
מיבקרבסק פנחס

הטעמים פסקי
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 הנקראים ציונים על־ידי המליצה קריאת הכרעת היא: הוראתם הטעמים פסקי
 ההודים, אצל ה״סווארה" כמו והם זמרתי; ברגש אותה לקרוא כדי הנגינה", ,טעמי

 ומדוברת חית שהשפה זמן ,כל הרומאים. אצל דיות1והפםלמ היונים אצל הפרוזודיות
 נושאת היא כי טעמים, ולפסקי לסמנים לציונים, כך כל נזקקת היא אין העם, בין
 כעצם חיים שפה כל של הדבור( )אפני והאידיוט האכסיום רב. עזר בלי עצמה את

 תקופת תקרב כאשר ואולם אופן. בשום ממנה יפרדו ולא מבשרה ובשר מעצמה
 לחכמה למשרתת להיות שתתנשא אם שתהיה: סבה מאיזו שפה, לאיזו הגסיסה
 והכמרים, הכהנים בין הקודש ללשון להיות שתתרומם או האקדמיות, בבתי ולמדע

 מפני פשוט, תגורש, כי או הדיפלומטים, בין ערומים ללשון להיות שתבחר או
 ועמודיה ממנה מעט מעט יסור הטבעי וחושד, העם, בין מקומה היורשת חדשה שפה

 בתקופה שונים. ציונים עזרת על־ידי ולסעד לתמיכה מאד תזקק אז - יתמוטטו,
 המעבר בתקופת העתיקים; ההודים בין הסנסקריטית השפה של הציונים נולדו כזאת

 רומי, בשפת גם כן ואחרי היונים, בין הציונים נולדו הנצרות אל האליליות מן
 אחרי היהודים בין עבר לשפת גם קרה וכן מקדשם; לעבודת נתקדשה אשר בעת
 בסוף והעבודה התורה ללשון להיות ונתעלתה העם מקרב מעט מעט נגרשה אשר
 סגנוני־ שלשה היהודים בין גם התפתחו כן העמים, בכל וכמו א(. השני" הבית ימי

ב(. ולקריאה להפלה ?רנה, הקדושה: השפה של )אקצגטים(. נגינה

.225 דף ח־ט, יודען. דער געש־כטע גרץ, ועיי׳ .57 ,47 דף ח״א, ניימען־סטודיען, פליישר: אוסקר א(
 לר׳ המסורת מסורת בהקדמת ועיי׳ המחבר, מאת ליטורגיע, זינאנאגאלען דער ענטיויקלונג דיע ב(

המחבר. מאת ישראל־ ,אוצר של הרביעי בכרך .חזנות' ונערך בתור, אליהו
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 אבל היהודים, בין הטעמים פסקי המצאת זמן בדיוק להגביל נוכל לא אמנם
 להמצאת סמוך שני, בית חורבן לפני תקופה באיזו נתקבלו כי יודעים אנו

 אריסטופנם היוני והבלשן המדקדק על־ידי היונים אצל ה״נומים' וציוני הפרוזודיות
 את לחזק שם גם היתה שתכליתם הנוצרי, התאריך לפני 180 בשנת ג(. הביצנטיני

 בעל־פה העם בין כבר שררו אשר הקריאה מנגינות על־ידי )חסתזסא( חוקיהם
 החדשה הספירה לפני 264 בשנת לערך נולד )אריסטופנס זכרון. לשמירת בתחבולות

 מאד והצטיין אריסטרכום של ורבו זינודוטום ושל עראטוסטמום של תלמידם והיה
 )או הפריזודיות סגנון וממציא גדול מדקדק ובתור הומירום שירי מבקר בתור

 היהודים(בין גם כן העמים בכל וכמו ומנגינותיהם(. קריאותיהם ציוני וכל אדקנטום(
 כי־אם החוץ, מן למנגנים ולא למזמרים לא מתיחסת הטעמים פסקי המצאת אין

