמיות זו ,בעיקר לאור העובדה כי ולבה נהג לרשום את סימני
המפתח של אב הטיפוס המודאלי האאולי ,ולפיכך היו צריכים להופיע במפתח שלושה דיאזים
בלבד .גם אם נצא מנקודת הנחה כי ולבה התכוון לסימני ההיתק של פה #דורי )אשר לו
ארבעה דיאזים( הרי שבפועל המדרגה ה 6 -כלל לא נמנית על מלאי הצלילים הבסיסי של
הסולם ומכאן שאין כל משמעות לרה - #האחרון בסדרת הדיאזים.
לטענתו של מ .רבינא ,השיר מבוסס על שורה אנונימית דמוית יוני על צליל היסוד מי ממנה
נעדרת המדרגה  ,7אם כי הוא מסתיים על המדרגה ה 2 -בסולם .כך גם סימני המפתח
תואמים באופן מלא לאב הטיפוס המודאלי  -מי יוני 60.לכאורה ,משפטו האחרון של השיר
)תיבות  (9-12אכן עשוי להתפרש כך ,וזאת על שום מרווח הקווינטה בין מי לסי ותבנית
האקורד המשולש המז'ורי על בסיס הצליל מי .אולם בהיכרות מעמיקה יותר עם סגנונו
המוסיקלי של ולבה ,נראה כי סביר הרבה יותר לפרש את השיר כאנונימי דמוי אאולי על צליל
היסוד פה ,#וזאת על סמך מספר מאפיינים :בדומה ליתר שירי הזמר בקבוצה זו ,גם שיר זה
מתבסס באופן בלעדי על מלאי הצלילים הבסיסי של הסולם וגם הוא תחום במנעד של
סקסטה גדולה ,כשהמדרגה ה 7 -הנמוכה תוחמת את חלקו התחתון והמדרגה ה 5 -תוחמת
את חלקו העליון .הופעתה התכופה של המדרגה ה 7 -ותמיכתה בצליל היסוד מלמטה גם
היא אופיינית מאוד לשירי הזמר של ולבה.
60

מנשה רבינא" .יואל ולבה – דוקטור למוסיקה".
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ולבה עצמו היה מודע לאניגמתיות הסולמית בשיר זה ,ועל העדר תמימות הדעים בקרב
המוסיקולוגים בנוגע לסוגיה זו אמר" :שימשיכו להתווכח".

61

דוגמא מס' " :35שיר השתיל" )שיר מס' (76

ב .מודאציה -62שינוי סדר המרווחים תוך שמירה על צליל היסוד ועל שמות היסוד של מלאי
הצלילים הבסיסי .ולבה משתמש במודאציה בשני שירי זמר ,כשבאחד חל מעבר מן המודוס
האאולי למודוס היוני על אותו צליל יסוד ,ובשני חל מעבר מן המודוס היוני אל אב הטיפוס
האאולי על אותו צליל יסוד ,הכולל העשרה דורית ופריגית .המודאציה מאפשרת לולבה
לשנות אוירה ואופי בן רגע ,מבלי שתדרש הכנה מיוחדת ומבלי לטשטש או לערער את
מעמדו של צליל היסוד .בשני המקרים ,המעבר למודוס החדש מצויין באופן ברור באמצעות
סימני מפתח חדשים המעידים על מודאציה ארוכת טווח.
חלקו הראשון של "שיר לכת מס' ) "1ללא תמליל( כתוב במודוס רה אאולי ,ואילו חלקו השני
כתוב במודוס רה יוני .ולבה דואג לקשר בין שני חלקי השיר באמצעות שני רמזים הטמונים
בחלקו הראשון :האחד  -הופעתה הבודדת של המדרגה ה 4 -המוגבהת )תיבה  (8שאיננה
מדרגה דיאטונית לא בסולם רה אאולי ולא בסולם רה יוני ,אולם היא משמשת בשניהם כטון
המוביל למדרגה ה .5 -בחלקו השני של השיר היא מקבלת תפקיד מרכזי יותר כטון מוביל
61

רבקה מיכאלי ,עורכת .תכנית רדיו )אין פרטים ביבליוגרפים נוספים .ההקלטה נמצאת בעיזבון המלחין
בארכיון למוסיקה ישראלית באוניברסיטת תל-אביב(.
62
בחרתי לערוך כאן הבחנה בין "מודאציה" )מלשון מודוס( בה חל שינוי במודוס אך לא בצליל היסוד ,לבין
"מודולציה" בה חל שינוי בצליל היסוד ולעיתים גם במודוס ,אם כי לא בהכרח.
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למדרגה ה ,5 -שלרגע נשמע כי תפסה את מקומו של צליל היסוד .השני  -הופעתה של
המדרגה ה 3 -המוגבהת בכמעין "סיום פיקארדי" לחלקו הראשון של השיר )תיבה  (14המכין
את כניסתו של החלק השני היוני.
דוגמא מס' " :36שיר לכת מס' ) "1שיר מס' (78

ג .מודולציה :שינוי הן של מלאי הצלילים והן של צליל היסוד .מכאן שתהליך זה הוא מורכב
יותר ועל כן דורש הכנה קפדנית יותר .יתכן כי זו הסיבה שולבה ממעט להשתמש בתהליך
מסוג זה וגם כאשר משתמש ,בדרך כלל תהיה זו מודולציה קצרת טווח בה צליל היסוד
החדש אינו מספיק לתפוס את מעמדו וכבר חוזר לשלטון צליל היסוד המקורי .כך למשל
בחלקו השני של "שיר לכת מס'  "1בו דנתי זה עתה.
השיר "דב" )ח .נ .ביאליק( משלב בתוכו את שלושת סוגי התהליכים שהוזכרו לעיל .הוא
פותח במעין מטוטלת מלודית בין הצלילים סול ולה )תיבה  .(1טלטלה שכזו בין שני צלילים
הנמצאים במרחק טון שלם זה מזה ,אין בה די להעניק למאזין תחושה טונאלית חד משמעית.
רק בסיום המשפט הראשון )סוף תיבה  (2מתברר דו כצליל היסוד של אב הטיפוס המודאלי
היוני ,63ומכאן שסול ולה מתפרשים בדיעבד כמדרגות  5ו .6 -המשפט השני )תיבות (3-4
פותח שוב באותה המטוטלת אך בסיומו מתבסס לו לה כצליל יסוד של אב הטיפוס המודאלי
האאולי ,64ומכאן שסול ולה מתפרשים בדיעבד כמדרגות  7ו .1 -בשני המשפטים הראשונים
אם כן ,חלה הזזה של צליל היסוד באותה מערכת דיאטונית ,ללא שינוי במלאי הצלילים
הבסיסי של הסולם .בתיבות  5-6מתבסס לו סול כצליל יסוד של אב הטיפוס המודאלי
האאולי .65מכאן שהתקיימה כאן מודולציה בה התחלפו הן צליל היסוד )מלה לסול( והן מלאי
הצלילים .בתיבות  7-8חלה מודאציה לסול יוני באמצעות החדרת הטון המוביל והמדרגה

 63בחרתי לציין "אב טיפוס מודאלי יוני" בשל העדרה של המדרגה ה 7 -ממלאי הצלילים.
64
בחרתי לציין "אב טיפוס מודאלי אאולי" בשל העדרה של המדרגה ה 6 -ממלאי הצלילים.
65
כאן המדרגה ה 6 -היא זו שקובעת את הצבע האאולי ,כיוון שהמדרגות ה 7 -וה 3 -אינן לוקחות חלק במלאי
הצלילים.
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ה 3 -המוגבהת .בתיבות  9-12נראה כי סול ממשיך לשמש כצליל היסוד ,אולם סיום השיר
על הצליל לה יוצר סיום פתוח ואך מחזק את חוסר הבהירות הסולמית .נראה אם כן ,שבשל
התחלופה המהירה של הסולמות ובשל העדר פתרון ברור עם סיום השיר ,נכון לקבוע כי אין
לשיר זה סולמיות ברורה וקבועה.
דוגמא מס' " :37דב" )שיר מס' (11

2ח .שימוש בכרומטיזציה
מרבית שירי הזמר של ולבה מבוססים על מלאי צלילים קבוע המהווה בסיס בלעדי לשיר
מראשיתו ועד סופו ,ללא החדרתם של צלילים זרים .מלאי זה עשוי לכלול:
• שבעה צלילים בשירי זמר המבוססים על מודוסים הנגזרים מן המערכת הדיאטונית.
• שישה צלילים בשירי זמר המבוססים על מודוס אנונימי דמוי אאולי או דמוי יוני.
• חמישה צלילים בשירי זמר המבוססים על הסולם הפנטטוני.
• שמונה צלילים בשירי זמר המבוססים על אב טיפוס מודאלי אאולי עם העשרה מודאלית,
או באלו המבוססים על שורות נעדרות חפיפה אוקטבית.

רק בפחות מכחמישית משירי הזמר של ולבה ניתן למצוא שימוש בכרומטיזציה  -החדרת
צליל )או מספר צלילים( שאינו נמנה על מלאי הצלילים הבסיסי של הסולם וששמו היסודי
זהה לשמו של צליל אחר מן המלאי 66.גם בשירים אלו ,לרוב תהיה הכרומטיזציה חד פעמית.

 66כביכול ,ניתן היה להתייחס להעשרות המודאליות כאל כרומטיזציות ,אולם מרביתן אינן מהוות חריגה ארעית
ממלאי הצלילים הבסיסי אלא יש להן משמעות מכרעת בהגדרת המודוס בדמותה של "מדרגה גמישה".
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אחד מגילוייה של הכרומטיזציה אצל ולבה הוא הגבהתה של מדרגה במחצית הטון במטרה
ליצור "טון מוביל" שניוני שיגביר את הכיווניות כלפי המדרגה שמעליו.
כך למשל ב"הורה מס' ) "3ללא תמליל( ובשיר "הפרפר לפרח" )ח .נ .ביאליק( בהם מוגבהת
באופן חד פעמי המדרגה ה 3 -המתפקדת כטון מוביל שניוני של המדרגה ה.4 -
דוגמא מס' " :38הורה מס' ) "3שיר מס' (19

דוגמא מס' " :39הפרפר לפרח" )שיר מס' (29

כרומטיזציה מסוג זה נושאת אופי מערבי מובהק )אם כי ב"הורה מס'  "3היא מעניקה לשיר
גוון חסידי( ועל כן ולבה לא מרבה להשתמש בה ,אם כי השימוש בה שכיח יותר מהשימוש
בטון המוביל של צליל היסוד המקורי בשירי זמר המבוססים על אב טיפוס מודאלי אאולי.
שימוש אחר בכרומטיזציה אצל ולבה הוא באמצעות מיקסטורה :צליל זר שאינו נמנה על
מלאי הצלילים הבסיסי של המודוס אלא מושאל ממודוס אחר המבוסס על אותו צליל יסוד.
לקראת סיום השיר "מהבהבת השלהבת" )ד .אלמגור( מחדיר ולבה למלאי הצלילים את
המדרגה ה 3 -של המודוס היוני )תיבה  (13ובכך יוצר מעין "הארה" בתוך הצבע האאולי
השלט .יתכן כי הוא מנסה לחקות כאן את משחקי הצבע והאור הנוצרים מן השלהבת
המהבהבת המתוארת בשיר ,סברה המתחזקת לאור המשחק בין המדרגה ה 6 -האאולית
לזו הדורית הבא בהמשך )תיבות  14ו.(16 -
דוגמא מס' " :40מהבהבת השלהבת" )שיר מס' (50
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שימוש נוסף בכרומטיזציה הוא חיקוי של מיקרוטונאליות באמצעות תחלופה מהירה בין שני
צלילים במרווח בן מחצית הטון.

67

השיר "סתיו" )ב .בן ברק( מבוסס באופן כמעט בלעדי על הצלילים הדיאטוניים של המודוס
רה אאולי ,אם כי ברגעים מסויימים נוצר הרושם כי חלה הזזה בתוך המערכת הדיאטונית
למודוס פה יוני ,על כך מעיד גם סיום השיר על הצליל פה .במשפט המסיים מחדיר ולבה
תחלופה מהירה בין הצלילים לה ולה) bכשביניהם מפריד הצליל פה( ובכך נוצר אפקט
מיקרוטונאלי.
דוגמא מס' " :41סתיו" )שיר מס' (56

67

בהרחבה על חיקוי המיקרוטונאליות ,ראה עמ' .28-30
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 .3השלד המלודי וצלילים סטרוקטוראליים
ככלל ,מבוססים שירי הזמר העבריים על שני סוגים של שלד מלודי :תא ושדה .התא  -מרווח
בין שני צלילים המהווה את השלד המלודי הבסיסי של השיר ,אשר סביבו ובתוכו נשזרים יתר
הצלילים .השדה  -אקורד משולש שבור המהווה יסוד קבוע במלודיה ,עליו מבוססת מרבית
המוסיקה המערבית.
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3א .שירי זמר המבוססים על תא
מרבית שירי הזמר של ולבה מבוססים על תא ובכך מבדילים עצמם מרפרטואר שירי העם
האירופאים אשר האקורד המשולש הוא אחד מסימני ההיכר הבולטים שלו .התא הנפוץ
ביותר בקורפוס הוא זה של הקוורטה הזכה בין צליל היסוד למדרגה ה 4 -שמעליו .על מנת
להבין את משמעותו של תא זה ותרומתו לגוון הייחודי של שירי הזמר ,נתבונן ביחסי הכוחות
המתקיימים בין צליל הטוניקה למדרגה ה 4 -בסולם הדיאטוני ,הן המינורי והן המז'ורי:
המדרגה ה 4 -מתפקדת כצליל בלתי יציב השואף להיפתר אל המדרגה ה 3 -שתחתיו,
המהווה חלק מאקורד הטוניקה .אולם יחסי כוחות אלו עשויים להתהפך :המדרגה ה4 -
עשויה לבסס מעמדה כצליל יסוד ולשעבד את המדרגה ה 1 -הנמצאת קווינטה מעליה או
קוורטה מתחתיה בתפקיד של מדרגה  5דומיננטית .תופעה זו משמשת כאחד מכוחות
ההנעה המרכזיים במוסיקה הטונאלית.
ביסוס שירי הזמר על תא הקוורטה ,משמעותו יצירתם של יחסי כוחות חדשים במערכת
הסולמית :המדרגה ה 5 -מאבדת עתה מחשיבותה ומרכזיותה לטובת המדרגה ה4 -
המקבלת משנה תוקף ,מה שמחליש במידה ניכרת את הפונקציונאליות בתוך הסולם.
י .אדל מצביע על ה"פלגאליות" 69כמאפיין מרכזי של השיר הגלותי ,שמקורו בשירת טעמי
המקרא היהודית  -דתית בה מסתיים כל משפט במהלך פלגאלי .בכך הוא מנסה לתת
הצדקה לתפקידה המיוחד של המדרגה ה 4 -בזמר העברי תוך זיקה לעברו של העם היהודי,
כשם שניסו גם למצוא בפנייה אל המודוסים כמעין שיבה למקורות.

70

מרכזיותה של המדרגה ה 4 -באה לידי ביטוי בשירי הזמר של ולבה במספר אופנים:
א .מספר הופעותיה במהלך השיר גדול ביחס למספר הופעתן של מדרגות אחרות בסולם,
ולרוב עולה על מספר הופעותיה של המדרגה ה .5 -מובן שלא די בכמות הופעותיה של
מדרגה על מנת לקבוע את חשיבותה ,אולם אין ספק כי מספר תכוף של הופעות יגרום
להבלטתה.
68

הרצל שמואלי .הזמר הישראלי ,עמ' .16
 69במונח "פלגאליות" מתייחס אדל למהלך המלודי הנע מן המדרגה ה 4 -למדרגה ה ,1 -בניגוד למהלך
האותנטי המבוסס על תנועה מהדומיננטה לטוניקה.
70
יצחק אדל .השיר הארץ ישראלי  -הרצאה בכנס הראשון לשיר הארץ ישראלי בגבעת השלושה בט"ו  -ט"ז
אלול תש"ב אוגוסט ) 1946תל-אביב :המרכז לתרבות ולחינוך ,(1947 ,עמ' .13-14
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ב .הופעתו התכופה של מרווח מלודי עולה או יורד של קוורטה זכה בין צליל היסוד למדרגה
ה 4 -שמעליו .מרווח הקוורטה המלודית שכיח מאוד גם במוסיקה המערבית ,על כך מעידים
שירי עם רבים ויצירות אמנותיות הפותחים במרווח של קוורטה עולה .אולם בעוד שבמוסיקה
המערבית ,מרווח הקוורטה האופייני הוא בעלייה מן המדרגה ה - 5 -הדומיננטה ,אל
המדרגה ה - 1 -הטוניקה )המהוות שתיהן חלק מאקורד הטוניקה( ומיקומה המטרי האופייני
הוא מפעמה חלשה לפעמה חזקה ,הרי שבזמר העברי מיקומה האופייני הוא מצליל היסוד
אל המדרגה ה 4 -שמעליו או מן ה 4 -אל צליל היסוד שתחתיה ,ומיקומה המטרי יכול להיות
מפעמה חלשה לחזקה או מפעמה חזקה לחלשה.

71

ולבה משתמש תכופות בקוורטה זו

כמרווח מלודי עולה או יורד במיקומים מטריים שונים ,ואף יוצר תבנית מלודית ייחודית הנעה
הלוך ושוב בין שני צלילי הקוורטה מספר פעמים ברציפות )להלן תבנית "הקוורטה החוזרת"(.
ג .הופעת המדרגה ה 4 -במיקומים מטריים חזקים ,במיקומים סטרוקטורליים מרכזיים
ובערכים ריתמיים ארוכים יחסית.
ד .שימוש במגוון תבניות מלודיות המעטרות את המדרגה ה 4 -ותומכות בה .שלוש התבניות
המלודיות אותן מונה ה .שמואלי במחקרו כתבניות מלודיות בסיסיות בלחני הזמר העברי -
הזרקא ,הפשטא והמרכא ,72מכוונות כולן למטרה אחת  -המדרגה ה.4 -
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ה .שימוש במדרגה ה  4 -כ"צליל פועם"  -צליל החוזר על עצמו במספר הברות עוקבות.
חזרה רציפה על צליל זה מבליטה אותו ,מעלה את חשיבותו וכן יוצרת מתח וציפייה לשינוי.
הצליל הפועם עשוי להופיע במגוון מקצבים ומיקומים מטריים במטרה להימנע ממונוטוניות.
מיקומו הסטרוקטורלי יהיה לרוב בחלקו השני של השיר.
ו .הענקת תוקף של צליל יסוד זמני למדרגה ה.4 -
בשיר "האסיף" )ל .קיפניס( מופיעה המדרגה ה 23 4 -פעמים בעוד שהמדרגה ה 5 -מופיעה
 12פעם בלבד .שני המשפטים הראשונים בשיר נפתחים במדרגה ה 4 -וכן מסתיימים בה,
כשמיקומה על פעמות חזקות בתיבה )תיבות  .(1-8במשפט הבא )תיבות  (9-12מופיעה
המדרגה ה 4 -בערכים ריתמיים ארוכים ,לסירוגין עם הופעתה של המדרגה ה ,1 -ובכך
מתחזק תא הקוורטה .בהמשך תופסת את מקומה תבנית "הקוורטה החוזרת" )תיבות 15-
 16ותיבה  .(19במשפט האחרון )תיבות  (21-27נראה כי המדרגה ה 4 -מסגלת לעצמה
תכונות של צליל יסוד באמצעות מגוון תבניות המעטרות אותה ,הכוללות את המדרגה ה7 -
האאולית התומכת בה מלמטה .רק בתיבה האחרונה ,לפני החזרה לראשית השיר ,מחדש
ולבה את הציפייה לצליל היסוד רה באמצעות המדרגה ה 5 -שלו  -לה.
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יצחק אדל .השיר הארץ ישראלי ,עמ' .19-20 ,15-16
72
בהרחבה על תבניות אלו ,ראה עמ' .69-73
73
הרצל שמואלי .הזמר הישראלי ,עמ' .28
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דוגמא מס' " :42האסיף" )שיר מס' (14

חלקו הראשון של "שיר לפסח" )ד .שמעוני( מסתיים על המדרגה ה 4 -בערך ריתמי של חצי
שמעליו פרמטה )תיבה  .(8סיום זה הוא בעל אופי פתוח וניתן להשוותו ל"אתנח הדומיננטי"
האופייני למוסיקה המערבית בו מסתיים המשפט המקדים של הפריודה על מדרגה בלתי
יציבה בסולם על רקע הדרגה הדומיננטית ,לעיתים קרובות על המדרגה ה .2 -בזאת הוא
איננו מביא לסיום מלא כי אם שואף להמשכיות .אולם בעוד שלאתנח הדומיננטי יש כח
הרמוני חזק בנוסף לכח המלודי ,הרי שהמדרגה ה 4 -נעדרת כח הרמוני זה .בחלקו השני
של השיר )תיבות  ,(9-17חוזרות על עצמן באופן מדויק שמונה התיבות הפותחות )בתמליל
שונה( ,אולם הפעם ,על מנת להביא לסיום סופי ומלא ,מוסיף ולבה תיבה אחת המביאה
לפתרונה של המדרגה ה 4 -אל צליל היסוד .ולבה יוצר כאן מעין "פריודה מקבילה" שמשפטה
המקדים מסתיים על המדרגה ה 4 -הבלתי יציבה ואילו משפטה המשלים מביא לפתרונה של
המדרגה ה 4 -אל צליל היסוד.
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בהרחבה על המשפט הפריודי ,ראה עמ' .140-143
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דוגמא מס' " :43שיר לפסח" )שיר מס' (81

שירי הזמר "לשיבולת" )כותב התמליל אינו ידוע( ו"יום הגז" )מ .שלם( מדגימים שימוש בצליל
פועם .ב"לשיבולת" חוזרת המדרגה ה 4 -שמונה פעמים ברציפות במקצב מונוטוני של
שמיניות )תיבות  ,(17-18ושש פעמים רצופות נוספות בווריאנט ריתמי של שתי שמיניות
ורבע )תיבות .(21-22
דוגמא מס' " :44לשיבולת" )שיר מס' (49

ב"יום הגז" מופיע הצליל הפועם במשפט מוסיקלי אחד החוזר על עצמו ארבע פעמים
ברציפות ,אולם במטרה ליצור גיוון ,מעניק ולבה לכל אחת מן החזרות וריאנט מלודי אחר:
תבנית שכן עליון המעטרת את המדרגה ה) 4 -תיבה  ,(9חזרה רציפה ללא עיטורים על
המדרגה ה) 4 -תיבה  ,(10עלייה בצעדים מן המדרגה ה 4 -אל ה 6 -שמעליה וירידה בחזרה
)תיבה  ,(11ותבנית "הקוורטה החוזרת" בין המדרגה ה 4 -לצליל היסוד שמתחתיה )תיבה
.(12
דוגמא מס' " :45יום הגז" )שיר מס' (35
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בשירי זמר אחדים מתקיים מעין "מאבק" בין צליל היסוד למדרגה ה 4 -המאיימת לתפוס את
מקומו .משפטו הפותח של השיר "במעגל" )ל .גולדברג( מושתת על פנטקורד אאולי על צליל
היסוד פה )תיבות  .(1-4אולם בסיום המשפט הבא )תיבות  (5-8נחשף צליל היסוד האמיתי
של השיר  -דו במודוס האאולי .עתה הגיעה העת ל"מאבק" בין שני הצלילים )תיבות :(9-12
דו מבסס את מקומו כצליל יסוד באמצעות קוורטה עולה ממדרגה  5ל) 1 -סול לדו( ואילו מייד
לאחר מכןַ ,פה מבסס את מקומו כצליל יסוד באמצעות קוורטה עולה ממדרגה  1ל4 -
)פה לסי .(bשני "צלילי היסוד" בחרו לעצמם אמצעי ביסוס זהה כביכול  -קפיצה מלודית של
קוורטה עולה ,אולם ברור כי מהותה של קוורטה זו שונה בתכלית בכל אחד מן המקרים,
כאילו מציג בפנינו ולבה את המאבק בין "הקוורטה המערבית"  -מדומיננטה לטוניקה ,לבין
"הקוורטה הישראלית"  -מצליל היסוד למדרגה ה .4 -הפרמטה הניצבת מעל לסי bבסיום
המשפט )תיבה  (12רק מחזקת את סימן השאלה :האם מתפקד סי bכמדרגה  7טבעית
במודוס דו אאולי ,או שמא מתפקד כמדרגה  4במודוס פה אאולי? האם דו הוא זה שישתלט
ויזכה לתואר הנכסף של צליל היסוד ,או אולי יהיה זה דווקא ַפה? חזרתם של שני המשפטים
הפותחים את השיר )תיבות  (13-20מביאה עימה את הפתרון :אמנם חוזר לו פה לתפקיד
"המלך" ,אם כי "מלך ליום אחד" ,שכן לבסוף מסתיים השיר כפי שהסתיים משפטו השני
בצליל היסוד דו .נראה כי "התלבטותו" של ולבה באיזה צליל יסוד לבחור תואמת ללבטיו של
האורח המצטרף למעגל ,על פי תמליל השיר:

רץ ,קפץ ודהר,
ועתה במי יבחר?
פה כולם מאוד טובים
נעימים וחביבים,
בואו ונפיל גורל
מי יצא למעגל?

לפיכך ,הפרמטה בסוף תיבה  12מהווה לא רק שאלה מוסיקלית  -במי יבחר ולבה כצליל
יסוד ,אלא גם שאלה מילולית  -במי יבחר האורח לרקוד עימו במעגל? וכשם שמפיל הוא גורל
)"בואו ונפיל גורל"( ,גם בחירתו של ולבה בצליל היסוד דו נראית כאילו נפלה בגורל ,אולם
העקרון המעגלי של השיר מאפשר למעשה להמשיכו שוב ושוב ,ולעצור היכן שרק רוצים,
מבלי להגיע להכרעה סופית.
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דוגמא מס' " :46במעגל" )שיר מס' (8

התבססותו של המודוס האאולי על שני טטרקורדים אאולים מחוברים הזהים בסדר
מרווחיהם היא זו המאפשרת את התקתו של צליל היסוד המצוי בתחתיתו של הטטרקורד
התחתון אל צליל יסוד חדש המצוי בתחתיתו של הטטרקורד העליון .בכך יכולה המדרגה
ה 4 -להפוך לצליל יסוד זמני מבלי שיחול כל שינוי במלאי הצלילים ובסדר המרווחים.
דוגמא מס'  :47חלוקת המודוס האאולי לשני טטרקורדים אאולים זהים

לעיתים מפגינה המדרגה ה 4 -תלותיות מסויימת במדרגה ה 3 -שתחתיה .הסיבה לכך
נעוצה באופייה הבלתי יציב של ה 4 -הבא לידי ביטוי בפתרונה היורד אל המדרגה ה3 -
באופן ישיר או בלתי ישיר .אולם בהופעתה של ה 4 -במסגרת תבניות קדנציאליות ,לעיתים
קרובות היא נפתרת ישירות לצליל היסוד ,באופן ישיר או דרך המדרגה ה 7 -התומכת בו
מלמטה.
בשיר "שבת" )ש .בס( מקבלת המדרגה ה 4 -פתרון יורד אל המדרגה ה 3 -באופן בלתי
ישיר ,להוציא את הופעותיה בתיבות  8ו .12 -אמנם נראה לכאורה כי הצליל סול שבתיבה 8
מקבל את פתרונו הישיר לצליל פה שבתחילת תיבה  ,9אולם בפועל הוא מהווה מעין אתנח
המסיים את המשפט המקדים של הפריודה ובכך הוא נותר "תלוי באוויר" .רק בסיומו של
המשפט המשלים בתיבה  12בא סול על פתרונו ,אך הפעם באמצעות תבנית קדנציאלית
שכיחה היורדת מן המדרגה ה 4 -אל צליל היסוד דרך המדרגה ה ,7 -ללא תיווכה של
המדרגה ה.3 -
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דוגמא מס' " :48שבת" )שיר מס' (66

מספר שירי זמר מבוססים על שלושה צלילי שלד המתקבלים משילוב של תא הקווינטה
המכיל בתוכו את תא הקוורטה :צליל היסוד ,המדרגה ה 4 -והמדרגה ה .5 -למרות נוכחותה
של המדרגה ה 5 -כחלק בלתי נפרד מן השלד המלודי ,לא משתלט על שירים אלו הגוון
האקורדי האופייני לשדה ,וזאת בשל חשיבותה של המדרגה ה 4 -המנטרלת את תפקידה
של המדרגה ה 3 -כצליל שלד.
השיר "ראש השנה" )ש .בס( מציג מייד עם פתיחתו את שני התאים :תחילה מוצג תא
הקווינטה בעלייה מצליל היסוד אל המדרגה ה) 5 -תיבות  (1-2ומייד לאחר מכן ,מוצג תא
הקוורטה בעלייה מצליל היסוד אל המדרגה ה ,4 -כשהפעם ה 5 -מתפקדת כצליל קישוטי
בתבנית שכן חלקי )תיבות  .(3-4חלקו הראשון של המשפט חוזר שנית )תיבות  (5-6ואילו
חלקו השני מנצל את המדרגות ה 4 -וה 5 -לטיפוס לעבר המדרגה ה .7 -בארבע התיבות
המסיימות )תיבות  (12-15שוב בא לידי ביטוי השילוב בין תא הקווינטה לתא הקוורטה
באמצעות תבנית הפשטא המורכבת מעלייה בקווינטה זכה מצליל היסוד למדרגה ה5 -
וירידה בסקונדה גדולה למדרגה ה.4 -
דוגמא מס' " :49ראש השנה" )שיר מס' (63
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שילוב אחר של שני התאים בא לידי ביטוי בצמצום תא הקווינטה לתא הקוורטה .השיר "הורה
מדורה" )נ .אלתרמן( מתבסס בחלקו הראשון על תא הקווינטה אולם כבר רומז על העתיד
לבוא :המדרגה ה 5 -מעוטרת על ידי המדרגה ה 4 -בתבנית שכן תחתון )תיבות  2ו.(6 -
בתיבות  4ו 8 -מובאות שתי המדרגות במסגרת תבנית המרכא ,כשהמדרגה ה 4 -מהווה
תחנה בירידה לעבר צליל היסוד .בחלק זה עדיין מתפקד תא הקווינטה כתא המרכזי ,בעיקר
בשל החזרות המרובות על צליליו ומיקומן על פעמות חזקות בתיבה .בחלקו השני של השיר
חל צמצום של תא הקווינטה לתא הקוורטה ,המחזק את מעמדו באמצעות צליל פועם על
המדרגה ה) 4 -תיבות  9ו (11 -וכן חזרות נשנות של צליל היסוד .והמדרגה ה ?5 -כלל אינה
נמנית על מלאי הצלילים של חלק זה .בדיעבד ,אם כן ,מתגלה כי תא הקווינטה שעמד בבסיס
חלקו הראשון של השיר אינו אלא הכנה לתא הקוורטה התופס את מעמדו בחלקו השני של
השיר.
דוגמא מס' " :50הורה מדורה" )שיר מס' (25

3ב .שירי זמר המבוססים על שדה
לא רבים הם שירי הזמר של ולבה המבוססים על שדה  -אקורד משולש מז'ורי או מינורי על
צליל היסוד של הסולם .השדה אופייני יותר לשירי זמר המבוססים על אב טיפוס מודאלי יוני,
והוא בא לידי ביטוי במספר אמצעים:
א .הופעה תכופה של האקורד המשולש על בסיס צליל היסוד ולעיתים גם על בסיסן של
מדרגות נוספות .לעיתים הוא מופיע באופן ברור כששלושת צליליו באים בזה אחר זה ברצף,
אולם לעיתים הוא מוסווה על ידי צלילים עיטוריים הממלאים את מרווחי הטרצה ,כשמיקומם
המטרי של הצלילים משפיע באופן ניכר על מידת בהירותו של האקורד.
ב .ההתבססות על האקורד המז'ורי כשלד ,מביאה למרכזיותה של המדרגה ה .5 -בכל שירי
הזמר המבוססים על אב טיפוס מודאלי יוני )כולל אלה המבוססים עליו באופן חלקי( ,מספר
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הופעותיה של המדרגה ה 5 -גדול באופן ניכר ממספר הופעותיה של המדרגה ה:4 -

מספר הופעותיה

מספר הופעותיה

שם השיר

של המדרגה ה4 -

של המדרגה ה5 -

"המחול"

7

33

"שיר לכת מס' "2

17

22

"ל"ג בעמר"

2

20

"יוצאים אנחנו"

8

19

"דוד ירח בשמיים"

4

17

"נחש הנייר" )בחלק המז'ורי(

2

14

2

9

"סוכתי" ,חלק 1

0

6

"הורה מס'  ,"6חלק 1

2

4

"שיר לכת מס'  ,"1חלק 2
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ג .מדרגה נוספת הראויה להתייחסות מיוחדת בקבוצה זו היא ה .2 -דווקא בשל משניותה
של המדרגה ה ,4 -תופסת המדרגה ה 2 -מקום מרכזי יותר ,כשיש לה מספר יתרונות
ברורים :היא איננה יוצרת מרווחים בני מחצית הטון עם המדרגות השכנות לה ובכך אינה
מגבירה את הפונקציונאליות; היא שוברת את הטרציאליות האופיינית לשדה ובכך מעניקה
לשירי הזמר פן עיטורי יותר; היא עשויה להתפרש כמדרגה  4במודוס האאולי המקביל ובכך
לחזקו כאזור טונאלי ולנטרל לפרקים את המז'וריות .לעיתים ,מקבלת על עצמה המדרגה
ה 2 -תפקיד דומה לזה של ה 4 -במשפטים הפריודיים :היא מוצבת בסיום המשפט המקדים
ובכך יוצרת מתח ושאיפה לפתרון במשפט המשלים.
שיר המבוסס באופן כמעט בלעדי על האקורד המשולש המז'ורי הוא "ל"ג בעמר" )ש .בס(.
תיבות  1-2מבוססות על צלילי האקורד לה מז'ור ,כשצלילים עוברים ושכנים ממלאים את
החללים הנוצרים .בשש התיבות הבאות )תיבות  (3-8מתפקדת המדרגה ה 5 -כצליל יסוד
זמני ,גם הפעם תוך שימוש כמעט בלעדי בצלילי אקורד .בשתי התיבות המסיימות )תיבות
 (9-10חוזר ולבה לאקורד המשולש המז'ורי על צליל היסוד לה ,כשהוא מסתמך על צליליו
באופן בלעדי להוציא צליל אחד  -המדרגה ה .2 -זו מסיימת את המשפט המקדים של
הפריודה )סוף תיבה  ,10וולטה  (1ומקבלת את פתרונה בצליל היסוד בסיום המשפט
המשלים )סוף תיבה  ,10וולטה .(2
שיר זה לא רק שמתבסס על שדה כמלאי צלילים מרכזי ,אלא שכל המוטיביקה האופיינית לו
היא אקורדית במהותה .התכנון הטונאלי העובר מסולם הטוניקה אל הדומיננטה ובחזרה ,גם
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שתי הופעותיה של המדרגה ה 4 -בחלק זה של השיר הן מוגבהות ,ובכך הן רק מחזקות את שלטונה של
המדרגה ה.5 -
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הוא מאפיין מובהק של המוסיקה הטונאלית ,ואלו ביחד מעניקים לשיר אופי מערבי מובהק.
דוגמא מס' " :51ל"ג בעמר" )שיר מס' (44

בעוד שמרבית שירי הזמר של ולבה המבוססים על אב טיפוס מודאלי יוני מושתתים על שדה,
מעטים הם אלה המבוססים על אב טיפוס מודאלי אאולי המושתתים על שדה באופן מובהק
ובלעדי .המשותף לקבוצה קטנה זו הוא הקרבה למסורת המוסיקלית הרוסית שחדרה לזמר
העברי והשפיעה עליו רבות .לשירי הזמר הרוסיים מספר מאפיינים בולטים :התבססות על
הסולם המינורי הטבעי ,לעיתים תוך שילוב הגרסה ההרמונית ו/או המלודית )מעטים הם
שירי הזמר הכתובים בסולם המז'ורי(; ריבוי תבניות מלודיות של אקורדים שבורים; מעבר מן
המינור אל המז'ור המקביל ובחזרה; צורה סטרופית פשוטה; מנעד רחב יחסית ,במקרים
רבים בטווח של דצימה; קפיצות מלודיות גדולות יחסית; סקוונצות מלודיות; ליווי הרמוני
בתבנית ריתמית של "אום-פה" באקורדים משולשים במצב יסודי; משקל זוגי או משולש קבוע
וברור לאורך השיר.
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"שיר הספנים" )נ .אלתרמן( מדגים היטב את המאפיינים הנ"ל .משפטו הראשון מושתת על
המודוס סי אאולי )תיבות  (1-4כשצליל היסוד מקבל תמיכה של המדרגה ה 7 -מלמטה.
בראשית המשפט השני )קדמה לתיבה  (5הופכת מדרגה זו לתפקד כ 5 -דומיננטית של
המז'ור המקביל באמצעות מהלך של קוורטה עולה .השיר מתפרס על מנעד רחב יחסית של
דצימה קטנה והוא שופע מהלכים אקורדיים וקפיצות מלודיות גדולות יחסית.
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ציפי פליישר .הרמון שירים כרך א' )כפר-סבא :כליל ,תשס"ה( ,עמ' .181-223
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דוגמא מס' " :52שיר הספנים" )שיר מס' (74

המכנה המשותף למרבית שירי הזמר המושתתים על שדה ,הן אלה המבוססים על אב טיפוס
מודאלי יוני והן אלה המבוססים על אב טיפוס מודאלי אאולי ,הוא אופיים המארשי התואם
לעיתים קרובות לכותרותיהם ותוכנם" :כתתנו בלילה צועדת" )א .ברוידס(" ,שיר הספנים"
)נ .אלתרמן(" ,שיר לכת" )ללא תמליל(" ,יוצאים אנחנו" )ל .קיפניס( ועוד .מארש הינו שיר
שנועד להצעיד קבוצת צועדים בצורה אחידה ולהעלות בקרבה את המוטיבציה לצעדה.
במהלך השנים גיבש לעצמו המארש מאפיינים מוסיקליים מובהקים הבאים בחלקם לידי
ביטוי גם בקבוצת שירי זמר זו:
• הוראות טמפו התואמות לקצב ההליכה" :בקצב לכת"" ,בפעמי לכת" וכד'.
• משקל זוגי ,שמטבע הדברים הוא המתאים ביותר להצעדת בני אנוש שלהם שתי רגליים.
• פעמה קבועה ,ברורה ומודגשת המאפשרת צעדה אחידה.
• ערכים ריתמיים מנוקדים המקנים למוסיקה דחף מתמיד קדימה.
• מבנה פשוט ומשפטים סימטריים.
• ריבוי מוטיבים מלודיים המבוססים על האקורד המשולש .הצעדה במארש התבצעה על פי
רוב תחת כיפת השמיים ועל כן נדרשו לה כלי נגינה בעלי עוצמה חזקה הניתנים לנשיאה.
כלי הנשיפה ממתכת נמצאו המתאימים ביותר לצרכים אלו ,כלים שבאופן היסטורי יכלו
לנגן בעיקר את הצלילים העיליים הקרובים של צליל היסוד ,הלא הם צלילי האקורד
המשולש ,ומכאן שמוטיביקה אקורדית אופיינית מאוד למארשים .עניין זה מספק הסבר
הולם מדוע דווקא שירי זמר אלו מבוססים על שדה.

