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 ה אנתולוגיה למוזיקה ערבית לתלמידי מגמות המוזיק

 , (د ئقصا  ,צאִאדק   :; ברבים القصيدة) קצידה  ה

 הקדמה 

לכל ג'אנר   .ביותר םהקדו הפואטי הערבי ג'אנרה ,צידההק  יקלי של זבפרק זה נכיר את ביצועה המו

קשר   .למבנה הפואטי בין השאר הקשורהיקלית אופיינית זצורת ביצוע מובדרך כלל  פואטי קיימת 

שנראה  זה   בקצידהכפי  לנתח    ,ולפיכך  מתקיים  ניגשים  שאנו  מולפני  קצידות  יקלית  זמבחינה 

 .  הןשלהפואטי נכיר את המבנה חשוב ש ,מושרות

הקצידות המוקדמות  משערים ש  :(الجاهلية )  ליהג'אה  -אל,  אסלאמית-טרוםה הנולדה בתקופהקצידה  

משוררים ידוע במיוחד אוסף של שבע קצידות שחוברו על ידי     .לספירה  6-ה   מאהב  חוברוביותר  

אל ְמֻרא  א  כמו  תקופה,  מאותה  וַטַרפ ה-מהוללים  אל   ַקְיס  ן  אל  ַעְבד  -ב  בשם  קאת לַ עַ מֻ -ונודעו 

  לצורה הפואטית הנעלה והמכובדת ביותר הקצידה    נחשבהתקופה המודרנית  ה  עדואז  מ(.  المعلقات)

 קצידה? מה מאפיין ומייחד את הטקסט שלה? אם כן מהי  הערבית.בשירה 

)סוגר( ועג'ז  )דלת(  ר  ְד בתים שכל אחד מהם מורכב מצַ עשרות  ארוכה של    שרשרת    הקצידה היא

ההיבט הצורני  )למשמעות המושגים הפואטיים ראו את ההקדמה על    מסתיימים באותו חרוז  םלוכו

בבית  רק    (.ר בהברה כלשהיְד אפשר לסיים צַ   ,כלומר)  החרוז חופשי  רּודבסיומי הצֻ .  (בפואזיה הערבית

חריזה  מבנה ה  את .  בשיר  השולטבכך את החרוז    בליט ומ  של העג'זהראשון הצדר מסתיים בחרוז  

 אפשר לרשום כך: קצידה ב

  וכו' א - xא /  - xא /  - א                                                        

מייצגת צלע המסתיימת    xהאות  אילו  ו  זהה,  חריזה  מייצגותאותיות זהות    ;ייצגת צלע אות מ )כל  

 .  כלשהי(בהברה  

מקנה   הקצידה  החריזה הזהה  בתי  עלחוזקמה  ,אחדותלשרשרת  ה-ת  הידי  הפואטי  חיד  אמשקל 

זוהי אחדות צורנית אבל לאו   .להסבר של המרכיב המשקלי(כאן  )לא ניכנס    כולה   בקצידההנשמר  

, אם בכלל עשויה לעסוק בנושאים שונים שהקשר ביניהם קצידה  דווקא אחדות מבחינת התוכן.  

חוקר הספרות  תיאר את הקצידה  . וכך  רציפות הגיונית מבחינת התוכןלאין דרישה    .חלש  הוא  קיים

של שורת תמונות מאת  ניקולסון: "הקצידה אינה אחדות שלמה: אחדותה דומה יותר לזו  ינולד  יר

  1חרוזות למחרוזות'".הדלן ובערכן ור אחד, או כפתגם מזרחי: 'פנינים שונות בגיצי

 

הקצידהצ   אלג'אהליה.  בתקופת  שנוצרו  הקצידות  של  הגבוהה  רמתן  את  לפרוח   יינו  הוסיפה 

נפילת   לאחר  אך  עבאס,  ובית  אומיה  בית  של  הח'ליפויות  באמצע בתקופת  העבאסית  החליפות 

, עם  19-רק במאה ה .  חלה ירידה ברמת השירה הערבית בכלל וברמת הקצידה בפרט  13-המאה ה

חדש ספרותי  זרם  של  ל  זכתה  , הופעתו  לחבר   מחודשת.  פריחההקצידה  המשוררים שהרבו  בין 

)וְ יה אחמד שַ קצידות ה . רבות מהקצידות "נסיך המשוררים הערבים"שכונה  מי  (  1932-1868קי 

   ם כלת'ום.ווהאב וא-שחיבר הולחנו והושרו על ידי עבד אל

 

 
 . 68, עמ' תולדות הספרות הערבית ניקולסון,  1
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  מהקצידות   ידוע שלפחות חלק.  עיקריהנו  נענייכמובן  יקלי של הקצידה שהוא  זנפנה עתה לביצוע המו

ר  על ידי זמ, אך מעבר לכך שבוצעו  בוצעו בזמרהכן,  לקודם  אף    כנראהובימי הח'ליפות העבאסית  

תקופה  הקצידה ב  שירתעל אופן  אפילו  יקלי.  זדבר על מאפייניו של הביצוע המולנו  לא ידוע    יחיד

, למחצה ה, או אולתרידי הזמר-על האולתרהיא שכנראה א ידוע הרבה. ל , 19-מאה הקרובה לנו, ה

אךה  כלומר מראש,  חובר  הכללי  לאלתור  קו המלודי  נרחב  מקום  המוקדמות השאיר  הקצידות   .

