
  :מוזיקאיהמגולמים בגוף ה ועונג משמוע

 ובפדגוגיה המסורתיתהקלאסית התבוננות נוספת בהוראת הנגינה 

 דן שגיב

 תקציר

הנחלה של מתאפשר בזכות כתרבות גבוהה ומובחנת המוזיקה הקלאסית של  השימור

מדגישות את הממשמעות את הגוף ושיטות הוראה קפדניות הביטוס של נגן באמצעות 

במאמר זה, המבוסס על מחקר אתנוגרפי, אבקש  בצע הקלאסי והווירטואוז.אידיאל המ

ולשאול על  ,להתבונן בשיעורי נגינה יחידניים כזירה מרכזית לעיצובו של הביטוס זה

 משמעותן של פרקטיקות ההוראה המתחוללות בחדר הלימוד בין המורה לתלמיד.

בשיטות ההוראה במהלך העשור האחרון נכתבו מאמרים ביקורתיים הרואים 

פרקטיקה משעתקת ומכנית המבנה תודעה אחידה, הנוטלת מהגוף את המסורתיות 

אל מול  הכוח היצירתי הטמון בו, ושמטרתה העיקרית היא לשמר את המבנה הקיים.

יסודות ממשמעים להתבונן בשיטות ההוראה הללו לא רק כ גישה זו אני מבקש 

 סיפוק, הגשמה ועונג לתלמיד. העשויות לאפשרשיטות אלא גם כוממשטרים, 

דע הגופני אינו נרכש ה לספרות הפנומנולוגית, אבקש לטעון שהייבאמצעות פני

 גופונדרש "לחצוב" ב תלמידה .ותיצייתנ תגובותכבפעולת אילוף המבוססת על התניות ו

מבקש המורה להקנות  ההמושלמות אות מושגתבאופן רצוני, עד אשר ו, רב בעמל

לצד ההיבט המשעתק והמדכא של הוראת הנגינה, ניתן להצביע גם על  על כן, לתלמידו.

היבט אישי, יצירתי ודיאלוגי, הבא לידי ביטוי באמצעות הגוף לאורך הליך הלמידה 

 כולו.

 : הביטוס, הוראת הנגינה, פנומנולוגיה של הגוף, שעתוק תרבותימילות מפתח
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 מבוא

מוסד הקונסרבטוריון, שהחל את דרכו כבית ספר להכשרת נגנים צעירים בפריז של 

, הפך ברבות הימים לאחד מהמוסדות החשובים ביותר שמסייעים בהמשך 48-המאה ה

 שימורה של תרבות המוזיקה הקלאסית המערבית. בישראל ייעודו העיקרי של מוסד זה

באמצעות שיעורים  הוא בהוראת הנגינה לילדים ונוער במסגרת בלתי פורמלית

במרבית  מקובלת האירופית עדין המסורתית יחידניים. מתכונתה של הוראת הנגינה

קשת הגוונים של מכל  רביםבני נוער ו ילדים אליה ומושכת ,בישראל הקונסרבטוריונים

 . החברה הישראלית

הקלאסית איבדה את ההגמוניה התרבותית  בעידן הנוכחי, בו המוזיקה

 כיצד ושיטות ההוראה המסורתיות נחשבות למיושנות, עולה השאלה הייתה לה,ש

 נגנים צעירים רבים .רב וזוכה לביקוש דיקותאב משתמרתהיא בכל זאת תרבות זו 

על אף וזאת את כיתות הלימוד בקונסרבטוריונים, לאורך שנים לפקוד  ממשיכים

 למידה המלווה בקשיים רבים ובהיקף עצום של תסכולים לאורך הדרך. שמדובר בהליך

ולבחון את דרכי החיברות של ציץ אל כיתות הלימוד, במהלך דיון זה אבקש לה

 אתנוגרפי שערכתי-על בסיס מחקר איכותני התלמידים אל עולם המוזיקה הקלאסית.

המורים,  עםות עומק , שכלל תצפיות בשיעורי נגינה וראיונבקונסרבטוריונים בישראל

ביקשתי להבין כיצד שיטות ההוראה המוכרות בקפדנותן ממשיכות לשמר עצמן ולהיות 

, ובאילו אמצעים לדור הבארלוונטיות גם בעת הזו; כיצד טעם ותודעה מועברים 

ת המוזיקאים על מנת להצליח ולשייך את התלמידים לקהילנוקטים פדגוגיים המורים 

ייכים אליה. במילים אחרות, בקשתי לבחון כיצד מעצבים עצמם משת הקלאסיים שהם

 .הביטוס של נגן

, המהווה פייר בורדייה הגדיר את אופן מימושו של מושג ההביטוסהסוציולוג 

ככלי המבקש לעצב דעת ותודעה באמצעות הקניית טעמים,  מושג מפתח בהגותו,

ע תרבותי וחברתי בהתאם לתפיסתו, הנחלת יד 1.העדפות, הרגלים ונורמות חברתיות

, נדרש ללימוד קפדנישלעתים  ,הגוףעשה בצורה האפקטיבית ביותר באמצעות ית

 והמחוות המקובלות אינטנסיבי ולאורך שנים, עד אשר יכלול בתוכו את הדקויות

התלמיד נדרש . כך גם בתחום הוראת הנגינה לתחום חברתי, תרבותי או מקצועי.

נושא מטען תרבותי רחב, והוא עושה זאת להתאים ו"להתיך" לגופו כלי נגינה ה

   באמצעות העמקה גופנית והיכרות ארוכת שנים עם הידע הנדרש.

של הוראה מסורת  מתבססת על הנגינה שיעוריב הפדגוגיה המקובלת

למתחנך  פרקטיות מיומנויות מבקש להקנותאית, בה המורה משמש כמאסטר הישולי

הנוצר במגע עם אמצעי טכנולוגי, גופני הדע ילרוב את ה מדגישלימוד מסוג זה  הצעיר.

