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שלום לכם יקיריי-
שמי דודו ברק לבית וילד.
נולדתי בירושלים בכ"ו בשבט תש"ח ,שישה בפברואר 1948
לאבא יהושע וילד ולאימא לאה וילד לבית קלטר .אודים מוצלים
מאש הם ,והגיעו ארצה מפולין בעלייה החמישית והאחרונה של
חלוצי הארץ ,באמצע שנות השלושים של המאה העשרים.
את כל משפחותיהם איבדו בימי שואת יהודי אירופה.
בן זקונים הייתי להם ואח לכתריאל האהוב ,שנולד ארבע שנים
לפני.
בשנתי הראשונה התגוררה משפחתי ברחוב האר"י  29בשכונת
"קרית-שמואל" בירושלים .בהיותי בן שנה עברנו לגור ברחוב
עזה  23ב"רחביה" ,שם התגוררתי משך עשר שנים.
שכניי היו הסופר שלמה צמח והמשוררות לאה גולדברג
ומרים ילן-שטקליס.
ירושלים של שנות החמישים בשכונת "רחביה" הייתה לערסל
הילדות שלי ,אשר לעיתים נענע אותי קלות כמשב רוח האביב,
לעיתים טלטל אותי טלטלה עזה כסערה חורפית מועדת
לפורענות .עיר קשה ירושלים ,עיר פרזות סוגרת ומסוגרת הייתה
באותם ימים רחוקים של ילדותי הפרפרית.
ילד חייכן ונעים הליכות הייתי ,ילד שלא עולל כל רע לאיש .שעות
יכולתי להתבונן בפרח או בפרפר או בציפור.
כלבים וחתולים ליווני כל ימי חיי ,וילדים וילדות סבבו אותי ואני
אותם במשובת ילדות קונדסית.
העשור הראשון של חיי היה היפה בעשורים .בתקופת המחסור
והצנע דווקא חשתי כנסיך קטן ומוגן ,נטול דאגת יום המחר.
הוריי הקפידו להעניק לי מכל טוב ובעיקר ערכי תרבות רבים
אשר היו נר לרגליהם ועודם נר לרגליי.
ביתנו היה מוקף ספרים בשפות שונות.
אבא ,משפטן במקצועו ,השכיל לחבב עלי את הקולנוע ,את
האופרה ,את הבלט ,את המוסיקה הקלסית ואת המוזאונים.
אימא ,אישה דעתנית ומשכילה עד מאוד ,הייתה אחראית
להצגות התאטרון העברי והעולמי ,לספרים ולספרות ולטעם
הטוב.
ושניהם יחדיו לימדוני מה הם דרך ארץ ,כבוד האדם ,ענוותנות
והרכנת ראש.
כתרי אחי היה ילד שובב ,מלא חוש הומור וחכמה ולא אחת
נהיתי אחר גחמותיו הפרחחיות.
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כתרי פתח לי אשנב אל הזמר העברי ואף המליץ לפני להצטרף
אל מקהלת "פינת הילד" של "קול ישראל",
מקהלה בניצוח דוד הדה ,נעמי צורי וצבי בן פורת (לחלופין) ,ליד
הפסנתר ישבה אלישבע יונוביץ',
ואת המקהלה ליוותה כאם ואחות הקריינית המיתולוגית
והמופלאה אסתר סופר.
בתכניות לילד לימדה המקהלה את ילדי ישראל שירי מולדת,
שירי נופים ,שירי עונות השנה וחג ומועד ושירי משוררים לילדים.
שער לעולם התקשורת נפער אז לפני והוא אשר לימים נפתח
לקראתי לשנות דור.
כבר קודם לכן ,בגן הילדים ,גיליתי את עולם הצעצועים ,הציור,
הריקוד והמשחק.
בגן "בית הילד" עברו עליי חמש שנים ועוד אחת (כיתה א')
בריקודים ובשירים.
למן כיתה ב' למדתי בבית הספר על שם חיים ארלוזורוב
בירושלים בחסות המחנכת שלומית דקל ,מורה אגדית אשר
הייתה לי למאור הגדול לממשלת היום.
המורה לציור הייתה חוה אבי-יונה ,אשת מורי ורבי
באוניברסיטה ,הפרופסור לאמנות מיכאל אבי-יונה.
המורה לזמרה היה צבי קפלן ,מוסיקאי קפדן ומחונן.
המורה להיסטוריה הייתה ויקטוריה ליטבק המושכלת,
המורה לתזונה הייתה חמדה רולניק האימהית ,אימו של השדרן
הנודע יורם רונן ,והמנהלים הכבודים היו לסירוגין משה חלפן,
משה אילן וחדווה איש שלום.
מדי בוקר בבוקרו היינו מתייצבים בחצר בית הספר למסדר
הבוקר.
התעמלות קלה וחילוץ איברים ,שירי ארץ ישראל ,דבר היום מפי
אחד המורים ,הנפת דגל המדינה ופיזור אל הכיתות.
מולדת ,עברית ,תורה וחשבון .דעת .הרבה דעת שיקעו בנו
מורינו הלמדנים.
פסוקי מקרא ,אמרי תלמוד ושירה עברית נתבקשנו ללמוד
בעל פה .יומני קריאה נתבקשנו להגיש מדי שבוע בשבוע.
לא ילד ספרים הייתי בראשיתי" .פרפר של אי עשייה" כמאמר
המשוררת זלדה .ואולם כאמור ,הספרים היו אי שם בבית ולימים
הילכו עלי קסם.
גם חגי ישראל ושבתותיה של ירושלים היו לי לנחלה ולירושת
עולם .הוריי יצקו לחגינו ניחוח של קדושה מהולה בחירות
חילונית.
פסח היה לי האהוב שבחגים .לילות הסדר נחוגו ברוב עם ופאר
וזכור לי אותו אגוז מלך יחיד משוק "מחנה יהודה" ,שהשיגה ידו
של אבא לקנות בעשרה גרושים ,הון עתק באותם ימי צנע.
פורים היה החינני ,הצבעוני והשובב שבחגינו ,ותחפושות היו לי