 בנ*נ דף יומא ובתלמוד רבן. בית של תינוקות למען ולמדקדקים, בתי־הספר למורי
 ארור מחר משוקדים שאת הכרע: להם אין מקראות חמש אומר יהודה בן סי י ,א

 הטעמים פסקי נקראו כן ועל .*נוטים הם היכן לדעת הכרע להם אין ופירש״י: וקם,
 הפנימי הרעיון של התנועה מסובבי הם כי יען ,תנועות', בשם גם המדקדקים בפי

 לנטית הכרעה כלומר: )נטיות(, *,טרופום יוני בשם אותם קרא וההמון שבמליצה.
 דיה1פרוז בשם שלהם. הפרוזודיות לקריאת היונים של כהטרופום הקול,
 הפרוזודיה ותשמש והזמרה; המליצה של הנעימה להד אריסטוטלם יקרא

 ההברה על האלה: האופנים לשלשת והטעמתה המליצה לצחות היונית
 פארוקסיסטונון, האחרונה, שלפני ההברה על מלרע; אוקסיסטונון, האחרונה,

 הפרוזודיות שמושי מאחת, מלעיל. פיריספומינון, הראשונה, ההברה על או
 היהודים, של הטעמים פסקי שמוש אל הקבילו היונים אצל האדקנטום( )או

 וממנה שירית, לקריאה פשוטה מקריאה התפתחו האחרונים כן וכהראשונים
 השפלה, והנגינה (,*),אקוטום הרמה העליונה, הנגינה למשל, זמרתית. לקריאה
 נגינות טעמי של ומלרע מלעיל או היונית, הפרוזודיה של (*),גכווים השוקעת
 ההרמוניה לחכמת ולא־כל־שכן המילודיה, לבנין מוסד ליסוד היו היהודים,
 הזה הרעיון מן חוליה כל וגם זמרתי רעיון כל חליפותיה; ולכל החדשה
 )ארזים(. ולקל )תיזים( לכבד )אקצנטואציה(: ההטעמה חלקי לשני יתפרד )טקט(,

 המנוחה או והרפה, הדגש בבנין האלה החלקים שני בין אשר ההבדל רב ומה
 חלקי כל עם במגע בבואו יותר ועוד נעימה, בתור יחידי בבואו והתנועה,

 המליצה. עם בזווגם האלה החלקים שני טבע ידיעת נכבדה מה וביחוד ההרמוניה!
 העתיקים, העמים של הטעמים פסקי עדך כראוי להעריך נוכל זו ידיעה אחרי ורק

הזה. היום עד ותועלתם ישראל, עם של וביחוד

ח•*- ניימען־םטוריעו, סלי־שר: וגס ,1853 היקאנו ,510 דף וז־נ, בריטניקא, אנציקלופדיה עיי׳ ג(
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 על־ידי א( הטעמה: מיני שני על־ידי מתהוה המליצה עם הזמרה קשר
 הנקנית זטמפוס( הזמן הטעמת על־ידי ב( דינאמית(, )אקצנטואציה הכה הטעמת
 הסכם שורר הראשונה על־אודות .*אגוגית ,אקצנטואציה הנקרא ובמשקל במרה
 והזמרה המליצה שומעי יגיעו ידה על רק כי יען המזמרים, ובין המליצים בין גמור
 ההטעמה אולם פנימית. להתעוררות בשתיהן הצפון המרכזי הרעיון קוטב אל

 מתבטאת היא כי יען המזמרים, ובין המליצים בין מחלוקת לרוב תעורר השניה
 ןמודו )המטריקנים( המליצים ההברות. מספר על־ידי או הזמן שעור על־ידי אם

 וכפולות או הפשוטות בחרוז, אשר ההברות מספר לפי ההטעמה משקלי את תמיד
 )הריתמקנים( המזמרים אולם )סילאבית(; הברתית היא מדתם באחת, )דיפתונגים(;

