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   קתלין פרייר 

   חותםפורסם ב

זמרים ונגנים אשר בחייהם מתחולל סביבם מחול שדים של . ההיסטוריה כפוית טובה לגבי אמנים מבצעים

שרק , יםניחה הפוכה אצל רבים מהמלעתופ(ר מותם חה זמן קצר לאחים אל השכעשוקפולחן והערצה 

 שפולחןשם כו). קהמוזיות הדת בתול היאומםסים את מקואז הם תופ קררכתם והעילה חר מותם מתחלא

 תדבועמהווים אובייקט ל םוה, ותידיל תיםעאלי ולנא משהו אירציווירטואוז הואו הו הונד-הפרימה

 חם בא התקליט המשובכיו. מוצדקתה נר זמן מה איח לאםִשכחתם גן כ, אלילים של המון הזקוק לאלילים

  . ל קטןול שככלם  עהנחהזל הם צפויים כאןם ג ךא, וק כלשהדושה להם צעו

ויפה עשו אחותה , ) 1953-1912 (פרייר קתלין הגליינהא נטראלטוו הקרתתה זמלוה בשיא גדמת  1953ת נשב 

 Kathleen Ferrier – her life (by : רהות חייה ולזכלאור ספר המוקדש לתולד שהוציאו דיה מגדולי ידיהוכמ

Winifted Ferrier) – a memoire (edited by Neville Cardus), Penguin books .קה של אנגליה ושל מוזילחיי ה

 אלא גם באישיותיר דנ ק בקול ריחן לאנה זמר בכל יום צומחשכן לא , תה זו אבידה גדולהי הלוכו לםוהע

 ,ונפניל חדתיות מיושן איכראה שאנ, לכך הרקעת תה ואובקצרה את התפתחר וקאם נס. להירג-בלתי

 –ובמקרה זה , self-made man שקרוי המ(כוחות עצמה בעיקר בהרקיעה ו  תה את עצמהנאישיות שב 

woman(.   

 ובלתה את )רפס-ביתאביה היה מנהל  (ונינהבימהמעמד  פחהמשה ל הצעירכבת נולדה ריירפקתלין 

קר ובעי ,יקהזומאהבת ה.  האי הבריטיערב במרקשיינלבעיר בלקבורן אשר בחבל  עוריהנילדותה ו

הכוונה לשירה , קהמוזימרים אהבת ה וכשאו.בהתה חלק מהווי הבית והסביי הי,האורטוריהוהמקהלה 

 פסנתר ובנעוריה הגיעה להישגיםנגינה ב בגיל צעיר החלה ללמוד .ונגינה ולא להאזנה לרדיו או לתקליטים

 גיל צעיר בשקנתה להתר שליטה זו בפסנ. רנים צעיריםרויות לפסנתשל ממש בשטח זה ואף זכתה בכמה תח

  .  כזמרתךכ-ררבות עת התפתחה אחעה בידה סיי

החלטה שנפלה בבית בגלל חוסר בטחון ,  לעבוד במשרד הדוארשלחה קתליןנ היסודי פרסה-תביעם סיום 

לא . שכן לדעת הכול הייתה ראויה להמשך לימודיה, כלכלי של ההורים וגרמה לצער ולתמיהה בבית הספר

כי אכן מתה אמה בהיותה בת שמונה ,  של האם החורגתכולל תפקידה, נרצה לספר כאן את אגדת שלגיה

וזו לא סייעה במיוחד להתפתחות הבת ואף לא , שנים ועיקר חינוכה אחר כך הופקד בידי האם החורגת

בכל פעם שהיא פוצחת בשירה אני רוצה : הייתה האם אומרת, וכפי שקתלין מספרת ביומנה. עודדה אותה

  . Shut upלומר לה 

בתור טלפונאית התחבבה כל כך על חבריה לעבודה וכן . ת היא דבר הגובר על כל מכשולאך נראה שאישיו

). לא שרה, מדברת(עד שהיו כאלה שהיו פונים למרכזיה רק כדי לשמוע את קולה , על מנויי הטלפון

אמנם לא התפתחה במיוחד אך גם לא פסקה מפאת עבודתה הפשוטה שאין לה כל  פעילותה המוזיקלית

ליוותה בפסנתר ואף הופיעה פה ושם ורכשה לה ידידים מבין , היא שרה במקהלה. קהקשר למוזי

 של צובועי. רק בהיותה בת עשרים ויותר חשבה להתמסר לשירה ולהתפתח כזמרת סולנית. המוזיקאים

אל ר ולחתוד החלה לעבו, דעה את רצונהיאופי חזק אך כיוון שניחנה ב, קשהוזמר הוא דבר ממושך 
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יקאים וקהל כאחת הבחינו מיד בקול וז מ.ולאחר זמן הופעות בערי שדה, קול- ים בפיתוח שעור:המטרה

, לועבכותב כי היו לה מערות תהודה גדולות במיוחד , רוי הנדרסון, המורה שלה .וניבאו לה עתידהנדיר 

 הלשה רכשלאחר  ,) 1946( המלחמה יאך רק אחר. תנה לה את הבסיס לקולהנוייתכן שזוהי מתנת הטבע ש

 תגלתה זמרים כי ננואמרגצחים נמ, מוזיקאים שמועה עברה אז בין .דרך כוכבה ממש,  בימתיןניסיוגם 

אז עוד . כאמן  עיצובהתםזה לא ב אך .יקלייםז מוםבאירועיה להשתתף נהזמילשה והחלו קונטראלטו חד

 .קבל עצות והדרכהולללמוד המשיכה היא  . ידעה מה לעשות בידיהלא, לשחק, וע על הבמהנלא ידעה ל