השיר "יוצאים אנחנו" )ל .קיפניס( מביא לידי ביטוי את כל המאפיינים שהוזכרו לעיל :הוראת
הביצוע  ,Marcatoמשקל זוגי של שני רבעים היוצר הדגשה יתרה של הפעמה ,בהירות
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הפעמה ,מוטיבים מנוקדים ,מבנה פשוט וסימטרי והתבססות על צלילי האקורד המשולש
המז'ורי .אמנם צליל היסוד דו מופיע רק בסוף השיר ,אולם המאזין משלים אותו בדמיונו.
ההתבססות על השדה בולטת בשיר זה למרות שלמעשה כמעט ולא מופיעים בו מהלכים
רציפים של שלושה צלילי אקורד .אולם די בהופעתם התכופה של צלילים בודדים מאקורד
הטוניקה במקומות סטרוקטוראליים מרכזיים על מנת שהאוזן תחברם יחדיו למצלול אקורדי
אחד.
דוגמא מס' " :53יוצאים אנחנו" )שיר מס' (38
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 .4תנועה מלודית ותבניות מלודיות אופייניות
4א .מרווחים מלודיים
המרווח המלודי השכיח ביותר בקורפוס המחקר הוא זה של הסקונדה ,הן בתנועה עולה והן
בתנועה יורדת ,עם עדיפות לסקונדה הגדולה על פני הקטנה ,וזאת מעצם טבעו של הסולם
הדיאטוני המכיל בתוכו חמש סקונדות גדולות לעומת שתי סקונדות קטנות בלבד .כמו כן,
מגבירה הסקונדה הקטנה את הכיווניות בתוך הסולם ונראה שגם בשל כך עושה בה ולבה
שימוש מופחת .בכך תומכות גם השורות הסולמיות בהן דולג ולבה על צלילים היוצרים מרווח
של סקונדה קטנה עם שכניהם כגון השורה הפנטטונית והשורות האנונימיות .היחס בין
מרווחי הסקונדה למרווחים מלודיים אחרים הוא גדול באופן משמעותי לטובת הסקונדה
ונראה כי הוא נובע ממספר סיבות:
א .המהלך המלודי הנוח והטבעי ביותר לשירה הוא של צעדים  -תנועה במרווחים מלודיים
של סקונדות )גדולות או קטנות( .קפיצות מלודיות קשות יותר לביצוע כיוון שהן דורשות שינוי
מיידי גדול יותר במתיחותם של מיתרי הקול .ככל שתהיה הקפיצה גדולה יותר ,כך גם בדרך
כלל תהיה קשה יותר לביצוע )להוציא קפיצה של אוקטבה שעשויה להיות קלה יותר לשירה
ממרווחים כגון ספטימה או סקסטה ,עקב התבססותה על שני צלילים בעלי גובה יסודי זהה(.
בהנחה ששירי הזמר של ולבה נועדו לשירה משותפת על ידי קהל יעד רחב חסר הכשרה
קולית  -מוסיקלית ,טבעי הדבר כי ולבה ביססם על המהלך המלודי הטבעי ביותר לקול האדם
 תנועה צועדת.ב .התנועה הסקונדיאלית מהווה דרך טובה למילוי תא הקוורטה )האופייני לרבים משירי
הזמר( בצלילים הדיאטונים של הסולם .ניתן לשער כי בשירי זמר או חלקים מהם המבוססים
על שדה ,תנתן עדיפות דווקא לתנועה מלודית קופצת ובעיקר לקפיצות טרציאליות המהוות
את חומר הגלם האקורדי .אולם גם באלה מקבלת התנועה הצועדת מקום של כבוד ,שכן
בכוחה לטשטש ולהסוות מעט את המהלך האקורדי.
ג .אחת המגמות המסתמנות בשירי הזמר היא נטייה לעיטוריות השאובה ממסורות המזרח.
מהלכים עיטוריים מתבצעים בתנועה סקונדיאלית ,כאשר הצליל המעוטר מוקף בצלילים
הסמוכים לו.
תנועה מלודית נוספת השכיחה בלחנים היא החזרה על אותו הצליל .תנועה מסוג זה קלה
ונוחה לביצוע כיוון שהיא איננה דורשת שינוי במתיחות מיתרי הקול והיא מאפשרת הדגשתו
של התמליל ,שכן העיצורים והתנועות משתנים בעוד שגובה הצליל נשאר זהה .כמו כן ,חזרה
על צליל אחד ברציפות יוצרת מתח ,דחיפה קדימה וציפייה לשינוי.
חלקו הראשון של השיר "סתיו" )ב .בן ברק( מתבסס כמעט באופן מוחלט על צעדים וחזרות,
מה שיוצר בשיר זרימה מוגברת ,שיתכן כי באה לחקות את משב הרוח המתואר בתמליל.
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דוגמא מס' " :54סתיו" )שיר מס' (56

הקפיצות המלודיות )מרווחים הגדולים מסקונדה( השכיחות ביותר בשירי הזמר של ולבה הן
אלו הקלות יחסית לביצוע באמצעות הקול האנושי  -קפיצות לא גדולות היוצרות מרווחים
מלודיים קונסוננטיים ,ביניהן קפיצות של טרצות קטנות  /גדולות ,קוורטות זכות וקווינטות
זכות .קפיצות של סקסטות קטנות  /גדולות שכיחות פחות בקורפוס ומופיעות בעיקר בעלייה.
קפיצות של אוקטבה קיימות אך לא נפוצות ,ולא נמצאו כלל קפיצות מלודיות הגדולות
מאוקטבה .קפיצות במרווחים מלודיים דיסוננטיים  -טריטונים ,ספטימות וכל יתר המרווחים
המוגדלים והמוקטנים ,נדירות בקורפוס המחקר .לעיתים נוצרות קפיצות מלודיות גדולות
המתפקדות כ"מרווחים מתים"  -מרווחים הנוצרים בין סיומו של משפט או חלק לתחילתו של
המשפט או החלק הבא .המרווחים המתים לא נתפסים על ידי המאזין ו/או המבצע כמרווחים
מלודיים בפועל בשל ההפרדה הנוצרת בין שני צלילי המרווח לצרכי נשימה ופיסוק ,ומכאן
שלא נוצר קושי משמעותי בביצועם ואין להתייחס אליהם כאל מרווחים מלודיים מן המניין.
מרווח אחד הראוי להתייחסות מיוחדת הוא הסקונדה המוגדלת :בדומה ליתר המרווחים
המוגדלים והמוקטנים ,הסקונדה המוגדלת כמעט ואינה מופיעה בשירי הזמר של ולבה.
כביכול ,נראה הדבר תמוה שכן היא מזוהה היטב עם המסורת המוסיקלית המזרחית ואך
טבעי כי ולבה יאמצה לחיקו כשם שנטה לאמץ מאפיינים מזרחיים אחרים .נראה כי הסיבה
לאי השימוש בה היא קשרה של הסקונדה המוגדלת לשיר היהודי הגלותי שלעיתים קרובות
התבסס על הסולם האידי פריגי:
דוגמא מס'  :55הסולם האידי  -פריגי

נראה זה אך טבעי שמלחיני הזמר העברי ,וולבה ביניהם ,ימנעו משימוש בסקונדה המוגדלת
המהווה עבורם סמל לבכי ועצבות ,זכר לשיר הגלותי ,כפי שנמנעו מסממנים נוספים המזוהים
עם המוסיקה הגלותית.
שימוש ייחודי עושה ולבה בסקונדה המוגדלת בשיר "נחש הנייר" )ל .קיפניס( .השימוש בה
מצטרף לשורה של אמצעים יוצאי דופן בהם הוא נוקט על מנת לתאר את מפח הנפש של
אהוד ש"חזר הביתה רק עם חוט" לאחר שנחש הנייר שהכין עף לשמיים ולא שב .יתכן כי
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משמעותו הנסתרת של התמליל עשויה לשפוך אור על השימוש יוצא הדופן במרווח :נראה כי
"נחש הנייר" שהוא למעשה עפיפון )בתרגום מרוסית( 77מהווה סמל לדבר יקר שהיה חלק
מעולמו של הכותב אך איננו עוד .יתכן כי אותה סקונדה מוגדלת ,גם היא סמל לדבר יקר
שהיה ואיננו עוד בעולמו של ולבה :סמל לעולם הילדות ,לבית הוריו ,לארץ מולדתו או אולי
למוסיקה החסידית עצמה שהיתה חלק מהנוף המוסיקלי של ילדותו? פרשנות זו מתחזקת
על ידי שתי עובדות :זוהי הופעתה היחידה של הסקונדה המוגדלת בכל שירי הזמר של ולבה
וניתן לשער שאם השתמש בה ,הרי שייחס לה חשיבות מיוחדת .כמו כן ,הסקונדה המוגדלת
מופיעה על המילה "הביתה" ,מה שמחזק את קשרה לעולם העבר של ולבה.
דוגמא מס' " :56נחש הנייר" )שיר מס' (54

אולם ולבה מסווה סקונדה מוגדלת זו על ידי הצבת צלילה הראשון )סול( על הפעמה השנייה
בתיבה )פעמה חלשה( והצבת צלילה השני )לה (#על הפעמה השלישית בתיבה )פעמה
חזקה( .מיקום מטרי זה יוצר חציצה בין שני הצלילים שכן האוזן מחלקת באופן סימטרי את
התיבה לשני חלקים שווים ובכך מיטשטש מעט המרווח.
דוגמא מס' " :57נחש הנייר" )שיר מס' (54

גם השיר "כנרת" )י .קרני( יוצא דופן מבחינת מרווחיו המלודיים :בחלקו השני חלה קפיצה
של סקסטה גדולה עולה ויורדת ולאחריה קפיצה יורדת ועולה של קווינטה מוקטנת .בפועל,
יוצר כאן ולבה שתי רמות מלודיות :ברמה העליונה  -מהלך היוצא מסי) bקדמה לתיבה (9
העובר דרך לה וסול אל הצליל פה שבתיבה  ,11וברמה התחתונה  -מהלך כרומטי היוצא
מדו ומוביל לרה דרך דו .#יתכן שגם שיר זה הוא בעל ערך נוסטלגי עבור ולבה ,שכן הר
כנרת היה מקום ישובו הראשון עם הגיעו ארצה.
דוגמא מס' " :58כנרת" )שיר מס' (41

77

בתרבויות שונות ,מכונה העפיפון על שם חיה כלשהי ,וברוסית מכונה הוא על שם הנחש .מכאן ביטויו של
ל .קיפניס " -נחש נייר".
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למרות עדיפותם הבולטת של הצעדים על פני הקפיצות ,ניתן למצוא בקורפוס המחקר גם
שירי זמר בהם ישנה כמות חריגה של קפיצות .כך למשל ב"שיר לכת מס' ) "1ללא תמליל(
וב"הורה מס' ) "6ללא תמליל( .בהורה זו ,כמו גם בהורות נוספות שאינן מבוססות על תמליל,
מכניס ולבה אלמנטים האופייניים למוסיקה החסידית שאחד ממאפייניה הוא ריבוי קפיצות
מלודיות גדולות .נראה כי ולבה מקנה להן ולשירי הלכת אופי אינסטרומנטלי יותר ,שכן מראש
הם נועדו לביצוע בכלי נגינה ולא בשירה.
דוגמא מס' " :59שיר לכת מס' ) "1שיר מס' (78

דוגמא מס' " :60הורה מס' ) "6שיר מס' (22

4ב .תבניות מלודיות
המודאליות של שיר מסויים נקבעת בראש ובראשונה על פי הסולם עצמו  -אוסף הצלילים
והמרווחים הנוצרים ביניהם .אולם נשאלת השאלה האם קיימים מאפיינים נוספים התורמים
לעיצוב המודוס מעבר לאוסף הצלילים וסדר המרווחים? כמו כן ,אוסף הצלילים וסדר
המרווחים עשויים להיות זהים במערכות מודאליות שונות ואז נשאלת השאלה מה מבדיל בין
מערכות אלו? מכאן שקיימים מאפיינים נוספים התורמים לקביעת המודאליות ,ביניהם
תבניות מלודיות אופייניות על תפקידיהן התחביריים ,אפיונים רגיסטריאלים ,מדרגות
מרכזיות ,גמישות אינטונטיבית של מדרגות ,תבניות ריתמיות ,הקשרים חוץ מוסיקליים ועוד.
 H. Powersממקם את המערכות המודאליות השונות על גבי ציר שקצהו האחד מייצג את
המודוס כסולם אבסטרקטי ,ואילו קצהו השני מייצג את המודוס כאוסף מוטיבים ותנועות
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מלודיות.

78

ה .שמואלי מצביע במחקרו על קיומן של תבניות מלודיות בסיסיות המרכיבות את שירי הזמר
העבריים ,שמקורן לטענתו בטעמי המקרא 79.לדבריו ,הדמיון לטעמי המקרא בא לידי ביטוי
בשתי רמות :האחת  -תבניות מלודיות ספציפיות שבתנועתן המלודית מזכירות טעמי מקרא
כאלה ואחרים .השנייה  -ביסוסו של הלחן על רצף תבניות שונות המצורפות זו לזו ,בדומה
לצירופם של טעמי המקרא אם כי בהבדל אחד :בעוד שבטעמי המקרא משתמשים בעיקר
בצורתן הבסיסית של התבניות ,הרי שבלחן הישראלי משתמשים בהן במגוון ווריאנטים
ריתמיים ומלודיים ,ועל כן מספר התבניות קטן יותר אך אופן השימוש בהן מגוון יותר.

80

ממצאיו של שמואלי באים לידי ביטוי בשירי הזמר של ולבה המבוססים על אב טיפוס מודאלי
אאולי ,בהם ניתן למצוא את מרבית התבניות המרכזיות בווריאנטים שונים ,כמו גם תבניות
ייחודיות נוספות.
להלן התבניות המלודיות המרכזיות:
הזרקא :תבנית מלודית עיטורית המורכבת מארבעה צלילים :השני והרביעי הם הצליל
המעוטר עצמו ,הראשון הוא צליל סמוך עליון והשלישי הוא צליל סמוך תחתון .התבנית
מורכבת מירידה בסקונדה אל הצליל המעוטר ,ירידה בסקונדה נוספת ועלייה בסקונדה חזרה
אל הצליל המעוטר.
דוגמא מס'  :61תבנית הזרקא

לזרקא מספר תבניות הנגזרות ממנו ומהוות ווריאנטים שלו:
זרקא הפוך :עלייה בסקונדה אל הצליל המעוטר ,עלייה בסקונדה נוספת ,וירידה בסקונדה
חזרה אל הצליל המעוטר.
דוגמא מס'  :62זרקא הפוך

זרקא מקוטע תחתון או שכן תחתון :ירידה בסקונדה מהצליל המעוטר ועלייה בסקונדה
חזרה אל הצליל המעוטר .בתבנית זו מופיע אך ורק הצליל המעטר התחתון והיא מהווה
פרגמנט מתוך תבנית הזרקא המקורית )שלושת צליליו האחרונים(.

Powers, Harold. "Mode as a Musicological Concept", in the New Grove, Vol. 12 (London: 78
Macmillan Publishers, 1980), PP. 22-447.
79
הרצל שמואלי .הזמר הישראלי.
80
שם ,עמ' .29
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דוגמא מס'  :63זרקא מקוטע תחתון או תבנית שכן תחתון

זרקא מקוטע עליון או שכן עליון :עלייה בסקונדה מהצליל המעוטר וירידה בסקונדה חזרה
אל הצליל המעוטר .בתבנית זו מופיע אך ורק הצליל המעטר העליון והיא מהווה פרגמנט
מתוך תבנית הזרקא ההפוך )שלושת צליליו האחרונים(.
דוגמא מס'  :64זרקא מקוטע עליון או תבנית שכן עליון

זרקא חסר :ירידה בטרצה מהצליל המעטר העליון אל הצליל המעטר התחתון ועלייה
בסקונדה אל הצליל המעוטר ,או  -עלייה בטרצה מהצליל המעטר התחתון אל הצליל המעטר
העליון וירידה בסקונדה אל הצליל המעוטר .זוהי בעצם תבנית של זרקא או זרקא הפוך אשר
הוחסר ממנה צלילה השני ובכך היא איננה שומרת על טהרת הצעדים.
דוגמא מס'  :65זרקא חסר

הזרקא והווריאנטים שלו שכיחים מאוד במוסיקה האמנותית המערבית .לעיתים הם נרשמים
בתווים עצמם ולעיתים באמצעות סימן גראפי מעל הצליל המעוטר .אולם בעוד שבמוסיקה
המערבית שומר הזרקא לרוב על אופיו העיטורי ,בזמר העברי הוא אינו נשאר ברמת
העיטוריות בלבד כי אם מהווה תבנית מלודית בסיסית הבונה את הלחן ואת כלל התנועה
המלודית .הוא מופיע בעושר צורני רב ובדרכי הסוואה מגוונות עד כי לעיתים קשה להבחין
בו 81.הוא עשוי להופיע על כל אחת ממדרגות הסולם ,אולם הוא שכיח יותר בהופעתו על
צליל היסוד ועל המדרגה ה ,4 -שני צלילים הלוקחים חלק בתא הקוורטה עליו מבוססים רבים
משירי הזמר העברי.
השיר "לילה רד" )י .קרני .התמליל אינו בנמצא( מדגים שימוש במגוון התבניות הנגזרות מן
הזרקא .תיבות  9 ,3 ,1ו 11 -מציגות תבנית של זרקא חסר על המדרגה ה 5 -בסולם ,ואילו
תיבות  8 ,6 ,4 ,2ו 12 -מציגות זרקא מורחב על צליל היסוד המחובר לזרקא הפוך על צליל
היסוד .תיבות  5ו 7 -מציגות גם הן זרקא מורחב על צליל היסוד בתוספת זרקא חסר על
המדרגה ה .3 -ניתן להרחיק לכת ולומר כי השיר כולו מבוסס על תבנית הזרקא על
גרסאותיה השונות.
81

הרצל שמואלי .הזמר הישראלי ,עמ' .2-8
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דוגמא מס' " :66לילה רד" )שיר מס' (47

הפשטא :תבנית מלודית המורכבת מקפיצה עולה של קווינטה זכה מצליל היסוד אל המדרגה
ה 5 -וירידה בסקונדה גדולה אל המדרגה ה.4 -
דוגמא מס'  :67תבנית הפשטא

הפשטא מקשר בין צליל היסוד למדרגה ה 4 -באמצעות המדרגה ה 5 -שמעליה ,והוא יוצר
ציפייה להתפשטות והמשכיות .על כן הוא אופייני בעיקר כנוסחת פתיחה ואינו אופייני
לסיום 82.הפשטא מופיע בתכיפות בשירי הזמר של ולבה במיקומים סטרוקטוראליים שונים.
לעיתים קרובות מחבר אותו ולבה לתבנית מלודית יורדת של  1 < 2 < 3המקדימה אותו.
דוגמא מס'  :68צירוף תבנית הפשטא עם התבנית המלודית של 1 < 2 < 3

תבנית הפשטא מהווה מוטיב מרכזי בשיר "שבת" )ש .בס( .המשפט הפותח מבסס תחילה
את צליל היסוד באמצעות עלייה צועדת למדרגה ה 3 -ובחזרה ,כשלאחריה בא הפשטא
)תיבות  1-2ו .(3-4 -למעשה מסתתרת כאן תבנית הצירוף שהוזכרה קודם לכן ,אם כי
החזרה המשולשת על צליל היסוד לפני העלייה למדרגה ה 5 -מטשטשת במקצת את החיבור
בין שתי התבניות .בראשית משפטו השני של השיר )תיבות  5-6ו 9-10 -החוזרות( מקבלת
התבנית המצורפת טיפול סקוונציאלי :בעוד שבחוליה הסקוונציאלית הראשונה ,מקשרת
התבנית בין צליל היסוד למדרגה ה ,4 -הרי שבחולייתה השנייה שאיננה "ריאלית" )ומכאן
שגודל המרווחים אינו זהה במדויק לזה שבחוליה הקודמת( היא מותקת בצליל אחד למטה
ומקשרת בין המדרגה ה 7 -הטבעית למדרגה ה .3 -המדרגה ה 4 -שתפקדה בחוליה
הראשונה כצליל המעוטר ,הופכת עתה לצליל המעטר מלמעלה של המדרגה ה.3 -
 82הרצל שמואלי .הזמר הישראלי ,עמ' .37
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דוגמא מס' " :69שבת" )שיר מס' (66

המרכא :תבנית מלודית המעטרת גם היא את המדרגה ה 4 -באמצעות קפיצה עולה בטרצה
קטנה מן המדרגה ה 5 -אל ה 7 -הטבעית וקפיצה יורדת בקוורטה זכה אל המדרגה ה.4 -
דוגמא מס'  :70תבנית המרכא

בשיר "שה וגדי" )א .שלונסקי( מקבלת תבנית המרכא תפקיד מוטיבי .השיר בנוי מבתים
קצרים שביניהם פזמון חוזר )תיבות  ,(1-2כשכל בית מורכב ממשפט בן תיבה אחת החוזר
על עצמו פעמיים על בסיס תמליל שונה )להוציא את הבית השלישי( .הבית הראשון )תיבות
 (3-4מציג את המרכא במיקומו המסורתי כמעטר המדרגה ה .4 -בבית השני )תיבות (5-6
מופיע המרכא בווריאנט :ירידה בקוורטה זכה מצליל האוקטבה דרך המדרגה ה 5 -אל
המדרגה ה .4 -אמנם לא נעשה כאן שימוש מדויק בצלילי המרכא או בסדר מרווחיו ,אך ניתן
להבחין בקשר הישיר למרכא שהופיע בבית הראשון ,הן בשל המיקום הזהה בתוך הבית ,הן
בשל התבנית הריתמית הזהה ,והן בשל צליל המטרה המשותף  -המדרגה ה .4 -בבית
השלישי )תיבה  (7מופיע המרכא בגרסה נוספת :הוא שומר על סדר המרווחים המדויק של
התבנית ,אולם הפעם הוא מעטר את המדרגה ה .7 -כאן מנצל ולבה את זהותם של שני
הטטרקורדים במודוס האאולי ומתיק את המרכא למיקומו התואם בטטרקורד העליון ובכך
מחזק את המדרגה ה 4 -שעשויה להישמע כאן כצליל יסוד זמני 83.אולם הפעם בוחר ולבה
שלא לחזור פעמיים על המשפט באופן מדויק ,וזאת על מנת לאפשר חזרה אל צליל היסוד דו
לקראת סיום השיר .כצפוי ,הוא איננו מוותר על תבנית המרכא ,אך הפעם מביא אותה
במיקומה המסורתי כמעטרת המדרגה ה) 4 -תיבה  .(8ולבה יוצר בשיר מעין התפתחות
מתמדת באמצעות תבנית מלודית אחת והווריאנטים שלה .בכל אחד מן הבתים עולה תבנית
83

על זהותם של שני הטטרקורדים המחוברים במודוס האאולי ,ראה עמ' .58
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המרכא במיקומה המנעדי ובבית השלישי ,לאחר שמגיעה לשיא מנעדי ,יורדת חזרה
למיקומה המקורי.
דוגמא מס' " :71שה וגדי" )שיר מס' (68

תבנית הקוורטה החוזרת :תבנית מלודית זו לא נמנית על התבניות המלודיות שמזכיר
ה .שמואלי במחקרו .היא מבוססת על קפיצה מלודית של קוורטה זכה בין צליל היסוד לבין
המדרגה ה 4 -שמעליו ,קפיצה המחזקת ומבליטה את שני צלילי תא הקוורטה המהווה בסיס
לרבים משירי הזמר .אולם לא די לולבה בכך ,אלא שהוא מפתחה לידי תבנית המורכבת
מקפיצות חוזרות ונשנות בין צלילי הקוורטה ,כשכל אחת משתי המדרגות יכולה לפתוח את
התבנית כמו גם לחתום אותה .בדומה לתבניות האחרות שהוזכרו לעיל ,גם תבנית זו
מדגישה את המדרגה ה ,4 -אולם בשונה מהן ,היא מבוססת על מהלכים קופצים וכלל אינה
כוללת צעדים ,מה שתורם להבלטתה היתרה )אם כי גם תבנית המרכא אינה כוללת צעדים(.
התבנית אופיינית בעיקר לשירי זמר בעלי אופי מוטורי וטמפו מהיר יחסית.
בשיר "יום הולדת" )ש.בס( מופיעה התבנית במיקומה בין המדרגה ה 1 -ל.4 -
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דוגמא מס' " :72יום הולדת" )שיר מס' (36

ב"שיר הגשם" )ל .גולדברג( מקבלת התבנית גם הצדקה חוץ מוסיקלית ,כמעין חיקוי לטיפות
הגשם.
דוגמא מס' " :73שיר הגשם" )שיר מס' (72

בשיר "הורה סחרחורת" )נ .אלתרמן( מדגים ולבה שימוש מוטיבי בתבנית הקוורטה החוזרת,
אם כי במיקומים שונים בסולם .תחילה היא מופיעה במיקומה המסורתי בין המדרגה ה1 -
ל) 4 -תיבה  ,(2לאחר מכן מופיעה בין המדרגה ה 5 -ל 1 -של המודוס היוני המקביל )תיבה
 ,(5ולבסוף בין המדרגה ה 5 -ל 1 -של המודוס מי אאולי .בהופעתה זו היא מביאה לשיא
מנעדי ונושאת עימה גוון חסידי.
דוגמא מס' " :74הורה סחרחורת )שיר מס' (26

רעיון המטוטלת בין שני צלילים עשוי להופיע אצל ולבה גם במרווחים מלודיים אחרים ,אם כי
באופן שכיח פחות .כך למשל ב"שיר לנטע" )ל .קיפניס( אשר חלקו הראשון מבוסס על מוטיב
של קווינטה חוזרת.
דוגמא מס' " :75שיר לנטע" )שיר מס' (80
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4ג .תבניות קדנציאליות
בשפת הדיבור ,נקבע סיומו של המשפט הטקסטואלי באמצעות ירידת האינטונציה והפסקה
שמטרתה הן טכנית  -שאיפת אוויר ,והן תוכנית  -יצירת חציצה בין נושא לנושא .באם יסתיים
המשפט באינטונציה עולה ,הרי שיתפרש כשאלה ומכאן שלא יבוא על סיומו אלא יעורר
ציפייה להמשך  -לתשובה .המוסיקה ,כפי שנתגבשה בתרבות המערבית ,אימצה לעצמה
מוסכמות אלו ,וגם היא בונה עצמה באמצעות משפטים .סיום המשפט מוגדר על ידי הקדנצה
)מלשון  Cadereשפירושה באיטלקית "ליפול"( המחקה את נפילת האינטונציה במשפט
המדובר .הקדנצה החזקה ביותר המביאה לסגירה מוחלטת של המשפט המוסיקלי היא
"הקדנצה האותנטית המושלמת" המושתתת על מהלך הרמוני של דומיננטה לטוניקה,
כשהבאס קופץ מהמדרגה ה 5 -למדרגה ה 1 -והסופראן כובש גם הוא את יעדו  -המדרגה
ה ,1 -לרוב בתנועה צועדת יורדת או עולה .אקורד הטוניקה במצב יסודי ,כשבשני הקולות
החיצוניים )הסופראן והבאס( מצוי צליל הטוניקה ,מעניק תחושת יציבות מלאה .אולם לעיתים
עשוי להופיע בסופראן צליל אחר מתוך אקורד הטוניקה ,לעיתים קרובות צליל הטרצה ,והרי
שאז תהיה זו קדנצה אותנטית בלתי מושלמת ,שכן היא איננה מביאה ליציבות מוחלטת.
ולבה מאמץ לעצמו את העקרונות הקדנציאליים של המוסיקה המערבית ,אולם מכיוון
שמדובר ברפרטואר חד קולי שאינו מושתת על העקרונות הטונאליים  -הרמוניים ,עליו
להתאימם לצרכיו הוא .הוא יוצר תבניות מלודיות קדנציאליות המביאות לסגירה מלאה על
צליל היסוד בערך ריתמי ארוך ובמיקום מטרי חזק יחסית ,אם על פעמה חזקה או אם על
חלקה החזק של פעמה חלשה.
אחת מן התבניות הקדנציאליות השכיחות היא ירידה סקונדיאלית מן המדרגה ה 4 -או ה3 -
אל צליל היסוד של הסולם ,כשלעיתים קרובות היא באה כהמשך לירידה מן המדרגות ה6 -
או ה.5 -
דוגמא מס'  :76תבניות קדנציאליות של ירידה סקונדיאלית לעבר צליל היסוד

לא ניתן להתעלם מקשרה הברור של תבנית זו אל המסורת המערבית ,בה אחת מן התבניות
המלודיות האופייניות ביותר לקול העליון בקדנצה מבוססת על מהלך סקונדיאלי יורד שסיומו
במדרגה  2הנפתרת לצליל היסוד.
בשיר "באגוזים נשחקה" )י .אלתרמן( חל שימוש בלעדי בתבנית קדנציאלית זו ,כשכל אחד
מארבעת משפטי השיר מסתיים בה.
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דוגמא מס' " :77באגוזים נשחקה" )שיר מס' (5

לעיתים קרובות עשויה להופיע התבנית בווריאנטים שונים הכוללים את המדרגה ה7 -
הנמוכה שמתחת לצליל היסוד .בכך מקבל צליל היסוד תמיכה גם מן המדרגה ה 2 -שמעליו
וגם מן המדרגה ה 7 -שמתחתיו.
דוגמא מס' " :78כתתנו בלילה צועדת" )שיר מס' (42

תבניות קדנציאליות אחרות השכיחות בקורפוס המחקר ,הן אלו המקשרות בין המדרגה
ה 4 -לצליל היסוד דרך המדרגות השכנות לו :ה 7 -ו/או ה .2 -הן עשויות להופיע במגוון
ווריאנטים מלודיים וריתמיים.
דוגמא מס'  :79תבניות קדנציאליות המקשרות בין המדרגה ה 4 -לצליל היסוד

לכאורה ,ניתן לזהות באחדות מן התבניות הנ"ל את אוסף הצלילים של האקורד המז'ורי,
אולם בפועל אין לאוסף זה כל משמעות אקורדית  -הרמונית .הוא נוצר במטרה לקשר בין
המדרגה ה 4 -לצליל היסוד באמצעות הצלילים השכנים של צליל היסוד ועל כן משמעותו
מלודית גרידא.
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להלן מספר דוגמאות להופעתן של תבניות קדנציאליות מסוג זה בשירי הזמר של ולבה:
דוגמא מס' " :80רוח" )שיר מס' (64

דוגמא מס' " :81ביכורים" )שיר מס' (7

דוגמא מס' " :82יום הולדת" )שיר מס' (36

דוגמא מס' " :83שבת" )שיר מס' (66

תבנית קדנציאלית נוספת בה משתמש ולבה ,אם כי באופן מועט ,היא זו של מדרגה 5
הקופצת בעלייה לצליל היסוד .תבנית זו אופיינית כאמור למהלך הבאס בקדנצה האותנטית
)אם כי לעיתים עשויה להופיע גם בקול העליון( ונושאת אופי מערבי מובהק ,מה שעשוי
להסביר את נדירותה בקורפוס.
השיר "הפרפר לפרח" )ח .נ .ביאליק( יכול היה להסתיים בנקל בראשית תיבה  ,23אולם
ולבה בוחר לחזור על המילה האחרונה בתמליל "מגיא" במסגרת תבנית של מדרגה 5
הקופצת בעלייה לצליל היסוד ,ובכך מביא לסיום חגיגי יותר במיקום אוקטבי גבוה.
דוגמא מס' " :84הפרפר לפרח" )שיר מס' (29
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תבנית האתנח  -מורכבת מזרקא על המדרגה ה 4 -וקפיצה יורדת של קוורטה זכה אל צליל
היסוד של הסולם .בדומה לפשטא ,גם האתנח מקשר בין שני צלילי תא הקוורטה ,אולם
בניגוד אליו הוא מוביל מן המדרגה ה 4 -אל צליל היסוד ומביא לידי הרפיה ותחושת סיום ,אם
באופן מלא או אם באופן חלקי.
דוגמא מס'  :85תבנית האתנח

אמנם שמואלי מציין במחקרו את האתנח כתבנית קדנציאלית שכיחה ,אולם בשירי הזמר של
ולבה כמעט ולא נמצא בה שימוש.
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 .5המנעד
בדיון על מנעדם של שירי הזמר של ולבה אתייחס לארבעה פרמטרים :טווח המנעד ,גובהו
האבסלוטי של טווח המנעד ,תהליך פריסת המנעד וצלילים תוחמי מנעד.

5א .טווח המנעד
טווח המנעד הוא המרווח הנוצר בין הצליל הנמוך ביותר בשיר לזה הגבוה ביותר .אין טווח
המנעד מחייב כי כל הצלילים אשר במסגרתו יקחו חלק במלאי הצלילים הבסיסי של השיר,
וכמו כן ,עשויים להיכלל בו גם צלילים שאינם משתייכים למלאי הבסיסי.
להלן התפלגות שירי הזמר של ולבה ,מטווח המנעד הגדול ביותר אל טווח המנעד הקטן
ביותר:
 1במנעד של טרדצימה גדולה
 1במנעד של דואודצימה זכה
 6במנעד של אונדצימה זכה
 4במנעד של דצימה גדולה
 7במנעד של דצימה קטנה
 21במנעד של נונה גדולה
 4במנעד של נונה קטנה
 21במנעד של אוקטבה זכה
 2במנעד של ספטימה גדולה
 7במנעד של ספטימה קטנה
 8במנעד של סקסטה גדולה
 1במנעד של קווינטה זכה

על פי ההתפלגות ,כשני שליש משירי הזמר ) 55במספר( תחומים בטווח מנעד הנע בין
ספטימה קטנה לנונה גדולה ,טווח מנעד המתאים לביצוע בידי ציבור חסר הכשרה קולית
ומוסיקלית ,וכן מאפשר שימוש בכל מדרגות הסולם )אם כי לא בהכרח קורה כך בפועל(.
טווח מנעד זה תואם פחות או יותר גם ליכולת השירתית של ילדים ,שמנעדם האופטימלי הוא
כזה שאינו עולה על אוקטבה זכה ,מנעד המאפשר שירה מדויקת ונקייה יותר 84.אם נצא
מנקודת הנחה כי רבים משירי הזמר של ולבה נועדו מלכתחילה לשירת ילדים ,הרי שגם על
שיקול זה להיות משמעותי בבחירת טווחי המנעד.
מנגד ,בולטת בגודלה קבוצת שירי הזמר שטווח מנעדם עולה על נונה גדולה ) 19במספר(,
טווח שנראה כי עשוי להקשות על ביצוע השיר בידי קהל יעד חסר הכשרה קולית ומוסיקלית,
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קלאודיה גלושנקוף .היכולת הקולית בגיל הרך )תל-אביב :מכון מופת ,(1999 ,עמ' .79
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אך בפועל מתגלה כי טווח מנעדם קטן הרבה יותר ואילו במהלך השיר חלה חריגה חד או דו
פעמית אל הצלילים תוחמי המנעד .כמו כן ,חמישה שירים מקבוצה זו הם הורות או שירי לכת
שאינם מבוססים על תמליל ויתכן מאוד כי נועדו מלכתחילה לביצוע בידי כלי נגינה .מכאן
שטווח המנעד איננו מהווה מגבלה משמעותית בביצועם.
שני משפטיו הראשונים של "שיר אסיף " )כותב התמליל אינו ידוע( תחומים בפועל בטווח
מנעד של סקסטה גדולה .רק במשפט השלישי המסיים את השיר )תיבות  ,(9-13חורג ולבה
מטווח זה לעבר תוחמי המנעד :רה bשני כתוחם המנעד העליון המופיע פעם בודדת )תיבה
 (9וסי bקטן כתוחם המנעד התחתון המופיע פעמיים )תיבות  9ו.(11 -
דוגמא מס' " :86שיר אסיף" )שיר מס' (69

תשעה שירי זמר תחומים במנעד הקטן מספטימה ומכאן שבהכרח לא תקחנה בהם חלק כל
מדרגות הסולם הדיאטוני .תופעת שירי הזמר התחומים במנעד הקטן מאוקטבה ושמלאי
צליליהם קטן משבעה ,נפוצה בזמר העברי ובאה לידי ביטוי גם במסגרת טטרקורד ואף
טריקורד .י .אדל מקביל את ההסתפקות במעט צלילים לחיי החלוצים בארץ ישראל" :חיים
פרימיטיביים אשר חלוצינו ,בהסתלקותם מן הציוויליזציה האירופאית ,בחרו בהם; החיים
האלה בחיק הטבע ,הפרימיטיביים והבריאים כאחד ,לא דרשו ביטויים מוסיקליים מסובכים,
והצטמצמו בשירים פרימיטיביים בלבד ,אשר מהם השתקפו חיים אלה".
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מ .רבינא,

לעומתו ,רואה בנטייה לצמצום מספר הצלילים דווקא ביטוי לשאיפה למזרח העתיק.
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אולם יתכן כי קיימת סיבה נוספת לצמצום ,סיבה דידקטית במהותה :לעיתים קרובות נכתבו
שירי הזמר מתוך צורך כנה למלא חסרים בחיי החברה ,התרבות והחינוך .עם ייסודם של
מוסדות חינוך לפעוטות ,ילדים ונוער הלכה וגברה הדרישה לשירי זמר בשפה העברית,
לצרכיהן החינוכיים של הגננות והמורות .ואכן מלחיני הזמר העברי ,ביניהם ולבה ,הקדישו
מזמנם ומרצם לחיבור שירי ילדים .הצורך הפדגוגי ברפרטואר קליט וקל לביצוע המתאים
לשירת ילדים ,הביא לחיבור שירי זמר המבוססים על מלאי צלילים קטן בטווח מנעד מצומצם,
מתוך הנחה שיהיו קלים יותר לקליטה ולשירה )אם כי אין אלו תנאים מספיקים ליצירתו של
שיר פשוט וקליט ,וודאי שלפרמטרים מוסיקליים נוספים תהיה השפעה על פשטותו וקליטותו
85

יצחק אדל .השיר הארץ ישראלי ,עמ' .17
86
מנשה רבינא .השירים לעם בארץ ישראל ,עמ' .10
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של שיר( .מעניין הוא כי לא נמצאו בקורפוס המחקר שירי זמר רבים התואמים לקטגוריה זו,
חרף ריבוי שירי הילדים ,אם כי אלו שנמצאו הם אכן ברובם שירי ילדים מובהקים או שירי חג
ומועד שסביר כי יועדו לקהל יעד צעיר" :הקוקיה" )ש .גלוזמן(" ,מרגנית" ו"שיר לנטע"
)ל .קיפניס(" ,שיר השתיל" )י .שנהר(" ,שיר לפסח" )ד .שמעוני(" ,באגוזים נשחקה"
)י .אלתרמן( ו"לשיבולת" )כותב התמליל אינו ידוע(.
ניתן לסכם ולומר כי קורפוס המחקר כולל שירי זמר שטווח מנעדם אינו אחיד :שירי זמר בעלי
טווח מנעד גדול יחסית לצד שירי זמר בעלי טווח מנעד מצומצם ,אם כי לא מצומצם מאוד )לא
נמצאו בקורפוס שירי זמר שטווח מנעדם קטן מקווינטה זכה( .מרבית השירים שומרים על
טווח מנעד ממוצע של אוקטבה או נונה המאפשר שירה נוחה ובטוחה ,וגם באלו החורגים
מטווח זה ,החריגה איננה גדולה ואיננה תכופה.

5ב .גובהו האבסלוטי של טווח המנעד
על מנת להבטיח התאמתם של שירי הזמר לביצוע בידי הקהל הרחב ,לא די לולבה בטווח
מנעד מתאים כי אם גם בגובה אבסלוטי מתאים .אם נצא מנקודת הנחה כי שירי הזמר יועדו
לביצוע על ידי גברים ,נשים וילדים כאחד ,הרי שמן הראוי לבחור במיקום הנוח לשירה לכולם
גם יחד .ולבה בוחר לנצל בעיקר את צלילי האוקטבה הראשונה ,אלה הנוחים ביותר לשירת
נשים וילדים ,בהנחה כי יושרו על ידי הגברים באוקטבה אחת למטה .החריגה מטווח
האוקטבה הראשונה היא בעיקר לעבר צלילי הטטרקורד התחתון של האוקטבה השנייה -
מדו 2עד פה ,2ולצלילי הטטרקורד העליון של האוקטבה הקטנה  -מסול קטן עד דו .1בכל
הקורפוס לא עולה המנעד מעל לסול 2ולא יורד מתחת לסול קטן ,וגם הופעתם של צלילים
אלה ,נדירה היא .נראה כי גובהו האבסלוטי של טווח המנעד מהווה עבור ולבה גם שיקול
מרכזי בבחירת גובהו של צליל היסוד.

