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  יצחק לוי

הוא למד . ישראל בהיותו בן שלוש-ועלה עם הוריו לארץ,  ליד איזמיר, במגנזיהנולד) 1979-1919 ( לוייצחק

לוי היה זמר . ידלובקראביב ופיתוח קול עם הזמר הנודע הרמן - בקונסרבטוריונים בירושלים ובתלמוזיקה

במשך .  יחדגם  והחילוניתהליטורגית, בעל קול בריטון ערב ביותר והפיץ בזמרתו את שירת יהודי ספרד

 כוכבה ובתו יסמין ממשיכות ורעיית. בירושלים "ישראל-קול" ניהל את המחלקה לשירת ספרד ברדיו שנים

  . את מפעלו בשירתן

וממנו ניתן ללמוד עד כמה ,  והרישום הגדול שלו יצא לאור בשני קבצים רבי כרכיםהאיסוף מפעל

. האמהותואילו המורשת החילונית הייתה נחלת , ת עברה מאב לבןליטורגיא הליטורגית והפרהמורשת

 היקר אבי לזכר מוקדש: "לאביו  לחזנות ספרדיתאנתולוגיה את עשרת הכרכים של ההקדיש לוי יצחק

 ואילו את .)1965, לוי." (ולפיוטשמימי הראשונים טיפח בי האהבה לזמר ,  אוהב העם והארץל"דניאל לוי ז

 ושאר השלושה בהמשך 1959-כרך ראשון יצא בלונדון ב (בספניולית מנסותרוארבעת הכרכים של 

אשר בילדותי נענעה את עריסתי עם שירים אלה וממנה ירשתי , לאמי: "הקדיש יצחק לוי לאמו) בירושלים

    )82: 2011,בהט (.)1973-1959 ,לוי." (למוזיקהאת אהבתי 

  

עם (  בירושליםם יצחק לויבעקבות ראיון ע דעל שירת יהודי ספר – 1.9.1964 חותם בתירשימלהלן 

  :) בסוגריים מרובעים2012-עדכונים ל

  

 צרפתי 'ולגי בקנתיכו-חינוך כללי, יתד-ית מסורךוזה כלל חינו,  בירושליםווכנ כל חיתא קיבל יצחק לוי

להיות  ואוהיהן שהב, הללוך החינומגמות ש ומוצאו ושל. ריון הירושלמיבטוסרונקולי בק-יקליז מונוךוחי

ורשת מ את הוותדלי שספג בם אדולפנינ: ומלעצ תה הציבואש המטרה ת להגשמ אידיאליתדמות כה

 מו כןפקים רחבים וכוה ועמה אבכלה רחש המו שרכש לעצ,תו של משפחתו ועדתיקליזמו-לאומית-יתתהד

רסל מ והייון בקונסרבטור וורימ  –) bel canto-ה(ל פיתוח הקול האירופי ש השיטות בר לפי מיטמאומן כז

ולי בתי גדר בש שמצויןבעל טנור ,  מגדולי הזמרים בשנות העשריםהיהחרון א זה ה.בקרולדהרמן יוואה נ

זה מ .ה ולאחר שיאו הקולי עסק כאן בהוראת הזמרהארצעלה ש דע, וליםד הגתרו ויזקארולצד ה רהאופ

ד מתיים הוא עושנמזה כו, ד ספרתת של יהדונסויקר שירים ורומער בדה שר יצחק לוי ומשנכעשרים ש

   ."ראלשי-קול "לשות דע-ש המדור לשיריאבר

ו נשאל, רתאהים מעל גלי תועת שמענוהו לע.  מילדותודו ענ לם זכוריסם הקיי רוויריולא ושנפקולו ה

בתוקף , רעד אש! ?ר הרבה יותו ומדוע אין שומעים אות?לאים הללונפ עצמנו מי הוא ומאין השירים התא

  . ןלהתשובות  וההשאלותוהרי . רצינוש ככל נוה ושאלירושליימ אליו ונקיד עליפהת

  ? ת לשירת יהודי ספרדע הגאיך: שאלה

. אך גם מפי אחרים בסביבתי. יי אמפ מרשמעתים בעיק.  הכרתי מילדותיואת רוב השירים הלל: יצחק לוי

