' יהן נושאות אח מחברותיהן איפן ' י

שירי נשים יהודיות
ברברה

מקוצ ' יר בשפת המקום

ק ' ג ' ונסור

שיריהם של יהודי קוצ ' ין הם אוצר בלום של התרבות היהודית בקרלה )  , ( Keralaאזור
בחוף מלבר

) ( Malabar

שבדרום מערב הודו  ,שחייתה בו קהילה יהודית קטנה במשך

כאלפיים שנה  ,עד שהחלה לעלות לארץ בראשית שנות החמישים של המאה העשרים .

1

במשך מאות שנים שרו נשים יהודיות מקוצ ' ין שירים במליאלם )  , ( Malayalansשפת

קרלה  :שירי חתונה ושירים לאירועים אחרים במחזור החיים  ,סיפורים מקראיים  ,פיוטים

ושירים על תולדות הקהילה ואגדותיה  .השירים נשתמרו במחברות כתובות-יד  ,שנמסרו
מדור לדור בידי נשים  .במאמר זה אסקור את שירי הנשים  -אופן מסירתם  ,ביצועם
ותרגומם  ,ואדגיש את משמעותם להבנת מקומן של נשים בחיים המוסיקליים והדתיים

של הקהילה  .נראה כי שירים אלה מערערים הכללות רבות וחשובות הנוגעות למוסיקה

של נשים בקהילות יהודיות מסורתיות .
מליאלם היא אחת השפות הרשמיות של הודו  ,המדוברת היום בפי יותר משלושים
מיליון אנשים במדינת קרלה או בפי כאלה שמוצאם משם  .זו שפה דראווידית  ,הקרובה
מאוד לטמילית  ,שיש בה יסודות רבים מסנסקריט ; לספרותה המתוחכמת שרדו מקורות

מן המאה העשירית והאחת -עשרה  .ג למליאלם מאות להגים  ,הנובעים מהגיוון האזורי ,
האתני  ,המעמדי והדתי של קרלה  .האוכלוסייה של קרלה מורכבת מרוב הודי  ,המהווה

שישים אחוז בלבד מכלל האוכלוסייה ( לעומת

83 %

בהודו בכלל )  ,עשרים אחוז מוסלמי

ועוד עשרים אחוז נוצרי  .אומנם היהודים היוו חלק מזערי מן האוכלוסיה -

כ 2500 -

נפש בזמן עלייתם ההמונית לישראל  -אך גם להם היה להג משלהם  ,מליאלם -יהודית ,
ובו מילים עבריות  ,ואף צורות הגייה מיוחדות  ,שטרם תועדו או הוגדרו בידי בלשנים .
י

3

מאמר זה מבוסס על חומר שנאסף ועל תרגומים שהוכנו בעבודה משותפת עם רובי דניאל ושירלי
אייזנברג בישראל ועם פ " מ ג ' וסאי

)( ( Jussay

וסכריה זכריה

)( Scaria Zacharia

בקרלה ; אני מודה

להם מקרב לב על מאמציהם ועידודם  .כן אני מודה למוסדות הבאים שהעניקו לי מענקים ותמכו

במחקרי המתמשך על שירי יהודים במליאלם  :קרן פולברייט
לפילוסופיה ( ; ) 1997 - 1996 , 1495 - 1994

( ; ) 1999 - 1998

קרן הזיכרון לתרבות יהודית

החברה האמריקאית

( ; ) 1997 - 1996 , 1995 - 1994

מענק אוברלין לתלמידי מחקר ( . ) 1977
1

לסקירה המקיפה ביותר של מקורות כתובים על תולדות יהודי קוצ ' ין  ,ראו סגל  .כן

כ" ץ וגולדברג ; דניאל וג ' ונסון ; ולרשטיין  .מאמרים קודמים בפעמים על יהודי

ג ' ונסון  ,קוצ ' ין וקאיפנג ; ג ' וסאי

( כולם ) ;

ראו  :מנדלבאום ;

קושין  :ג ' ונסון  ,קראנגאנור ;

רולנד .

2

סקירות היסטוריות רבות ערך על שפת מליאלם ומפרותה  ,ראו  :צ ' איטניה ; ג ' ורג ' .

3

רשימה של מילים מעברית ( ומשפות אחרות ) האופייניות למליאלם המדוברת על ידי היהודים
הפרדסיים ( ראו להלן בהערה  , ) 15ראו סיימון  ,לשון .

שיח נשים יהודיות מקוצ ' ין

ן

65

אולם  ,אף על פי שיש בחלק מהשירים הנידונים במאמר זה מרכיבים של להג יהודי  ,אף
בני קבוצות אתניות אחרות בקרלה היו יכולים להבין רבים מן השירים .

מחביות השיביט
רק כחמישית מהשירים היהודיים הידועים במליאלם עדיין זכורים היום  ,אך למרבה

המזל הנוסח של שירים רבים נוספים נמצא בכתובים  .טקסטים של כמאתיים ושישים
שירים  ,השמורים בכתב יד בעשרים וחמש מחברות  ,נאספו במשך עשרים וחמש השנים
האחרונות מידי נשים יהודיות

קוצ' יניות בקרלה ובישראל .

4

את אופיין ותפקידן של

מחברות השירים תיארה רובי דניאל ( ילידת קוצ' ין  , 1912 ,חברת קיבוץ נאות מרדכי ) ,
שהיא מומחית לשירים

אלה :

[ בקוצ ' ין ] לכל אשה היה ספר שירים משלה  ,שאותו העתיקה בעצמה  ,או שהעתיקו

בשבילה  ,בדרך כלל במחברת .

5

נשים צעירות הולכות לאנשים הזקנים 6היודעים

את השירים  ,והן שרות איתם ולומדות  .כך שאם הן הולכות למסיבות  ,הן נושאות

את מחברותיהן איתן '.
מרבית כתבי היד שהועתקו למען האוסף הן מחברות קטנות בכריכת נייר  ,אך לחלקן

כריכות קרטון ואחת כרוכה בעור  .בקטנה ביותר ביניהן  -סימנה  , 58ובה עשרים ושלושה

עמודים קטנים  -שמונה שירים בלבדו בגדולה ביותר  , 83 -ובה קרוב למאתיים
עמודים גדולים  -מאה וחמישים שירים  .חלק מהמחברות פותחות בתוכן עניינים ,
ובמחברות רבות ניתנה לחלק מהשירים כותרת במליאלם  ,המזהה את הנושא או את
המעמד שהשיר מיועד לו  .במחברות מספר יש כותרות בעברית  ,וחלק מהן כוללות,
מלבד השירים במליאלם  ,כמה שירים או

תפילות בעברית .