5ג .תהליך פריסת המנעד
ולבה יוצר מודל שכיח של שיר בו חל תהליך הדרגתי של פריסת המנעד הבא לידי ביטוי
בשני אספקטים :גדלי המרווחים והמדרגות בסולם .הוא נוהג לפתוח במרווחים מלודיים
קטנים כגון סקונדות וטרצות ,ורק לאחר מכן להביא מרווחים מלודיים גדולים יותר של
קוורטות ,קווינטות ואף גדולים עוד יותר )אם כי הם אינם נפוצים( .במקביל ,הוא חושף
בהדרגה את מדרגות הסולם כשלרוב ,נקודת המוצא היא צליל היסוד .תחילה חושף ולבה
מספר מדרגות הקרובות לצליל היסוד התורמות לביסוסו ,ביניהן ה ,2 -ה 3 -וה .7 -בהמשך
מרחיב את המנעד אל המדרגות ה 4 -וה 5 -ואז באה הרחבה נוספת בחלקו העליון של
המנעד אל המדרגות ה 6 -ו/או ה 7 -ולעיתים גם אל צליל האוקטבה .לבסוף ,ישוב ולבה
ויצמצם את המנעד לקראת סיום השיר על צליל היסוד .תהליך זה איננו חד משמעי ,ויכול
לבוא לידי ביטוי באופנים שונים ,אולם עקרון ההדרגתיות בפריסת המנעד הוא הדבר
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המשותף לקבוצה משמעותית של שירי זמר בקורפוס.
"שיר הגשם" )ל .גולדברג( מדגים היטב תהליך זה :הוא נפתח בעלייה של טרצה קטנה
מצליל היסוד למדרגה ה 3 -המקבלת מייד מילוי דיאטוני של המדרגה ה .2 -בתיבה 2
מתרחב המנעד בקפיצה עולה של קוורטה מן המדרגה ה 1 -ל ,4 -המקבלת גם היא פיצוי
באמצעות צעדים דיאטוניים יורדים .לאחר חזרה על שתי התיבות הפותחות ,מתרחב בתיבה
 5המנעד באמצעות קפיצה מן המדרגה ה 4 -אל ה 6 -ופיצוי דיאטוני צועד בירידה חזרה
לצליל היסוד .חזרתה של תיבה זו מביאה לסיום חלקו הראשון של השיר ,אך לא לפני שתחול
הרחבה נוספת ,הפעם לעבר המדרגה ה 7 -התוחמת את חלקו התחתון של המנעד .בחלקו
השני של השיר ,מבסס ולבה את המנעד שנפרס לפנינו זה מכבר :בתיבה  ,8מבסס את חלקו
התחתון )מן המדרגה ה 7 -שמתחת לצליל היסוד ועד ל 4 -שמעליה( ובתיבה  ,9מבסס את
חלקו העליון )מהמדרגה ה 3 -ועד ל 6 -שמעליה( .בתיבה  10מתרחב שוב המנעד ,הפעם
לעבר המדרגה ה 7 -התוחמת את המנעד העליון המהווה שיא מנעדי שלאחריו ,לא נותר
לולבה אלא לצמצם בחזרה את המנעד בתהליך הפוך ומזורז ולהביא לסיום השיר.
דוגמא מס' " :87שיר הגשם" )שיר מס' (72

פריסת המנעד ההדרגתית תואמת את תכונותיו הטבעיות של הקול האנושי :בהנחה כי צליל
היסוד של הסולם נמצא במיקום אוקטבי נוח לשירה ולרוב יתחיל השיר בצליל זה או בקרבתו,
הרי שככל שנתרחק ממנו לעבר תחומי מנעד קיצוניים )בעיקר לעבר חלקו הגבוה של
המנעד( ,כך עשויה להיות השירה קשה יותר עבור הקול האנושי הבלתי מיומן .פתיחת
המנעד באופן הדרגתי מאפשרת לקול להתחמם ולהגיע לתחומי המנעד הקיצוניים בצורה
הדרגתית .יתרונותיו של תהליך זה באים לידי ביטוי לא רק בפן הווקאלי  -טכני .הוא יוצר
עקומה מלודית קמורה המייצגת באופן הדרגתי את השינויים בזמן של הפרמטרים
המוסיקליים ,במקרה זה של פרמטר הגובה ,אם כי מטבע הדברים עשויים להתלוות לו
פרמטרים נוספים כגון העוצמה ומשכי הצליל .העקומה יוצרת עלייה הדרגתית בגובה הצליל
לעברו של שיא אחד ,ממנו מתבצעת ירידה הדרגתית לעבר נקודת המוצא .העקומה הקמורה
מהווה סכמה טבעית המאפיינת תהליכים הבאים לידי ביטוי גם בעולם החוץ אמנותי ,ויתרונה
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הגדול הוא בכך שהיא מוכרת למאזין מחיי היומיום גם אם איננו מודע לכך ,וכן שניתן לנבא
את אופן התפתחותה ואת נקודת סיומה.
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בתהליך פריסת המנעד בא לעיתים לידי ביטוי תפקודן של התבניות המלודיות האופייניות
לשירי הזמר של ולבה הלוקחות חלק בבניית התהליך.
משפטו הראשון של השיר "אל הכוכב" )ש .טשרניחובסקי( חושף את טווח המנעד שבין
המדרגה ה 7 -שמתחת לצליל היסוד למדרגה ה 4 -שמעל לצליל היסוד .ולבה עושה זאת
באמצעות תבניות עיטוריות הנגזרות מן הזרקא :תבנית שכן תחתון על המדרגה ה) 4 -תיבות
 ,(1-2תבנית זרקא על צליל היסוד )תיבות  (2-3ותבנית שכן עליון על צליל היסוד )תיבות
 .(3-4המשפט השני חושף שני צלילים נוספים בחלקו העליון של המנעד :תבנית הפשטא
חושפת את המדרגה ה) 5 -תיבות  4-5של וולטה שנייה( 88ותבנית המרכא חושפת את
המדרגה ה) 7 -תיבות  .(6-7המדרגה ה 6 -כלל לא לוקחת חלק במלאי הצלילים ומכאן ששיר
זה מבוסס על שורה אנונימית דמוית אאולי .משפטו השלישי של השיר מצמצם שוב את
המנעד באמצעות תבנית הפשטא בגרסה חסרה ללא צליל היסוד של הסולם )תיבות  9ו11 -
כולל קדמות( ומסתיים בתבנית הזרקא על צליל היסוד )תיבות  10ו.(12 -
דוגמא מס' " :88אל הכוכב" )שיר מס' (2
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Cohen, Dalia. "Directionality and Complexity in Music", Musikometrika 6. Boroda, M. G.,
ed. (Bochum: Brockmayer, 1994), 51-53.
 88אמנם מתבצעת נשימה בין צליל היסוד המסיים את המשפט הראשון למדרגה ה 5 -הפותחת את המשפט
השני ,אך עדיין תבנית הפשטא באה לידי ביטוי.
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5ד .צלילים תוחמי מנעד
קיימת משמעות מיוחדת לצלילים התוחמים את המנעד ,הן את חלקו העליון והן את חלקו
התחתון .זאת בהנחה כי צליל הנמצא בקצה המנעד יבלוט יותר לאוזן כיוון שבכל תבנית
מלודית בה יקח חלק ,יהווה צליל פינה  -צליל שהכניסה אליו תהיה מכיוון אחד והיציאה ממנו
לכיוון הנגדי .על כן ,יש משמעות לתפקידו בתוך המערכת הסולמית וכן למרווח הנוצר בינו
לבין צליל היסוד של הסולם.
צליל תוחם מנעד תחתון :ב 47 -שירי זמר )מעל למחצית משירי הקורפוס!( תוחמת
המדרגה ה 7 -האאולית את חלקו התחתון של המנעד .תיחום זה אופייני מטבע הדברים
לשירי זמר המבוססים על אב טיפוס מודאלי אאולי והוא תורם רבות להבלטתה של המדרגה
ה 7 -התופסת מקום מרכזי בשירי הזמר של ולבה.
השיר "יום הולדת" )ש.בס( מדגים הבלטה יתרה של המדרגה ה 7 -האאולית התוחמת את
המנעד התחתון.
דוגמא מס' " :89יום הולדת" )שיר מס' (36

בשירי זמר רבים נוספים נכללת המדרגה ה 7 -שמתחת לצליל היסוד בטווח המנעד ,אולם
היא איננה תוחמת אותו שכן חלה במהלך השיר ירידה אל צלילים נמוכים ממנה ,אם כי באופן
שאינו תכוף .רק בשני שירי זמר המבוססים על אב טיפוס מודאלי אאולי כלל לא נכללת
המדרגה ה 7 -בטווח המנעד התחתון )ומכאן שצליל היסוד עצמו הוא זה שתוחם את
המנעד( ,עובדה המעידה גם היא על חשיבותה הרבה של מדרגה זו .כך בשיר "הורה
מדורה" )נ .אלתרמן( המבוסס על שורה אנונימית דמוית אאולי ,ובשיר "בגליל" )א .ברוידס(
המבוסס על פנטקורד על בסיס צליל היסוד של הסולם.
בשירי זמר המבוססים על אב טיפוס מודאלי יוני ,תיחום המנעד התחתון על ידי המדרגה
ה 7 -איננו אופייני ,כיוון שזו מצויה במרווח מחצית הטון מצליל היסוד ומיקומה כצליל תוחם
עשוי דווקא להדגישה ,דבר ממנו מעוניין ולבה להימנע.
יתר מדרגות הסולם שכיחות פחות כתוחמות את חלקו התחתון של המנעד.
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צליל תוחם מנעד עליון :גם צליל זה מקבל הבלטתו מעצם היותו תוחם מנעד ,אולם נטייתו
להתבלט גדולה הרבה יותר מזו של תוחם המנעד התחתון .בכ 20 -שירי זמר תוחם את
חלקו העליון של המנעד צליל האוקטבה של הסולם .בעוד שבמוסיקה המערבית צליל
האוקטבה מתפקד לרוב כצליל מטרה המופיע באופן תכוף ומשמש כצליל יסוד לכל דבר ,הרי
שכאן הוא מקבל על עצמו תפקיד שונה לחלוטין .כמעט בכל שירי הזמר בקבוצה ,הופעתו
היא חד או דו פעמית ותפקידו העיקרי הוא כמעטר מדרגה אחרת בסולם .תפקידו זה
מתאפשר הודות להעדרו של הטון המוביל ,שבלעדיו אין עוד הכרח במשיכה כלפי מעלה אל
צליל האוקטבה.
בשיר "רמי רם רץ לגן" )ל .קיפניס( מופיע צליל האוקטבה פעם אחת ויחידה )תיבה  (7וברור
שאיננו מתפקד כצליל מטרה .הוא לוקח חלק בתבנית מרכא )דוגמא  (90.1המורחבת
באמצעות צליל האוקטבה המצוי על פעמה חלשה בתיבה ,ומעטר מלמעלה את המדרגה
ה) 7 -דוגמא .(90.2
דוגמא מס'  :90תבנית מרכא ותבנית מרכא מורחבת

דוגמא מס' " :91רמי רם רץ לגן" )שיר מס' (65

העדרו של הטון המוביל מן השורה הסולמית מאפשר לא רק החלשה משמעותית של צליל
האוקטבה ,כי אם גם התהוותה של שורה סולמית בה צליל האוקטבה נעדר כליל .זאת מפני
שהמדרגה ה 7 -האאולית איננה דוחפת עוד לצליל האוקטבה באותו הכח בו דוחף הטון
המוביל ,ועל כן איננה מחוייבת בפתרון כלפי מעלה .במקרים אלו ,משמשת המדרגה ה7 -
כתוחמת המנעד העליון ומקבלת הדגשה יתרה מעצם היותה הגבוהה ביותר במנעד ,אך בו
בזמן מדגישה גם את העדרו של צליל האוקטבה כמאפיין מערבי מובהק .בניגוד לתפקודה
כתוחמת המנעד התחתון ,כאן ,מן הסתם ,אין באפשרותה לתמוך בצליל היסוד מלמטה שכן
צליל היסוד שמעליה כלל לא נמצא בטווח המנעד .מכאן שהיא עשויה לתפקד או כצליל מטרה
או כצליל מעטר במגוון תבניות .תיחום עליון של המנעד על ידי המדרגה ה 7 -אופייני ל15 -
שירי זמר בקורפוס.
בשיר "גשם משמים רד" )י .בר דעת( מופיעה המדרגה ה 7 -כתוחמת המנעד העליון בשני
תפקודים שונים :בתיבה  2היא מופיעה במיקום מטרי חלש כחלק מתבנית המרכא המעטרת
את המדרגה ה .4 -הופעתה זו היא בגדר הכנה להופעתה הבאה )תיבה  (3המקבלת
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הדגשה באמצעות המיקום המטרי החזק ,מרווח האוקטבה הנוצר כלפי הצליל האחרון
בתיבה ,והחזרה עליה עם פתיחת המשפט הבא )תיבה .(5
דוגמא מס' " :92גשם משמים רד" )שיר מס' (10

ב 18 -שירי זמר תוחמת את המנעד העליון המדרגה ה 5 -היוצרת מרווח של קווינטה זכה
כלפי צליל היסוד .מרביתם מבוססים על שורה אנונימית דמוית אאולי ומכאן שהמדרגה ה6 -
כלל לא נכללת במלאי צליליהם .תפקידה השכיח של ה 5 -כתוחמת המנעד העליון הוא
לתמוך במדרגה ה 4 -שתחתיה .המהווה לעיתים קרובות צליל סטרוקטוראלי חשוב.
כך ב"שיר לפסח" )ד .שמעוני( במסגרת תבנית שכן עליון )תיבות  6ו.(8 -
דוגמא מס' " :93שיר לפסח" )שיר מס' (81

בשיר "לי טלה קטן" )ש .גלוזמן( מתפקדת המדרגה ה 5 -התוחמת את המנעד העליון כחלק
מתבנית הפשטא המעטרת את המדרגה ה) 4 -תיבות  3ו.(5 -
דוגמא מס' " :94לי טלה קטן" )שיר מס' (46

יתר מדרגות הסולם שכיחות פחות כתוחמות את חלקו העליון של המנעד בשירי הזמר של
ולבה.
ברבים משירי הזמר יוצר ולבה שיא מנעדי  -צליל אחד התוחם את המנעד בחלקו העליון או
התחתון ,אשר הופעתו לאורך השיר היא חד פעמית או דו פעמית בסמיכות .השיא בחלקו
העליון של המנעד מועדף על ולבה שכן אנו נוטים לתפוס את העלייה המלודית כאירוע
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המעורר מתיחות ,בעוד שירידה מלודית נתפסת כהרפיה ,במקביל לירידה האינטונטיבית של
הקול בסיומו של המשפט המדובר .כך נוצר תאום מלא בין התנועה המלודית העולה היוצרת
מתח לבין השיא המלודי בחלקו העליון של המנעד ,שההגעה אליו תהיה ,מטבע הדברים,
תמיד בעלייה.
בשיר "בשדה" )י .קרני( תוחם את חלקו התחתון של המנעד הצליל לה קטן ואת חלקו העליון
של המנעד תוחם הצליל דו  ,2הלא הוא המדרגה ה 6 -בסולם .בעוד שהתוחם התחתון
מופיע  3פעמים במהלך השיר ,הרי שהתוחם העליון מופיע פעם אחת ויחידה לקראת סיום
השיר ובכך מקבל את הבלטתו .בכך ,משתייך שיר זה לקבוצת שירי הזמר אשר להם
אופיינית המדרגה ה 6 -החסוכה.
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דוגמא מס' " :95בשדה" )שיר מס' (9

גם ב"שיר הגשם" )ל .גולדברג( וב"אל הכוכב" )ש .טשרניחובסקי( בהם דנתי בראשית הפרק,
בא לידי ביטוי שיא מנעדי ,הפעם על המדרגה ה 7 -התוחמת את המנעד העליון ,המופיעה
פעם אחת ויחידה במסגרת תבנית המרכא.
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על המדרגה ה 6 -החסוכה ,ראה עמ' .35-36
90
ראה דוגמאות תווים בעמ' .82-83
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 .6יחסי התמליל והלחן
בפרק זה יוצאים מתחום הדיון  10שירי זמר נעדרי תמליל 6 :הורות ,שני שירי לכת ושני שירי
זמר שתמלילם אינו בנמצא.

6א .מקורות טקסטואליים
הזמר העברי מבוסס על מקורות טקסטואליים שונים ,ביניהם שירי משוררים ופזמונאים,
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תמלילים מן המקרא וממקורות יהודיים נוספים ,תרגומים משפות זרות ומקורות אנונימיים.
ניתן לחלק את המקורות הטקסטואליים בקורפוס המחקר לשתי קבוצות:
א 68 .שירים שנכתבו בידי  25משוררים בשפה העברית .ולבה מגוון בבחירת המשוררים
ואינו מזוהה באופן מיוחד עם משורר כזה או אחר ,בעוד שבזמר העברי ניתן לעיתים למצוא
זיווג בין משורר למלחין שנהגו לעבוד יחד דרך קבע .אולם בכל זאת בולט מספר התמלילים
הגדול יחסית פרי עטם של לוין קיפניס ושמואל בס ,שהרבו לכתוב שירי ילדים .השירים
בקבוצה זו מתאפיינים בתכונות פואטיות :משקל פואטי ,חריזה וחלוקה ליחידות פואטיות
)בתים ופזמונים(.
להלן מספר השירים שנכתבו בידי המשוררים השונים ,אשר הולחנו על ידי ולבה:
 :10לוין קיפניס
 :9שמואל בס
 :6נתן אלתרמן
 :5אברהם ברוידס
 :4חיים נחמן ביאליק ,יהודה קרני
 :3אהרון אשמן ,לאה גולדברג ,שרה גלוזמן ,יצחק שנהר )שנברג(
 :2י .בר דעת ,שאול טשרניחובסקי ,אנדה עמיר ,אפרים תלמי
 :1יעקב אורלנד ,דן אלמגור )אלבלינגר( ,יצחק אלתרמן ,בתיה בן ברק ,פניה ברגשטיין,
משה דפנא ,אביגדור המאירי ,אברהם שלונסקי ,מתתיהו שלם )וינר( ,דוד שמעוני
)שמעונוביץ'(.
ב .חמישה שירי זמר שמקורם בפסוקים מן המקרא וממקורות יהודיים נוספים .הטקסט
המקראי ,בניגוד לשירי משוררים ,לרוב אינו מציית לנורמות הפואטיות המקובלות בשירה
המודרנית .לדברי מ .זמורה כהן ,בעוד שבתרבויות אחרות משמש הפסוק המקראי כבסיס
טקסטואלי לשירי דת ,הרי שבשירי הזמר העבריים המבוססים על הפסוק התנ"כי אין כל
נימה דתית שכן עבור הישראלי ,התנ"ך הוא קודם כל אישור עליון למעשיו בארץ .הפסוקים
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ההבחנה בין משוררים לפזמונאים מתייחסת למטרת הכתיבה :המשורר כותב שירים העומדים בפני עצמם
ושאינם מיועדים בהכרח להלחנה ,אם כי לעיתים קרובות מלחינים מוצאים בהם חומר מתאים להלחנה.
הפזמונאי ,לעומת זאת ,כותב תמלילים שנועדו מלכתחילה להלחנה ,ולעיתים קרובות עובד בשיתוף פעולה עם
המלחין .מכאן ואילך ,אשתמש במינוח "משוררים" לשתי הקטגוריות.
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הנבחרים בידי המלחינים הם אלה שתוכנם מבטא את המאחד את כלל ישראל.

92

6ב .חטיבות תוכן
חלוקת התמלילים בקורפוס לחטיבות תוכן אינה חד משמעית ,ולהלחנה עצמה עשויה להיות
עליה השפעה ,שכן לעיתים היא לוקחת את התמליל למקום שונה משהיה ומקנה לו אופי
חדש .ניתן לחלק את התמלילים לחמש חטיבות עקריות:
א .חטיבת שירי ילדים :כוללת תמלילים העוסקים במגוון נושאים  -חיות ,פרחים ,עונות
השנה ,משקעים ,משחקים ,הפעלות תנועה וכד' .המשותף להם הוא קהל היעד הצעיר אליו
הם מופנים ,אם כי נכללים בחטיבה גם כמה תמלילים שיתכן כי לא יועדו מלכתחילה לילדים.
התמלילים בחטיבה זו מתאפיינים רובם בחריזה ,משקל פואטי ברור ,בתים קצרים ,אוצר
מילים ומבנה פשוטים יחסית.
התמלילים המשתייכים לחטיבה זו" :שיר בוקר" )נ .אלתרמן(" ,רמי רם רץ לגן"" ,נחש הנייר",
"מרגנית" ו"הברד" )ל .קיפניס(" ,הכדור"" ,קוקיה" ו"לי טלה קטן" )ש .גלוזמן(" ,במעגל",
"רוח" ו"שיר הגשם" )ל .גולדברג(" ,המחול" )ש .בס(" ,על ראש הר חרמון" ו"דוד ירח
בשמים" )א .עמיר(" ,דב" ו"הפרפר לפרח" )ח .נ .ביאליק(" ,גשם משמים רד" )י .בר דעת(,
"הציפור" )ש .בס (" ,לשיבולת" )כותב התמליל אינו ידוע(" ,כלניות" )מ .דפנא( ו"סתיו"
)ב .בן ברק( .סה"כ  21 -תמלילים.
ב .חטיבת שירי חג ומועד :כוללת תמלילים שנכתבו לכבוד חגי ומועדי ישראל וכן כאלו
שניתן לשייכם לאחד החגים או המועדים ,אם כי לא בהכרח יועדו לכך מלכתחילה .רבים
מהם יכלו להכלל גם בחטיבת שירי הילדים שכן נכתבו עבור ילדי הגנים ובתי הספר היסודיים
במטרה ללמדם על החגים ומסורותיהם ,תוך הקניית צביון ישראלי יותר מאשר דתי .על כן
מאפייניהם דומים לאלו שצויינו בחטיבת שירי הילדים.
התמלילים המשתייכים לחטיבה זו" :ראש השנה"" ,שיר החנוכה"" ,יום הולדת"" ,ל"ג
בעומר"" ,שבת"" ,עם צאת השבת" ו"ביכורים" )ש .בס(" ,סוכתי" )י .אורלנד(" ,האסיף",
"שיר לנטע"" ,יום פורים חג הוא לנו"" ,יוצאים אנחנו" ו"דגל ישראל" )ל .קיפניס(" ,מהבהבת
השלהבת" )ד .אלמגור(" ,כד קטן" ו"שתיל קטן" )א .אשמן(" ,לחנוכה" ו"זמר לשבועות"
)א .ברוידס(" ,שיר השתיל" )י .שנהר(" ,שיר לפסח" )ד .שמעוני(" ,באגוזים נשחקה"
)י .אלתרמן(" ,שיר הביכורים" )א .תלמי( .סה"כ  22 -תמלילים.
ג .חטיבת שירי רועים :כוללת תמלילים העוסקים בעבודת רועה הצאן ואורח חייו .חטיבה
זו תופסת מקום חשוב בזמר העברי ,במקביל למקום החשוב שתפסה דמותו של רועה הצאן
בתרבות הישראלית המתהווה .נראה כי יש לכך שתי סיבות :האחת  -אבות האומה העברית
היו רועי צאן ומכאן שחידושה של דמות הרועה יוצרת זיקה ישירה אל העבר ההיסטורי של
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מיכל זמורה רול" .הפסוק התנ"כי בשיר הישראלי" .תצליל .ג ) ,(1963עמ' .155
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העם העברי ,ומעניקה לו תוקף מחודש בזמנים המודרניים .השנייה  -האופי האוריינטלי
המיוחס לרועה הצאן :איש האדמה ,לבוש הכפייה ,המחלל בחליל .סביב דמות זו התאפשר
לתמלילנים ולמלחינים עיסוק מוגבר בתכנים מזרחיים.
התמלילים המשתייכים לחטיבה זו" :יום הגז" )מ .שלם(" ,בגליל" )א .ברוידס(" ,שה וגדי"
)א .שלונסקי(" ,שה" )ח .נ .ביאליק(" ,אחלל בחלילי" )י .בר דעת( ו"חלב עיזים" )בראשית
פ"ז  -מדרש( 93.סה"כ  6 -תמלילים.
ד .חטיבת שירי מולדת :כוללת תמלילים העוסקים במולדת על היבטיה השונים :יישוב הארץ
וההגנה עליה ,עבודת החלוצים ,נופי המולדת וכד' .מטרתם העיקרית של תמלילים אלו היא
החדרת מוטיבציה בקרב השרים והידוק הקשר הרגשי הקולקטיבי למולדתם.
התמלילים המשתייכים לחטיבה זו" :כיתתנו בלילה צועדת"" ,לקטיף" )א .ברוידס(" ,הורה
סחרחורת"" ,הורה מדורה"" ,הורה הרים" ו"ארץ שלי" )נ .אלתרמן(" ,הורה כאן" ו"עורו"
)י .שנהר(" ,הקרן הקיימת לישראל" )ל .קיפניס(" ,זכינו למדינה" )א .אשמן(" ,קציר בנגב"
)א .תלמי(",הוי ארצי מולדתי" )ש .טשרניחובסקי(" ,שיר העבודה והמלאכה" )ח .נ .ביאליק(,
"בשדה" ו"כנרת" )י .קרני( .סה"כ  15 -תמלילים.
ה .חטיבת שירים בעלי תוכן כללי :כוללת תמלילים שאינם משתייכים באופן מובהק לאחת
מחטיבות התוכן הקודמות ,ביניהם כמה מן התמלילים הלקוחים מן המקרא וממקורות
יהודיים נוספים וכן תמלילים בעלי תוכן אישי  -רגשי יותר ,שהם מעטים בקורפוס המחקר.
התמלילים המשתייכים לחטיבה זו" :אל תראוני שאני שחרחורת" )"שיר השירים"(" ,לא מכל
אורן" )י .הלוי(" ,מי כמוך ישראל" )דברים ,פרק א'(" ,שיר ידעתי" )פניה ברגשטיין(" ,אל
הכוכב" )ש .טשרניחובסקי(" ,צבת בצבת עשויה" )פרקי אבות :פרק חמישי ,משנה ח'(,
"מקהלת הנצחון" )א .המאירי( ,ו"שיר הספנים" )נ .אלתרמן( 94.סה"כ  8 -תמלילים.

6ג .יחס בין מספר ההברות בתמליל למספר הצלילים בלחן
בזמר העברי שלטת ההלחנה הסילבית בה לכל הברה בתמליל מותאם צליל אחד בלחן.
הלחן הסילבי קל יותר לביצוע ,הוא מדגיש את התמליל ועוזר בקליטתו וזכרונו .הלחנה
סילבית טהורה אינה שכיחה בזמר העברי בעוד שה"הברתיות העקרונית" שכיחה הרבה יותר
 הלחנה סילבית עם חריגות נוימתיות בהן מותאם להברה אחת מספר מצומצם של צלילים)בדרך כלל שניים עד שלושה( .תפקידי הנוימות עשויים להיות שונים :הסדרת התמליל
במשקל המוסיקלי ,התאמת התמליל ללחן החוזר במקרים בהם לא נשמר במדויק מספר
ההברות בכל הבתים ,צרכים מלודיים וריתמיים שונים ועיטוריות .המליסמות ,בהן מותאמים
להברה אחת מספר גדול יותר של צלילים )בדרך כלל שלושה צלילים ומעלה( אינן נפוצות
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אמנם התמליל לקוח ממקורות יהודיים  -דתיים ,אך ולבה מעניק לו תוקף של שיר רועים ונראה כי אף זו
הסיבה בה בחר מלכתחילה להלחין תמליל זה.
94
"שיר הספנים" משתייך באופן מובהק לחטיבת שירי הים  -חטיבה חשובה בזמר העברי ,אולם בקורפוס
המחקר לא נמצאו תמלילים נוספים המשתייכים לה.
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בזמר העברי ,עובדה מעניינת בהתחשב בכך שבשירה המזרחית מהווה המליסמה מרכיב
מרכזי .מסתבר שהזמר העברי לא אימץ אותה לחיקו ,כפי שאימץ מרכיבים אחרים בשירה
המזרחית.
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לא מעט משירי הזמר של ולבה שומרים לכל אורכם על טהרת הסילביות ,ביניהם "שיר
הגשם"" ,רוח" ו"במעגל" )ל .גולדברג(" ,יום פורים חג הוא לנו" ו"דגל ישראל" )ל .קיפניס(,
"באגוזים נשחקה" )י .אלתרמן(" ,סתיו" )ב .בן ברק(" ,שיר בוקר" )נ .אלתרמן(" ,הציפור"
ו"יום הולדת" )ש .בס(" ,דוד ירח בשמיים" )א .עמיר(" ,מהבהבת השלהבת" )ד .אלמגור(,
"קוקיה" )ש .גלוזמן(" ,שיר הספנים" )נ .אלתרמן( ו"מי כמוך ישראל" )דברים ,פרק א'(.
בקבוצת שירי זמר ניתן למצוא הברתיות עקרונית המלווה בעיטורים נוימתים בודדים,
ובאחרים לוקחת על עצמה הנוימתיות דווקא תפקיד מוטיבי.
בשיר "אל תראוני שאני שחרחורת" )"שיר השירים"( משתמש ולבה בעיטור הנוימתי באופן
עקבי ובכך נותן מענה לשתי בעיות :אורכו הקצר יחסית של התמליל )ארבעה משפטים
בלבד( והעדר משקל פואטי .באמצעות העיטורים הנוימתים מאריך ולבה את התמליל ומסדיר
אותו בתוך המשקל המוסיקלי ,אך בו בזמן גם מעניק לשיר אופי עיטורי ההולם את תוכן
התמליל ואת מקורו " -שיר השירים".
דוגמא מס' " :96אל תראוני שאני שחרחורת" )שיר מס' (3

שירי הרועים של ולבה מתאפיינים בריבוי עיטורים נוימתים .עבודת הרועה מתקשרת באופן
ישיר לאורח החיים המזרחי ,והעיטוריות המוגברת מאפשרת ליצור זיקה ברורה אל אורח
חיים זה .כך בשירים" :אחלל בחלילי" )י .בר דעת(" ,יום הגז" )מ .שלם(" ,שה" )ח.נ .ביאליק(,
"שה וגדי" )א .שלונסקי(" ,בגליל" )א .ברוידס( ו"חלב עיזים" )בראשית פז'  -מדרש(.
המליסמתיות שכיחה פחות בשירי הזמר של ולבה ,והיא מופיעה בעיקר בדמותה של
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הרצל שמואלי .הזמר הישראלי ,עמ' .78-79

91

ווקאליזה  -קטע המושר על הברה אחת חסרת משמעות טקסטואלית .הווקאליזות אופייניות
גם הן ,בדומה לנוימות ,לשירי רועים ושירים אחרים המזוהים עם אורח החיים המזרחי,
ונראה שהן באות לחקות את קטעי האלתור הווקאליים האופיניים למוסיקה המזרחית.
השיר "קציר בנגב" )א .תלמי( יוצא דופן בקורפוס המחקר בשל ריבוי הווקאליזות הלוקחות בו
חלק .את הגוון המזרחי בשיר מחזקת גם התבנית הפריגית המופיעה בו לעיתים תכופות.
דוגמא מס' " :97קציר בנגב" )שיר מס' (62

ולבה יוצר קשר ייחודי בין העיטוריות הנוימתית והמליסמתית לעיסוק בזמרה ונגינה בתמלילי
שיריו .הזמרה והנגינה אינן רק פעילויות מתוכננות ומאורגנות של קבוצת אנשים המספקות
הנאה וחברותא במפגשי הווי וחגים ,אלא הן מהוות גם פעילות ספונטנית המעלה את
המוטיבציה ומרוממת את מצב הרוח בעת עבודת הכפיים הקשה .בשירי זמר אשר תמלילם
עוסק בזמרה או נגינה ,נוטה ולבה לעיטוריות מוגברת ובכך מדגיש את חשיבותן באורח
החיים בארץ.
בשיר "לקטיף" )א .ברוידס( מופיע המשפט "בקול זמרה נצא לקטוף" המצביע באופן ישיר על
הקשר בין עבודת הכפיים לזמרה .ולבה מעניק תוקף למשפט חשוב זה באמצעות ווקאליזה
קצרה על ההברה חסרת המשמעות "אה" המקדימה לו .בכך הוא יוצר זיקה בין אורח החיים
המזרחי ועבודת הכפיים לבין השירה המליסמתית האופיינית למזרח ,וכן לפונקציה המיוחדת
של השירה באורח החיים הארצישראלי .גם כאן ,משתמש ולבה בתבנית הפריגית האופיינית
לשירי זמר העוסקים באורח החיים המזרחי.
דוגמא מס' " :98לקטיף" )שיר מס' (48

92

בסיום השיר "זמר לשבועות" )א .ברוידס( מופיע המשפט "הך בתוף ובחליל" אותו מלחין
ולבה באופן מעוטר במיוחד ,כבמעין חיקוי לנגינת החליל המתפתלת.
דוגמא מס' " :99זמר לשבועות" )שיר מס' (32

6ד .חזרות טקסטואליות
החזרתיות היא מרכיב מרכזי במוסיקה ובפואטיקה .היות ועיסוקנו הוא בהתאמתו של הלחן
לתמליל ,לא נעסוק במסגרת זו בחזרות טקסטואליות הטבועות בתמליל עצמו על פי החלטת
המשורר ,כי אם רק במקרים בהם בוחר ולבה לחזור על אלמנט טקסטואלי כלשהו .החזרה
הטקסטואלית יכולה לבוא לידי ביטוי ברמת ההברה ,המילה ,המשפט או הבית ,והיא עשויה
לשרת מספר צרכים:
א .חזרה לצרכי הארכה :בשירי זמר המבוססים על תמליל קצר במיוחד ,עולה הצורך
להארכת התמליל .אם יחזור המשפט הטקסטואלי פעם אחת בלבד ללא מליסמתיות יוצאת
דופן ,אזי יסתיים השיר במהרה ויתכן כי כלל לא תהיה הצדקה לשיר אותו.
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במרבית שירי

הזמר המבוססים על משפט טקסטואלי יחיד ,משתמש ולבה בטכניקה זו במטרה להאריך את
התמליל .בשיר "מי כמוך ישראל" )דברים ,פרק א'( אשר מכלול תמלילו זהה לכותרתו ,חוזר
צמד המילים "מי כמוך" שש פעמים והמילה "ישראל" חוזרת שלוש פעמים .בשיר "לא מכל
אורן יעשה תורן" )י .הלוי( מוצא ולבה פתרון אחר :הוא מציג את המשפט במלואו בראשית
השיר ולאחר מכן מתבסס על הברה בודדת " -לא" ,החוזרת על עצמה  21פעם.
דוגמא מס' " :100מי כמוך ישראל" )שיר מס' (51
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זאת בהנחה כי על שיר עממי להיות בעל אורך מינימלי ,שיאפשר לשרים ליהנות ממנו ולהיכנס לאוירתו
בטרם יסתיים.
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דוגמא מס' " :101לא מכל אורן" )שיר מס' (43

ב .חזרה לצורך התאמת התמליל ללחן :עשויה לשמש את המלחין במקרים בהם הוא חפץ
במהלך מלודי או במבנה מוסיקלי שאינו עולה בקנה אחד עם התמליל.
השיר "זמר לשבועות" )א .ברוידס( מורכב במקור משני בתים בני שלוש שורות כל אחד.
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אולם המבנה התלת משפטי אינו עולה בקנה אחד עם נטייתו של ולבה לבינאריות .על כן הוא
עורך את התמליל מחדש ומוסיף לו פזמון:

בית ראשון:

בית שני:

שיר לגיא ולגבעות

ביכורי עמל וגיל

בדרכים חג שבועות

לציון מנחה נוביל

חג שבועות ,חג שבועות )תוספת של ולבה(

הך בתף ,הך בתף )תוספת של ולבה(

הקציר בשדה תבואות

ובחליל

פזמון) :כולו תוספת של ולבה(
הך בתף ,הך בתף
ובחליל
הך בתף ,הך בתף
ובחליל

ולבה מערב כאן מספר אמצעים במטרה להסדיר את התמליל בתוך תבנית זוגית :את הבית
הראשון הוא מסדיר באמצעות "השתלה טקסטואלית"  -תוספת משפט משל עצמו ,שאמנם
איננה פוגעת בתוכנו ומהותו של השיר ,אולם משנה במפורש את מבנהו .הוא יוצר בית בן
ארבעה משפטים ומתאים לו לחן בן ארבע תיבות החוזרות על עצמן פעמיים באופן מדויק
)תיבות  .(1-4לשם הסדרתו של הבית השני במבנה בינארי ,מפצל ולבה את השורה
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לתמליל המקורי שני בתים נוספים ,אולם ולבה לא רשם אותם בתווים ועל כן לא ידוע כיצד התכוון שתעשה
חלוקת המשפטים ביחס ללחן ,אם בכלל.
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האחרונה לשתי שורות ,ומאריך את חלקה הראשון באמצעות חזרה טקסטואלית על צמד
המילים "הך בתף" .התערבות זו יוצרת שוני במשקל הפואטי בין השורה המסיימת של בית
א' לשורה המסיימת של בית ב' ,ומכאן שולבה מחוייב ליצור עבור הבית השני לחן שונה
)תיבות  .(5-8לאחר מכן ,מגייס ולבה את שתי השורות האחרונות של הבית השני )בגרסתו
החדשה ,לאחר השינוי( ויוצר מהן מעין פזמון עליו חוזר פעמיים עם שינוי קל בסיום ,ובכך
מחזק את קליטותו.
דוגמא מס' " :102זמר לשבועות" )שיר מס' (32

ג .חזרה לצורך הבלטה והדגשה :אלמנט טקסטואלי החוזר יותר מפעם אחת ,מטבע
הדברים בולט ומודגש יותר .ניתן לשער כי חזרות מסוג זה תחולנה על אלמנטים
טקסטואליים חשובים הנושאים עימם מסר חשוב או המצביעים על שינוי מהותי בתמליל.
ב"שיר הספנים" )נ .אלתרמן( חוזר ולבה על המילה "רב" שלוש פעמים ברציפות" :הדרך עוד
רב ,רב ,רב ,הלאה ספן!" זאת בעוד שבתמליל המקורי מופיעה המילה "רב" פעם אחת
ויחידה:

הלכה ספינתי בלילה כחול,
הובילה אותי לים הגדול.
הים הוא רחב ,גלים וענן,
הדרך עוד רב ,הלאה ספן!

מובן שבשיר זה אין צורך בהארכת התמליל ,שכן הוא ארוך דיו על מנת לספק חומר גלם
ללחן כולו ,ומובן שגם מבחינת ההתאמה בין המשקל המוסיקלי למשקל הפואטי היה ניתן
להסתפק בהופעה בודדת של המילה "רב" בערך ריתמי של חצי מנוקד ,כפי שמקבלת כל
הברה חמישית בבית זה .נראה אם כן כי סיבת החזרה היא לצורך הדגשה ,אולם נשאלת
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השאלה מדוע כל כך חשובה דווקא המילה "רב" ,שולבה מוצא לנכון לחזור דווקא עליה שלוש
פעמים ברציפות? יתכן כי אין כל חשיבות מיוחדת דווקא למילה זו בהיבט הלקסיקלי שלה
)נראה שולבה היה חוזר עליה גם לו הייתה מילה אחרת או הברה אחת מתוך מילה ארוכה
יותר( ,אולם יש חשיבות למיקומה בדיוק שתי תיבות לפני סיום השיר והחזרה לראשיתו.
הופעתה על ערך ריתמי של חצי מנוקד עשויה לעצור את התנועה הריתמית ולנבא את סיום
השיר הקרב ובא .החזרה המשולשת על ההברה בערכים של רבע יוצרת מעין תמריץ ודחף
להמשך ,כאילו מאיץ ולבה בספן לצאת לדרכו ,ובנו השרים  -להמשיך ולשיר גם את הבית
הבא .במקרה זה ,כמו במרבית המקרים בהם חלה חזרה טקסטואלית ,מתקיימת חפיפה בין
החזרה הטקסטואלית לחזרה המוסיקלית :ההברה החוזרת מקבלת צליל אחד החוזר על
עצמו בשלוש הופעותיה.
דוגמא מס' " :103שיר הספנים" )שיר מס' (74

6ה .משקלים פואטיים
אחד המאפיינים המרכזיים של הפואזיה הוא קיומו של משקל .בשפה המדוברת אין בדרך
כלל חוקיות ברורה ומוגדרת בארגון הגבהים ,המשכים והעוצמות ,ואילו בפואזיה אנו מוצאים
ארגונים מחזוריים של גורמים אקוסטיים המכונים בשם הכולל "משקל" ,ביניהם תבניות
מקצביות שהן תוצאה של ארגון סוגי ההברות ,ותבניות חריזה שפירושן מחזוריות .הארגון
המחזורי מגביל את היוצר בבחירת מילותיו כך שהן תתאמנה לחוקי המשקל ,והוא יוצר מתח
מסויים שכן הוא מלאכותי וזר לשפה.

