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  ברכה צפירה

וגדלה , התייתמה בגיל צעיר, נולדה בירושלים לאביה הרב צפירה מיוצאי תימן) 1990-1910 (ברכה צפירה

. כך קלטה בילדותה לחנים ושירים של מגוון העדות. ות מעדות שונות בירושליםאומנאצל משפחות 

אחר כך . נה המוזיקליש מאיר שפייה ושם התבלטה בזכות כשרו"הנוער ע כפרב צפירה תחנכהבנערותה ה

הוא סייע בידה .  פגשה את נחום נרדי ונישאה לועם שובה .קיבלה מלגה ויצאה ללמוד זמרה ומשחק בברלין

 בהופעותיה ובשידורי הרדיו הפכה צפירה לזמרת הלאומית של היישוב. לעצב את סגנונה וכן הושפע ממנה

ספרדית וערבית , )ד" תשמ,פלם (זיקה תימניתהסגנון המיוחד של שירתה הכיל יסודות של מו. באותם ימים

)Hirshberg, 1995:187-198(.  

בסדרת  (ברכה צפירה העידה על התהליך של אימוץ לחנים מקומיים והתאמת מלים עבריות להם

, חיברה בין המלים ללחנים והשתמשה בהם בהופעותיה היא ).1968-ראיונות והקלטות שעשיתי עמה ב

ישראל הותאמו - אך בארץ,  הושרו כבר בגולה ללחנים יהודייםביאליקשירי . ם של ביאליקלשירילמשל 

  :למשל. וזו דוגמה מובהקת לנדידת מנגינות, לכמה מהם לחנים מקומיים

 Yendome הותאמו ללחן שהושר בו שיר בערבית וכן גם הרומנסה ובאר יש לי יש לי גןהמלים של השיר 

para Marsilia .236: 1978צפירה (זה  לקח מזהירושלמי ו- דיאו ספר, אפשר שהמקור ערבי(.  

  . )212: שם ( הותאמו ללחן של שיר ממוצא בוכרישיר העבודה והמלאכההמלים של 

 לחן מקובל כנראה בכמה מארצות ערב,  הותאמו ללחן השיר בערבית בין נהר פרת ונהר חידקלמלות השיר

  ).220: שם(

משורר יהודה קרני ללחן רומנסה של יהודי ספרד שהביאה נכתב על ידי ה )"אם יש אי שם"(התרגעות השיר 

   . Mama yo no tengo visto: לו צפירה

 ביניהם , בשנות השלושיםמאירופה נפרדה צפירה מנרדי ועבדה עם כמה מהמלחינים שהגיעו 1939-ב

ים מלחינ. מארק לברי ומנחם אבידום, עדן פרטוש, שהיה מלווה שלה במשך כעשר שנים, חיים-פאול בן

והעיבודים היו לפסנתר או לכמה כלים ועד תזמורת , אלה עיבדו למענה שירים שהיא הציעה להם

 כמה מהם השתמשו בלחנים .מת הקונצרט הסימפונייבעזרתם רצתה להעלות את השירים אל ב. סימפונית

  . )323: 2011, בהט ()1984, הירשברג( ביאה להם ביצירותיהם הסימפוניותשה

  

בכל שבת בצהרים שודרה . "קול ירושלים" מילדות בשנות הארבעים בהאזנה לשידורי את שירתה הכרתי

שרנו את השירים שנפוצו . חצי שעה של תכנית כבקשתך וכמעט תמיד שודרו בה שיר או שניים בשירתה

פגשתי אותה לראשונה כאשר . של ביאליק ואחרים, שבהם הרכיבה לחנים מזרחיים ומלים עבריות, בארץ

ואז ראיינתי , ואחד מהם הוקדש לה,  חותם על חלוצי הזמר העבריןתבתי סדרת מאמרים בעיתו כ1964-ב

שבהם ,  הסעתי את ברכה צפירה כמה פעמים לפונותיקה בירושלים למפגשי הקלטות1968 בשנת .אותה

ם מלים של ביאליק הביקשתיה לספר את סיפור השירים שלחניהם ערביים או אחרים והיא התאימה ל

הקלטות אלה מצויות בארכיון הצליל .  ובכך הפכה אותם לשירים ישראליים המושרים עד היוםואחרים

) LP(ר בחרה וערכה את החומר לשני התקליטים כאש. שבספרייה הלאומיתשל הספרייה למוזיקה 

  . הקשבנו יחד להקלטות בפסקולים והיא התייעצה עמי לגבי הבחירה, שהוציאה לאור

  

  . ) בסוגריים מרובעים– 2012-עדכונים ל(   השיר ומקורו–  1.10.1964יום   מחותםרשימה בהלהלן 

  



  2

אך עיקר , הייתה וגם שחקנית ,מלחינהגם  היא גם ציירת ו–נים רבות לו פ היא אמן שירהפברכה צ

