
 הטקטוקה 

 גרסה שהוגשה לאישור האגף לחומרי לימוד 

 

 ה אנתולוגיה למוזיקה ערבית לתלמידי מגמות המוזיק

 ( طقاطيق, אִטיקקָ טָ   :רביםב  ;الطقطوقة)ַטְקטּוָקה  ה

הטקסט של   .הפופולריתהעירונית  יקה  זמו. הוא רווח בפזמון חוזר  םהיא שיר משקלי עהטקטוקה  

המקומי.    הטקטוקה בדיאלקט  המדוברת,  בשפה    טיבה ח  ,ּב'הַ ְד מַ   הם: הטקטוקה  חלקי  מחובר 

השירהפותח    הקצר חוזר  את  כפזמון  גם  בתיםו  ומשמש    : מילולית,  غصن )  ֻע'ְצן  יםהמכּונ  מספר 

 מושר אחרי כל בית,אינו  שהוא    בשירהמד'הּב  המיוחד במקומו של  (.  أغصان,  ַאְע'ַצאן  ; ברבים:"ענף"

 .  (ֻע'ְצןאלא דווקא לפני כל בית ) מערבית,היקה זכמו פזמון במו

יקלית  זצורה המו. ה1יקליות של הטקטוקה:  זבין שלוש צורות מויקאים ערבים נוהגים להבחין  זמו

פזמון כ משמשמד'הּב, הל'צן מנגינה. ההבחנה בין העֻ אותה למד'הּב ולאע'צאן  בה הפשוטה ביותר ש

סולן  מושרים על יד  האע'צאן    עשוי להבדיל ביניהם, כאשרגם הוא  טקסט. אופן הביצוע  בחוזר, היא  

  לאע'צאן מנגינה משלהם שבה  מורכבת יותר    צורה.  2  זמרים העונים לסולן.   תקבוצ  בפי  ,והמד'הּב

אחרת מנגינה  המורכבת ביותר  .  3  .ולמד'הב  ֻע'ְצן  כאשרהצורה  זו אחרת  מנגינה    לכל  צורה  משלו. 

  יקה הערבית זמיצור מבנה מורכב יותר לשיר, למשל, את המבנה ההתפתחותי הרווח בלמאפשרת  

הה) המקאם   ב דרגתית  העלייה  של  המרכזיים  הבסיסיצלילים  מהמקאם  הדרגתית   והתרחקות 

מודולציות בה  .(באמצעות  מרכזי  טקטוקה  לג'אנר  הפכה  ביותר  המורכבת  השלישית,  צורתה 

קליל נחשבת לשיר  ההטקטוקה  .  20-של המאה ה  שלושיםוה  עשרים שנות היקה המצרית של  זבמו

ולעתים קרובות גם בעל תוכן  מודולציות  , עשיר בלשיר מורכבבאותה תקופה  ופשוט הפכה  יחסית  

  רגשי חזק.

דוגמאות נציג שתי  זה  של    ,בפרק  הבתים  האחת  מנגינת  שבה  ביותר  הפשוטה  בצורתה  הטקטוקה 

 זהה למנגינת הפזמון והשניה של הטקטוקה המורכבת ביותר, שבה לכל בית מנגינה שונה.

ة سنة كل   زورونيזּורּוִני ֻכל ַסָנה ָמָרה ) קרוני ולּו פעם בשנה(,  مر   ּבַּ

ָנה  הדוגמה  לטקטוקה בעלת המבנה הפשוט שנציג כאן היא השיר זּורּונ   קרוני ולּו פעם  י ֻכל סַּ ָמָרה )ּבַּ

הגדול  שהלחין  בשנה(   המצרי  דרווישהמלחין  אל  סייד  יונס  מוחמד  המצרי  המשורר  של  - למילים 

השיר  זהו שירו של צעיר העומד למות ומבקש מחבריו שיבקרו את קברו לפחות פעם בשנה.  .  קאדי

פיירוז.   הלבנונית  הזמרת  של  הוא  שנשמיע  הביצוע  ולבנון.  סוריה  באזור  גם  לפופולרי  הנוסח הפך 

אחד. וע'צן  מד'הב  רק  וכולל  קצר  פיירוז  המד'הב.  ששרה  למנגינת  זהה  הע'צן  מילות   מנגינת  להלן 

    השיר:

 مذهب 

ة سنة كل   زوروني                            ة  تنسوني حرام        مر   بالمر 

 غصن 

تجي وتروح بالمر         يا خوفي والهوى نظرة  

ة  ة            حبيبي فرقتك ُمر  حرام تنسونا بالمر   
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 מד'הב 

ה                                        רַּ ה מַּ נַּ י ֻכל סַּ לְ        זּורּונ  י ּב  ְנסּונ  ראם ת  ה -חַּ רַּ  מַּ

                   

 ע'צן

א ח'ֹופי ֶולְ                                         לְ -יַּ ְתרּוח ב  ג'י ו  ְזָרה           ת  א נַּ וַּ רה -הַּ  מַּ

לְ                                         ְנסּונא ּב  ראם ת  כ ֻמָרה               חַּ תַּ ּביּבי ֻפְרא  רה-חַּ  מַּ

ְ 

 מד'הב 

קרוני ולּו פעם בשנה                                       אל תשכחוני כליל           ּבַּ

 ע'צן

 רת ימים    תבוא ותחלוף כלילהו פחדיי, הן האהבה קצ                               

    אהובי, מרים חיי בלעדיך                חבל אם תשכחונא כליל                                 

 

השיר. של  הפואטי  נחרזות  מד'הבב  המבנה  צלעות  של ,  ע'צןוב  שתי  בחרוז  החורזות  צלעות  ארבע 

בתווים שלהלן רשומות המילים של המד'הב.  .הוא "ָרה"( )החרוז המשותף למד'הב ולע'צן המד'הב

שנית. אך בהן מושרות בארבע התיבות הראשונות )ראו בתווים( ופעם נוספת כאשר המנגינה חוזרת  

את   המסיים  נמוך  במול  לסי  )בירידה  תיבות  בשתי   מתארכת  שהמנגינה  מכיוון  השנייה  בפעם 

נוספת.  פעם  חוזרת  השנייה  הצלע  המנגינה  ריה  המנגינה(  של  בתווים  של  שום  שירתה  לפי  נעשה 

 :בקישורהמופיעה  הזמרת הלבנונית פיירוז

                          https://www.youtube.com/watch?v=YH4QWNXNWRQ 

 

  

          زو       رو     ني           كل    ل       س   نة   م                رة           ح       رام          نت - سو   -       -    ين     