כלומר, התלמיד אינו  2.תובנות חברתיות ותרבותיות כבדות משקלגם מקפל בתוכו הו

התרבותי  את כל הידעלעצמו רוכש גם כלי נגינה באופן יעיל, הוא  תהפעלעוסק רק ב

מתאפשרות אך ורק באמצעות  הנגינהפרקטיקות ואכן, הנלווה לפעולה הגופנית. 

                                                 
1

 Bourdieu, 1990 

  Lave & Wenger, 1991
2
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 וממשמעותשיטות הוראה קפדניות בהן מתאפיינות הטמעה גופנית רחבת היקף, ו

ערכיה האליטיסטיים של המוזיקה את ו וירטואוזיואידיאל הנגן ההמדגישות את 

, תומחשבדפוסי  התלמיד עשוי לשנות את באמצעות הטמעה גופנית זו .הקלאסית

 כך שהוא משנה את ךתוולמצוא עצמו מזדהה עם העולם התרבותי אליו הוא נחשף 

"חינוך גופני" מתווספות  משימות לימוד רבות שעל אותו יש להדגיש שמעל הרגלי גופו. 

התלמיד לעמוד בהן ולהתמודד עמן: קריאת תווים, פיתוח חוש קצבי, יכולות הבעה 

הממד  עתעם כל המשימות הללו התלמיד נאלץ להתמודד בעת ובעונה אחת,  עוד.ו

 רכזי במערך לימודי רחב היקף זה. הגופני הוא הנדבך המ

כאמת שאין עליה שנים ארוכות נדמו שיטות ההוראה המסורתיות במהלך 

לא עלתה מהספרות כל צורת חשיבה חלופית על הפדגוגיות המקובלות. עם עוררין, כך ש

מאמרים  נראה שחל שינוי, עת התפרסמושני העשורים האחרונים זאת, במהלך 

 המסורתיות הוראההבשיטות גר ולראות ילקרוא ת מבקשיםביקורתיים רבים ה

טענו שהפדגוגיה המקובלת  השוניםכותבים ה 3.מיסודהומכנית  דכאניתפרקטיקה 

ה הנוטלת מהגוף את הכוח היצירתי הטמון בו, ושמטרת תודעה אחידה להבנותמבקשת 

  .ולאלף את גופו של המתחנך הצעיר א לשמר את המבנה הקייםוה תהעיקרי

הגוף כדרך דכאנית משטור  אבקש להרחיב את ההסבר עלון זה במהלך די

באחדות פדגוגית ובדידקטיקה  תאפייןמ המוזיקהעור יאכן שליצירת הביטוס של נגן. 

 לטענתי את אותה עבודת גוף ניתן לראות שיש בה יסודות ממשמעים וממשטרים, אך

בו , ניתן לזהות ל הגוףש וטכני סיזיפיבצורה מורכבת יותר. לצד משטור יומיומי ואימון 

, הגשמה ועונג שאינם כה גלויים במבט ראשון. בכוונתי להתבונן הנאהיסודות של גם 

 ,המנגןעל הגוף גם מנקודת מבט פנומנולוגית מחדש בפרקטיקות ההוראה המסורתיות 

ניתן להצביע גם על היבט יצירתי ואישי  ניכאהדלצד ההיבט המשעתק וולהבחין בכך ש

בעקבות אלה, אבקש גם לתהות  לידי ביטוי לאורך הליך הלמידה כולו.ת בכל זא יםהבא

 תהפנימי ןמורכבות כאשרמסורתית, קלאסית ועל פרקטיקות שימורה של תרבות 

  משך דורות רבים.להמשך קיומה  את תמאפשר

  היווצרותו של הביטוס של נגן

המשמש גם  רי, פופולהמפגש השבועי בין המורה לנגינה ותלמידו הוא מעוז חינוכי 

ובמקומות  , במתכונת דומה,שנים רבותלאורך כ"בית גידול תרבותי", וכך הדבר נעשה 

המורה והתלמיד עוסקים , בהתאם לפדגוגיה המסורתית 4.עולם המערבירחבי הרבים ב

בדרך  עילות לחבר את הגוף לכלי הנגינהב"חציבה" תמידית אחר דקויות ודרכים י רבות

לסוגיית התבטאה באופן מעניין ביחס  ,נעמה, מורה לקרן יער. הטובה והיעילה ביותר

 :כך ענתה, לימוד נגינהראוי של תהליך לדעתה . כששאלתי אותה מהו ףהגו

. אבל במקביל לזה, אני כל הזמן מזכירה טוב יהיה בסיס טכני קודם כלש]...[ 
הם לא מפעילים מכשיר, אלא הם עושים ש ,שהם מנגנים  [לתלמידים]להם 

                                                 
 Holgersen, 2010; Bowman, 2004/2005;  Roberts, 2004; Maus, 2010 ועוד 
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Sink, 2002; Taetle & Cutietta, 2002 
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מבחינתי, כלי הנגינה הוא המשך של הגוף של התלמיד, הוא . זיקהמו

extension ברי הגוף ישלו. במקום לשיר, הוא מנגן. הביטוי הוא כאילו מתוך א
 .[...] שמתחברים ישירות לקרן

 את חשיבותו של הגוף כסובייקט בעל יכולות הבחנה מדגישיםדבריה של נעמה 

ת, קוגניטיבית ופיזית. לתפיסתה, תפקידו של התעצבות בתוך מסגרת של חוויה רגשיו

בין גופו של התלמיד לכלי הנגינה כאילו חד הם. כך  "התכה"המורה הוא לאפשר את ה

היא מבקשת להפוך את כלי הנגינה,  .עולה וצפה מורכבות המשימה העומדת בפני נעמה

מה , בדושמופעל ברובו באמצעות הידיים והנשיפה, לחלק אינטגרלי מגוף התלמיד

 מהי הפרקטיקה שבאמצעותה מתבצעתכיצד היא עושה זאת?  מיתרי קולו של זמר.ל

 זו?  "התכה מסתורית"