98

בפואזיה המערבית ,שכיחים מספר משקלים פואטיים השונים זה מזה במספר ההברות
במחזור ו/או במיקום ההברה המוטעמת :משקל ימב )רפה  -מוטעמת( ,משקל טרוכא
)מוטעמת  -רפה( ,משקל אנפסט )רפה  -רפה  -מוטעמת( ,משקל דקטיל )מוטעמת  -רפה -
רפה( ומשקל אמפיבראך )רפה  -מוטעמת  -רפה(.
המשקל הפואטי מהווה בסיס לארגון ההברות בתוך התמליל על פי עקרון המחזוריות של
הברות מוטעמות ורפות ,אולם מקובל להחליף הברה בשתק ובכך להקטין את מספר
ההברות בשורה מבלי לפגוע במחזוריות ההטעמה .שימוש בשתקים כתחליף להברה
בתבנית המשקלית שכיח בשני מצבים:
א .קיצור התבנית הפואטית בסוף השורה או הבית על ידי הצבת שתק/ים .למיקום זה של
השתק חשיבות כפולה :האחת  -בשירים המבוססים על משקל פואטי המסתיים בהברה
רפה ,מחליף השתק את ההברה הרפה שבסיום התבנית )בתבנית דקטיל הוא אף עשוי
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דליה כהן .ידע ושמע )ירושלים :אקדמון ,(1979 ,עמ'  119א-טז'.

96

להחליף שתי הברות רפות( ובכך מאפשר את סיום השורה ו/או הבית בהברה מוטעמת.
השנייה  -השתק יוצר פיסוק ברור ומאפשר נשימה ומנוחה לפני השורה הפואטית הבאה.
בשירים המבוססים על משקל פואטי המסתיים בהברה מודגשת ,יבוא לעיתים קרובות שתק
בסיומו של בית כתחליף לתבנית פואטית מלאה אחת ,ובכך יאפשר ארטיקולציה ברורה.
ב .השמטה של הברות לאורך השורה הפואטית שבמקומן ניצבים שתקים .ההשמטה עשויה
להיות של הברה מתוך תבנית ,של תבנית מתוך שורה ואף של שורה מתוך בית .בכך
מתאפשרת הסדרתן של מילים בתוך התבנית הפואטית ,שמספר הברותיהן אינו תואם באופן
טבעי לתבנית.
בתמלילים העבריים קיימת רק לעיתים רחוקות זהות משקלית מוחלטת בין הבתים השונים
בשיר .זאת על שום השוואים ,החטפים וכד' .על פי רב ,חלות בבתים סטיות )גדולות יותר
וגדולות פחות( מן התבנית המשקלית של הבית הראשון 99.בהנחה שמרבית השירים
מולחנים באופן סטרופי ,הרי שעשויה להיווצר בעיה בהתאמת הלחן לבתים הבאים ,באם
חלים בהם שינויים משקליים .הפתרון השכיח הוא התאמתו של הלחן באמצעות שינויים
קצביים קלים ,הוספת נוימות למילוי הברות חסרות או הוספת צלילים להברות נוספות.
במקרים אחדים יבחר המלחין להעלות על הכתב שינויים אלו ,אך ברוב המקרים ירשום את
תווי הבית הראשון בלבד ,ויניח כי השרים יערכו בעצמם את השינויים על פי האינטואיציה.
רובם המכריע של התמלילים בקורפוס המחקר מושתתים על שני המשקלים הפואטיים בני
שתי הברות במחזור  -הטרוכא והימב .אלה עולים בקנה אחד עם נטייתו של ולבה לבינאריות
הבאה לידי ביטוי באספקטים נוספים :משקלים מוסיקליים זוגיים ,מספר תיבות זוגי במשפט
המוסיקלי וכד' .מרבית התמלילים מושתתים על אותו המשקל הפואטי לכל אורכם ,אם כי
לעיתים חלות חריגות קלות ,ובתמלילים בודדים חלה תחלופה של המשקל הפואטי במהלכם.
רק שירים בודדים אינם נתונים למשקל פואטי ,ביניהם אלה המושתתים על תמלילים מן
המקרא או ממקורות יהודיים אחרים ,רובם בעלי משפט אחד בלבד.
תמלילים במשקל הטרוכא :במשקל פואטי זה ,ההברה הראשונה מוטעמת וההברה השנייה
רפה .זהו המשקל הפואטי השכיח ביותר בקורפוס והוא תואם במהותו למילים עבריות בנות
שתי הברות שהטעמתן מלעילית  -הטעמתה של ההברה שלפני האחרונה במילה )אם כי אין
זה מן ההכרח שתחול חפיפה מלאה בין גבולות התבניות הפואטיות לגבולות המילים .כך
למשל ,יתכן כי בתבנית פואטית אחת תופענה שתי מילים שונות בנות הברה אחת ,או מילה
אחת בת שלוש הברות החורגת לתבנית הפואטית הבאה וכד'(.
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הרצל שמואלי .הזמר הישראלי ,עמ' .60-61
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השיר "יום הולדת" )ש .בס( כתוב במשקל פואטי טרוכאי:

100

פ  -נו ,ד  -רך ,ד  -רך ,פ  -נו,
ה  -נה ,עוד או  ,-ר  -ח.x x ,
ל  -נ  ,-תן הוא ,יום  -הו  ,-ל  -דת,
ל  -נו ,חג ש  ,-מ  -ח.x x ,

ולבה מסדיר את התמליל במשקל מוסיקלי זוגי ויוצר התאמה מלאה בין המשקל הפואטי
למשקל המוסיקלי .כל הברה בתמליל מקבלת ערך ריתמי של שמינית ,ואילו שתי ההברות
האחרונות בכל משפט )כל שורה שנייה בתמליל( מקבלות ערך ריתמי של רבע ובכך עוצרות
את רצף השמיניות הארוך ומסמנות את סיום המשפט הטקסטואלי והמוסיקלי .ולבה אינו
פוגע בכך במשקל הפואטי הטרוכאי ,כי אם רק משנה במעט את הארגון הפנימי של היחידות
הפואטיות על ידי הצבה שונה של השתקים:

פ  -נו ,ד  -רך ,ד  -רך ,פ  -נו,
ה  -נה ,עוד או  ,-ר  ,x -ח .x
ל  -נ  ,-תן הוא ,יום  -הו  ,-ל  -דת,
ל  -נו ,חג ש  ,-מ  ,x -ח .x

אמנם על פי הסדרה זו ,שתי ההברות האחרונות של המילים "אורח" ו"שמח" מקבלות
הטעמה זהה כביכול .אולם הודות למשקל המוסיקלי ,ההברה שלפי האחרונה מקבלת
הטעמה יתרה בשל מיקומה המטרי החזק על הפעמה השלישית בתיבה ,בעוד שהפעמה
האחרונה מתקבלת כרפה בשל מיקומה המטרי החלש על הפעמה הרביעית בתיבה ,אם כי
על חלקה החזק .בכך שומר ולבה מחד על תקינותה של ההטעמה הטקסטואלית אך מאידך,
יוצר גיוון ברמת המקצב וכן ארטיקולציה ברורה המסמנת את סיום המשפט .יתכן כי הפשטות
הריתמית האופיינית לשיר וההתאמה המושלמת בין המשקל הפואטי למשקל המוסיקלי,
נובעות מעצם העובדה כי זהו שיר ילדים ,ואלו רק תקלנה על קליטותו וביצועו בקרב
אוכלוסיית היעד.
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התמלילים המובאים להלן רשומים באופן כזה המביא לידי ביטוי את המשקל הפואטי .גבולותיהן של
היחידות הפואטיות מסומנות באמצעות פסיק .גבולותיהם של המשפטים הטקסטואליים מסומנים באמצעות
נקודה .הברות המשתייכות למילה אחת מופרדות זו מזו באמצעות מקפים .ההברות המוטעמות מודגשות.
שתקים המחליפים הברות מסומנים ב.x -
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דוגמא מס' " :104יום הולדת" )שיר מס' (36

תמלילים במשקל הימב :במשקל פואטי זה ,ההברה הראשונה רפה וההברה השנייה
מוטעמת .משקל זה שכיח פחות בקורפוס והוא תואם במהותו למילים עבריות בנות שתי
הברות שהטעמתן מלרעית  -הטעמתה של ההברה האחרונה במילה )אם כי גם כאן ,אין מן
ההכרח שתחול חפיפה מלאה בין גבולות התבניות הפואטיות לגבולות המילים( .רבים
מלחניהם של התמלילים המושתתים על משקל פואטי זה נפתחים בקדמה במטרה ליצור
התאמה מלאה בין המשקל הפואטי למשקל המוסיקלי .בכך מקבלת ההברה הבלתי מוטעמת
מיקום מטרי חלש ,וההברה המוטעמת הבאה אחריה מקבלת מיקום מטרי חזק.
השיר "עם צאת השבת" )ש .בס( כתוב במשקל פואטי ימבי:

בית א':

פזמון חוזר:

כו  -כב ,ני  -צת,

נ  -צא ,נ  -שוב,

רו  -מז ,ב  -לאט:

לי  -מי ,ה  -חול,

ה  -גי  ,-עה עת,

ק  -טן ,ג  -דול,

ל  -צאת ,ל  -צאת!

לי  -מי ,ה  -עול.
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צ  -אי ,מל  -כה,
צ  -אי ,ברו  -כה.

גם בשיר זה יוצר ולבה התאמה מוחלטת בין המשקל הפואטי למשקל המוסיקלי .הוא בוחר
במשקל המרובע בתוספת קדמה כך שכל הברה מודגשת תיפול על פעמה חזקה ,הראשונה
או השלישית בתיבה .הוא מבסס את השיר על תנועה שוטפת של רבעים התומכת גם היא
בבהירות המשקל ,אולם מדי פעם מפצל רבע אחד לשתי שמיניות ומציב על ההברה עיטור
נוימתי .גיוון נוסף יוצר ולבה באמצעות התבנית המנוקדת היוצרת דחף קדימה ,מנטרלת
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המיוחד בתמליל זה הוא שמתקיימת בו חפיפה כמעט מוחלטת בין גבולות התבניות הפואטיות לבין המילים,
זאת אומרת שכל תבנית פואטית היא מילה אחת שלמה ,להוציא את השורה השלישית בבית א'.
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במעט את ה"מרובעות" הריתמית וכן מגבירה את הטעמת ההברה החזקה בכך שהיא
מאריכה אותה ומקצרת את ההברה הרפה שאחריה.
דוגמא מס' " :105עם צאת השבת" )שיר מס' (59

בשל התבססותם של שני המשקלים  -הטרוכא והימב ,על מחזור בן שתי הברות ,ניתן לעבור
במהלכו של שיר ממשקל אחד לשני מבלי לשנות את מספר ההברות במחזור ואת סוגן,
כשהשינוי היחידי יחול בסדר הופעתן בתוך התבנית הפואטית.
בתי השיר "יוצאים אנחנו" )ל .קיפניס( מבוססים על המשקל הימבי ואילו הפזמון החוזר
מתבסס על המשקל הטרוכאי:

בית א':

פזמון חוזר:

יוצ  -אים ,יוצ  -אים ,א  -נח  ,-נו ,x

חג  ,xחג ה  ,-יום ,x x ,x

ל  -שוט ,ה  -יום ,ב  -עיר.x x ,

חג  ,xחג ה  ,-יום .x x ,x

כל יד ,או  -ח  ,-זת ד  ,-גל ,x

שמאל י  ,-מין  ,xשמאל י  ,-מין ,x

כל פה ,פו  -ת  ,-ח שיר.x x ,

שמאל י  ,-מין  ,xשמאל .x x ,x

גם בשיר ילדים זה ,יוצר ולבה התאמה מלאה בין המשקל הפואטי למשקל המוסיקלי ,תוך
שינויים קלים בארגון הפנימי של היחידות הפואטיות .בחלקו הראשון של השיר ,נפתחים
המשפטים המוסיקליים בקדמה המסדירה את מקומה של ההברה השנייה בכל יחידה
פואטית במיקום מטרי חזק )פעם על פעמה מודגשת ופעם על פעמה בלתי מודגשת אולם
בחלקה החזק( .בחלקו השני של השיר אין עוד צורך בקדמה שכן על ההברה הראשונה בכל
תבנית פואטית להיות מודגשת .על כן נפטר ולבה מן הקדמה ופותח את המשפטים על
הפעמה החזקה בתיבה.
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דוגמא מס' " :106יוצאים אנחנו" )שיר מס' (38

ההנחה היא שככלל ,ישאף המלחין לחפיפה מלאה בין ההטעמה הטקסטואלית להטעמה
המוסיקלית ,שכן העדרה עשוי לפגוע בבהירות התמליל וליצור קשיים בקליטות השיר ,אולם
בשילובן של פואזיה ומוסיקה ,עשוי במקרים מסויימים להיווצר חוסר תאום בין שתי
המערכות .לטענתו של ה .שמואלי ,חוסר תאום מסוג זה אמנם קיים גם בתרבויות מוסיקליות
עממיות אחרות אולם בזמר העברי הוא בולט ונפוץ יותר 102.נראה כי הסיבה העיקרית לכך
היא הנטייה להטעים בעברית דווקא את ההברה האחרונה )הטעמה מלרעית( או את ההברה
שלפני האחרונה במילה )הטעמה מלעילית( ,בעוד שהטעמתה של ההברה הראשונה במילים
שלהן מעל שתי הברות איננה מקובלת .נטייה זו לא עולה בקנה אחד עם הנטייה של
המוסיקה המערבית להטעים דווקא את הפעמה הראשונה בתיבה ,או את ראשיתה של כל
פעמה.
גורם נוסף אשר לו השפעה ניכרת על חוסר התאום בין ההטעמה הטקסטואלית לזו
המוסיקלית הוא המעבר ממערכת ההגייה האשכנזית למערכת ההגייה הארצישראלית.
בראשית דרכו ,התבסס הזמר העברי על תמלילים שנכתבו באירופה בידי מחברים שעברית
לא הייתה שפתם המדוברת ,והיכרותם עם השפה הייתה בהגייה האשכנזית שהטעמתה
העקרונית היא מלעילית .אולם התגבשותו של הזמר העברי בארץ ישראל חלה על בסיס
השפה העברית המדוברת ,שנהגתה על פי חוקי ההגייה הספרדית )להלן "ההגייה
הארצישראלית"( שהטעמתה העקרונית היא מלרעית .ההטעמה ממלאה תפקיד מהותי
במבנה התמליל ,ומרבית התמלילים עשויים לאבד את משקלם הפואטי עם שינוי קריאתם מן
ההגייה האשכנזית להגייה הארצישראלית .מכאן שעלולים הם לאבד את הפוטנציאל הטמון
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הרצל שמואלי .הזמר הישראלי ,עמ' .94-95
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בהם לשמש כשירי זמר ,כיוון שהעדר משקל פואטי  -מחזוריות בהטעמה הלקסיקלית,
תקשה על המלחין להסדיר את התמליל במשקל מוסיקלי  -מחזוריות בהטעמה המוסיקלית.
קשיים אלו תרמו ללא ספק לנטייתם של מלחיני הזמר לשמור על הטעמתם המקורית של
התמלילים בהגייה האשכנזית ובכך לאפשר הלחנתם .ואכן ,קיימים ברפרטואר הזמר העברי
שירי זמר ידועים המבוססים על ההגייה האשכנזית שהידוע בהם הוא ההמנון הלאומי
"התקווה" )נ .ה .אימבר(.
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ישנם גם מקרים בהם כלליהן של שתי מערכות ההגייה באים לידי ביטוי בתמליל אחד ,אשר
המילים בו מצייתות מקצתן למקום ההטעמה האופייני להגייה האשכנזית ,ומקצתן למקום
ההטעמה האופייני להגייה הארצישראלית .תופעה זו נפוצה בעיקר בתמלילים שנכתבו
במקורם על פי ההגייה האשכנזית ובשלב מאוחר יותר הותאמו באופן חלקי לכלליה של
מערכת ההגייה הארצישראלית ,אם כי קיימים ברפרטואר גם תמלילים שנכתבו מלכתחילה
תוך עירוב של שתי מערכות ההגייה .גם כשהייתה מערכת ההגייה החדשה מבוססת בפי
הדוברים אותה ,המשיכה להיכתב שירה בהגייה אשכנזית גם בקרב דור המשוררים שפעל
מראשית דרכו בארץ ישראל .רק בשלהי העשור השני של המאה ה 20 -החל המעבר
לכתיבת שירה על פי כלליה של מערכת ההגייה הארצישראלית ,אשר הושלם עד אמצע שנות
ה.30 -
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מרבית התמלילים שהולחנו על ידי ולבה אכן מצייתים לחוקי ההגייה החדשים ,ורק בודדים
נכתבו על פי ההגייה האשכנזית ,ביניהם "הפרפר לפרח"" ,שה" ו"דב" )ח .נ .ביאליק( .השיר
"באגוזים נשחקה" )י .אלתרמן( מבוסס על משקל הטרוכא וכתוב על פי ההגייה האשכנזית,
אם כי אחדים ממשפטיו תואמים גם להגייה הארצישאלית:

בית א':

בית ב':

ב  -א  ,-גו  -זים ,נ  -ש  ,-ח  -קה,

ב  -א  ,-גו  -זים ,נ  -ש  ,-ח  -קה,

חג ה  ,-פ  -סח ,בא . x - x ,x

חג ה  ,-פ  -סח ,בא . x - x ,x

אם ני  ,-חש  -ת ,ו  -מ  ,-צא  -ת,

לא ני  ,-חש  -ת ,לא מ  ,-צא  -ת,

הם כו  ,-לם של  ,-ך . x - x ,x

נו  -ריד ,מ  -של  ,-ך . x - x ,x

זוג או ,פ  -רט ,זוג או ,פ  -רט,

זוג או ,פ  -רט ,זוג או ,פ  -רט,

נ  -חש ,נ  -חש ,נא! .x - x ,x

נ  -חש ,נ  -חש ,נא! . x - x ,x

אם ני  ,-חש  -ת ,ו  -מ  ,-צא  -ת,

לא ני  ,-חש  -ת ,לא מ  ,-צא  -ת,

הם כו  ,-לם של  ,-ך .x - x ,x

נו  -ריד ,מ  -של  ,-ך . x - x ,x
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יעל רשף .הזמר העברי בראשיתו )ירושלים :מוסד ביאליק ומרכז בן יהודה לחקר תולדות הלשון העברית,
 ,(2004עמ' .78-79
104
שם ,עמ' .53-59
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אולם ולבה מנסה להסדיר את התמליל על פי ההטעמה הארצישראלית :הוא פותח את השיר
בקדמה של שמינית ובכך מציב את ההברות השנייה והרביעית במילה "ב  -א  -גו  -זים" על
חלקים חזקים של הפעמה )אם כי ההברה השנייה מקבלת מיקום מטרי חזק יותר מן ההברה
הרביעית( .במילים אחרות בשיר בוחר ולבה לשמור על ההגייה האשכנזית המקורית ,שכן
שינוי הטעמתן ידרוש חריגה בוטה מדופק השמיניות הבלתי פוסק ,שכאילו מחקה את רעש
האגוזים ואת הרוטינה שבמשחק .כך במילים "נ  -חש" ו"נו  -ריד" בהן מקבלת ההברה
הראשונה הטעמה.
דוגמא מס' " :107באגוזים נשחקה" )שיר מס' (5

בשירי זמר אחדים נראה כי ולבה יצר במתכוון אי התאמה בין ההטעמה הטקסטואלית
להטעמה המוסיקלית ובכך העניק פרשנות ייחודית לתמליל.
השיר "יום הגז" )מ .שלם( פותח בבית במשקל הטרוכא:

ה  -נה ,בא כבר ,יום ה  ,-גז ,x
חג ל  ,-כ  -בש ,ו  -ל  ,-עז די ,-
צה רי  ,-נה ב  ,-כל ה  ,-דיר ה ,-
מה ה  ,-צאן ב  ,-קול א  ,-דיר .x

באופן מפתיע הציב ולבה את המילים "דיצה" ו"רינה" במיקומים מטריים חזקים :המילה
"די  -צה" מוצבת על הפעמה הראשונה בתיבה ואילו המילה "רי  -נה" ,מוצבת על הפעמה
השנייה אך על חלקה החזק .בכך הפך ולבה הטעמתן למלעילית ,אולם בהמשך הוא חוזר
להטעמה המלרעית התקינה .זאת בזמן שיכול היה בנקל ליצור התאמה מלאה בין ההטעמה
הטקסטואלית המתבקשת להטעמה המוסיקלית ,על ידי הצבתה של ההברה הראשונה
במילה "דיצה" בסיום התיבה הקודמת ,כקדמה לתיבה הבאה .ניתן לשער כי ולבה רצה
להדגיש ולהעצים את השמחה בדיר המהווה נושא מרכזי בתמליל" :שמחת אין קץ"" ,יביט
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העדר וישמח"" ,והעדר כולו שש"" ,זלגה העין דמעות גיל"" ,קול תרועה וקול ששון ,הכל
שמחו בחג הצאן" ועוד .בהטעמתן המלעילית של המילים "דיצה" ו"רינה" מתקבלת אינטונציה
ייחודית המדגישה ומבליטה אותן בקרב המילים הסובבות אותן ומעניקה להן תוקף של
קריאות עממיות ,או שאולי התכוון ולבה להקנות להן תוקף של שמות נשיים ,אותם דווקא
מקובל להגות בהטעמה המלעילית? אולם יתכן כי דווקא רצונו של ולבה לשמור על הזהות
המוסיקלית בין המשפט הפותח בשיר למשפט שאחריו ,הוא זה שהובילו לפגוע בהטעמה
התקינה של התמליל.
דוגמא מס' " :108יום הגז" )שיר מס' (35

השימוש בתבניות סינקופטיות בשירי הזמר של ולבה מביא גם הוא לעיתים לחוסר חפיפה
בין ההטעמה הטקסטואלית להטעמה המוסיקלית 105.מהותה של הסינקופה היא בהטעמתה
של פעמה רפה בתיבה או בהטעמת חלקה החלש של פעמה מוטעמת ,ומכאן שטבוע בה
חוסר תאום .ניתן היה לצפות כי השימוש בסינקופה דווקא יהווה פתרון לבעיית ההטעמה
במקרים בהם הברה טקסטואלית מוטעמת ניצבת על פעמה מוסיקלית חלשה.
כך למשל בשיר "סלינו על כתפינו" )ל .קיפניס( שהולחן על ידי ידידיה אדמון :ההברה השנייה
במילה "ס  -לי  -נו" אמורה לקבל הטעמה טקסטואלית ועל כן טבעי יהיה להציב את הברתה
הראשונה כקדמה ,ובכך לאפשר מיקומה של ההברה המוטעמת על הפעמה הראשונה
בתיבה .אולם אדמון בחר בפתרון אחר :הצבת ההברה הראשונה במילה על הפעמה
הראשונה בתיבה במסגרת תבנית סינקופטית ,המאריכה את ההברה השנייה על חשבון
הראשונה ,ובכך היא מקבלת הטעמתה.
דוגמא מס' " :109סלינו על כתפינו"

במרבית השימושים שעושה ולבה בתבנית הסינקופטית ,נראה כי הוא אינו מנסה לפתור
באמצעותה את בעיית ההטעמה ובמידה מסויימת ,הוא אף פוגע בהתאמה בין ההטעמה
הטקסטואלית להטעמה המוסיקלית .הוא מציב את ההברה המוטעמת על הפעמה החזקה
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בתיבה ,ובכך היא מאבדת מעט מהטעמתה לטובת ההברה שאחריה ,הארוכה ממנה.
בשיר "אחלל בחלילי" )י .בר דעת( מופיעה המילה "א  -ח  -לל" במסגרת תבנית סינקופטית,
ובכך דווקא הברתה השנייה מקבלת הטעמה ,בעוד שעל פי ההגייה התקנית על ההברה
האחרונה להיות מוטעמת.
דוגמא מס' " :110אחלל בחלילי" )שיר מס' (1

בחלקו השני של השיר "הורה הרים" )נ .אלתרמן( חל שימוש עקבי בתבנית סינקופטית
בראשיתה של כל תיבה ,במטרה להסדיר את התמליל במשקל המוסיקלי .המשקל הפואטי
הימבי קשה לזיהוי במקרה זה ,הן בשל אחדות מן המילים המקבלות במסגרתו הגייה
שאיננה תקנית ,והן בשל השתקים הרבים המשובצים בתמליל:

הו  -רה x ,ה  ,-רים ה  ,-רים ,x
פת  -חו x ,ה  ,-ש  -ע  ,-רים ,x
ד  -לת x ,לא ,ת  -ע  ,-צור ,x
אין ד  - x ,-רך ,ל  -א  ,-חור .x

ולבה מציב כל הברה ראשונה בשורה בתחילתה של תיבה ומאריך כל הברה שנייה במטרה
שתתפוס גם את זמנה של ההפסקה שלאחריה ,ובכך יוצר תבנית ריתמית סינקופטית.
תבנית זו מכילה למעשה שתי הטעמות :האחת  -הטעמתה של ההברה הניצבת על הפעמה
החזקה בתיבה )אם כי היא נחלשת בשל הארכת ההברה השנייה(; השנייה  -הטעמתה של
ההברה הניצבת על חלקה החלש של הפעמה ,המקבלת את חיזוקה מתוקף היותה ארוכה
יותר מן ההברה הראשונה .בשורות הראשונה והשלישית ,התמליל דורש הטעמה דווקא על
ההברה הראשונה בשורה ,ואילו בשורות השנייה והרביעית ,התמליל דורש הטעמה דווקא
בהברה השנייה בשורה .בחירתו של ולבה בתבנית הסינקופטית ,מאפשרת לו לשמור על
רמת התאמה סבירה בין ההטעמה הטקסטואלית להטעמה המוסיקלית בכל ארבע השורות,
תוך שמירה על מוטיב ריתמי אחיד וכן התאמתו המובהקת לז'אנר ,שהרי הסינקופה מהווה
מאפיין מרכזי בריקודי ההורה.
דוגמא מס' " :111הורה הרים" )שיר מס' (23
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6ו .מבני חריזה
החריזה מהווה גם היא ארגון בתוך החומר המילולי ,אולם בעוד שהתבנית המשקלית
יוצרת מחזוריות בהטעמתן של ההברות ,הרי שהחריזה יוצרת מחזוריות ברמת סוג ההברה
המסיימת משפט .החרוז נוצר על ידי הופעתה של הברה זהה או דומה בסיומן של שתי
שורות טקסטואליות ,צמודות או סורגות ,במיקום זהה בתבנית המשקלית .החרוז המושלם
יורכב משתי הברות זהות לחלוטין ,ואילו חרוז בלתי מושלם יורכב משתי הברות המתבססות
על אותה תנועה ,אך לא תהיה זהות בכל העיצורים בהברה .החריזה תורמת לקליטותו של
התמליל ,כיוון שהיא מגבירה את יכולת הניבוי.
לכאורה נראה כי ההברה החוזרת בסופי השורות בתמליל תכתיב גם צלילים חוזרים בסופי
המשפטים בלחן .אולם מתברר כי הלחן מתייחס בעיקר אל מיקומו של החרוז ואל הפונקציה
שלו כמארגן המבני בבית ,ולא אל הרכבו הצלילי או אל הפונקציות הסמנטיות שלו .אי לכך,
יוצא מתחום המחקר העיסוק בטיב החרוז ובסוגו.
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ניתן למצוא בתמלילי הקורפוס שני מבני חריזה אופייניים:
החריזה הצמודה :חריזה המתקיימת בין שתי שורות עוקבות שתבניתה אא בב גג וכו' ,והיא
יכולה לבוא לידי ביטוי גם בקבוצה המכילה למעלה משתי שורות .החריזה הצמודה מכתיבה
לעיתים קרובות קשרי חפיפה מלודיים בין שתי שורות צמודות חורזות.
השיר "במעגל" )ל .גולדברג( כתוב כולו בתבנית החריזה הצמודה ,בצמדים של שתי שורות:

 1אחת ,שתיים ,שלוש ארבע
 2למעגל אורח בא
 3בא רכוב על המקל
 4בא מעמק יזרעאל
 5רץ קפץ ודהר
 6ועתה במי יבחר
 7פה כולכם מאוד טובים
 8נעימים וחביבים
 9בואו ונפיל גורל
 10מי יצא למעגל

ולבה יוצר בשיר שני סוגים של חפיפה מלודית בין כל שתי שורות חורזות :האחד  -כאשר
שתי השורות החורזות זהות במלודיה שלהן או דומות זו לזו עד מאוד )במקרים בהם מספר
ההברות בשורה השנייה איננו זהה לגמרי למספר ההברות בשורה הראשונה( .כך בזוגות
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השורות ) 1-2תיבות ) 5-6 ,(1-4תיבות  (9-12ו) 7-8 -תיבות  .(13-16השני  -כאשר שתי
השורות החורזות עושות שימוש באותם החומרים המלודיים והריתמיים ,אולם מסתיימות
באופן שונה .כך בזוגות השורות ) 3-4תיבות  (5-8ו) 9-10 -תיבות  .(17-20השורה
הראשונה מסתיימת בצליל בלתי יציב באופן יחסי ואילו השורה השנייה מביאה בסיומה
לפתרון ויציבות .החריזה המוסיקלית במקרים אלה באה לידי ביטוי דווקא בחלקו הראשון של
המשפט ואילו השוני בא לידי ביטוי בסיומו .זאת בעוד שהחריזה הפואטית באה לידי ביטוי
בסיומי המשפטים הטקסטואליים.
דוגמא מס' " :112במעגל" )שיר מס' (8

קשר חפיפה אחר בין שורות חורזות צמודות מתקיים בשיר "באגוזים נשחקה" )י .אלתרמן(
אשר בו ,באופן יוצא דופן ,מולחנת כל אחת מההברות המסיימות שורה בצליל היסוד רה.
המשפט המוסיקלי הראשון חוזר פעמיים באופן דומה מאוד )תיבות  (1-4ואילו המשפט השני
חוזר על עצמו באופן זהה לחלוטין )תיבות  .(5-8כל אחד מארבעת המשפטים שווה באורכו
לאחרים ומסתיים בצליל היסוד ,ובכך נוצרת תחושה של סטטיות וחוסר כיווניות שיכולה לקבל
את הצדקתה מתוכנו החוץ מוסיקלי של השיר" :מעין רולטה מוסיקלית שיכולה להימשך עד
אין קץ :סובבת ועוצרת ,ושוב סובבת ועוצרת ,נחשו היכן לעצור כדי לזכות .....כי לשיר הזה
אין סוף חד משמעי" 107.הלחנתן של כל ההברות המסיימות שורה בצליל זהה ,עולה בקנה
אחד עם העובדה שכל המשפטים הטקסטואליים מסתיימים בתנועה זהה.a :
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שרה זמיר" .שיר היה לזמר" .יו"ד גימ"ל שירי משחק לילדים :אסופת שירים .אילה יפתח-ולבה ,עורכת
)ישראל ,(2006 :עמ' .82
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דוגמא מס' " :113באגוזים נשחקה" )שיר מס' (5

החריזה המסורגת :חריזה המתקיימת בין כל שתי שורות לסירוגין ,שתבניתה אבאב גדגד
וכו' .זו יכולה לבוא גם בגרסתה החלקית בה מתקיימת חריזה רק בין שתי שורות מסורגות
מתוך הארבע ,על פי התבנית אבגב .במקרה כזה ,יתקיימו בדרך כלל קשרי החריזה בין
השורה האחרונה בבית לשורה המסורגת שלה ,כיוון שההברה האחרונה בבית בולטת יותר.
החריזה המסורגת מארגנת לעיתים קרובות את הלחן לשני משפטים מוסיקליים חוזרים,
אם בחזרה מדויקת או אם במבנה פריודי ,כשכל משפט מתבסס על שתי שורות מתוך
התמליל .כך נוצרת התאמה מוסיקלית בין השורות החורזות.
בתי השיר "ארץ שלי" )נ .אלתרמן( כתובים בחריזה מסורגת מלאה.

בית א':
על דרכנו אור ניתך
בוקר מריע במרום
אנו צועדים בסך
מן האתמול אל היום.

המשפט המוסיקלי הראשון )תיבות  (1-4מושתת על שתי שורות טקסטואליות  -הראשונה
והשנייה .השורה הראשונה מושתתת על קפיצה של קווינטה זכה בין צליל היסוד למדרגה
ה ,5 -ואילו השנייה מושתתת על קונטור מלודי היורד מן המדרגה ה 4 -אל צליל היסוד
באמצעות תמיכה של המדרגה ה 7 -מלמטה .המשפט המוסיקלי השני )תיבות  (5-8מושתת
גם הוא על שתי שורות טקסטואליות  -השלישית והרביעית ,המקבלות טיפול מוסיקלי דומה
מאוד לזה שקיבלו שורות  .1-2בכך נוצרים קשרי חפיפה בין השורות המסורגות החורזות:
החומר התמטי של שורה  1חוזר בשורה  3והחומר התמטי של שורה  2חוזר בשורה .4
אולם ולבה אינו יוצר חזרה מדויקת לחלוטין :הוא משנה את חלקו השני של המשפט החוזר
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על ידי הרחבת המנעד בעלייה למדרגה ה .6 -בכך הוא שומר מחד על זיקה ברורה וקשרי
חפיפה בין החלקים החורזים ,אך מאידך יוצר גם גיוון והתפתחות.
דוגמא מס' " :114ארץ שלי" )שיר מס' (4

החריזה הצמודה והחריזה המסורגת הן השכיחות ביותר בקורפוס המחקר ,ושתיהן
מתקבלות מתוך מערכת שורות זוגית )להוציא שירים בודדים הנתונים לחריזה צמודה בין
קבוצת שורות שמספרן אי זוגי( .על כן ,חלה לעיתים תחלופה בין שני סוגי החריזה ,בעיקר
בין הבית לפזמון ולעיתים גם בתוך בית או פזמון אחד.

6ז .קשר בין תמליל ולחן  -הגישה האסתטית
שירי הזמר העבריים משלבים בתוכם שני רכיבים שונים במהותם המתבססים על שתי שפות
שונות :השפה הלשונית והשפה המוסיקלית .התהליך השכיח להיווצרותם ,ראשיתו בתמליל
והמשכו בלחן תואם )אם כי ברפרטואר הזמר העברי קיימים גם מקרים הפוכים בהם הותאם
תמליל ללחן נתון( ,והנחת היסוד היא כי המלחין ישאף לשקף דרך המוסיקה את תוכנו
ומהותו של התמליל.
ניתן לחלק את קשרי התמליל והלחן לשלוש קטגוריות עקריות:
א" .ציור בצלילים"  -יחסים בהם שואף המלחין לתאר באופן ישיר את המתרחש בתמליל,
תוך נסיון לתרגם את המילים או את התוכן המילולי לשפה המוסיקלית .קשר מסוג זה יבוא
לידי ביטוי בעיקר בתמלילים העושים שימוש בלשון פיגורטיבית ,לשון המאזכרת שמות עצם,
תואר או פועל המזוהים עם מיקום במרחב המציאותי :גבוה ונמוך ,עולה ויורד ,הר ועמק,
שמים וארץ ,צמרת ,כוכב ,עף ,נושר ,נופל וכד' .ההנחה היא כי תיווצר הקבלה בין התאור
המרחבי או התנועתי שבתמליל לבין הלחן ,אם כי ברור שלא ניתן לתרגם באופן מדויק
ומקודד את שפת הלשון לשפת המוסיקה .מכאן שה"תרגום" יתבסס על נורמות שמקורן
במסורת המוסיקלית המערבית עוד מימי הרנסאנס המתבססות על הקשר המופשט בין גובה
הצליל לתנועה ולמיקום במרחב ,קשר הבא לידי ביטוי גם בכתב התווים עצמו.
הלשון הפיגורטיבית איננה זוכה לתרגום מלודי עקבי בזמר העברי עד שנות ה 50 -של המאה
ה ,20 -אלא במילים או משפטים בודדים.
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וכך גם אצל ולבה :לא רבים הם שירי הזמר המתבססים באופן עקבי ומלא על ציור בצלילים,
אולם ניתן למצוא לעיתים קטעי שירים בהם בא לידי ביטוי קשר מסוג זה.
במשפט המסיים של "נחש הנייר" )ל .קיפניס( חלה ירידה כרומטית במסגרת קוורטה זכה
ה"מציירת" את בכיו המר של אהוד בעקבות נחש הנייר שהתעופף לו ולא שב .תאור הבכי
במקרה זה איננו מתבסס רק על ההקבלה בין התנועה המלודית היורדת לדמעות ולמצב רוח
"ירוד" ,אלא נשען גם על "מטבע לשון" מן המסורת המוסיקלית המערבית האופיינית לאריית
ָמנטו )אריית קינה(  -באס כרומטי יורד.
הל ֶ
דוגמא מס' " :115נחש הנייר" )שיר מס' (54

סוג אחר של ציור בצלילים הבא לידי ביטוי בשירי הזמר של ולבה באופן תכוף יותר ,מתבסס
על האונומטופאה  -קולות מן הטבע המקבלים חיקוי על ידי השפה המדוברת ,או במקרה זה,
על ידי המוסיקה עצמה .טכניקה זו אופיינית לכל אותם תמלילים בהם לוקחות חלק תופעות
חוץ מוסיקליות שלהן התגלמות קולית :חיות ,גשם ,ברד ,רוח ,מים וכד'.
בשיר "קוקיה" )ש .גלוזמן( משתמש ולבה במטבע לשון אונומטופאית מוכרת :מרווח מלודי
יורד של טרצה גדולה המחקה את קול הקוקיה.
דוגמא מס' " :116קוקיה" )שיר מס' (61

ב"שיר הגשם" )ל .גולדברג( מתאר ולבה את טפטוף הטיפות באמצעות הקפיצה המלודית
החוזרת ונשנית של הקוורטה הזכה )תיבות  2ו ,(4 -וכן באמצעות קיצור ההברות על ידי
הצבת הפסקות ביניהן )תיבות  1ו 109.(3 -בכך הוא מחזק את האונומטופאיה המילולית בה
משתמשת המשוררת לאה גולדברג" :טיף ,טיף ,טיפותי" ,המחקה את רשרוש הטיפות
הנופלות על הקרקע.