תה עואולי יש ,  רבים חיקוה. לשיר הישראליסגנון שהביאה ,ולה דגמרתתה לשיר הישראלי בהיותה זמתרו

 ,נית היא הראשונה והחלוצה בשטח השיר הישראליפ כזמרת וכאס.מקורה מכירים את םנכאלה שאי

שכן , נם אם לא כלשוגם ,הפימ דברים שנכתבו –פר מעל דפי העיתון ס להעלה וחייה ניתן לפושהו אודות מו

   .הלהלן דברי. םיוס בר ונעירחזונלדברים ועל כך עוד  ים רבותנפ

  

  :על ספרה ותקליטיה

בין כל המוטיבים שאספתי . וריחעבודת שנתיים מא. אספתישתה בהכנת ספר ובו השירים סקת עואני ע

ם על מו את שאחינים אף קרהמל וכמה מ,ם ונפוצומוזיקאי העל ידירשמו נ בחלקם הקטן – העדות

ס נ כל זה יהיה מכו.שה להגיע אל המנגינות הללוק כיום .גיעו לידיעת הציבורה אחרים לא ךא. םהשירי

 .ופוצנולפו בעת שס שירים שו היי כ,הנכונהובים בגרסתם תכ, ויםבתומליל ועם המנגינה תם הבספר ע

לחים פ הי שיר–שירת הארץ וכן  ,רווישיתד-פרסית, ריתכ שירה בו,יתפרד שירה ס,ירי תימןש ויעפבספר יו

חבר או  העברי אשר נתרבי המקורי וגם התמלילעעם התמליל ה –לית א הישרמוזיקההבדווים שהתערו ב

   ].1978הופיע בהוצאת מסדה בשנת  קולות רביםהספר . [הותאם להם

מדברת י ו אנשב יש קטע .םמוזיקאיהעם  יפורים מהשכונות וכן יסופר שם על עבודתי בסחהספר יפת

ת סודותבטא באופן חפשי על בסיס היהע לדטא היווי הוא בעצם מלחין זנ כי כל תימ,על שירת תימן

דשים על בסיס השירים ח יםי שירה נוסחד השראה וקול מוסיף תוך כאדם בעלכל עבר היה ב .יםהקיימ

לאסוף ולכנס את ת  העה להוסיף לרקמה הזו ועל כן הגיעוה חדלנ מאז קום המדיאקואך דו, סורתייםמה

, סוףלאת וולכת לעדל ר כיום אפשם ג.לודיים ביותרמה, םירים היפשי הייתי עוברת ובוחרת את ה.החומר

    .ולנשוצר השירים את א ר פשוט כדי להעשי, פניניםכמהמצוא ליה ה ראפש. הנך אוזן מבחיכה לאך נחוצ

 ,יבהתה בכתנופ ו ולאחר שקיבל,שרו עמוקות לשירק לא נםה.  אותיאכזבונו קצת לם שמוזיקאיה

 ,כינולא ז. תוברשו שגיאות ע ונסוילה התחת. שוד קיאת השיר לא. קוםמ בכלוא כמו מוטלא התו ואויצלו נ

 היו כמו והם – סימפוניות , סויטות– שונות ת אותם ביצירושילבו ר כךאח. כוןנ באורם הנגלוא לוהשירים 

 ה התקופלי כותבת ענ אןלכ. ברקמתוכשיט התר אא נשל ו,רכניסים אותו לכלי זמפרקים אותו ומכשיט שת

 כי ,םחד יום יוא יד אצל יהוד את שירת התימנים הייתי צריכה ללמו?םידיפרס לאנתפסתי דווק מדוע. הזו

 ןיא . יודעת לשירהעדה לא כל התימנים ואצל ,ישבתי עם משוררים יודעי שיר. מניםיתהל בין ללא גדלתי כ

ובים שושאים החנה אחד הי זה יהדתיע ב.ושםברים פה דקולטים . ירת תימןש תיין בארץ אדמכירים ע

 כך יוכלו ליצור .קצביםמ התערות במרווחים ובל ידי ציטוט אלא על ידיעאך לא ,  הישראליתמוזיקהל

    . םהמקול  שחותית שיש בה כונ אורגמוזיקה

. ין ערך לספרא תחרא כי , אלבום שירים שאקליט בעצמילו ףכן יצורם  אוציא אלא אאת הספר לא

ל י שוהתיו.  בכל תקליטשירים עשר- שישהן ובהם נג-כיוליטים ארתקי נבר בשומד. פעל זה יעלה כסף רבמ

שני התקליטים הופיעו ["). לרשום פשראי א סגנון"(טא את כל האצור בשיר ב ולעולם אינו מהשירים קשה

משירת יהודי ספרד . 2משירת יהודי תימן . 1: והם מחולקים על ארבעת צדדיהם) CBS) CP-1112בהוצאת 

  ].משירי עדות שונות. 4משירי מלחינים ישראליים  .3

יות שלו יגיעו החון נ והדגמות הסגהועל כן יש ערך שספר כז של אמנות לדעתי אמנות מתעוררת בהדים