מי כתב את השירים ? שאלה זו טרם נפתרה  ,כיוון שבשירים אין כמעט

מידע על כך .

רק מחבר אחד  ,שכתב רק שלושה שירים  ,מזוהה בבירור  -אדם ידוע מהקהילה הדרדסית

של קוצ ' ין  -והוא מזוהה בכותרות עבריות במחברת אחת בלבד (  8 . ) 83במחברת

5 13

צילום המחם -ות  ,שהושאלו מנשים קוצ ' יניות  ,החל בסוף שנות השבעים כמפעל משותף של שירלי
אייזנברג  ,פ " מ בוסאי ומחברת מאמר זה  .הקלטות של כחמישים שירים נמצאים בפונותקה הלאומית
בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים  .יש לקוות שאפשר יהיה לאסוף שירים נוספים
ממחברות שייאספו  .אוסף שלם של תצלומי השירים יופקד במרכז מורשת יהודי קוצ ' ין שבמושב
נבטים  .מספרי המחברות והשירים במאמר מתייחסים למפתח מקיף שהוחל בהכנתו על ידי פ " מ
ג' וסאי ושעודכן בידי  .הרשימה מצויה בפונותקה הלאומית .
במקור .composition notebook :
במקור :

- the elderly people

דניאל וג ' ונסון ,

עמ '

הכוונה  ,כנראה  ,לנשים דווקא .

. 174

המחבר המזוהה הוא משה צרפתי  ,מלומד וסופר המוכר מפנקס בית הכנסת הפרדסי מראשית

המאה הי " ט  -ראו תצלום של כ " י לונדון  -ששון  , 1030בספריית מכון בדצתי  ,ירושלים .

66
ל

ן

ברברה ק ' ג ' ונסון

 , ,,י, , , ,

,,

.

,

(

( ,

ין , ,. , ,, , , ,; , , , , ,
(

(,

, , , . ,,-, , , , , , ,
, ,

,

מחברת , 39

, ,,

%

כנראה העתיקה ביותר

מפוזרים שמותיהם של מספר נשים וגברים  ,אך אין זה ברור אם היו אלה מחברים ,

מעתיקים או אולי מידענים שמהם נאספו השירים .
אי אפשר לקבוע במדויק מתי החלו לראשונה לרשום את שירי הנשים במליאלם  ,אך
מחברת  , 39שהיא כנראה העתיקה ביותר שנמצאה  ,אפשר שנתמלאה לפני למעלה ממאה
וחמישים שנה  :היא נכתבה בידי אם סבתה של דודתה של רובי דניאל  ,שנודעה כמומחית

לשירים .

9

מחברת אחרת מתוארכת לשנת , 1876

דברים שנאמרו עליה בשנת . 1926

11

10

ושלישית אולי עתיקה אף יותר  ,לפי

אף שמספר מחברות הועתקו בידי נערים או גברים

בעלי כתב יד יפה במיוחד  ,מחברות רבות יותר מזוהות כעבודת נשים  .דומה כי רוב
המחברות הועתקו בידי הנשים שהיו בעליהן הראשונות של המחברות  .המחברות החדשות
ביותר הועתקו בישראל בידי נשים מקוצ' ין  ,מתוך מחברות שנשאלו מידי קרובים או
ידידים  ,או מתוך מחברות ישנות שבבעלותן

,

1

9

לדיון במחברת זו ומעתיקתה  ,ראו דניאל וג' ונסון  ,עמ ' . 37 ,1111

10

זאת המחברת היחידה הכרוכה בעור ; היא מתוארכת בעמוד השער  ,ומזוהה שם כשייכת לאביגיל

11

מדאי )  ( Abigail hladaiמקוצ' ין  ,חברה בקהילת טקומבגם ). ( Tekkumbaga~a
ראשי התיבות  TKJשבמחברת  ( 83מן הקהילה הפרדסית בקוצ ' ין ) מצביעים על כך שהיא אחת
משתי המחברות שנבדקו בידי החוקר הקרלי  -הנוצרי  ,ס " ק ג ' וסף  ,אשר אמר  " :לפי דעתי גילן אינו
פחות ממאה שנה "  -ראו ג' וסף  ,מכתב למערכת  .התיארוך של  59ושל  513בטוח יותר  ,מפני
שידועים שמות הנשים שהמחברות היו רכושן .

12

ראו  ,למשל  ,מחברות  . 312 , 56 , 53מחברת  86הועתקה בשבילי בקוצ ' ין בשנת

לא  -יהודי בעל כתב יד ברור  ,מתוך מחברת שלא ניתן היה לצלמה .

, 1977

בידי גבר

שירי נשים יהודיות

מקוצען

ן
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ממיפתוח המחברותה עולה שקיימת חפיפה משמעותית במבחר השירים שבמחברות ,

וכן בין מחברותיהן של בנות שמונה הקהילות שבקרלה .

14

כפי הנראה  ,שירים וגם מחברות

עברו מקהילה לקהילה  ,יחד עם כלות שעברו לגור בבתיהם ( ובקהילותיהם ) של בעליהן ,
בהתאם לתבנית הנישואין בין שבע

מהקהילות .

15

מלבד זאת  ,היו שירים אלו מושרים

באירועים פולחניים או חגיגיים משותפים  ,שהשתתפו בהם חברים מכל שמונה הקהילות .
יחד עם זאת  ,אפשר להבחין בתבניות של ייחודיות  ,שכן שירים מסוימים קיימים רק

במחברות של קהילות מסוימות .
אוקיינוס שע נשים
על

פי תיאור קצר זה נראה שמעתיקות המחברות  ,או הנשים שהיו בעלות המחברות ,

לא התאימו לתבנית של אוריינות נשים אשר הציב המוסיקולוג אמנון שילוח לגבי נשים
יהודיות בחברות מסורתיות בכלל ,

כדלהלן :

מכיוון שנשים יהודיות לא ידעו לקרוא ולכתוב  ,שירתן חלה בתחום המסורת בעל
פה וחסר בה לחלוטין הרקע של מסורת שירים כתובים המתאימים לכללי משקל

ואסתטיקה  ,הקיימים בשירי גברים .