  הוקלטו ו 19-סוף המאה הכאלה שהולחנו בהן יקלית זאיך בוצעו מבחינה מו אפשר לבדוקביותר ש

  20.2-בתחילת המאה ה 

יקליים, האחד זבולטים שני טיפוסים מו  20-והמאה ה  19-בסוף המאה ה   בדרך ההלחנה של קצידות

ה בשני העשורים הראשונים של המאה  הביצוע של 20-שהיה מקובל  והוא למעשה המשך לדרך   ,

 20-של המאה ה  40-יקלי השני התגבש בשנות הזהטיפוס המו  .19-הקצידה שרווח בסוף המאה ה

יקאי המצרי זטיפוס זה קשור בעיקר בשמו של המו.  60-ך ההלחנה המקובלת עד שנות הוהפך לדר 

משקפת את  המולחנת    ה של קצידאחת  דוגמא    רק כאמור  סונבאטי. בפרק זה נבחן  -הגדול ריאד אל 

 והאב. -ואדי" שהלחין עבד אל-, זוהי הקצידה "יא גארת אל20-דרך ההלחנה של תחילת המאה ה 

 

 20-של תחילת המאה הקצידה ה

חאבפכתור   בספרוס  ַואל-"אל  ,  אל-ַאְנַואע  פי  אל-ַאְשּכאל  )-מּוסיקא  י ה"  قي  ַעַרב  واالشكال  االنواع 

العربية במו  ,الموسيقى  והצורות  הערבית(זהסוגים  ה  יקה  את  הקצידה  יקלי  זהמו  מבנה מתאר  של 

יקלי  ז: "המשפט המוומאוד דומה לו  תואם את המבנה הפואטיכ  20-תחילת המאה ה מהמושרת  

המושר תואם את הבית הפואטי במלואו ומסתיים עם סיומו באופן העושה את הקצידה ]המושרת[ 

יקליים' כשם שהקצידה הפואטית נחלקת לבתי  ז'בתים מו-היא נחלקת ל :דומה לקצידה הפואטית

יקלית שהעניקו המלחינים של אותה זצורה המומודל בסיסי להיה  אכן  שזה  נראה   3. שיר נחרזים"

אינטרלוד  באמצעות    הודגשהיקלית בין בתי השיר  זההפרדה המודרך כלל  לקצידה ונוסיף שב  תקופה

בין קישרה  ש  יאשני בתים עוקבים. מסגרת המקאם השירתם של  בין    הפרידשלי  ּכ    )קטע ביניים(

המו הקצידה  יקליותזהיחידות  לשיר  ו  של  מומבנהקנתה  כי  ציין  נ.  כולל   יקליזה  אורעוד  ך בשל 

 .המבתי השיר נבחרים להלחנ חלקרק  ,של הקצידות הטקסט

 

ב דרכים בסיסיות    20-תחילת המאה המבחינה קצבית רווחו   :יקלי של הקצידהזמוביצוע  לשתי 

, موزونة)  ַמְוזּונ ה  , המכּונ הוהשנייה  , כלומר ללא מסגרת של פעמה,חופשיבקצב  שירה    תההאחת הי

בדרך כלל   יההשל הקצידה  ליווה את ביצועה  שהאיקאע    .ירה על בסיס איקאעש  תה, הי( משקלית

ה ַאל-ַאל ה )-ַוְחד  יר  על רקע התיפוף הזמר או הזמרת שרו  .  איטיתתיפוף  מהירות  ב  (الكبيرة الوحدةַּכב 

ה ַאל-ַאל האיקאעהתבנית של את הקצידה. להלן  ה-ַוְחד  יר   :ַּכב 

 

 
ידועים  2 )ַמְני ל-כדוגמת אל  זמרים  י  ועבالمنيالويאו   הקליטו במצרים בעשורים הראשונים של המאה   והאב-ד אל( 

וַעְבֻדה  (  1900-)שנפטר בן  , בהם מוחמד ֻעת'מידי מלחינים שנפטרו לפני הופעת התקליטקצידות שהולחנו ב  20-ה
 (. 1901- , נפטר בعبده الحموليַחמּולי )-אל