למפלט אל דמיונות הזויים.
חג השבועות היה לבן ואוורירי ,וליום העצמאות הייתה אווירה
מיוחדת של ראשית בניין המולדת.
עולם צעיר סבב אותי בימיי הקטנים ,שהרי לא היו לי לא סב ולא
סבתא .רק חבריי בני עדות המזרח זכו לסבים וסבתות ,ואליהם
יצאו קנאתי ונשמתי.
את העברית התקנית קניתי לי מן הקריינים האלמותיים
משה חובב ואחותו ראומה אלדר.
בהיותי ילד קטן באותה מקהלת רדיו הקשבתי רוב קשב
לקריאתם ולהגייתם המופלאה של השניים והפנמתי את
האינטונציה והדגשי המילים.
אם אתבקש לקריין ,בקלות אדגיש את כל האותיות הדורשות
הדגש :חי"ת ,עי"ן ,רי"ש מתגלגלת ואפילו טי"ת וקו"ף.
נעוריי הנואשים עברו עליי בחולון כיוון שאבי מצא את פרנסתו
כעורך דין דווקא בתל אביב ,העיר הסואנת אשר סמוכה לחולון
השקטה.
לימודי בלט קלסי בתל אביב ,אצל מיה ארבטובה האגדית ,צבעו
את עגמומית נעוריי בגוני פסטל .חרף כישרוני לא הייתי לא
לניז'ינסקי ,לא לנורייב ואף לא לבריז'ניקוב.
אך הישועה באה בעת השירות הצבאי .אמנם זמן קצר הייתי
בהמתנה בשריון ,אך עד מהרה התקבלתי לגל"צ להיות קריין
ועורך תכניות מוסיקליות.
העריכה טובה הייתה לי מן הקריינות ובה המשכתי גם בחיי
האזרחות.
עם תום השירות הצבאי נסעתי לברודווי בניו יורק ללמוד לימודי
טלוויזיה באר  -סי  -איי.
בשובי ארצה התחלתי את עבודתי כעורך מוסיקלי בגל הקל של
"קול ישראל" ,גל שלימים היה לרשת ג'.
שלושים וארבע שנים עבדתי שם ,משנת  1970ועד לראשית
שנת  .2005ובאותן שנים למדתי במקביל לתואר ראשון ספרות
עברית ,לימודי אמנות ,פולקלור יהודי ולימודי הוראה .כולם
באוניברסיטה העברית בירושלים.
כמו כן פרסמתי בעת ההיא שלושה עשר ספרי שירה ושירת
ילדים ובהם את ספר הפזמונים הראשון "דרך ארץ השקד"
ואת ספר השירה "פולין בין פאר לאפר" שתורגם לפולנית וראה
אור בפולין.
אחר כך הולחן הספר בחלקו לקנטאטה בידי המלחין
יאיר קלינגר בעבור אנסמבל "הרעננים" שהופיעו עמה זמן רב.
מכל המלאכות אחת הייתה לי לנס ,מלאכת כתיבת הפזמונים.
הראשונים שבהם ,עוללות הנעורים ,נכתבו למען
"צמד הפנינים הכחולות" עודד זמיר וטמירה ירדני.
("שמש חצופה"" ,זמר חסידים"" ,דרך הפנינים הכחולות",