16

המצב שונה מאוד לגבי נשים יהודיות בקוצ' ין  ,שיש להן היסטוריה ארוכה של אוריינות
בעברית ובמליאלם  ,ולאחרונה אף באנגלית  .לדברי רובי דניאל בתארה את חינוכה

המוקדם בקוצ' ין  ,מלבד הוראת השפות מליאלם ואנגלית בבית ספר ממשלתי

15

הטקסטים של מאתיים ושישים שירים יהודיים במליאלם  ,השונים מאוד זה מזה בסגנונם ובזמן
כתיבתם  ,עברו מיפתוח למען מפעל המחקר שלנו  ,לפי תוכנם הספרותי ; את נושאי המיון סיפקו
החוקרים  ,ולא המבצעים  .ארבע הקטגוריות המצוינות כאן נוסחו בידי ס " מ ג ' וסאי בסוף שנות

השבעים  .אין הן נובעות מסדר השירים במחברות ולא מהקשר ביצועם  .סיימון
על פי התוכן הספרותי ) בין " שירים היסטוריים "  " ,שירים מקראיים " ופיוטים  ,כאשר את שירי

( עמ '  ) 13הבחין ( גם

החתונה הלפרהיסטוריים כלל ב" שונות "  .טרם נחקר יחסן של הזמרות לסוגים השונים של שירים .
14

שמונה הקהילות  ,שלכל אחת בית כנסת משלה  ,התקיימו ברדיוס של כארבעים ק  -מ  :שלושה בתי
כנסת שכנו ברחוב אחד בעיר קוצ ' ין עצמה  ,שניים בעיר ארנקולם )  , Emakulamמעבר למפרץ ) ,

ואחד בכל אחד מהכפרים פארור ) , ( Parurצ' נמנגלם )  , ( Chennamangalamומאלה ). ( hKala
יש מח ברות משש מש מונה הק הילות ; מן הכפרים מאלה וקדבומבגם  -א רנקולם
( Ernakulam
15

באוסף

Kadlavl
; rilmb~ agam
;
(-

אין מחברות .

חברי הקהילה הפרדסית בקוצ ' ין  ,של " יהודים לבנים  , -הם בעיקר צאצאים למהגרים חדשים יותר

להודו ( המאה הט " ז ואילך )  ,בניגוד ליהודים המלברים בשבע הקהילות האחרות  .פרדסיים ומלברים
לא התחתנו ביניהם  ,אך תרבויותיהם היו דומות למדי  ,כפי שעולה מידיעת השירים במליאלם .
16

שילוח  ,עמ' . 179

הדברים מופיעים אחרי דיון בשירת נשים בקהילות ספרדיות ותימניות  .סרוסי

מתח ביקורת כללית יותר על הכללות מופרזות של שילוח ואחרים בנוגע למוסיקה של נשים

יהודיות  -ראו סרוסי  ,הסרת מיגדר  .לניתוח של המסורת על אי  -אוריינותן של נשים  ,ראו מרד
( כולם )  ,שניתוחה מבוססת על עבודה אתנוגרפית עם תימניות וכורדיות קשישות בירושלים וכן על

בחינה של מקורות היסטוריים .

68

ן

ברברה קי ג ' ונסון

היה גם חדר ) ( hederללימוד תורה . . .
ספסלים  ,בהשגחת מורה  . . .למדנו לקרוא בעברית ולקרוא את הפרשה

שם ישבו בנים ובנות יהודים יחדיו על
) (parashah

בניגון הנכון  .למדנו בעל פה חלקים מתוך הפרשות  ( portionsבעברית  ,ואז למדנו
את התרגום למליאלם  .כל השבוע למדנו את הפרשה )~ (parashahשל השבת הקרובה .
ואז  ,כאשר הגיעה השבת ,

זוכרים .

7נ

לזכרונותיה של דניאל מחינוכה בג' וטאון ( ת ,י7 ) 0יסו )  ,קוצ' ין  ,בראשית המאה העשרים

הד במסמכים מן המאה הי " ט  .בדו " ח משנת

תלמידות בנוסף על תלמידים .

18

182 %

על בית ספר יהודי בקוצ' ין מופיעות

שלמה ריינמן  ,יהודי אשכנזי שחי בקוצ' ין זמן מה במחצית

השנייה של המאה הי " ט  ,סיפר שנשים יהודיות ידעו לקרוא בעברית  ,למדו דקדוק וטעמי

מקרא  ,ונשאו את סידוריהן וחומשיהן איתן לבית הכנסת 19.כפי שמוכח מהשימוש במחברות
שירים בארנקולם  ,בפארור ובצ ' נמנגלם  ,יכולתן של נשים יהודיות לקרוא ולכתוב לא
היתה מוגבלת לעיר קוצ' ין  .ועוד  ,סקר ממשלתי משנת

תשעים אחוז בקרב נשים יהודיות בכפר פארור .

1891

מראה רמת אוריינות של

20

יש לראות את אוריינות הנשים היהודיות בקוצ ' ין באור שהותן הארוכה בקרלה
והסתגלותן לתרבותה  ,שכן קרלה היתה אזור יוצא דופן בהודו  ,הן בדגש שניתן בה
לאוריינות והן במעמדן הגבוה באופן יחסי של נשים  :מעמדן היה גבוה במיוחד במיבנה
המשפחה המטריליניארי של מספר קסטות הינדיות גבוהות  ,ששימשו מבחינות רבות
דוגמה תרבותית לשכניהן היהודים  .לפי הניתוח המשכנע של רובין ג' פרי  ,השליטים

ההודיים של קוצ ' ין וטרבנקור

) - Travancore

שלימים צורפו יחדיו כדי ליצור את

מדינת קרלה ) הגיבו לאימפריאליזם התרבותי של בריטניה בחיזוק מערכת החינוך
המקומית  ,ובכלל זה חינוך בנות .רמת האוריינות במדינת קרלה היום מתקרבת למאה
אחוז  ,בהשוואה לרמה של חמישים ושניים אחוז בהודו בכלל 21 .זאת ועוד  ,אוריינות של

נשים היתה רווחת בקהילה העתיקה והמיוחסת של הנוצרים-הסורים בקרלה  ,שבה שמרו
הנשים את שיריהן במליאלם בכתבי יד העשויים מעלי דקלים  ,עד שיצאו השירים במהדורה
אחידה בשנת

19 % 0

בחסות

הכנסייה .

22

ייתכן שאף הנשים היהודיות נהב לשמור את

שיריהן בכתיבתם על גבי עלי דקל מיובשים  ,כפי שנהב בקרלה לשמור רישומים וחיבורים
ספרותיים לפני שהנייר היה בר-השגה .

17

18

דניאל וג' ונסון  ,עמ' . 40
סרגון .