 מוריד ולא מעלה לא ההברות מספר )?ןמפוס<. הזמן את רק המדד. לקו להם יקחו
 אחת הברה הד ימשיכו או אהת, בחטיפה אחדות הברות יבליעו ולפעמים בעיניהם,

 - והאחרונים בהברות, הזמן את ימצאו הראשונים אחדות. קצרות הברות כאורך
 ונוסדה הזמרה נתבגרה אשר אחרי הזה ההבדל כל נתהוה כמובן בזמן. ההברות את
 המליצה ליסודות טפלה כולה היתד. העתיקה בעת אולם החדשות, אשיותיה על
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 ואולם ספק; איש שום יטיל לא בזה היהודים, בין בכלל עתיקה הזמרה כי
 רק הסתפקו או כתב, באיזה זמרה תוי גם הקדמונים ליהודים היו אם השאלה:
 תשובות והולידה החוקרים בין המחלוקת לסלע היתר. זו שאלה פה, שבעל במסורה
 נולדו קדם שבימי הוא, מוחלט כי יען זו, את זו סותרות גם ולפעמים שונות,
 נאלצו כן ועל המנגינה; למדת גם היה השיר ומשקל תאומים, והמליצה הזמרה
 ובטעמים וווקאלים( בנקודות מקורות: בשני לבקשה העברית הזמרה חוקרי

 הלשון, לשמוש רק בתחלה הטעמים נבראו המנקדים שיטת לפי )טרופים(.
 מאוחר בזמן ורק קה(7)הך?נוטי הענין והמשך המלות פירוש את ידיהם על להכריע

 הטעמים כי לזה: וראיה בטובתם. שלא היא, לתשמישה גם הזמרה אותם סגלה
 תמיד ויביאו ישמיעו אם כי מיוחד, הד מליצית הברה כל להלביש יכולים אינם

 הברה על־גבי שונים קולות של שלמה קבוצה בבת־אחת, הדים כמה של אשכול
 כי לומר, צורך ואין כלל; הד בלי העודף כסרח תשארנה ההברות ויתר אחת,

 על אופן בשום אפשר אי זה אחר זה הזמרה שלבי על קולות של סולם להדריג
 ציוני רק המה מונח, במקומם הטעמים כבוד כי מסקנא, לידי באו כן ועל ידיהם.
, ת ו נ י ג נ ולא *"טעמים בשם: רק אותם יקראו ולזאת ההד, ציוני ולא פ־.לשון



 ורק יוצריהם, של במחשבתם כלל ר,־ו לא היבם אל ונכנסו נדחקו אשר הנגינות כי
 רק לדעתם חמה הזמרותיים והציונים הזמרה; יוצרי עליהם סמכו מאוחרת בעת

הנקודות.
 א( בשווביה ואבלינג מעיר שפיידל הכומר וחוקריה, הזמרה מחכמי אחד

 מדרגות חמש של סולם פי על היהודים זמרו ושלמת דוד בימי כבר כי ישער,
 )טטראכורו־( מדרגות ארבע של היוני הסולם על אתת במדרגה העודף )פנטאכורוס

 בו השתמש אשר )הקסאכורד(, מדרגות שש של מהסולם אחת במדרגה ופחות
יקח היהודים של הזמרתי הסולם לשלבי למספרם. הי׳א במאה הצרפתי גווידון

:כזו "או" "א "א "א הנקודות: חמש את שפיירל

ע ר .................ש,ירק או קבוץ
0 ר . . .חולם או קמץ חטף קטן, קמץ
1 י ....................... חיריק
£ - . . .סגול חטף שוא, סיגול, צירה,

- .............פתח חטף פתח, קמץ,
המדרגה היא א" /ז או א"" והראשונה; התחתונה המדרגה היא *א"

