
ביררשליםנו-הספרדייםהולדיםשלשירתם

בכריה rימאת

נקבצוהספרדייםהיהודיםשלשיריהם

האנתולוגיהביניהםרביםשירהבספרי

למרבהאולם,לוי,יצחקשלההיקףרבת

הילדים.שירתאתכולליםהםאיוהצער,

אלפניתיהחסראתלהשליםמשבאתי

מפיהםלרשוםבכוונהשוניםמסרנים

ילדותם.מימילהםהזכוריםשירים

אח-ושירי-עםרומנסותזכרוהמסוכים

היההילדיםשירישלמספרםאןוים,

מועט.

שלהמצויןספרוליהיהרבלעזר

 1הישנה"בירושלים"ילדותיהושעיעקב

שלוהמנהגיםתהוויאתלפנינוהמעלה

בירושלים.הספרדייםהיהודים

שיריאתלחלקניתןהמימצאיםלאור

 :עיקרייםסוגיםלשניהילדים
ילדים.ששרושיריםא.

לילדים.מבוגריםששרושיריםב.

העבריתבאוניברסיטהסמינריוניתעבודהסכרם •

ביר,ושלים.

הוצאתהישנה,בירושליםילדותיהושע,יעקב . 1

 . 1966ירושלים,מס,ראובן

ילדיםששרושיריםא.

ש-בחגים,בעיקרקשורההילדיםשירת

והכניסוהילדיםעלמאודאהוביםהיו

לחייהם.אורמעט

היההילדיםעלבמיוחדהאהובהחג

שהםהיאלכןהסיבותאחתהחנוכה.חג

אספוהםלחג.בהכנותפעילחלקנטלו

שכ-"המרינדה"עבורהמזוןמצרכיאת

יוםהואחנוכה,שלהאחרוןביוםערכה

המזבח.חנוכת

בבית-הנב-נערכה"המרינדה"סעודת

בהוהילולה,שמחהתהלוכתלאחרסת

זהביוםהחגיגה.מקוםאלהמזוןנישא

התל-לביןהחכמיםביןהמחיצותנפלו

כיברורגדולה.חיתהוהשמחהמידים

שמחתםכמעטשחיתהזו,שמחהבתוך

חשובמקוםתפסההילדים,שלהבלעדית

הילדים.שירת

 : Cבספרריהושעיעקבמספר

 . 44עמ' ,'אכרך . 2
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ילדייוצאיםהתחילוכסלוחודש"מתחילת

יורש-שללסמטאותיההספרדיםשלתורהתלמוד

שכמיהםעל ...פזמוןובפיהםבחצרותיהלשוטטלים

נפטבקבוקיהחזיקוובידיהםבדשקיתלויים

ואלה(אלקוזאס),פחהעשוייםשמךוכליריקים

 :הפזמוןדברי

 3באנןלכאן

איתנוהבאנוקטןילד

וסרפדלמדן

בידו.וקולמוסו
קטןשרםלנרתנו

האללכםיתד
קטן.בן

קטןבצללנרתנו

האללכםיתד
קטנה.ילדה

פחמיםלנרתנו
האללכםיתד
וגיבור.חזקבן

קמחלנרתנו

האללכםיתד
חיים.

שמןלנרתנו

האללכםיתד
מתנה.

ללכת.עלינוכילנרתנו
(המלמד)החכםרחיה
תלמידיו.עםיחד
לנונותניםכברהםהנה
לנו.נותניםכברהםהנה
האללכםיתן

הברכה.את

תחנו-בקשות,הרוויזה,ארוןפזמון

בבצללזכותכזיהיושריםוברכות,נים

וקצתמלחחופןפחמים,מעטקטן,

שמן".

זהולמנהגזהלשירמקבילהישנה

שכניהסביבה,ערביישלחייהםבהורי

בירושליםהמוסלמיםילדיגםהיהודים.