"זמר של ערב" ו"מרכבה לירח") .היה זה בשנים .9-1968
אחר כך נכתב השיר הראשון שאני מחשיב לשיר בשל וראוי,
"הילדים של סיוון" בפי אילנית ,והיא ליוותה את שיריי עוד שנים
רבות .הלהיט הראשון שראה אור בשנת  1969היה
"לצפון באהבה" בפי יגאל בשן ,אז חייל ב"להקת פיקוד הצפון".
מכאן נתגלגלו להן שנות זמר אין קץ ,כן תרבנה.
משוררים רבים היו לי לאבני שתייה ולמורי דרך ,ודי שאזכיר את
דוד המלך ושלמה המלך,
את רבי שלמה אבן גבירול ורבי יהודה הלוי,
את חיים נחמן ביאליק ושאול טשרניחובסקי,
את אברהם בן יצחק ,אברהם שלונסקי ,נתן אלתרמן ,רחל ,לאה
גולדברג ויעקב אורלנד ,את לוין קיפניס וזאב,
את חיים גורי ,נתן יונתן וחיים חפר,
את נעמי שמר ודליה רביקוביץ',
ואת לשון הרחוב הנשכנית והנפקנית ,שבלתה מי אני ומה אני.
ובאשר לספר.
בחירתם של מאה ועשרים שירי זמר מתוך למעלה מארבע
מאות כמוה כמשפט שלמה .בחרתי את הבולטים והידועים מבין
שירי הזמר שלי .אלה אשר ידועים פחות קרובים לליבי במיוחד.
את הסיפורים שמאחורי השירים תמצאו בספר פנימה לצד
מילות השירים ותוויהם.
כאן המקום לציין כי השירים היפים ביותר שכתבתי אל תוך חיי
הם שלושת בניי האהובים אופיר ,ינאי והרן.
נכדי הזהוב עד כדי מכאוב הוא עידו בן אופיר וזהר ,כלתי
היקרה.
אם בניי היא יעל לבית גרטנר מקיבוץ "גבעת חיים איחוד",
חברתי הטובה.
סביבי כמה וכמה חברים נדירים שעליהם שומר אני מכל
משמר.
ואתם ,אנשי הזמר הנדרשים לשיריי ולפזמוניי ,בלעדיכם אנה
אני בא?
היו בטוב באשר אתם ויהיו ימיכם אך שיר וזמר.

