ַמרֶת ֵא ִדית ִי
ַהז ֶ

ֲהבה.
פר ֶס ֶמת ַוא ָ
ַמרֶת ָצ ְר ָפ ִתיָיה ְמ ְ
ְיתה ז ֶ
ֵא ִדית ִי ָהי ָ
בנָהַ .ה ִמ ְש ָ ָחה
נל ָדה ָק ְרא ָלה ֵא ִדית ג' ָ
נל ָדה ְ ָפ ִריז ִ ְשנַת ֶ %ְ .1915ש ִהיא ְ
ֵא ִדית ְ
,א ֶשל ֵא ִדית לֹא ָהיָה
ְיתה ֲע ִניָיה ְמאד ,ו ְִהיא ָגרָה ֵא ֶצל ָס ְב ָתא ֶש ָלהָ :
ֶש ָלה ָהי ָ
ינקתֲ , .חרֵי
ְיתה ִת ֶ
ֲשר ִהיא ָהי ָ
אתה ַ%א ֶ
ימא ֶש ָלה ָעז ְָבה ָ
ַ ַיִת%ִ ,י הא ָהיָה ַחיָיל ,ו ְִא ָ
אתה ֵא ָליוֵ .ה' -גָר' ִ ְרחבת ָ ִריזָ :הב
,א ֶש ָלה ִסיֵיֶ -את ַה ָצ ָבא ,הא ָל ַקח ָ
ֶש ָ
ְס ָפה ֶאת ַה ֶֶ %ס.
ְא ִדית ָע ְזרָה ל – ִהיא ָשרָה ו ְ
רט( ְרחב ,ו ֵ
,ק ָ
ָהיָה ֵלי ָצְ ) .
אתה ִאיש ָע ִשיר ָשרָה ָ ְרחבַ .ה ִש ִיריֶ -של ַה ַחרָה ַה' ְק ַטנָה' ָמ ְצא
ְ ִגיל  20רָה ָ
אתה ָל ִשיר ַמעֲדֶ .של ,ו ְָקרָא ָלה ' ִי' – ' ִציר ְדרר'
ֵחֵ ְ .עינָיו .הא ִהז ְִמיָ .
ְאשרַ .ה ִשיר
ֲבהִ ,ש ְמ ָחה ו ֶ
ילה ְל ִה ְת ַ ְר ֵסִ .-היא ָשרָה ַעל ,ה ָ
חפש(ֵ .א ִדית ִה ְת ִח ָ
) ֶ
יתר ֶשלָה הא ' ֲאנִי לֹא ִמ ְצ ָט ֶערֶת' ,וְהא ְמ ַס ֵר ֶאת ִסיר ַה ַחיִיֶ -שלָה:
פר ָסֵ ְ -
ַה ְמ ְ
ִהיא לֹא ִמ ְצ ָט ֶערֶת לֹא ַעל ַהטב ְולֹא ַעל ָהרַע ַ ַחיִיֶ -ש ָלה.
עלִ :-היא
עלַ -ה ְש ִניָיה ְָ %בר ִה ִ%יר ֶאת ֵא ִדית ִי ְ ָכל ָה ָ
ֲ ,חרֵי ִמ ְל ֶח ֶמת ָה ָ
ְאת
אתה ו ֶ
ארתַ .ה ָצ ְר ָפ ִתי -הֲב ָ
ב ֵ
יטרְ .
ָטיֵ ְ ,-ת ְ
ְיתה( ִ ְסר ִ
יעה ) ָהי ָ
הפ ָ
ִ
אמי ְ ָצ ְר ָפת.
ְיתה ְל ֵס ֶמל ְל ִ
ַה ִש ִיריֶ -ש ָלהְ ,ו ִהיא ָהי ָ
ָשיָ -הי
יתר ִמֲ 100,0008אנ ִ
ֲלת ַה ַס ְר ָטֵ ..
ֵא ִדית ִי ֵמ ָתה ִ ְשנַת ִ 1963מ ַמח ַ
ַ ַה ְלוָויָה.

הזמרת ֵא ִדית ִי

אדית פיא הייתה זמרת צרפתייה מפורסמת ואהובה.
בנָה .המשפחה
אדית נולדה בפריז בשנת  .1915כשהיא נולדה קראו לה אדית ג' ָ
שלה הייתה ענייה מאוד ,והיא גרה אצל סבתא שלה :אבא של אדית לא היה
בבית ,כי הוא היה חייל ,ואימא שלה עזבה אותה כאשר היא הייתה תינוקת .אחרי
שאבא שלה סיי -את הצבא ,הוא לקח אותה אליו .ה' -גָר' ברחובות פריז :האב
רט( רחוב ,ואדית עזרה לו – היא שרה ואספה את הכס.
,ק ָ
היה ליצְ ) .
בגיל  20ראה אותה איש עשיר שרה ברחוב .השירי -של הבחורה ה'קטנה' מצאו
ח .בעיניו .הוא הזמי .אותה לשיר במועדו .שלו ,וקרא לה 'פיא' – 'ציפור דרור'
)חופש( .אדית התחילה להתפרס .-היא שרה על אהבה ,שמחה ואושר .השיר
המפורס -ביותר שלה הוא 'אני לא מצטערת' ,והוא מספר את סיפור חייה :היא
לא מצטערת לא על הטוב ולא על הרע בחיי -שלה.
אחרי מלחמת העול -השנייה כבר הכירו את אדית פיא בכל העול :-היא
הופיעה )הייתה( בסרטי ,-בתיאטרו .ובאופרות .הצרפתי -אהבו אותה ואת
לס ֶמל לאומי בצרפת.
השירי -שלה ,והיא הייתה ֵ
אדית פיא מתה בשנת  1963ממחלת הסרט ..יותר מ 100,0008אנשי -היו
בהלוויה.

 .1פרטי אישיי של ‡„:Û‡ÈÙ ˙È
שנת לידה_____________________ :

מקו לידה___________________________ :

 .2בשורה  3כתוב"...‰Ï˘ ‡˙·Ò Ïˆ‡ ‰¯‚ ‡È‰Â" :
למה היא גרה אצל סבתא שלה? _____________________________________________
____________________________________________________________________

 .3בשורה  1כתוב."‰·Â‰‡Â ˙ÓÒ¯ÂÙÓ ‰ÈÈ˙Ù¯ˆ ˙¯ÓÊ ‰˙ÈÈ‰ Û‡ÈÙ ˙È„‡" :
א .מתי היא התחילה לשיר? _________________________________________________
ב .איפה היא הייתה מפורסמת? _______________________________________________
ג .על מה מספר השיר המפורס ביותר שלה? _____________________________________
___________________________________________________________________
ד .אי יודעי שהצרפתי אהבו אותה? _________________________________