ובחצ-בבתיםשוטטוובחברוןהעתיקה

מזון.מצרכילאסוףכזירות

יהושעיעקבמביאהשירמילותאת

 : 1בספרו

נאיםהיינולאפלונישלכברדו"אלמלא
לנר.ותןהארנקאתהתר
לנו.המגעיההמתנהאתלנרתן

'בקלארה',שלצלחותשתי
המקל.בידינווהזהרהשמר
הנחשים.מאלפתאתברנכה
גםלנרתןל'כןנוסף

דמשקממאפהלחםככרותשני

ונאים.יפיםככרותושני

תתנור ,t~א'אתלנרתנו
דמשקארץבניאתם

ורימונים".אפרסקיםבהשיש

ההבדלבולטבמנהגהזהותלמרות

במקלבאוהמוסלמיםילדיהשירים.בין

זוליםבביטוייםהשתמשוואףחזקהוביד

ילדיואילוהמגדנותאתלהשיגכדי

ובתחנונים.בברכותבאותלמוד-תורה

איזה :לשאלהמקוםכאןישכמובן

מי.שלמנהגואתשאלומיקדם,מנהג

יעקבשמביאנוסףקטןחנוכהשיר

וינימוסמרס"אקי :,במקור-השירשלתחלתו . 3

 . 50עמ' ,'אכרן . 4טרושימוס".מרסאיז'יקואיך
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שהצפייההלביבות,בליבובקשור oיהושע

 :מאודגדולהחיתהלהן

דבשעםלביבותמקץ"ויהי
אכלן".ויוסףהכינןפרעה

המקרא,טעמיבניגוןהושרזהשיר

יוסףעלהמקראיבספורמטובלוהוא

הפן-מיליםבאותןמתחילהשירופרעה.

-ופרעהיוסףפגישתספוראתתחרת
כיצד .)'אמ"א(בראשיתמקץ""ויהי

יוסףחנוכה,שלללביבותלכאן,נכנסו

שהכוונהנראהלהבין.קשהופרעה,

הומוריסטי.גווןלשירלהוסיףחיתה

הגב•מפישמעתינוסףהומוריסטישיר

 : 6בכרויקטוריה

חנוכהחנוכה

סבתירקדי

חנונוחנוכה

סבירקוד

חנרכיהחנוכה

דודתי.רקדי

החגבשםשיבושיםנמצאזהבשיר

סיפורבשיראיווהקצב.החריזהלצורך

באהואכלשהי.התפתחותאומעשה

שבלב.השמחהאתורקאךלהביע

היההילדיםעלאהובשהיהנוסףחג

כמעטדווקאשכאןמעניואךהפורים,חג

פעולתםעיקרילדים.שירימצאתישלא

בתחפושותבמשחקים,חיתההילדיםשל

המן.אתהכובהםהמרעישים,ובכלים

 • 48עמ' ,'אכרן . 5

כורמי-מקץ"ויהי :במקורהשירשלתחילתו

מייל".קרןלוס

 /חנוכה"חנוכה :במקורהשיר,שלתחילת,ן . 6

בבה".מיביילה

המבו-שלבשירתםחלקנטלוהילדים

שירי-פורים"זהב"קומפלאסגרים,

אשרהלאדינו,בשפתהפורימייםהעם

החג.סעודתבזמןהושרו

זכרהששים)כבת(אשהאמיאחות

ביל-שרהחיתהאשרקצרפורימישיר

 :דותהד

לנרפוריםלנרפורים

בידינופסח

לקחוהמןואת

רבידיו.ברגליו

אשרארוך,משירקטעשלפנינונראה

והמזמרתבפורים,המןשלגורלואתתאר

שבגלללהניחסבירהמשכו.אתשכחה

אתרקהילדיםשרוהשירשלאורכו

יתכןמאידךאךשבו,הראשונותהשורות

שלסיומו-שעניינושלםשירשלפנינו

פותחיםהחגשלסיומועםהפורים.חג

הפסח.חגלקראתהנקיוןבעבודות

בזכותהילדיםעלאהובהיההפסחחג

אחדהאגוזים.ושעשועיההגדהאמירת

שהואהילדים,עלהאהוביםהשירים

אמילישרהההגדה,מןשירשלשיבוש

תורכיה,ילידשהינואבי,שגם(ומעניו

 : sהכירן)

נשתנהמה

והסבתאהסבא

החלנהאתשאכלו
הברכהאתלאמובלא
אמןאמן

הטלית.נופלת

פוריםלנו"פורים :במקורהשירשלתחילתו . 7

,מאנ,וס".לסאיןפסח /לנו

פפואל /נשתנה"מה :·כלאדינוהפתיחה . 8

בבה".להקרן

Z4. 