109

אם כי בשני אמצעים אלו ,משתמש ולבה גם בשירי זמר נוספים בקורפוס שאינם בהכרח קשורים למשקעי
השמיים.
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דוגמא מס' " :117שיר הגשם" )שיר מס' (72

ציור בצלילים של חיות ותופעות טבע אחרות אינו חייב לבוא לידי ביטוי אך ורק בחיקוי
קולותיהן ,כי אם גם בחיקוי של תנועה או הוויה .בשיר "דב" )ח .נ .ביאליק( מאמץ ולבה את
הטכניקה שנקט ביאליק עצמו בנסיונו לתאר את תנועתו המסורבלת של הדב .ביאליק
השתמש בהברה " "baהמורכבת מעיצור קולי פוצץ ותנועה פתוחה ,היוצרת סאונד כבד ואף
מפחיד .החזרה העיקשת על ההברה אמנם מחקה את נהמת הדב ,אך אולי יותר מכך,
מחקה את הליכתו המגושמת .ולבה מעצים חיקוי זה באמצעות מטוטלת בין שני צלילים
סמוכים )תיבות  1ו  ,(3 -שנראה כי מדמה את ההטלטלות הכבדה של הדב מרגלו האחת
לשנייה.
דוגמא מס' " :118דב" ) שיר מס' (11

השיר "הכדור" )ש .גלוזמן( שופע תאורים פיגורטיביים של תנועת הכדור במרחב" :למעלה
עף"" ,אלי הוא שב"" ,עופה עופה"" ,עוף למעלה ,עוף ותור"" ,שם למעלה באוויר"" ,איך
עלית" ,ו"טפסת גם על קיר" ועוד .מובן שבשיר אשר כמעט כל כולו תאורים מסוג זה ,יקשה
על המלחין לתרגמם אחד לאחד לשפת המוסיקה ,שכן לשפה המוסיקלית חוקים פנימיים
משלה שלא בהכרח עולים בקנה אחד עם התאורים הפיגורטיביים .ולבה יוצר כאן ציור
בצלילים על ידי חיקוי התנועה הכללית של הכדור שנזרק מידיו של המשחק כלפי מעלה,
עולה עד לנקודת השיא ויורד חזרה לידי המשחק ,ללא קשר ישיר למיקום העליות והירידות
של הכדור המתוארות בתמליל .זאת באמצעות יחידות מלודיות בנות תיבה כל אחת
המשרטטות קונטור מלודי המקביל לתנועת הכדור  -עלייה המושתתת בעיקר על צעדים
לעבר פסגה מלודית וירידה חזרה.
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דוגמא מס' " :119הכדור" )שיר מס' (27

לעיתים חלה התנגשות בין הלשון הפיגורטיבית המכתיבה לחן מסויים לבין השפה
המוסיקלית אשר לה הגיון פנימי משלה .חלקו השני של השיר "שתיל קטן" )א .אשמן( מתאר
את תקוותיו ושאיפותיו של השתיל:

אני אגדל
ולא אבול
אהיה לעץ
לעץ גדול

הצמיחה והגדילה נתפסות על ידינו כפעולות העולות במרחב ,ואכן ולבה מלחין כל אחת
משלוש השורות הראשונות בקו מלודי עולה בן שלושה צלילים ,ובכך מתאר את השאיפה
העיקשת של השתיל הקטן לצמיחה .השורה המסיימת המתארת את שאיפתו הסופית של
אותו שתיל " -להיות לעץ גדול" ,אמנם עולה לעבר צליל גבוה יותר ,אולם מקבלת בסופה
דווקא קונטור מלודי יורד .ניתן היה לצפות כי דווקא משפט זה יעלה ויטפס אל שיא גבוה עוד
יותר וכך תתקבל התאמה מלאה בין התמליל לקונטור המלודי .אולם ולבה נכנע כאן לעקומה
המלודית הקמורה המאפיינת את מרבית משפטיו המוסיקליים ,זו המסיימת בירידה מלודית
לעבר צליל היסוד בהקבלה לאינטונציה היורדת בסיום המשפט המדובר ,ובכך מקנה תחושת
סיום ברורה.
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דוגמא מס' " :120שתיל קטן" )שיר מס' (83

הדוגמאות הנ"ל מדגימות יחסי "ציור בצלילים" בשירי זמר אחדים של ולבה ,אולם חשוב לציין
כי ברבים אחרים לא באים לידי ביטוי יחסים מסוג זה .יתכן כי אחת הסיבות לכך היא כי
מרביתם כתובים במבנה סטרופי ,וההנחה היא כי הלחן החוזר נכתב על פי הבית הראשון
בתמליל ,בעוד שיתר הבתים קבלו על עצמם את אותו הלחן מבלי שזה הותאם להם
מלכתחילה .בהלחנה מסוג זה ,סביר כי המלחין ישאף ליצור קשרים כלליים יותר בין התמליל
ללחן ,שיוכלו לבוא לידי ביטוי בשיר כולו ולא רק בבית הראשון.
ב .קשר עקרוני  -קשר בו המוסיקה משקפת את הלך הרוח הכללי של התמליל ,מבלי
להיכנס לתאורים אחד לאחד כפי שבאים לידי ביטוי בציור בצלילים .קשר זה נוצר בעיקר תוך
שימוש במוסכמות מוסיקליות שמרביתן טבועות בנו מעצם היחשפותנו לתרבות המוסיקלית
המערבית .הוא אופייני לזמר העברי המוקדם ומתמצה בהתאמתו של לחן בעל מאפיינים
מזרחיים לתמליל המעלה תכנים מזרחיים ,או לחילופין תמליל המתאר את אורח החיים
האופייני למזרח .אולם מעבר לכך ,לא נוצר קשר מחייב בין היחידות התמליליות לבין מרכיבי
הלחן.
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מרבית שירי הזמר של ולבה אכן מתבססים על קשר מסוג זה בין תמליל ולחן ,כשהוא עשוי
לבוא לידי ביטוי ברמות שונות .בתמלילים העוסקים ברועים ובאורח החיים המזרחי  -תחושת
פעמה חופשית יחסית ,תבניות פריגיות ,נוימתיות ומליסמתיות ,חיקוי מיקרוטונאליות,
ווקאליזות ומאפיינים נוספים המזוהים עם המוסיקה המזרחית .כך ב"שה" )ח .נ .ביאליק(,
"בגליל" )א .ברוידס( ,קציר בנגב )א .תלמי( ועוד .בתמלילים העוסקים בצעדה :שימוש
במוטיבים אקורדיים ,פעמה ברורה ומודגשת ,משקל זוגי ,טמפו המתאים לצעדה ומקצבים
מנוקדים .כך ב"כיתתנו בלילה צועדת" )א .ברוידס(" ,יוצאים אנחנו" )ל .קיפניס(" ,לדרך ספן"
)נ .אלתרמן( ועוד .בתמלילים העוסקים במחול :טמפו ריקודי ,פעמה ברורה ,התבנית
הסינקופטית האופיינית לריקודי ההורה ועוד .כך בכל שירי ההורה וכן בשירים אחרים
העוסקים במחול כגון "המחול" )ש .בס(.
ג .קשר של ניגוד  -שירי זמר בהם חל ניגוד בולט בין המתרחש בתמליל לבין ההתרחשות
המוסיקלית .נראה כי סוג זה של קשר חייב להיווצר תוך כוונה ברורה של המלחין להעניק
לתמליל אינטרפרטציה שונה מזו העולה ממנו בקריאה ראשונה.
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יהודית גלוזמן .אחד בפה ואחד בצליל ,עמ' .15-16

113

כותרתו של השיר "רמי רם רץ לגן" )ל .קיפניס( והוראת הטמפו המתנוססת בראשו -
 ,Adagioמעלות ניגודיות עוד בטרם האזנו לשיר .מדוע נבחר טמפו כה איטי לתאור ילד הקם
בבוקר וממהר לגן הילדים בשמחה? ש .זמיר מעלה הצעה ליישוב הסתירות" :הסיפור
שבטקסט מובא לילד מ"יד שנייה"  -דהיינו ,מישהו מספר לו על רמי שקם לגן בשמחה.....
הסיטואציה יכולה בהחלט להיות שיר ערש ,לילד שדווקא לא אוהב כל כך לקום בבוקר לגן.
מי מאיתנו לא מכיר את התרחיש הבא :אמא יושבת על מיטת בנה או בתה ומכינה את הטף
ואת עצמה למאבק היום יומי בסירוב ללכת לגן?"
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דוגמא מס' " :121רמי רם רץ לגן" )שיר מס' (65

"שיר בוקר" )נ .אלתרמן( נושא גם הוא הוראת טמפו תמוהה ) Lento -לאט( ,בעוד
שהתמליל שופע בתאורים פיגורטיביים של התעוררות ותנועה :זריחת השמש ,פריחת
הפרחים ,מעוף הציפורים ,הסוסים הנרתמים למחרשתם ועוד" .אבל לא כך במוסיקה :הקו
המלודי הפותח את השיר יורד פעמיים ברצף :פעם אחת מייד עם הפראזה הפותחת ופעם
נוספת עם המילים "שמש בשמים" .הציפורים פורשות כנפיים עם מנגינה שנעה בצעדים
קטנים מעלה ומייד יורדת חזרה ,וכל זאת בתחום המנעד הנמוך של השיר  -ציפורים רדומות
משהו ....ואז הכל נעצר ,הערכים הריתמיים גדלים והשמש נרדם )"קם!"( על התו הנמוך
והארוך ביותר בשיר ,מבלי כל התייחסות לסימן הקריאה ,המוסיקה גוועת ,דועכת ,ולאחריה
מסמן המלחין עוד פרמטה על ההפסקה כאומר" :קחו לכם כמה זמן שנחוץ ,לא ממהרים".
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תמלילו של הבית המסיים עשוי לתת מענה לתחושה החלומית שיוצר ולבה בשיר:

אור! אור! שמש קם
שמש בשמים.
ילד נם ,חלום חלם,
ופתאום פקח עיניים,
אור ,השמש קם!

יתכן וכל אותה תמונת בוקר דמיונית המתוארת בתמליל איננה אלא בחלומו של הילד ,ורק
עם התעוררותו הוא מגלה כי אכן הגיע הבוקר .אולם ולבה לא יוצר כל שינוי מוסיקלי ברגע
ההתעוררות ,כאילו משכנע את הילד ואותנו שכדאי להמשיך לישון .או שאולי לא רצה לפגוע
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שרה זמיר" .שיר היה לזמר" ,עמ' .78
112
שם ,עמ' .77

114

במבנה הסטרופי של השיר ובחר להשאיר את הלחן על כנו ,גם כשבתמליל חל שינוי מפתיע?
הסולם הפנטטוני עליו מתבסס השיר באופן מלא מוסיף גם הוא למצלול החולמני של השיר.
דוגמא מס' " :122שיר בוקר" )שיר מס' (70

גם בשירי זמר העוסקים במשקעי השמים ניתן למצוא קשר של ניגוד בהוראות הטמפו בהן
בוחר ולבה .בעוד שקול טיפות הגשם ורעש הברד מתקשרים מטבעם לטמפו מהיר ,הרי
שולבה בוחר באופן מפתיע דווקא בהוראות טמפו איטיות Molto Sostenuto :ב"שיר הגשם"
)ל .גולדברג( Andantino ,ב"גשם משמיים רד" )י .בר דעת( ו Tranquillo -ב"הברד"
)ל .קיפניס( .ולבה אמנם מנסה לחקות את רעש הטיפטוף באמצעים אחרים :ערכים ריתמיים
קצרים ,הפסקות היוצרות ארטיקולציה של סטקטו ,ריבוי קפיצות מלדויות וחזרה על צלילים,
אולם נראה כי טמפו מהיר יותר היה רק תורם להשגת מטרתו .מה אם כן יכולים היו להיות
שיקוליו בבחירתם של טמפי כה איטיים? יתכן כי ולבה מצא בטמפו האיטי אמצעי ליצור איפוק
ודיוק בשירה ,כאילו הוא מזהיר אותנו  -השרים ,פן נמהר יתר על המידה ,ולוקח לעצמו
מקדם בטיחות.

6ח .גישות הלחנה
לחניו של ולבה יוצאים מתוך המבנה הפואטי של התמליל ובונים עצמם בהתאם אליו,
כשבמרביתם נשמרת החפיפה בין המבנה הטקסטואלי למבנה המוסיקלי .ניתן לחלק את
התמלילים לחמש קטגוריות בהתאם למבנם הפואטי:
א .תמלילים הבנויים על פי עקרון של בתים אשר ביניהם פזמון חוזר .הבתים מתאפיינים
בזהות פואטית :המשקל ,מספר השורות ומספר ההברות בכל שורה נשארים זהים )במקרה
של מספר ההברות בשורה ,יכולים לחול שינויים קלים ,אך כאלו שאינם פוגעים באופן ניכר
במשקל הפואטי( ,אולם התמליל עצמו משתנה .הפזמון יחזור על עצמו באופן מדויק בסיומו
של כל בית )או זוג בתים( ולעיתים הוא עשוי גם להקדים את הבתים .דוגמא לתמלילים מסוג
זה" :כנרת" )י .קרני(" ,ראש השנה" )ש .בס( ו"כלניות" )מ .דפנא(.
ב .תמלילים הבנויים על פי עקרון של בתים המתאפיינים בזהות פואטית ,שביניהם אין פזמון
חוזר .דוגמא לתמלילים מסוג זה" :הפרפר לפרח" )ח .נ .ביאליק(" ,עם צאת השבת" )ש .בס(
ו"המחול" )ש .בס(.
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ג .תמלילים המושתתים על רצף פואטי אחד ללא חלוקה לבתים וללא פזמון חוזר .בדרך
כלל הם קצרים יותר ואף ניתן להתייחס אליהם כתמלילים בני בית אחד .דוגמא לתמלילים
מסוג זה" :דוד ירח בשמים" ו"על ראש הר חרמון" )א .עמיר( ו"רוח" )ל .גולדברג(.
ד .תמלילים המושתתים על משפט טקסטואלי בודד החוזר על עצמו מספר פעמים במהלך
השיר ,או שחוזרות מילים או הברות מתוכו .בתמלילים אלו לא באים לידי ביטוי המאפיינים
הפואטיים של חריזה ומשקל .דוגמא לתמלילים מסוג זה" :לא מכל אורן" )י .הלוי(" ,צבת
בצבת עשויה" )פרקי אבות :פרק חמישי ,משנה ח'( ו"מי כמוך ישראל" )דברים ,פרק א'(.
ה .תמלילים שאינם מצייתים לסממנים פואטיים כגון משקל אחיד ,מספר שורות אחיד בבית
וכד' .דוגמא לתמליל מסוג זה" :אל הכוכב" )ש .טשרניחובסקי(.
ככלל ,שומר ולבה על המבנה הפואטי של התמליל ומלחינו באופן התומך בו .מרבית שירי
הזמר המבוססים על בתים חוזרים ,עם פזמון או בלעדיו ,מולחנים בגישה סטרופית כשלחן
אחד חוזר מספר פעמים לתמליל שונה ,בהתאם למספר הבתים .נראה כי לגישה הסטרופית
מספר יתרונות בולטים :היא מקלה על קליטות השיר וזכרונו ,שכן מרגע שנלמד לחנו של בית
אחד ,נלמד למעשה לחנו של השיר כולו .בכך יכולים השרים והמאזינים לפנות את מלוא
תשומת הלב לתמליל המשתנה מבית לבית .כמו כן ,היא עולה בקנה אחד עם הקשר
העקרוני שיוצר ולבה בין תמליל למוסיקה ,קשר בו שואף הלחן לשקף באופן כללי את רוח
השיר .זאת בעוד שבגישת ה"ציור בצלילים" בה שואף הלחן לתאר אחד לאחד את המתרחש
בתמליל ,סביר מאוד כי בבית הראשון אשר לרוב נוצר הלחן על פיו ,תחול התאמה מלאה בין
הלחן לתמליל ,אולם בבתים הבאים עשוי להיווצר קשר רופף במקרה הטוב ואף קשר סותר
ומנוגד במקרה הפחות טוב .כמו כן ,מרבית התמלילים אינם בעלי עלילה מתפתחת כי אם
מתארים תמונת מצב ,תמונת נוף ,פעילות כלשהי וכד' ,וברגע שאין התפתחות טקסטואלית -
עלילתית בשיר ,אין גם הכרח ליצור התפתחות מוסיקלית.
בקבוצה קטנה יותר של שירי זמר המבוססים על בתים חוזרים ,בוחר ולבה בגישת ההלחנה
הרציפה על פיה המלחין אינו משכפל לחן בודד שנכתב לרוב על פי הבית הראשון ,אלא
מלחין את התמליל באופן רציף מתחילתו עד סופו ,תוך רגישות להתפתחותו.
תמליל השיר "נחש הנייר" )ל .קיפניס( מבוסס על בתים חוזרים כשכל בית שומר על מבנה
בן ארבע שורות במשקל פואטי ימבי אחיד פחות או יותר:

אהוד עשה לו

לו שתי עיניים

יצא לו פעם

בכה הילד

נחש נייר

פה ואף,

נחש הנייר

בכה אהוד.

זנב ארוך לו

ועד שמים

עף עד שמים

ושב הביתה

ארוך וצר.

כנשר עף.

ושם נשאר.

רק עם חוט.
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ניתן היה לצפות כי ולבה ילחין את השיר על פי הגישה הסטרופית ובכך יסתפק במנגינה
אחת ויחידה אשר תתאים לכל ארבעת בתי השיר ,או לחילופין ,שיצרף שני בתים יחדיו
ויתאים להם מנגינה אחת שתתאים גם לזוג הבתים הבא .אולם הוא בחר כאן דווקא בהלחנה
הרציפה והסיבה לכך ברורה :ולבה ,שנכנס לנעליו של הילד אהוד אשר איבד את נחש הנייר
היקר שלו ,אינו יכול להישאר אדיש ,ומביע את הזדהותו באמצעות התפתחות דרמטית גם
במוסיקה עצמה .בכך נמנע ממצב בו אותה מנגינה חביבה ושמחה הייתה מלווה גם את
הדרמה המתרחשת בסיום השיר ,ובכך יוצרת חוסר תאום בולט בין המוסיקה לתמליל.
דוגמא מס' " :123נחש הנייר" )שיר מס' (54

בשיר "המחול" )ש .בס( ברורה פחות בחירתו של ולבה בגישת ההלחנה הרציפה .השיר בנוי
משלושה בתים טקסטואליים בני ארבע שורות ובמשקל טרוכאי קבוע:

תן ידיים כה וכה

עוד הפעם הנה בוא

הנה כאן מחול נחמד

צעד שמה צעד פה

סוב כמוני כה וכה

תן עוד פעם יד אל יד

הו מה טוב כך לסוב

ימינה שמאלה צעד קל

חת ושתיים סובה סוב

חת ושתיים עד אין סוף

חת ושתיים וחסל

מה יפה כך ומה טוב

בניגוד לתמליל של "נחש הנייר" ,כאן לא חלה כל התפתחות דרמטית ,נהפוך הוא :התמליל
מתאר סיטואציה מעגלית  -מחול החוזר על עצמו שוב ושוב ללא שינוי" :חת ושתיים עד אין
סוף"" ,עוד הפעם הנה בוא"" ,תן עוד פעם יד אל יד" .מכאן שהדבר הטבעי ביותר הוא
להלחינו באופן סטרופי ובכך לשקף באמצעות המוסיקה את החזרתיות שבמחול .אולם ולבה
בוחר להתייחס לשלושת הבתים כאל רצף פואטי אחד ולהלחינם בצורה מתפתחת .כיוון
שבתי השיר קצרים והם רק שלושה במספר ,התוצאה המתקבלת היא שיר לא ארוך שנראה
כי אין בעיה לקלוט את לחנו ולזכור אותו .אלמנט המעגליות יתקבל מעצם החזרה על השיר
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שוב ושוב ,עד שהשרים או הרוקדים יתעייפו.
דוגמא מס' " :124המחול" )שיר מס' (28
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 .7הארגון הקצבי
בפרק זה אעסוק בכל הקשור לארגון הקצבי בשירי הזמר של ולבה .אחלק את הפרק
לשלושה חלקים :המפעם ,המשקל והמקצב.

7א .מפעם
ולבה נהג לרשום הוראות טמפו מדויקות באמצעות המינוחים המוסיקליים המקובלים בשפה
האיטלקית )לעיתים תירגמו ההוצאות לאור את המינוחים לעברית( .רק בארבעה שירי זמר
כלל לא כתב הוראת טמפו .בכרבע מהשירים הוסיף הוראות מטרונום מדויקות ,אם כי לא
תמיד הן תואמות במדויק להוראת הטמפו המצורפת להן .למעלה ממחצית ההוראות נמצאות
בטווח שבין המתון למהיר ,ויתר ההוראות נמצאות בטווח שבין המתון לאיטי .בולטים שירי
הזמר שהוראות הטמפו שלהם איטיות במיוחד ,Lento ,Larghetto ,Largo ,Adagio -
 Molto grave and tranquilloוכד' ,לעיתים קרובות בחוסר הלימה לתוכן השיר ואופיו.
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הזמר העברי ,ככלל ,לא אימץ את החופשיות הריתמית האופיינית למזרח 114.יתכן שהסיבה
לכך היא קשרה ההדוק של הסוגה למחול ,שכן על מנת לרקוד בצוותא לצלילי השירים
דרושה פעמה ברורה וקבועה 115.ברור כי לא כל שירי הזמר נועדו מראש לריקוד ,אולם יש
להניח כי רבים מהם נרקדו או לווו בפעילות תנועתית .יתכן כי הצורך בפעמה ברורה קשור
גם למסורת השירה בציבור :על מנת לאפשר שירה משותפת ואחידה של קבוצת שרים בלתי
מקצועית ,לעיתים קרובות ללא ליווי כלי או הדרכה ,חשובה תחושה ברורה של פעמה שעל
פיה יתאחדו השרים.
מרבית שירי הזמר של ולבה אכן מבוססים על פעמה קבועה וברורה ,מה שמקנה לחלקם
אופי ריקודי ,ביניהם כל שירי הלכת וההורה )אלו המבוססים על תמליל וגם אלו שלא( ,קבוצה
גדולה משירי הילדים ,וכן שירי זמר נוספים שנראה כי לא יועדו מלכתחילה לריקוד אך
מתאפיינים באופי מוטורי .ולבה דואג לקיומה של פעמה קבועה וברורה במספר אמצעים:
שמירה על יחידת פעמה קבועה לאורך השיר כולו ,לרוב של רבעים; שימוש בערכים ריתמיים
פשוטים ,בעיקר אלו הנגזרים מחלוקת הפעמה לשתיים וחזקותיה או הכפלתה; שימוש מועט
יחסית בהפסקות ,בערכים ריתמיים ארוכים ובחיבור בקשת מעבר לקו התיבה;  attaccaעל
מרבית הפעמות ובעיקר על החזקות שבהן; מיעוט יחסי בשינויי משקל וטמפו.
בשיר "המחול" )ש .בס( אשר נועד להפעיל ילדים בתנועה ,דואג ולבה לפעמה קבועה של
רבעים באמצעות  attaccaעל כל אחת מארבע הפעמות בתיבה לאורך השיר כולו .את העניין
והגיוון הריתמי יוצר באמצעות חלוקות פנימיות שונות של הפעמה :שני חלקי שש עשרה
ושמינית ,שמינית מנוקדת וחלק שש עשרה ושלושה חלקי טריולה ,אולם אף אחת מן
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על חוסר ההתאמה בין טמפו לתוכן ,ראה עמ' .113-115
114
הרצל שמואלי .הזמר הישראלי ,עמ' .128
115
זאת בהנחה כי הריקודים נרקדו בקבוצות ,כשכל הרוקדים מבצעים את אותן תנועות.
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החלוקות אינה פוגעת ב attacca -של הפעמה .התבניות הריתמיות השונות מזמינות את
המשתתפים לגיוון בתנועותיהם.
דוגמא מס' " :125המחול" )שיר מס' (28

ראוייה לציון קבוצה קטנה אך בולטת של שירי זמר אשר כן מקבלת על עצמה מידת מה של
חופשיות ריתמית .ולבה מפתח מודל של שיר אשר חלקו הראשון מתאפיין בחופשיות
ריתמית ,שאמנם איננה תמיד מוצהרת באמצעות הוראת הטמפו המעידה על כך מפורשות
)כגון רובטו( ,אולם ניתן לחוש בה עקב מספר מרכיבים :הוראות טמפו איטיות יחסית; שימוש
במגוון גדול יחסית של ערכים ריתמיים והנגדה בין ערכים קצרים לארוכים; שימוש בטריולות
היוצרות חלוקה אי זוגית של הפעמה לצד חלוקתה הזוגית; שימוש בפרמטות היוצרות חריגה
מן התחושה המשקלית .חלקו השני של השיר על פי מודל זה מתאפיין לרוב בפעמה ברורה
הבאה לידי ביטוי בהוראת טמפו חדשה ומהירה יותר ,הקטנת הערכים הריתמיים והגברת
הדחיסות הריתמית ,יחד עם כל האמצעים שצויינו קודם כתומכים בפעמה ברורה וקבועה.
השיר "בגליל" )א .ברוידס( מייצג היטב את המודל הנ"ל .חלקו הראשון )תיבות  (1-8זוכה
להוראת הטמפו  Andantino Sostenutoוהוא שופע ערכים ארוכים יחסית  -חצאים
מנוקדים ,כשלצידם ערכים קצרים של שמיניות ,חלקי שש עשרה וטריולות ,היוצרים זה לצד
זה מעין תחושת ריחוף במרחב הזמן .נראה כי ולבה ניסה להעניק למבצע חופש ריתמי ,וודאי
לא התכוון שיבצע חלק זה באופן מדוד ומדויק .חלקו השני של השיר )תיבות  (9-20מתאפיין
בכל הפרמטרים המנוגדים היוצרים תחושת קצביות מוגברת :הוראת הטמפו attacca ,Vivo
על כל אחת מן הפעמות בתיבה ,שימוש בערכים קצרים של שמיניות וחלקי  16ושימוש
בתבניות ריתמיות מוטוריות הדוחפות קדימה  -שני חלקי  16ושמינית וכן שמינית מנוקדת
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וחלק  16לאחריה ,המזכירות את המקצבים האופיניים לריקודי הדבקה הערביים .בתיבה
האחרונה של השיר ,משתמש ולבה בהוראת  Ritenutoובפרמטה על הצליל המסיים ובכך
מכין אותנו לקראת החזרה לחלק הראשון ,הנדרשת מעצם המבנה הסטרופי של השיר .בכך
הוא מטשטש במקצת את הניגודיות הקיצונית בין שני החלקים ויוצר חיבור רציף יותר
ביניהם .נראה שבדגם זה יוצר ולבה קשר ישיר אל השירה המזרחית המתאפיינת בחופשיות
ריתמית ,קשר התומך כמובן בתוכן החוץ מוסיקלי של השיר  -רועה צאן היושב על גבעה
ומחלל בחליל .על כך מעידים גם שירים נוספים המבוססים על מודל זה ,העוסקים גם הם
באורח החיים המזרחי.
דוגמא מס' " :126בגליל" )שיר מס' (6

מודל זה אופייני גם לקבוצת שירים בזמר העברי שחלקם השני הוא כמעין הורה .לעיתים
הוא מוגדר כהורה באופן רשמי ולעיתים לא ,אולם ברור כי מאפייניו המוסיקליים מקבילים
לאלה של ריקוד ההורה.
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כך למשל בשיר "האסיף" )ל .קיפניס( אשר תחושת החופשיות הריתמית בחלקו הראשון
)תיבות  (1-12מתקבלת בעיקר מהופעתם של ערכים ריתמיים ארוכים במיוחד  -השלמים,
המבטלים לרגע את תחושת הפעמה .גם התחלופה התכופה של המשקל תורמת במידת מה
לתחושת החופשיות הריתמית ,אם כי יחידת הפעמה נשמרת .חלקו השני של השיר )תיבות
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גילה דובקין .זמרי ההורה :מקורותיהם ,תולדותיהם ,ומקומם בכלל הזמר הישראלי .עבודת גמר לקבלת
תואר "מוסמך למדעי הרוח" )אוניברסיטת תל-אביב ,תשמ"ה( ,עמ' .71-73

121

 (17-27על הוראת הטמפו שלו  Vivo -ועל התבנית הסינקופטית החוזרת ,כתוב כהורה
מובהקת למרות שלא כונה כך באופן מוצהר .גם בשיר זה יוצר ולבה קישור רציף בין שני
החלקים ,הפעם באמצעות ערכים ריתמיים ארוכים בסיום החלק המהיר ,המורידים בבת
אחת את הדחיסות הריתמית ומכינים אותנו לקראת חזרתו של החלק האיטי.
דוגמא מס' " :127האסיף" )שיר מס' (14

7ב .משקל
רובם המכריע של שירי הזמר של ולבה כתובים במשקלים זוגיים פשוטים ,מתוכם אחד
במשקל  ,alla breveארבעה במשקל שני רבעים ושישים ותשעה במשקל ארבעה רבעים.
הממצאים תואמים את תוצאותיהם של מחקרים נוספים בהם עולה עדיפות בולטת למשקלים
הזוגיים הפשוטים בשירי הזמר העברי.
נראה כי עדיפותם של המשקלים הזוגיים הפשוטים נובעת ממספר סיבות:
א .רבים משירי הזמר עוסקים בתכנים הקשורים בפעולות גוף האדם ,החל מעבודת הקרקע,
ריקודים ,מצעדים ,ועד משחקי ילדים .גוף האדם בנוי בסימטריה אנכית )לפחות כלפי חוץ(,
כשכל איבר מופיע פעמיים :שתי ידיים ,שתי רגליים ,שתי עיניים וכו' .מטבע הדברים
שהפעולות המבוצעות באמצעות הגוף תהיינה נתונות למשקל זוגי :ההליכה  -המאורגנת
במחזור זוגי של ימין  -שמאל )או שמאל ימין( ,הנשימה  -המאורגנת במחזור זוגי של שאיפה
 נשיפה ועוד .גם התנועה במרחב היא זוגית מטבעה :למעלה  -למטה ,קדימה  -אחורה אוימינה  -שמאלה .שירי זמר הכתובים במשקל זוגי משקפים פעולות אלו ואף יש בכוחם
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להחדיר מוטיבציה וקצב עבודה ,בהנחה כי חלקם אף נועדו לביצוע בעת פעולה.
ב .המשקל הזוגי הוא בעל הדגשה יתרה .בעוד שבמשקל המשולש מודגשת רק הפעמה
הראשונה בתיבה ושתי הפעמות הבאות אחריה רפות ,הרי שבמשקל ארבעה רבעים  -שתי
פעמות מודגשות בתיבה ,ובמשקל שני רבעים ו - alla breve -פעמה מודגשת אחת בתיבה,
אולם מחזור הפעמות קצר פי שתיים ועל כן גם מספר הפעמות המודגשות יהיה כפול.
הדגשה יתרה זו עולה בקנה אחד עם החיפוש אחר פעמה ברורה שהוזכר קודם לכן.
ג .שירי זמר רבים מבוססים על משקלים פואטיים זוגיים )שהיחידה הפואטית בהם מכילה
שתי הברות( ומכאן שטבעי יהיה להלחינם במשקל מוסיקלי זוגי התואם למשקל הפואטי
ותומך בו.
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ד .שני ריקודים חשובים המהווים חלק בלתי נפרד מרפרטואר הזמר העברי הם ההורה
והדבקה ,שנייהם באופן מסורתי מבוססים על משקל זוגי ,ונראה כי שירי זמר לא מעטים
מושפעים מהם.
שלושה שירי זמר כתובים במשקל זוגי מורכב  -שש שמיניות .מעטים הם שירי הזמר
הכתובים במשקלים משולשים :ארבעה במשקל שלושה רבעים ושניים במשקל שלוש
שמיניות .בשמונה שירי זמר נמצא שימוש בחילופי משקל .המיעוט היחסי בחילופי המשקל
נובע ככל הנראה משאיפתו של ולבה לפעמה קבועה וברורה .על כך מעידה גם העובדה כי
בכל שירי הזמר בהם נערך שינוי משקל ,להוציא אחד ,נשמר ערכה של יחידת הפעמה ובאין
הוראה מיוחדת ,נראה כי יש לשמור גם על מהירותה .בכך ,פוגעים חילופי המשקל אך ורק
במחזוריות ההטעמה אך לא בבהירות הפעמה וביציבותה .חילופי המשקל באים בדרך כלל
כתוצאה משינוי במשקל הפואטי של התמליל.
בשיר "ארץ שלי" )נ .אלתרמן( חל שינוי במשקל הפואטי בחלקו השני של השיר ועל כן משנה
ולבה את המשקל המוסיקלי משש שמיניות לארבעה רבעים .שינוי זה משמעותי במיוחד שכן
יחידת הפעמה משתנה מרבע מנוקד )שחלוקתו הפנימית הנורמטיבית היא לשלוש שמיניות(
לרבע )שחלוקתו הפנימית הנורמטיבית היא לשתי שמיניות( אם כי נשמרת התחושה הזוגית.
דוגמא מס' " :128ארץ שלי" )שיר מס' (4
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יש לציין כי אין הדבר הכרחי .יתכן כי משקל פואטי זוגי יקבל על עצמו דווקא משקל מוסיקלי משולש ,אם כי
ברור שפרשנות כזו תאלץ את המלחין לנקוט באמצעי הסדרה מיוחדים.
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ב"שיר הגשם" )ל .גולדברג( ,המילה "שבגן" החותמת את הפזמון החוזר חורגת מן המשקל
הפואטי .בעוד שכל אחת משורות הפזמון כוללת שמונה הברות )שחלקן באות לידי ביטוי
באמצעות הפסקות( ,הרי שהשורה האחרונה מסתפקת בשלוש הברות בלבד" :ש  -ב  -גן",
וכן שוברת את החלוקה הזוגית של השורות .הפתרון שמצא ולבה הוא מעבר רגעי ממשקל
ארבעה רבעים למשקל שני רבעים ,ללא כל שינוי בערך הפעמה או במהירותה )תיבות .(6-7
בכך מתאפשר לו להתחיל את חלקו השני של השיר )תיבה  (8על הפעמה הראשונה בתיבה
הבאה ,מבלי לערוך הפסקה ארוכה מדי בין שני החלקים.
דוגמא מס' " :129שיר הגשם" )שיר מס' (72

שינוי במשקל הפואטי אינו מחייב בהכרח שינוי במשקל המוסיקלי ,אולם לעיתים המעבר
עצמו בין המשקלים הפואטיים דורש התארגנות מיוחדת.
חלקו הראשון של תמליל ה"קוקיה" )ש .גלוזמן( ניתן להסדרה הן בתבנית הטרוכא והן
בתבנית הימב ,כשההבדל העיקרי בא לידי ביטוי בהטעמה שמקבל מוטיב הקוקיה :בתבנית
הימב  -הברתו השנייה מוטעמת ,ואילו בתבנית הטרוכא  -הברתו הראשונה מוטעמת.

ימב:

טרוכא:

קו  -קו, x x ,

קו  -קו, x x ,

קו  -קו, x x ,

קו  -קו x ,ל ,-

ל  -קו  ,-קי  -יה ,ש  -לום.x x ,

קו  -קי  ,-יה ש  ,-לום .x x ,x

קו  -קו, x x ,

קו  -קו, x x ,

קו  -קו, x x ,

קו  -קו x ,הו,

הו בו  ,-אי נא ,ה  -לום.x x ,

בו  -אי ,נא ה  ,-לום .x x ,x

ולבה בוחר להסדיר את התמליל בתבנית הימב ,ועל כן מציב את הברתו הראשונה של מוטיב
הקוקיה כקדמה ואת הברתו השנייה על פעמה מודגשת ,הראשונה בתיבה .חלקו השני של
התמליל איננו ניתן להסדרה בתבנית הימב ,כי אם רק בתבנית הטרוכא:

בו  -אי ,מן ה  ,-עץ ר  ,-די ,x

לא א  ,-גע בך ,ל  -ר  ,-עה ,x

שבי מ  ,-עט נא ,על י  ,-די .x

רק א  ,-ביט בך ,קו  -קי  ,-יה .x
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אולם אין כל מניעה לשמור על המשקל המוסיקלי ,שכן מספר ההברות במחזור אינו משתנה,
ודי לולבה למקם את ההברה הראשונה במחזור על פעמה חזקה ובכך ליצור חפיפה בין
המשקל הפואטי למשקל המוסיקלי .בסיום משפטו השני של השיר )סוף תיבה  (8מעוניין
ולבה לחזור למשפט הראשון ,אך הפעם נתקל בבעיה :על מוטיב הקוקיה לתפוס שוב את
מיקומו המטרי על חלקה החלש של הפעמה הרביעית בתיבה ,אולם זו כבר תפוסה על ידי
הצליל המסיים של המשפט הקודם .באופן תאורטי ,יכול היה לקצר את הרבע המסיים לערך
של שמינית ובכך לפנות מקום לשמינית הראשונה של מוטיב הקוקיה כקדמה ,אולם פתרון זה
אינו מאפשר נשימה ראויה ועשוי להקשות על השרים .על כן מגייס ולבה לצרכיו את שינוי
המשקל :הוא קושר את הרבע המסיים את משפטו השני של השיר בקשת אל התיבה הבאה
האורכת שני רבעים בלבד ,ולאחר שמינית הפסקה ,ממקם את מוטיב הקוקיה במיקום
המטרי המתאים .כך יוצא ולבה נשכר בשני אספקטים :מחד  -הוא שומר על מיקומו המטרי
של מוטיב הקוקיה ואינו פוגע בהטעמה המתבקשת ,ומאידך  -הוא משיג סיום נאות של חלקו
השני של השיר והפסקה חוצצת לפני החזרה לחלקו הראשון ,המאפשרת נשימה ראויה
והתארגנות לקראת החזרה .כל זאת באמצעי פשוט של החלפת המשקל המוסיקלי ,אך ללא
שינוי של ערך הפעמה ,מהירותה וההטעמה הזוגית.
דוגמא מס' " :130קוקיה" )שיר מס' (61

הצורך בהארכתו של ערך ריתמי המסיים משפט ,בדומה לתפקיד הפרמטה ,יכול להיות גם
הוא סיבה לשינוי משקל אצל ולבה.
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השיר "סתיו" )ב .בן ברק( נפתח ברצף של  14שמיניות 118.ולבה אינו מסתפק בערך של רבע
לסיום המשפט אלא מחפש ערך ארוך יותר ,אולי במטרה לאוורר מעט את האוזן מרצף
השמיניות היוצא דופן באורכו .לשם כך ,משנה את המסגרת המשקלית ויוצר תיבה במשקל
שישה רבעים המאפשרת את סיום המשפט בערך של חצי מנוקד ,מבלי לחרוג לתיבה הבאה
ומבלי לשבש את מיקומה המטרי של התבנית החוזרת .ולבה מנצל את השינוי המשקלי גם
במשפט השני בשיר המבוסס על אותה תבנית ריתמית )תיבות  ,(3-4וכן במעבר אל הפזמון
החוזר )תיבה  .(5נראה כי אולי היה פשוט יותר להמיר את שינויי המשקל התכופים בסימני
פרמטה ובכך למנוע את ערעור המחזוריות של ההטעמה ,אך יתכן כי הפרמטה עשויה לפגוע
באלמנט חשוב עוד יותר עבור ולבה  -בהירות הפעמה .הפרמטה ,על פי המסורת ,מאריכה
את הצליל שתחתיה בחצי מאורכו המקורי ,אולם בפועל נתונה ההחלטה על מידת ההארכה
בידי המבצע ,ולעיתים קרובות נוטלים להם המבצעים יד חופשית בעניין .הארכה חופשית כזו
עשויה לפגוע בבהירות הפעמה ,בעוד ששינויי המשקל שעורך ולבה שומרים על יחידת פעמה
קבועה של רבעים ואינם משאירים מקום לפרשנות.
דוגמא מס' " :131סתיו" )שיר מס' (56

7ג .מקצב
בשירי הזמר שלו ,משתמש ולבה בכל הערכים הריתמיים המתקבלים מחלוקת הפעמה ל2 -
וחזקותיה או מהכפלתה ב 2 -וחזקותיה :שלמים ,חצאים ,רבעים ,שמיניות ,חלקי שש עשרה
וחלקי  .32הרבעים והשמיניות משמשים כאבני היסוד של המקצב ,ומרבית המשפטים
המוסיקליים מבוססים על צירופים שונים שלהם .לעומתם ,הערכים הריתמיים הארוכים -
החצאים והשלמים  -שכיחים פחות ,ומופיעים לרוב בסיומי המשפטים .ולבה מנצלם במטרה
ליצור ארטיקולציה ברורה שלעיתים איננה מקבלת תמיכה מלאה מפרמטר הגובה בשל
אופיים המודאלי של השירים .הערכים הארוכים לא רק שמסמנים באופן ברור את סיום
המשפט ,אלא גם מאפשרים לשרים לקצרם מעט על מנת לקחת נשימה לפני שירת המשפט
הבא .חלקי ה 16 -תופסים מקום קישוטי יותר ולרוב אינם משמשים כאבני בניין של המקצב,
כי אם ווריאנטים ריתמיים המעטרים את המלודיה ומגבירים את התנועה .לעיתים קרובות,
מקבלים שני חלקי  16הברה אחת בתמליל ,מה שמדגיש את תפקידם הקישוטי .חלק 32
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על תבנית רצף השמיניות ,ראה עמ' .128-130
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אחד מופיע פעם אחת ויחידה בקורפוס בשיר "הוי ארצי מולדתי" )ש .טשרניחובסקי( ,וגם שם
בתפקיד עיטורי.
שני המשפטים הפותחים של "שיר השתיל" )י .שנהר( מדגימים היטב את השימוש התחבירי
שעושה ולבה בערכים הריתמיים השונים :אבן הבניין העיקרית הבונה את מקצבו של השיר
היא השמינית .חלקי ה 16 -באים לפתור את בעיית ריבוי ההברות במשפט השני במילים
"ולהר" )תיבה  (3ו"ירוקים" )תיבה  ,(4אולם ולבה מאמצם גם למשפט הראשון ,ככל הנראה
במטרה ליצור זהות מוסיקלית מוחלטת בין שני המשפטים .על כן הוא מחלק את המילים
"בכפר" )תיבה  (1ו"ישכים" )תיבה  (2לשלוש הברות ,ובכך גם מגביר את התנועה קדימה.
החצאים המסיימים את המשפט משמשים כנקודות ארטיקולטיביות המאפשרות מנוחה
ונשימה לפני המשך השירה.
דוגמא מס' " :132שיר השתיל" )שיר מס' (76