חאב  3  .55, עמ' ס 
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 ,(גיאהשכנה מן ההו , الوادي جارة يا ו ) ואדי-הקצידה יא גארת אל 

ַגאַרתַ  היא-ל  ַיא  ההקן  מ  ואדי  המולחנות  ביותרדנוצידות  רק  .עות  למעשה  הוא  חלק    הטקסט 

ארוכה   עטומקצידה  המצריהשל    פרי  שַ אחמַ   משורר  שכותרתהוְ ד  העיר    םשכ(,  زحلة)  ַזְחֶלה  קי 

ל  נכתב השיר. הקצידה ולכבודה  הלבנונית שבהשראתה   נפרדים  כמה נחלקת מלכתחילה   .חלקים 

(. "ואדי-ל  תַ גאַר ")  עמקהמשורר מסיפור אהבתו לשכנה מן ה  יו שלאחד מהם מתאר את זכרונות

  ַמְוזּון בסגנון ההיא הולחנה  להלחין שמונה.    והאב-ד אלר עב חלק זה בח בעשר הבתים ש  מתוך שלושה

 השיר שהולחנו: בתילהלן  .רהכבי-וחדה אל-, כלומר שירה על רקע האיקאע אלהמשקלי( )

 

 ذكراك  من األحالم يشبه ما         وعادني طربت الوادي جارة يا

 الحاكي  السنين صدى والذكريات    الكرى وفي هواك الذكرى في مثّلت

 القاك  حيالها كنت غناء       ة  بربو الرياض على مررت ولقد

 فطواك  ساعدي ترفق حتى      الهوى على العناق طيب ما أدر  لم

   خداك ريهمافخ من واحمر            يدي في كبان   أعطاف   وتأّودت

 فاك  لمنّور  كالصبح ولثمت        والدجى فرعك ليلين في ودخلت

 عيناك الهوى لغة في عيني            وخاطبت الكالم لغة وتعّطلت

   رضاك يوم فكان الزمان جمع        غد وال الزمان عمر  من أمس ال
 

 

 

י ו  -ל תַ א גאַר י  לשיר  האזינו  1928שנת ב כפי שהוקלט והאב-ד אלעבהמלחין בביצוע אד 

https://www.youtube.com/watch?v=2P8sH7U8Qbg 

 

   :בתווים רישום המנגינה להלן 

 

 

 

 

 

ك   - ب  - ت  ––َو   – عا  –  د  -ني ––ما    ي ش     -ب-أح   هل   – ال     –– َم    – من     ذ   جا يا -ر - وا    تَل   -  دي  َط -ر 

ן   - 'ּכ   מ  י ––יֻש       ַמא  -ב  -ַאח    ֻהל  –ַלא    –ַמ  – ד  ב - ֻת   ––ַו   – ַעא – ַד  -נ  י -ר   ַגא ַיא - ַר -ַתל  ַוא  - ַט   ד 

 

 

 -  را    ––  ك                                                                             يا                          ––––––––––––––––––  
 -ַרא  ––ַיא                                                                                                            ּכ     –––– –––––––––––––– 

 

 

      ––––––––––––––––––––––––   يا       ––––––––––––––––––– جا    - ر - وا      تَل -َط    دي -رب - ت  ––––
ב-תֻ   –––– י ַט       -ר    ––––––––––––––––––––––––  ַיא      –––––––––––––––––––ַגא   -ַר -ַוא     ַתל -ד 

    המשך
 

1 

https://www.youtube.com/watch?v=2P8sH7U8Qbg
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ن   –   را   – ––––– ك                 ك م   –––– و   – عا –  د  -ني – ما      –––––––يش -ب -أح هل  ––––––– ال    –––– م   ذ 
ן –ַרא   ––––––  ּכ                  'ּכ מ  י –ַמא   –––––––יֻש   -ב  -ַאח ֻהל –––––– ַלא  –––ַמ    ד     ––––ַו  –ַעא –דַ  -נ 

 

 

 م    - ثل-ت   ذ ك  في  - رى   –––  ه  - وا   –– ك                                   

י  תֻ  -ַרא  –––ַה  -ַוא  ––ּכ                                     'ּכ   פ   ַמת'-ַת'ל-ד 

 

 

 و -فيل – َك -رى        َو                  -ذ ك- ر -  يا-َص ت - س  دى-ني –   ل نا  –––– حا  ––كي                                    

י                                   י –   נאל  ––– ַחא  –– ּכ  'ּכְ -ַר  -ַיא -ַצ  תֻ  -ס  ַדא- נ  יל –ַּכ -ַרא        ַו                  -ד   וַ  -פ 

 

 

 و -ل-قد   ––  َم  -َرر    - ت  – عَ   - لى  ––ر - ضيا   ––––––––                                                           

 וַ -לַ -ַקד –– ַמ   -ַרר -ֻת  –ַע   -ַלאר  –ר  - ַיאֿד   ––––––––                                                        
 
 