19

ריינמן  ,עמ ' . 154

20

ראו גגם איה  ,עמ' . 680 - 679

21

לפי מיפקד הודו משנת  , 1991רמת האוריינות בהודו בכלל היתה חמישים ושניים אחוז ובקרלה היא
היתה תשעים אחוז ( גברים  , 945~ -נשים  - ) 8654 -ראו הודו בחטף  .וראו פרנקים ובסין  ,עמ ' 24 , % 3

ואילך  ,על מערכות מתמשכות לאוריינות בקרלה  ,שהגבירו עוד יותר את תפוצת האוריינות באזור .
22

ראו סבידרסקי  ,עמ'  ; 43 - 37פ  -ו לוקס ערך את מהדורת  , 1910שנמצאת היום בהדפסתה השביעית .
לתרגום חלק מהשירים לאנגלית ראו צ' ונדל.

שיה נשים יהודיות מקוצ'ין

שילוח טען ש " לא מעט שירים שלא נועדו לבית הכנסת יש להם טקסטים

לפני השפעת המודרנה  ,ושירת נשים במיוחד נמסרה בעל פה

בלבד .

23

ן

69

כתובים "

לעומת זאת ,

מחקרה של כהן על תפקידיהן של נשים במסורת השירה הספרדית-היהודית מראה שלא
רק בקרלה שמרו יהודיות את שיריהן

במחברות :

הרעיון שנשים אנאלפבתיות או אדישות כלפי המילה הכתובה סותר את קיום
המחברות  ,שנחשבות אוצר במשפחות ספרדיות-יהודיות רבות  ,והכוללות טקסטים

ארוכים של בלדות שהועתקו בקפדנות בידי אמהות  ,דודות וסבתות.

24

את מחברות השירים של נשי קוצ' ין היהודיות אפשר להשוות ,מבחינת תפקודן  ,למחברות
הזמרים המתוארות בידי שילוח בדיונו על פיוטים

עבריים :

[ אלה ] נרשמו לעתים קרובות בידי מחבריהם בתוך מחברות של פייטן או חזן  ,וכך

הטקסט עמד לרשותו [ של זה ] כאשר רצה להתאמן  .חזנים ופייטנים היו רושמים
גם בתי שיר שלמדו מאחרים או שחיברו בעצמם  ,ובמחברות מצויות גם הערותיהם

אילו שירים מתאימים לאילו אירועים .

25

סקירת תוכנם של השירים היהודיים במליאלם וביצועם ישפוך אור נוסף על שילובן

המיוחד של נשים יהודיות מקוצ' ין ושיריהן בחיים המוסיקליים והדתיים של קהילת

קוצ ' ין היהודית .
שוגות שיקים
שירי חתונה
הקרובים ביותר לשירי נשים שנידונו על ידי שילוח הם שישים וחמישה שירים הקשורים

לחתונות ולאירועים אחרים ממחזור החיים  .חלק מן השירים זוהו ( על פי

כותרותיהם )

כמרכיבים של טקסי החתונה של יהודי קרלה  ,כגון המסיבות השונות הנהוגות בשבוע
החתונה  ,הכנת הטבעת  ,קשירת הסאלי ( השרשרת המסורתית של הנישואין בקרלה ) ,
צאת הכלה מן המקווה  ,הרתחת יין הצימוקים לברכות הנישואין  ,ותהלוכת החתן לבית

הכנסת  .בחלק מן השירים יש רמוים לדמותו האגדית למחצה של יוסף רבן  ,מנהיגם
הקדום של יהודי קרלה  26 .באחרים יש עצות לכלה או לחתן  ,או במקרים ספורים להורי

הנימול ביום בריתו  ,כיצד לחיות חיים יהודיים טובים .

עמ ' 252 , 181

הערה . 4

23

שילוח ,

24

כהן  ,עמ '

25

שילוח  ,עמ '  . 160הוא מצביע במפורש על הניגוד בין מחברות החזנים והנחת המסורת שבעל פה

. 192

של מסירת השירים .
26

ראו ג ' ונסון ,

קראנגאנור .
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ברברה ק ' ג ' ונסון

בין השירים  ,הנפוצים ביותר הם אלה המשבחים את יפי הכלה :

עטורה בזהב  ,ציפור שיר שכמותר ,
זוהרת ביהלומים ,
קמפור ומי ורדים מהולים יחדיו ,

כל מיני ניחוחות טובים .
במשי ירוק היא לבושה ,

האשה ברוכת אל היא .
שיר אחר מהלל את החתן

27

החינני :

עטור בכיסוי ראש מהודר ואבקת קונקום אדומה ,
החתן בא דרך

28

הרחוב .

הוא נראה קורן אבירות וגם ביישנות .
אף שהוא עדיין בקצה הרחוק של הרחוב ,
הוא נראה בסיבוב  ,בטווח הראייה שלי ,
נע הנה והנה ,

נער זה בא דרך הרחוב .

29

רק בשירי חתונה מעטים נמצאים רמזים למיניות  ,בניגוד לשירי חתונה בשפות מדוברות

של קהילות יהודיות מסורתיות רבות ושל קבוצות לא -יהודיות בהודו  30 .בשירי החתונה

של יהודי קוצ ' ין גם לא נמצא קינות על עזיבת הכלה את בית משפחתה כמו אזהרות על
סכנות הנישואין  ,ואין גם שירים המקנטרים את החתן ואת הכלה  .אפשר ששירי עם לא -

יהודיים במליאלם שימשו בתפקידים הללו  ,אך לא נרשמו כאלה במחברותיהן הנידונות

של הנשים היהודיות מקוצ' ין .

שירים היסטוריים
כארבעים מן השירים שנאספו

(  15 %בקירוב ) -

הקבוצה הקטנה ביותר ועם זאת קבוצה

מסקרנת ביותר  -מוינו כ " היסטוריים "  ,ביניהם שירים המספרים אגדות שונות על מוצאם

של יהודי קרלה  .לדוגמה  ,השיר הבא  " ,בוקץ' י
התהלוכה המלכותית של צ ' יריאננדן

( העיר  ( Vanchjהמפורסמת "  ,מתאר את
 , Chשם נוסף למנהיג היהודי יוסף

) rjanandan
~

רבן )  ,אשר קיבל מאת השליט ההינדי קערה מנחושת  ,ועליה חרוטות זכויות

עמו :

27

שיר  . 11 - 6הנוסח המובא כאן הוא תרגום של תרגום לאנגלית מאת רובי דניאל .

28

אבקה צבעונית  ,הנמצאת בשימוש בהודו בטקסים פולחניים וכן לקישוט  ,כגון כאשר מסמנים בה

על המצח .
על פי התרגום לאנגלית מאת סקריה זכריה .