הטריולה מופיעה ב 14 -שירי זמר בקורפוס והיא מהווה מרכיב קישוטי מובהק שאינו נובע
בהכרח מן הצרכים הריתמיים אותם מכתיב התמליל .זאת על פי תפקידה העקבי בכל שירי
הזמר המבוססים על תמליל 119 :מספר ההברות הטקסטואליות עליהן היא מוצבת קטן
ממספר הצלילים ,ובכך היא יוצרת עיטורים נוימתים .יתכן כי עובדה זו מעידה על קשרה של
הטריולה לתוכן החוץ מוסיקלי הקשור באורח החיים המזרחי ,וזאת לא משום שהיא אופיינית
בהכרח למוסיקה המזרחית אלא משום שהיא מאפשרת לולבה לחרוג מן החלוקה הזוגית של
הפעמה ובכך להגביר את תחושת החופשיות הריתמית האופיינית למוסיקה המזרחית.
בהקשר זה ,בולט השימוש בטריולות בשירי הרועים "בגליל" )א .ברוידס( ו"שה" )ח .נ.
ביאליק( וכן בשירי זמר נוספים הקשורים לעבודה החקלאית ולאורח החיים במזרח" :האסיף"
)ל .קיפניס(" ,שיר השתיל" )י .שנהר( ו"הוי ארצי מולדתי" )ש .טשרניחובסקי(.
קבוצה נוספת של שירי זמר בהם בולט השימוש בטריולות היא זו של ההורות שאינן
מבוססות על תמליל .נראה שולבה רואה בטריולה גם סממן ריקודי ולרוב הוא מחדיר אותו
כאמצעי לגיוון ולהגברת הדחיסות הריתמית בחלקו השני של השיר.
ב"הורה מס' ) "5ללא תמליל( מחדיר ולבה לראשונה את הטריולה בתיבה המסיימת את
חלקו הראשון של השיר )תיבה  4בשתי הוולטות( ,ואילו בחלקו השני היא הופכת למוטיב
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להוציא שיר בודד " -שיר הספנים" )נ .אלתרמן( בו כל חלק טריולה מקבל הברה משל עצמו.
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מרכזי במסגרת שרשרת סקוונציאלית הנושאת אופי חסידי.
דוגמא מס' " :133הורה מס' ) "5שיר מס' (21

ההפסקות הריתמיות אינן שכיחות בקורפוס המחקר ,שכן הן עשויות לפגוע בבהירות הפעמה
ולהקשות על הביצוע .שימוש ייחודי בהפסקות עושה ולבה על ידי קיצור ערכים של רבעים
לערכים של שמיניות ,באמצעות הפסקות של שמינית היוצרת חיתוך בין הברות שחלקן אף
שייכות לאותה המילה .שימוש זה מקבל הסבר מולבה בעצמו" :חלמתי איך לעשות שהילד
היהודי בארץ ישראל ישיר כמו צרפתי ,ישיר כמו אנגלי ,בשקט" 120.הוא ביקש מתלמידיו
לשיר את המשפט הפותח של "שיר הגשם" )ל .גולדברג( עם הפסקות זעירות בין ההברות,
ובכך חינך אותם לשיר בסטקטו ובשקט.
דוגמא מס' " :134שיר הגשם" )שיר מס'(72

בעוד שב"שיר הגשם" ניתן למצוא הצדקה לפיסוק כגון זה גם בתוכן החוץ מוסיקלי )כמעין
חיקוי של טיפות הגשם( ,הרי שבשירים אחרים לא נמצאה לכך בהכרח הצדקה חוץ
מוסיקלית )כך ב"כד קטן" למשל(.
באמצעות מגוון הערכים הריתמיים שהוזכרו לעיל ,יוצר ולבה תבניות ריתמיות שונות המהוות
בסיס לשיריו .אחת מן התבניות הריתמיות השכיחות המהווה בסיס לרבים משירי הזמר ,היא
תבנית "רצף השמיניות" :רצף של מספר שמיניות המסתיים ברבע או לעיתים בערך ריתמי
ארוך יותר .תבנית זו תומכת במשקל הפואטי הטרוכאי האופייני למרבית התמלילים
בקורפוס ,משקל בו לרוב מסתיימות השורות הפואטיות בהפסקה המתפקדת למעשה
כהברה בלתי מוטעמת במחזור .זאת במטרה לאפשר סיום המשפט על הברה מודגשת וכן
לאפשר נשימה ומנוחה לפני תחילת המשפט הבא .כל שמינית ראשונה מבין שתיים מקבלת
הדגשה ,ואילו הרבע המסיים כולל בתוכו את ההברה המסיימת המוטעמת ואת ההברה
הדוממת שלאחריה .תבנית רצף השמיניות מעניקה לשירים פשטות ויציבות ריתמית ,שיוויון

120

רוני תורן ,עורך" .תווי חיים" .תכנית רדיו .גלי צה"ל.1975 ,
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הברתי וכן ארטיקולציה ברורה בסיום המשפטים ,אולם בהקשרים מסויימים היא עלולה
להישמע מונוטונית .על כן יצר לו ולבה מגוון דרכים להעשרתה .דרך אחת היא משחק
במספר השמיניות ברצף.
השיר "שבת" )ש .בס( מבוסס כולו על תבנית רצף השמיניות .משפטו הראשון )תיבות (1-4
מורכב משני רצפים בני שתיים עשרה שמיניות המסתיימים בערך של חצי .במשפטו השני
)תיבות  5-8ובחזרתו בתיבות  (9-12מתקצר רצף השמיניות באופן הדרגתי :תחילה לרצף
של שש שמיניות  -מחצית ממספר השמיניות במשפט הפותח ,המסתיים בערך של רבע -
מחצית מערך החצי במשפט הפותח ,ובהמשך לרצף של שתי שמיניות המסתיים ברבע.
בסיום המשפט בהופעתו הראשונה )תיבה  (8משתמש ולבה בהיפוך התבנית :רבע שלאחריו
שתי שמיניות המובילות לחצי ,אולם בסיום המשפט בהופעתו השנייה )תיבה  (12משתמש
בתבנית של שתי שמיניות ורבע המובילה לחצי ,תבנית העוצרת את התנועה הריתמית
ומביאה לסיום השיר.
דוגמא מס' " :135שבת" )שיר מס' (66

דרך נוספת ליצירת גיוון ריתמי בתבנית רצף השמיניות היא החדרתן של תבניות עיטוריות
שאינן פוגעות במהות הרצף עצמו .אחת התבניות השכיחות היא חלוקתה של אחת או יותר
מהשמיניות ברצף לשני חלקי  .16לרוב תהיה זו שמינית בלתי מוטעמת ,אשר חלוקתה
לשתיים רק תגביר את התנועה לקראת השמינית הבאה המוטעמת .זאת בעוד שחלוקתה
של שמינית מוטעמת עשויה דווקא לעצור את הזרימה האופיינית לרצף השמיניות.
השיר "רמי רם רץ לגן" )ל .קיפניס( מבוסס גם הוא על תבנית רצף השמיניות .במשפטו השני
של השיר )תיבות  (5-8מחלק ולבה שמינית אחת בכל רצף של שש שמיניות לשני חלקי .16
ברור כי החלוקה איננה נובעת משינוי במספר ההברות בתמליל )כפי שבאה לידי ביטוי ב"שיר
השתיל" למשל( או מצרכים של הסדרת המשקל הפואטי במשקל המוסיקלי ,אלא מתוך
שאיפה להגביר את הדחיסות הריתמית והתנועה ,כאילו מאיץ ולבה בילד רמי לרוץ מהר יותר
אל הגן 121.במשפט המסיים )תיבות  (9-10המשמש כמעין "קודטה" ,חוזר ולבה לטהרת

121

אם כי בשיר יש חוסר התאמה בולט בין התוכן המילולי להוראת הטמפו ,ראה עמ' .114

129

השמיניות והרבעים בתוספת ערך של חצי לסיום ,ובכך יוצר האטה ריתמית מבלי לשנות את
מהירות הפעמה.
דוגמא מס' " :136רמי רם רץ לגן" )שיר מס'(65

התבנית הריתמית של שמינית ושני חלקי  ,16שימושית במספר רב של שירי זמר בקורפוס
ומהווה בבסיסה תבנית עיטורית גם שלא במסגרת רצף השמיניות .במרבית הופעותיה
מקבלים שני חלקי ה 16 -הברה טקסטואלית אחת ,ומכאן שהתבנית יוצרת קישוט נוימתי .רק
לעיתים רחוקות נובע השימוש בתבנית מצרכים טקסטואליים מובהקים )כאשר יש מספר
הברות גדול יותר בשורה וכד'( .תבנית שכיחה אחרת המופיעה לא פעם בתפקיד עיטורי
ברצף השמיניות היא זו של שמינית מנוקדת וחלק  ,16אשר בדומה ליתר התבניות
המנוקדות ,מגבירה גם היא את הזרימה קדימה.
השיר "לי טלה קטן" )ש .גלוזמן( מבוסס כולו על תבנית רצף השמיניות ,אם כי במבט ראשון
קשה להבחין בכך בשל התבנית המנוקדת המעטרת אותו .אף יותר מכך  -השיר מבוסס על
רצף אחד החוזר במדויק לאורך השיר כולו )להוציא את המשפט המסיים(  -רצף של שש
שמיניות המסתיים ברבע .אין ספק כי השיר יכול היה להתבסס גם על רצף שמיניות רגיל,
תוך שמירה מלאה על ההתאמה בין המשקל הפואטי למשקל המוסיקלי .אולם התבנית
המנוקדת המופיעה בעקביות בכל זוג שני ברצף השמיניות ,מעניקה לשיר אופי קליל יותר
ותומכת בתחושה העולה מן התמליל כי הדובר אכן שמח בטלה הקטן שלו.
דוגמא מס' " :137לי טלה קטן" )שיר מס' (46
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גם התבנית המנוקדת שכיחה בקורפוס ומופיעה לעיתים קרובות בערכים ריתמיים ווריאנטים
שונים ,ללא קשר לתבנית רצף השמיניות .הערך המנוקד מבטל את ה attacca -של יחידת
הפעמה )או חלק ממנה( הבאה אחריו ,ובכך יוצר דחף מוגבר לעבר יחידת הפעמה הבאה.
לא במקרה אופייניות התבניות המנוקדות לשירי לכת ,שכן יש בהן הכח לדחוף ולהמריץ
קדימה ,והרי זוהי אחת ממטרותיו של שיר הלכת  -החדרת מוטיבציה בקרב הצועדים .ולבה
מנצל את התבניות המנוקדות ברבים משיריו הנושאים אופי מארשי ,ביניהם" :שיר הספנים"
)נ .אלתרמן( ,שני שירי לכת )ללא תמליל(" ,הקרן הקיימת" )ל .קיפניס(" ,כתתנו בלילה
צועדת" )א .ברוידס(" ,יוצאים אנחנו" )ל .קיפניס( וכן בשירים שאינם מארשים מובהקים,
במטרה לדחוף קדימה ולהגביר את המרץ ,אם בעבודה ,בצעדה ,בריקוד ,במשחק ,או בכל
פעילות גופנית אחרת.
אולם בעוד שהתבנית המנוקדת בערכים ריתמיים קטנים משמשת בעיקר כתבנית עיטורית,
הרי שהתבנית המנוקדת בערכים ריתמיים גדולים יותר של רבע מנוקד ,שמינית ורבע,
משמשת את ולבה כתבנית בסיסית הבונה את המקצב של השיר .גם תבנית זו שימושית
בעיקר בשירי זמר במשקל פואטי טרוכאי ,אולם במקום לתת ערך ריתמי שווה הן להברה
המודגשת בתבנית והן להברה הרפה ,מקבלת ההברה המודגשת ערך ארוך יותר ובכך
מתחזקת הדגשתה .היא מופיעה לעיתים קובות בתבנית מלודית היורדת מצליל היסוד אל
המדרגה ה 7 -הנמוכה ,החוזרת לצליל היסוד:
דוגמא מס'  :138תבנית מנוקדת

כך למשל בשירי הזמר "כד קטן" )א .אשמן(" ,ביכורים" )א .תלמי( ו"יום הולדת" )ש .בס(.
דוגמא מס' " :139כד קטן" )שיר מס' (39

דוגמא מס' " :140ביכורים" )שיר מס' (7

דוגמא מס' " :141יום הולדת" )שיר מס' (36
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תבנית ריתמית אופיינית נוספת היא זו של הסינקופה ,הלוקחת חלק בכשליש משירי הזמר
בקורפוס .הסניקופה מהווה מאפיין ריתמי משמעותי בזמר העברי ,ככל הנראה בשל קשרה
לריקודי ההורה .לעיתים היא באה לתת מענה לבעיית חוסר התאום בין ההטעמה
הטקסטואלית להטעמה המוסיקלית הנוצרת תכופות בזמר העברי .בין הפתרונות שנמצאו
לבעיה זו נמנית גם הקדמה ,המציבה הברה רפה במיקום מטרי חלש בסיום התיבה ,ובכך
מאפשרת הצבתה של הברה מוטעמת במיקום מטרי חזק בראשית התיבה הבאה .אולם
מעטים הם המקרים בקורפוס בהם נראה כי הסינקופה אכן באה להסדיר בעיית הטעמה כזו
או אחרת ,מה גם שהסינקופה שכיחה מאוד דווקא בשירים שנכתבו ללא תמליל.
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לשימוש בסינקופה אצל ולבה מספר מאפיינים:
• היא עשויה להופיע במגוון תבניות המתבססות כולן על ערך של חצי ,אולם הן נבדלות זו
מזו בחלוקה הפנימית.
דוגמא מס'  :142תבניות סינקופטיות

• היא מופיעה רק בשירי זמר הכתובים במשקל זוגי פשוט.
• בדומה לשירי זמר עברי אחרים ,גם אצל ולבה היא אופיינית יותר לשירי זמר בעלי טמפו
מתון עד מהיר 123.הסיבה לכך היא כי בטמפו מהיר ,תהיה הפעמה ברורה יותר ומכאן
שגם שבירת ההטעמה תהיה בולטת יותר.
• מיקומה האופייני הוא בפעמה הראשונה בתיבה ,זו המוטעמת ביותר ,ועל כן שבירת
הציפייה במיקום מטרי זה תהיה הגדולה ביותר .לעיתים רחוקות יותר ,מופיעה הסינקופה
על הפעמה השלישית בתיבה המוטעמת גם היא ,אם כי באופן פחות .כך או כך ,לרוב
מיקומה יהיה קבוע בתיבה ולעיתים קרובות גם במשפט המוסיקלי.
• כמעט שאין הסינקופה מופיעה באופן חד פעמי בשיר .זאת בניגוד לתבניות ריתמיות
אחרות העשויות להופיע פעם יחידה בתפקיד שאיננו מוטיבי כי אם קישוטי .מכאן
שלסינקופה אצל ולבה יש משמעות מוטיבית.
• היא שכיחה במיוחד בקבוצת ההורות ,שכן היא מהווה את אחד הסממנים הבולטים של
ההורה .רק בהורה אחת מתוך  10לא נעשה כלל שימוש בסינקופות.

122

124

על הקשר בין התבנית הסינקופטית לבין התיאום בין ההטעמה הטקסטואלית להטעמה המוסיקלית ,ראה
עמ' .104-105
123
הרצל שמואלי .הזמר הישראלי ,עמ' .125
 124לקבוצה זו שייכתי אך ורק שירי זמר שכותרתם המוצהרת היא "הורה" ,אם כי לולבה שירי זמר נוספים בהם
באים לידי ביטוי מאפייני ההורה ,אולם הם לא כונו כך באופן מוצהר.
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"הורה מס' ) "6ללא תמליל( מושתתת כולה על התבנית הסינקופטית המופיעה בראשית כל
תיבה בשיר )להוציא שתי תיבות בלבד 12 :ו 16 -בשתי הוולטות( .השמירה על תבנית
ריתמית אחידה ,חזרתה העיקשת ,מיקומה המטרי הקבוע על הפעמה החזקה בתיבה,
משקל  alla breveוהטמפו המהיר  -כל אלו תורמים להדגשתה של הסינקופה והופכים אותה
למאפיין הבולט בשיר ,כיאה לריקוד ההורה.
דוגמא מס' " :143הורה מס' ) "6שיר מס' (22

הגיוון הריתמי מושפע הן ממספר הערכים הריתמיים השונים הלוקחים חלק בשיר ,והן
ממספר התבניות הריתמיות השונות הנוצרות באמצעותם .ככלל ,ניתן לומר כי שירי הזמר
של ולבה מתאפיינים בפשטות ריתמית יחסית ,הן ברמת הערכים והן ברמת התבניות
הנוצרות מהם .יתכן כי הסיבות לכך הן הרצון לשקף בשירים את אורח החיים הצנוע בארץ
ישראל ,השאיפה ליצור רפרטואר פשוט וקליט עבור קהל יעד בלתי מקצועי ,וכן השאיפה
לשמור על תחושת פעמה ברורה שתאפשר שירה משותפת ולעיתים גם ריקוד משותף.
השיר "רוח" )ל .גולדברג( מדגים שימוש בלעדי ברבעים וחצאים בטמפו איטי ,מה שנראה
מפתיע לאור התמליל העוסק במשב הרוח החזק .אולם ולבה מחקה את משב הרוח
באמצעות תבנית של שתי קווינטות יורדות בדימינאנדו ,היוצרת מעין "גלים" מלודיים
ודינאמיים )תיבות .(1-2
דוגמא מס' " :144רוח" )שיר מס' (64
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אחדים משירי הזמר ,מרביתם שירי ילדים ,מושתתים על העקרון האיזוריתמי 125:תבנית
ריתמית אחת החוזרת על עצמה לאורך השיר מבלי להשתנות באופן משמעותי .כך בשירים
"באגוזים נשחקה" )י .אלתרמן(" ,לי טלה קטן" )ש .גלוזמן(" ,הברד" )ל .קיפניס(" ,במעגל"
)ל .גולדברג( ועוד .לפיכך נראה כי הבחירה באיזוריתמיות נובעת גם היא משיקולים
פדגוגיים ,שכן שיר המבוסס על תבנית ריתמית אחת פשוטה יהיה קל יותר לתפיסה בהיבט
הריתמי ,אם כי לא כל שירי הילדים של ולבה מבוססים על עקרון זה.
"שיר הברד" )ל .קיפניס( מושתת כולו על רצף של שש שמיניות המסתיים ברבע .החריגה
היחידה מרצף זה חלה באופן מפתיע דווקא בהופעתה הראשונה של התבנית ,בפיצול
השמינית השנייה לשני חלקי .16
דוגמא מס' " :145הברד" )שיר מס' (15

בשירים אחדים ניתן למצוא גיוון ריתמי גדול יותר הבא לידי ביטוי גם במספר הערכים
הריתמיים וגם במספר התבניות הריתמיות המורכבות מהם.
בשיר "אל הכוכב" )ש .טשרניחובסקי( יש שימוש במספר גדול של ערכים :חצאים מנוקדים,
חצאים ,רבעים ,רבעים מנוקדים ,שמיניות ,שמיניות מנוקדות ,חלקי  16וטריולות הן במסגרת
של רבע והן במסגרת של שמינית .באמצעותם יוצר ולבה תבניות ריתמיות שונות לכל אחד
משלושת המשפטים בשיר .ולבה מעלה את רמת המורכבות הריתמית גם על ידי הוראת
הטמפו האיטית במיוחד  ,Lento -ביטול ה attacca -של מספר יחידות פעמה באמצעות
קשתות )תיבות  ,(5-8שינוי הטמפו במהלך השיר )תיבה  ,(9שימוש בפרמטה )תיבה ,(10
שימוש בצלילים קישוטיים )תיבות  2ו (10 -וחלוקה זוגית של הפעמה בסמיכות יתרה
לחלוקתה המשולשת )תיבות  .(5-8שיר זה משתייך לקבוצת שירי הזמר להם אופיינית
תפיסת זמן חופשית בחלק הראשון ואופי מוטורי ואף ריקודי בחלק השני .לצד המורכבות
הריתמית הגבוהה ,שומר ולבה על פשטות יחסית ברמה המלודית :שימוש במלאי הצלילים
הבסיסי של השורה האנונימית דמוית האאולי ללא חריגות ,מנעד של אוקטבה ועדיפות
בולטת לתנועה הצועדת.
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המונח שאול מן המוטט האיזוריתמי של ימי הביניים שהיה מושתת כולו על תבנית ריתמית אחת החוזרת
במלודיות שונות .את הרעיון לשימוש במונח בהקשר של הזמר העברי ,שאלתי ממחקרה של טלילה אלירם,
בוא שיר עברי ,עמ' .73

134

דוגמא מס' " :146אל הכוכב" )שיר מס' (2
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 .8המבנה
רבים משירי הזמר של ולבה מבוססים על עקרונות מבניים מערביים המהווים עבורו מסגרת
יציבה שלתוכה יוכל ליצוק תכנים מוסיקליים פחות מוכרים .בחלק זה אדון תחילה בדגמי
המשפטים המוסיקליים ולאחר מכן בדגמי המבנה של שירי הזמר.

8א .דגמי המשפטים המוסיקליים
רבים מהמשפטים המוסיקליים בשירי הזמר של ולבה מבוססים על העקרון המבני של
"שתיים בחזקת  ,"nעל פיו מספר התיבות במשפט מתקבל מחזקותיה של הספרה  :2שתי
תיבות ) 2בחזקת  ,(1ארבע תיבות ) 2בחזקת  (2ושמונה תיבות ) 2בחזקת  .(3באופן
תאורטי ,עשויות החזקות להיות גם גדולות יותר אולם אלו תבאנה למשפטים ארוכים בני 16
או  32תיבות ,בעוד שולבה מעוניין לשמור על משפטים מוסיקליים קצרים וקליטים
המאפשרים שירה רציפה ללא חיתוך לצרכי נשימה ,התואמים למשפטים הטקסטואליים
הקצרים 126.העקרון המבני של "שתיים בחזקת  "nמספק מבנה בינרארי העולה בקנה אחד
עם הנטייה של ולבה לבינאריות בפרמטרים מוסיקליים נוספים ,ומאפשר ניבוי מראש של
אורך המשפט ובכך יוצר תחושת בטחון .תחושה זו אך מתחזקת כאשר כל המשפטים בשיר
זהים באורכם ,מה שאופייני לרבים משירי הזמר בקורפוס.
"שיר החנוכה" )ש .בס( מבוסס כולו על משפטים בני שתי תיבות ) 2בחזקת  ,(1אם כי ניתן
גם לאגד כל זוג משפטים לידי משפט גדול יותר בן ארבע תיבות ) 2בחזקת  .(2כל אחד מן
המשפטים מסתיים בנוסחה קדנציאלית קבועה של ירידה מלודית ממדרגה  3ל.1 -
דוגמא מס' " :147שיר החנוכה" )שיר מס' (73

לעיתים שובר ולבה את עקרון ה"שתיים בחזקת  "nבאמצעות תוספת תיבה אחת או שתי
תיבות חורגות ,ובכך יוצר משפט שאיננו מבוסס על מספר תיבות המתקבל מן הנוסחה.
השיר "לחנוכה" )א .ברוידס( בגרסת הלחן השנייה )ולבה הלחין את השיר בשתי גרסאות
126

לקביעת אורכו של המשפט אין די בהתייחסות למספר התיבות ,אלא יש לקחת בחשבון גם את מספר
הפעמות בתיבה ,סוג הפעמה ,אופן חלוקתה ומהירותה.
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שונות( פותח במשפט בן  8תיבות המביא לסיום יציב ומלא על צליל היסוד מי באמצעות
תבנית קדנציאלית אופיינית ,על ערך ריתמי ארוך יחסית ובמיקום מטרי חזק .אולם ולבה
בוחר להוסיף למשפט שתי תיבות ) (9-10שנראה כי אינן נחוצות לא מבחינה מוסיקלית,
שהרי המשפט המוסיקלי נסגר באופן ברור כבר בתיבה  ,8וגם לא מבחינה טקסטואלית,
שהרי המשפט הטקסטואלי גם הוא נסגר באופן ברור בתיבה  ,8בזמן ששתי התיבות
הנוספות מושתתות על ההברה חסרת המשמעות " -אה" .נראה כי הסיבה להוספתן היא
הצורך בביסוסו של צליל היסוד מי ששלטונו מעורער במקצת בשל החדרתו של הצליל מיb
בשלב מוקדם יותר )תיבה  .(5השימוש בתבנית חוזרת של המדרגה ה 7 -התומכת מלמטה
בצליל היסוד ,מבססת את מעמדו של מי כצליל יסוד .השערה זו מתחזקת לאור העובדה כי
בגרסת הלחן הראשונה שיצר ולבה לתמליל זה ,זוג התיבות הנוספות כלל לא מופיע ,והרי
שגם צליל היסוד המונמך בתיבה  5איננו מופיע )במקומו מופיעה המדרגה ה 7 -הנמוכה(,
ומכאן שאין בהן צורך.
דוגמא מס' " :148לחנוכה" ,גרסה מס' ) 2שיר מס'  ,45גרסה מס' (2

דוגמא מס' " :149לחנוכה" ,גרסה מס' ) 1שיר מס'  ,45גרסה מס' (1

במקרים אחרים נראה כי הסיבה לחריגה מנוסחת ה "שתיים בחזקת  "nטבועה בתמליל
עצמו.
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בשיר "הציפור" )ש .בס( שמונה תיבות  -מספר הנגזר מנוסחת ה"שתיים בחזקת  ,"nאולם
בחלוקה הפנימית למשפטים המוסיקליים מתגלה מבנה שאיננו נגזר מנוסחה זו :שני
משפטים ראשונים בני שלוש תיבות כל אחד ,ומשפט נוסף בן שתי תיבות .זאת בהתאם
לבתי השיר המורכבים משבע שורות הנחלקות לשתי קבוצות של שלוש ,ושורה אחת נוספת
המהווה כמעין סיום .התאגדותן של שלוש שורות בבית לידי קבוצה אחת באה לידי ביטוי הן
בפיסוק והן בחריזה:

תוך גני ציפור קטנה

שיר אחד כל השנה

לה בנתה קינה

שרה החמודה

וקולה רינה.

שרה שיר תודה.

ציפורי הציפור.

כל שלוש שורות יוצרות יחדיו משפט מוסיקלי בן שלוש תיבות ואילו השורה המסיימת יוצרת
משפט בן שתי תיבות ,אולם בשל חריגותה ,דווקא היא יוצרת תחושה של שבירת המבנה.
דוגמא מס' " :150הציפור" )שיר מס' (30

ניתן למצוא בשירי הזמר של ולבה שלושה דגמים אופייניים של משפטים מוסיקליים:
א .המשפט החוזר :שני משפטים טקסטואליים שונים ,סמוכים זה לזה ,המקבלים על עצמם
לחן זהה או כמעט זהה .אם אכן קיים שוני מוסיקלי בין שני המשפטים ,הוא בדרך כלל נובע
ממספר הברות שונה במשפטים הטקסטואליים ,והוא בא לידי ביטוי בווריאנטים קלים בלבד.
שני המשפטים החוזרים מסתיימים בצליל היסוד של הסולם או לעיתים רחוקות יותר בצליל
יציב אחר ,ובזאת מהווים יחידות סגורות .יתרונו הבולט של המשפט החוזר הוא בחזרה
המדויקת של הלחן המגבירה את הקליטות ומאפשרת יתר תשומת לב לתמליל המשתנה.
חסרונו של המשפט החוזר הוא בסטטיות שבו :לא רק שאותה המלודיה חוזרת על עצמה
פעמיים ,אלא ששני המשפטים סגורים שכן הם מסתיימים בצליל יציב ,ואז לא נוצרת דחיפה
קדימה וציפייה להמשכיות.
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השיר "הקרן הקיימת" )ל .קיפניס( פותח במשפט החוזר פעמיים באופן מדויק על בסיס
תמליל שונה ,כששני המשפטים מסתיימים בחזרה משולשת על צליל היסוד של הסולם
ומביאים לסגירה מוחלטת.
דוגמא מס' " :151הקרן הקיימת" )שיר מס' (31

משפטו הראשון של השיר "הורה מדורה" )נ .אלתרמן( מקבל בחזרתו ווריאנטים קלים.
בהופעתו הראשונה )תיבות  (1-2משתמש ולבה בתבנית הסינקופטית אשר נראה כי מטרתה
להסדיר את התמליל במשקל המוסיקלי .מכיוון שההברה השלישית במשפט דוממת ,נדרשת
הארכה של ההברה השנייה היוצרת תבנית סינקופטית:

בא  -נו x ,מ  ,-כל ו  ,-כל ,x
א  -נו ,ע  -ני  ,-יי את  ,-מול .x

דוגמא מס' " :152הורה מדורה" )שיר מס' (25

אולם בחזרת המשפט )תיבות  (3-4לא רק שאין עוד צורך בתבנית הסינקופטית ,אלא
שהשימוש בה לא יאפשר הכנסתן של כל ההברות המופיעות בתמליל .מכאן שעל ולבה
לבחור עתה בתבנית ריתמית אחרת  -בזו של רצף השמיניות.

ל  -נו ,ה  -גו  ,-רל מ  ,-סר ,x
את מיל  ,-יו  -ני ,ה  -מ  ,-חר .x

דוגמא מס' " :153הורה מדורה" )שיר מס' (25
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ולבה מנצל את השינוי לווריאנט ריתמי ומלודי גם בחלקו השני של המשפט החוזר )תיבה (4
ויוצר באמצעותו שיא מנעדי .שני המשפטים חוזרים על עצמם שוב באופן מדויק )אם כי
לתמליל שונה( ,ובכך יוצר ולבה דגם של משפט חוזר כפול.
דוגמא מס' " :154הורה מדורה" )שיר מס' (25

ב .המשפט הפריודי :הפריודה היא משפט מוסיקלי האופייני למוסיקה המערבית הטונאלית,
המורכב לרוב משני חלקים" 127:המשפט המקדים"  -מסתיים בתחושה פתוחה הדורשת
פתרון ,לרוב באתנח על דרגה שאיננה הטוניקה או בקדנצה אותנטית בלתי מושלמת שאיננה
מביאה לפתרון ויציבות מלאים; "המשפט המשלים"  -מביא בסופו לפתרון מלא באמצעות
קדנצה אותנטית מושלמת על הדרגה ה ,I -הפותרת את המתח שנוצר בסיומו של המשפט
המקדים .הפריודה ה"מקבילה" מושתתת על מספר זוגי של תיבות המתקבל מנוסחת
ה"שתיים בחזקת  ,"nכששני חלקיה מקיימים קשרי "חריזה" הבאים לידי ביטוי בחזרה
ברורה של החומר התמטי .מבנה פריודי זה אופייני מאוד למוסיקה המערבית מהתקופה
הקלאסית ומהווה בסיס גם ליצירות מאוחרות יותר ,אם כי הוא עשוי לקבל הרחבות כאלו
ואחרות .ולבה מאמץ לו את מבנה הפריודה המקבילה ,אם כי הוא מתאים אותו לצרכיו
המוסיקליים .היות ואין אנו עוסקים במוסיקה הרמונית ,הרי שהדרגות ההרמוניות לא תוכלנה
לבוא כאן לידי ביטוי ,אולם למדרגות הסולם על תפקידיהן השונים בתוך המערכת המודאלית
תהיה משמעות מרכזית בעיצוב המשפט .לפיכך ,יסתיים המשפט המקדים באתנח על
מדרגה בלתי יציבה בסולם ,ואילו המשפט המשלים יסתיים על המדרגה היציבה ביותר
בסולם ,הלא היא צליל היסוד .אולם בעוד שהמשפט המקדים בפריודה הקלאסית מסתיים
לרוב על הדרגה ה ,V -הרי שהמשפט המקדים אצל ולבה יסתיים לרוב דווקא על המדרגה
ה 4 -המהווה צליל סטרוקטורלי מרכזי בשירי הזמר .בסיומו של המשפט המשלים היא תקבל
את פתרונה לצליל היסוד.
השיר "מרגנית חיננית" )ל .קיפניס( נפתח במשפט פריודי בן ארבע תיבות :חלקו המקדים
)תיבות  (1-2מסתיים במדרגה ה 4 -של המודוס מי אאולי ,ואילו חלקו המשלים )תיבות
 (3-4חוזר באופן כמעט מדויק על החומר התמטי ,אך מסתיים בצליל היסוד .הכניסה אל
הצליל המסיים היא בקפיצה יורדת מן המדרגה ה ,4 -מה שרק מחזק את הקשר בין המדרגה
127

במוסיקה המערבית קיימות פריודות הבנויות ממספר חלקים גדול יותר ,אולם אצל ולבה המבנה האופייני
הוא בן שני חלקים בלבד ,אם כי ניתן למצוא כמה דוגמאות גם לפריודות תלת חלקיות.
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ה 4 -שסיימה את המשפט המקדים לבין פתרונה אל צליל היסוד במשפט המשלים .השיר
ממשיך במשפט פריודי נוסף :חלקו המקדים )תיבות  (5-6מסתיים אמנם על צליל היסוד  -מי,
אולם מיקומו המטרי בחלקה החלש של הפעמה הרביעית )החלשה ביותר בתיבה( וכן משכו
הקצר  -שמינית בלבד ,מקנים למשפט אופי פתוח הדורש המשכיות .חלקו המשלים )תיבות
 (7-8חוזר על החומר התמטי אך מסתיים הפעם על צליל היסוד במיקום מטרי חזק  -על
הפעמה השלישית בתיבה ובערך ריתמי ארוך יחסית של חצי.
דוגמא מס' " :155מרגנית חיננית" )שיר מס' (53

השיר "אחלל בחלילי" )י .בר דעת( פותח במשפט פריודי בו אין חפיפה תמטית מדויקת בין
שני החלקים :המשפט המקדים )תיבות  (1-2מציג חומר תמטי המסתיים במדרגה ה,4 -
ואילו המשפט המשלים )תיבות  (3-4חוזר עליו בקוורטה גבוה יותר עם ווריאנט ריתמי ומלודי
בתיבה השנייה ,ומוביל לסיום על צליל היסוד.
דוגמא מס' " :156אחלל בחלילי" )שיר מס' (1

לעיתים רחוקות יותר ,מסיים ולבה את חלקו המקדים של המשפט הפריודי על המדרגה
ה 7 -האאולית.
השיר "הוי ארצי מולדתי" )ש .טשרניחובסקי( פותח בפריודה מקבילה שמשפטה המקדים
)תיבות  (1-2מתחיל ומסתיים במדרגה ה .7 -המשפט המשלים )תיבות  (3-4פותח גם הוא
במדרגה ה ,7 -מה שיוצר קישור ישיר בין סיומו של המשפט המקדים לתחילתו של המשפט
המשלים .בסיומו מביא ולבה את צליל היסוד באמצעות תבנית קדנציאלית טיפוסית הכוללת
את המדרגה ה 7 -ובכך מחזק גם את הקשר בין המדרגה ה 7 -שבסיום המשפט המקדים
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לבין פתרונה לצליל היסוד בסיום המשפט המשלים.
דוגמא מס' " :157הוי ארצי מולדתי" )שיר מס' (16

משפטים פריודיים אחדים עושים שימוש הן ב 4 -והן ב 7 -כמדרגות בלתי יציבות השואפות
להיפתר לצליל היסוד.
בשיר "מהבהבת השלהבת" )ד .אלמגור( יוצר ולבה משפט פריודי תלת חלקי :חלקו המקדים
הראשון )תיבות  (1-4מסתיים במדרגה ה ,7 -חלקו המקדים השני )תיבות  (5-8מסתיים
במדרגה ה ,4 -ואילו רק חלקו השלישי  -המשלים )תיבות  ,(9-12מביא לפתרון יציב על צליל
היסוד של הסולם .שלושת המשפטים מקיימים ביניהם קשרי חריזה תמטית :שני המשפטים
המקדימים זהים ברמה הריתמית אם כי נבדלים זה מזה ברמה המלודית ,ואילו חלקם
הפותח של המשפט המקדים השני והמשפט המשלים זהה ,אם כי סיומם שונה .המשפט
הרביעי המסיים את השיר )תיבות  (13-16משמש כמעין קודטה.
דוגמא מס' " :158מהבהבת השלהבת" )שיר מס' (50

בשירי זמר המבוססים על אב טיפוס מודאלי יוני ,נוטה המשפט המקדים להסתיים דווקא על
המדרגה ה 2 -התופסת את מקומה של המדרגה ה .4 -כך לדוגמא בשיר "סוכתי" )י .אורלנד(
הנפתח במשפט פריודי שחלקו המקדים מסתיים על המדרגה ה) 2 -תיבות  (1-2וחלקו
המשלים מסתיים על צליל היסוד )תיבות .(3-4
דוגמא מס' " :159סוכתי" )שיר מס' (55
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מעניין שולבה מאמץ לחיקו את המבנה הפריודי שכל כך מזוהה עם התרבות המוסיקלית
המערבית ,בעוד שבאספקטים מוסיקליים אחרים הוא דווקא מנסה להימנע ממאפיינים
מערביים .נראה כי למבנה פריודי זה מספר יתרונות בולטים המשרתים נאמנה את צרכיו:
החזרה על אותו החומר התמטי בשני חלקי המשפט ,אם בצורה מדויקת ואם בווריאנטים,
מגבירה את קליטותו של השיר ועוזרת בתהליך הקנייתו לקהל היעד .זאת בעוד שדווקא
אלמנטים אחרים בשיר עשויים לעיתים להיות קליטים פחות; מיקומה של המדרגה ה4 -
בסיומו של המשפט המקדים מעניק לה משנה תוקף ,ויחסי הגומלין שהיא מקיימת עם
פתרונה למדרגה ה 1 -במשפט המשלים מבליטים את תא הקוורטה; סיום המשפט המקדים
על המדרגה ה 4 -מעורר תנועה ודחף קדימה ומפחית את הסטטיות העשויה להתקבל מעצם
חזרתו של החומר התמטי; החריזה המוסיקלית הנוצרת בין שני חלקי הפריודה ,מדגישה את
החריזה הטקסטואלית שבין ההברה האחרונה במשפט המקדים להברה האחרונה במשפט
המשלים.
ג .המשפט ההמשכי  -בעוד שהמשפט החוזר והמשפט הפריודי מהווים יחידות סגורות ,הרי
שהמשפט ההמשכי מורכב ממספר יחידות פתוחות היוצרות רצף מוסיקלי אחד .לאורך
המשפט ההמשכי שלובות מעין תחנות אשר מידת יציבותן מושפעת מן המדרגה בסולם,
המיקום המטרי ,המשך וכד' ,אולם אף תחנה פרט לאחרונה ,אינה מהווה "תחנה סופית" שכן
אין בה די להביא לסיום משכנע שיתקבל אך ורק בצליל היסוד של הסולם ובמיקום מטרי
חזק .התחנות חופפות לרוב לפיסוק הטקסטואלי ומאפשרות נשימה חטופה ,אולם הן יוצרות
דחף מתמיד קדימה.
השיר "עם צאת השבת" )ש .בס( מבוסס כולו על משפט המשכי המגיע לפתרונו רק בסיום
השיר.
דוגמא מס' " :160עם צאת השבת" )שיר מס' (59