י         נ    -סּו     -        -נ  אם         ת  ה           ָרה              חַּ     רַּ י        ל     ֻכל           סַּ       מַּ נַּ  זּו      רּו      נ 

 

 

    بل      م   - -  -  -    رة                 بل     م      رة    -     ح       رام        تن      سو     ني      بل      م       رة            

ל                 י       ָרה     מַּ     ּב  נ       סּו       נ  אם     חַּ         ת  ל           ָרה    מַּ    -   רַּ ל  מַּ      -     -   -   -ָרה               ּב   ּב 

 

הניתוח המוזיקלי.   מנגינת השיר קצרה  וחסרת מודולציות. הניתוח שלה יהיה גם הוא קצר ויכלול  

מאפייניה המלודיים. למקאם ולמבנה הכולל שלה, התייחסות ל  

https://www.youtube.com/watch?v=YH4QWNXNWRQ
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המנגינהא.   משפטים  .  מבנה  משני  מורכבת  הגדול  המנגינה  הראשון  זהיםשבחלקם  המשפט   .(4 

. המשפט השני  ('םגַּ עַּ מקאם ) צליל הג'ואב של מקאם השירסי במול, ( מסתיים בהראשונות תיבותה

  )שלוש התיבות האחרונות(   ארוךהרק בסיומו  לראשון בשלוש התיבות הראשונות שלו ושונה  זהה  

 של עג'ם. קראר סי במול נמוך, השיורד ל

ן    . מקאם והמאפיינים המלודיים  מקאםהב.   ְירַּ עג'ם על סי במול. השיר קצר   –השיר הוא עג'ם עּושַּ

לרה   פה  שבין  בתחום  מצוי  הראשון  המשפט  מודולציות.  בו  של ואין  צירוף  למעשה  זהו  גבוה. 

פה על  עג'ם  נעה השהזה  תחום  ה.  רה-דו- סי  :והטריקורד  ,סי -לה-סול-פה:  טטרקורד    ה מלודיבו 

וצבא. ביאת  כמו  ממקאמאת  לעג'ם  במודלציות  פעם  לא  אותו  למצוא  אפשר  לעג'ם,  אם   אופייני 

בתווים )מסומנים  הראשון  המשפט  של  התיבות  בארבע  הראשונים  בצלילים  אזי  בחיצים  נתבונן   )

אלא שהפה, הע'מאז של עג'ם, אינו משמש כאן השלד המלודי הוא טטרקורד עג'ם על פה בירידה.  

של המקאם,    ,לסי במול מיד  המנגינה קופצת  טונלי.  מרכז   שהוא המרכז צליל הג'ואב )האוקטבה( 

 המשפט השני מוביל את המנגינה לקראר, סי במול נמוך. . הטונלי בחלק זה

בשיר הרווחת  הסינקופתיות  את  לציין  ראוי  שתיארנו  השיר  של  המלודי  למתווה  למשל  בנוסף   ,

 .בתיבות הראשונה והשנייה

َوي   لي  َغن ِّي )  ַע'ִני ִלי ְשוַוֶי ְשוַוי َوي   ش   , "שיר לי בשובה ונחת"( ش 

בחרנו   ביותר  המורכבת  בצורתה  לטקטוקה  י  בשירכדוגמא  ְשווַּ ֶי  ְשווַּ י  ל  י  'נ  ידי    .  עַּ על  הולחן  השיר 

רם יְ את המילים, בדיאלקט המצרי, כתב ּבַּ לסרט "סלאמה".    1944בשנת  (  زكريا احمد)ה אחמד  יָ ר  כַּ זַּ 

التونسي)  סינ  אלתּו כלת'ום.  .  ( بيرم  אום  היתה  השיר  את  ששרה  ומי  הסרט  מאוד  כוכבת  ידועים 

של יותר  מאוחרים  בחזרות    הביצועים  הרבתה  חלקיםואלתורים  שבהם  את    מהשיר  על  והאריכה 

השיר   א השיר כפי שבוצע בסרט.הי  כאן  אליההגרסה שנתייחס    זמן ביצועו פי כמה מארכו המקורי.

ראס שלו  הגזע  ג'נס  ראסת,  למשפחת  השייך  סוזנאכ  במקאם  הע'מאז    תהוא  על  הבנוי  הענף  וג'נס 

 הרשום להלן:  (قسومَ  الم)  מקסום-האיקאע הוא אל .סול הוא חג'אז

 

 

 

 להלן המילים של השיר: 

 مذهب 

 غن ي لي شوي شوي غن ي لي وخذ عيني  

 غصن 

  تتمايل لها السامعين            خليني أقول ألحان                                         

  النرجس مع الياسمين     وترفرف لها األغصان                                         

  طي   طاويين البوادي         وتسافر بها الركبان                                         
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 شوي شوي شوي شوي غني لي غني وخد عيني 

 مذهب 

 غصن 

  يسمعها العليل تشفيه        المغنى حياة الروح                                        

  تحتار األطب ا فيه      وتداوي قلب مجروح                                        

   الحبايب ضي   بعيون          وتخل ي ظالم الل يل                                        

 شوي شوي شوي شوي غن لي غني و خد عيني

 مذهب 

 غصن 

  من بدري صباح الخير         ألغن ي واقول للطير                                      

  وي ايا يرد وا علي          القمري مع الخض يرو                                       

 شوي شوي شوي شوي غن لي غني و خد عيني

 مذهب 

 غصن 

  يا مصد ق برب  البيت        أحلف لك برب  البيت                                        

   بنات الحي  وأرق ص             السحركم إذا غن يت                                        

 شوي شوي شوي شوي غني لي غني و خد عيني

 مذهب 

 غصن 

  و أوري الخاليق فني   ألغني و اغني و اغني                                        

   و الرايح يقول للجي        واإلنسي يقول للجني                                      

  يسمعها العليل تشفيه            المغنى حياة الروح                                      

  تحتار األطب ا فيه       وتداوي كبد مجروح                                        

لي ظالم الل يل                                            بعيون الحبايب ضي           وتخ 

 شوي شوي شوي شوي غني لي غني و خد عيني
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 בתעתיק לעברית:
 

 מד'הב 

י יֶי ְשוַּ 'ני לי ְשוַּ י וַּ                עַּ י ל  'נ  יַּ וֹח'עַּ  ד ֵעינַּ

  

י אַּ                                 ינ  'ל  אןחַּ ְלחַּ א אְת ת               גּול אַּ הַּ איַּל לַּ ין -סמַּ ע   סאמ 