 וכן , עליהןבר להסתירן אלא להתגהניסתלא  ,כיוון שידעה את חולשותיה. אפפו אותה תמיד אהדה ואהבה

 תהשיגעונועם כל " דונה-פרימה"למעשה מעולם לא היתה . נשארה תמיד צנועה וקשובה לאחרים

אהבה אותה , רהאותה ששקה מוזימכרה תמיד להתמסרה והתהיא  .לות במושג זהווהקפריזות הכל

ה על פרק  תהחזרות א פעם את לא קילהפס  נאלץד מספר כיצו וולטרנברו .עותמ ד עד כדייהמיופיהתרגשה ו

עד שהדמעות קה מוזי שהתרגשה כל כך מהוןכיו,  של מהלר"השיר על הארץ"מתור ) "הפרידה"(סיום ה

   .נים להאזיהמ ואז בכו, זמן למדה לשלוט ברגשותיהורק לאחר , הפריעו לה לשיר

שם שלא רר את ראשה כסח  לא – למעשה כזמרת האלט הגדולה בתבל באותה תקופה –השם הבינלאומי   

כל ים יפות נ לה וקיבלה בסבר פו אהבה את החיים על כל מה שהעניקהיא. רך קודם לכןדכאוה שנות הפ

 קיבלה בקומה נגועה במחלת הסרטן  כאשר בשיא הקריירה שלה נתברר כי היא.קושיכל הנאה אך גם 

 .תה והשרתה עליהם רוח הומור טובהעודדה את הסובבים או,  והמייגעזקופה את כל קשיי הטפול המכאיב

 מותה בשנת . ובעומקןעשתה זאת בח, כולה היתה לשירפגעו וכל עוד י נ לאהאמנותיתיפי  קולה ופריחתה 

 םנובזיכראך השאיר , קהמוזיי הכל חובבאת  את ידידיה והכה פסגהלאחר שש שנות הארבעים ואחת  החיי

 היה בה .מרתזויפתה עם התפתחותה כלכה ה החיצונית ה אפילו בצורת.ת של אמן גדול ואישיות גדולהודמ

 היכולת . צליל אחדה בטרם השמיעודה ענממכחותו ואנשים הוקסמו  בעצם נוכנראה אותו מגנט המחשמל

 משכתנ ה מעיצוב ועבודהבתרכמו  היאמאידךך א,  מחדם שמייתתמ  היאםאחרי אצלחוויה עמוקה רר ולע

הו מאלה נשאר אחריה ש וטוב שמ.יתההה לאשר ווהפכ תון והנרכשו הנ חברהתיואישב .שנים ללא הרף

   .בתקליטיה

אשר , ד ויניפר אחותה הבוגרתאותןכפי שמספרת   קורות חייהרזכרה מורכב ברובו מסיפולהספר שיצא  

ם של כמה מגדולי ט לזכרה פרי עמות רשי–ובחלקו האחר . רוניתתה לה כפטיוה  העזרה לה בכל דרכ

  :  המעניינות שכיניהן.פעולה עמה וששיתפ קאיםיזוזהמ

  תעניין בעיקרורשימת. לחתההצשל  יותרבוהים עזר לה עד השלבים הגב ולהשרה ושהיה מ,  הנדרסוןיור 

ן ב מוךא. ןנרווליות והדרכים לפתהבעיות הק, יםהתרגיל, דה הרבהו הוא מספר על העב.המקצועי את אנש

  . הזמן לתה לעבוד וללמוד כלוליכוראשונה לתכונותיה בתה בראש ושגם הוא מייחס את גדול

 על גם הוא מספר, את גדולי האמנים בעולם והו ולי,המלוויםם תרנינל הפסו גדיה אזשה, רורלד מ'ג 

   .תהו עת ליווה אועלות הנפש שהיתה לועל הת חדותוהמיהחוויות 

  .בודיוי ועיוותרמיציו צוחניב איתה עת שרה ותדבוע מספר על ,המלחין האנגלי הדגול, ןמין בריט'בנג 

זה שניצח   הוא גם,בית-פות ממושכות ממש כבתו הסתופפה תקותבבי ודה האישידישהיה י, ירוליון ברב'ג 

 .יך יכלה להמשרעה ולאעת כ, ןדוונבל גרדן-טבנשל גלוק בקו" אורפיאוס"ת בועל שתי הופעותיה האחרונ
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יה הרבים בומור זה בולט מאד במכתה, אגב. נהדר שלהה ם לחייחושוהמרבה לספר על ההומור הוא 

  . הוא משעשע כשלעצמווגרפיה ביובהפזורים 

יותה והקנה לה את א סייע רבות להעמקת אישוה.  שיתפה פעולהואתש הוא גדול המנצחים ברונו וולטר 

ת כשיי הםשל שני" הארץ השיר על"הקלטת . הלר וכן את ביצוע מ הרומנטי הגרמנילידהרפרטואר של ה

  . יקהזלכותל המזרח של המו

הם כוללים . קה אמליץ על תקליטיהזיהמוולכל חובבי , דן מארולכל קוראי אנגלית אני ממליץ על הספ 

 כמו כן תקליט . לרוולף ומה, שומאן, שוברט, רהמסב, גלוק , הנדל ,ךבא, פרסלשל ושירים  יצירות, תוארי

) 2014(כיום .  מושלםבאופן להא ל באמת ישיר גם אתוגד אמןן  שכ. שרה שירי עם אנגלייםו היאבשמקסים 

   .Deccaמצויות כל הקלטותיה בקופסה של עשרה דיסקים בהוצאת 

   

  