לי להרכבת תוכניות ישרא-  עממירלחומי  נזקקת,הזמרהי לימוד סיום ר לאח,ר צעיר התחלתי כזמרכאש

 –בלים אז ו מקו את השירים שנכתבו והיריתי לשיצלא ר. ראיפ קלאסי ואורהקונצרטים שלי לצד חומ

תיכוני והחילותי -ם יעם ו הגעתי למסקנה כי אנ,א אותנוט שיבוכשחיפשתי משה. 'וסקי וכנ ויל, זעירא,רדינ

 מפי הזקנות ר בעיק, בעדות שונותושתמרנשתי שירים טברתי וליקע. דותינו מהים התיכוןעבאיסוף שירי 

 מגוון פסיפס ,ע כידו,וירושלים היא. ללא השפעות ושינויים, ינקותאדשישבו תמיד בתוך ביתן וזכרו גירסא 
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א ללכת מאי לאי בים התיכון ומי הגדול כיום הו חל,יין שירה זהעכיוון שניגלה לי מ. צים יהודייםויבקשל 

  .ות הללוומ חותמם בכל המקו והטביעויעפדים השוההי.  ולרשום את השיריםטולהקלי

הוא יצא לאור בלונדון , פרד שנאספו ונרשמו על ידךססות של יהודי נתי בספר רומלפני כשנה נתקל: שאלה

מדוע ו מדוע לא יצא הספר בארץ עם תרגום עברי ?הכיצד, מית הספרדיתלבצרפתית בהוצאת הפדרציה העו

   ?חומר חשוב זהל יקאי הישראלי גישה אזאין למו

אך עתה אני , ה באה לא ממנימזו הי.זם פרסומיםו איני איש פרסומת ואיני י.דהועל חטאי אני מ, אכן.: ל.י

בקרוב תצא לאור אנתולוגיה  : וגם כאן לא ממני באה היוזמה,נרחבים ומים חשוביםורספי ני שפנמד לוע

כ יעקב "בין היוזמים ח( למטרה זו במיוחדם י שהוקציבור ועד דיי- לשירים מסורתיים עשל חזנות ספרדית ו

 האגף לתרבות של משרד החינוך והתרבות וכן בהשתתפות )הספרעת פעול למען הופהירבה לש, ל"י זנניצ

טים ו פיארבע מאות וחמישיםו בו כע עמודים ויופישבע מאות יקיף כפרהס. הסוכנות היהודית

. עם תווים, בספרדיתוברית עב,  השונותים המסורתיים על נוסחאותיהםטקסט העםיבים טיט'ורצ

הכרך האחרון .  והיא מונה עשרה כרכים ואלפי עמודים1980- הושלמה באנתולוגיה לחזנות ספרדיתה[

  ].)1980 ,לוי( הופיע שלוש שנים לאחר פטירת המחבר ונערך בידי גיורא אלימלך

  ? מזמורי תפילה אלההושרובאיזו שפה : שאלה

 או ואך הנשים שר. התפילהלשון , יום לשון הקודשה ועדשהיתה מאז ,  בעברית אותםו שרהגברים.: ל.י 

 ,ראש השנה, רליל הסד –במסיבה משפחתית ובחגים . והלדינ –י יהודי ספרד פקראו בשפה המדוברת ב

  .  אחד מקרא ואחד תרגום:ותפ שרים כל הזמן בשתי הש– 'וה וכוכ חנ,וריםפ

יש היא דייוכשם שה.  העגה שלהם,ידיש של יהודי ספרדיו כאילו ה בציבור שזלמקוב? הלדינו מהי: שאלה

   ? זובגרסה תמה אמ. הספרדית של רגון'ז ןמעיהיא לדינו ה כך ,"תלקלוקגרמנית מ"כביכול 

י פ כ15-13-שה הספרדית הקלאסית של המאות המע היא לוהלדינ. ודולה מזגות טעאין לך .: ל.י

 על פני כל ו ונפוצ1492-ב משם ו שגורשרדי ספרד לאחוהי  אצל,ב ובקנאותט ונשתמרה הי,נשתמרהש

ים אותה עיוד. רדיםפי הספדוברת עוד במם אין היא ו וכיסרוונטסה כתב שב השפה וז. התיכון-ארצות הים