מלבדהפסחלחגקשרכלאיןבשיר

שארנ·שתנה"."מה-הראשונותהמלים

להצ-ומטרתןליצניותהןשבוהמילים

השומע.ואתהשראתחיק

המסר-איולחגיםנוספיםילדיםשירי

להםזכוריםזאת,לעומתאןזוכרים,נים

המלוויםכלאדינוהמבוגריםשיריהיטב

החגים.שמחתאת

בלא-שיריםחוברוהשנהלעונותגם

שרוהמסרביםשלדברישירוביניהםדינו

 :כמבוגריםולאכילדיםאותו

שלגשלג
מתה.אינההתרנגולת

ושעורהלחם
הפרוסה.היאקטנהקטנה

שמעוןשמעון

 , 9אסטנבולשלהמכתבים

ילדישמחתאתהמביעקצרשירזהו

מדיהמפתיעהשלגלמראהירושלים

חורף.

נירו-החייםהוויאתגםמשקףהשיר

מ- llהיהירושליםיהודילמרביתשלים,

כללבדרןכללאשרביתם,לידקטןשק"

קט-ירקוגינתחולבתעזתרנגולות,לול

הדאגהאתלפנינומביאהשלגשירנח.

לאושמאבקורתקפאשמאלתרנגולת

הק-החורףבימילהאכילהבמהיהיה

קטנהפרוסהכיבשירנאמרלכןשים.

אותהאתלהצילתוכלושעורהלחםשל

הקור.בימימרעבתרנגולת

החלקעםמתקשראינוהשירשלסופו

ממנוללמודאפשראןשבו,הראשון

ביורש-הספרדיתהיהדותביןהקשרעל

ניתןמכאןתורכיה.יהדותלביןלים

התור-שלטוןמימיהואהשירכילהסיק

בארץ.כים

הצפייהאתמביעהאחרוןהמשפט

ש-יתכןהרחוקה.מאסטנבוללמכתבים

אתוסוגרהעיראתהעוטההלבןהשלג

בלבהגעגועיםאתהגבירבביתוהאדם

אלה.מיליםלכאןנכנסוולכןהאנשים

לילדים.מבוגריםששרושיריםב.

הילדיםששרובשיריםדןהקודםהפרק

שקשהלפיאןבעצמם.חברואףואולי

המבוגרים,מעולםהילדיםאתלנתק
השיריםאותםאתגםזהבפרקרשמתי

שירי(מלבדלילדיהםשרוההוריםאשר

השיריםהרבה).כברנכתבעליהםהערש

ולכ-לתינוקותבעיקרמיועדיםהיוהללו

בעבריתמקבילותלמצואאפשרמהםמה

אחרות.ובשפות

ישמחשילדםרוציםההוריםכאשר

הקט-ידיובכפותאוחזיםהםעמם,יחד

 :לוושריםנות

כפייםמחאמחא

נעלייםיקנהאבא

גרבייםתסרוגאמא

שלוששתיםאחת
הראש.עלידיים

גםנמצאמעטיםבשינוייםזהשיר

 : 1uבלאדינן

כפייםכפיים

כסףיביאאבא

נעליים.לקנותכדי

פפה /פלמיקס"פלמס :,כלאדינותחילתו . 10לה /אנייבה"אנייבה :במקררהשירתחילת . 9

 " ...ליריקסטריירהסימוריה".נרגאיניקה
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כפייםכפיים

חלבשלכפיים
מתנה.ליישאידןהאל

כפייםכפיים

חלבשלכפיים
תעזורנה.הןולאמו

אותוהראשון,הביתכילראותאפשר

כמעטבכר,ויקטוריההגב'מפירשמתי

הבתיםשניואילו Iהעברילשירזהה

הםאמי,אחותמפישרשמתיהאחרים,

היחסעליותרהואבהםוהדגששונים

-אמולכיוהתינוקשלידיוכפותבין
כשתגדלנה.להתעזורנההןלה,כשיהן

שניאלההאםהשאלהנשאלתכמובן

בתיםשלושהשלפנינואושוניםשירים

ידיכפותעלשסיפרובתיםשורתמתון

התינוק.