 התשובה לכך מורכבת, ומסתבר שישנם מספר ממדים שניתן להצביע עליהם

. חלקם גלויים לעין, והאחרים עת עוסקים בשאלת עיצובו המחודש של הגוף המנגן

והפופולריות  אחת השיטות המרכזיות את ציין ראשיתכנראה נסתרים ממנה. א

הדרך הבסיסית והגלויה ביותר בה מבקשים  למרבה האירוניה, .הוראת הנגינהב

המטרת אינספור היגדים באמצעות  המורים לעצב ולשנות את גופם של התלמידים היא

 .בקרב הנגנים הצעירים לתקן, לשפץ ולעורר מודעות גופנית האמורים מילוליים

שבדקו התנהגויות בולטות של מורים לנגינה הצביעו על כך שההיבט  מחקרים רבים

על  5.המילולי תופס חלק ניכר מזמן השיעור עד לכדי יצירת אופי רציונלי וטכני בשיעור

אינה נמצאת ווכמעט  , מקובלת בקרב רבים,בשטח מובנית מאליה שיטה זופניו, 

ובדים רבים מהמורים לנגינה כך עועל שיטה זו, עוררין אין . במודעותם של המורים

 בתחום המוזיקה הקלאסית.

שיעורי נגינה אודות פרשני -פרסמו מחקר אתנוגרפי 6,וסטוואל וווסט למשלר

בהתאם רורות ביחס להתנהלותם של המורים. בנורבגיה והגיעו למספר מסקנות ב

 אופניקריאת תווים והקניית מיומנויות של עוסקים בעיקר ב המורים רוב ,לדבריהם

מעט ואינם מנגנים לאורך השיעור. המורים מתמקדים בעיקר כ, והנגינה כלישל  אחיזה

בהיבטים הממשיים של המוזיקה הכתובים על דף התווים )הוראות הביצוע, הקצב, 

נמצא שהם מדגישים הרבה יותר את הפן הטכני והרבה  -התווים וכדומה(, ולבסוף 

וע וכיצד נוצר מצב זה. הגוף, שהוא כה לא ברור מדאם בכלל. , פחות את הצד ההבעתי

 ה שלבדיקמרכזי בהליך לימוד שפת המוזיקה, אינו מתעצב מחדש בעקבות ניסיון ו

 עצמו, אלא סביב תהליך שהוא בעיקרו קוגניטיבי.

  עלייתה של ביקורת החינוך המוזיקלי המסורתי

החינוך  רבים מתחום וגיה המסורתית, כנאמר, מעסיקותהפרקטיקה של הפדג סוגיות

 בהגות במהלך העשור האחרון הוצפו כתבי עת שונים, והמוזיקלי ברחבי העולם

הוראת המוזיקה. השאלה הנעשה בתחום לקרוא תיגר על ת והמבקש תוובביקור

                                                 
 Sink, 2002; Kennel, 2002; Lennon, 2002; Rostvall & West, 2003a 
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 Rostvall & West, 2003a 
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המבקרים, היא האם השיטות חלק מכחוט השני בדבריהם של  תברועההמרכזית 

וויין באומן למשל,   7.ידההמסורתיות מעניקות לגוף את המקום הראוי לו בהליך הלמ

אחד מההוגים הבולטים בעשור האחרון בתחום הפילוסופיה של החינוך המוזיקלי, 

בה המוזיקה נלמדת שמותח ביקורת רבה על השתלטות המחשבה הרציונלית ועל הדרך 

לדבריו כל הרגל גופני שהמורה מקנה לתלמידו הוא תוצר של בהתאם צאת לפועל. ומּו

חשבה שכלתנית, כך שהמוזיקה נוצרת אך ורק מדימויי גוף הנשלטים פעולה מילולית ומ

נעמה מבקשת המורה ממערכת ההיגיון. לצורך העניין, ובהתאם לרעיונותיו, כש

 מילולייםבעיקר משתמשת באמצעים "להתיך" את קרן היער לגופה של התלמידה היא 

 יםמחפש לגות שלה,, או שאר הקוהיאאין . צירת פעולה זושם יהסברים למיני ומחפשת 

תפקיד  היות בעלפניות. בדרך זו, הגוף, שאמור לאחר דרכים חלופיות של התנסויות גו

נחיתות אל מול המחשבה וההוויה השכלתנית. ניתן לעמדת  מובאמרכזי בהליך הלימוד, 

 ביטויים רבים בשטח. של באומן למצוא לרעיונות הביקורתיים 

עם  על משמעותה הרגשית של יצירהיון מנהלת ד ,ויולהוכלנית למשל, מורה ל

לדבר על המוזיקה.  מתחילים :מתקדמת, ברמה 48בת ה תלמידמדובר ב. שני תלמידתה

מוזיקלי מעניין ביצירה, שלדעתה הוא שגרתי -כלנית מתארת מהלך הבעתי, חוץ

, היא אומרת, ולכן הטקסט "זוהי יצירת יגון"קבלה.  -התרסה -ביצירות ליריות:  עצב

שני  אפילו מעניין מאוד. לי כדאי שיפורש בהתאם למהלך רעיוני זה. מעניין.המוזיק

העצב אינו דורש ": . כלנית ממהרת לרסן אותהתיתצמוענגינה מתחילה שוב, ופותחת ב

חייב אצבוע ה :הנה מתחילים לבוא הפתרונות הטכנייםומה עושים?  ."עוצמתיות שכזו

צרכים להיות דגשים הבין המיתרים, תר טובה יוהחלקה יש ליצור נכון יותר,  לשבת 

בהתאם כן שהכול יהיה תחביר נכון יותר, ויצירתו של נכונים בתוך הפראזה למען 

יותר ויברטו. מעברים בין צלילים. פעם עם הקשת. פעם  .לאווירה. ויברטו. פחות ויברטו

 בלי. פעם קשת ארוכה. פעם קצרה. כלנית מאוד מרוצה, והיא אף אומרת זאת לשני

שכה קשובה לדבריה ושותה כל הערה בצמא. כל כך בצמא, שאם "הולכים" על הדימוי 

 .השדה( מחקר)מתוך  ."מים צוננים חיח, וכלנית מגישה להצשני מתהלכת במדבר  - הזה

ת ישל כלנית עלו תובנות רבות ביחס לאופני ההתנהלות של "פדגוגי יהבשיעור

 ארהיאותו היא ת י בעל מטען רגשיכלנית מבקשת לממש מבע מוזיקל .הגוף" בשדה

להשאיר את הרעיונות המופשטים או בכוונתה באפשרותה (, ואין קבלה-התרסה-עצב)