ה והכנסיין ו אנשי השלטו דבר11-עד המאה ה: הליךת של וראשית. חוקריםות רק משכילים וכשפת ספר

כי ספרד היא ארץ (ת המדוברות שפואך בימי הביניים החלו ה. בו וקראו כתםבה גוק לטינית ררד פבס

 אל הלטינית עד שנתהוותה כתוצאה רלחדוו עיפלהש) ת משלוותרבו פה שאזור ובה לכל ,הררית ומפוצלת

  . הלדינומעירוב זה 

ו טקים ושלחז שהיו ,יליהט שפת אנשי קס,יליאניתסט הק– השתלט אחד הדיאלקטים 17-במאה ה

ת פ היא היא שהלדינואך למעשה . ית המדוברת כיוםדרפכה להיות הספ הזוו) רמבצ= ו קסטילי(מה ביד ר

גלית נ המלים של האר היא אוצריפ וכשם שיצירתו של שקס,וצרה לראשונה ספרות ספרדיתנבה שהיסוד 

ומגוונת שירה עשפה זו . רדיתפ של הס– טס כך סרוונ, של הגרמנית–ה ת ג,בריתע של ה–ך " התנ,הקלאסית

הפכו בספרדית '  ז, ש,ז(יצורים שנעלמו ואינם היום ע של היום ויש בה מהספרדית רונטית יותפמבחינה 

 בארץ לפני כמה רשביק,  ממדרידתשעים וחמש ישיש בן ,רדיתפמנהל האקדמיה ללשון הס). 'כ-כולם ל

ו ב שזומגוחך לחשן כ ל ע,ת ארצו העתיקהפת זיהה בה את שע,  בשמעו כאן את הלדינוהתפעם, חדשים

 .י"תיות רשו בא–יניות אלא בכתב עברי ט לא באותיות לו הלדינת היהודים כתבו א."לקלתורדית מקפס"'

 שמרה אך בדרך כלל , רובן מונחים של דת ומיעוטן מלים אחרות, ו אל הלדינו חדרתמה מלים מהעבריכ

   . הקלאסיי המלים והמבנה הספרדרעל אוצו שפה ז

   ?ינהו השמ .י פרסומים העומדים להופיע שנתזכרה: שאלה

יע פ וביזמתו של שלמה קפלן יו–יקלית זהמוה  הספריי–הסתדרות הבהוצאת המרכז לתרבות של .: ל.י

 לוגיה הגדולה של החזנות הספרדיתוך האנתושירים מתשמונים ל ו קובץ שיכל– שירת יהודי ספרדר הספ
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 הופיעו עד כה .הספרדיתצאת הפדרציה ורק בלונדון בה עד כה ע שהופיר ספוך אותו מתרומנסות ארבעיםו

   ).1954(ץ "ם עמנואל כו בתרגט בחוברת קטנה באופסובעברית רק תשע מבין הרומנסות הלל

 מה מקור .כלל נושאים ומוטיבים שאינם יהודיים ן מוצאים בההרומנסות בספר תוך עיון: שאלה

   ? הללוהרומנסות

נושאי . אך לפי המסורת הספרדית, םהירש בארצות פזוואחרי הגירי היהודים " עונתחבררובן .: ל.י

אז היהודים נו נהוע  כיד.פרד בימי הבינייםס ללה שצושי המעלה והאנ לרוב מחיי אהשירים לקוחים

 וכיוון . מקורבים למלכות ולאצולהוהיהודים היו, ודית גדולה בספרדה פרחה אז תרבות י.מד טובעממ

צא ו היר האבינושא כך תמצא לעתים קרובות את .ל כך היהודיםע ו שורר,הפ ביטוייה של התקוושזה

 להעמידודאי גם מוטיב ההתחפשות כדי מכאן .  בבית שנים רבותו מחכה לתורעיו ונודד למרחקים ומבית

    .חואן סן , קלרהסנטה – צרייםו שמות קדושים נול מופיעים אפיםילעת. להבמבחן את נאמנות האשה לבע

סות ומנ יש ר.רםוי מקפ ושרו אותם לורדי ממש והיהודים למדספשירים בחלקם ודאי ר הומק, אכן