29

שיר

30

ראו דוגמאות  :שילוח ,

, 11 -7

עמ '  ; 178 - 174שי ; ספקטור  ,כלות ; וכן רהג ' ה

וגולד .

שירי נשים יהודיות מקושין
בעיר המהוללה

ן
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בעולם  ,ונצ' י  ,קם אחד ,

עליו נחו חסדי האל .
בתואר הנשיאות  ,במנורת היום ,
ובבד שנפרש לכל אורך הדרך ,
מעל לראשו ומתחת לרגליו  ,ברצף שלא נקטע .
העיר העשירה נמלאה

( אדם )

שעה שהמלך ( הכתיר ) אותו בנשיאות ,
בטיפטוף שלושת אלפים ושש מאות מידות של אורז .

כאשר טופטף האורז  ,המלך עימהם ישב ,
ובקולות שירבוט כתב בכתב אומנותי

על לוחות נחושת .

וכעת לתאר את תהלוכת צ ' יריאננדן  -היא הרבה מעבר
הנה ! בא צ ' יריאננדן המלכותי  ,רכוב על גב

הנה ! בא צ ' יריאננדן הצדיק  ,רכוב על גב

למילים !

פיל !

סוס !

תחת השלט הירוק הוא בא ,
על ידי בתולות מתוקות מתקבלות פניו
ולתוך בית הכנסת

הוא מובל.

........
זר ירוק עבה נושא הוא ,
מעל לבגד  ,חלוק רב קיפולים ממשי ירוק הוא

עטה .

הוא  ,אשר זכה לחותם השליט ,
מי יתן וימלוך בהוד על מדינתו הקטנה ,
בהכרת צייתנותם של נתיניו הנאמנים .

31

סוג אחר של שירים היסטוריים הם שירי " פאלי "
כנסת מסוים

בקרלה .

82

(

פנוק  ,בית כנסת )  ,על בנייתו של בית

חלק משירי המוצא וה " פאלי " עתיקים הם  ,אולי מן המאה הט " ז

או אף לפני כן  .עם השירים החדשים ביותר שנאספו נימנים שירים ציוניים  ,רובם מן

הכפר פארור  ,שזמנם מראשית המאה העשרים ועד מחציתה .

-,

35

פ  -מ ג ' וסאי .

31

שיר

32

מאמר על שירי פאלי נמצא בהכנה על ידי  ,בשיתוף עם אורנה אליהו  -אורון  ,חוקרת קוצ ' ינית העוסקת

0

 , 1מתרגום לאנגלית מאת

בארכיטקטורה יהודית .
33

ניתוח השוואתי של שירי חתונה ושירים היסטוריים עם דומיהם שבשימוש האוכלוסייה הנוצרית -

הסורית בקרלה עשוי להניב תוצאות מועילות ; בכך החל כבר ג' וסאי  -ראו ג' וסאי  ,חתונה  .סבידרסקי
וגם וייל משתמשים בהשוואות הראשוניות של ג' וסאי בדיונם על הדימיון התרבותי בין יהודי

קוצ' ין וכת הקנניה (ב (בתבת ) ) 1של נוצרים-סוריים בקרלה  ,שמייחסים לעצמם מוצא יהודי " טהור " .
ראו  :סבידרסקי ; וייל .
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ברברה קיג ' ונסון

שירים מקראיים
נשליש מהשירים הם סיפורים מקראיים ; רבים מהם מוסרים נוסחים מן המדרשים הקלסיים ,

לפעמים בתוספת הודית מלאת חן  .מן השירים ברור שנשים יהודיות מקוצ ' ין הכירו את
עולם המדרש  :הן למדו אותו גם במסירה בעל פה  ,באמצעות סיפורים ששמעו מגברים
מלומדים  ,שלמדו תלמוד ; וכן מפי נשים מבוגרות יותר  ,שבעצמן למדו את החומר המדרשי
מסיפורים ושירים שנמסרו בעל פה  .טרם זוהו המקורות המדרשיים והנושאים החוזרים

בשירים המקראיים  .ראוי גם לחקור את דמות האשה בשירים  ,שכן אלה מבליטים דמויות
של נשים  :מלבד הדמויות המפורסמות יותר  ,כגון האמהות  ,דבורה הנביאה ורות המואביה ,

מופיעות גם מלכת שבא  ,סרח בת אשר  ,בת פרעה  ,זרש אשת המן ובתו  ,ואמו של גולית .
פיוטים
מרבית השירים הנוספים הם שירי קודש  ,הן מקוריים והן מתורגמים

מעברית .

34

ידיעת מקויות דתיים בקיב נשים
בו בזמן ששירי החתונה במליאלם  ,ובמידה רבה גם השירים ההיסטוריים  ,מתאימים
לדפוסים האופייניים שקבע שילוח לשירי עם של נשים יהודיות ,

35

השירים המקראיים

והפיוטים מעלים נקודות של ניגוד  .בחינה טקסטואלית ואתנוגרפית של שני סוגי השירים

מבליטה שנשים יהודיות בקוצ' ין היו לא רק אורייניות בכלל ,אלא אף מצויות במקורות
אשר בתרבויות יהודיות מסורתיות רבות היו בדרך כלל מוגבלים לגברים  .אומנם הן לא
למדו תלמוד במישרין  ,אך בילדותן הן למדו תורה בעברית ובמליאלם  ,ובמשך חייהן הן
עקבו אחרי פרשת השבוע והמועדים בבית הכנסת  .הן אף התפללו בעברית מתוך סידורים ,
הן בבית והן בבית הכנסת  ,כפי שציינו מבקרים וכפי שתואר בידי

דניאל :

גם הנשים שרו בקולות גבוהים יחד עם הגברים  ,אף על פי שתמיד ישבו בנפרד . . .
אילו ניתן להן אור ירוק  ,היו הגברות הללו עולות לתיבה בביטחון ומובילות את

התפילה .

36

יתר על כן  :נשים יהודיות מקוצ' ין משתתפות בהתלהבות  ,יחד עם הגברים  ,בשירת הפיוטים

הפרא -ליטורגיים בבית ובאירועים ציבוריים  ,וגם במפגשי ההקלטה שתוארו בידי סרוסי .
34

35

36

37

37

יהיה מעניין במיוחד להשוות שירים אלה לאוסף הפיוטים העם -יים הנמצאים בשימושם של יהודי
קוצ'ין  -נשים וגברים כאחד .וראו סרוסי  ,שירה .

