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  אלברטו חמזי

נצר למגורשי , למשפחה יהודית בעלת אזרחות איטלקית, טורקיה, נולד בקסבה) 1975-1896 (אלברטו חמזי

. ש ורדי במילנו" יצא ללמוד בקונסרבטוריון ע1913בשנת . בהיותו בן עשר עבר עם משפחתו לאיזמיר. ספרד

זר לאיזמיר והחל בחקר המסורת ח, השבמהלכה שירת ונפצע בצבא איטלי, אחרי מלחמת העולם הראשונה

 הקטנה ת עבר לרודוס והמשיך את מחקרו בקרב הקהילה היהודי1923בשנת . המוזיקלית של יהודי ספרד

 התיישב באלכסנדריה ופעל בה במשך שלושים שנה כמנצח המקהלה והתזמורת של בית 1927- ב. באי

עזב , בעקבות מלחמת קדש, 1957בשנת . וכמורה בקונסרבטוריון של העיר, "אליהו הנביא"הכנסת הראשי 

חמזי ייחד את .  שםיקאי של בית הכנסת הספרדי הראשיזהשתקע בפאריס והיה המו, את אלכסנדריה

 –חמשת הכרכים בכתב ידו . מפעלו לאיסופם ולכתיבתם של שירי הקהילה היהודית הספרדית

El Cancionero Sefardi – ארכיון של הספרייה הלאומית ל והועברו על ידי משפחת שירים 230מכילים ה

, שישים מתוך שירים אלה עובדו על ידו לקול ולפסנתר ופורסמו בעשר חוברות).  ,1995Hemsi(בירושלים 

  ).  42: 2011, בהט (Coplas Sefardiesכותרתם ש

  

שבו , לאזאר- בבית הכנסת המרכזי של יהודי ספרד בפאריס ברחוב סן1972פגשתי את אלברטו חמזי בשנת 

. ובהמשך נפגשתי עמו לשיחות ממושכות בביתו באוברוויליה מצפון לפאריס, ניהל את פעילות המוזיקה

 הפקנו במרכז 1990בשנת .  ולאחר מותו המשכתי לשמור על קשר עם בתו1975הוא הלך לעולמו בשנת 

 Coplas Sefardies -עשר שירים מתוך ה-ש פהר שבבית התפוצות תקליטור ובו שמונה"למוזיקה יהודית ע

תקליטי בית (בשירתה של מירה זכאי עם הפסנתרן מנחם ויזנברג ) שלושה מחזורים מתוך העשרה(

 בעריכתו של אדוין Cancionero Sefardi הופיע ספרו של חמזי 1995- ב.)BTR 9002, חמזי-ראבל – התפוצות

  .  העברית בירושליםהאוניברסיטה, המרכז לחקר המוזיקה היהודית בהוצאת יובלסרוסי במסגרת מחקרי 

  

  119-115: א"תשנ, ג" ידוכן; 42-39: 1974 ,ד"י תצלילבעל חמזי  י מאמריתמציתלהלן 
  

מפעלו . ת של יהדות ספרדמוזיקלי ידוע היטב לכל העוסק במורשת ה)1975-1896 (אלברטו חמזישמו של 

ת מוזיקלי היצירה ה המסורתית היהודית וכן במסגרתמוזיקהתופס מקום מיוחד וייחודי במסגרת חקר ה

 של יהודי מוזיקהחמזי היה חלוץ חקר ה.  ויצירה גם יחדרמחק: שכן יש בו שילוב של שניהם, היהודית

שנים ספורות בלבד אחרי מפעלו של , שכן ראשית מפעלו כבר בשנות העשרים של המאה העשרים, ספרד

שירת . ה בכמה מארצות הים התיכוןמורכמנצח וכ, פעיל כמלחיןהיה  יובל שנים ויותר הוא במשך. אידלסון

  . ההלחנה וההפצה, הרישום, פח בדרך האיסוףיאותו טש,  לו בבחינת פיקדון יקרהייתהקהילות ספרד 

להורים בעלי אזרחות , מ מאיזמיר"מרחק כמאה ק, יהקורטאלברטו חמזי נולד בעיר קסבה אשר ב

: מילדותו שלט בכמה שפות". מוד תורהתל" למד בשם, בהיותו בן עשר עברה המשפחה לאיזמיר. איטלקית

. ים נתגלו בשנות לימודיומוזיקליכשרונותיו ה. ספרדית וצרפתית, איטלקית, ספניולית, טורקית, עברית

  .  החליף את מורהו בנצחו על תזמורת הנוערמדי פעם בפעםו, ן בכלים רבים ואף חיבר יצירותהוא ניג