כך , ע דיבורמור מבלי לש לדּבֵ דומאפשר לל-וכשם שאי. ם שלנויתידיעעם ההלידיעת הציבור ובעיקר לזמרי 

  .  מקורותיו והתחלותיותם לא יכירו אאון ישראלי נ לעצב ולשמור על סגולא יוכל
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  :על קורות חייה

תי דולנ. מנותיתאהנוגע לפעילותי הכל רות חיי בוק כז אתלראנסה . סוכןד מו ארוך ומאוהמש החיים הם

. ותדסומל ילדים ו באותה תקופה לא הכניס.ייי מהורנתייתמת שלושבגיל . בירושליםימנית ת הלמשפח

 עד יית חיובה ,שפחה כזונמצאה מואכן . בה אוכל לחיותש משפחה תימנית פשוחי: אוג לידרכים לדחיפשו 

-עא בזעירנ מעין צהייתהכונה זו ש. יםשער- הגובלת עם מאה,יצב-חלתנכונת שהיה זה ב.  לערךחמשגיל 

  . כל קהילה חיה את חייה.  מחיי הארץמנותקת: אנפין

חר כמה א אך ל, גדלתיםש. 'פרסים וכושכונת  –בכיוון אחר .  שכונת הבוכריםהייתהרחק מה משם מב

. ידוע- יל הבלתאותי א היו לי דחפים חזקים שמשכו .יתאיים ופרחאת  הייתי מל.םים ברחתי משנש

. ומותתבלו לביתם כמה יי וקסףהם רצו להרוויח כ. ה אדוקה מעולי רוסיהמשפח אל ר כךנשלחתי אח

ת ד הך א,ונהתערובת מש. לטו ביק נ–' בת וכוש מזמורים של , שירים–י שלהם הווז בת שש וכל האהייתי 

 אותי וותיהם משכעד מיני חגיגות עם וטקסים של לכ.  רחוק משם היו פרסים ובוכריםלא. ונת כולאקשרה 

תי ח בר,ביםקרו םשינ לי אהיוכיוון שלא . ייתכן שרציתי פשוט לברוח. חיםשמ יםאהבתי מאד אנש. מאד

ות ני להם איזו חינהייתה. לבושםמ ,ייהםחאורח מ ,עלת מהלכותיהםפ מתיהיית.  היה שמחובשם ולכל מק

שיצרו את אורח הן ות עד ה. בארץים היו חיים מלאאו עדיין לנ ל.ם הגדולל בבואת העוםיתי בהאר. פלאהנ

  .יים המיוחד לנוחה

 בשכונת למשפחה אחרת להעבירני החליטו ,ית הספרבעת ביקרתי כבר ב, פרסלאחר שנים מ

 הייתי הולכת .יהיגיעי לשפהים עד נלתי כמה שם גד ש.יקיונודי סלה שכונה של י– ימין משה –נטיפיורי ומ

 בתוך הסמטאות הללו . הספר העבריבית והכנסיות, יםדהמסג:  ונכנסת לעיר העתיקהיפו דרך שער ם יוםיו

   .ל דודגדת מאי עוברת ורואה ת הייםיובכל : יםנ שבמשך תיחיי

. יםבחתונות שרו זמרים מקצועי.  רוקמות ושרות ליד החלוןת נערו–עבודתם מתי מהספרדים ומהתרש

 היות .סתנ בבית הכרהסות וכן לשינהרביתי להאזין לרומ. לוניקיסודים מיוצאי יוון וההתגוררו שם י

.  לבית הכנסת כדי שאתפללניובתה להביאחלביתה נמסרתי כי משנה מחשבה האל, הייתי יתומהש

  . מיד דבקו בי ונמהלו בםיוטי החגיפירת החזן וכל שהתחקיתי שם אחר 

 השני של חזורהייתי בת עשר לערך ולמדתי במ. סביבה אחרת לחלוטין, יהילשפ מה עברתי ןלאחר זמ

 יתומים מכל שם נתקבצו. ן מעין מדינת ישראל בזעיר אנפיהייתהזו . יה היה שונה לגמריינוף בשפה. וסדמה

, רצוליוכבוש ל בין הסלעים ואנו באנו צועקרבים ונחשים שר. םות הבניה במקל זו התחהייתה. ערי ישראל

לי היה המקום תחילה זר . ותההעב החורשה ,י סביבח ה,לעיםס ה: כאילו באנו ליישב מקום פראימשמ

הרים סביב ה וליחשתי כא.  המרחב הזה– ולפתע ,וסמטאות נותסת ורגילה לשכונהייתי תמיד מכו. ומוזר

 אואב,  חשבתי שאם אעבור את ההר– מצאו אותי בורחת ום אחדי. ים עלי מחנקמסוגרים עלי וש