 "או" הרביעית; המדרגה היא "א" השלישית; המדרגה היא "אע ב(; השניה
 לאות שמשו הגדולות התנועות כי לשער, עוד מוסיף והוא ג(. והעליונה החמישית
 האוחזים אולם )אלגו־ן(. מהירותו לאות הקטנות והתנועות )אנרגטי(, הקול משיכת
 הטעמים פסקי כי מחליטים: ,המטעימים', בקצור או הטעמים, נגינת בשיטת
 הראשונים ),נוטים'( הזמרה תוי היו והם הזמרה, לשמוש רק מתחלתם נבראו

 ר1כאג. פה; בעל להשתבש או להשכח העלולות המסורות לחיזוק היהודים בין
 המסורות, אלו : לה ואמרי טעמים, פסקי אלו במקרא, ,ויבינו ג׳: מגילה בתלמוד,
 או מנגינות של פרקים ראשי רק הכילו אמנם ואם י(. וייסרום' וחזרום שכחום
וחשיבותם, ערכם בזה נגרע לא זה בכל ה(, המסורה לזכירת למשען הדים, של קשר

 איהרען נאך זיננקונסם דאווידישען אלסען וער פאן שפודען •אונסערווערפליכע שפיירל: א(
.1740 שטוסנארם .*נאטען סאנען, סט־מסען, א־נטערשיעדענען דייסליך

 או קולות, חמש יולידו והמלבים קס״ג: סימן הרסי, יהודה להקראי הכופר־ •אשכול עיי' נ(
)בשורוק(. או )בצירה(, א )בחיריק(, אי )בקמץ(, א )כחולם(,

.157 דף ח־א, מחיק, דער נעשיכטע אללנעמיינע פארקעל, נ. י. עיי': ג(

 דער הערשסעללבארקייס דיע אונד שסראכנעזאנב דען א-בער ארענז־כ: א. לעאפאלד עיין ד(
.1867 ברלין ח״ב. וואקאלענסוזיק. אלסהעבדעאישען

.11 ,21 ,3 דף ח״א, הנ״ל, בספרו פליישעד אוסקר ה(



י■61 זז:;סים

 ומפורטים. ברורים יותר זמרה תוי אומה שום אצל עוד היו לא ההיא בעת כי יען
 נחשבים. האחרונים העמים )שני והכנענים המצרים ההודים, של ציוניהם כל כי

 היתדות כתב ידי על הראשונים הזמרה תוי לממציאי הזמרה, חוקרי דעת לפי
 מסורה בין רחפו היונים של ה״נומים" וגם (,הירוגליפים- - החרטומים וכתב
 עניים כי אם דבריהם ולפי למעלה. ראינו כאשר שבכתב, זמרה ובין פה שבעל

 הם עולים איכותם, בביאור גווידון של הנגינות תוי אל בערך הטעמים פסקי הם
 הרופא אברהם ,לר הגבורים ובשלמי כמותם. בקצור האחרון תוי על בערכם
 ידיהם על לציין ליהודים, אשר הנגינות טעמי הם נוהים כי נאמר, הספרדי
 הנקראים הי״א, במאה גווידון המציא אשר הנוטות מתוי שלמות, מנגינות

 רק תו כל יציין הגווידונית בסיסטמה אשר תחת כי הגווידונית", "סולמיסציה
 חלק קטנה, מילודיה גם או שלם, זמרתי רעיון איזה להשמיע נחפוץ ואם אחד, הד

 מילודיות ■ע לחשב היהודים מספר׳-הבינו לאין בתוים להרבות עליני מהרעיון,
 את נקח למשל, אחד. תו ידי על יחד נקשרים שונים הדים איזו של שלמות

אסתר: במגלת הנעימה המילודיה

ש - רי פ ־ רם ו ־ מדי

־-ע! ---------

 לכתוב עלינו הלא גווידון, לתוי הזאת הטרופית המנגינה את נעתיק ואם
 בשב־לו ידרוש "זרקא" הציון למשל, ישן. הירוגליפי תו כל על חדשים תוים שלשה
גווידוניים• תוים עשר אחד