 

رَ –ت   ––  عَ  –لى   –ر  – ياض  و                                             –––ل  –  د ق ––– م –رر   ––        و -ل-م   قد - ر 
 וַ -לַ -ַמ  ַקד -ַרר–תֻ  ––  ַע –ַלאר –ר   –ַיאֿד ַו                                                    ––– לַ   –  ַקד –––מַ –ַרר  ––

 

 
 ت    – ع – لى   ––––––––––– –––––––––––  رّ     – ض يا  –                               ب -برَ -وَ  –  ة        غ               -نا -ءَ   

ן-ַנא-אַ                     תֻ  –ַע  –ַלא   ––––––––––––––––––––––ר    –  ַיאֿד –– ב                               -ַרב-וַ  –ַע'                  ת 

 
 
 

 ك ن   -ت     ِ  ح  -يا  –  َِ ل-ها ––    أل      -قا    ––– ك                       لم                                                                       أد-ِ  ر 

  ֻּכנ  -ח   ֻת  -יא –לַ -ַהא ––ַאל     -ַקא    ––ּכ                                                                                       ַלם          ַאְד -ר   

 

 

 ما        طي    - بل    –– ع  -ناق   ع         - لل     ه    - ح      وى    - ت     تّى   -ر    ف        -سا  ق   –  ع  - دي   ف    -ط  - 

י  -ַט  -  י    ַמא     -ֻבל    ––ע   -ַע        ַנאק    -ַה    ַלל   -ַוא     ַחת   -ַתא   ַת    -ַרפ     -ַפ      -ַסא  ַק  – ע   -ַפ       ד   ט 

 

 

 

 -  وا  - ك                                        لم                         –––   أد  ––– ر                                                                
 - ַוא  -ּכ                                                                  ַלם –––  ַאד ––ר                                                               

    המשך
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 لم         –––––––      أد  –––   ر    ––     لم                                         – أد-ر     ما   – طي ––– ل   بل  – ع  - ناق ––––      

י  –––ֻבל  ַל   –ע   -ַנאק  ––––     ם לַ   –––––––ַאד      ––  ר    ––ַלם                                                –ַאד-ר   ַמא –ט 

 

 

 ع   –   لل     ه      ––وى  –       ح   –  تى     –  ت  - ر   –––   ف -سا  ق  -         ع  –دي      ف  -ط–وا   -ك                              

י-טַ  – ַוא-ּכ                                  ַע    –ַה       ַלל    ––ַוא   –ַחת     – ַתא  –ַת  -ַרפ  –––  ַפ   -ַסא קַ    -ע       – ַפ        ד 

 

 

 
 و       -ت- أ - و-دت    ع  أ    - طا   -بأ ف   -  ن   – ك –  في    –––           

י    –––            ַו   -תַ -ַאו-וַ  -ַדת   ַאע  -ַטא  -פֻ  ַבא  -נ    –ּכ   – פ 

 
 

 

 ي  – دي ––– وَ  –  أح – َم  – رَ    –––– من     ––  خف –َري   –––– ه   – ما    –––––––––– خ   -اد   ––––– ك                           
ן    ––ַח'פ  – ַרי  ––––ה  –ַמא  ––––––––– ַח'  -ַדא –––––ּכ                            י –––ַו  –ַאח –מַ –ַר  ––––מ    יַ   – ד 

 

 

 

 و     -د-خل - َل   في  ت  -ي  - لي   - ن    ر فَ    ––   ع- دّ    َو ك  -جى                                                       

י - יְ   -ַלי  -ַפר   ן    ––ְע  -ֻד    ַוד ּכ  -ַג'א                                                         וַ - דַ -ַח'ל -תֻ  ַל    פ 

 
 

 

 و  -ل-ثم - ت    ك -صب  –حل - م  - ن -ّور   ––فا    –– ك                                      و      -ت-ع - ط -لت                    
ל - מֻ  -ַנו  -ַור   ––ַפא   –ּכ                                     ַו           -תַ -ַעט-ַט -ַלת                      וַ  -לַ -ַת'מ-תֻ  ַּכצ - ֻצב –ח 

 

 

 

 

 ل -غت-تل    ك  –  الم     –––––––––––––––و      – خا    - َط  -بَت ي ع   ––––  َن    - في  ي  –– ل    - غ   -هَ    تل  - 
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 להיבטים הבאים:  יתייחסיקלית זמבחינה מו השירניתוח 

בתי השיר. נבדוק האם הטענה  נחלקות המנגינה למשפטים מלודיים והקשר ביניהם ובין   .1

סחאב   המושל  המבנה  כלומר  זלגבי  הקצידה,  של  משפט  יקלי  מתאים  שיר  בית  שלכל 

