
דוד זבה
נולד בחיפה, בעל תארי מאסטר בקומפוזיציה ובזמרה בהצטיינות 

יתרה מהאקדמיה למוסיקה על שם רובין בתל אביב.
דוד זבה הוא מוסיקאי רב תחומי, מלחין, מתרגם, מעבד, מנצח, 
פסנתרן, זמר ומנחה. הוא מנצח הבית של תזמורת סימפונט רעננה, 
המנהל המוסיקלי של מיתר אופרה סטודיו )התכנית לזמרים צעירים 
של האופרה הישראלית(, מרצה בכיר באקדמיה למוסיקה על שם 
רובין בירושלים ומנצח בקביעות על רוב התזמורות בארץ. כזמר 
זכה במלגות רבות ובמקום הראשון בתחרות האקדמיה בזמרה, 
שר תפקידי סולו באורטוריות רבות ושר מגוון תפקידים באופרה 
הישראלית ביניהם פפגנו בחליל הקסם )מוצרט(, אנג'לוטי בטוסקה, 
סיד בנערה מהמערב )פוצ'יני(, הברון דופול בלה טרוויאטה )ורדי(, 
שומר בית המשוגעים בהולל )סטרווינסקי( ועוד. הוא לימד זמרה 
בבית הספר לשירת המקהלה ובתיכון אלון, לימד בפסטיבלי אופרה 
באיטליה ובשווייץ והשתתף בסיורי קונצרטים רבים ובפסטיבלים 

בינלאומיים כזמר, פסנתרן ומנצח.

כמנצח ניצח על תזמורות רבות בארץ ובעולם כולל הפילהרמונית 
של יוסטון ותזמורות בטוקיו, סט. פטרבורג, אלמאטי, באקו, ממפיס 
ועוד. באופרה הישראלית ניצח על ההפקות הקהילתיות של שיקוי 
האהבה )דוניצטי( ועל ההפקות של לה טרוויאטה )ורדי(, הספר מסוויליה )רוסיני( ומנון לסקו )פוצ'יני(. כמו כן 
ניצח על הפקות רבות של מיתר אופרה סטודיו כולל דון ג'ובני, כך עושות כולן )מוצרט(, העטלף )י. שטראוס(, דון 
פסקואלה )דוניצטי( ועוד. כמו כן ניצח על קונצרטים רבים של האופרה הישראלית כולל מופעי הסופרניות ועוד.
היה בין מייסדיי להקת ״אופרה אחרת״ והשתתף ביצירת הפקתה חילול הקסם )מוצרט(. כמו כן מרבה להופיע 

בפרודיה מוסיקלית מפרי עטו, אופרה בטירוף, מופע יחיד בליווי הפסנתרנית אירית רוב. 

דוד זבה הלחין ועיבד מוסיקה לתיאטרון, למקהלות ולתזמורות בארץ ובעולם וכמו כן ניהל מוסיקלית מופעים תזמורתיים 
רבים של מיטב שירי הזמר העברי הן עם סולני אופרה והן עם מיטב זמרי ישראל במסגרת האופרה הישראלית וכמו כן 

בפסטיבל ימי הזמר חולון, פסטיבל עין גב ומופעי פארק ואירועים רבים שצולמו ושודרו ברדיו ובטלוויזיה. 

כמתרגם הוא תירגם לשירה בעברית עבור ההפקות הקהילתיות של האופרה הישראלית את שיקוי האהבה )דוניצטי(, 
כרמן )ביזה(, הספר מסוויליה וסינדרלה )רוסיני(, הפקות שהועלו בשיתוף אוכלוסייה מקומית בכל רחבי הארץ. כמו 
כן תרגם לכתוביות את הפקות האופרה הישראלית של בילי באד )בריטן( ועלייתה ונפילתה של העיר מהגוני )וייל(. 

הוא מנחה את הפרוייקט הדיגיטלי של האופרה הישראלית רגע של אופרה.  