שהיא ציינה כמילים ריקות המרחפות  באוויר. באמצעות סדרה ארוכה של פרוצדורות 

קשתות, היא מבקשת , כמו אצבוע, החלקה, דגשים, ויברטוגופניות הוראות וטכניות 

לממש  תלמידתהאת  גשי הגלום ביצירה. היא אינה מעודדתהפוטנציאל הרלממש את 

אפשרויות חפש מיני אינה מכוונת אותה לו  הגוףעצמאי של את המבע באמצעות חקר 

רפלקציה עצמית כלשהי ביחס  היא גם אינה מתרגלת עמהכאלה ואחרים. גוף  למנחי

 בחייה כמוזיקאיתלה של אקבלה" ומקומם -התרסה-למהות הרגשית של המילים "עצב

מילוליות -של הוראות טכניותארוכה סדרה כ השיעור מתנהל. בפועל, או כאדם

                                                 
 Holgersen, 2010; Bowman, 2004/2005; Roberts, 2004; Maus, 2010 
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ולייצר מבע  ""לעשות את העבודה וכל אלה אמוריםמתרגמות לטכניקה גופנית, ה

 .מכוח עצמיותו מוזיקלילמבע  מתורגםהטכני , ובקיצור .מוזיקלי למהדרין

אכן , ששיעורי המוזיקה קריםובהתאם לדברי המבאם כך, ניתן לטעון, 

המזמן חוויה מהזן  אירועקוגניטיבית ולא כ-שפתית-מתנהלים כמערך של הבנייה לוגית

)כמו זה של  בשל האופי הטכני והממשמע של שיעורי המוזיקהשהרוחני או הרגשי. 

על בסיס של  ים, ומושתתותודכאנ ותשמרננושאים ממד רחב של  םה ,כלנית למשל(

השיח הרגשי מאחר ובנוסף, פנית באמצעים לינאריים ורציונליים. טרנספורמציה גו

היא מאוד תכליתית  הםכמעט לחלוטין מהשיעורים, האווירה ב יםנעדר וההבעתי

אין דיון כלשהו על משמעות המוזיקה והצלילים, אין כל עיסוק בהיבטים . ומהירה

דרך כלל עשייה יים העולים מהמגע הישיר עם כלי הנגינה, ולמעשה ישנה בטטהקינס

 . ממוקדת מטרה מוכוונת ותכליתית

, ודברי הביקורת כלל ועיקר במהלך המחקר התחוור לי שהדבר אינו פשוט

 במהלך התצפית בשיעורה של. ינם משקפים את התמונה בכללותהכנראה אהצולבים 

פגת כל מילה בהנאה, וכפי שנכתב, ו. היא סשל תלמידתה ראיתי את גופה ועיניהכלנית 

 התמכרהכל כולה  ".מים צוננים מגישה לה המורהחיח, וצמתהלכת במדבר כאילו " היא

בשיעור זה, כמו גם  עלה בדעתיבהתרגשות להליך הלמידה הטכני כביכול, ועל כן 

אחרים, שכנראה ישנו צד נוסף שאינו נגלה לעין בטכניקת ההוראה רבים בשיעורים 

" כפי שרמזו שות מאולפתי"מו כלנית כאחר  אינה רק הולכת תלמידהההמקובלת. 

ממדים  ,ככל הנראה ,בתוכו , שמקפלבאמת נהנית מהתהליךכנראה , היא ותהביקור

  .נוספיםרבים 

 התבוננות מחודשת בפדגוגיה המסורתית

 הליך פדגוגי המדכא את הגוף והתודעהשיעורי הנגינה הם תמציתו של שאם כן נדמה 

, המשמש המורההטכניות של להוראות אם בהתבשל נטייתו של הנגן לצייתנות מוחלטת 

ה השאלה תועלבמהלך המחקר שבה . עם זאת, כ"מאסטר" שאין לערער את סמכותו

 ?חוזרים תלמידיםה מדוע כמו שאולי נדמה,וכה דכאני  כה קשהזה אם  - המתבקשת

 הרי בסופו של דבר, ברוב המקרים, ובמיוחד בדור הנוכחי, איש אינו מכריח את

 .או ללמוד נגינה התלמידים לנגן

איון האישי, תוך שהיא מזקקת יאביבה, מורה לפסנתר השיבה על שאלה זו בר

במילים פשוטות את החוויה החושנית שעולה מתוך ההיבטים הטכניים של למידת 

פסנתר. מתשובתה הבנתי שכנראה מתרחש בזמן השיעור תהליך מלא עושר ה בנגינה

. מאפיינים את שיעורי הנגינהה וקשותוסיפוק שקשה לראותו בתוך סבך המלל והנ

מדבריה גם עולה תשוקה גדולה לדקויות הרבות המלוות את למידת הנגינה, כאילו 

 :, ולא בלימוד טכני עד להכאיבמדובר בכלל בכתיבת שירה

לשבת על שלוש תיבות, ולנסות אותן מכל מיני  ,הסבלנות עד אין קץ [...]
ונגינה איטית [ ...] ועם פדל, ובלי פדלזוויות, והיד במצב הזה, ותנסי ככה, 