באהבה רבה-
דודו ברק.
ראש השנה תשס"ט.
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 )58מנורת האריות (טוני הלפמן) ()2004
 )59אור שבעת הימים (אבי טולדנו) ()1998
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126-127
128-129
130-131
132-133
134-135
136-137
138-139
140-141
142-143
144-145
146-147
148-149
150-151
152-153
154-157
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 )60חג חנוכה (שייקה פייקוב) ()1972
 )61השקדייה הכי יפה בארץ (טוני הלפמן) ()2005
 )62יום הולדת לשקדייה (שייקה פייקוב) ()1972
 )63משלוח מנות (טוני הלפמן) ()2005
 )64הדסה אסתר (נחום היימן) ()1999

שער שישי  -ושמחת בחגיך

160-161
162-163
164-165
166-169
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 -חגיגת אביב וקיץ 174-175

 )65חגיגת אביב (שייקה פייקוב) ()1974
 )66באביב הקרוב (נחום היימן) ()1970
 )67טיול במגדיר הצמחים (נחום היימן) ()1991
 )68חג הפסח בא (טוני הלפמן) ()2004
 )69חד גדיא הללויה (טוני הלפמן) ()2005
 )70עשר המכות (אלכסנדר סאשה ארגוב) ()1971
 )71בין ורשה לירושלם (יאיר קלינגר) ()1984
(הולחן ב )2002 -
 )72עקדת יצחק (יאיר קלינגר) ()1984
(הולחן ב )2002 -
 )73ינאי בן החמש לומד כינור שמינית (יאיר קלינגר)
(( )1984הולחן ב )2002 -
 )74ישראל שלי חוגגת (מוני אמריליו) ()1973
 )75זמרת הארץ (דובי זלצר) ()1992
 )76חג יובל (שייקה פייקוב) ()1973
 )77אימא תש"ח (טוני הלפמן) ()2004
 )78חג האש (טוני הלפמן) ()2005
 )79ארץ שבעת המינים (נחום היימן) ()1988
 )80ביכורים (טוני הלפמן) ()2004
 )81הללויה שבת שלום (נחום היימן) ()1989
 )82שבת שלום ירושלם (נחום היימן) ()1989
 )83שבת ברחביה (טוני הלפמן) ()2005
 )84שמלת כלולות (נחום היימן) ()1970
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176-177
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196-199

 )85כותל המזרח (יוני רועה) ()1993
226-227
()1994
 )86רוח מזרחית (נורית הירש)
228-229
 )87טובים השניים(טובות השתיים) (נורית הירש) (230-231 )1994
 )88זוהר בדשא (אילנה אביטל) ()1992
232-233