143

8ב .דגמי המבנה
שלושה דגמי מבנה עיקריים אופייניים לשירי הזמר של ולבה :המבנה החד חלקי ,המבנה הדו
חלקי והמבנה התלת חלקי .ההבחנה בין החלקים השונים בשיר נעשית במקומות בהם חל
שינוי משמעותי הבא לידי ביטוי באחד או יותר מן המרכיבים המוסיקליים :המלודיה ,המקצב,
הטמפו ,המשקל ,הרגיסטר וכד' .לעיתים חלה חציצה ברורה בין החלקים באמצעות הפסקה
ריתמית או קו חזרה ,אך לעיתים חלק אחד מוביל לאחר בחיבור ישיר ,עד שקשה להבחין כי
נפתח חלק חדש .בדיון על דגמי המבנה ,אשתמש באותיות לטיניות גדולות לציונם של חלקים
מבניים גדולים ,ובאותיות לטיניות קטנות לציון חלוקתם הפנימית.
א .מבנה חד חלקי :רצף מבני אחד אשר לא ניתן לערוך בו חלוקה פנימית .מעל לשליש
משירי הזמר בקורפוס מבוססים על מבנה זה העשוי לבוא לידי ביטוי בשני אופנים :האחד -
מבנה המבוסס על המשפט ההמשכי היוצר התפתחות רציפה לאורך השיר מבלי שתתאפשר
חציצה ממשית בין היחידות המוסיקליות .השני  -מבנה המבוסס על מספר משפטים סגורים
)בדרך כלל מספר לא גדול של משפטים( אשר לא חל בהם שינוי משמעותי המעיד על
פתיחתו של חלק חדש השונה ומופרד מקודמו .המבנה החד חלקי עשוי להופיע פעם אחת
ויחידה כשהתמליל מבוסס על בית אחד בלבד ,או לחילופין לחזור מספר פעמים באופן זהה
על בסיס תמליל שונה ,כשלשיר מספר בתים.
השיר "דגל ישראל" )ל .קיפניס( מורכב ממשפט המשכי אחד בן שמונה תיבות הנחלק לארבע
יחידות של שתי תיבות) a :תיבות ) a' ,(1-2תיבות ) b ,(3-4תיבות  (5-6ו) c -תיבות ,(7-8
אולם ברור כי אין הן מהוות יחידות סגורות העומדות בפני עצמן ,אלא חוליות המשתייכות
לשרשרת אחת .חוסר הבהירות הטונאלית של שיר זה ,תורם גם הוא לתחושת ההמשכיות.
דוגמא מס' " :161דגל ישראל" )שיר מס' (12

השיר "בשדה" )י .קרני( מורכב מארבעה משפטים .הראשון ) a -תיבות  - (1-2משפט סגור
המסתיים בצליל היסוד .השני ) a' -תיבות  - (3-4חוזר על  aומביא לסיום על המדרגה ה3 -
התופסת מעמד של צליל יסוד רגעי .השלישי ) ba'' -תיבות  - (5-8צירוף של שתי יחידות
בנות שתי תיבות כל אחת ,כשיחידה  bאינה עומדת בפני עצמה שכן היא מסתיימת על
המדרגה ה 7 -הבלתי יציבה ומובילה ישירות ליחידה '' aהחוזרת על  aבווריאנט קל.
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הרביעי ) a''' -תיבות  - (9-10ווריאנט נוסף על  aהמביא לשיא מנעדי עליון על מדרגה 6
חסוכה ולסיום השיר .למרות תת החלוקה ,ברור כי ארבעת המשפטים מהווים יחידה מבנית
אחת ,שכן לא חל במהלך השיר שינוי משמעותי של הפרמטרים המוסיקליים.
דוגמא מס' " :162בשדה" )שיר מס' (9

ב .מבנה דו חלקי )בינארי( :מבנה בן שני חלקים הנפרדים זה מזה ,כשכל חלק הוא בעל
זהות מוגדרת משלו .כל אחד משני החלקים עשוי להכיל בתוכו משפט אחד או יותר .מעל
כשליש משירי הזמר בקורפוס מבוססים על המבנה הבינארי התואם במהותו למבנה הפואטי:
החלק המוסיקלי הראשון חופף לחלק הפואטי הראשון  -הבית ,והחלק המוסיקלי השני חופף
לחלק הפואטי השני  -הפזמון .לרוב יחזור המבנה המוסיקלי מספר פעמים באופן זהה על
בסיס תמליל שונה ,בהתאם למספר הבתים בשיר .התכנון הטונאלי האופייני למבנה הבינארי
המסורתי במוסיקה המערבית ,בו החלק הראשון מבסס את סולם הטוניקה ואילו החלק השני
נודד לסולם אחר וחוזר לבסוף לטוניקה ,איננו בא לידי ביטוי במרבית שירי הזמר של ולבה.
ככלל ,שומר ולבה על אחדות מודאלית לאורך השיר פרט למקרים יוצאי דופן .אולם הוא מוצא
דרכים אחרות ליצור תחושת ניגוד והתפתחות בחלקו השני של השיר על ידי הרחבת המנעד,
הגברת הדחיסות הריתמית ,הוראת טמפו מהירה יותר ,צליל פועם ועוד.
השיר "ראש השנה" )ש .בס( מדגים מבנה בינארי בו חל ניגוד ברור בין שני החלקים:
 -Aהבית )תיבות  (1-8ו - B -הפזמון )תיבות  A .(9-15מורכב מארבעה משפטים המבוססים
על אותו חומר תמטי ,אולם בעוד ששלושת המשפטים הראשונים מסתיימים על צליל היסוד
ועל כן הם סגורים ,הרי שהמשפט הרביעי מסתיים על המדרגה ה 7 -ועל כן הוא פתוח .עם
כניסת הפזמון ,ברור כי נפתח חלק חדש :הוראת טמפו חדשה  ,Piu mosso -דחיסות
ריתמית גדולה יותר וחומרים מלודיים וריתמיים חדשים המקנים לחלק זה אופי מוטורי
המנוגד לאופיו הלירי של החלק הראשון.
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דוגמא מס' " :163ראש השנה" )שיר מס' (63

יתרונם של שירי הזמר שלהם פזמון חוזר הוא ברור :בעוד שבבתי השיר על המבצע
להתמודד עם תמליל משתנה על מנגינה חוזרת ,הרי שבפזמון גם התמליל וגם המנגינה
חוזרים על עצמם .לא פלא ששירי זמר רבים מוכרים לכל בפזמון ,בעוד שהבית לעיתים כלל
לא מוכר או שמנגינתו מוכרת אך המילים אינן זכורות.
אולם לא כל תמליליהם של שירי הזמר המושתתים על מבנה בינארי כוללים בתים ופזמון
חוזר .תמלילים אחדים מבוססים על בתים ללא פזמון ,אולם ולבה יוצר בהם "אפקט פזמוני"
באמצעות חלק שני קצבי וקליט באופיו ,ולמרות שהתמליל משתנה בכל אחת מחזרותיו ,די בו
להעניק לשרים תחושת הרפיה הדומה לזו שמעניק פזמון "תקני".
לשיר "מרגנית חיננית" )ל .קיפניס( שני בתים ללא פזמון חוזר .חלק ) Aתיבות (1-4
המושתת על ארבע השורות הראשונות של הבית ,בנוי כמשפט פריודי מקביל החוזר פעמיים
באמצעות קו כפול ,ומתפקד כבית פואטי המהווה יחידה סגורה .חלק ) Bתיבות  (5-8מושתת
על ארבע השורות האחרונות של אותו הבית ,המשמשות כפזמון מלאכותי .את האופי
הפזמוני מקנה לו ולבה באמצעות משפט מוסיקלי פריודי קליט המושתת על צליל פועם ,אולם
הוא איננו מהווה פזמון "תקני" שכן תמלילו משתנה בשירת הבית השני.
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בהרחבה על מבנה המשפטים בשיר זה ,ראה עמ' .140-141

146

128

דוגמא מס' " :164מרגנית חיננית" )שיר מס' (53

בשיר "שה" )ח .נ .ביאליק( יוצר ולבה פזמון יש מאין :הוא מוסיף לתמליל את המשפט" :היי
שיי ,היי רעי" ובכך יוצר חלק שני המבוסס על תמליל קבוע ומתפקד כפזמון לכל דבר )תיבות
 .(9-12הוא יוצר חציצה מוסיקלית בין הפזמון לבית על ידי כניסתו של חומר תמטי חדש בעל
אופי קצבי יותר ,אם כי הוא מתאפיין במורכבות מלודית בשל הופעתה הסמוכה של המדרגה
ה 2 -בגרסתה האאולית ובגרסתה הפריגית .זאת בעוד שלרוב ,מתאפיין הפזמון דווקא ביתר
פשטות וקליטות.
דוגמא מס' " :165שה" )שיר מס' (67

נראה אם כן ,כי הפזמון תופס מקום חשוב בשירי הזמר של ולבה ,לרב כחלק לא מורכב
המבוסס על חזרות וקל לזכרון ולשירה ,ועל כן דואג ולבה ליצור אפקט "פזמוני" גם בשירי
זמר שתמלילם אינו כולל פזמון במקור.
ג .מבנה תלת חלקי :מבנה בן שלושה חלקים ,כשלרוב החלק הראשון והחלק האחרון יהיו
זהים או דומים ,ואילו החלק האמצעי יהיה שונה .יתרונו של מבנה זה במעגליות שהוא יוצר:
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ברגע שהשרים חוזרים שוב לחלקו הראשון של השיר ,הם חשים הרפיה בשל החזרה אל
המוכר והידוע .במקרים בהם חוזר החלק השלישי באופן מדויק על התמליל והלחן של החלק
הראשון ,משתמש ולבה בהוראת  D. C. al Fineויוצר כביכול מבנה תלת חלקי של .ABA
אולם במרבית המקרים ,מכיל התמליל כמה בתים ,והרי שאז יש להמשיך גם לחלק  Bהחוזר
וכן הלאה ,בהתאם למספר הבתים .רק לאחר שירת חלק  Bהאחרון ,תכנס לתוקפה הוראת
ה D. C. al Fine -במטרה לסיים את השיר בחלק  .Aמכאן שהמבנה הבא לידי ביטוי בשירי
זמר אלה הוא) ABAB......A :בהתאם למספר הבתים בשיר( ,כשחלק  Aהוא בעל תמליל
קבוע )פזמון( וחלק  Bהוא בעל תמליל משתנה )בתים(.
כך למשל בשיר "כלניות" )מ .דפנא( אשר לו פזמון חוזר )חלק  (Aושלושה בתים )חלק ,(B
אם כי דווקא חלק  Bמתאפיין בקליטות ,יתכן כי בשל הסקוונצה המלודית יוצאת הדופן
הלוקחת בו חלק )תיבות  ,(19-26המעניקה לו אופי מערבי בולט.
דוגמא מס' " :166כלניות" )שיר מס' (40

במקרים בהם החלק השלישי בשיר אינו חוזר באופן מדויק על החלק הראשון ,הרי שולבה
רושם אותו בגוף התווים במטרה להביא לידי ביטוי את השינויים.
השיר "ארץ שלי" )נ .אלתרמן( מורכב משלושה חלקים :חלק ) Aתיבות  (1-16במשקל שש
שמיניות ,חלק ) Bתיבות  (17-25במשקל ארבעה רבעים ,וחלק ' Aבמשקל שש שמיניות
)תיבות  (26-37המתבסס על החומר התמטי של  Aאך הוא קצר ממנו ומביא לסיום מרשים
יותר במיקום אוקטבי גבוה .בכך יוצר ולבה תחושה של פרוגרסיביות ומונע את הסטטיות
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שבחזרה המדויקת.
דוגמא מס' " :167ארץ שלי" )שיר מס' (4

מעל לשליש משירי הזמר ,מבוססים באופן מלא על העקרון המבני של "שתיים בחזקת ,"n
כלומר שלא די בכך שמספר התיבות בכל משפט מוסיקלי בשיר מבוסס על עקרון זה ,אלא
שגם מספר התיבות הכולל של השיר מבוסס עליו .אין זה מפתיע כי חלק גדול משירי זמר
אלו הם שירי ילדים )שחלקם שירי חגים( ,ביניהם" :נחש הנייר"" ,דגל ישאל"" ,מרגנית"" ,יום
פורים"" ,שיר לנטע" ו"הברד" )ל .קיפניס(" ,שיר הביכורים" )א .תלמי(" ,באגוזים נשחקה"
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)י .אלתרמן(" ,סוכתי" )י .אורלנד(" ,כד קטן" )א .אשמן(" ,על ראש הר חרמון" )א .עמיר(,
"גשם משמיים רד" )י .בר דעת(" ,זמר לשבועות" )א .ברוידס(" ,יום הולדת" )ש .בס(
ו"מהבהבת השלהבת" )ד .אלמגור(.
טבעי שולבה שאף ליצור שירי ילדים שאינם ארוכים )שמונה או שש עשרה תיבות( המכילים
לא יותר מארבעה משפטים מוסיקליים ,ובעלי מבנה סימטרי הניתן לניבוי ומקדם את קליטות
השיר .אולם אין זה מן ההכרח כי יתר הפרמטרים המוסיקליים בשיר יתאפיינו דווקא
בקליטות יתרה .נהפוך הוא :לעיתים נראה כי מבנה זה מהווה מסגרת יציבה שלתוכה יצק
ולבה דווקא תכנים מורכבים יותר ,בדרך כלל ברמה המלודית.
שני שירי זמר בקבוצה זו מקבלים על עצמם חלוקה פנימית ייחודית בה כל אחד מארבעת
המשפטים מורכב משתיים או ארבע תיבות ,אך ההתאגדות הפנימית שלהם שונה :שלושת
המשפטים הראשונים מאוגדים יחדיו למעין פריודה תלת חלקית ,ואילו המשפט האחרון
מהווה כמעין קודטה  -תוספת אשר אינה הכרחית ,לא מבחינה מוסיקלית ולא מבחינה
טקסטואלית.
השיר "גשם משמיים רד" )ד .אלמגור( נפתח במשפט מקדים )תיבות  (1-2המסתיים על
המדרגה ה 4 -ומקבל את פתרונו במשפט המשלים )תיבות  (3-4המסתיים על צליל היסוד,
וחוזר על עצמו בשנית באופן זהה )תיבות  .(5-6לאחריו ,מוסיף ולבה שתי תיבות )(7-8
המבוססות על המילים "טיף טיפה" שאינן מהוות חלק אינטגרלי מהתמליל עצמו ,ויוצרות
מעין קודטה המביאה לסיום השיר .אין ספק כי השיר יכול היה להסתיים גם ללא קודטה זו,
אלא שאז היה נוצר מבנה יוצא דופן בן שש תיבות בלבד.
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דוגמא מס' " :168גשם משמיים רד" )שיר מס' (10

129

שיר נוסף בו באה לידי ביטוי חלוקה פנימית מסוג זה הוא "מהבהבת השלהבת" )ד .אלמגור( ,על כך ראה
עמ' .142
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חלק שלישי:
סיכום ומסקנות
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1א .סיכום המאפיינים הסגנוניים של שירי הזמר
בין השנים  1927-1958הלחין יואל ולבה  83שירי זמר .ולבה נחשף בילדותו למגוון רחב של
סגנונות מוסיקליים :הזמירות היהודיות בבית הוריו ובבית הכנסת בו עבד אביו ,נעימות העם
הרוסיות ונעימות הכלייזמרים בתזמורת בה ניגן ועליה ניצח בהמשך ,וכן יצירותיהם של גדולי
המלחינים המערביים בכנסייה .עם הגיעו ארצה ,נפתחו אוזניו גם אל הצלילים המקומיים של
המוסיקה הערבית ,וכן העמיקה הכרותו עם רפרטואר המוסיקה המערבית האמנותית,
כשפנה ללימודים מקצועיים במוסיקה .אולם ולבה לא הסתפק בכל אלה ויצא למסע חיפושים
אחר כיוונים מוסיקליים  -אידיאולוגיים חדשים אשר אפשרו לו לבטא את תקומתה של האומה
העברית בארץ ישראל ואת אורח החיים בה .בשלהי העשור השלישי של המאה ה 20 -החל
ולבה ,ואיתו מלחינים נוספים בני תקופתו ,בעיצוב סגנון מוסיקלי חדש " -הסגנון
הארצישראלי" ,אשר תאם את הלכי הרוח החדשים ,ולכן ,חרף חידושיו ,נקלט ונטמע בקרב
הציבור הרחב בקלות יחסית .מרבית שירי הזמר של ולבה משקפים את מאפייניו הבולטים
של סגנון זה ,ביניהם:
• מרקם חד קולי.
• שימוש תכוף במודוס האאולי ,לעיתים עם העשרות דוריות או פריגיות.
• שימוש בשורות אנונימיות ,שורות נעדרות חפיפה אוקטבית ושורות פנטטוניות.
• מיעוט יחסי בשימוש בסולם המז'ורי.
• הימנעות משימוש בטון המוביל ובתבניות מלודיות מערביות אחרות.
• שימוש בעיקר במלאי הצלילים הבסיסי של הסולם ושימוש מועט בכרומטיזציות.
• התבססות על תא הקוורטה כשלד בסיסי לשירי הזמר והענקת משנה תוקף למדרגה
ה .4 -
• מיעוט בשימוש באקורד המשולש כשלד בסיסי לשירי הזמר.
• העדפה בולטת של תנועה מלודית צועדת ושימוש מועט בקפיצות גדולות וקפיצות
דיסוננטיות.
• שימוש בתבניות מלודיות אופייניות במגוון ווריאנטים ריתמיים ומלודיים.
• שימוש במגוון תבניות קדנציאליות המכילות את המדרגה ה 7 -האאולית.
• מנעד מצומצם יחסית ,הבלטת המדרגה ה 7 -האאולית כתוחמת המנעד ,תהליך הדרגתי
של פריסת המנעד ושימוש בשיא מנעדי.
• שימוש במקורות טקסטואליים עבריים שונים :שירי משוררים ופזמונאים ,תמלילים מן
המקרא וממקורות יהודיים נוספים.
• חטיבות תוכן בולטות של שירי ילדים ,שירי חגים ומועדים ,שירי עבודה ומולדת ,הורות
ושירי רועים.
• הברתיות עקרונית.
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• התאמה עקרונית בין ההטעמה הטקסטואלית להטעמה המוסיקלית ,עם חריגות קלות.
• קשרים בין החריזה הטקסטואלית לחריזה המוסיקלית.
• קשר עקרוני בין תמליל ולחן ,כשהלחן מבטא את הלך הרוח הכללי של התמליל.
• הלחנה סטרופית.
• שמירה על פעמה ברורה ואופי מוטורי ברבים מן השירים.
• שימוש במשקלים זוגיים ואחדות משקלית לאורך השיר.
• שימוש בערכים ריתמיים פשוטים ובתבניות ריתמיות בסיסיות חוזרות.
• שימוש תכוף יחסית בתבניות סינקופטיות ,בעיקר בשירי ההורה.
• משפטים מוסיקליים הנגזרים מנוסחת "שתיים בחזקת ."n
• משפטים פריודיים ,משפטים חוזרים ומשפטים המשכיים.
• מבנים חד חלקיים ,דו חלקיים או לעיתים רחוקות יותר תלת חלקיים.
ולבה משלב את המאפיינים הנ"ל בשיריו באופן אורגני ,כך שיחד הם יוצרים סגנון חדש בעל
גוון ארצישראלי .כך הוא יוצר קורפוס שירים המתאפיין באחדות סגנונית מרשימה.
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בין שירי הזמר המביאים לידי ביטוי מובהק את הסגנון הארצישראלי" :אל תראוני שאני
שחרחורת" )שיר מס' " ,(3באגוזים נשחקה" )שיר מס' " ,(5במעגל" )שיר מס' " ,(8בשדה"
)שיר מס'  ,(9גשם משמיים רד" )שיר מס' " ,(10דגל ישראל" )שיר מס' " ,(12הברד" )שיר
מס' " ,(15הורה הרים" )שיר מס' " ,(23הורה כאן" )שיר מס' " ,(24הורה מדורה" )שיר מס'
" ,(25הכדור" )שיר מס' " ,(27זמר לשבועות" )שיר מס' " ,(33יום הגז" )שיר מס' " ,(35יום
הולדת" )שיר מס' " ,(36כד קטן" )שיר מס' " ,(39לי טלה קטן" )שיר מס'  ,(46לשיבולת"
)שיר מס' " ,(49מרגנית חיננית" )שיר מס' " ,(53סתיו" )שיר מס' " ,(56על ראש הר חרמון"
)שיר מס' " ,(58ראש השנה" )שיר מס' " ,(63רוח" )שיר מס' " (64רמי רם רץ לגן" )שיר מס'
" ,(65שבת" )שיר מס' " ,(66שיר אסיף" )שיר מס' " ,(69שיר הביכורים" )שיר מס' ,(71
"שיר הגשם" )שיר מס' " ,(72שיר החנוכה" )שיר מס' ",(73שיר השתיל" )שיר מס' " ,(76שיר
לנטע" )שיר מס' " ,(80שיר לפסח" )שיר מס'  (81ועוד.
בקבוצת שירי זמר ,ניכרת השפעתם של המקורות המוסיקליים הראשוניים אליהם נחשף
ולבה בילדותו שהוזכרו קודם לכן:
א .מאפיינים "מערביים" :מאפייני השפה הטונאלית האופיינית למוסיקה המערבית
האמנותית בשנים  ,1600-1900ולחלק ניכר מרפרטואר שירי העם האירופאים .למרות
ניסיונם של מלחיני הזמר העברי המוקדם ליצור סגנון חדש ,מובן כי לא ניתן היה להתעלם
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ניתן למצוא בקורפוס השירים שילובים שונים של המאפיינים הנ"ל ,ואין להבין מהדברים כי כל המאפיינים
תקפים לגבי כל שירי הזמר.
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באופן גורף משורשי המוסיקה המערבית עליה התחנכו רבים מהם .ואכן ניתן למצוא
ברפרטואר הזמר העברי שירים רבים מספור הנושאים אופי מערבי .בין המאפיינים של אלה:
• העדפה בולטת לסולם המז'ורי.
• שימוש באקורד המז'ורי כשלד בסיסי לשיר.
• הענקת משנה תוקף למדרגה ה 5 -כמדרגה דומיננטית.
• שימוש בקוורטה מלודית הממוקמת בין המדרגה ה 5 -לטוניקה שמעליה.
• חיזוק המדרגה ה 5 -כצליל יסוד זמני בחלקו השני של השיר.
• שימוש בטון המוביל ומתן תוקף לצליל האוקטבה כצליל מטרה.
מאפיינים אלה באים לידי ביטוי במספר קטן יחסית של שירי זמר של ולבה ,ביניהם "יוצאים
אנחנו" )שיר מס' " ,(38ל"ג בעמר" )שיר מס' " ,(44נחש הנייר" )שיר מס' " ,(54שיר לכת
מס' ) "1שיר מס'  (78ו"שיר לכת מס' ) "2שיר מס'  131.(79שני שירי זמר נוספים " -שיר
בוקר" )שיר מס'  (70ו"צבת בצבת עשויה" )שיר מס'  (60המבוססים באופן מלא על הסולם
הפנטטוני ,נושאים גם הם אופי "מערבי  -עממי" ,בדומה לשירי עם ממדינות שונות באירופה
המבוססים על סולם זה.
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ב .מאפיינים "רוסיים" :מאפייני הזמר הרוסי העממי שעל ברכיו גדלו רבים מן העולים
ממדינות חבר העמים ,ביניהם:
• העדפה בולטת לסולם המינורי.
• מעבר למז'ור המקביל במהלך השיר.
• מנעד רחב יחסית.
• תבניות של אקורדים שבורים וקפיצות מלודיות גדולות.
• סקוונצות מלודיות.
מאפיינים אלה באים לידי ביטוי באופן בולט רק בשני שירי זמר" :שיר הספנים" )שיר מס' (74
ו"כיתתנו בלילה צועדת" )שיר מס'  ,(42שניהם יוצאי דופן בקורפוס.
ג .מאפיינים "חסידיים" :מאפייני השירים והריקודים החסידיים שרווחו בקהילות ובעיירות
היהודיות במזרח אירופה במאה ה ,19 -ביניהם:
• טמפו מהיר ואופי ריקודי.
• חזרות רציפות על צלילים )לעיתים בתבנית של הפסקה על חלקה החזק של הפעמה
וצליל על חלקה החלש של הפעמה(.
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לא כל המאפיינים באים לידי ביטוי בכל השירים אשר צויינו .הכוונה היא כי כל אחד משירי הזמר מביא לידי
ביטוי כמה מן המאפיינים .כך גם ברשימות שירי הזמר שתובאנה בהמשך.
132
אם כי ניתן להצביע גם על קשרם למוסיקה של תרבויות המזרח הרחוק ,המבוססת לעיתים קרובות על
שורות פנטטוניות.
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• תבנית מלודית של קוורטה חוזרת בין המדרגה ה 5 -לצליל היסוד שמעליה.
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• קפיצות בין צלילי האקורד וקפיצות של אוקטבה.
• סקוונצות מלודיות.
• התבססות על סולמות אשר חלקם מתאפיינים בהעדר חפיפה אוקטבית.
מאפיינים אלה באים לידי ביטוי ברמות שונות בכל ההורות שאינן מושתתות על תמליל
)שירים מס'  (17-22וכן ב"הורה סחרחורת" )שיר מס'  .(26עצם העובדה כי המאפיינים
החסידיים באים לידי ביטוי אך ורק בריקודי ההורה ,מצביעה על הקשר ההדוק שעושה ולבה
בין המוסיקה החסידית לריקוד .יתכן כי הוא "מרשה לעצמו" ליצור בסגנון זה דווקא בריקודים
ללא תמליל המיועדים לנגינה ,שכן המאפיינים המוסיקליים הם אינסטרומנטליים באופיים
ואינם מתאימים לביצוע ווקאלי.
ההשפעות ה"חיצוניות" שפורטו לעיל באות לידי ביטוי בקבוצה קטנה יחסית של שירים.
במקרים אחדים הן "משתלטות" על סגנונו המוסיקלי של השיר ומקנות לו אופי שאיננו
ארצישראלי .כך למשל בשירים "יוצאים אנחנו" )שיר מס'  (38ו"ל"ג בעמר" )שיר מס' (44
אשר יכלו בנקל לשמש כשירי עם מערב-אירופאים ,או ב"שיר הספנים" )שיר מס'  (74העשוי
להישמע לאוזננו כמארש רוסי טיפוסי .אולם במקרים אחרים ,חל שילוב אורגני יותר בין
ההשפעה ה"חיצונית" לסגנון הארצישראלי ,כך למשל בשירים "סוכתי" )שיר מס' ,(55
"הורה סחרחורת" )שיר מס' " (26הורה מס' ) "3שיר מס'  (19ו"הורה מס' ) "5שיר מס' .(21
אחת ההשפעות הבולטות על הסגנון הארצישראלי היא המוסיקה הערבית המקומית ,אליה
נחשפו המלחינים בעת נדודיהם בארץ .מובן כי מפאת שונותה הבסיסית מהמוסיקה
המערבית ,הם לא יכלו לאמצה לחיקם כפי שהיא ,והיה עליהם לבחור מתוכה את אותם
האלמנטים שיכלו להשתלב בסגנון החדש ולתמוך בו .ואכן ולבה ,בדומה למלחינים אחרים
בני תקופתו ,אימץ לעצמו כמה אלמנטים האופייניים למוסיקה הערבית:
• חיקוי מיקרוטונאליות.
• תפיסת זמן חופשית.
• שימוש בתבניות ריתמיות מוטוריות בטמפו מהיר המחקות את ריקודי הדבקה.
• שימוש במדרגה ה 2 -המונמכת.
• שימוש במדרגה גמישה.
• מלודיות עיטוריות המשלבות נוימות ומליסמות.
• שימוש בווקאליזות.
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זאת בניגוד לתבנית "הקוורטה החוזרת" האופיינית לולבה ,הממוקמת בין המדרגה ה 4 -לצליל היסוד
שתחתיה במודוס האאולי.
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• שימוש בתבנית ריתמית של שמינית מנוקדת וחלק שש עשרה שלאחריה רבע ,או תבנית
של רבע מנוקד ושני חלקי שש עשרה שלאחריה ערך ריתמי ארוך יחסית.

מאפיינים אלה באים לידי ביטוי בקבוצה נכבדת של שירי זמר ,אולם בשלושה שירים הם
לוקחים חלק משמעותי במיוחד" :בגליל" )שיר מס' " ,(6לילה רד" )שיר מס'  (47ו"שה" )שיר
מס' .(67
בעוד שהמאפיינים ה"מערביים" ,ה"רוסיים" וה"חסידיים" מהווים עבור ולבה "השפעות
חיצוניות" המטשטשות לעיתים את סגנונו הארצישראלי של השיר ואף "משתלטות" עליו ,הרי
שהאלמנטים הערביים משתלבים להם באופן אורגני יחד עם מאפייני הסגנון הארצישראלי,
תומכים בזהותו ,נטמעים בו והופכים למעשה לחלק בלתי נפרד ממנו .כך למשל ניתן למצוא
מקצבי דבקה אופייניים ב "שה וגדי" )שיר מס'  (68וב"שיר השתיל" )שיר מס'  ,(76חיקוי
מיקרוטונאליות ב"הוי ארצי מולדיתי" )שיר מס'  (16וב"סתיו" )שיר מס'  ,(56תפיסת זמן
חופשית ב"ראש השנה" וב"האסיף" ,שימוש במדרגה ה 2 -המונמכת ב"הברד" )שיר מס'
 (15וב"גשם משמיים רד" )שיר מס'  ,(10שימוש במדרגה גמישה ב"קציר בנגב" )שיר מס'
 (62וב"חלב עיזים" )שיר מס'  ,(34שימוש עקבי בנוימות ומליסמות ב"אל תראוני שאני
שחרחורת" )שיר מס'  (3וב"זמר לשבועות" )שיר מס'  ,(33ושימוש בווקאליזה ב"קציר בנגב"
)שיר מס'  (62וב"לקטיף" )שיר מס' .(48
שירים אלה מייצגים נאמנה את הסגנון הארצישראלי ,כשהאלמנטים הערביים מוטמעים בו.
לעיתים קרובות נראה כי השימוש בהם מקבל תמיכה גם מהתוכן החוץ מוסיקלי של התמליל,
שאינו בהכרח מזרחי מובהק ,אך לרוב מתקשר לאורח החיים המזרחי  -עבודת הכפיים ,נופי
הארץ וכד' .נראה כי האלמנטים המזרחיים מסמלים עבור ולבה את חיי ההווה של העם
היהודי במולדתו החדשה ,אך גם את הקשר אל עברו ,אותו עבר רחוק בו ישב במולדתו
במזרח .זאת בעוד שהמוסיקה המערב-אירופאית ,המוסיקה הרוסית והמוסיקה החסידית,
מסמלות עבורו את עברו של העם היהודי בגלות ,עבר אשר לא ניתן להתעלם ממנו מחד ,אך
מאידך ,אינו יכול לייצג ולשקף נאמנה את ההווה המתחדש .על כן ,סגנונות אלו באים לידי
ביטוי במספר מועט יחסית של שירי זמר ,אינם נטמעים בסגנון הארצישראלי ,ולעיתים אף
"משתלטים" על סגנונו של השיר.
על פי ממצאי המחקר ,נראה כי ולבה מייצג היטב את קבוצת המלחינים שפעלה בארץ ישראל
החל משנות ה 20 -של המאה ה 20 -לעיצובו של סגנון מוסיקלי ארצישראלי .הקבוצה כוללת
מלחינים שדבקו באופן מלא ועקבי בסגנון החדש שפיתחו ,לצד מלחינים שלא דבקו בו באופן
מלא ועקבי .ולבה אמנם לא התמסר באופן מוחלט לסגנון הארצישראלי ,שכן אחדים משיריו,
כאמור ,מתאפיינים בהשפעות "חיצוניות" ,אולם בשירי הזמר בהם השתמש במאפיינים
הסגנוניים הארצישראליים ,ניתן למצוא דבקות "קיצונית" במרכיבי הסגנון.
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ניתן לפרוס את שירי הזמר של ולבה על פני ציר שבקצהו האחד ימצאו מרביתם ,אלה
המביאים לידי ביטוי מובהק את הסגנון הארצישראלי ,ובקצהו השני ימצאו שירים מועטים
הנושאים אופי "חיצוני" בולט )מערבי ,רוסי או חסידי( .באמצעו של הציר ימצאו השירים בהם
חלה תשלובת של הסגנון הארצישראלי עם ההשפעות ה"חיצוניות".
רבים מן המאפיינים המוסיקליים שהוזכרו כמאפייני הסגנון הארצישראלי ,תורמים לפשטות
יחסית בשירי הזמר ,העולה בקנה אחד עם היותם שירים עממיים המופנים מלכתחילה לקהל
יעד רחב ,וכן עם אורח החיים הפשוט שאפיין את חיי החלוצים בארץ .לא מעט משירי
הקורפוס מתאפיינים בפשטות בכל הפרמטרים המוסיקליים ,ביניהם "באגוזים נשחקה" )שיר
מס' " ,(5יום הולדת" )שיר מס' " ,(36כד קטן" )שיר מס' " ,(39מרגנית חיננית" )שיר מס'
" ,(53סוכתי" )שיר מס' " ,(55על ראש הר חרמון" )שיר מס' " ,(58קוקיה" )שיר מס' ,(61
"שבת" )שיר מס' " ,(66שיר לנטע" )שיר מס'  (80ועוד .יחד עם זאת ,בחלק לא מבוטל מן
השירים ניכרת מגמה בולטת של נועזות מוסיקלית המעלה את רמת מורכבותם ומורידה את
רמת קליטותם .המורכבות המוסיקלית עשויה לבוא לידי ביטוי בכמה רמות:
מורכבות מלודית:
• שימוש נועז בכרומטיזציות.
• שימוש בשורות סולמיות בהן מדרגה גמישה או שורות נעדרות חפיפה אוקטבית.
• חוסר בהירות של צליל היסוד.
• "מאבק" בין שתי שורות סולמיות שונות.
• מרווחים ומהלכים מלודיים קשים לקליטה ולשירה.
• טווח מנעד רחב.
• טסיטורה שאינה מתאימה לקולות בלתי מיומנים.
• מליסמתיות מוגברת.
מורכבות ריתמית:
• שינויי טמפו במהלך השיר.
• חוסר תאום בין תוכן השיר לבין הטמפו.
• שינויי משקל במהלך השיר ,לעיתים תוך שינוי יחידת הפעמה.
• חלוקה זוגית של הפעמה בסמיכות לחלוקתה המשולשת.
• טשטוש הפעמה.
• ריבוי תבניות ריתמיות והעדר סדירות שלהן.
מורכבות מבנית:
• ביסוס השיר על משפט המשכי.
• שבירת הסימטרייה המבנית של המשפט המוסיקלי.
• העדר חזרות.
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מרבית המאפיינים שצויינו לעיל אינם שכיחים אצל ולבה ,אולם הופעותיהם בולטות מאוד
ויוצרות בחלק מהשירים רמת מורכבות גבוהה .לעיתים רחוקות ,המורכבות חודרת לכל
הפרמטרים המוסיקליים ,כך למשל בשיר "שה" )שיר מס'  .(67לעיתים קרובות יותר ,נוצר
חוסר תאום ברמת המורכבות של הפרמטרים המוסיקליים :בעוד שפרמטר אחד מציג רמת
מורכבות גבוהה ,פרמטרים אחרים עשויים להציג דווקא רמת מורכבות נמוכה .כך למשל
בשירים "אל הכוכב" )שיר מס' " ,(2רוח" )שיר מס' " ,(64הברד" )שיר מס'  (15ו"הקרן
הקיימת לישראל" )שיר מס' .(31
אין ספק כי גילוייה השונים של המורכבות "פוגעים" ברמת הקליטות של השיר ,מקשים על
ביצועו ובכך מקטינים את סיכוייו להיקלט כשיר עם השגור בפי כל .ואכן ,לא רבים משירי
הזמר של ולבה תפסו את מקומם ברפרטואר הזמר העברי השמיש ,ביניהם" :שבת" )שיר
מס' " ,(66שיר השתיל" )שיר מס' " ,(76שיר הגשם" )שיר מס' " ,134(72באגוזים נשחקה"
)שיר מס' " ,(5כד קטן" )שיר מס' " ,(39סוכתי" )שיר מס' " ,(55הורה מדורה" )שיר מס' ,(25
"הורה סחרחורת" )שיר מס' " ,(26ראש השנה" )שיר מס'  (63ו"שיר הספנים" )שיר מס'
 .(74יתכן מאוד כי פשטותם היא זו שעזרה להם לתפוס מקום מרכזי ברפרטואר השמיש.
תופעה זו איננה אופיינית רק לקורפוס המחקר אלא גם למכלול שירי הזמר של מלחינים
אחרים ,שרק מעטים משיריהם נכנסו לרפרטואר השמיש.
ולבה מתייחד בכושר המצאה מוסיקלי פורה במיוחד ,וברבים משיריו ניתן למצוא מהלכים
מגוונים ,מקוריים ,נועזים ובלתי צפויים .בכך הוא מעניק מידה של ייחודיות כמעט לכל שיר,
המבדילה אותו מיתר השירים בקורפוס .להלן מספר דוגמאות לרעיונות מוסיקליים מקוריים
בהם עשה שימוש:
• קיצור הברות של רבע למשך שמינית באמצעות הפסקות ביניהן .כך ב"שיר הגשם" )שיר
מס'  (72וב"כד קטן" )שיר מס' .(39
• הענקת פרשנות ייחודית לתמליל על ידי בחירה במאפיינים מוסיקליים הסותרים אותו .כך
ב"שיר בוקר" )שיר מס'  (70וב"רמי רם רץ לגן" )שיר מס' .(65
• "מאבק" בין שורות סולמיות המייצגות תרבויות שונות .כך ב"דוד ירח בשמים" )שיר מס'
 (13וב"יום פורים חג הוא לנו" )שיר מס' .(37
• "מאבק" בין הקוורטה ה"ארצישראלית" לקוורטה ה"מערבית" .כך ב"במעגל" )שיר מס' .(8
• "מאבק" בין המדרגה ה 1 -ל 4 -על תפקיד צליל היסוד .כך "במעגל" )שיר מס' .(8
• ציור בצלילים המתאר לא רק קולות אלא גם "מראות" .כך ב"מהבהבת השלהבת" )שיר
מס' .(50
• הזזה בתוך שורה סולמית נעדרת חפיפה אוקטבית .כך ב"שיר ידעתי" )שיר מס' .(77
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רק חלקו הראשון של "שיר הגשם" ידוע לציבור הרחב.
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• קשר בין תוכן חוץ מוסיקלי העוסק בנגינה וזמרה לבין מליסמתיות וווקאליזות .כך
ב"לקטיף" )שיר מס' .(48
• ניגוד קיצוני בין דיאטוניקה לכרומטיקה .כך ב"נחש הנייר" )שיר מס' .(54
• חוסר תאום בין הטעמה מוסיקלית להטעמה טקסטואלית במטרה ליצור אינטונציה
ייחודית .כך ב"יום הגז" )שיר מס' .(35
• מבנה צורני ייחודי של משפטים משתנים שביניהם משפט חוזר .כך ב"שה וגדי" )שיר
מס' .(68
• שימוש בלעדי בשורה הפנטטונית וניצולה לקאנון .כך ב"צבת בצבת עשויה" )שיר
מס' .(60
• הלחנה בטווח מנעד מצומצם של פנטקורד ,תוך הרחבת מלאי הצלילים באמצעות
אלטרציות .כך ב"בגליל" )שיר מס' .(6
• שימוש במדרגה גמישה אשר לכל אחת מהתגלמויותיה תפקיד תחבירי קבוע .כך ב"חלב
עיזים" )שיר מס'  (34וב"לילה רד" )שיר מס' .(47
• שבירת הסימטריה של המשפט המוסיקלי והטקסטואלי על ידי הוספה של הברה חסרת
משמעות לטקסט .כך ב"לחנוכה" )שיר מס'  ,45גרסה .(2

מובן שרבים ממהלכים אלה מעלים את רמת המורכבות בשיר ובכך מקטינים את סיכוייו
להיקלט כשיר עם בקרב הציבור הרחב ,אך נראה כי ולבה אינו חושש מכך ,ומוכן "לשלם את
המחיר" בכך שחלק משיריו לא יימנו על הרפרטואר השמיש ,ובלבד שיישאר נאמן לעקרונותיו
המוסיקליים.