מלנגן  ליהנותההתחלה של המנהרה הזאת הייתה איך ולנגן שוב.  [...] בעיקר
, זה [טה את קצב דבריהימא] לאט, ולהכניס את כל הפרמטרים לתוך הלאט
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והמרוץ המטורף אחרי טמפו, שאין  [...] עולם ומלואו, זה מן שקט ושלווה
אז להכיל את [ ...] ו כלי גדול, שמכיל המון דברים בתוכוזה כמ [...] בפנים כלום

שוב ] של הטמפו האיטי כל הדברים שהכלי הזה יכול להכיל, זו המסגרת
, ומה אפשר לצקת לתוכו. וירידה לפרטי פרטים, פשוט יבורה[טה את דימא

אין אושר גדול יותר מלראות [ ...] ולדבר הכי זניח שכלפי חוץ לא רואים אות
ת כל פסיפס החרסים הזה מתאגד ומתגשם  לכדי כלי אחד גדול שיכול ולחוש א

 .להכיל בתוכו הכול

ידה כמאמץ מתיש -מהמטפורות של אביבה עולה שהידע הטכני כלל אינו נחווה על

ומשעמם. ההפך הוא הנכון, היא מוצאת בו הנאה. היא מתארת בתענוג רב את הליך 

יום יוצרות את קסם ההתגשמות. מהיוהלמידה הכולל, בו צירוף הדקויות שבשגרת 

אביבה מהללת את ההנאה שבדקדקנות, ובכך היא אולי חושפת מבחינתה את סוד 

הטכנולוגיה הגופנית הנרכשת מתפקדת כאחד  ,הקסם שבלימודי הנגינה. לשיטתה

נה יכולה להיות נטולת חיים ונשמה, הכלים הבסיסיים ליצירת מוזיקה, ועל כן היא אי

 דת כטכנית וקטלוגית. אם היא נלמ גם

המורים לנגינה מסייעת בארגון את אביבה ומשמשת את ההשפה המילולית 

אינה יכולה להכיל, להבהיר ולהנכיח את החוויה הגופנית כנראה המרחב הפיזי, אך היא 

ב , רכך מסתברבשיעור הנגינה,  שמתהווה בעת רכישת מיומנויות פיזיות ואמנותיות.

ה לספרות העוסקת בפנומנולוגיה של הגוף בכלל ושל הגוף בפנייהנסתר על הנגלה, ו

-לינארי ,נפש-גוףהממד של המנגן בפרט, ניתן אולי לחדור בצורה מעמיקה יותר אל 

 . עת מתבצעת פעולת הנגינה ובדואליות מהודקת כאוטי, המתקיימים בכפיפה אחת

 חוויה שכלית וגשמית –של הגוף המנגן  הפנומנולוגיה

, כאמור, מצוי בהליך של חקירה עצמית. למידת הטכניקות הנדרשות גופו של התלמיד

ידי התלמיד עצמו בעזרת הסבריו הרבים של המורה, והיא נעשית הן בזמן -נעשות על

שיעורי הנגינה והן במהלך אימוני הבית כשהתלמיד מבודד. שינוי הרגליו הגופניים של 

בלתי גופנית", אינה בהכרח התלמיד, גם אם הדבר נעשה באמצעות פרקטיקת הוראה "

מנטרלת את חלקו המרכזי של הגוף בהליך הלמידה. מרבית המורים מנסים למצוא 

דרכים יצירתיות לחבר את הגוף לתוך מסגרת של הליך למידה חווייתי, ולא בהכרח 

ככלי שרת נחות וחסר חיות משל עצמו. לינור, מורה לקרלינט מבהירה שמבחינתה הגוף 

בודה המוזיקלית, ועל כן היא מקדישה זמן רב ומחשבה כיצד לאתגר הוא המסד לכל הע

    : את הגוף וליצור בו עניין

זאת אומרת כל פרזה שמנוגנת, זה הוא המרכז, הוא העיקר, גוף. ה מאוד הרב
, אם אני רואה משהו לא נכון בגוף, אני קודם כל עובדת שםמתחיל קודם כל מ

שהמוזיקה תעבור כשאני עובדת עם  אני מנסה שזה לא יהיה טכני.על זה. 
שזה  [...] יקהזענייני המולשקשור התלמיד, ולכן אני מצרפת את כל מה 

הטקסטורה, והתקופה, והסגנון, והארטיקולציה, ומה שמאל, ומה ימין, 
 [...] ובאלאנס, וכל מה צריך

 "הגוף הוא המרכז" בהליך הלמידה, הוא בעצםאשר לינור הבהירה לאורך הריאיון שכ

הופך להיות חלק מהמוזיקה, ועל כן הוא חייב להיות חלק מהיצירה המנוגנת. "התכת" 
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הגוף אל כלי הנגינה כפי שהציעה נעמה )המורה לקרן יער שהוזכרה בחלק הקודם(, אינו 