פתאום . יעקב- ןמזיכרות החלב אה מביא על חמורו י הוא ה.בי הזקן שתפס אותישהיה זה תי .לירושלים

  . וםאט אט הסתגלתי למק.  להסביר ליסוינהחזירוני ו!" ם בהריםיש ילדה ש: "ד וצעקגיע למוסה

ה חינוכית פהשק ו להייתה. ריא היה קלווהמוסד מנהל .שיטות החינוך בשפיה הן דבר מעניין כשלעצמו

פשי ושווה חנהיג סגנון ה ומועקה ל מכוחרר את חניכיש לרצההוא . ם אזרבי דעת על הקבלנת שלא תזנוע

. כיםתסבי ללא , לבחור ולהבחין בכל דברנדע ש,ר לבגדל ביושנהוא רצה שאנו . לתלמידיםים מורן יערך ב

ה להתגבר על סתינלא ) ברמשפטים לשעה שר , רוזןנחסתו של פלאש הייתהאחר מותו ל( הדסה ,אשתו

י שלא דכ'' רהביקה אותה מהחהרח א ל,ותנ עם אחת הב בעיההייתה כאשר .תיתבעיות חינוכיות בדרך שגר

ת ד לרהייתה רוצה ). למוסדלמע,  הגבעההמורים גרו על( לוקחת את הבת אל ביתה הייתהא  הי."תקלקל

וף הבת שית ל ידיאלא פשוט ע,  שיחות ידילה זאת לא עשוע הייתה היא .מה מקור ההפרעה, רש הבעיותלשו

 היא תהתה .ן ומחפשתלנגסה ני מנהיא ראתה שאותר נתה עמד פסבבי. יי הבית תוך תצפית מתמדתחב
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 .מום יתמות היא מעין . לא מגיע לי דברכאילוי ת יתומה הרגשיהיותב . הזה אצליהמתמיד טהשק- מאין אי

 לכן .תדתות מתממעין הרגשת נחי,  זו מלווה אותך תמידהרגשה. א מגיע לאדם שום דברלמרגישים כאילו 

חשבתי זאת לדבר הקשור בבטלה ולא בחיי המעשה . מר לה דבר על רצוני ללמוד לנגןהיססתי ולא העזתי לו

 ,שונים לעבודה במושבים ויישובים נוצוופנ ואחר כךבודה עכה לקראת נ כל אחת נתח: כךחונכנו. והעבודה

בעתי את ה כל זאת כאשר ב.אותי" לעובי''לא כי כאן , יקומשתי כי אין זה מ הרג.בית-רותיאפילו לש

בסדר ויתברר  הג זמן מהאתנ אם היא הבטיחה לי ש. הדבר טבעי בהחלטה להראנ מוזיקהמוד למשאלתי ל

ת למד שירים בקבהצעתי ללַ . ות נפש חדשיםכוח ילפתע צצו ב. ואכן כך היה. לח ללמודאש, השאכן זו הסיב

עת משהו ויכולה יוד אניתגאיתי על שגם ה. כרתים מירושליםשִה י פ כ, אלא אחרת,א כפי שהושרו ל–ת שב

לטו קות נהב. ותנ מכל השכושירים שהכרתי מילדותי, "המבדיל", "ה דודילכ"את  מדהתחלתי לל. ללמדו

   . וכן בנות צפת ספוגות דת ומסורת, רח כי היו ילדות רבות ממוצא המז, ואהבוםריםאת השי

 בלהוא קי). החוץ איש משרד , שילוחןאביו של ראוב(לוח שיתי אצל הרב נהתאכס. שלחתי לירושליםנ

תי דעמ". למל'' רת הספ בבינולמד. ת הבוכריםנחזרתי לשכוכך . ות שבאו ללמוד בירושליםניתו ארבע בלב

י יד-ל עהמוזיקשלים האקדמיה לבירוה נפתחה ופבאותה תק. ןכו הספר התיביתודי מי סיום לינאז לפ

 כיוון אך,  ארוךזהו לימודנו כי ע טאפוטרופסי .רנת ופסה תיאוריקצתי תשם למד. יליל האנגסי נסיד

ורצו שאלמד " הבימה"של פתחה סטודיה דרמטית נם ש ,אביב-תלל ניבירועה, חקמשרון ש בי כלהנתגש

ייתי צברית ה. לד סאתרבהבנתי שלא זה מקומי וטענתי זאת באזני הג" היהודי הנצחי"כשראיתי את . שם

תם תי אורהכ". מהביה"וצגו בהלים כפי ששי ירוד של יהוההיסטרית הגלותית רסהי את הגתא קיבללו

ת מה עת ולדויתי לראצר.  שםמודהחלטתי לא לל. ותיהםניפווה בשל בנסיםמכו, י ירושלים העתיקהוֵק בש

  . נותמם האלוענעשה ב

 מו שלדקו" (וםקומקה''י טירסיאטרון הת בה קצרה אז תקופהשתתפתי. ל דיזנגוף והוא עזר ליאתי ניפ