בן . מלחמת העולם הראשונה תוו אכאן מצאה. ש ורדי" יצא למילנו ונתקבל לקונסרבטוריון ע1913-ב

 חזר ,1919- ב, לאחר המלחמה. לעיטור על שירותונפצע וזכה ובמלחמה , ט נאלץ להתגייס לצבא האיטלקי"י

הוא נפגש . ת של יוצאי ספרדמוזיקלי המורשת הויליגת והמחקרית במוזיקליבפעילותו הוהחל , לטורקיה

 יהודיות זקנות ששמרו בזיכרונן את השירים של יהודי ספרד –ניות בעיקר מידע, עם מידענים רבים

  . בהשוואת גרסאות ובשחזור נוסחים, וכן עסק ברישום השירים, בספניולית
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מכאן . ת בקרב הקהילה היהודית הקטנהמוזיקליבאי רודוס ופיתח פעילות   התיישב חמזי1923בשנת 

אלכסנדריה קהילת  הרב הראשי של ל ידי הוזמן ע1927בשנת . הפליג גם לסלוניקי וגם שם רשם שירים

 נפתחה כאן. שים אלף נפשי בת שהייתהש,  בבית הכנסת המרכזי ובקהילה היהודיתמוזיקהלנהל את חיי ה

 התזמורת של  ואתשלושים שנה ניהל את המקהלהבמשך  : הארוכה ביותר בחייורצופהה ותקופת פעילות

 ערך מסעות גם כאן. לימד בקונסרבטוריוןוכן , מרכזי של הקהילההכנסת ה הוא בית, "היכל אליהו הנביא"

. שבה יצאו לאור יצירותיו, Edition Orientale de Musique – מוזיקההוצאת יסד יוכן  ,מחקר ואיסוף מנגינות

  . קוליים וכליים, חיבר יצירות רבות להרכבים שוניםהוא 

 שליקט בקהילות ת היהודימוזיקהר את אוצר המסע מחקר בקהילת סלוניקי והעשיעוד  ערך 1932בשנת 

ים ם ישראלמוזיקאי. בהן חי ופעלשבארצות  כן למד והעמיק להכיר את המוזיקה של העמים. שונות

וכן מנצחים , חברי התזמורת הארצישראלית, יהישביקרו במצרים בשנות מלחמת העולם השנ

והם  , היו בין באי ביתו,רכה צפירה ואחריםהזמרת ב, עדן פרטוש, חיים-ביניהם פאול בן, וקומפוזיטורים

  .  אותו ואת מפעלוהעריכו מאוד

בה היה ו, הפעם לפאריס, נדד שוב, עם עלות הכורת על יהדות מצרים, 1957-ב, לאחר מלחמת סיני

וכן , לאחר שמצא בו עזובה רבה,  בהיכל הספרדימוזיקהאת חיי הבפאריס חמזי ארגן . פעיל עד יום מותו

: זכה לסיים את המפעל החשוב שבו החל עוד בשנות השלושים במצרים בפאריס. לימד בסמינר היהודי

הוצאה לאור של כל עשרת הכרכים של ו ,)Hemsi, 1995(שיצא לאור לאחר מותו , Cancionero Sefardi האוסף 

זהו אוסף של ששים . )חמשת הראשונים מאלכסנדריה וחמשת האחרונים מפאריס (Coplas Sefardies-ה

, איזמיר, סלוניקי,  רודוס–התיכון - אותם ליקט המלחין בתפוצות היםש, דות ספרדשירים ממסורות יה

.  ועיבד בליווי פסנתר לאחר עבודת מחקר מקיפה ודקדקניתרשם,  ואותם עיצב–איסטנבול , אנטוליה

שכן אין המסורת לגביו בבחינת מאובן ,  משלב חמזי כבוד למורשת עם גישה יוצרתשיריםביחסו אל ה

 Coplas-דרכו בעיבודם הוא כותב באפילוג לעשרת הכרכים של העל  על יחסו אל השירים ו.מוזיאוני

Sefardies:  

כאשר היו שירים שלמים פחות . ים שברי פסוקיםפעמל, החומר הראשוני שאספתי היה מורכב מקטעים רבים

נוכחתי לדעת , ם זההש בהשוותי אותם אל אחרים שנשאו, עם זאת. מובן שהיו להם גרסאות אין ספור, או יותר

 או משום שסיומי ,או מפני שחסרו בהם מלים פה ושם, ים חסרו בתי השיר רציפות מקצביתפעמל. בשוני הנושא

 הכרח היה על כן לבחור במלים .ולא בחרוז] התנועה האחרונה בשורה[השורות לא תאמו לא באסוננס 

בטכניקה זו השתמשתי גם כאשר . ושיםמסורתיות כדי למלא את מקום המלים החסרות תוך הימנעות מחיד