 יו"חובר" אל המוזיקה, ותנועות הדבר היחיד שלינור מבקשת לעשות. מבחינתה הגוף

לינור בל נתבלבל,  .וצר התלמיד בעצמו בזמן הנגינהשיהצלילים הופכות לביטוי חי של 

, אך היא בהחלט המאתגרת את הגישה המסורתית אינה מבקשת ליצור פדגוגיה חלופית

 תשומת לב לפעולות הגוף. ולעורר מבקשת, בדומה למורים רבים אחרים, להדגיש 

ריצ'ארד שוסטרמן, הפילוסוף הפרגמטי, חיבר מאמר העוסק בשאלת מודעותו 

א באמת יכולה להתבסס אך ורק ללטענתו חוויית למידת המוזיקה  8.הגוף בעת נגינה של

על הממד הלשוני ששולט במתודיקות ההוראה, ועל כן הוא יוצא מנקודת הנחה שהגוף 

נושא בתוכו ממדים רבים שאין להם אפיון מילולי ברור. עם זאת, הוא טוען שבהחלט 

י שאכן קורה לרוב בשיעורי הנגינה. רקדנים כפ, ניתן לנסות ולהסבירם בעזרת מילים

, כך הוא גורס, יכולים להסביר ולספר על התנועתיות שהם מבקשים לייצר הלדוגמ

בעצמם או אצל אחרים, אך אין כל אפשרות ללמוד או לחוש תנועה רק כשמדברים 

יש לחוש אותה. שוסטרמן מבקש להבהיר שלגוף יש זכות ראשונים ביצירתה של . עליה

 יה הקשורה אל עצם הווייתו כמו בפעולת הנגינה.חוו

שהוא עצמו טבע סתטית" א-המשתמש במושג הפנומנולוגי "מודעות סומהוא 

. מדובר ברעיון המבקש להציב במרכז המחשבה את יכולתו של הגוף בהקשרים אחרים

להשביח ולעצב עצמו מחדש תוך התמקדות בכוונתיות ובמודעות האסתטית שניתן 

בעשיית מוזיקה, לטענתו, הגוף מייצר לעצמו מודעות תמידית בשל הצורך לעורר בו. 

ידי. עם זאת, ילכוונו אל עבר תוצר אסתטי החובר אל הסביבה התרבותית באופן מ

הן נוצרות . פעולות הגוף אינן נוצרות כראקציה אוטומטית לדברי הסבר מילוליים

תנהלות הרציונלית חקירה גופנית עצמית בעזרת המורה, כך שכל ההמכתוצאה 

ידי בשיעורי הנגינה היא למעשה אך ורק המעטפת החיצונית של מערך -שתוארה על

אין למילים את היכולות להחליף חוויה גופנית, , הלימוד. בהתאם לדבריו של שוסטרמן

  של עצמו.מאסתטיקה מודעת  יצורואין תחליף לכוונתיות של הגוף  ל

הוגים ביקורתיים בחינוך המוזיקלי  הגותו של שוסטרמן עוררה תגובות של

לדבריהם הגותו  9המוצאים בזווית הפנומנולוגית סוג של ישועה לפדגוגיות הנוכחיות.

עשוי לחזור אל מקומו  הואהזדמנות לעורר מחדש את המודעות אל הגוף, כך שהיא 

עשוי בשיעורי הנגינה והמוזיקה שהשיח המילולי , ומתוך הבנה הראוי בשיח הפדגוגי

  נפש ממנה חוששים המבקרים הרבים.-את הדיכוטומיה של גוף ל זאת לטשטשבכ

ביקש להתייחס אל אותה חוקר בתחום החינוך המוזיקלי,  10,ולגרסוןהאריק 

מנקודת מבט מורכבת יותר. הוא יצא מנקודת הנחה של שוסטרמן סוגיה הגותית 

אם עוסקים אך ורק  םשמוזיקה היא אמנות היוצרת מגע בגוף, גם אם עוסקים בנגינה וג

שביקשה לתאר את חוויית  11למחשבותיה של אלינור סטבלי בהאזנה. הוא חובר בדבריו

                                                 
  Shusterman, 2010 8  

 Holgersen, 2010; Jordan, 2010 
 9
  

 Holgersen, 2010 
10

  

 Stubley, 1999 
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ולגרסון טוען שהמוזיקה "נוגעת" באדם משלבי ההאזנה למוזיקה כאקט של מגע בגוף. 

חייו הראשוניים, אך בעת לימוד נגינה הגוף עלול לאבד את היכולת לחוש מגע זה בשל 

וטומטיות המקהות את התחושתיות והחושניות. בתהליך של הקניית רצף של פעולות א

( של הגוף, המחשבה Intentionalityמיומנויות פרקטיות הולכת לאיבוד ה"כוונתיות" )

עלול דבר זה יס אוטומטי". יכ"טלעתים מזומנות ניתקת מפעולות הגוף, והוא מופעל 

ן טוען שזיכרון המגע ולגרסויקה" להיחלש ואף להעלם. עם זאת, הלגרום ל"מגע המוז

הראשוני מצוי בגופו של כל נגן בכל רגע נתון, כך שגם אם הכוונתיות אינה באה לידי 

 ביטוי, המגע המוזיקלי ממשיך להתקיים ברמה כלשהי. 

ן מבקש לחזק את הטענה שהחיבור בין המחשבה וולגרסרמן, הבעקבות שוסט

הם כעל שתי ישויות נפרדות ועצמאיות. כך אינטימי, כך שאין לדבר על שני לגוף הוא כל

אמור לבטא בצורה ניהם, יהמבקש למזג ב ,(Body-Mind)גוף" -תודעהלדידו המושג "

החווייתיים הללו נכונה יותר את האחדות האורגנית שלהם. ניתן לבחון את האספקטים 

חינוך מוזיקלי, אך בלתי אפשרי לנסות להבנות אותם בנפרד כשעוסקים במחשבה על ה

 נגינה היא ראשית כל מחשבה רפלקסיבית על הגוף.. לדידו, בנפרדפועל ב

פונטי, אבי -רעיונותיו של מוריס מרלומתכתבים עם ן וולגרסהרעיונותיו של 

סובב אותו בעזרת גופו גם ללא האדם עשוי לפתח פרספציה לשלפיהם הפנומנולוגיה, 

ן טוען שהמוזיקה וסולגרה 12.תודעה מחשבתית או הבנה מדויקת של הנעשה בקרבתו

קמאי עוד מרחם ומילדות, ועל כן המוזיקה היא -קיימת בגוף האדם כמעשה בראשיתי

גם כשהגוף המנגן מונע באמצעות  על כן,מודעת.  במקורה חוויה גופנית בלתיבמהותה ו

 המחשבה האנליטית והרציונלית, אין הדבר מבטל את החוויה הראשונית והבלתי

הרציונליזם שגלום בלימודי המוזיקה אינו מבטל את החוויה  ,היות וכך הדברמודעת. 