ולשיר , אביביות- תלדמויותת וקלחי היה ד תפקי. ידועל ל אביגדור המאירי ונוהי"שהוקם ע ,")טאטאהמ''

   .םניפזמו

 ,סימפוניות, ותראופ:  בלי סוףמוזיקהרט ושמעתי נה ריישל בתיאטרונומדתי ל. תי לברליןעסנמשם 

 ,פררמקלאוטו  ,בלנרתור שא ,ש אדולף בו, פלשלקר: הקופת גדולי ה כל– אמריתק מוזיקה ,קנטטות

י קשר אל עולמנו לך תמיד היה א ,זועיר התרבותית ההד מורשמתי מאתה. ו ולטרנ ברו,גרטנרנוייפליקס 

  . מיד חזרתי אליות, נושל

. ומזדמנות להופיע עה  ליהייתהשהוא פסנתרן זריז ותי  ראי.רדינ פגשתי כאן את נחום צהם שובי ארע

י רק לחסים ימי. ישראל- כוחי היה בשירי ארץ.ונצרט הראשון שלי היה בווארשהקה ו אז לפוליןנסענו

-קבוצת שיך, םלשידי מתתיהו -לעשנים רבות שרתי שירים שנוצרו כאן . נכוןה  אין זךא, שירים תימניים

יה זה צורך הלי .  הישראליוף כאן בנ שירים שצמחו– )זמירי, נדר פןלכס א– "חברה טראסק("בריק א

  זוהייתה. דיםיל-רישי םג תבכרדי נ. םישראליהבטא בשירים ת להיכולתי יח אבר"מר בכל –ת להתבטאּו

 הייתה. בגרונהומגרגרת  ה הייתי דמות אוריינטלית הבאלא .רופהי באידי קהל יהונצומה להופיע בפחוויה ע

ייתי הולכת רגלי הירושלים מ, מוחרקהלהלכתי ברגל , רוןמהרי השובישבתי . רץאבי השפעה של כלל ה

אי . ירהשצביון לו כל אלה נותנים אופי – המתוחה לאורך קן ארוך היהראי, המרחב. רהין פאעל, לחם-תלבי

   .  כיוםקובל מ כפי שזה עלהצטעצז יה לי אהשר פא

  

  :על העברית

ין לנו א. ייבת כוח מוחלטמח אסיכולוגית היפ-נה מילוליתמבחי. הקשנו עבויאיזה ר, פה שלנושיש משהו ב

 כולך ינ אי. הוא מוגדר ומוחלט–ומר משפט א ה את."בערך "אל זה –למשל , רפתיםלצאותו עידון כמו 
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ך א ,ישהגמ-תיל איני אומרת שהיא ב.של השפה  אופיהה ז.תמשמעות אחרבומר אותו דבר אך לפכו והל

 קקטיבי חזנטיינס צורך אשלשפה נולדה בתקופה הש יש לי הרגשה .שהו מוחלטת מבחינת התחאהי

 מיו. תחשב בדברים הללוהי לל בעברית מבם לכל המשחקימה עצותותנגד הלייש . לטחתבטא באופן מוהל

 השפה ל שןכוהנ קהפיסו.  על כךבפק שיחשוס אין לי ,צבר-מוזיקאי. מוזיקאי ה?ל כךעחשוב ליך רצ

 .הקצב כאן ממש מחייב. מוזיקה הוא כבר ,י המקראמ בטעשום מדויקי ביטוי ורי שבא לידפי כ,העברית

ם עא פל קורה .תהות אא חייבים לש– לשיר בשפה העברית יק אין זה מספ. רע הדבר,וחשבים במת אם לא

ל נושא מכשר לקבל השראה אפ . מפריעה אין ז. כליתמוזיקה וכותבים לו נכיים נושא תחים לוקנשמלחי

צריך לבוא אדם שהשפה חשובה לו . זה מחייב, סטך ברגע שנוגעים בטקא, וןנירה בכל סגצ ילולכתוב כ

  .  מוזיקהעם הבשיתוף ת חייה אולתת לה לחיות בעל תחושת השפה הוא האדם שידע להחיותה . מאוד

  

   : שירהוסגנוןשירה על 

נון ירה בסגשו בהכרח נ אך פיתוח קול נכון אי.ןכונקול הת א ק יש ללמוד להפי– מדע אפיתוח קול הו

 כאן ףו לשאונליה צריכים אא הפקת הקול ש.הפהקול הוא מדע שצמח בתרבות אירו-וחפית אם גם ,אירופי

ו היסטוריה נ ל.מוןד משהו יותר היולי וק–ו נ ולהיסטוריה שלףמה יותר לנויתאמיות הבארץ צריכה ל

 לשית שיאהתפילתו  אין התפילה . ומופשטכזריך להיות מרוצהצליל שמכאן נובע ו יארוכה של פולחן דת