 )89מחוזות האהבה (בועז שרעבי) ()1987
 )90ירדנה (גברי מזור) ()1993
 )91יפהפייה (אהובה עוזרי) ()1993
 )92האיש מן החלום (יאיר קלינגר) ()1988
 )93קרוב ורחוק (שייקה פייקוב) ()1972
 )94אנשים יש בעולם (שייקה פייקוב) ()1972
 )95נשמה (אבי טולדנו על פי מוטיב מרוקאי) ()1991
 )96אל אלוהי שמים (מיקיס תיאודורקיס) ()1993
 )97רקוויאם לקיץ (מנוס הדג'ידקיס) ()1995
 )98אלני בת אלמוות (טול וטול) ()1992
 )99כעת חיה (עליזה עזיקרי) ()1988
 )100שיר ברוח הנכונה (יאיר קלינגר) ()1994
 )101זיל הזול (יוני רועה) ()1994
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 )102הרקיע השביעי (ברוך פרידלנד ודורון מזר)
()1989
 )103זודיאק (יוני רועה) ()1992
 )104שירו שיר לשמש (נורית הירש) ()1974
 )105שחור לבן שחור (נתן כהן) ()1973
 )106אחכה לך (נתן כהן) ()1973
 )107קשר דם (מירון מינסטר) ()2001
 )108שמור לי את יום המחרת (יוסי לוי) ()1969
 )109בערוב היום (גידי קורן) ()1976
 )110חסד מתוק (שמואל אלבז) ()2006
 )111יוצאת אל החיים (קורין אלאל) ()1992
 )112נפילת מתח (יצחק קלפטר) ()1/1990
 )113כוח (חנן יובל) ()1/1990
 )114מאמא מייבלי (בועז שרעבי) ()1971
 )115מסע באמריקה (ניקי גונן) ()1991
 )116הנסיך הלבן (מיקיאגי) ()1992
 )117ליידי מקבת (מישה סגל) ()1969
 )118אשה (דני גרנות) ()1976
 )119חייך וחיי (בועז שרעבי) ()1972
 )120חופשי ומאושר (בועז שרעבי) ()1971
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ַ .1הּיוֹם ַהּיוֹם
ַהּיוֹם,
ַּבּיוֹם ַה ֶּזה ַמ ָּמ ׁש,
ֲא ִני ְּכ ָבר לֹא ָעצּוב ָּכל ָּכ ְך,
ֲא ִני ְּכ ָבר לֹא ָעצּוב ָּכל ָּכ ְך,
ֲא ִני יו ֵֹד ַע:
ַהּיוֹם.
ַהּיוֹם
אּולי ִנ ְר ָּג ׁש,
ֲא ִני ַ
ֲא ִני או ֵֹהב ִּפ ְתאֹם ִל ְחיוֹת,
ֲא ִני או ֵֹהב ִּפ ְתאֹם ִל ְחיוֹת,
ַא ָּתה ׁשו ֵֹמ ַע,
ַהּיוֹם.
ֵּתן ָלנּו ִל ְחיוֹת ַהּיוֹם ֵמ ַה ְת ָח ָלה,
ֵּתן ָלנּו ֵמ ַה ְת ָח ָלה וְ ַעד ַה ּסוֹף,
יך ׁ ֶש ֲא ִני הו ֵֹל ְך
וְ ָאז ִּת ְר ֶאה ֵא ְ
יָ ֶפה ַּב ֶּת ֶלם וְ הו ֵֹל ְך,
וְ הו ֵֹל ְך וְ הו ֵֹל ְך וְ הו ֵֹל ְך.
ַהּיוֹם,
ַּבּיוֹם ַה ֶּזה ַמ ָּמ ׁש,
יקי ָּפמו ִֹטים ׁ ְשלו ׁ ָֹשה,
ַה ְד ִל ִ
ישה,
ִא ְמ ִרי ַה ּכֹל ִּב ְל ִח ׁ ָ
ֲהיִ י ׁשו ֶֹת ֶקת,
ַהּיוֹם.
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1. Today today
ַהּיוֹם
אּולי ִנ ְר ָּג ׁש,
ֲא ִני ַ
ֲא ִני או ֵֹמר ְּת ִפ ַּלת ּתו ָֹדה,
ִא ְמ ִרי ׁ ֶש ֵאין זוֹ ַא ָּג ָדה,
ִא ְמ ִרי ְּב ׁ ֶש ֶקט ַהּיוֹם.
ֵּתן ָלנּו ִל ְחיוֹת ַהּיוֹם ֵמ ַה ְת ָח ָלה...
ַהּיוֹם,
ַּבּיוֹם ַה ֶּזה ַמ ָּמ ׁש,
ֲא ִני ׁשו ֵֹאל ֶאת ֱאל ִֹהים
ֲא ִני ׁשו ֵֹאל ֶאת ֱאל ִֹהים
ֲא ִני ּכו ֵֹר ַע
ַהּיוֹם.
ַהּיוֹם
אּולי ִנ ְר ָּג ׁש,
ֲא ִני ַ
ֲא ִני או ֵֹהב ִּפ ְתאֹם ִל ְחיוֹת,
ֲא ִני או ֵֹהב ִּפ ְתאֹם ִל ְחיוֹת,
ַא ָּתה ׁשו ֵֹמ ַע,
ַהּיוֹם.