 קצידה זו.מתממשת ב ,נפרד יקליזמו

 המקאם, המודולציות והמהלך המקאמי הכללי בשיר. .2

 מאפיינים מלודיים וקצביים.   .3

 יקליים לתוכן הטקסט  זביטויים מו .4

 לפי בתי השיר.נערוך ניתוח ה את

 

ראשון ַגאַרתַ   בית  )תיבות    : (39-8תיבות    ," ...)"ַיא  ארוך  אחד  במשפט  מושר  ב16-8הבית    מנעד( 

יאתטטרקורד   הוא מושר שנית    אזר רה.  על רה, תוך שהייה מרובה על הע'מאז סול וסיום בקרא  ב 

היא   )מליסמה תוך הוספת מליסמות ארוכות יותר,( אך באופן מורכב 39-21אותה מנגינה )תיבות ב

אחת( הברה  על  צלילים  מספר  של  )תיבות  שירה  הפותחת  המליסמה  במיוחד  בולטת   .26-21), 

בלבדב )שמיניות  וסדור  פשוט  במקצב  לקבו  ,מנגינה  שתיהמאוגדות  של  ארבע(  י צות  או    א לולם 

צר בהשראה מערבית, חידוש י  והאב-ד אלמלודיים שעבראשונה למהלכים    ה דוגמ  סלסולים. זוהי

ציין שעצם החזרה על המשפט הפותח היא תופעה נ.  20-ן המסורתי של תחילת המאה הלב בסגנוישש

 ואינה ייחודית לשיר זה.  ,יקה הערביתזנפוצה, כמעט סטנדרטית, במו

 

'ְּכַר   בית שני י ד  ר  ְד הבית מושר בשני משפטים מלודיים, האחד לצַ   :(54-43תיבות    ",...א)"ַמַת'ְלֻת פ 

מלודית  של  העיקט  עם  ,( 49-43)תיבות   )תיבות    ,(48-46)תיבות    תליּכ    תבנית  לעג'ז   והשני 

יאתטטרקורד    מנעד שלב(, שניהם  54-50 שני המשפטים פותחים בהפסקה של שמינית, היוצרת .  ב 

סינקופה.   התנועה  תחושת  בולטת  זה  סול  אלבבית  בכך    בו.  מסתיים  הואו  ,הע'מאז  משום יש 

 שמסתיימים בקראר. השיר משפטי הפתיחה שלעומת התפתחות מסוימת ל

 

יאת על  הבית השלישי מוסי  :(82-57תיבות    ",...)"ַלַקד ַמַרְרתֻ   בית שלישי  ף ומבסס את טטרקורד ב 

המנעדתו  רה של  מסוימת  הרחבה  ובלה)  ך  בדו  מורכב   .(נגיעה  זה  בית  החזרה   יותר  ביצוע  בשל 

יאַ -ד ַמַרְרֻת ַעַלא לְ המשולשת על המילים "ַוַלקַ  השונים  מלודיים  " )"עברתי ליד הגינות"( בקווים  ֿד  ר 
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היורד  מלודי  בקו    (60-57תיבות  ב)שרות לראשונה  מו  המילים אלזה מזה.    מאוד(באף    )ולעתיםבמעט  

זהה כמעט הבקו    –(  66-63תיבות  בהשנייה )  ובפעם  צליל לא יציב הדורש "פיתרון",  –  מסול לדו

רה  גמריל בקראר  מסתיים  אך  )תיבות  .  ן"()ה"פיתרו  לראשון  השלישית  המנגינה  (  74-69בפעם 

. בהמשך  תמערבישפעה  הבהמהלכים המלודיים  מזהו אחד    .שונה לגמרי מקודמותיה  מילים אלהל

(. מנגינת העג'ז )תיבות  77-76)תיבות  הקצר תמלודי תבניתצדר במשלים את שירת ה והאב-ד אלעב

 של הבית השני.   למנגינת העג'ז מאוד( דומה 82-78

 

...  בית רביעי ( מכין  86-82לי המקדים בית זה )תיבות  לוד הּכ  האינטר  :(116-86תיבות    ",)"ַלם ַאְדר 

'נסהוא למעשה המקאם של    ַנהאַונד.  ַנהאַונד על סולאת המעבר למקאם   יאתהענף של    ג  , אך כאן ב 

בפעם   הביתלשירת  ַנהאַונדמודולציה של ממש ל יוצר  למי   מיו)כבר באינטרלוד(  פה לפה  שינוי

  תו על דו, אך המשפט בכללו נּכריזפנטקורד  מופיע 92-90. בתיבות (10)ראו דוגמת תווים  הראשונה

ב בַ   ַנהאַונדהוא  סול.  כולו  ,המשךעל  מושר  הרביעי  סול.  בשנית  הבית  על  ראסת  במקאם  הפעם   ,