שירי ב ?יןינ זה מעמי תא?  סביו ששרֹומשיר אותו כלאם עלי ה , אם אני שרה שיר תימני.מישהו זה או אחר

י מחקה את קולו נ אי.לו הכ–קות הדבֵ , מעט האפיקורסיות,  ההומור: מאחוריה כל העד,ינשיר תימ

אין . םביח מאחוריו השתרעו מר– ה והשבטד העאת רוח חש המנגינה יוצר .דד הבוהתימני של המצומצם

,  כוחו היוצר של האמןיי ביטודיל כאן בא .תינשכושל ל משפחתי או ה ש שירלסגנוןני צריכה להצטמצם א

 נוצרה וע איך ומד–מצית ת אל העקות ולהגיח להתו עלי.תוין הוא צריך לחקא . לעשותוואת זה עלי

ינך א , השראה ולהידלק מדברים שבמסורתללקב םות ורוצינור אמצ כשבאים לי.א אחרתל כך ונההמנגי

רשים ו לשע יש להגי.חשוב-אהל, המקרי, ב לזרוק את המיותרחיי תה א–בדיוק  לוור את הכסמלחייב 

   .זון מהםיולה

ון נבסגלאמנות המזרח פינה שבה מטרטרים כל הזמן  צושהק") קול ישראל"ה לנהכוו(יש מוסדות 

 האם אין ב, רה שבאה מהגולהיכל ש. תרבותי-א ממש בלתיאל ,מאיס רק מא זה ל–וגבל מהמקומי ה

ור חתור אל הגרעין ולבלש י. בורע הגלות ת.בהה חשואיננ ,ולדיזון וליצור דבר גהפשר לאמנה שמהמרגלית 

  .  שסביבהוץך המות המרגלית מתא

  

   : של שירת תימןאפיהעל 

.  עצומהתמוזיקליוא היה מקבל השראה ה, שעתיים-שבת לשעה-לליבכנסת תימני -  ביתל אמוזיקאיבא  לּו

 : במובן זהדותהם מייצגים את היה. יםערים וגברים זקננ ,םסת יושבים ילדינכה תביב .מןאיא ילזה ממש 

ם לכן ה. ם יכולים לקבל הוראותנ הם מהווים עדר ואיאין. םואליסטידיבדינ ואיד מאושיםהם גמי

 , ברקמה,ם במלאכהמיהם תור. ר להם כלום כעדה אך לא נשא,דות הרבה ליהוהם תרמ. מפוצלים מאוד

  . רבות הישראלית הכלליתתר לוזה יחד. רא יישאר דבל אך לעצמם , במחול,בשירה

 אך ,מתאים לוהגם הוא בצליל , ס אחרנכנ ואחרי. לו נוחליל הצותח בפהראשון . מתחילים לשירם ה

לם מזדקר וצטרפים גם הילדים וקמ .תדויות מיוחנים והרמוונרווחים שמוצרים נ. הוא יודע איך להצטרף

דות ח יש להם א.קבל מזה השראה עצומהל יכול ל גדומוזיקאי .לעתים זך וצלול כמו קרן שמש באולם

   .וצמע את אחד מבטא ל כ–ית ש איותבאווירה אך התבטא
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ו לח שנוסת האו ת כל אחד שר לפי גיש.רחיש בכל פעם סולן א, ו בשירת מקהלהלאפי, סתנכה-בבית

 בצוותא וזו מעין תישהאיירתם שי דוך כתי נד לשח הזמן אל כםימקשיבים מנ התי.ד מתבטאחוכך כל א

   .וך כדי ביטויתברות דיה

  

   :ם של שיריםרמקועל 

פעם ביודעין ומתוך הכרת ה ,זרתיחכן מאך לאחר . א בהכרהל , בילדותי,י נעשתה תחילהלבודת האיסוף שע

י למשוך את ניסית. םמחפשת את המשורריש מי אותי כוהן הכירבשות ניש שכו. לקטלוף וס לא,הערך

הם סמכו . באו א אך הם ל,ות כדי להכיר את השירים במקורםוניבואו אתי לשכשאתם עבדתי ש המלחינים

שירים ביות נו לנקודות פחות אופייסזו הסיבה לכך שנתפויתכן י. המצוי בשיר עליי שאני נותנת את מרב

   .ם האותנטיבביצועותן נשים שרות את השירים אא שמעו את  שכן הם ל,חוואותן טיפ

וכן , ריתכגינה בומנ זו –  הרימוןץע : למשל.נתר בירושליםלת כחתי בבית משפמד לם מהשיריםידאח

   .לים של ביאליקמ לאכהמלשיר העבודה וה ,)וףעי ננמי ית (ודדנשיר ה

  שמעתי]רוב פינת אבן גבירולזוולרא וברח כיום[ בכפר סומיל לי לטיית בצא. שיר ערביוזה – עלי גבעה