לדוגמאות של נשים יהודיות ! השרות שירים היסטוריים  ,ראו שילוח  ,עמ' . 186 - 184
ראו דניאל וג' ונסון  ,עמ '  , 167והשוו ג ' ונסון  ,מחיצה  .עדויות
וגולדברג  ,ענר  ; 223ולרשטיין  ,עמ' . 140 - 138
עמ ' ; 154
ראו סרוסי ru ~,
שירה  .סרוסי לקח את תלמידיו בקורס לאתנומוסיקולוגיה להקליט ולראיין נשים קוצ ' יניות

נוספות של מבקרים מן החוץ  :רייגמן ,

קשישות במושב נבטים  ,ואלה שרו גם פיוטים וגם שירים
הלאומית  ,ירושלים .

במליאלם ; ההקלטות מופקדות בפונותקה

שיר נשיסיהודיות מקוצ ' ין

ן
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נשים מקוצ 'ין מתכוננות למופע במוזיאון ישראל ,יולי  , 1995ומחברותיהן איתן

רצוע השיפיט
רובי דניאל מזכירה אירועים שבהן שרו את שירי הנשים במליאלם בג ' וטאון ( קוצ ' ין ) ,
מקומן של שלוש משמונה הקהילות של

קרלה :

לפעמים  . . .היו מסיבות לנשים בלבד  ,במיוחד בזמן חגיגות של נישואין  .במסיבות

אחרות ישבו גברים ונשים ליד שולחן אחד  -גברים מצד אחד  ,נשים מצד שני ,
ואחרי שסיימו הגברים לשיר את השירים בעברית ואת ברכת המזון  ,החלו הגברות

לשיר את השירים האלו במליאלם  . . .עד שסיימו הנשים לשיר  ,אף אחד לא קם
מהשולחן .

38

מלבד במסיבות  ,נתקיימו תהלוכות רחוב לכבוד הכלה והחתן  ,שגם בהן הושרו שירים
במליאלם  .בג ' וטאון שבוע חנוכה היה גם מועד לשירים במליאלם  ,במסיבות נשים שנערכו
בכל ערבי

החג :

כל ערב בחנוכה כמה אנשים ( לרבות נשים ) היו מתקבצים כדי לחגוג בבית זה או
אחר בעיר  [ ,ב ] בית אחר כל ערב  .השתתפו יחדיו בהוצאות ,

והכינו כיבוד קל. . .

זה

היה הזמן שהגברות שרו ורקדו במעגל  ,מחאו כפיים ושמרו על הקצב בטפיחות

רגליהן  .הנשים והנערות מבית הכנסת קדבומבגם

38

ראו דניאל וג' ונסון  ,עמ' . 175 - 174

) ( Kadavunabagam

נהנו במיוחד
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מהשירים והריקודים  ,ואהבנו להצטרף למסיבותיהן . . .
איתן את מחברותיהן .

כל הגברות והנערות הביאו

39

הריקוד במעגל ומחיאות הכפיים  ,המוזכרים בתיאור זה של דניאל  ,מתייחסים לשירים
המכונים במחברות

 , ( kalipatדהיינו " שירי משחק " .

" קליפסו " )

40

דומה כי ריקוד זה

~

הוא מעין ריקוד הקאיקוטיקלי )  , ( kaikottikaljשנשים הודיות בקרלה רוקדות בחגים
מסוימים :

,

המשתתפות [ בקאיקוטיקלי  ,כולן נשים או נערות צעירות  ,עושות מעגל  ,לרוב
סביב מנורת עמוד

) ( pedestal laap

דולקת  ,המונחת על גבי שרפרף  ,ושרות ומוחאות

כפיים ועושות תנועות פשוטות יחד עם טפיחות

רגליים .

41

נשים נוצריות -סוריות נהגו אף הן לרקוד במעגלים מסביב למנורה דולקת כחלק מחגיגות

הנישואין  ,אך אין המנהג נפוץ היום .

42

מקצת נשות קרלה היהודיות שמחוץ לקוצ' ין

אמרו שלא הכירו את המנהג של מסיבות חנוכה שיש בהן שירים וריקודים  ,וקצת נשים
פרדסיות בקוצ ' ין סיפרו לי שרק צפו בריקודים  ,ולא השתתפו בהם  ,אולי מפני שייחסו

להם מקור לא -יהודי .
אירוע נוסף שבו בוצעו שירי נשים היה טקס הכנסת ספר תורה  .הנוהג היה שספר
התורה הוחזק בלילה שלפני הטקס בבית המשפחה התורמת אותו לבית הכנסת  .בני
הבית  ,קרוביהם וידידיהם נשארו ערים כל הלילה  :בתפילה  ,בסעודה חגיגית ובשירת

שירים  -הן בעברית והן במליאלם  -מתוך כבוד לספר התורה  ,שאליו התייחסו כאל
אורח נכבד בביתם  .למחרת בבוקר היו לוקחים את הספר לבית הכנסת  ,בתהלוכה שכל

בני הקהילה נילוו אליה  ,שרו שירים במליאלם ובעברית  ,ומחאו כפיים  43 .בשתי קהילות
לפחות  ,טקומבגם ( ארנקולם ) ופרדסי ( קוצ' ין ) התהלוכה היתה מקיפה את בית הכנסת

מחוץ למיבנה .

39

40

44

דניאל וג' ונסון  ,עמ' . 40
ומשחקים במשחקים מיוחדים  ,בחלאן שבתימן .

ראו לב  ,עמ '  , 272לגבי אופיו של חג החנוכה כחג של נשים  ,שמנגנים בו

ראו  ,למשל  ,שירים  - 19 , 1 -7ע. 1

41

כ ' וקר  ,עמ '

. 38

42

ראו  :אייר ,

עמ ' ; 317

43

בתהלוכות הללו שרו בדרך כלל את השירים . 111- 17 , 1 - 19

44

כך אישרו איזאק ג ' ושוע ( ארנקולם  ,ספטמבר

צ' ונדל  ,עמ' . 39
) 1999

ויהודים פרדסיים רבים  .הקפת בית הכנסת

היא אולי דוגמה נוספת של שאילה תרבותית  ,שהרי נשיאת חפץ קדוש מסביב למקום קדוש או
למקדש הוא נוהג מקובל בקרב כל הדתות

אחר הצהריים  ,ראו ג ' ונסון  ,שינגלי  ,עמ '

בקרלה  .על

הקפות נכת הכנסת בקרלה בשמחת תורה

- 154 - 148

התיאור והניתוח מתייחסים לנוהג בבית

הכנסת הפרדסי בקוצ ' ין ; יש לחקור את מידת קיומו בקהילות אחרות .