 הגופנית. היא תמיד שם.

 כוונתיות ואוטומציה של הגוף

עם זאת, ישנה כביכול סכנה בתהליך הלימוד המכני בכל הקשור לכוונתיות של הגוף. 

לאחר שהתלמיד חוזר שוב ושוב על אותה פראזה, הגוף עשוי לאבד באופן אירוני את 

להפעיל עצמו מתוך הרגל אוטומטי וללא כל מחשבה עלול הוא כאמור, ות שלו והכוונתי

אשר מושרשת, שכעד כדי כך היא  חזרתיתמודעת ומכוונת. פרקטיקת הלמידה ה

המורים בכל זאת מבקשים לשנות או לתקן חלקים מהידע שהתלמיד רכש בזמן 

ילו פועל באופן , הגוף בעקשנות רבה מסרב לשתף פעולה. הגוף כאוהאימונים בבית

 , וללא קשר  לרצונותיו המודעים של התלמיד.וסוברני עצמאי

חיבור טוב של הגוף לכלי הנגינה מאפשר לנגן להפגין כישורים וירטואוזיים, 

וזוהי שאיפתם של מרבית המורים בסופו של דבר. רצונו העיקרי של המורה הוא 

צבעותיו "ילכו" אל המקום להצליח להביא את הנגן למצב שהוא התאמן מספיק, כך שא

הנכון מכוח עצמיותן ולא מכוח המחשבה של הנגן. בדרך זו התלמיד, באופן יזום, 

                                                 
 Merleau-Ponty, 1945 
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הוא יכול "לכבות" את מחשבותיו על מנת לעבור למצב שבו  לרגעמתרגל עצמו להגיע 

 . שונהתודעתי 

המורה אצל לנגן בצ'לו בשלב מתקדם הלומד תלמיד הוא , 41-יונתן בן ה

מבצע יצירה האמורה להיות מנוגנת באחד הקונצרטים ור בו צפיתי הוא מאשה. בשיע

ניתן להבחין בכך שפעמים  להלן, הקרובים של המחלקה. בציטוט מתוך יומן השדה

 רבות הגוף הוא זה שמוליך את הנגן, ולא להפך:

'זה טוב! מאשה מרוצה!' היא  –"מאשה צועקת במבטא רוסי כבד תוך נגינתו של יונתן 

"נגן עם כל הגוף!". הוא מנגן בעל פה, על אף שהתווים מצויים על עמוד  –אותו  ממריצה

התווים, אך מאשה דאגה להסיט אותם הצידה. " נגן בעל פה, וכמה שיותר". הוא  מניע 

"אתה כל   -את אצבעותיו במהירות על פני צוואר הצ'לו. היא צועקת עליו תוך כדי נגינה 

מה שתנגן יותר מהר, כך זה יהיה פחות טוב מוזיקלי" הזמן ממהר! זה מבלבל אותך. כ

יונתן מתחיל לנגן את אותה חטיבה שוב, אך הפעם מנסה אותה הרבה יותר לאט. עד 

זה שוב במהירות מופרזת, כאילו שכח לגמרי אמהרה הוא שב לנגן את אותה פר

תמהר  "אל: ממאשה. היא מחייכת, צוחקת מעט, ומיד, בקול נעים, אך רם, עוצרת אותו

יקר, המהירות לא מתאימה כאן. זה לא מוזיקלי. נגן ברוגע, קח אוויר, תירגע, תקשיב 

לנגינה של עצמך. זה לא הסגנון. הוא מנסה לשמור על איפוק, מתחיל שוב, מנסה, ושוב 

ממהר, ושוב עוצר, ושוב ממהר, וכך חוזר חלילה. היא עוצרת אותו, הוא שב לנסות, וכך, 

 מחקר)מתוך רגל לנגינה האיטית שחודרת אט אט לאצבעותיו". עד שהוא מצליח להת

 השדה(

"נגן ברוגע, קח אוויר" היא אומרת לו,  :מאשה מבקשת שיאט את קצב הנגינה

יכולותיו אינו קשור למנסה להרגיע אותו מהלחץ בו הוא נתון. הקושי של יונתן ו

בעזרת  בגופו בבית לשנות את ההרגל, זה שהוטבעשעלה לפתע בצורך המוזיקליות, כמו 

להפגין מצד אחד . . הוא נאלץ לפעול בשני מישורים במקבילורפטטיביים אימונים רבים

יכולות וירטואוזיות המאלצות אותו להפנים אל תוך גופו התניות ויכולות כמעט 

ים שכבר הפנמה אוטומטיות )"נגן בעל פה!"(, ומצד שני הוא נאלץ לחזור ולשנות את 

ס בין התודעה לגוף, ועל כן, כנראה, חדש. ההתנגשות הזו יוצרת דיסוננולארגן את גופו מ

 בכלי.ה שלו שליטהיכולת מאבד את שלוותו ואת יונתן 

 מבקשים לעודדהמורים לנגינה כחלק אינטגרלי משיטת העבודה, יש לומר ש

, אך בה בעת יבקשו להשאיר את פה-וידרשו מהתלמידים נגינת על את "זיכרון הגוף"

על  פתוח לשינויים.ה תיתודעמצב ועצמית כל הזמן במצב של רפלקציה התלמיד 

לפעול בתוך והתאים עצמם לסגנון המוזיקלי הנכון והראוי, לתקן טעויות, התלמידים ל

כל אלה אינם יכולים להיות מושגים ללא . הקשר והמרחב ההיסטורי של היצירהה

מעודדת זאת כשיטת , אחריםכמו מורים רבים , מאשה יצירת שינוי בהרגל שכבר נוצר.