ְפָר ו                רַּ הא אל ףתַּ ְע'צאן-לַּ עַּ ל  אַּ 'ס מַּ ְרג  אְלנ  ְסמין  -וַּ  יאַּ

תסאפר ּב                ינ    ֻרְכּבאן-הא אלוַּ י  או  די טַּ וַּ ּבַּ -ל טַּ     יַּ א 

ֶיי ְשוַּ  י ְשוַּ ֶיי ְשוַּ ֹח' י ְשוַּ 'ני וַּ 'ני לי עַּ יַּ ועַּ  ד ֵעינַּ

 מד'הב 

 

 ע'צן

 ה  יפ  ְש ליל ת  עַּ -הא לְ עְ מַּ ְס י       ח רּו-לְ  את  יַּ חַּ  'נאעְ מַּ -לא                                         

 יה  א פ  ּבט  אַּ -לְ  תאר  ְח ח             ּב  'רּוגְ ד מַּ ּבֶ י כַּ ו  דַּ ְת ו                                           

 יַּ ד    ּבאיֶ ּבחַּ -לְ   נ  יּועֶ ּבַּ     יל       לֵ -לְ  לאמ  'לי זַּ חַּ ְת ו                                           

 ד ֵעיַניַוַע'ני לי ַע'ני וַֹח' י ְשוַיֶי ְשוַי ְשוַיֶי ְשוַ

 מד'הב 

 

 ע'צן

 'יר חֵ -לְ  אח  ברי צַ ְד ן בַ יר       מ  טֵ לְ ל לַ גּואַ ע'אני וַאַ לַ                                      

 י לַ עַ  דּור  א יְ איַיַיר          ו  דֵ ח  - לְ  עַ רי מַ מְ ג  לְ ו                                     

 ד ֵעיַניַוַע'ני לי ַע'ני וַֹח' י ְשוַיֶי ְשוַי ְשוַיֶי ְשוַ

 מד'הב 

 

 ע'צן

 יתבֵ -לְ  ברַ ק ב  ד  צַ א מ  ית       יַבֵ -לְ  ְב  רַ ב   כְ ף לַ 'ל  חְ אַ                                       

 יחַ -לְ  נאת  ץ בַ קַ ְר אַ ית          וַ'נֵ 'א עַ דַ ם א  כ  ְר ח  סְ אַ ל                                        

 ד ֵעיַניַווַֹח'ַע'ני לי ַע'ני  י ְשוַיֶי ְשוַי ְשוַיֶי ְשוַ

 מד'הב 

                                     

 ע'צן

 י נ  פַ ק איֶ'לַ חַ -א לְ וְַר אַ ע'אני        וַאַ ע'אני וַאַ ע'אני וַאַ ל                                       

 ג'אי לְ ל לַ גּוח יְ ראיֶלְ וַ                  'ניג  לְ ל לַ גּויְ  ס  נְ א  לְ וַ                                     
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יַּאת  לְ  'נאעְ מַּ -לא                                               ְעהא לְ -חַּ ְסמַּ יה  -רּוח    י  ְשפ  ליל ת   עַּ

ְחתאר  לְ                                              ְג'רּוח             ּב  ֶּבד מַּ י כַּ ו  ְתדַּ יה  -ו  ּבא פ  ט   אַּ

לאמ  לְ                                              'לי זַּ ְתחַּ ֶעיּונ  לְ -ו  יַּ -ֵליל         ּבַּ ּבאֶיּב ד   חַּ

 ד ֵעיַניַוַע'ני לי ַע'ני וַֹח' י ְשוַיֶי ְשוַי ְשוַיֶי ְשוַ

 

 ובתרגום לעברית: 

 מד'הב 

 עיניישירי לי וקחי את             שירי לי בשובה ונחת              

 ע'צן

 שהמאזינים נעים עמם        הנח לי לשיר לחנים            

 גם פרחי הנרקיס והיסמין  ונדים איתם ענפי העצים             

 החוצות את המדבריות  ומתנהלות עמם השיירות            

 שירי לי וקחי את עיניי  ובה ונחת אט אט בש               

 מד'הב 

 
 ע'צן

 השירה מחיה את הנשמה      יאזין לה החולה וירפא                                     

 תביא מזור ללב פצוע             שהרופאים יהיו אובדי עצות בריפויו                                     

 ובים יבקע אור תפוגג את חשכת הליל           בעיני האה                                    

 ובה ונחת שירי לי וקחי את עינייאט אט בש

 מד'הב 

 

 ע'צן

 השירה מחיה את הנשמה      יאזין לה החולה וירפא                                     

 תביא מזור ללב פצוע             שהרופאים יהיו אובדי עצות בריפויו                                     

 תפוגג את חשכת הליל           בעיני האהובים יבקע אור                                     

 ובה ונחת שירי לי וקחי את עינייאט אט בש

 מד'הב 

 

 ע'צן

 השירה מחיה את הנשמה      יאזין לה החולה וירפא                                     

 תביא מזור ללב פצוע             שהרופאים אובדי עצות בריפויו                                     

  םריאותתפוגג את חשכת הליל           בעיני האהובים                                     

 שירי לי וקחי את עיניי ובה ונחת אט אט בש

 מד'הב 



 הטקטוקה 

 גרסה שהוגשה לאישור האגף לחומרי לימוד 

 

 ע'צן

 אשיר ואומר לציפור        השכם בבוקר, בוקר טוב                                       

 התור והירקון                 יחדיו יענו לשירתי                                       

 ובה ונחת שירי לי וקחי את עינייאט אט בש

 מד'הב 

 

 ע'צן

 בעל הבית)ואומר ל( מי שמאמין באשבע בשם בעל הבית                                             

 שאקסים אתכם בשירתי  וארקיד את בנות השכונה                                        

 ובה ונחת שירי לי וקחי את עינייאט אט בש

 מד'הב 

 

 ע'צן

 ואודיע לברואי עולם על אמנותי    אשיר, אשיר ואשיר                                                 

 וההולך למי שבא  בן אנוש יאמר לשד                                                  

 ירפא השירה מחיה את הנשמה      יאזין לה החולה ו                                    

 תביא מזור ללב פצוע             שהרופאים אובדי עצות בריפויו                                     

  ותאירםתפוגג את חשכת הליל           בעיני האהובים                                     

 ובה ונחת שירי לי וקחי את עינייאט אט בש

 

טע מהסרט "סלאמה" שבו שרה אום כלת'ום את השיר. סרטון  בקישור שלהלן אפשר לראות את הק

 1:52-של קריינית והקטע מהסרט מתחיל בקדמה ה היוטיוב פותח בדברי

.com/watch?v=AhOi2vvwWx8youtubehttps://www. 