 מהמנגינה והבאתיה אל יתמ התרש.יליםצל חוזרים ונשנים על שלושה םמחלל כמה סלסולירועה ערבי 

יום אחד . ה הופכיןלן אי המנגינה נשארת כאבן שהייתה מלים מתאימות ו לולא הגיע.יה אז בעליהש, ידרנ

 .הנמשקלו תואם להפליא את המנגיש ירגשתהיאת השיר חי ותוך קר- תלל עוידסנתקלתי בשיר של בר

 הוא הוסיף אז . בקשתי ממנו שיוסיף משהו. ההיאהמנגינל יש טקסט שכמו נולד :רדי ואמרתי לונ אל ירצת

ז נתן את אינסטרומנטלי ואזה נראה לי יותר מדי ש אמרתי לו . ביתל כאחריאת הקולורטורה הגבוהה 

, שהומ ההזמרת תרמ, מקורו ערבי: יר ישראליש הנה כך נוצר . וערב מאדליו שהוא ק,וךנמהקונטרפונקט ה

    .ימקומרצוף פ לו שיש ר שיהו ז– משוררה, מלחיןה

ו נ לא יכול,י בתוכןואנ, ותיהספרד,  אנו. שער יפודהרחוב הערבי לימ תיו לקח. זהו שיר ערבי– ש לי גןי

וכך , רים אותוש ,כשיש שיר,  רגילותונא .מגוחך ממש נוראה לנ זה . שיר של ביאליקיםמלקמד כיצד סופלת

   . בשוק הערביטנו שירי ביאליק למנגינות שקלתשרנו לנו א

ביאליק היה בא . סידותהחתר את גוון ניווי של נרדי הוסיף בפסלה.  ערביר גם הוא שי– תהר פרנין ב

שירים . ת התפעלותוהוא חשב שנרדי חיבר את המנגינות והביע א. לקונצרטים הללו ונהנה מהם מאוד

  .תיכוןים הה ר אזולו אל כצופים ומכאן נהמקומירבים עו האים דויה הלאצערביים רבים מקורם בצפת 

 ה שלצ קבוהייתהזייד -בגבעת .אבריק- לתקופת שיךייך ש א הוךא,  ערביירש גם הוא – למדבר שאנו   

חים לפהי חים התערו בה .וב רועיםשהקים ייל וליטח הם ה.זמירי ועוד,  פןנדראלכס – חבריא פראים כמה

מצלתיים ב ...עמק לגבעהמ: למשל, וכותבים להן מלים בעבריתות מיעטים נליו קוה .ריםשיוכתבו 

טקסט התאים כל כך ה .ףות עם הנוהדזבע ולהט בותרתעו להצר, גודלי זקןמלכו הם התה ...ובתופים

   .יום-  ובחובות היוםןליו בשגרת החדכלו לעמוא י הם ל.צהו הקבהרקפתה רפסם מניר שחלא! ותמינעל

ותו א ילהובמי ת הייועיוור ןותו זקי בה.ליםמת הא בנבון כתיצחק אליהו  . פרסירו שיה ז– ןהמם עט

עצמו שירים ל סהג גם לייחנאך , וא כתב שירים רביםה .יםירותי שא מדאת ליז ותמורת ר בכל בוקללטיי

ים ד הספרלסוחרים אצה .הובדם קורש ברוח ס–ן בונתי גם משכן של דמל שירים רבים .מסורתיים

   .יםנשים שונרבים עם אהטב בשירה עקב קשריהם יצאו המהת

יות וגם ד הספרולותימ אביא אותו עם רי בספ.ונטפיורימנת ו הבאתי משכר זה שי– התרגעות

תי לו רש .תעברימנסה ו ביקשתי ממני לכתוב ר.שבילי את הטקסטבי כתב נ קרר יהודהמשורה .העבריות

ים עגעגו,  נווה שוקט ורחוק– ה בדמיוניהעל ר שהשינהארתי לו את התמוינגינה ותמת האת ום רביפעמ

יר הש .התרגעותא לו קרו) שקט, וק נווה קטןחם רש אי אם יש (ר למחרת הביא לי את השי.לאיזו פינה
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 לה אהביהפור הצי. נורההמת על ומתיישבסת נכנרית תוסמפור י צאהערה היושבת ורונ לספר עמת יפרדסב

 בבעק. ו לאחרתנישואירות מת לנוו מתללוח שהיא חושבת אז ל. תרחאלא ניש אהובה –ה עצובה רבשו

 יעום יופוסיפוריהללו  היריםהשכל . בריותהעלים מען המנויים במקצב השיר לי שורי חלבטקסט העה

   .בספרי

  . 1964-  בעד כאן דבריה של ברכה צפירה

לספרות אופק ב " ולבנו בסוף מערבאנחנו במזרח"ר במאמ שהתפרסמו 1971- בשיחה עמי בדבריה  להלן