ם מספרד ו כך באים כי. בקנאותנו אצל העדה הספרדית שלנשתמרואך , ההתפתחותשנשכחו בספרד עם 

 .ר הרומנסות שליפלאחר שעיין בס, לסזאאקפבלו  הנה הגיעני מכתב מ.ללמוד שוב שירים עתיקים אלה

 רחיבש ,עימות מתוך הספרנהמבוססת על חמש ,  שלוי קראל שלמון יחד עם סויטה" עושלח אלינהספר 

 הנוכחי ושבומקום מ, ריקוטוהמכתב נשלח מפואר. םיני שלוש שפנ בארץ לוקורי עם בסזאלאוהקדיש לק

   :ונווזה לש, סזאלאשל ק

   , מר לוי,יריקי

אלת לשלוח והשאני מודה לך מאד על . ה של שלמוןהסויטאת כן ו ספרדיים-שירים יהודיים קבלתי את ספרך

 ,קטלונייםעתי לגלות דמיון רב לשירים הופתבאחדים מן השירים . יהולב הראה- בתשומתו קראתי.ספרךלי את 

 תזמורהושטות פ ה,עיני בגלל הטבעיותב הסויטה הספרדית של שלמון מוצאת חן .ממקור יהודישגם הם וודאי 

  .י ההזדמנות לבצעהלולוואי ותהיה  בראני מברך את המח. םמתאיה

  סזאלא קופאבל ) –(תי הלבביות ובהוקרה כבר

  

ל עמי שיקה ז כי במו,נותותי בהזדמנויות רבות ושהבעאותה ש , המאסטרו הגדול את השקפתיר אישךכ

יקה יהודית זשרידי המו את שפוכי על כן יש לח דיםול היהשן יש השפעה רבה לנעימותיהם והתיכ-הים

  . התיכון-חיו על חופי היםשת היהודיות והעמים וית בקרב העדהמקור

  

  ו ירישובון נ יצחק אליהועל 

טעם ,  ניצני שלום– צחק אליהו נבון נפוצו בציבור כמה משירי יונה הומיהי תךכמתוך הקובץ בערי: שאלה

  .  לספר אודותיוכלתוודאי , כיוון שהכרת אותו אישית. המן

. תוים ספורנני שפ בארץ לונפטרי כמאה שנים פניה לקורט שבסליאפוד באדריאנולנ נבון ויצחק אליה.: ל.י

היה אחד הוא . ו מותיוםננותו כמעט עד ע על רר והיה לו קול טנור טוב ששמןמלחיורר ו היה משהוא

 תתאספים בשבתומ שהיו – טורקיההיה להם ליהודי יפה מנהג . יהקורטטירים בפממארגני מקהלות המ

 בין המאזינים . שירה לשם שירה–יוטים פו ילותפ תרהצהרים בבתי הכנסת כדי לשי-ראחחגים בשעות בו

תרבותית -עדתיים מעצמאות חברתית-טים הדתייםו המיענוהנרק ות- י אתאנ לפ.דיםויה-היו גם לא

   .הבתנאי שלא עסקו בפוליטיק, מוחלטת

טירים פת המו של מקהלהגנ המ. את השירה בצוותאואהבהם ורים מאד ע חיי עדה ןל כע להם והי

יה את רקוט ברציא לאווא גם הו ה. נבון מראשי המארגנים אותןו היה יצחק אליהורואך בד, עתיק הוא

שאותם לא , אך ללא תווים, ר ציון המקאם של כל שיעםטירים בעברית פטים של מקהלות המויפ הרספ
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ך שנים רבות ש מקהלה כזו מעלהפנם אמ ו, הזהגביר הנה את המנהעיסה להנה צלאחר עלותו אר .ידע

 נדפס ץבאר). רדיפ הס– האחר אלאתיים כלמדת מ-לא זה המפואר המיועד לטקסי ( ישורוןהכנסת-בבית

   .ינון – )מלים בלבד(יו טיופ ספר

 אתה ןהאם מוכ. יקה שלהט והפונהשפה העבריתבחוברת תשע הרומנסות כתבת אודות צלצול : שאלה

  ?הסביר את השקפתך בנידוןל

מה . לןולצצי פיינות ביצט ואינן מ"נוקשות "ואחרות שהן, "מצלצלות "או" יפות "ות הקרויותפיש ש: .ל.י