זר - קאז

 שנים של גרו•:־ סלסול המשמיע בקצורו, הנפלא ,,"פזר הציון אדות על ידבר ומי
כזה: מודרניים, תוים עשר

פ - ז ר
 והמצועצע 1המםולם־ המזרחי לטעם בכלל מקבילים העבריים הטעמים פסקי

 ידעו כי מחל־ט, וויטמבדג אוטא החנם בקצורה. המצוינת העברית השפה ולסגנון
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 באותיות שלביו את וסדרו מדרגות שבע של הזמרתי הסולם את רק לא היהודים
כזה: הטעמים, נגינת על־ידי בההרמוניה השתמשו גם כי־אם ז', עד הא׳ב

.וסלוק מנדן יי- "ל יסזסן■ 0
.וגרש טפחא " 9 " סיקיניי ם

גך^?ם
וקדמא מדכא " " " יזיז פ

הביר
כפולה מרכא " " " קו_יךםי ?
ופזר לןטן זקף " " , קווינטי 0

גדול זקף
ואתנךותא מהפך

סגול " , ״ ס?ןסםי *.
וזרקא ך?י¥י
ן־ךגא
ושלילת ירח

::( לי;ה וקךגי קטנה תלישא ״ . . ,סיסים 3

 שבמנגינה היסודי הקול על תמיד תנוח פסוק וסוף הסילוק נגינת דעתו, לפי
 על כפולה ומרכא )דומיננטי( החמישי הקול על האתנחתא שתנוח כמו •טוניקה(,
 כשירת כפולים, בטעמים המסומנים הכפולים המזמורים נ(. ועוד הרביעית, המדרגה

 הימים )דברי בשמו' קראו לה׳ "הודו וההלל ח<*י תחלים ב;*כ ב', )שמואל דוד
 אשר מנגינות מיני לשני מקבילים שלהם ד־״ונים הטעמיט ק׳ח(, תהלים ט'ז> א',

 נפרוזאית• חפשית דיקלמציה היא האחת המסורה: בעלי בין המזמורים עליהם נשאו
.)שירית• מליצית היא והשניה

 שכלולה, מרום את החדשות הנוטות כתיבת שהשיגה אחרי היום, גם והנה
 בכל־זאת הלא שלו, התג עם יוד של קוצו אף הנייר על למסור בידינו יש כי עד

 המנגן או המזמר בתפיסת תלוי וטעמן הפה אחרי המנגינות כל עתה גם הולכות
 ודקות הטבעי כשרונו הכללי, חנוכו ערך לפי הכל הנואנסים, את פותר הוא ואיך

אחת נעימה מנגנים שני ינגנו או מזמרים, שני יזמרו אם כי עד הפרטית, הרגשתו

גופיגברג. ,71 דף חסלה, כעל נר: אברהם א(
 לנו הסעמים .והגיון וז״ל: קס״ג, סימן הנ״ל הביפר אשבול בם' גם עיי' הנ-ל. בספרו ארעגדס נ(

וכבד". וקל ומלין מלין בין ונבין גרגיס לא פעם אין ושאם ועבדים משרתים מעסים הם אשר להבין
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 של החיים סוד וזהו השומעים, לאוזן בפתרונה בכל־זאת הפדל שכתוב", ,כמו
 הנמסר מתכת של גזר לאיזה להתהפך אופן בשום תוכל לא אשר הנשמה, לשון
 אחד ובסגנון אחד בקול תמיד המצלצלת נפוחה למכונה אי שהוא, כמו ליד מיד
 מן כי־אם ה״כתיב" מן לא תמיד יתרגש והשומע וגרעון, הוספה בלי נופחה, ביד

 במנגינה המחבר עם אשר מהנשמה כי־אם החיצוני, מגלמה לא כלומר, ר.,קרי",
 זה על־ידי ולהעשות סודה עד לבוא המשכיל המזמר על אשר שלה, השיטין" ,בין
 עברם אחרי הטעמים, פסקי קריאת כי עוד, להתפלא נוכל האם — ביצירתה, שותף
 לנוסחאות עתה תתפרד גלותנו, שנות בכל פיות אלפים ואלפי שנים אלפי דרך