 תחילהכל פעם בקו מלודי שונה:  באך    ,ידה מרה לסולירב  " מושרות שלוש פעמיםהמילים "ַלם ַאְדר  

 במקוצר  שלישיתבפעם הו  (103-102בתיבות  )יותר    ךמפותל וארובקו    פעם שנייה  ;98-97בתיבות  

של זהמוהמשפט    חתיתפל,  ( 106תיבה  ) )תיב  יקלי  תומו  עד  כולו   ות  הבית 

עב  תושיר  (. 116-106 על סול    והאב-ד אלשל  לוהעלי  ,במיוחדנרגשת  בראסת  גבוה צלילי    מנעדיה 

בשני   בתים האחרים בכך שהוא מושרה לעומתייחודי  הרביעיבית ה. ביצוע גשמסייעת להגברת הר

יאת   שאינם  מקאמאת שונים  יקלי של הבית ז. נראה שייחודו המורבשי  שליט המקאם השהוא    ,ב 

לי עד  אאת המהלך המוד להלן מסכמתתווים ה. דוגמת (כך בהמשך)נתייחס ל קשור בתוכן הטקסט

יאתמ :כה    .ראסת על סול הע'מאזלו ַנהאַונדעל רה הקראר ל ב 

 . ים מייצגים צלילים מרכזיים לבנים התווה .צלילי המלודיהכל להלן רישום של 

 

 

 

יאת         (     94-86י על סול )תיבות ִחג'אז ַנהאוַנד (      116-97ראסת על סול )תיבות      ( 82-1על רה )תיבות  בָּ

 

 נּכריז פנטקורד                                                                       

 

'נסביסס את  והאב-ד אלרגיל למדי. בשלושת הבתים הראשונים עבהיה  קאמיעד כה התהליך המ  ג 

יאתהגזע של   ַנהאַונדכמרכז טונלי ובנה עליו מודולציות ל  ובבית הרביעי עלה לע'מאז ,על הקראר  ב 

ג'אז ( והובילה לביסוס  122-117לי )תיבות  ּכ  הכאן חלה תפנית שראשיתה באינטרלוד  ראסת.  לי וח 

חיזוק הצליל    ,עליו. לכאורההשיר יסתיים לה כמרכז טונלי שיהפוך בסופו של דבר לצליל המרכזי ש

יאתלה עשוי להתפרש כמעבר ל (, אך   משתנה לסי   ע'מאז וסיכבו    לה משמשצליל  ה)שחוסייני  -ב 

ה ב  על  מרמזת  122בתיבה    (דיאז-חצי)   פהצליל  הופעת  שמדובר  יאתכך  לה  ב  ן  מ   תקוהמנ  ,על 

ה של  מקורההקשר  יאתי  יאת  רה.  על  ב  הסולם    בב  של  הצליל השישי  את  טון  ברבע  להגביה  נהוג 

יאתבאוקטבה שמתחת לקראר )ב יאתהצליל השישי של    -(. כאן זהו פה  על רה זהו סי  ב  על לה,   ב 

יאתנשמע רבות גם בהמשך( קובעת את לה כבסיס לה  )צליל   שהגבהתו לפה ולא כמרכז טונלי   ב 
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יאתמשני במסגרת   יאתהגזע של    נס'ג  פה מבטל את נוכחותו של  שינוי גובהו של    שכן,  על רה  ב  על    ב 

   .ואת הזיקה למקאם זה ,רה

 

הבית מושר ברציפות במשפט מלודי אחד. הוא    : (132-122תיבות    ",... אפ)"ַוַתַאַוַדת ַאְעטַ   בית חמישי

 מוכהה הנשבאוקטבללה  גבוה  מלה  המלודית  מחזק את לה כמרכז טונלי ובולטת בו במיוחד התנועה  

ללה  בו אופיינית  –  הגבוהחזרה  מלודית  למעשה    ההשראבמהלכים  ל  תנועה  זהו  כאן  מערבית. 

 סולם באמצעות תבניות קצרות המושרות על כל דרגות הסולם. השל   ומימוש

 

י ַלְיַליְ   בית שישי   ,הראשון   :יקלייםזים מומשפטהבית מושר בשני    :(146-135  תיבות  ",ן...)"ַוַדַח'ְלֻת פ 

  ,העג'זלמילות והשני,  , לרגע לע'מאז סול כמרכז טונליאותנו  מסתיים בסול ומחזיר ,מילות הצדרל

 מוביל ללה ומסיים בו. אך פותח באופן דומה 

  

שביעי  )א(לְ   בית  ֻלַע'ת   במסגרת    :(158-148תיבות    ",...אםַּכל  -)"ַוַתַעַטַלת  כולו  המושר  זה,  בית 

יאתטטרקורד    קורד ואת לה כמרכז טונלי.על לה, מחזק את הטטר ב 

 