השיר :דודו ברק
הלחן :מוני אמריליו
לא בכדי בחרתי בשיר זה לשיר
הנושא את שם הספר.
השיר ידע תהפוכות רבות בימי
חלדו
למן ביצועה של דורית ראובני עם
"שלישיית פיקוד המרכז"
ביצועיהם של עפר לוי ,גלי עטרי
ויזהר כהן
ועד לביצועה המיוחד במינו של
שרית חדד.
למעשה ,זה שיר רקוויאם אשר
נכתב בין שתי המלחמות הנוראות,
מלחמת ששת הימים ומלחמת יום
הכיפורים.
"תן לנו לחיות היום מהתחלה" ,כך
זועקים דמי אחינו מן האדמה.
ואז אומר האחד" :ואז תראה איך
שאני הולך ,יפה בתלם והולך.
והולך ,והולך ,והולך".
כאן בעצם היה בדרך בלתי
מודעת ,המעבר שלי משירת
הרבים אל שירת היחיד,
שירה שהתעצמה בסוף שנות
השישים ובראשית שנות השבעים
של המאה הקודמת ,המאה
העשרים.

ֵּתן ָלנּו ִל ְחיוֹת ַהּיוֹם ֵמ ַה ְת ָח ָלה...
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יפה
ישראל
ארץ
Beautiful Israel
ארץ ישראל יפה
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ש ָר ֵאל יָ ָפה
ֶ .2א ֶרץ יִ ְ ׂ
ַנ ֲע ָרה טו ָֹבה יְ ַפת ֵע ַיניִ ם
ש ָר ֵאל,
ָלנּו יֵ ׁש ְּב ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
רּוש ַליִ ם"
וְ "יֶ ֶלד טוֹב יְ ׁ ָ
ּומי ִמ ֵּלל.
הוֹ ִמי ִּפ ֵּלל ִ
וְ תו ָֹרה או ָֹרה ָּכזֹאת יֵ ׁש ָלנּו
ּומ ִג ָּלה,
וְ ַגם ַה ָּג ָדה ְ
וֵ אל ִֹהים ֶא ָחד ׁ ֶש ָּלנּו
וְ קוֹל ָח ָתן וְ קוֹל ַּכ ָּלה.
ש ָר ֵאל יָ ָפה
ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ּפו ַֹר ַחת,
ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ַא ְּת יו ׁ ְֹש ָבה ָּב ּה וְ צו ָֹפה
ַא ְּת צו ָֹפה ָּב ּה וְ זו ַֹר ַחת.
ָלנּו יֵ ׁשַ ,א ַחיָ ,ה ִרים ַא ְל ַּפיִ ם
שר,
ָּבם ָנאוּו ַר ְג ֵלי ַה ְמ ַב ֵּ ׂ
וְ ַגם ַמ ְל ָא ְך ִמן ַה ׁ ָּש ַמיִ ם
ׁ ֶש ֶאת ַנ ְפ ׁ ֵשנּו הּוא ׁשו ֵֹמר.
וְ ָח ִסיד ָּב ִעיר ַהזּ ֹאת יֵ ׁש ָלנּו
וְ ַגם ַחּיָ לוֹת וְ ַגם ְּפ ָר ִחים,
וְ ַה ְּב ָרכוֹת ּ ֻכ ָּלן ׁ ֶש ָּלנּו
שוֹרוֹת וְ ַה ׁ ְּש ָב ִחים.
וְ ַה ְּב ׂ