!ז שונות
הנוטות(. )עיין הטעמים פסקי למנגינות מסורות ארבע
 אשכנז יהודי של זה ובין רוסיה יהודי של הנוסח בין אשד ההבדל

 גם מעט יפדל כן כמו כאשר אחדים, לטעמים רק נוגע והוא מאד, דק
 הקלים השנויים א(. ברלין בעדת המקובל הפרטי מהנוסח הכללי האשכנזי הנוסח
 ה,קוראים". החזנים של והסלסולים הצעצועים אהבת תולדות הם הללו
 והעשירה מכולן הרכה ואפריקא; מצרים של זו היא הנוסחאות מכל הדלה

 הספרדית; היא וחרומטים( קולות ופצילי אלכסוניים ובמשעולים בסנטימנטליות
 והרוסית־ליטאית. האשכנזית־פולנית היא זמרתית והיוקר מכולן הרחבה

 בארצות המצוינים הזמירות מנעימי החזנים על־ידי נתיפתה האחרונה
 וביחוד ספרד, ארץ אשר החדשה, הזמרה אבק לתוכה שהכניסו אלו,

נשארו ולכן מנגינותיהם, מזיו ליהנות זכו לא ואפריקה, מצרים
 כי מכולן, העתיקה היא המצרית הגירסא פטיס, החכם דעת לפי וקשיותן. ביושנן
.1ב שמה אותה הביאו השני הבית מימי הגולים

 אולם המקומות; שנוי על הטעמים של הזמרתי ההבדל נוסד ראינו כאשר
 שנתקבלו ידועות, פרשיות כי : העתים בשנוי בכלל התלוי שני, הבדל עוד ישנו

 מבשבת אחר באופן אז מנוגנות נוראים", וב״ימים בצומות בחגים, לקריאה
 ברמה לשלשל הטעמים: שמות הוראת אל זמרתם להקביל ישתדלו אז גם פשוטה.

 במנוחה לנוח הפשטא, על בהרחבה להתפשט הפזר, על עגולים לפזר השלשלת, את
 בנעימה אך - ועוד, פסוק סוף על האהרונה הנשימה את ולסיים האתנחתא על

 :השאלה על לחוד. ולצומות לחוד נוראים לימים לחוד, לחגים המקובלה אחרת,
נוכל לא — השונים המועדים לפי האלה הטעמים נעימות נשתנו מי וביד מתי

.1904 ברלין, .8 דף נעזאנב, זינאנאנאלע דער פרלעדמן, א' א(

.445 דף ח״א, מח-ק, לא דע זסענערא? היסטואר פעטיט, ב(
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 רבת־הפרצופים לתמסורת בכתב ושארית שם לתת רק הוא פה רצוננו להשיבן
ישראל. תפוצות בכל המקובלת

פשוטה לשבת ההפטרה לקריאת הטעמים מנגינת
(.379 דף הגופות )עיין

 נגינת על הזמרתי וביפיה ברכותה עולה בהפטרה האלה הטעמים נגינת
 של קול פקודה, של קול אימפרטיבי, הד מצלצל שם התורה. קריאת של הטעמים
 תעשה. לא ומצות עשת מצות ואזהרות, חוקים העם את מגבוה המצוד. מחוקק

 חוקים, על לא מיוסדת שבהפטרה הנבואית והיהדות ונביא, מטיף הד נשפע יפה
 פתרונה גם כן ועל והגיון, אנושות על אדם, בינת אל יותר הקרוב מוסר על רק בי־אם

 כי הוא, לב אל לשים שראוי מה הלב. ועל האוזן על להתקבל נוח יותר הזמרתי
 כי אם ,מול", בסגנון שבפרשה האחרון פסוק סוף נגינת יוצאת התורה כקריאת