 להלן רישום בתווים של השיר: 

 

 מד'הב   

 

 

 ـ غ      -         يلي      ن              ـش  -و     -ي     ـش  -و         ي   ـ  غ -ين           لي              و   ـ  خُ - د   ـعي  -  ن            ي            

 ע'        -      -     ני לי             ש     - וָ   -   ש יֶ -יוַּ             ע'      - לי   ני               ו -ודח'עי    -   נָ     -      יָ           

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AhOi2vvwWx8


 הטקטוקה 

 גרסה שהוגשה לאישור האגף לחומרי לימוד 

 ע'צן ראשון 

 

 

 

                                   َ  خ     - لي       - أ                ني     - قول          لأ     -  -ان          ح-  ت        -ت    -ما      -ل    ي              ال  ها  ل    

                                    ח'       -לי       -א                 ני    -ל קּו         לא -  ןחא            ת     - ת -  מא  -ל   יָ               לָ  -הא אל
 
 
 

ف     -ف  َ  ر   ل              - ل   ها اأ           صان غ                   لو    -ن    -   ر    -    س  ج                سا  - م -عين                 َ  تو   -         - ر 

                           סא -ימ-ןעי                   וַּ  -תָ   -  פ רַּ    -פ   רַּ               ל -הא א  אל  -ע' -ו                  צאן -ל     -ניר  –ג'יס 
 
 
 
 

م                      -ل     ع    - يا   - س  -و                مين    -ت      -  سا  - ب               ف ر      -ها    َ  ل  -رُ    -ك - بان                  طا  - َ  و     
                          מ -יס    ל    ע    -ו                     מין    -ת  - סא   -בי                פר    -ל הארו  א -כ-באן                 טא  -וי  

   

 

َ  ش     ط يي      و              ش  ي       و             ش  ي        و                ش  ي       و                   ب                 ن ل       يي  -وا     -دي            َ 
שַּ  -ו            ש   י        ו            ש יֶ      ו        -     אל       ין                          ב         - יא    -   די       - ש      טי     יַּ       ו       -      יַּ

 

 

 

 
 غ            ي          -         ي  ن    -     لي ن   غ     يو                  ُخد           عي          ي                ن                               

 ע'            י          -           ני   - לינ     ע'              וַּ         'וד    חעי                 נ                   -         יָ                               
 

 
 -     מד'הב -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 הטקטוקה 

 גרסה שהוגשה לאישור האגף לחומרי לימוד 
 

 ע'צן שני 
 

 
          

       
 يا   ح        نا  مغ     ال    -روح  تل       -يس    -ليل ع       ها   مع    -تش     -ال   ه     قي    -        

 ל '    א  עְ נא  מַּ          א   חַּ יַּ    -    לְ ת    - חרּו    -     ְס י    -    עְ הא  מַּ         יל עַּ ל    -    ש  ת     -פי         ה     ל א     -           

 

 

 
      وت    -د       -وي     -      -تار     تح           روح  مج     بد  ك     -  -   -  -ط   ا   ال                     

 ְת ו      -        דַּ      -י    ו      -         -     ד   כַּ '     בֶ גְ ח    מַּ רּו           חְ תאר    ת    -    -   -   -   ל           אֶ    אַּ ט                 

 
 
 
 

   با  ظ            لي    خ      وت           في   ال    -    -ليل  مل     -    -نل     يو   ع  ب                   
 א פי  ּבָ               ְת '       ו  י      חַּ ל                 לא  זַּ      -       -   לְ יל  מ  לֵ   -       -         בַּ      עֻ     יּו       ל נ               

   
 
 
 

 ض    يب    با  ح      -وي    يش     -وي    يش         -وي    يش      -وي    يش  -
 בא  חַּ       ּביֶ          דַּ          -ש   י         יֶ וַּ         -ש    י       יֶ וַּ         -    שְ י         יֶ וַּ        -    שְ י       יֶ וַּ    -

 
 
 
 

 غ     ي    -غ    لي    ني          -ني      عي         خد     و    ني               -ي                                    
    '      יֶ י       =    עַּ י      נ  '   ל  עַּ  י         =      נ         ד     ּוּוֹ חי         י           עַּ נ           -        יְ                                   

 
 מד'הב 

 'צן שלישיע
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                   
 قول و ني غا   ا   ل  -  -ص ري د   ب  ن   م        طير   لط      با     -   -خير     حل                        

ט        -      - ֵחְל           'ירחֵ                      י  ְד     בַּ   ְנ   מ           ֶטיר   לַּ א   צַּ   ר  'א  אַּ  ל    -  -ּבַּ י  עַּ  קּול וַּ  נ 
    
 
 
 

   ول  - عل   م  ري ق        -   -ضير خ       -    -ا   ا    و    ل غ   د      رد ي        يا   ي    -     
א     א    וַּ         - ְמ           -    -ֵדיר    ֻח'           -    - לַּ  עַּ     ֻד        ֻרד ְי              יַּא   יַּ ְל     מַּ  רי     ג  ל     -עַּ    ו 

 
 
 
 

 و   يش     -و   يش    -و   يش     -و   يش       -غ  ي     -غ لي  ني    -ن   عي  خد و  ني       -ي             
י      נַּ    ֵעי  ח'ֹוד      -      יְ              י       - ו  נ  י  נ  '  ל  '    יַּ      -עַּ ְש        -עַּ ְש         - וַּ     יְַּש  =   וַּ    יַּ ְש          -וַּ    יַּ  וַּ     יַּ
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 גרסה שהוגשה לאישור האגף לחומרי לימוד 
 

  מד'הב                                                  
 
 

 ע'צן רביעי
 
 
 
 

 رب  ب        لك  لف    اخ   -بل        -بيت           رب ب         دق   ص  م يا      -بل      -بيت           
     '        ְח ף     אַּ ל     כלַּ            ב    ב  רַּ      -     ל ב     -    יתּבֵ א            צ יַּ מֻ   ק     צַּ ד             ב   ּב  רַּ     - ל    ּב       -ית  בֵ             

 
 
 
 
 الس   -حر      -كم    -      -ذا  ا       -نيت   غ     -   -  -    -الس    -حر      -كم     -     -ذا  ا        -          

 אס לַּ   -ר   ח     - ם ֹכ   -        -   'א א  דַּ    -'     ית    עַּ נֵ   -    -   -      -   אסְ לַּ   -ר     ח    -ם  כֹ    -         -    א    'אדַּ   -          
 