שירי נשים יהודיות

מקופין

ן
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עמעום ההכרה ע  " %מעגלם נפידים "
הדיון בביצוע שירים יהודיים במליאלם מערער את ההכללה של שילוח  ,שלפיה השירה
של נשים יהודיות " מבוצעת אר ורק על ידי נשים ובעבור נשים "  ,בגלל האיסור התלמודי
על זימרת נשים בציבור

ובגלל בידודן בבית.

45

תיאורו של העולם המוסיקלי הנפרד של

נשים מבוסס על מחקרים רבים  ,שעסקו במוסיקה יהודית בצפון אפריקה  ,בבלקן  ,בתימן
ובכורדיסתאן  .ואמנם נראה שהתיאור נכון במידה רבה לגבי קבוצות יהודיות מסורתיות
באזורים הללו  ,שבתרבויותיהם הכלליות פער גדול מפריד בין תחום הבית הנשי ובין

הגברי .

תחום הציבור

46

דגם זה  ,של " מעגלים נפרדים "  ,היקשה עלי להבין הרבה ממה שראיתי ושמעתי על

נשים יהודיות בקוצ ' ין  ,אך עם הזמן הגעתי לגישה פתוחה יותר שאינה שבויה בתפיסה
קוטבית פשטנית  .דברים ברוח זו כתבה האנתרופולוגית לואיז

כאנתרופולוגים . . .

למפר :

התקדמנו אל מעבר לשימוש בדיכוטומיות כדי להפיק ניתוחים

של המבנה המורכב ומרובה הרבדים של חיי נשים  .היום אנחנו מתייחסים אל
נשים בצורה היסטורית יותר  ,רואים אותן כשחקניות חברתיות ובוחנים את השינויים
בין מצביהן של נשים בתוך תרבות אחת וביחס לגברים .

47

לאור גישה זו  ,גיליתי שנשים יהודיות קוצ' יניות אכן לא הוצאו מן ההשתתפות בביצוע
של מוסיקה עברית ,וניכר מאוד שלא הוחל עליהן האיסור על זימרה בציבור  -בבית

הכנסת  ,בבית או באירועים ציבוריים  .עם זאת  ,תפקידן בביצוע של מוסיקה עברית הוא

מישני לתפקיד הגברים  ,לפחות מחוץ לבית.
גברים לא השתתפו באורח פעיל בזימרה של שירים במליאלם  ,אך הם נכחו  ,שמו
לב  ,וכיבדו את מעמד הנשים  :בתהלוכות פומביות ובאסיפות קהילתיות מרכזיות  ,מלבד

מסיבות נשים בתקופת חתונה  .גם בבית הקשיבו גברים ונערים לשירת קרובותיהם

במליאלם  ,כפי שסיפרו לי מספר גברים קוצ' יניים  ,שעה ששרו קטעים מתוך שיר או
שניים שזכרו מן השמיעה בימי נעוריהם  .גברים פרדסיים אחדים התעניינו בצורה רצינית
יותר בשירים  ,במיוחד ד " ר סימון  ,בשנות הארבעים של המאה העשרים  ,ויעקב חי בן

אליאס ז " ל כהן

) Cohen

 .ע  , ( Jacobaiשלמד מליאלם ברמה

אוניברסיטאית .

הציטוט מעמ' . 180

45

שילוח  ,עמ '

46

הפרדה נוקשה דומה בין זימרת נשים וגברים מתוארת בידי אלן קוסקוף  ,הכותבת על מיגרר ומוסיקה

; % 80 - 178

בקרב קהילה חסידית בניו יורק  -ראו קוסקוף.
47

למפר  ,עמ '  . 75לאחרונה שימש מחקרו של לורנס לב על נשים יהודיות בחבאן  ,תימן  ,דוגמה
מצוינת כיצד יכולה הגישה הפתוחה יותר להפיק תמונה עשירה ומורכבת יותר של חיי נשים  .לב

מנתח את החפיפה  -שטרם נודעה  -בין תחומי הגבר והאשה בחבאן  ,אך בנוגע לביצוע מוסיקלי

הוא מדווח על הפרדה די מוקפדת ( ראו לב ) .

ראו גם את עבודתה של קיי שלמיי על פזמוניהם של

יהודים סוריים ( ש " באופן רשמי " מבוצעים בידי גברים בלבד )  ,ובו ניתוח רגיש על ידיעת השירים

בקרב נשים ותפקידן בשמירתן  -שלמיי .
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פרוט ושיגום
השירים היהודיים במליאלם לא נודעו מחוץ לקהילת יהודי קוצ ' ין במשך זמן רב  ,ואף

לא זכו לאיזכור במאמרו של פישל  " ,היצירה הספרותית של יהודי קוצ' ין " .

48

מבקרים

יהודים בקרלה  ,וחוקרים לא -הודיים בכלל ,התמקדו ביצירה בעברית ובמרכיבים יהודיים

אוניברסליים יותר של חיי קוצ ' ין  ,שאותם הישוו לחיים היהודיים במקומות

אחרים ;

איש מהם לא הכיר את שפת המליאלם  .לחוקרים לא-יהודיים של הספרות במליאלם
ושל תרבות קרלה לא היתה גישה לשירים  ,מפני שאלה לא יצאו לאור  ,בניגוד לשירי
הנוצרים -הסורים  .מלבד ס " ק ונוסף  ,חוקר קרלה נוצרי  ,שלא הצליח לשכנע את היהודים

הפרדסיים לפרסם את שיריהם בשנות העשרים  49 ,אין עדות למודעות מחוץ לעדה לקיום
השירים עד שנת  , 1947כאשר סיימון פירסם חוברת בשם " שירי היהודים מקוצין "  ,ובה
נוסח במליאלם של חמישה שירים  ,וקטעים מעשרה שירים

נוספים .

התרגומים הראשונים לאנגלית נעשו בידי יעקב חי כהן בשנות השבעים  50 .פ " מ ג' וסאי ,
חוקר קרלה נוצרי ועורך עיתון  ,בנה על קשריו הטובים עם הקהילה היהודית  ,כאשר

החל לתרגם מספר שירים " היסטוריים " לאנגלית  ,שניתן בהם דגש על התיישבות קדומה

באזור ;  51במאמרו ב " פעמים " יצאו לאור שירים אלה לראשונה בתרגום לעברית.

52

המאמץ

העיקרי של תירגום השירים נעשה בידי רובי דניאל  ,המצרפת רהיטות באנגלית  ,ידיעה

מעמיקה של השירים ( שלמדה אותם כילדה מאמה ומסבתה )  ,והיכרות מה עם מליאלם

קלאסית ( שלמדה ברמה אוניברסיטאית במשך זמן מה ) .