1ב .סיכום מכלול היצירה של ולבה
ילדותו של ולבה טומנת בחובה שתי מגמות העתידות להשפיע על עיצוב אישיותו :האחת -
סקרנותו ושאיפתו המתמדת ללמוד ולהתפתח בתחום המוסיקה ,חרף התנגדות אביו,
והשנייה  -התעניינותו ההולכת וגוברת במפעל הציוני ,שהביאה בסופו של דבר לעלייתו
ארצה .נראה כי מכאן ואילך ,תשארנה שתי מגמות אלו שלובות בחייו .בראשית דרכו בארץ,
נרתם ולבה להגשמת המפעל הציוני דרך עבודת הכפיים .בשלב זה ,קיבלה אהבתו העזה
למוסיקה את ביטויה רק כתחביב ,אך עם הזמן הלכה ותפסה מקום משמעותי יותר בחייו ,עד
שלבסוף הפכה לעיסוקו העיקרי ולמקור פרנסתו הבלעדי .באמצעות כל אחד מעיסוקיו
המוסיקליים ,המשיך ולבה להגשים את האידיאולוגיה בה האמין:
• הוראת מוסיקה וניצוח על מקהלות ותזמורות :ולבה שילב בין מוסיקה לחינוך תוך
הבנה שהמוסיקה עומדת לרשות החינוך והחינוך עומד לרשות המוסיקה .הוא התייחס
אל המוסיקה כאל כלי חינוכי שבאמצעותו יוכל להקנות לתלמידיו ערכים חוץ-מוסיקליים
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ולאחדם לגוף מלוכד בעל מטרות וחזון משותפים .במקביל ,הקנה לתלמידיו מיומנויות
מוסיקליות של הקשבה ,שירה מדויקת והפקה קולית נכונה ,נגינה בכלים והיכרות עם
מרכיביה הבסיסיים של המוסיקה .נראה כי מערכת יחסים הדדית זו בין מוסיקה לחינוך
ליוותה את ולבה לאורך שנות עבודתו כמורה ,ואפשרה לו להעביר לדורות הבאים חזון
ציוני ומוסיקלי משולב.
• הלחנת שירי הזמר :עיסוקו של ולבה בחיבור שירי הזמר אפשר לו לממש את ערכיו
האידיאולוגים בכמה היבטים .ראשית  -שירי הזמר מושתתים על תמלילים עבריים
המצייתים לרוב לחוקי ההגייה הארצישראלית ובכך נותנים תוקף לשפה העברית
המתחדשת התופסת את מקומה בהדרגה לא רק כשפה מדוברת ,אלא גם כשפת
התרבות והחינוך הארצישראליים .שנית  -החיבור לתמלילנים המבטאים במילים את
החוויות ,המראות ,הריחות והקולות החדשים ,מאפשר יצירה כוללת המהווה ביטוי
קונקרטי של החזון הציוני .זאת בניגוד ליצירות אינסטרומנטליות המסוגלות להעביר
מסרים חוץ מוסיקליים באופן עקיף בלבד .נראה כי ולבה בחר בקפידה את התמלילים
ללחניו ,המביעים ברובם את תקומת הארץ על היבטיה השונים :שירי המולדת ,העבודה
והרועים היוצרים חיבור מחודש של העם אל אדמתו; שירי החג והמועד המחברים מחדש
את העם אל מורשתו היהודית תוך זיקה למולדתו החדשה-נושנה; שירי הילדים הנותנים
ביטוי תרבותי-קולקטיבי לחוויות מעולם הטף ,החל ממפגש עם הטבע הארצישראלי וכלה
בפעילויות יומיומיות בגני הילדים ובבתי הספר; ותמלילים מן התנ"ך וממקורות יהודיים
נוספים היוצרים חיבור בין העתיק לחדש ובין הדתי לחילוני .בעצם השאיפה ליצור סגנון
מוסיקלי חדש ,ראה ולבה את הגשמתה של המשימה הלאומית לה היה שותף :בנייתה
מחדש של תרבות האומה העברית בארץ ישראל.
בתחום שירי הזמר השאיר ולבה את חותמו על חיי המוסיקה והתרבות בישראל באופן
המשמעותי ביותר ,הן בשירים עצמם שאחדים מהם מהווים עד היום נכסי צאן ברזל של
הזמר העברי ,והן בעיצובו של הסגנון הארצישראלי .זאת למרות מספרם הקטן יחסית של
שיריו  -פחות ממאה שירים ,בהשוואה למפעלי הזמר של מלחינים אחרים בני התקופה
הכוללים לעיתים מאות שירים .נראה כי הסיבה למיעוט שיריו היא שחיבורם היווה רק
אחד ממגוון עיסוקיו המוסיקליים.
• הלחנת יצירות אמנותיות :אין ספק כי בפנייתו של ולבה לחיבור יצירות אמנותיות ,באה
לידי ביטוי גם שאיפתו לממש את ההשכלה המוסיקלית שרכש .ניתן להבחין ביצירתו
בשתי מגמות התופסות מקום זו לצד זו באינטגרציה מלאה :האחת  -הלחנה בז'אנרים
מערביים  -מסורתיים כגון סימפוניות ,רביעיות מיתרים ,קונצ'רטי ,סונטות ,קנטטות,
אורטוריות וכד' .בכך מפגין ולבה את בקיאותו במוסיקה המערבית  -אמנותית ,ומעיד
בפומבי על השתייכותו לעולם מוסיקלי רחב .השנייה  -לתוך הז'אנרים המערביים
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המסורתיים ,יוצק ולבה תכנים מוסיקליים המשקפים את רוח התקופה והמקום ,תוך ניסיון
להקנות ליצירות גוון ישראלי ייחודי .את זאת הוא עושה תוך שילוב חומרים עממיים,
לעיתים קרובות תוך שילוב שירי זמר שחיבר בתקופה מוקדמת יותר בחייו .נראה כי
שילובן של שתי המגמות מגיע לשיאו בחיבור השירים האמנותיים לקול ופסנתר
המבוססים ברובם על שירי הזמר שהלחין מוקדם יותר .בכך הוא מעניק להם תוקף חדש
שמחד אינו גורע מאיכותם העממית ,אך מאידך מאפשר את ביצועם במסגרות אמנותיות.
• מחקר מוסיקולוגי :גם כאן מביא ולבה לידי ביטוי את עניינו במפעל הציוני ,והפעם כחוקר
המתחקה אחר זמרת ישראל למקורותיה ,במטרה לחשוף את הקשרים בין המוסיקה של
העם העברי במולדתו העתיקה לבין המוסיקה במולדתו המתחדשת .ולבה האמין שקיים
קשר הדוק בין שתי התרבויות והכיר בחשיבותו לעיצוב תרבות ישראל המתחדשת.
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בתהליך הדרגתי ,עובר ולבה מן התת מודע אל המודע ,כאשר חלה הקבלה ברורה בין
רכישת ההשכלה המוסיקלית לבין תחומי העיסוק המוסיקליים אליהם הוא פונה :בראשית
דרכו הוא מבסס את פעילותו המוסיקלית בעיקר על הכישרון ,האינטואיציה ועל הידיעות
שרכש בילדותו .כך במרבית שירי הזמר שחיבר ,בשיעורים הפרטיים שנתן לתלמידים ,בבתי
הספר בהם עבד וכן במקהלות ובתזמורות שהקים .אולם ככל שהעמיק את ידיעותיו והעשיר
את השכלתו המוסיקלית ,הקדיש יותר מזמנו לחיבור יצירות אמנותיות .שיאו של התהליך
הוא בעבודת המחקר שעשה על זמרת ישראל למקורותיה ,בה התאמץ ולבה להעניק
"הצדקה היסטורית" לכיוונים המוסיקליים אליהם פנה באופן אינטואיטיבי בשלב מוקדם יותר
בחייו .אותה נטייה בלתי מודעת שבגינה החל להלחין שירי זמר בראשית דרכו ,מזינה עתה
כיוון מחקרי הנבחן באמצעים מדעיים.
במבט-על על פועלו של ולבה ,ניכר שיש מכנה משותף ברור בין כל מרכיביו ,המהווים חלקים
במכלול אורגני .מכלול זה מורכב ממגוון תחומי עיסוק ,אשר כל אחד מהם עומד בפני עצמו
כפן חשוב בחייו ,אך קיימים ביניהם יחסי גומלין הדוקים עד שנראה כי קשה להפרידם זה
מזה .ולבה מתגלה כמי שהלך באותה דרך לאורך כל חייו והגשים את אותם הרעיונות בכל
תחומי פעילותו.

1ג .שירי הזמר של ולבה כיום
כאמור ,רק קבוצה קטנה של כ 10 -שירי זמר של ולבה עודנה נמנית על רפרטואר הזמר
העברי השמיש .אך נראה שלא הכמות קובעת כי אם האיכות :אחדים מן השירים לא רק
נמנים על הרפרטואר השמיש ,אלא מושרים ונרקדים בתכיפות גבוהה ומוכרים לכלל
האוכלוסיה לדורותיה .כך למשל השירים "כד קטן" )שיר מס'  (39ו"סוכתי" )שיר מס' (55
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ראה דבריו של ולבה ,עמ' .12
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המהווים חלק בלתי נפרד מחייו התרבותיים של כל יהודי בישראל ,החל מפעוטות וכלה
בקשישים ,וקשה לדמיין את חג הסוכות או את חג החנוכה בלעדיהם.
לעומת זאת ,נראה כי שמו של ולבה כיוצר ואיש תרבות נפקד מן הזכרון הקולקטיבי ,וכי
הציבור הרחב בישראל איננו מודע לתרומתו החשובה לעולם התרבות והמוסיקה בכלל,
ולזמר העברי בפרט .לטענו של י .ספיבק ,ייתכן שחוסר מודעות זה נובע מכך שולבה לא
נמנה על אותם מלחינים שידעו לקדם את יחסי הציבור שלהם 136.בשנים האחרונות חלה
"תחייה" מסויימת במודעות הציבורית לולבה ופועלו ,הבאה לידי ביטוי במגוון פעילויות.
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נראה כי אלו העלו באופן ניכר את יואל ולבה ופועלו למודעות הציבורית ,אם כי עדיין לא
במידה ראויה.

1ד .כיווני מחקר נוספים
במחקר זה התמקדתי באופן בלעדי בבדיקת המאפיינים המוסיקליים של שירי הזמר
העממיים של ולבה .כיוון מחקר מעניין יהיה להשוות בין שירי הזמר בגרסתם החד-קולית
לבין העיבודים האמנותיים שהתקין לחלקם בשלב מאוחר יותר בחייו .זאת תוך ניסיון לבדוק
האם הפרשנות ההרמונית שנותן ולבה לשירים תואמת את ההרמוניה הנגזרת מן המלודיה,
והאם הטיפול ההרמוני מאשש את הסגנון הארצישראלי ,או דווקא מתרחק ממנו .כמו כן,
מעניין יהיה לבדוק באופן מקיף את השפה המוסיקלית המאפיינת את יצירותיו האמנותיות
של ולבה ,ולראות באיזו מידה מושפע סגנונו המוסיקלי משירי הזמר שהלחין.
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יוסף ספיבק" .הורה מדורה" ]גרסה אלקטרונית ,נכתב במקור לביטאון "רוקדים"[ ,נדלה בתאריך
http://www.zemereshet.co.il/biography.asp?artists_id=134&id=70 .27.9.2009
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בחג הט"ו בשבט בשנת  2002קיים סמינר "אפעל" ערב לזכרו של ולבה; בשנת  2005נחנך ביפו רחוב על
שמו כאות הוקרה על פועלו; בשנת  2006יצאה לאור החוברת "יו"ד גימ"ל שירי משחק לילדים" בעריכת אילה
יפתח-ולבה הכוללת אסופה משירי הילדים של ולבה ,הצעות להפעלות יצירתיות באמצעותם ,וכן ניתוח מוסיקלי
של המוסיקלוגית ד"ר שרה זמיר וניתוח לשוני של הבלשנית ד"ר קרן דובנוב; בחודש מאי  2007התקיים
באוניברסיטת בר-אילן קונצרט בביצוע מקהלת "העפרוני" הצעירה בו בוצעה היצירה "במעגל" מאת המלחינה
הישראלית חנה אג'ישווילי ,המבוססת על "יו"ד גימ"ל שירי משחק לילדים"; במרץ  2008הוציאה העמותה
לשימור הזמר העברי בראשותו של נחום היימן תקליטור משירי ולבה; במסגרת אתר האינטרנט של עמותת
"זמרשת"  -פרויקט חרום להצלת הזמר העברי המוקדם  -הועלו לאחרונה כל מילות ותווי השירים של ולבה ,וכן
הקלטות של רבים מן השירים .כמו כן ,שיריו משתלבים דרך קבע באירועי שירת הרבים של "זמרשת" ,כולל
שירים שאינם בהכרח מוכרים לציבור הרחב; באביב  2009הופק "תזמורת המיתרים"  -סרט דוקומנטרי על יואל
ולבה ,במסגרת הסדנה להפקת טלויזיה דוקומנטרית של הסינמטק בתל-אביב.
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ולבה ,יואל" .בעקבות מסורת" )אין פרטים ביבליוגרפים נוספים .נמצא בעיזבון המלחין
בארכיון למוסיקה ישראלית באוניברסיטת תל-אביב(.

זמורה כהן ,מיכל ,עורכת .יסודות מזרחיים ומערביים במוסיקה בישראל )תל-אביב :המכון
למוסיקה ישראלית.(1968 ,
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זמורה כהן ,מיכל" .שיר עם ישראלי  -כיצד?"  20שנה במוסיקה הישראלית .ברעם בנימין,
עורך )תל-אביב :דפוס ישראל.9-13 ,(1968 ,

זמורה רול ,מיכל" .הפסוק התנ"כי בשיר הישראלי" .תצליל .ג ).155-157 ,(1963
זמיר ,שרה" .שיר היה לזמר" .יו"ד גימ"ל שירי משחק לילדים :אסופת שירים .יפתח-ולבה
אילה ,עורכת )ישראל.(2006 :

חרסינה ,אהרון" .עדות מה  ."30.11.86 -בית ראשונים ,מוזאון וארכיון לתולדות הרצליה:
תיק ארכיון .06/10018

טופלברג ,כרמלה .המוסיקה הפופולרית בתל-אביב ) .(1930-1956חיבור לשם קבלת
"דוקטור לפילוסופיה" )אוניברסיטת בר-אילן ,תשס"ב(.

טוריאל ,עפר .תבניות מלודיות בלחניו של שלום פוסטולסקי .עבודת גמר לקבלת תואר
"מוסמך למדעי הרוח" )אוניברסיטת תל-אביב.(1973 ,

יובל ,א" .ד"ר יואל ולבה :זמרת ישראל למקורותיה" .תצליל.169 ,(1977) 17.9 .

יפתח-ולבה ,אילה" .ד"ר יואל ולבה :מלחין ,מנצח על מקהלות ,מורה ומוסיקולוג שחי ופעל
בארץ ישראל החל משנת ) "1920תל-אביב.(2005 :

יפתח-ולבה ,אילה ,עורכת .יו"ד גימ"ל שירי משחק לילדים )ישראל(2006 :

יפתח-ולבה ,אילה .ראיון מתאריך .19.2.2007

יפתח-ולבה ,אילה" .הקדמה אישית" .הורה סחרחורת :משירי המלחין יואל ולבה .ספרון
תקליטור .היימן נחום ,עורך )העמותה למורשת הזמר העברי.(2008 ,

יפתח-ולבה ,אילה" .הדסה ביריביס ויואל ולבה :פגישה מקרית בתל-אביב ושכרה בצידה"
)] ,(2009גרסה אלקטרונית[ נדלה בתאריך .10.9.2009
http://www.zemereshet.co.il/biography.asp?artists_id=134&id=87
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יפתח-ולבה ,אילה" .יואל ולבה :תולדות חייו" )אין פרטים ביבליוגרפים נוספים .נמצא בעיזבון
המלחין בארכיון למוסיקה ישראלית באוניברסיטת תל-אביב(.

ירון ,יזהר" .עיון מוסיקולוגי" .על המשמר 15 ,מאי .9 ,1975

כהן ,דליה .זמרת ההמנונים של הערבים האורתודוכסים והיוונים בישראל .חיבור לשם
קבלת "דוקטור לפילוסופיה" )האוניברסיטה העברית.(1967 ,

כהן ,דליה .ידע ושמע )ירושלים :אקדמון.(1979 ,

כהן ,דליה .מזרח ומערב במוסיקה )ירושלים :מאגנס ,תשמ"ו(.

מועלם ,דוד .הסולם והמקאם במסורת המוסיקלית הערבית )כפר-סבא :אור תו.(2006 ,

מטלון ,שמואל" .קונצרט המקהלות" .הארץ 4 ,יוני .1954

מיכאלי ,רבקה ,עורכת .תכנית רדיו  -ראיון עם יואל ולבה) .אין פרטים ביבליוגרפים נוספים.
ההקלטה נמצאת בעיזבון המלחין בארכיון למוסיקה ישראלית באוניברסיטת תל-אביב(.

מישורי ,נתן" .מוסיקולוגיה עברית" .הארץ 28 ,מאי .16 ,1975

נסימוב ,ניסים ,עורך .קובץ לשירה בציבור .שירי עבודה ומולדת) 2 .תל-אביב :המרכז
לתרבות.(1947 ,

נעמן ,עדית" .הלכה ספינתי להאמבורג" 3 .אפריל ) .1975כתבה מתוך העיתונות .אין פרטים
ביבליוגרפים נוספים .נמצא בעיזבון המלחין בארכיון למוסיקה ישראלית באוניברסיטת
תל-אביב(.

ספיבק ,יוסף" .הורה מדורה" ]גרסה אלקטרונית ,נכתב במקור לביטאון "רוקדים"[ ,נדלה
בתאריך .27.9.2009
http://www.zemereshet.co.il/biography.asp?artists_id=134&id=70

פליישר ,ציפי .הרמון שירים כרך א'  +כרך ב') .כפר-סבא :כליל ,תשס"ה(.
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פלם ,גילה .פעולתה המוסיקלית של ברכה צפירה בשנות ה 30 -וה 40 -בארץ ישראל".
עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך למדעי הרוח" )האוניברסיטה העברית ירושלים.(1982 ,

צלאל ,אורלי .יחסי גומלין בין לחן לבין טקסט בקורפוס שירי חג ומועד ללוין קיפניס.
עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך למדעי הרוח" )אוניברסיטת בר-אילן ,תשס"א(.

צפירה ,ברכה .קולות רבים )גבעתיים  -רמת גן :מסדה.(1978 ,

קוטנר ,יואב .שיעור מולדת :שירים על הארץ ודברים על הבית )תל-אביב :עם עובד.(2008 ,

רבינא ,מנשה .השירים לעם בארץ ישראל) .תל-אביב :המוסד למוסיקה בע"מ והמרכז
לתרבות.(1943 ,

רבינא ,מנשה" .יואל ולבה  -דוקטור למוסיקה" .הפועל הצעיר :שבועון מפלגת פועלי ארץ
ישראל 13 ,אוקטובר .1964

רבינא ,מנשה" .המודוס והסולם האנונימיים בשיר הישראלי" .יסודות מזרחיים ומערביים
במוסיקה בישראל .זמורה מיכל ,עורכת )תל-אביב :המכון למוסיקה ישראלית,(1968 ,
.71-73

רבינא ,מנשה .התקווה )תל-אביב :המחבר ,תשכ"ט(.

רון ,ב" .הערות של מאזין" 23 .ספטמבר ) .1948כתבה מתוך העיתונות .אין פרטים
ביבליוגרפים נוספים .נמצא בעיזבון המלחין בארכיון למוסיקה ישראלית באוניברסיטת
תל-אביב(.

רשף ,יעל .הזמר העברי בראשיתו )ירושלים :מוסד ביאליק ומרכז בן יהודה לחקר תולדות
הלשון העברית.(2004 ,

שחר ,נתן" .השיר הארצישראלי  -התהוותו ,צמיחתו והתפתחותו בשנים ."1882-1949
תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה .ליסק משה ,עורך) .ירושלים:
מוסד ביאליק.495-527 ,(1989 ,
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שחר ,נתן .השיר הארץ ישראלי בין השנים  .1920-1950עבודה לשם קבלת תואר "דוקטור
לפילוסופיה" )האוניברסיטה העברית ירושלים.(1989 ,

שחר ,נתן .שיר שיר עלה נא  -תולדות הזמר העברי )ישראל :מודן.(2006 ,

שטרנברג ,אריך ולטר" .הישג ישראלי במוסיקולוגיה") .כתבה מתוך העיתונות .אין פרטים
ביבליוגרפים נוספים .נמצא בעיזבון המלחין בארכיון למוסיקה ישראלית באוניברסיטת
תל-אביב(.

שילוח ,אמנון .ולפאתי מזרח קדימה )ירושלים :המכון לחקר מורשת יהדות ספרד והמזרח,
.(1989

שילוח ,אמנון .המוסיקה בעולם האיסלם )תל-אביב :מוסד ביאליק.(1999 ,

שמואלי ,הרצל .הזמר הישראלי )תל-אביב :המרכז לתרבות ולחינוך  -הספרייה למוסיקה,
.(1971

שמואלי ,הרצל" .מקצב ומשקל בזמר הישראלי" .חוברת מיוחדת לשבוע המוסיקה
הישראלית .יז' ).27-35 ,(1971

שרתוק ,יהודה ,עורך .ענות :פרקים לשירה במקהלה ובציבור .שירי רועים לקול אחד .ו'
)תל-אביב :הקיבוץ המאוחד ,תרצ"ט(.

תורן ,רוני ,עורך" .תווי חיים" .תכנית רדיו .גלי צה"ל.1975 ,
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נספחים
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 .1רשימת שירי הזמר של ולבה
" .1אחלל בחלילי"  -י .בר דעת
" .2אל הכוכב"  -שאול טשרניחובסקי
" .3אל תראוני שאני שחרחורת" " -שיר השירים"
" .4ארץ שלי"  -נתן אלתרמן
" .5באגוזים נשחקה"  -יצחק אלתרמן
" .6בגליל"  -אברהם ברוידס
" .7ביכורים"  -שמואל בס
" .8במעגל"  -לאה גולדברג
" .9בשדה"  -יהודה קרני
" .10גשם משמים רד"  -י .בר דעת
" .11דב"  -חיים נחמן ביאליק
" .12דגל ישראל"  -לוין קיפניס
" .13דוד ירח בשמים"  -אנדה עמיר
" .14האסיף"  -לוין קיפניס
" .15הברד"  -לוין קיפניס
" .16הוי ארצי מולדתי"  -שאול טשרניחובסקי
" .17הורה מס'  - "1ללא תמליל

138

" .18הורה מס'  - "2ללא תמליל
" .19הורה מס'  - "3ללא תמליל
" .20הורה מס'  - "4ללא תמליל
" .21הורה מס'  - "5ללא תמליל
" .22הורה מס'  - "6ללא תמליל
" .23הורה הרים"  -נתן אלתרמן
" .24הורה כאן"  -יצחק שנהר )שנברג(
" .25הורה מדורה"  -נתן אלתרמן
" .26הורה סחרחורת"  -נתן אלתרמן " /אל החולה נעפילה"  -שמשון מלצר )לחן זהה(
" .27הכדור"  -שרה גלוזמן
" .28המחול"  -שמואל בס
" .29הפרפר לפרח"  -חיים נחמן ביאליק
" .30הציפור"  -שמואל בס
" .31הקרן הקיימת"  -לוין קיפניס
138

ההורות שאינן מבוססות על תמליל מוספרו על ידי באופן שרירותי במטרה להבדיל ביניהן.
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" .32זכינו למדינה"  -אהרון אשמן
" .33זמר לשבועות"  -אברהם ברוידס
" .34חלב עיזים"  -בראשית פ"ז  -מדרש
" .35יום הגז"  -מתתיהו שלם )וינר(
" .36יום הולדת"  -שמואל בס
" .37יום פורים חג הוא לנו"  -לוין קיפניס
" .38יוצאים אנחנו"  -לוין קיפניס
" .39כד קטן"  -אהרון אשמן
" .40כלניות"  -משה דפנא
" .41כנרת"  -יהודה קרני
" .42כתתנו בלילה צועדת"  -אברהם ברוידס
" .43לא מכל אורן"  -יהודה הלוי
" .44ל"ג בעומר"  -שמואל בס
" .45לחנוכה"  -אברהם ברוידס )בשתי גרסאות(
" .46לי טלה קטן"  -שרה גלוזמן
" .47לילה רד"  -יהודה קרני ,התמליל אינו בנמצא
" .48לקטיף"  -אברהם ברוידס
" .49לשיבולת"  -מחבר התמליל אינו ידוע
" .50מהבהבת השלהבת"  -דן אלמגור )אלבלינגר(
" .51מי כמוך ישראל"  -דברים ,פרק א'
" .52מקהלת הניצחון"  -אביגדור המאירי
" .53מרגנית חיננית"  -לוין קיפניס
" .54נחש הנייר" -לוין קיפניס
" .55סוכתי"  -יעקב אורלנד
" .56סתיו"  -בתיה בן ברק
" .57עורו"  -יצחק שנהר )שנברג(
" .58על ראש הר חרמון"  -אנדה עמיר
" .59עם צאת השבת"  -שמואל בס
" .60צבת בצבת עשויה"  -פרקי אבות :פרק חמישי ,משנה ח'
" .61קוקיה"  -שרה גלוזמן
" .62קציר בנגב"  -אפרים תלמי
" .63ראש השנה"  -שמואל בס
" .64רוח"  -לאה גולדברג
" .65רמי רם רץ לגן"  -לוין קיפניס
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" .66שבת"  -שמואל בס
" .67שה"  -חיים נחמן ביאליק
" .68שה וגדי"  -אברהם שלונסקי
" .69שיר אסיף"  -מחבר התמליל אינו ידוע והתמליל אינו בנמצא
" .70שיר בוקר"  -נתן אלתרמן
" .71שיר הביכורים"  -אפרים תלמי
" .72שיר הגשם"  -לאה גולדברג
" .73שיר החנוכה"  -שמואל בס
" .74שיר הספנים"  -נתן אלתרמן
" .75שיר העבודה והמלאכה"  -חיים נחמן ביאליק
" .76שיר השתיל"  -יצחק שנהר )שנברג(
" .77שיר ידעתי"  -פניה ברגשטיין
" .78שיר לכת מס'  - "1ללא תמליל

139

" .79שיר לכת מס'  - "2ללא תמליל
" .80שיר לנטע"  -לוין קיפניס
" .81שיר לפסח"  -דוד שמעוני )שמעונוביץ'(
" .82שיר עצוב"  -יהודה קרני )התמליל אינו בנמצא(
" .83שתיל קטן"  -אהרון אשמן

139

שני שירי הלכת מוספרו על ידי באופן שרירותי במטרה להבדיל ביניהם.
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 .2רשימת השירים של ולבה שלא הוכנסו לקורפוס
המחקר
" .1אביב"  -יהודה קרני ,נמצא רק בגרסתו האמנותית
" .2בחלון"  -רפאל אליעז ,נמצא רק בגרסתו האמנותית
" .3הבובה חולה"  -אנדה עמיר ,נמצא רק בגרסתו האמנותית
" .4הירדן"  -אהרון אשמן ,נמצא רק בגרסתו האמנותית
" .5ידעתי לילות"  -אורי ברזילי ,כתב יד לא שלם
" .6יום אחד"  -אהרון אשמן ,נמצא רק בגרסתו האמנותית
" .7כל העם"  -אהרון אשמן ,נמצא רק בגרסתו האמנותית
" .8לאחי בגולה"  -מחבר התמליל אינו ידוע ,כתב יד לא שלם
" .9שיר הריחיים"  -אהרון אשמן ,נמצא רק בגרסתו האמנותית
" .10שיר ערש"  -יצחק שנהר )שנברג( ,נמצא רק בגרסתו האמנותית
" .11תבורך ארצי"  -התמליל אינו בנמצא ,כתב יד לא שלם
" .12תפילת בוקר"  -יצחק שנהר )שנברג( ,נמצא רק בגרסתו האמנותית
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 .3רשימת התמונות בגוף העבודה

140

תמונה מס'  :1ולבה מנצח על מקהלת הנערות בביה"ס "הירקון" בתל-אביב ,עמ' .8
תמונה מס'  :2ולבה עם תזמורת המנדולינות של הרצליה ) ,(1927עמ' .8
תמונה מס'  :3ולבה מקבל את הפרס ע"ש יואל אנגל מידי ראש העיר תל-אביב חיים לבנון
) ,(1955עמ' .10

140

התמונות בגוף העבודה ניתנו לי על ידי אילה יפתח-ולבה ,בת המלחין.

175

 .4רשימת דוגמאות התווים בגוף העבודה
דוגמא מס' " :1כנרת" ,עמ' 24
דוגמא מס' " :2חלב עיזים" ,עמ' 26
דוגמא מס' " :3לחנוכה" ,עמ' 26
דוגמא מס' " :4כד קטן" ,עמ' 27
דוגמא מס' " :5על ראש הר חרמון" ,עמ' 27
דוגמא מס'  :6מקאם ביאת ,עמ' 28
דוגמא מס'  :7מקאם כורד והמודוס הפריגי ,עמ' 28
דוגמא מס' " :8לקטיף" ,עמ' 28
דוגמא מס' " :9הוי ארצי מולדתי" ,עמ' 29
דוגמא מס' " :10שה" ,עמ' 30
דוגמא מס' " :11לילה רד" ,עמ' 30
דוגמא מס' " :12ל"ג בעמר" ,עמ' 32
דוגמא מס' " :13סוכתי" ,עמ' 32
דוגמא מס' " :14באגוזים נשחקה" ,עמ' 34
דוגמא מס'  :15סולם פנטטוני אנהמיטוני ,עמ' 34
דוגמא מס' " :16שיר העבודה והמלאכה" ,עמ' 35
דוגמא מס' " :17זמר לשבועות" ,עמ' 36
דוגמא מס' " :18כד קטן" ,עמ' 36
דוגמא מס' " :19על ראש הר חרמון" ,עמ' 36
דוגמא מס' " :20דוד ירח בשמים" ,עמ' 37
דוגמא מס' " :21בגליל" ,עמ' 38
דוגמא מס' " :22שיר בוקר" ,עמ' 40
דוגמא מס' " :23צבת בצבת עשויה" ,עמ' 40
דוגמא מס'  :24ארבעה טטרקורדים יונים מחוברים ,עמ' 41
דוגמא מס'  :25ארבעה טטרקורדים אאולים מחוברים ,עמ' 41
דוגמא מס'  :26שורה נעדרת חפיפה אוקטבית במדרגה ה ,6 -עמ' 42
דוגמא מס' " :27ארץ שלי" ,עמ' 42
דוגמא מס' " :28הורה מס'  ,"4עמ' 43
דוגמא מס'  :29שורה נעדרת חפיפה אוקטבית במדרגה ה ,2 -עמ' 43
דוגמא מס' " :30הורה מס'  ,"1עמ' 43
דוגמא מס'  :31שורה נעדרת חפיפה אוקטבית במדרגה ה ,4 -עמ' 44
דוגמא מס' " :32שיר ידעתי" ,עמ' 44
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דוגמא מס'  :33נוסחה קדנציאלית ,עמ' 46
דוגמא מס' " :34יום פורים חג הוא לנו" ,עמ' 47
דוגמא מס' " :35שיר השתיל" ,עמ' 48
דוגמא מס' " :36שיר לכת מס'  ,"1עמ' 49
דוגמא מס' " :37דב" ,עמ' 50
דוגמא מס' " :38הורה מס'  ,"3עמ' 51
דוגמא מס' " :39הפרפר לפרח" ,עמ' 51
דוגמא מס' " :40מהבהבת השלהבת" ,עמ' 51
דוגמא מס' " :41סתיו" ,עמ' 52
דוגמא מס' " :42האסיף" ,עמ' 55
דוגמא מס' " :43שיר לפסח" ,עמ' 56
דוגמא מס' " :44לשיבולת" ,עמ' 56
דוגמא מס' " :45יום הגז" ,עמ' 56
דוגמא מס' " :46במעגל" ,עמ' 58
דוגמא מס'  :47חלוקת המודוס האאולי לשני טטרקורדים אאולים זהים ,עמ' 58
דוגמא מס' " :48שבת" ,עמ' 59
דוגמא מס' " :49ראש השנה" ,עמ' 59
דוגמא מס' " :50הורה מדורה" ,עמ' 60
דוגמא מס' " :51ל"ג בעמר" ,עמ' 62
דוגמא מס' " :52שיר הספנים" ,עמ' 63
דוגמא מס' " :53יוצאים אנחנו" ,עמ' 64
דוגמא מס' " :54סתיו" ,עמ' 66
דוגמא מס'  :55הסולם האידי  -פריגי ,עמ' 66
דוגמא מס' " :56נחש הנייר" ,עמ' 67
דוגמא מס' " :57נחש הנייר" ,עמ' 67
דוגמא מס' " :58כנרת" ,עמ' 67
דוגמא מס' " :59שיר לכת מס'  ,"1עמ' 68
דוגמא מס' " :60הורה מס'  ,"6עמ' 68
דוגמא מס'  :61תבנית הזרקא ,עמ' 69
דוגמא מס'  :62זרקא הפוך ,עמ' 69
דוגמא מס'  :63זרקא מקוטע תחתון או תבנית שכן תחתון ,עמ' 70
דוגמא מס'  :64זרקא מקוטע עליון או תבנית שכן עליון ,עמ' 70
דוגמא מס'  :65זרקא חסר ,עמ' 70
דוגמא מס' " :66לילה רד" ,עמ' 71
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דוגמא מס'  :67תבנית הפשטא ,עמ' 71
דוגמא מס'  :68צירוף תבנית הפשטא עם התבנית המלודית של  ,1 < 2 < 3עמ' 71
דוגמא מס' " :69שבת" ,עמ' 72
דוגמא מס'  :70תבנית המרכא ,עמ' 72
דוגמא מס' " :71שה וגדי" ,עמ' 73
דוגמא מס' " :72יום הולדת" ,עמ' 74
דוגמא מס' " :73שיר הגשם" ,עמ' 74
דוגמא מס' " :74הורה סחרחורת" ,עמ' 74
דוגמא מס' " :75שיר לנטע" ,עמ' 74
דוגמא מס'  :76תבניות קדנציאליות של ירידה סקונדיאלית לעבר צליל היסוד ,עמ' 75
דוגמא מס' " :77באגוזים נשחקה" ,עמ' 76
דוגמא מס' " :78כתתנו בלילה צועדת" ,עמ' 76
דוגמא מס'  :79תבניות קדנציאליות המקשרות בין המדרגה ה 4 -לצליל היסוד ,עמ' 76
דוגמא מס' " :80רוח" ,עמ' 77
דוגמא מס' " :81ביכורים" ,עמ' 77
דוגמא מס' " :82יום הולדת" ,עמ' 77
דוגמא מס' " :83שבת" ,עמ' 77
דוגמא מס' " :84הפרפר לפרח" ,עמ' 77
דוגמא מס'  :85תבנית האתנח ,עמ' 78
דוגמא מס' " :86שיר אסיף" ,עמ' 80
דוגמא מס' " :87שיר הגשם" ,עמ' 82
דוגמא מס' " :88אל הכוכב" ,עמ' 83
דוגמא מס' " :89יום הולדת" ,עמ' 84
דוגמא מס'  :90תבנית מרכא ותבנית מרכא מורחבת ,עמ' 85
דוגמא מס' " :91רמי רם רץ לגן" ,עמ' 85
דוגמא מס' " :92גשם משמים רד" ,עמ' 86
דוגמא מס' " :93שיר לפסח" ,עמ' 86
דוגמא מס' " :94לי טלה קטן" ,עמ' 86
דוגמא מס' " :95בשדה" ,עמ' 87
דוגמא מס' " :96אל תראוני שאני שחרחורת" ,עמ' 91
דוגמא מס' " :97קציר בנגב" ,עמ' 92
דוגמא מס' " :98לקטיף" ,עמ' 92
דוגמא מס' " :99זמר לשבועות" ,עמ' 93
דוגמא מס' " :100מי כמוך ישראל" ,עמ' 93
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דוגמא מס' " :101לא מכל אורן" ,עמ' 94
דוגמא מס' " :102זמר לשבועות" ,עמ' 95
דוגמא מס' " :103שיר הספנים" ,עמ' 96
דוגמא מס' " :104יום הולדת" ,עמ' 99
דוגמא מס' " :105עם צאת השבת" ,עמ' 100
דוגמא מס' " :106יוצאים אנחנו" ,עמ' 101
דוגמא מס' " :107באגוזים נשחקה" ,עמ' 103
דוגמא מס' " :108יום הגז" ,עמ' 104
דוגמא מס' " :109סלינו על כתפינו" ,עמ' 104
דוגמא מס' " :110אחלל בחלילי" ,עמ' 105
דוגמא מס' " :111הורה הרים" ,עמ' 105
דוגמא מס' " :112במעגל" ,עמ' 107
דוגמא מס' " :113באגוזים נשחקה" ,עמ' 108
דוגמא מס' " :114ארץ שלי" ,עמ' 109
דוגמא מס' " :115נחש הנייר" ,עמ' 110
דוגמא מס' " :116קוקיה" ,עמ' 110
דוגמא מס' " :117שיר הגשם" ,עמ' 111
דוגמא מס' " :118דב" ,עמ' 111
דוגמא מס' " :119הכדור" ,עמ' 112
דוגמא מס' " :120שתיל קטן" ,עמ' 113
דוגמא מס' " :121רמי רם רץ לגן" ,עמ' 114
דוגמא מס' " :122שיר בוקר" ,עמ' 115
דוגמא מס' " :123נחש הנייר" ,עמ' 117
דוגמא מס' " :124המחול" ,עמ' 118
דוגמא מס' " :125המחול" ,עמ' 120
דוגמא מס' " :126בגליל" ,עמ' 121
דוגמא מס' " :127האסיף" ,עמ' 122
דוגמא מס' " :128ארץ שלי" ,עמ' 123
דוגמא מס' " :129שיר הגשם" ,עמ' 124
דוגמא מס' " :130קוקיה" ,עמ' 125
דוגמא מס' " :131סתיו" ,עמ' 126
דוגמא מס' " :132שיר השתיל" ,עמ' 127
דוגמא מס' " :133הורה מס'  ,"5עמ' 128
דוגמא מס' " :134שיר הגשם" ,עמ' 128
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דוגמא מס' " :135שבת" ,עמ' 129
דוגמא מס' " :136רמי רם רץ לגן" ,עמ' 130
דוגמא מס' " :137לי טלה קטן" ,עמ' 130
דוגמא מס'  :138תבנית מנוקדת ,עמ' 131
דוגמא מס' " :139כד קטן" ,עמ' 131
דוגמא מס' " :140ביכורים" ,עמ' 131
דוגמא מס' " :141יום הולדת" ,עמ' 131
דוגמא מס'  :142תבניות סינקופטיות ,עמ' 132
דוגמא מס' " :143הורה מס'  ,"6עמ' 133
דוגמא מס' " :144רוח" ,עמ' 133
דוגמא מס' " :145הברד" ,עמ' 134
דוגמא מס' " :146אל הכוכב" ,עמ' 135
דוגמא מס' " :147שיר החנוכה" ,עמ' 136
דוגמא מס' " :148לחנוכה"  -גרסה מס'  ,2עמ' 137
דוגמא מס' " :149לחנוכה"  -גרסה מס'  ,1עמ' 137
דוגמא מס' " :150הציפור" ,עמ' 138
דוגמא מס'  :151הקרן הקיימת" ,עמ' 139
דוגמא מס' " :152הורה מדורה" ,עמ' 139
דוגמא מס' " :153הורה מדורה" ,עמ' 139
דוגמא מס' " :154הורה מדורה" ,עמ' 140
דוגמא מס' " :155מרגנית חיננית" ,עמ' 141
דוגמא מס' " :156אחלל בחלילי" ,עמ' 141
דוגמא מס' " :157הוי ארצי מולדתי" ,עמ' 142
דוגמא מס' " :158מהבהבת השלהבת" ,עמ' 142
דוגמא מס' " :159סוכתי" ,עמ' 142
דוגמא מס' " :160עם צאת השבת" ,עמ' 143
דוגמא מס' " :161דגל ישראל" ,עמ' 144
דוגמא מס' " :162בשדה" ,עמ' 145
דוגמא מס' " :163ראש השנה" ,עמ' 146
דוגמא מס' " :164מרגנית חיננית" ,עמ' 147
דוגמא מס' " :165שה" ,עמ' 147
דוגמא מס' " :166כלניות ,עמ' 148
דוגמא מס' " :167ארץ שלי" ,עמ' 149
דוגמא מס' " :168גשם משמיים רד" ,עמ' 150
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