 
 
 

     نيت غ -   -  -    -حي   تل    نات ب        قص   ر   ا   ل       - يش     و     - يش     و           
     'ית  עַּ נֵ  -    -   -      -         ל      אַּ      ץ       רַּ ק             את  בַּ ל     נַּ ת  י     חַּ      -   ְש יֵ         וַּ       -    ְש יֵ        וַּ                

 
 
 
 

     و   يش   -و     يش         -ي       غ    -غ  لي ني     ني  و        ني    عي     خد      -ي                           
   ְש יֵ     וַּ    -    שְ יֵ        וַּ          -    יֵ      '  ני     =   עַּ  '  לי עַּ    ינ         וַּ    ד   י     ח'ֹועֵ        יְ נַּ       -      יַּ                          
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 גרסה שהוגשה לאישור האגף לחומרי לימוד 
 מד'הב                                                            

 
 

 ע'צן חמישי
 
 
 
 

                غ  و        ني   غ  ا   ل   -ا    و    ني      غ  و   ني       وا   رىال   خ             -ف    يق                 
א     '             לא  חַּ   -ק     יֶ       פַּ                  ל    '   אַּ ני    עַּ           '   וַּ עַּ     -ני        '   וַּ י        עַּ נ        וַּ     אַּ     וְ אַּ רַּ

 
 
 

                   ا   ل ني    ني   غ  و          غ     -غ  و  ني      -ا   و    ني    وا    رىال   خ           -ف    يق       -          
ְ אַּ     רא '            חַּ   לא   -ק   יֶ       פַּ      -            ני    ל    אַּ     ' עַּ     ני              '   וַּ עַּ    -ני        '  וַּ עַּ        ני         וַּ     |ַּא    ֶוֶ

 
 
 

  ول ني -قول ي          س   ان      -ج    لل     -جاي   لل    قول ي          يح    را      ول   ني        -        
 ל ניו     -     נְ א       ס                ל  יְ גּו   - ל    '     ל  ג       -ני          ל ח    רא      ו  יֶ             ל  יְ ל      גּול       ג'אי    -        

 
 
 

 يا   ح       نا مغ     ال   -روح  تل        -يس    -ليل ع       ها   مع    - تش  -ال   ه     قي    -               
ש        -ה       פי      ל א     -            ְע      -ת  יל עַּ        הא  מַּ ְס      -ל  ְל     - רּוח    - י  ל    - ת  ְע'    א   יַּא   חַּ         נא  מַּ

 
 
 
 

      وت    -د       -وي     -      -تار     تح           روح  مج     بد  ك     -  -   -  -ط   ا   ال                      
 ְת ו      -        דַּ     - י   ו      -         -     ד   כַּ '     ּבֶ גְ ח    מַּ רּו            ְח תאר    ת   -    -   -    - ל            א    אַּ     ט                

 
 
 

 ال   ظ            لي    خ      وت           في  با      -    -ليل  مل     -    -ع  ب         نل     يو             
 א פי  ּבָ               ְת '       ו  לי      ח                  א  זַּ לַּ      -     -ל  יל  מ   ל   -       -         ו    ע    בַּ ּי       לְ נ               

   
 
 

 ض    يب    با  ح      -وي    يش     -وي    يش         -وي    يش      -وي    يش  -
 א  חַּ ּב       ּביֶ          דַּ          -ש   י         יֶ וַּ         -ש    י       יֶ וַּ         -    שְ י         יֶ וַּ        -    שְ י       יֶ וַּ    -

 
 
 

 غ     ي    -غ    لي    ني          -ني      عي         خد     و    ني               -ي                                    
    '      יֶ עַּ     -    י      ני    '   ל  עַּ        ני                ד     וַּ ח'ֹו         'י           עַּ נ           -        יְ                                  

 
 

 . הפואטי של השיר ההמבנ

יַּ       :המד'הב כולל שתי צלעות חורזות  יֶי ְשוַּ 'ני לי ְשוַּ יַּ                עַּ ֹח'וד ֵעינַּ י וַּ י ל  'נ   עַּ

  . מייצג אות כלשהי שמנוקדת בפתח( x-ַּיַּ )הxהחרוז המשותף הוא 

אפשר להבחין במבנה בסיסי שלהם אליו נוספת בסיום כל ע'צן השורה  מבנה מעט מורכב.  לאע'צאן  

שוי שוי שוי   שש  כולל  של ע'צן  המבנה הבסיסי    ע'ני לי ע'ני וח'וד עיני".   הקבועה :" שוי  ארבע או 

תמיד תסתיים בחרוז של הע'צן אך הצלע האחרונה  , חריזתן עשויה להשתנות מע'צן לע'צןש צלעות

 . (ַּיַּ xשל המד'הב )
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 גרסה שהוגשה לאישור האגף לחומרי לימוד 

   ע'צן הראשון:ה באמצעותזאת נדגים 
אן                                                                  ְלחַּ גּול אַּ י אַּ ינ  'ל  א אס    חַּ הַּ איַּל לַּ ְתמַּ ין -ת  ע   סאמ 

הא אל                                              ְפָרף לַּ רַּ תַּ ְע'צאן-ו  עַּ ל    אַּ 'ס מַּ ְרג  אְלנ   ְסמין  יאַּ -וַּ

הא אל                                              תסאפר ּב  ינ  ל      ֻרְכּבאן-וַּ י  או  יַּ   -טַּ די טַּ א  וַּ  ּבַּ

יַּ                                                              ֶיי ְשוַּ י ְשוַּ ֶיי ְשוַּ יַּ            ְשוַּ ֹח'וד ֵעינַּ 'ני וַּ 'ני לי עַּ  עַּ

לצלעות הראשונה, השלישית  מביניהן    ,שש הצלעות הראשונותשל הע'צן כולל את  המבנה הבסיסי  

והצלע השישית מסתיימת במילה  ין(  xאן(, לשנייה והרביעית חרוז אחר)xוהחמישית חרוז משותף )

יַּ", כלומר בחרוז של המד'הב ( שהוא החרוז החותם את כל יחידות השיר. בנוסף לשש הצלעות  ַּיַּ x)  "טַּ

היא כוללת שתי צלעות ששתיהן  השורה הקבועה שמסיימת את כל האע'צאן:"שוי, שוי"...מופיעה 

 מסתיימות בחרוז של המד'הב. 