דוד זבה כתב והלחין את האופרה אליסה בארץ הפלאות וניצח על הפקת האופרה הישראלית של האופרה בכל 
רחבי הארץ. כמו כן כתב והלחין את האופרה אמהות. דוד זבה זכה בפרס רוזנבלום לשנת 2020.

עברית שפה יפה
שיחה עם דוד זבה

מה אתה כל כך אוהב בשפה העברית?
השפה העברית היא מצד אחד שפת הקודש, שפת התנ"ך, ובתור שכזו היא תורגמה לאין סוף שפות אחרות, שפה 
בת אלפי שנים אשר שקעה בתרדמה, ובמאות האחרונות היא ניערה מעצמה אלפי שנים של אבק והתחדשה והפכה 
צעירה, מדוברת ושובבה, אך באותה מידה שהיא צעירה וצברית - היא נשענת על משקלה הסגולי הנדיר שמקורו 
בספרי הקודש, דרך שירת ימי הביניים ומשורריי המאות האחרונות. יצירה בעברית מאפשרת לכותב להשתמש בלוח 

צבעים כמעט אינסופי, מספר ״בראשית״ ועד לסלנג של ימינו.
 

כזמר האם אהבת לשיר בעברית?
מצד אחד אני אוהב מאוד לשיר בעברית כי זו שפת אמי, ובה אני הכי אוהב להתבטא. אבל אין ספק שעברית היא 
מהשפות הפחות נעימות לשירה. בניגוד לעיצורים המתגלגלים באיטלקית, ובניגוד לצרפתית שממקמת את התנועות 
באף ובמסכה - העברית היא גרונית יותר, וזמרים נאבקים לא פעם בנטייה של השפה העברית "לגרור" את ההפקה 

הקולית לכיוון הגרון ובכך להרחיק את השירה ממיקומה במסכה.
 

בעולם האופרה ברוב המקרים יש סופר שכותב ליברית ומלחין שכותב מוסיקה. אתה מעדיף לכתוב את גם את 
המלים וגם את המוסיקה. מדוע?

הקשר בין מילים למוסיקה חשוב לי מאוד. על הקשר הזה כתבתי את עבודת המאסטר שלי, ובכל יצירותיי אני עוסק 
בו. לשפה יש מוסיקה משלה, וברגעיי ההשקה שלה עם שפת המוסיקה ידה של המוסיקה תמיד תהיה על העליונה, 
כי המוסיקה מיד מכתיבה את המהירות, את המשקל, את העוצמה, את הגובה, ובכך מרוקנת את השפה לא אחת 
מכוחה, ממשקלה ולפעמים ממש מקיומה. מוסיקה שלא מקשיבה למילים תדרוס אותן בקלות בלתי נתפסת. 
נתן אלתרמן הגדיר יפה את הרגע בו המוסיקה מהדקת את המילים בכלובים: "המלים חזקות. בכלובן לא תבכינה, 
הדוקים הדוקים חרוזי השיר." לא חסרות דוגמאות לשירים מפורסמים בהם המילים איבדו את כוחן ומשמעותן בגלל 
מוסיקה יפהפייה, כריזמטית, שאינה מקשיבה למילים ודורסת אותן בעוצמה מופלאה. אני גם מאוד אוהב להלחין 
מילים של יוצרים אחרים. השנה אתגרה אותי האופרה הישראלית עם הלחנת טקסטים של חנוך לוין ונהניתי מכל 

שניה של עיסוק בחומרים הנפלאים האלה.
 