ובאצבעותיוידובכףהמשחקלכלידוע

בשלה"אמאבשירהמלווה Iהתינוקשל

מאונשות.כשהאצבעותדייסה",

הסיפוראןמשחקאותוקייםכלאדינו

 :שונההוא

ביצההתרנגולתהטילהכאן

לחםרוצהזה
גבינהרוצהזה

חלברוצהזה
זיתיםרוצהזה

אמדאתרוצהוזה

בי. ...ל'פהמפהלפה,מפהילךוהוא

לילדיהםהאמהותששרואחרשירעל

 : 12יהושעיעקבמספר

השוניםהחדריםאלוהבנותהבניםשל"הליכתם

קום.השכיםהב,יתכלקצר.טקסמלווהחיתה

המוקדמותהבוקרבשעותנפרדנורבבחשקלא

שבאוומבדיחותיה,משעשו-עההאם,שלמצחוקה

היפים.ומשיריהלעודדנו

 :כאןאביאמאתנולרביםהזכ,וראחדשיר

לתדרהלתוהד

ארתהילמדהקטןיעקב

והגבינההלחםעם
בחיקוהמקושטוהספד

בךירביץהחכם

אותךתצילהרבנית

מהחדראותךיביאאביך

לדתגידוהאמא
 , 1הבא,:ברוךאלפיםשבעת

הילדיםאתלזרזהשירשלתכליתו

לידהעוברתהזאטוטיםלשורתלהצטרף

והחכםזהשלבידוזהמחזיקיםהבית

בראשם".צועדיםהרוביסהאו

לישרהשיראותושלאחרנוסח

תורכיה.ילידתשהיאאבי,אחותדודתי,

דבריהלפיבשיר.הקשוראחרסיפורלה

לילדיהםהאמהותידיעלהושרזהשיר

ברכיהןעלאותםהושיבוכאשרהקטנים

 :לשעשעםכדיואנהאנהאותםונענעו

לתודהלתודה
אותהילמדהקטןהבן
והגבינההלחםעם
בחיקוהקטןהספדועם

מידילדהואלקרוא
בוירביץהחכם

להפריו"אקי :כלאדינוהשירשלראשיתו . 11

קוקו".אלאגיניקה

 . 95עמ'ב'כרך . 12

אהתורהלה"אח :במקורהשירתחילת . 13

דירה".להייאקוב'יקותורהלה
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אותותפנקהרבנית

אגורהלוותתן

חלבה.שיקנהכדי

וש-השיריםלשניאחדשגרעיןברור

הביאהיהודייםהריכוזיםביןהמרחק

השימוש.ובצורתבנוסחקללשינוי

מעשהאתלחקותרצואשרילדים

לאחיהםאלהשיריםהםאףשרוהוריהם

הקטנים.ולאחיותיהם

בלאדינוהילדיםשירתשלאופיה

הוא,קטןשרשמתיהשיריםשמספראף

שירתשלאופיהעלמהםללמודניתך

בירושלים.הספרדייםהילדים

בספונ-ברובהשחוברהשירהזוהיתה

ומ-סופריםעצמם.הילדיםעל-ידיטניות

ושיריילדיםסיפורייכתבואשרשוררים

ומשורריהסרפדיהבנמצא.היולאילדים

הקודשבספרותעסקותקופהאותהשל

בלב.דלמבוגריםאותהוהועידוהחולאו

לילדים,שירההיתהשלאמאחרלכך,

דאגוהמבוגרים,על-ידינתחברהאשר

ולא-לצרכיהםבהתאםלעצמםהילדים

הבתס.