הע'צן מגיע לסיומו ישנו מעבר לפני ש    .בע'צן האחרון מתרחשת בביצוע השיר תופעה מפתיעהבנוסף,  

בשלמותו המושר  השני  השיר  לע'צן  את  השהכללי  מבנה  האת    .והוא שמסיים  להציג יר  של  אפשר 

    כך: 

 ס( +)+ ב ה  –מ   - ס(+ד) –מ  –ס( +ג) –מ  - ס( +ב) –מ  –ס( +א) –מ 

 האע'צאן(ל לכ תווספתהממת יסישורה המה)מ=מד'הב, האותיות א, ב, ג... מיצגות את האע'צאן, ס=

שנ המומה  יווכחכפי  המויקלי,  זניתוח  הפואטיאת  לגמרי  תואם    יקליזהמבנה  למד'הב  .  המבנה 

באותה תמיד  מושר  )"שוי, שוי"...(  מסיים  , לכל ע'צן מנגינה שונה אך המשפט המנגינה קבועה משלו

 מנגינה. 

 
   יקליתזמבחינה מוניתוח השיר 

 :הבאיםהיבטים יכלול את ההניתוח 

 . האע'צאןוקי השיר, המד'הב להמבנה המלודי של כל אחד מח .1

 המקאם והמודולציות  .2

 .הכללי של השיריקלי זהמבנה המו .3

 המהלך המקאמי הכולל בשיר.   .4

 . וקשרים בין החלקים חלקי השירבמבנה הפנימי של כל אחד מקשרים מלודיים  .5

    מאפייני הסגנון המלודי של השיר. .6

 למען הבהירות, הרישום בתווים של חלקי השיר יוצג ללא הטקסט.

 

 המד'הב 
,  בתווים(   B-ו  A)  משך-משני חלקים שווי. היא מורכבת  מנגינת המד'הב נעה בתחום פנטקורד ראסת

 ,, צליל בלתי יציב בראסת(4)תחילת תיבה    תיבות. החלק הראשון מסתיים על רה  4כל חלק כולל  

בקראר דו.   המסתיימת  "תשובה"  מעין  הוא  השני  בוהחלק  המלודיה היא    ים טריקורדשני  תמצית 

הוא   טרצה)טריקורד  בתחום  עוקבים  צלילים  ורה  צליליםהעל    יםהמופיע  (שלושה  המנגינה   .דו 

בתווים(, לאחר מספר צלילים שיוצאים    1טר'  במול )-מי חצי   –רה    -דו    :פותחת בטריקורד העולה

בתווים(. בחלק השני של     2טר'  רה )–  במול- חצי  מי  –ממי וחוזרים אליו מופיע הטריקורד היורד פה  



 הטקטוקה 

 גרסה שהוגשה לאישור האגף לחומרי לימוד 
טריקורד   תחילה  מופיע  )התשובה(  אחרים   בירידה.  1טר'  ובסיום    בעלייה  2המנגינה  לצלילים 

    המופיעים במנגינה אין חשיבות מבנית.

 

                                B                                                                  A 

 

 

 

 בעלייה         1טר'                           בירידה     2בעלייה              טרי  2' בירידה             טר  1טר'      

 

 כך: המנגינה לפי התיאור שלעיל את תמצית באופן סכימטי אפשר לרשום 
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    הראשון (הביתהע'צן ) 
הראשון   ברובו  הע'צן  מדרגות  הוא  מחמש  פחות  לא  הכוללת  ארוכה  עולה   21-1)תיבות  סקוונצה 

מי  מושר  החוזר    משפטה  .תווים( ב רה,  דו,  הצלילים  על  ברציפות,  פעמים  וסוחמש  פה  )אלה  ,  ל 

-ו  a,bמסומנות שלוש המדרגות הראשונות באותיות שלמטה . בתווים (משפטים צלילי הסיום של ה

c. של    משפטה וריאנטה  למעשה  הוא  המד'הב.      Aחלק  החוזר  של  של  אינה   אמנם  aתחילתו 

ה המדרגות  יתר  בכל  אך  בעלייה  בטריקורד   משפטבטריקורד  ומסתיים  בעלייה  בטריקורד  מתחיל 

תיבות, זהה לזה    4,  משפטו של הגם ארכ  . A-, ממש כמו ביורד הגבוה בסקונדה מהטריקורד העולה

 וכן המקצב שלו הרשום להלן: A של 

 

 

 
ג נחשף  הסקוונצה  הענף  'במהלך  המרובות'ג  –ינס  החזרות  סוזנאכ.  מקאם  של  חיג'אז  במעלה    ינס 

ינס חיג'אז, מגבירות את המתח ומרגשות. מאידך יש  ', במיוחד במסגרת סולם הכולל את גהסולם

יקלי שבונה זכריה אחמד מתגלה בשלב שבו זיופיו של המבנה המו  .בחזרות הללו גם משום חדגוניות

מתחילה לכאורה המדרגה השישית של הסקוונצה, אך   20הוא שובר את החזרה העיקשת. בתיבה  

חל בה שינוי: המלודיה אינה ממשיכה בדומה למדרגות שקדמו לה, הפסוקים מתקצרים    22תיבה  ב

דו. לקראר  חזרה  המובילה  לירידה  מעלייה  מתהפך  המלודי  יחידת   והכיוון  בולטת  בירידה 

בעיקר   המופיעה  יורדהטריקורד  באות    כטריקורד  הטריקורדים  סומנו  הע'צן    (.t)בתווים  מנגינת 

של המד'הב שהוא הבסיס    A: משפט  מהאלמנטים המלודיים המופיעים במד'הב  בהרו בנויה אפוא ב

למשפטים של הסקוונצה העולה ומעבר לכך, יחידת הטריקורד שהיא כפי שהראינו הבסיס למשפט 

A    ולכן גם לכל המשפטים של הסקוונצה ומתגלה גם כיסוד המלודי הבולט בירידה מצליל הג'ואב

בתיבות   לקראר  תיבה  .  24-28)האוקטבה(  מושר   24באמצע  שבה  המלודיה  של  הסיומת  מתחילה 
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המשפט הנוסף:"שוי, שוי"... המסיים את כל האע'צאן. סיומת מלודית זו תופיע בסופי כל האע'צאן  

 יד למשפט הטקסטואלי המסיים.    ותתאים תמ

מציינת טריקורד )בירידה או     tמלודיים, האות    פטיםשמציינות מ  a  ,b  ,cבתווים שלהלן האותיות  

   בעלייה(:

                                                                              
 

                      b                                                               a 
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   הע'צן השני
ועובר ( 1-8)תיבות נבנה על הע'מאז סול כמרכז טונלי. הוא פותח במקאם ביאת על סול הע'צן השני 

למנגינת    הוא מתחבר  17במול משתנה ללה בקר(. בהמשכו, בתיבה  - ( לנהאונד סול )לה חצי9)בתיבה  

מנגינה חלק זה של הוב  ...(" שוי, שוי" המסיים את כל האע'צאן:  המילולי  )במשפט    הע'צן הראשון

מסיים. סול   הוא  שבביאת  הראשונות  התיבות  בשמונה  כאן.  גם  בולטת  הטריקורדית  התנועה 

סול  המ הטריקורד  בתחום  נעה  חצי  –לודיה  גולשת    –במול  - לה  המשפטים  בסיומי  ורק  במול,  סי 

   סי במול. –לה  –הטריקורד שבתחומו המלודיה נעה הוא סול  (9-17תיבות )לפה. בנהאונד סול 

מבוסס הן    1-8תיבות   זה  משפט  הראשונות.   התיבות  בארבע  המופיע  המשפט  על  פעמיים  חזרה 

בטריקורד עולה )מחוץ לפעם הראשונה בתחילת  של המד'הב. הוא פותח    Aמכמה בחינות על משפט  

הטריקורד(   של  האמצעי  הצליל  על  מדלגת  המנגינה  שבו  גם  תיבות  4ארכו  והע'צן  שלו מה  .  קצב 

 .  A משפט דומה מאוד לזה של
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- לה חצי –נתון בתחום טריקורד אחד בלבד )סול  היותוהוא  A-שקיים בין משפט זה ובולט הבדל  

במול(  –מול  ב בעוד  סי   ,A   מעל סקונדה  מצוי  מביניהם  שהשני  טריקורדים  שני  על  כזכור  בנוי 

 מתחילה הסיומת המלודית המשותפת לכל האע'צאן.  25מאמצע תיבה .  הראשון

 

 

 

 

 המשפט הפותח                            חזרה על המשפט הפותח                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 .  הע'צן השלישי 

ה ונהאונד,  השני  ע'צן  לעומת  לביאת  הע'מאז,  על  מודולציות  בו שתי  זה  שהתרחשו  המנגינה בע'צן 

השיר,   של  הבסיסי  במקאם  מתחילתה  )תיבות  ה סוזנאכ.  מצויה  הפותח  בתחום  (  1-4משפט  מצוי 

המשפט הבא הוא הזזה של המשפט הפותח  .  סולהע'מאז  המרכז הטונלי הוא  ג'נס הענף של סוזנאכ,  

ן המשפט  והוא נבנה על הצליל פה. גם כאן קיים קשר בי  (5-8צעד אחד בסולם כלפי מטה )תיבות  

ומשפט   מטה(  כלפי  שלו  )וההזזה  )  Aהפותח  אורכו  מבחינת  המד'הב,  והפתיחה   4של  תיבות( 

של  בטריקורד   המקצב  נשמר  לא  זאת,  עם  המשפט  Aעולה.  במנגינה.  בולט  הטריקורדי  היסוד   .

סול   הטריקורד:  בתחום  נע  במול    –הפותח  והזזת    –לה  אליו(,  ומוביל  בסול  תומך  פה  )הצליל  סי 

 לה במול. –סול  –זה מתרחשת בתחום הטריקורד: פה המשפט ה
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  המשפט הפותח                        כלפי מטהצעד אחד    הזזה של המשפט הפותח          

                                                                                
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ע'צן הרביעי ה

זה ראסת.  המלודיה,  1-16בתיבות    ,בע'צן  פנטקורד  מתחום  חורגת  במסגרת    אינה  נעה  היא 

חצי מי  חצי  8שבתיבה    סול  –פה    –במול  -הטריקורד:  מי  ל:  רק    –פה    –במול  -משתנה  במול.  סול 

"משחררת" את המנגינה לעלייה לג'נס הענף   18בתיבה של האע'צאן סיומת המלודית ההתחברות ל

סוזנאכ.   הפותח  של  המשפט  כאן  משפט  (  1-4)תיבות  גם  על  גם   Aמבוסס  לו  ודומה  המד'הב  של 

היוצרת טריקורד   8-16במקצב. תופעה מאוד בולטת בע'צן זה היא הנמכת הסול לסול במול בתיבות  

למקאם אחר אלא  אין זו מודולציטון(.    1/2  –טון    3/4מאוד צר במרווחיו ) שינוי צלילי במסגרת  ה 

   ראסת.
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 ע'צן החמישיה

ע'צן זה חריג ביותר, תחילתו דומה מאוד לתחילת הע'צן הקודם, המשכו שונה ובנקודה שבה הוא  

מוביל לקראת חיבור עם החלק המסיים מתרחש מפנה מפתיע שבו ישנו מעבר לע'צן השני המבוצע 

)תיבות  במלואו.   החמישי  הע'צן  של  שארכו  (,  1-8פתיחתו  במשפט  פעמיים.    4היא  החוזר  תיבות 

דומה   (9-12)תיבות    הע'צן הרביעי, כמעט זהה. המשפט בהמשך  ה הפותח אתמה מאוד לזדו  המשפט

הראשון.   הע'צן  של  הארוכה  הסקוונצה  חצילמשפטי  מי  עולה:  בטריקוד  מתחיל  פה    –במול  - הוא 

פה. גם משפט זה חוזר פעם נוספת )תיבות   –סול    – סול, וממשיך ומסיים בטריקורד יורד: לה במול  

( הוא הזזה של המשפט הקודם לפה, כלומר צעד אחד למעלה 17-20הבא )תיבות    המשפט(.  13-16

מסתיימת היא  בכך  אך  סקוונצה,  של  תחילתה  שזו  ונראה  )תיבות    .בסולם  זה  הולך  16-20בשלב   )

ללכאורה  ונבנה   המלודיתהחיבור  המנגינה  סיומת  האע'צאןשל  לכל  המשותפת  מתיבה  ,  ועד    21. 

השיר ו  תנקטע  הדרך הצפויה  24, אך בתיבה  ומת המלודית מתקרבלסינראה שהחיבור    24תחילת  

    ( שבו מסתיים השיר כולו.מנגינהחוזר לע'צן השני )הטקסט וה
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 מבט כללי על השיר

  ניתן לגבש תמונה כוללת שלו מכמה היבטים. תמונה   , חלק, חלק,בנפרד  תוח של חלקי השיריהנמ

  זו נציג כאן.