בכתיבה שלך מה קודם למה המלים או המוסיקה? ומי משרת את מי?
כאשר אני כותב מילים ומוסיקה אני כותב הכל ביחד, מילים מצטרפות למשפט אחד, ואז מצטרף אליו המשפט 
המוסיקלי שלפעמים גורם לשינוי במילים, ואז לפעמים ממשיכה המוסיקה לבדה, ורק אחר כך מתלבשות מילים 
נוספות... ההיררכיה הבימתית מכתיבה את ההגדרה לפיה המוסיקה משרתת את המילים, היא מצטרפת לסיפור 
קיים ותפקידה להעצים אותו ולשרת אותו, אבל עם זאת קיים אבסורד גדול בהגדרה הזו, כי לא חסרות דוגמאות 
למוסיקה העולה עשרות מונים באיכותה על הסיפור, ועדיין היא שם, כדי לשרת בגאוניותה המלכותית את הטקסט 
שלעתים אינו ראוי לה... אנחנו הולכים לאופרה כדי לשמוע את מוצרט ואת ורדי משרתים במוסיקה גאונית את 

הדרמה, ולאו דווקא כדי להתרגש מעומקו של הטקסט.

תרגמת הרבה אופרות לועזיות לשירה בעברית? ספר על תהליך התרגום לשירה?
אני תמיד מתרגם אופרה בתור מוסיקאי יותר מאשר בתור משורר. אני מנגן לעצמי את המשפט המוסיקלי, שוב ושוב, 
ומנסה להתחקות בראשי אחרי התהליך ההפוך: אילו מילים היו גורמות למלחין להלחין את המנגינה הזו. ואני מנסה 

להרכיב מילים כאלה, שכאילו היו אמורות לגרום למוסיקה )הקיימת כבר( להיכתב עבורן.
 

אתה מאוד אוהב לכתוב בחריזה - האם זה מקל או מקשה על תהליך הכתיבה?
אין ספק שחריזה מקשה מאוד על הכתיבה, ומכיוון שאני מקפיד מאוד בחריזה ובמשקל - המלאכה אפילו קשה 
יותר, אבל כאשר מדובר במוסיקה טונאלית, עם חוקיות ומשקל משלה זה די מתבקש שחריזה כזו תהיה קיימת גם 
במילים. מעבר לקושי שבחריזה התוצאה הסופית חזקה הרבה יותר מאשר טקסט בלתי מחורז, התוקף שנותן החרוז 
למשפט הופך אותו חזק ומשכנע יותר ונותן לו זכות קיום סונורית, והייתי נסחף ואומר אפילו קוסמית. לא בכדי כל 
תשדירי הפרסומת כתובים בחרוזים. הקשר שנוצר בין משפט אחד למשפט שני על ידי החריזה הופך אותם שייכים 
זה לזה, נכונים ואמיתיים יותר. סיבה נוספת היא המצלול העכור וההטרוגני של השפה העברית. בעוד שהאיטלקית 
סלחנית הרבה יותר לתוכן ולחריזה, מחמת יופי המצלול שלה, הרי העברית זקוקה לחריזה ומשקל מדויקים כדי 

להתחבב על האוזן.
 

אמהות עוסקת בדמויות מקראיות. האם החלטת לשמור על השפה המקראית או לתת לדמויות לדבר בשפה 
עכשווית ומדוע?

השפה בה מדברות האמהות באופרה שלי היא שפה עכשווית, אך היא גדושה בשמות, במושגים ובמקומות מהתנ"ך. 
באופרה הזו רציתי לתת פה לנשים המושתקות של ספר בראשית, ולשים בפיהן את המילים שהן מעולם לא אמרו. 
לשאול את לאה מה הרגישה כאשר אביה הגניב אותה לאוהלו של יעקב נגד רצונו )ללבן יש רצון וליעקב יש רצון אך 
מי שאל את לאה מה היא רוצה?(, לשאול את שרה מה היא הרגישה כאשר אלוהים פנה לאברהם ודרש ממנו להקריב 
את בנם, לשאול את הגר, בלהה, זלפה, אשת לוט ואשת נח מה הן חשו ברגעים הרי-גורל בהם הרצון והמעשה היו 
נחלת הגברים בלבד. מכיוון שמילים אלה לא נשמעו בקול בתנ"ך שמתי בפיהן של האמהות שפה מדוברת ועכשווית 

אך פיוטית ומוקפדת.

שי בלוך, שקד סטרול

שקד סטרול, דניאלה סקורקה