 ובנעימת תוגה; שמחה אחרית כעין — ,דור', בסגנון היא הטעמים של המנגינה בל
 מרובה )מול( וצלתה ושמחה, יגון בין דרכה המשרכת פשוטה, שבת של ההפטרה
 של הנעימה כל .*ה,דור של טובה בחתימה תמיד זה כל עם תסיים )דור(, מחמתה
 של הראשון הפרצוף על או היונים של האיאולי הסולם על בנויה הזאת ההפטרה

 בכל היאסטי הסולם יצלצל ובחתימתה ד׳(, כרך חזנות )עיין ישתבח" של ,טעם
 השבת", ,מקדש עד ההפטרה שאחר הברכות כל את המפטיר יזמר ועליו בהירותו,

 להסולם בבנינו הדומה הראשון, בפרצופו פורקן" ,יקום את מתחיל והחזן
היאסטי. הסולם אל ביותר לקרוב הנחשב היונים, של המיקסולודי

נוראים ימים לקריאת הטעמים נגינת
(.379 —370 דף הנוטרת׳ )עיין

 בנינה כי אף מאד עתיקה והיא שיבח. הדרת עליה נושאת הזאת הנעימה
 הולכת היא ■?״ המדרגה על הוא )טוניקה( ויסודה המיקסולודי הסולם כבנין הוא

 סחור סחור סובבת ״0־ השניה המדרגה על כולה ורובצת ואנה אנה ומשתרעת
 על כאלה סבובים ■?,. היסודי הקול על המשא כל תפיל ואז פסוק, סוף עד קץ בלי
 אשר הטפל הקול העתיק. העולם של בהשירים רק נשמע שבסולם טפל קול

 מתחלתה הכבודה כל את זה על־ידי נשא ואשר המנגינה מחבר על במקרה נתחבב
 א(, קורנס" ,טונוס בשם והרומאים פרוזודיא" ,מידיא בשם היונים קראו סופה ועד
לקבל מוכשר היה וקול קול כל אך שבסולם. החמישית המדרגה על לרוב והיה

 ליטורניע' זינאנאגאלע מאדערנע דיע אוגד זולדעריזמוס ,דער סינקאוופקי: סנתס עיין א(

.1905 ווינן, .16 דף
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 ואז החתימה, עד )סקונדי( השניה להמדרגה נתנה יתרה וחבה זו, התמנות עליו
 ותנח ממחבואו היסודי הקול נתגלה גמור, סיום לפסוק המחבר בדעת היה אם

 השעפים שתי על ופוסחת הנעימה מלפפת פה גם הראשון. מקומה על המנגינה
ב,דור". הטובה חתימתה תשמיע ואז תומה, עד .דור" ושל *,מול של

איכה מגלת לקריאת הטעמים נגינת
(.380 דף הנוטות, )עיין

 השתפכות תוכה, כלה: ועד מהחל ברורה איכה מגלת של הטעמים נגינת
 ישתבח" ,סגנון של האחד הפרצוף על או האיאולי, סולם על בנוי ויגונה, הנפש
 —׳ס. 61/3 ׳{ 2׳ 31/2 ס 0׳ .׳!< כזה: העתיקה, מקדשנו מזמרת שליש התופס שלנו
 שהרי האלה, הטעמים פסקי כל על השונות בקהלות שונים צעצועים רבו כמובן

כזאת. לאומית קינה על הנפש בהשתפכות משקל שווי להחזיק אפשר אי

אסתר מגלת לקריאת הטעמים נגינת
(.381 דף הנוטות, )עיין

 של הטעמים: נגינות של ערבוביה תכיל אסתר מגלת של הטעמים קריאת
 מכל הזאת המגלה היא עשירה כי יען קינות, ושל הנביאים של פשוטה, שבת

 ההופכות זו, את זו הסוחפות הפתאומיות התמורות לרגלי השונים, בצבעיה המגלות
 ולאבדון, ליגון ומגאון לגאון מיאוש גבוריה ואת הקצה, אל הקצה מן החזיון את