על התלמיד  פה, לשנן היטב, להתאמן הרבה, ובה בעת-יש לנגן בעל. הוראה מומלצת

. תוך כדי תנועה ולסגל לגוף הרגלים חדשים שינויים נדרשיםלהיות דרוך ומוכן לבצע 

מורה לצאת מעצמו, ולשוב אל שהוא מבצע בפני ההתלמיד נדרש בכל הדגמה 

המקובלות. טכניקת זיכרון הגוף, אם כן, מתפקדת בכמה  הקונבנציות הסגנוניות
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. התלמיד נע בין חברתי-תרבותיראשיתה הוא האישי, ואחריתה הוא ה - מישורים

ניהם מאלצים אותו לעצב בכל פעם את גופו יהמישורים הללו ללא הרף, והמעברים ב

 מחדש.

הוא  אףגם בהקשר המוזיקלי, ו 13שוסטרמן התייחס לרעיון "זיכרון הגוף"

. לדבריו דיוק והתרבותיים ביקש לחבר את הגוף המנגן בחזרה למחוזות החברתיים

אמור לסגל לעצמו סגנון  הוא הגוף אינו נעשה בתוך חלל ריק, מאחר וברוב המקרים

"זיכרון גוף" סגנון וכדומה. השאיפה ליצור למקום, לאמנותי היסטורי המותאם לזמן, 

או חלק מתרבות. לצורך העניין, אם  ק מקבוצהם על הרצון העז להיות חלמושתתת ג

רבים אחרים בהם צפיתי, אנו עדים  נגינה נשוב לשיעורה של מאשה, אך גם לשיעורי

להליך לימוד המתנהל כמטוטלת: בראשיתו המורים שואפים לקדם את טכניקות הגוף 

עתו של הנגן ולהפכו לשם יצירת זיכרון גופי סוברני המבקש לשחרר את תוד

לדייק אותו, לתקן אותו, והמורים מבקשים לחזור אל הגוף  ,לאחר מכןטואוז; לוויר

 יצר מבע מוזיקלי מחודש.יולמעשה לערער את ההרגלים שכבר הוטבעו בו על מנת ל

באופן אירוני, תהליך זה דווקא עשוי להבליט את קולו הייחודי של הנגן או את 

של היצירות המבוצעות. התלמיד  יכולותיו היצירתיות בתוך ההקשר החברתי והתרבותי

ולכן, ובהתאם לערב את תודעתו ולאמן אותה, לחקור את גופו פעם נוספת, וב ושנתבע ל

פעולה של שינוי גופני  אסתטית.-לעולם המושגים של שוסטרמן, זוהי פעולה סומה

ורצון אישי להיות חלק  עירור המודעות הגופנית, חקר עצמי, דיוק,הנוצר כתוצאה מ

  ת והרגליה.מהתרבו

 סיכום

רובצת האבקש לסכם ולטעון שסוגיית הגוף מהווה כנראה את המשימה הכבירה ביותר 

לפתחו של המורה למוזיקה, והיא גם אולי המסובכת ביותר. בראש ובראשונה, המורה 

מציב אל מול התלמיד אמצעי טכנולוגי מגושם ותובעני. כלי הנגינה מהווה את המכשול 

ת מוזיקה ומנגינות שיש להן ערך אמנותי. המורים יודעים זאת העיקרי בדרך ליציר

היטב, ועל כן הם מפנים את כל משאבי ההוראה לפעולות של ארגון הגוף באמצעות 

 סגנון הוראה המבקש להטביע את גוף התלמיד בכלי הנגינה. 

מושתת על ריבוי מלל ההמשמוע הגופני וקיבועו בתוך מערך הביטואלי שכזה, 

ולמעלה מכך, עשוי להצטייר כמעשה דכאני וחסר יצירתיות, ל זיכרון גופני, וקיבעון ש

. במהלך הדיון, ובמיוחד באמצעות ההגות של שוסטרמן כשיטת חינוך שאבד עליה הכלח

הפדגוגיה המסורתית וממשיכיו, ביקשתי להציג נקודות מבט נוספות ומורכבות יותר על 

להצביע על הדיאלוג המפרה שמקיים  ביקשתי .מעשה הגוף בעת לימוד הנגינהועל 

המשמוע של הגוף וחוויית הקושי והתסכול של התלמיד עם כלי הנגינה באמצעות גופו. 

תלמידי הנגינה, כך הסתבר לי לאורך המחקר, הוא רק חלק מהסיפור. הנאתם 

של התלמידים מפעולת הנגינה, קשורה ככל הנראה גם לעצם ההכרה והתענגותם 

 .הוחדרו לתוכו מכוח עצמיותווהשינויים שהמחודשת עם הגוף 

                                                 
 Shusterman, 0202  
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, ולמעשה אין אפשרות לנתק את לימוד נגינה מהווה ציר מרכזי בלימוד גוףה

המתקיימים בעת ובעונה אחת בשיעור  רבדי הלימוד ללהטכנולוגיה של הגוף מש

לעתים פועל  הנגןפו של גו. )קריאת תווים, פענוח קצב, יצירת מבע מוזיקלי וכדומה(

עה ולרצונו של הנגן. היות וכך הדבר, יש וכיצור סוברני שאינו קשוב לתוד כאניגמה

. בדיאלוג הנרקם בין התלמיד לבין כלי הנגינה בו הוא אוחזגוף חלק משמעותי לראות ב

והגישות השמרניות, בהן הגוף  על השיטות המסורתיות הביקורת העזים שנכתבודברי 

אינן הן חשבה, נדמות לי כמוגזמות ונמצא כביכול בעמדת נחיתות אל מול כוח המ

סיפים לנגן מוזיקה קלאסית . עת תלמידים רבים כל כך מוממדים רבים לוקחות בחשבון

ועל כך אוסיף שכוחה של השמרנות, לעתים,  משהו שם כנראה עובד היטב. -מרצונם 

 אינה נובעת אך ורק מכפייה, אלא גם מגורמים רבים נוספים.
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