עיצורים ט ותיות דגושות ומע וא הרבה תנועות–הווה אומר ? ה ומזדמרתפשה את האיטלקית כה יוע

 שני עיצורים ואם יש. העור שלה נפתח לתנוצה פתוחה שכל עיפזו ש.  הניקוד שלנוןאים בלשו שוו–ורים גס

הווה ? כל כך" קשה"כית ל'הצשה את עו מה . דגש חזק–כלומר . לת אותה אותכפב הוהרי הם לר, רצופים

תוח את פ לשאוף לו עלינ.' ש וכורק צ  פ –א שוולם עם כוכאילו , ורים רבים ללא תנועות ביניהםיצ ע–ר מאו

וי גבהי, וחידושן אך בבחירת מלים, ה אמנם נתונהפ הש.המצלצלותיניות טות הלפן השיווהעברית בכ

" כית'צ" ההשר לכוונה מהמגמפ ואשל השפה" תנעהה" צריך לשאוף ל.שר לשפר הרבהפ אטובבניית המשפ

   ".לקיתטאי"ל

 .יעוגיניות הטת הללהצעת האותיועד ון הכתיב העברי בעניי ורבים התנהלם חיו ויכ–קוד י לנראש

ת עוקוד שיהיו מקבילים לחמש התנוי רק חמישה סימני נ להשאיר– ונוח פשוטיע הוא צתרון שאני מפה

ים בלבד יכול נמישה סימחם עשית כיום ועמ-יתר הסימנים הם מעמסה בלתיכל  – A E U O I – יותנהלטי

  . כל אחד להסתדר

  

  תרי עדוילקה לשחהמ

   . זוקהלתה של מחול נא על פער ספ,"לקול ישרא"שירי עדות בלה ק שאתה עומד בראש המחלןכיוו: שאלה

כינוי , " מזרחיתמוזיקה"לפני כן היו תכניות ל. נתחדש על ידי לפני כשנה ומחצה" שירי עדות"המונח .: ל.י

כאילו הרדיו מיועד לאשכנזים ומקצים בו גם ; זה בא כאילו להנציח את הפיצול. שהתנגדתי לו עקרונית

אשכנז ,  ספרד–טא את כל העדות מגמתנו היתה להקים משהו שישקף ויב". עדות המזרח"פינה אקזוטית ל

קול "יצאתי מנקודת הראות ש. גם ביידיש, על כן יש במדור שירים מכל עדות ישראל. ושאר העדות גם יחד

  . לשמור ולהציל את כל הניתן להציל משירי כל עדות ישראל, לחפש, צריך לחקור" ישראל

 אך,  הנחשב שייך לעדות המזרחהייתי והנני בדעה שאין לעשות אידיאליזציה נטולת בסיס של כל  

עדות "י גם הקרו.  היהודי הוא בעל תרבות אירופיתהעםאין ספק שרוב .  של מורשתןולדך גם לא ביטימא

מדוע אם כן כורכים יחד עדות שונות שאין .  דוברי לדינו–הדות ספרד י לצאצאים מחציתם –" זרחמה

   ?"עדות המזרח" תחת הכותרת ,יר' וטנגןורדיסטכ ,ודי תימן ובולגריהיה למשל ,ביניהן הרבה מן המשותף

האחידות בנוסחאות התפילה . אך שטחית למדי ושייכת רק לעת האחרונה, יש לכך סיבה היסטורית  

מקורה בתקופת , למרות וריאציות בעדות השונות, של כל יהודי אזור הים התיכון והמזרח התיכון

ששלחו רבנים לכל אותן ,  בקושטא ובערים אחרותשבה היו בתי מדרש לרבנים, האימפריה העותומנית

מכורדיסטאן ועד רומניה למדו הרבנים יהדות ונוסחי שירה באותם בתי , מלוב עד תימן ובוכרה. תפוצות

  . ומכאן האחידות, מדרש לרבנים

-רביע זמרתי עת ביצוטד להשלגאני מתנ. יניתטנית ולותיכ- ים היא יהודים העל השת יבות היסודרהת