שמיני ַאְמס    בית  תיבות  ...)"ַלא  יורדת    :(172-163",  המנגינה  זה  הנגדית לה  עד  בבית   באוקטבה 

יאתבסולם   ומסיימת את השיר במקאם זה.  ,על לה ב 

 

 

 סיכום               

                                                                       

 יקלי של הקצידה זהמבנה המו

את   .1 נבניתיקליים  זהמו  משפטיםהנבחן    למעלה הקצידה המפורט  ניתוח    :הקצידה  מהם 

לבין  יקליים  זשבחמישה מתוך שמונת הבתים קיים תיאום בין המשפטים המומצביע על כך  

בבתים השני,  חריגות  אפשר להבחין ב  .יקלי אחד רציףזהבית מושר במשפט מו, ובתי השיר

בבית ,  לשלושה חלקים  נחלקמהם  כל אחד  ,  השלישי בית  הת השני ויבה  השלישי והשישי. 

המו המשפט  בלבד  זהשישי  אחת  צלע  תואם  מושר  ויקלי  משפטים  לפיכך  הבית  בשני 

. ברובה את היחידות הפואטיותיקליים תואמת אפוא  זשרשרת המשפטים המו    .יקליים זמו

או   הבתים  את  התואמים  המלודיים  המשפטים  אינטרלודים  מפרידים  חלקיהם  את  בין 

במהלך קצידה    בשום מקום   .מדגישים את ההפרדה בין היחידות הפואטיותהכליים קצרים  

שהשיר תואם  מכאן. תמיד קיימת הפרדה.לאחר בית אחדמ רציףיקלי זמומעבר אין  זאת,

חאב  את הדגם המבני שייחס  מידה רבהב יקליים  ז: שרשרת משפטים מולקצידה המושרת  ס 

 .  התואמת את שרשרת הבתים הפואטיים 

 

. בתחילה ישנו ביסוס ממושך של  על רה  במקאם ביאת פותח  השיר  המתווה המקאמי בשיר.   .2

ביאת רה  ג'נס  בעל  הזה.  הג'נס  בתחום  נעה מרבית הזמן  רת הבית הרביעי  שי, המלודיה 

ונבנות עליו שתי מודולציות, לנהאונד (  86-116)תיבות   הע'מאז סול הופך למרכז הטונלי 

)תחילתו של מהלך זה לה    משתנה לצלילהבא המרכז הטונלי    ראסת. בשלב ההתפתחותין
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)זה קורה כבר   לה  ביאת  ל שבסיס  (. הצליל לה הופך ל117-122באינטרלוד הכלי שבתיבות  

וזהו בסופו של דבר המקאם שבו מסתיים השיר.   (122בשירת הבית החמישי, החל מתיבה 

הוא הסיום  השונה    מהלך  במקאם  הסיום  לה.  ביאת  מקאם  בצלילי  נמוך  ללה  ירידה 

שבו   הוא  נמהמקאם  השיר  של  פתח  השבירה  בסיסי  הערבינוהג  בשיר   תבתקופ  .נפוץ 

 חידוש.  היה בבחינתכזה  קאמימהלך מ הזאת הקצידה של התהלחנ

 

 וקצביים   מאפיינים מלודיים

המלודיים  והקאת   מסוימים  תנאפיימבשיר  וים  מרכזיים  בצלילים  ונשנים,    התמקדות  החוזרים 

. (16-8פותח את הקצידה )תיבות  הבמשפט    את הפעמה. למשל,במידה רבה  במקצבים המדגישים  

למרות שקיימת   .רבע ם שלמשכיב רובן, ( 15-13-ו  10-9)בתיבות  סול צליל על ה ותמרוב ותחזר נןיש

בסיס המשפט.  היא    סולאותה חזרה קצובה על  התחושה היא ש  הקראר,  לא מעט תנועה בין סול לרה

קיומן  למרות  )  82תיבה  מנגינה עד  הבסיס  ב  ותרותמרכזי וחזרות רצופות עליו נסול כצליל  הדגשת  

מהלך ב,  118אך בתיבה    ,מכאן ואילך סול הופך למרכז הטונלי  .( 82-78בתיבות    למשל  ,חריגותשל  

לי שבתיבות   , כלומר לצליל שהמנגינה ציר המנגינהלהופך  הוא ש  , הצליל לה122-117האינטרלוד הּכ 

גם   מנגינהה  ה נותר צירל  .(124-122על לה בתיבות    ותהמרוב  ותחזרל  שימו לב)חוזרת עליו רבות  

על  בסגנון המלודי הזה יש מידה רבה של סטטיות. אך  (.165-163תיבות בפתיחת המשפט המסיים )