 להשתוממות, עד כל־כך רבה במהירות החולפת והערבוביה הטפש. המלך כרצון
- הנגינות. טעמי בחלופי כן גם מתבלטת היא

 חשבתי אשר הזמן, על־ידי או המקום על־ידי ושנוייהן האלה הנגינות כל
 ,מנגינות או שבכתב" ,זמרה בשם נקראות להיות בכל־זאת ראויות הנה, עד

 המקובל בנוסח וברור קבוע הד לנו נותן האלה מהטעמים תו כל כי יען קבועות',
 האלה הטעמים תוי עם מליצה איזו להגיש עתה גם נוכל כי עד ובזמנו, במקומו

 ספרד", ,נוסח רק עליהם ולציין רבו, בית של תינוק לכל וגם בתורה קורא לכל
 כחפץ בנעימה אותה ויקרא וכדומה, ואפריקא" מצרים ,נוסח אשכנז', ,נוסח

 איש מפי איש במסורה אלינו באו אשיר קדושות, מנגינות עוד יש אולם המחבר.
 הים', ,שירת כעין מתורתנו, שונות מליצות קריאת על הספר, בתי מורי על־ידי

 רבות, ועוד נעשה", אשר כל את ידע ,ומרדכי או ארם', מפדן בבואי ,ואני קינת
 תלויה ישותן ובל המלות אל יחם איזה חסרות שהן ורק בתכנן, מאד העשירות

 בכל כמעט הן ומקובלות שיבה הדרת רופפת האלה המנגינות על גם באויר.
 יעל הטעמים, פתרון על־ידי ולא כללית, הסכמת על־ידי רק אבל ישראל, קתלות
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 קנו אמנם ואם מסירתיות". אי״מנגעות פד," שבעל זמ־ה־ בשם נקראות הן כן
 פורחת זאת בכל מהראשונות׳ פחות לא בישראל, אזרח זכות האחרונות גם להן

 ורק מחבריהן, שם ועל בריאתן תחילת על לעמוד נוכל ולא באויר אזדחיותן
נחמד. כאוצר בשבילנו אותן שמרו והמורים המלמדים

 כל של והאקצנטים הזמרתיים הציונים בכפרות הבקי המוסיקאלי הקורא
 *ה״מודי ההודים, של ר״ראגא"וה״סווז.רא" החינים, של ה״לי" כגון העתיקים, העמים

 המאוחרים היונים של והטרופים" ה״פרוזודיות" העתיקים, ההילינים של וד״גומים"
 מרותק היה אשר הגריגוריאני האנטיפונאריום והיי הערביאים של ה״מכמה"
 העתקות,- ממנו ויש ונשרף, נרומי השליה פטרום במקדש להבימה זהב ברתוקות
 והגרסות הנוסחאות בפתרון השוררים ובוהו התיהו את כשיראה הזה, הקורא
 על ברורה מסקנה לידי בהכרח יבוא הספקות, מפני תו כל על צצו אשר השונות
 מכל יותר רב נגוני, וקשר הגון זמרתי כתב הכילו כי הטעמים, פסקי ציוני אדות
 שנות אלפים אחרי לנו משאירים היו לא בך, אלמלא כי ;האחרים העמים ציוני

 של רב ערב אם כי נוסחאות, ארבע אי שלש רק לארץ מארץ ונדידה טלטול
שונות. נוסחאית

ופולין. אשכנז נוסח .1

תלי - שא■ - לא-אז
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ספרד. נוסח .11

זד - קא ס - :•ל מו - נח מו - נח

דול מד - כא תפ - הא נח-מר תא-נח-את

תש - הא

לה-דו קד - מא לא-ואז גר - ש - ים

סוף פ - סוק של - ש - כת

ומצרים. אפריקה נוסח .111 ^2
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תל' - שא קט - :ה תל• - שא נ - לה-דו

וליטא. רוסיה נוסח .17 ^2
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