  .205-183: 1972', כרך ב, בעריכת יוסי גמזו, תלהגות ולביקור

  ?שירי העדותשל ר שבהקם המלחינים עפעולה -יתוףש ו בשנות השלושים לאותביאך מה ה:שאלה

כה שמ. רהכ באה ההמעשהורק לאחר , יםנושפים דח בו םפועלי, שות דבריםע ניגש לן כשאמ:ברכה צפירה

. זה מאדערה ווכל זה התערב בי בצ, והיסטוריהך "לימדוני תנש היו לי מורים גדולים .סורת אבותיימאותי 

. תי בברלין וראיתי אמנות גדולהיעיר היצבגיל . וף מרהיבנ יישוב קטן בלב ,הייבשפ, גדלתי בנוף פראי

 דווקא כשהתרחקתי , ומעניין.וננות גדולה משלמאין לנו אשלי וכאב , לנו ש ירץ ואיזו אעםה יז אאזהבנתי 

 .מיצי אל ענהובילושהם - והם,ייםחזרהמ בי הניגונים והתנגנורו חז, ליןרבתקופת שהותי בב, רץן האמ

ה לא מצאתי לי צחזרתי ארשכ. אתצ לעלינון אכמי כסת ורם אני גויכ ואף ,ביקשתי אותם, תי אותםשיפח

 יש צורך במסגרת יכ, הבינותי. ניסיתי להופיע בשירי עדות ובתלבושות העדות עצמן. המתיאטרון וב

שרתי שירי פלאחים ערבים . ירד שעשה נ,וטיםשויים פיוה היו לי רק לילחתב. שתיישג, פשתייח .תיתרתזמו

,  משלךדר –אך הקהל אהב זאת , ניט הליווי היה פש.שוביםח המקורות לא היו .ושירי מסורת יהודיים

 האותנטיים יותר יוצאים םצת הזמן הרגשתי שהשירירו במ.המכדוו, יבשיר ערל חסידיים סלסולים

, תזמורת –  םשוני ם להרכביםי שירינ הוא עיבד למע. יחדוד לעבוהתחלנו םחיי- הלכתי אל בן.דיםספנ

 התזמורת –אז ( הישראלית הפילהרמונית גם עם התזמורת אזשרתי . ב"תר וכיונסו פ אקשת-כלירביעיית 

  . בריולוש ט פר,םחיי- של בןהםיבודיעב) צישראליתהאר

 כיוםבה גם ת  ללכש אז את המלחינים דרך שיודרבנתית ה הנֵח אם את רואה בדרך שלקראתה :שאלה

   ?הקונצרטיתבמוזיקה 

 םך הדברים המסורתייווב מגיע מתטיני והצ הרהמוזיקאי.  מזמןרה כבז מתחררתאני הייתי מש: צפירה

 ותזגילות הגנומל העתוב לכ ואפשר.  על מגילות גנוזותרדבל לצייר מדבר כדי צורךל ין כא. רים משלודבל א

ל שיידי מיטוט הצמן ה. ורה קונקרטיתבצשא נו לגשת לשי. ר של אווירת מדבוסטרציותלי להעסיקנו באיבל

היות לצה ו הייתי ר,כיוצרת. יתי מדימצים תמעפ לשיר עצמו נראהה. בר זה כהשתחררנו תדועירי ש

  . חב ואוויררה מללגעת בתמצית ולתת : רתוחררת יומש

   ?כיוםהישראלית הקונצרטית  העדות במוזיקה שירי רת ניתן לייחד למסוי את כסבורה איזה מקום :שאלה

 השטחי אל נוסטלגיתזרה ח. ראההשקבל ל אפשרלא מכל שיר .  מזהמאוד זה ניםרים שוי הש:צפירה

 אין – הנמוך משותף קל אל המכנה העיבוד תחן ולהביאו בעזרל לקחת. מעכבת ואינה בונהשבחומר רק 

ה  המלמו כחזקבר ד אין .השורשיםיתית מן מ אואפשר לשאוב השראהאפשר ,  לעומת זאת.רבותאבכך 

 לי אאותוזו מובילה , לנוש הגדולהה שי הוא לקיים את המורשלע מניה. בהר  לצייים יודעאם ,תהעברי

שורשינו  כי הדרך אל ך דומתני א, עזיםושורשים עמוקה אנו עם בעל אמונה .ך"התנ אל –ים שורשה

  . נשתבשה לנו

, הוא עבריים הקשורים בשפה נאמנות לערכים ךות ומתושנ בעקבעניין זהיד העוסק כיום ח הילחיןמה

יכרות ההל שלב הש.  אל מקורותינותביא אותנו התעמקות בחומר ךתודה  רק עבו.ציון אורגד- בן, לדידי

ה ש והתפתחות חברה חדמצעיםא, טכניקות, ונ חייחאורשבווי ש והעכהחדשכל . ר ותםעבונה שהרא

   .תוכםמ וליצור רותנו לשוב אל המקוא בבוינולווים אלנכל אלה , אלבישר