  .מונחים מסוימים נשאלו מתוך שפה זרה שאיננה ספרדית

היה צורך להרחיק לכת בדרך ההשוואה כדי לאפשר את בחירת הפסוקים היפים ביותר בין אלה , אשר לסגנון

 והפיוטית של הספרותית כמו כן היה עלי לנתח את דרך ההתפתחות. לשונהלתקופה ולשהתאימו ביותר לסגנון ו

רק לאחר עבודת הכנה זו החילותי . מאות עברו כדי להשוות ולזהות את הקטעים הרבים שרשמתי ואספתי

שים השירים של יש. המצוי עמי בכתב יד El Cancionero Sefardi הפיוטים שלוקטו בקובץ 230לשחזר את 

   .ל" נלקטו מתוך הקובץ הנCoplas Sefardiesהאוסף 

אותן ש, בין אלפי שורות השיר נמצאו מלים רבות קשות להסבר. הייתה להסתיים בשלב זהעבודתי לא יכולה 

או שבאו משפות שונות של , או שהיו מלים ארכאיות, מלדינו, מלים אלה היו ממוצא עברי. היה הכרח לתרגם

עבודת בלשן  זו הייתה. ונתיישנו בינתיים, י דורות עברו"או שהיו חידושים שהוכנסו לשפה ע, ארצות שכנות

  .מוצאים את תרגומם ליד השיר כל מלה וכל ניב, ואכן. שנתווספה באקראי אל זו של הארכיאולוג

המלחין  שכן, כאן ציפתה לי עבודת נמלים. מוזיקהלאחר שחזור זה של החלק הפיוטי עברתי לעסוק בבעיות ה

. כפי שכבר נאמר לעיל, יהארכיאולוגבא ַרּפניתן להשוות עבודה זו לעבודת ה. קם מנגינותשבי נאלץ להפוך למַש 

. בסבלנות ובאהבה החילותי מדביק שברי מנגינות ווריאנטים מתוך מאות הקטעים שאספתי, מכל מקום
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לעתים גם גיליתי קטעים שהציעו לי מנגינה בעלת אופי . לעתים הקלו על משימתי מפגשים של חומר דומה

כך גליתי תיבות של .  מערביתמוזיקה ואינם בשימוש בים פגשתי במקצבים שכמעטפעמל. מודאלי או טונאלי

הקרוי , סוג זה של תיבות. ' וכו9+7+5=21  או 7+5=12או אפילו תיבות מורכבות כגון ',  וכו9/8 או  5/8 7/8

מקצבים אלה מצטיינים בעירוב . Aksakיוצר מקצבים הנקראים אקסאק , Dor רדו  המזרחיתמוזיקהבתורת ה

  . בהם "קופצנית"או " פיסחת"וזו הסיבה להימצאות תנועה , משולשיםשל משקלים זוגיים ו

יתה להגדיר הבעיה הראשונית ה, לקם על סולמות בנויים בחלקם על מודוסים ובחCoplas-כיוון שה, מאידך

וזאת בעת חיבור , מסובכת הרבה יותר, לאחר פתרון בעיה זו ניצבה בפני אחרת. היטב את אלה ואת אלה

תמונות , לא דובר בליווי השירים אלא ביצירת מסגרת של תמונות סימפוניות קטנות סביבם .תפקיד הפסנתר

 ליצור שלמות בין יהיה עלי, במלים אחרות. הנושא והמנגינה, הלך הרוח, שתמסורנה ככל האפשר את האווירה

להודות כי נתקלתי עלי , למרות שפע הזיכרונות החיים של שירה עממית שהיו אצורים בי. השיר לפסנתר

אלא  ,קשיים אלה לא היו בשטח הטכניקה .בקשיים עצומים בבואי לחבר את הרישומים הפסנתריים הללו

 לאותו שיר כדי להתכחש לה כמה ימים לאחר מוזיקהכך ארע לי תכופות לחבר פעמים רבות . בשדה הדמיון

כאדם היודע להפריד את הבר מן ,  מביאאלה שזכו ועשו עבודה מסוג זה ודאי ידעו להבחין באמת שאני. מכן

  .התבן

  

 הקולית חיבר יצירות מוזיקהנוסף ליבול העשיר בתחום ה.  מאודמכלול יצירתו של אלברטו חמזי מגוון

לאנסמבלים בהרכבים שונים ואף לתזמורת , לו ופסנתר'לצ, לכינור ופסנתר, לשני פסנתרים, לפסנתר

של מלחין המחפש דרך עצמית תוך נאמנות למקורות הנגינה ניתן לראות בהן גישה מקורית . סימפונית

  . ניתהדתית והחילו, העממית