תוך שיתוף פעולה  ,תחילה עם

אייזנברג ולאחר מכן עם ג' ונסון  ,היא השלימה את תירגומם של יותר ממאה ועשרים
שירים לאנגלית  ,שלושה -עשר מהם בספר

זכרונותיה .

53

תירגומם של שירים יהודיים אלה מורכב בגלל האופי של שפת המליאלם  ,ובמהלך
המסירה בעל פה של השירים והעתקתם  ,חדרו להעתקות שגיאות כתיב וחילופי

נוסח .

אף בשירים הפשוטים והחדשים ביותר  ,נמצאות מילים עבריות ומרכיבים נוספים של

" מלילאם  -יהודית "  .רבים מהשירים מזכירים מנהגים וסיפורים שאינם ידועים לדוברי

מליאלם מחוץ לקהילה היהודית .

54

חלק מהשירים העתיקים ביותר נכתבו בסגנון פיוטי ,

ובצורה ארכאית של מליאלם  ,שאינה מובנת לגמרי ליהודי קוצ' ין עצמם  .לאחרונה הצטרף
סקריה זכריה  ,בלשן המליאלם  ,למפעל המשותף של תירגום השירים ולפרסומם  ,והוא
48

פישל .

49

ג' וסף  ,מכתב ליצחק .

50

51

52

ראו ג' ונסון  ,שינגלי  ,עמ' . 127 - 124
ג' וסאי  ,שירי עם .

לנוסחים של התרגומים  ,ראו כ " ץ וגולדברג  ,עמ '

. 48 - 45

ראו ג ' וסאי  ,אבריי  .רבים מתרגומיו לאנגלית של ג ' וסאי טרם ראו אור  ,אך חלקם נמצאים במחקריו

הרשומים כאן .
53

54

ראו דניאל וג ' ונסון  .לתשעה מתרגומיה  ,בנוסח עברי מאת מרים דקל סקויירס  ,ראו
תרגום נוסף לאנגלית  :דניאל  ,זכרונות .

אייזנברג ;

מכאן החשיבות של תירגום השירים בידי אדם מן הקהילה  ,כגון רובי דניאל  ,המיטיבה להכיר את
השירים ואת תרבות העדה .

שירי נשים יהדויות מקושין ן

77

מביא עימו  ,מלבד את מיומנותו בתירגום  ,גם את היכולת למקם את השירים בהקשר

הרחב יותר של הספרות העממית של קרלה .

55

הערכתו הראשונית היא שלפחות מקצת

השירים בולטים בערכם הספרותי  ,וכן גם במידת הפירוט שלהם  .לדבריו  ,השירים היהודיים
במליאלם חשובים גם משום שיש בהם אליטרציות וחזרות שיריות  ,שני מרכיבים הזוכים

להוקרה מרובה בספרות מליאלם העממית והקלסית .
שישוט
בחינת השירים היהודיים במליאלם מאפשרת התחלה פורייה להעלאת פרשנויות

אתנוגרפיות  ,היסטוריות  ,ספרותיות ומוסיקליות  ,הן לגבי שירי נשות קוצ' ין והן לגבי
חקר המוסיקה של נשים יהודיות בכלל .ניתוח השירים חייב להתבסס על הכרה והערכה
של תחומי תרבות משולבים ולא מופרדים בצורה מלאכותית .כאן התמקדתי במיגרר ,

וציינתי את האופי המשולב של המסורות המוסיקליות של גברים ונשים בקוצ' ין  .יש
להקדיש תשומת לב דומה למפגש בין השפעתה של תרבות קרלה על השירים לבין
השפעות יהודיות חיצוניות עליהם ; ניתן לעשות זאת  ,למשל  ,בבחינה השוואתית של
תמות דתיות והיסטוריות  ,ניתוח לשוני של המרכיבים במליאלם ובעברית  ,וחקר

אתנומוסיקולוגי של מנגינות וביצוען .
בזמננו  ,בישראל ,עלולים השירים במליאלם להישכח  ,עם הירידה בידיעת מליאלם

בקרב יהודי קוצ' ין בביתם החדש  .מגמה זו עומדת בסתירה גמורה לשימוש הרווח של
שירים עבריים מקרלה בחיי המשפחה והקהילה של יהודי קוצ' ין בישראל .שני קבצים

של שירים עבריים  -המכונים בפיהם
הקהילה ; הליטורגיה והפיוטים זכו

" קולס "

למחקר .

56

- ( kolas

יצאו לאור בישראל ,לשימוש

~עד שנות השבעים המאוחרות וראשית

שנות השמונים  ,כאשר חוקרת הפולקלור מרסיה ולרשטיין ביצעה את מחקרה במושבים
של עולים מקוצ ' ין  ,עדיין היו מזמרים שירים מספר במליאלם בחתונות ובחגיגות ברית
מילה  ,אך רק על ידי נשים זקנות -

וכדבריה :

אם היתה " שבת כלה "  ,הנשים הזקנות המשיכו לשיר שירים מתוך מחברותיהן או

בעל פה  ,אך היה מעבר מורגש אל עבר שירים עבריים מקוצ' ין [ מהסוג של] " קולה " .
במהלך ארבע שעות ראיתי ששירים מועטים הושרו במליאלם על ידי זקנות  ,אך
הצעירות בחדר אחר העדיפו לבצע שירים ישראליים פופולריים .

57

פרופסור זכריה הוא ראש החוג למליאלם באוניברסיטת סרי סנקרצ ' ריה
, Vniversityבקלדי )(  ( Kaladyשבקרלה ; הוא חיבר או ערך יותר מעשרים וחמישה ספרים ומאמרים

55

)Sree Sankaracharya

56

על לשון מליאלם וספרותה .
ראו :נבטים  ( ,הספר אזל ) ; שומר ישראל .לניתוח מחקרי ראו :ספקטור  ,שירים ; רוס ; סרוסי  ,שירה .
ולרשטיין  ,עמ' . 118

57

ן

ברברה ק ' לונסון

78

,  המושמעים באירועים ציבוריים, " היום נעשו השירים במליאלם " מוצגים מוזיאוניים
 או לשם תיעוד, 1995 כגון פתיחת התערוכה על יהודי הודו במוזיאון ישראל בשנת
 אפילו על ידי דור הנשים,  אף על פי שהלחנים של רוב השירים נשכחו,  ברם. מחקרי
 למען,  ההיסטורי והתרבותי שלהם,  רצוי לשמר את הערך הספרותי, המבוגרות ביותר
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