 מאולתרים לפחות במידת מה ו משפטים מלודיים מורכביםיוצר והאב -עבד אלהבסיס הפשוט הזה 

למחצה"(.  ה)סגנון   כ"מאולתר  קרובות  לעתים  המסורתי מתואר  המלודי  הסגנון  של  המשך  זהו 

 . 20-חילת המאה ה שרווח בת

ה בשיר  סגנון  לצד  בולטים  המסורתי  המוביטויים  המלודי  הדרך  על  המרמזים  יקלית זחדשניים 

לפרוץ    עזותשתחתור לשילוב יסודות מערביים  דרך    הבאות,בשנים    והאב-ד אלהחדשה שְיַפתח עב 

מהלכים  בשיר הוא    אחדות  פעמים   משלב  והאב-ד אלשעבבולט  חדשני  מסגרות מקובלות. מרכיב  

מבוססים בדרך כלל על המהלכים    –  נוצרו בהשראתהשיקה המערבית או  זמלודיים הלקוחים מהמו

בירידה(סקוונצות   או  בעלייה  הסולם,  של  עוקבות  דרגות  מספר  על  החוזרת  מלודית  .  )תבנית 

אין בהם ו  ,שניים או ארבעה צלילים  של  זוגיותמאוגדים ליחידות  ו  שוויםשכים  ְמ הצלילים הם בעלי  

- עבד אל  הקצידה כאשר  תחילתכבר ב  מופיעהדוגמא לכך    מקום לסלסול האופייני לשירה הערבית.

  ארוכה מליסמה  והאב חוזר שנית )כנהוג( על משפט הפתיחה. את החזרה על המשפט הוא מתחיל ב

ם או ארבע(  יצות של שתיקבוהמאוגדות ל ,מקצב פשוט וסדור )שמיניות בלבדבעלת  (26-21)תיבות 

   סלסולים. אלול

בתחום הקצבי מצטיירת בקצידה תמונה דומה לזו שראינו במלודיה: בסיס פשוט וברור שעל הרקע 

מורכבים. קצביים  ביטויים  הזמר  יוצר  את    שלו  תואמת  המלודיה  שבהם  רבים  חלקים  לעומת 

ללא תלות  לפחות במידת מה,   ,וים המלודיים נעיםוהקשבהם  חלקים  הפעמה ומדגישה אותה ישנם  

ורק בהמשך חוזרת    פעמותנדמה שהשירה ניתקת לגמרי ממסגרת האף  לעתים    .מסגרת הפעמותב

כזתה. קצביות  יומתלכדת א בו הארוך שיקלי  זהמוחלק מהמשפט    ,למשל  ,מאפיינת  אתחופשית 

הבית    תריאופן שאת  כן  ו  (34עד אמצע תיבה    31ה  מאמצע תיב)  פעם השנייהבהבית הראשון    מושר

 .  (116-106תיבות )הרביעי 

 



 הקצידה 

 גרסה שהוגשה לאישור האגף לחומרי לימוד 
 

 לתוכן הטקסט  יםיקליזמו יםביטוי

מיוחד מכל הבתים הבית הרביעי  בתוכן הטקסט. נתמקד  ליקה  זנתייחס מעט לקשר שבין המו  לסיום 

המקאם הראשי  שונים משניהם  . וראסת  ַנהאַונדהאחרים בכך שהוא מושר בשני מקאמאת שונים, 

 .ית האהבה הארוטיתי חוושל ביטוי לראשוניות   נותהבית נותמילות . של השיר

 واك  طَ فَ  يساعد   قَ ترفّ  ىِّ حت      الهوى على ناقالع   طيب ما أدر   لم  

 . עד שהקיפה אותך זרועי בחמלה דעתי טּובֹו של חיבוק האהבה מהו לא י

 

כרון רומנטי רווי געגועים.  יאופי של ז  ביתמקנה ל (  94-86בצלילים ארוכים )תיבות    ַנהאַונדהביצוע ב

י"שימו לב לשירת המילים  ד  בתיבות   ("בחמלה ]בעדינות[ זרועי הקיפה אותך)" "ַפַטַואּכ   ַתַרַפַק ַסאע 

לסילבמיוחד  ו  94-91 ו93-92  ותתיבב) עלייה  זל(  את  המבטאים  הצלילים  החיבוק ימשיכת  כרון 

בו    והאב-ד אלעבש  ,ראסתהעדין שחיבק המשורר את אהובתו. מקאם   את הבית כולו בפעם  שר 

הפרשנות שאנו מציעים  גש וסוער במיוחד.  רלנמשנה לחלוטין את האופי    ,(116-97השנייה )תיבות  

שות  סערת הרג  לאהגעגועים לחוויה רחוקה מן העבר  ו  כרון הרומנטיימעבר מהז  היא  שינוי הזהל

 וה אותה מחדש.הוא חֹו , כרון עולהישהזכ ,עתה .שעורר אותו חיבוק כשחווה אותו