לעבדן מבלי לאבדן ולהגישן , לקחת את הנעימות היפות של עדות המזרחיש . ולנש סחונ זה הוכאילגרוני 

ש ו לסלק מהן את לבוש הגלות ולהלבישן בלב: באחת, יפה ומבטא נאהוע בביצ– לציבור בלבוש חדש

ור צרץ ותיארבות החדשה הנוצרת בתל העתן עפשהוהכללתן את  רתאפששידה ח הדרך היוז. הלהגאו

ים עכלום משמי. כנזיתשם לגבי השירה האג נכון הדבר ,שהעלמ. בניםל בין אבות ,רותו בין הדהרבה והבנקי
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גן ו מנוים אותעמשמי.  וודאי שלא?הפיירה במזרח אירוע בר הכליזמדיי-לעגן נו שי ריקוד חסידי כפוברדי

 תהשאירו אובוש הגלות  את לו פשטנוגם ממ. שראליי אל לבו של כל רי להקה ישראלית וזה מדב"ע רומוש

  . נהי את המנג–תמצית ה

דה עים של אנשי העצויב –ים אותנטיים לשירים עדיפים ביצוע אתם מן האם אי?הםהמבצעים מי : שאלה

  ? כפי ששרו את השיר ומסרוהו מדור לדור,עצמם

 אנשי םכאות) טהרנים( פוריסטים ואך אין אנ. אותנטיים אם הם טוביםים ע משדרים גם ביצוואנ.: ל.י

 בהתפתחות מעוניניםאך אנו .  מחקרית– מטרתם אחרת כי, ד להםוכל הכב. מוזיאוני ר הרוצים בשימומדע

זרת עמצוין לעי והרדיו הוא אמצ,  החדשר אל הדוערק כך זה יכול להגי. םען כל העדות למעחיה מן ה

   .ך הזהיהתהל

  ? הם פוגעים בסגנונו המקורי של השירןן כי איהביטחו ן מניי? י מי"שים העיבודים ועעכיצד נ: שאלה

תם ו חעביטשי, נו הברטוק שלי אוהמוסורגסק, היפלי-הדה, בד הגדולעדיין המעלא קם לנו , אכן.: ל.י

לא  –קר והעי ,עד בעלי ילמסור לעיבוד לאנשי מקצוע תדליםו משנ אעל כן. ע דפוסיםיקבו סגנוןויעצב 

עוד . ותבלנסן וזמל שניין עזה .  לכתובר אי אפש,עו כיד,גנוןס. מציתם התדון שהיא ו כי,נגינהמ התאבד אל

  . שלנויה יפל-וא לנו הדהבי

  . מלחין פעולתך כל ע–אשונה ר. ות אישיותל שתי שא–לסיום : שאלה

י מדם למירסולקם מפחבונה טוברת קחו בסנוהם כ.  ולא לילדיםלילדים ,רביםירים שי תנחהל.: ל.י

ת וני מנסה לכפיא. יכוניתת-ל הקלילות היםשיני האידיאל עד גמד לנעוה חנלם בהג .)' וכוםדיגמ התבמדינ(

  . מלאכותייםסים ודוי מנל מאזיועמי צעל ע

דיות ר את אותן רומנסות ספרנויות לשמוע אותך שמ הזדןדיו איר פרט לשידורי –ואחרונה : שאלה

 קר את השירים לא רסור לציבומ מן הראוי שת,נוןג לכתוב סראם אמנם אי אפש. ליקטת ורשמתש

מה גם שהגעת אליהם כזמר ולפי הערכתי קולך מתאים מאד לשירתם וגם ערב .  אלא כשירתם,כרישומם

  . הוא

ה עשא,  לי הפקת תקליטוציעוי אלי ופניאם . עין זהמ והש מוט אי מעולם הפקת תקלי יזמתא ל,אכן.: ל.י

מתוך עומס העבודה וחשיבותה איני שאלא , רן השנים המתאימות לכך ביותהשכן אלה , ןו ברציזאת ודא

ל יצחק לוי הופיעו ביזמת כמה ש מבחר מהקלטותיו –שני תקליטים ארוכי נגן [ .מתפנה לעסוק בכך ביזמתי

   ].CBSמידידיו ומוקיריו לאחר מותו בהוצאת 

  

  

  


