
  

 ַהַזֶמֶרת ֵאִדית ִ�י��

 

  .ֵאִדית ִ�י�� ָהְייָתה ַזֶמֶרת ָצְרָפִתָייה ְמפ�ְרֶסֶמת ַוֲאה�ָבה

ַהִמְשָ�ָחה . �ָבָנה'ְ%ֶשִהיא נ�ְלָדה ָקְרא� ָלה ֵאִדית ג. 1915ֵאִדית נ�ְלָדה ְ�ָפִריז ִ�ְשַנת 

�א ֶשל ֵאִדית לֹא ָהָיה : ָתא ֶשָלהְוִהיא ָגָרה ֵאֶצל ָסְב, ֶשָלה ָהְייָתה ֲעִנָייה ְמא�דָ,

�ִיתַ�,ֲחֵרי . ְוִאיָמא ֶשָלה ָעְזָבה א�ָתה ַ%ֲאֶשר ִהיא ָהְייָתה ִתינ�ֶקת, ִ%י ה�א ָהָיה ַחָייל, ַ

ָה�ב : ִ�ְרח�ב�ת ָ�ִריז' ָגר�'ֵה- . ה�א ָלַקח א�ָתה ֵאָליו, ֶש,ָ�א ֶשָלה ִסֵיי- ֶאת ַהָצָבא

  . ִהיא ָשָרה ְו�ְסָפה ֶאת ַהֶ%ֶס�–ְוֵאִדית ָעְזָרה ל� , ְרח�ב) ,ְקר�ָ�ט(ָצ. ָהָיה ֵלי

ָמְצא� ' ְקַטָנה'ַהִשיִרי- ֶשל ַהַ�ח�ָרה ַה.  ָר�ה א�ָתה ִאיש ָעִשיר ָשָרה ָ�ְרח�ב20ְ�ִגיל 

' ִצי��ר ְדר�ר '–' ִ�י��'ה ְוָקָרא ָל, ה�א ִהְזִמי. א�ָתה ָלִשיר ַ�מ�ֲעד�. ֶשל�. ֵח. ְ�ֵעיָניו

ַהִשיר . ִשְמָחה ְוא�ֶשר, ִהיא ָשָרה ַעל ,ֲהָבה. ֵאִדית ִהְתִחיָלה ְלִהְתַ�ְרֵס-). ח�ֶפש(

: ְוה�א ְמַסֵ�ר ֶאת ִסי��ר ַהַחִיי- ֶשָלה', ֲאִני לֹא ִמְצָטֶעֶרת'ַהְמפ�ְרָס- ְ�י�ֵתר ֶשָלה ה�א 

  .ל ַהט�ב ְולֹא ַעל ָהַרע ַ�ַחִיי- ֶשָלהִהיא לֹא ִמְצָטֶעֶרת לֹא ַע

ִהיא : ,ֲחֵרי ִמְלֶחֶמת ָהע�ָל- ַהְשִנָייה ְ%ָבר ִהִ%יר� ֶאת ֵאִדית ִ�י�� ְ�ָכל ָהע�ָל-

ַהָצְרָפִתי- �ֲהב� א�ָתה ְוֶאת . ְ�ֵתי�ְטר�. �ְבא�ֵ�ר�ת, ִ�ְסָרִטי-) ָהְייָתה(ה�ִפיָעה 

  . ִהיא ָהְייָתה ְלֵסֶמל ְלא�ִמי ְ�ָצְרָפתְו, ַהִשיִרי- ֶשָלה

 ֲאָנִשי- ָהי� 8100,000י�ֵתר ִמ.  ִמַמֲחַלת ַהַסְרָט.1963ֵאִדית ִ�י�� ֵמָתה ִ�ְשַנת 

  .ְלָווָיהַ�ַה



 הזמרת ֵאִדית ִ�י��

 

  .אדית פיא� הייתה זמרת צרפתייה מפורסמת ואהובה

המשפחה . �ָבָנה' קראו לה אדית גכשהיא נולדה. 1915אדית נולדה בפריז בשנת 

אבא של אדית לא היה : והיא גרה אצל סבתא שלה, שלה הייתה ענייה מאוד

אחרי . ואימא שלה עזבה אותה כאשר היא הייתה תינוקת, כי הוא היה חייל, בבית

האב : ברחובות פריז' ָגר�'ה- . הוא לקח אותה אליו, שאבא שלה סיי- את הצבא

  . היא שרה ואספה את הכס�–ואדית עזרה לו , רחוב) ט,ְקר�ָ�(היה ליצ. 

מצאו ' קטנה'השירי- של הבחורה ה.  ראה אותה איש עשיר שרה ברחוב20בגיל 

' ציפור דרור '–' פיא�'וקרא לה , הוא הזמי. אותה לשיר במועדו. שלו. ח. בעיניו

השיר . שמחה ואושר, היא שרה על אהבה. אדית התחילה להתפרס-). חופש(

היא : והוא מספר את סיפור חייה', אני לא מצטערת'פורס- ביותר שלה הוא המ

  .לא מצטערת לא על הטוב ולא על הרע בחיי- שלה

היא : אחרי מלחמת העול- השנייה כבר הכירו את אדית פיא� בכל העול-

הצרפתי- אהבו אותה ואת . בתיאטרו. ובאופרות, בסרטי-) הייתה(הופיעה 

  . ה לֵסֶמל לאומי בצרפתוהיא היית, השירי- שלה

 אנשי- היו 8100,000יותר מ.  ממחלת הסרט.1963אדית פיא� מתה בשנת 

 .בהלוויה
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