 יקלי של השירזהמבנה המו

הפואטי בהצגת המבנה  המו  כבר  שהמבנה  לכך  המוזרמזנו  והניתוח  הפואטי  את  תואם  יקלי  זיקלי 

, המד'הב והאע'צאן, מתאימים לחנים  שלהם  טקסטזה מזה בשונים  הבהיר זאת. לחלקים  האכן  ו

המופיע לפני כל ע'צן והמשפט המסיים   , המד'הבעל עצמם  חוזריםטקסטואליים הולחלקים  שונים

 מתאימים לחנים קבועים.  )"שוי, שוי"...( המתווסף לכל האע'צאן, 
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 המהלך המקאמי בשיר 

 מקאם שג'נס הגזע שלו ראסת על דו וג'נס הענף הוא חג'אז על הע'מאז סול. .השיר במקאם סוזנאכ

 המקאמי בשיר:נפרט להלן את המהלך 

מבסס את פנטקורד ראסת ואת הקראר דו עליו הוא בנוי. במד'הב אין רמז לכך שהמקאם  המד'הב      -

 הוא סוזנאכ. 

פורש את סולם סוזנאכ בתחום האוקטבה והוא אם כן החלק הראשון של השיר   הע'צן הראשון    -

 . במלואושמציג את המקאם הבסיסי 

השני    - מסויימת  הע'צן  התפתחות  עמו  שתי  מביא  ובניית  טונלי  כמרכז  סול  לע'מאז  עלייה   :

ונהאונד לביאת  הראשון    ,מודולציות,  הע'צן  מנגינת  של  המסיים  לחלק  ההתחברות  סול.  על 

 לסוזנאכ ולסיום בקראר דו.את המנגינה בכל האע'צאן( מחזירה  כפי שראינו)שמתרחשת 

השלישי,     - וההאע'צאן  היה  .  חמישיהרביעי  השיר  ואם  הנפוצה הולך  למתכונת  בהתאם  נבנה 

יקה הערבית של עלייה הדרגתית במרכזים הטונליים ובנייה הדרגתית של מודולציות רחוקות זבמו

ועד החמישי. אלא    השלישיהיינו נוכחים בהמשך התהליך הזה )שהחל בע'צן השני( באע'צאן    יותר

קאם הבסיסי של השיר ואפילו הצטמצמות  של חזרה למ  בתהליך הפוךדווקא  שזכריה אחמד בחר  

פנטקורד   חוזרת  בלבדראסת  לתחום  המנגינה  אך  סול  עדיין  נשאר  הטונלי  המרכז  השלישי  בע'צן   .

אין.    ,לסוזנאכ ומודולציות  ראסת  פנטקורד  לתחום  חוזרת  המנגינה  והחמישי  הרביעי  ובאע'צאן 

בשיר הוא אפוא בלתי רגיל. החזרה בע'צן החמישי לע'צן השני במלואו מוסיפה    התהליך המקאמי

זה הרצון לסיים    האםסיבת החזרה לע'צן השני והסיום בו אינה ברורה.    "אי סדר" מבחינת המקאם. 

 בע'צן היותר מורכב מבחינת המקאם? ואולי סיבה אחרת? 

 

 קשרים מלודיים בין חלקי השיר

ש בסיס לכל האע'צאן, לפחות משמהמשפט הפותח את המד'הב שו עלה מניתוח חלקי השיר שערכנ

 :1שלהלן מבהירה זאתהשוואה הלחלקים הפותחים שלהם. 

 

 

 

 

 
  השלישיתמספר הערות לגבי ההשוואה: מהע'צן הראשון בחרנו למען הגיוון את המשפט השלישי שהוא המדרגה  1

; בע'צן השלישי הדמיון ברור למרות המשפט הראשון, לכל המדרגות אותו מבנהבסקוונצה הארוכה ולא את 

 נו אותה.לזו של הע'צן הרביעי ומשום כך לא הבאמאוד שהמקצב שונה; פתיחת הע'צן החמישי דומה 
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 )ע'צן ראשון( שלישי  משפט                  

 

 

 

 משפט פותח )ע'צן שני(                 

 

 

 

 משפט פותח )ע'צן שלישי(                 

 

 

 

 משפט פותח )ע'צן רביעי(                 

 

 

 

האע'צאן על  השפעה  המד'הב  של  הכולל  למבנה  )גם  משך  שווי  משפטים  שני  סימטרי:  המבנה   .4  

למעט   האע'צאן,  כל  ותשובה"(.  )"שאלה  סוגר  והשני,  פותח  משפט  הראשון  משפט(,  בכל  תיבות 

תיבות כל אחד, לרוב זה משפט אחד החוזר    4הראשון, פותחים במבנה דומה של שני משפטים בני  

 פעמיים. 

חלקים שבא לידי ביטוי בכל ה   ,ין מלודי בסיסיגרעמצוי  מד'הב  מצאנו שבמעבר לדמיון בין משפטים,  

הטריקורדהאחרים   השיר:  ההתרחשות   -  של  וטריקורד כתחום  יורד  טריקורד  או  עולה  טריקורד 

במשפט של    .םמיתמי  יםהמלודית  הדומיננטיות  השיר  של  המלודי  החומר  אחדות  מבחינת 

 הטריקורד היא התופעה המרשימה ביותר. 

 

 יקלי. זהסגנון המומאפיינים כלליים של 

המו במבנה  שיש  התחכום  לצד  לידי  זבשיר,  שבאה  פשטות  ישנה  במקאמאת,  ובשימוש  שלו  יקלי 

והבינארים הסימטריים  המלודיים  במבנים  השיר  ביטוי  של  שונים  בחלקים  עצמם  על  ,   החוזרים 

המצומצם   חלקים    -הטריקורד    –במנעד  ארוך של  התפתחותי  תהליך  מבניית  בהימנעות  רבים, 

אלומ ובאיקאע  השני  הע'צן  לאחר  במו  מקסום-ורכב  נפוץ  ומאוד  פשוט  הערבית יקה  זשהוא 

האלהעממיתה המאפיינים  את  למו  .  כפריתזהמתאימים  עממית  להבין    יקה  ההקשר  לאור  אפשר 

בסרט: השיר  מושר  המ  שבו  כפרי  ידי  בוצע  שיר  ועל  הסרט  גיבורת  נשיםסלאמה  המלווה   קבוצת 

יקה האמנותית ועם זאת יישמע  זנדרש להלחין שיר שישתייך למו  ,אחמדמלחין השיר, זכריה  .  אותה

      .  צלחה רבההב עממי וכך עשה