מגעהיהלאשלילדיהםלאמוקשה

שירילהםשרוהמבוגריםהשירה.עם

אולהרדימםרצוכאשרורומנסותערש

קצ-שיריםמספרנמצאוואףלהרגיעם,

כאשרלילדיהםאותםשרושההוריםריס

היהמוסיקאלירקעכןאםלכך.התפנו

לחברהיכולתגםולכןהקטניםלילדים

שירים.

ןאלהשיריםמאפייךמה

שיריםכללבדרךהסילדיםשירי

הק-עלהואבהםשהדגשמאודקצרים

היל-שיריגםכך . 11והחריזההצלילצב,

 .בלאדינוזים
בעלימאו,דקצריםהםהשיריםכל

ובולטמהירבהךשהקצבקצרותשורות

שלושאושתיםשלכללבדרךוהוא

שורה.בכלפעימות

 :לדוגמה

בבהמיביילהחנוכהחנוכה
 . 2 , 2שלקצבזהו

 :או
מאנוסלסאיןפסח לנופוריםפורים

 . 3 , 3שלקצבזהו

על-ידיבקלותנתפסהמהירהקצב

אופייניהואמדועברורולכךהילדים,

לשיריהם.

אךמלאה,חריזהאינהבשירהחריזה

 :לדוגמהלהשיגה.הנסיוךקיים

הנוכחחנוכה,

בכהמיביילה

למ-זהותוהתנועההפתוחהההברה

שונים.שהעיצוריםרות

הואבלאדינוהילדיםבשיריהמעניין

אתשרולאהילדיםמנגינה.חסרישהס

מכ-יוצאיםאותם.דקלמואלאשיריהם

היל-על-ידישובשואשרהשיריםזהלל

במנגינתם,והושרותחילהבכוונהזים

נשתנה"."מההשירלדוגמהכמו

המוכןמןמנגינההיתהשכאשרמכאן

היההשירכאשרואלוהשיראתשרו

דקלמוהו.הילדיםשלעצמיתיצירה

בספרותדורותשלשהברגסון,גרשון :עיין . 14

תל-אביב,יסוד,הוצאתהעברית,הילדים

תשכ"ו.
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שי-הםהשיריםמרביתכילצייויש

שבחיבורהספונטניותהומוריסטיים.ריס

מתחרזותהשיריםשברובלפימורגשת

ומשמעותיתוכניקשרכשאיןגםהשורות,

הקצב.עלהואכשהדגשביניהן,

הס·הילדיםשירתשללדלותההסיבות

בירושליםפרדיים

אליהםהמסרבים,זוכריםשציינתי,כפי

הרושםאךילדותם,מימימעטרקפניתי,

שלאכמעטכיהואמדבריהםשהתקבל

ילדים.שירישרו

המס-ומדברי 1uיהושעיעקבשלמספרן

 :הבאההתמונהלפנינומצטיירתרכים
והיוה"מאסטראס"לידינמסרוהבנות

והבניםהיום,שעותכלבמשךעסוקות

לאוכךבתלמוד-תורהקודשלמודילמדו

ולמשחקים.לשירהכתפנו

גםקוראיםאנואלהמעיודברים

יהודית"ילדותברגסוןגרשוןשלבמאמרו

 • 16לנוער"בספרותהמזרחבארצות

ילדותםכיולאמולסכםכן,אםנוכל,

חיתהבירושליםהספרדייםהיהודיםשל

למיעוטהסיבהשזוונראהיחסיתקצרה

שהיוהואודאישבפיהם.הילדיםשירי

נשמטוהצער,למרבהא,דנוספים,שירים

המסרבים.שלמזכרונם

שרשמתיהשיריםפופולארייםכמהעד

מדורעברושהםהעובדהמןלמדיםאנו

ביורש-הספרדייםמהיהודיםרביםלדור,

לשמועניתןהיוםועדאותםמכיריםליים

אותםמדקלמותאוהמזמרותסבתות

לנכדיהן.

 . 97 , 93ע-מ'ב'כרן . 15

המז-בארצותיהודית"ילד•ותברגסון,גרשון . 16

ונוער,ילדיםספרותלנוער",בספר.ותרח

 .) 1975(אוקטוברתשל"ו ,'אחוברת
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