ש ָר ֵאל יָ ָפה...
ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
וְ ָה ֵע ֶמק הּוא ַּכ ְפ ּתוֹר וָ ֶפ ַרח
וְ ָה ָהר הּוא ֶּפ ַרח וְ ַכ ְפ ּתוֹר,
וְ ַה ָּצפוֹן ׁ ְש ָל ִגים וָ ֶק ַרח
וְ ַה ָּדרוֹם זָ ָהב ָטהוֹר.
יח
ָּכל ַה ַּפ ְר ֵּד ִסים נו ְֹת ִנים ָּכאן ֵר ַ
וְ ַה ׁ ְּש ֵק ִדּיוֹת ּ ֻכ ָּלן ּפו ְֹרחוֹת,
ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש ָּכאן ָּת ִמיד זו ֵֹר ַח
ּומנּוחוֹת.
ּוגה ְ
ַעל ֵמי ּת ָ
ש ָר ֵאל יָ ָפה...
ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ַּגם ַל ִּפ ְר ָח ִחים ֲא ׁ ֶשר ֵּב ֵינינּו
ש ָר ֵאל,
יֵ ׁש ָמקוֹם ְּב ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ִמן ַה ָּצרוֹת ׁ ֶש ּלֹא ָע ֵלינּו
ַא ָּתה וְ ַרק ַא ָּתה ּגו ֵֹאל.
מּונף ַה ֶּד ֶגל
ְּב ָכחֹל ָל ָבן ָ
ירי,
ירּוש ַליִ ם ָּכל ׁ ִש ַ
וְ ִל ׁ ָ
ֲא ַנ ְחנּו ׁשּוב עו ִֹלים ְל ֶר ֶגל
ש ָר ֵאל ַחי".
"עם יִ ְ ׂ
יריַ :
הוֹ ׁ ִש ִ

2. Beautiful Israel

השיר :דודו ברק
הלחן :שייקה פייקוב
בראשית שנות העשרים לחיי
פנתה אלי "להקת פיקוד הדרום"
בבקשה לכתוב למענה שיר על
ארץ ישראל.
לא נותר לי אלא ללקט תמונות
ילדות ונעורים.
בשורה זו פתחתי את השיר "ארץ
ישראל יפה":
"נערה טובה יפת עיניים לנו יש
בארץ ישראל" על פי שירו של
משורר הילדים הראשון שלנו ,לוין
קיפניס.
מדובר בשיר "אליעזר ורבקה" ,שם
נכתב "נערה טובה יפת עיניים,
הטי כדך ,השקיני מים".
"ילד טוב ירושלים" נכנס לשיר
בזכות ילדי בית הספר "מעלה",
ילדים דתיים שלמדו בסמוך לבית
ספרי ,בית הספר על שם חיים
ארלוזורוב בירושלים.
על כיפותיהם היה כתוב
"ילד טוב ירושלים".
"תורה אורה" כותרת שנכתבה
בגירים צבעוניים ובאותיות קידוש
לבנה על לוח כיתה ב׳ כשקיבלנו
מהמורה שלומית דקל את ספר
"בראשית".
"ארץ ישראל יפה"-אחד השירים
החשובים לי במיוחד.

ש ָר ֵאל יָ ָפה...
ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
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ֶּ .3ד ֶר ְך ֶא ֶרץ ַה ׁ ָּש ֵקד
ָעמֹק ָעמֹק ְּבתו ְֹך ַהח ֶֹרף
נו ַֹלד ִּתינוֹקֻ ּ ,כ ּלוֹ רו ֵֹעד,
ּוכ ׁ ֶש ָּלאוֹר ִפּ ֵּזז
ְ
ַמ ָּמ ׁש ְּב ֶר ַגע זֶ ה
ְּב ַח ּלוֹנוֹ ָעלּו ִּפ ְר ֵחי ׁ ָש ֵקד.
ַּב ֲח ֵצרוֹ ׁ ָש ֵקד ּפו ֵֹר ַח
בּורה,
ְליַ ד ַה ׁ ּש ֶֹקת ַה ׁ ְּש ָ
וְ ַה ִּתינוֹק ָה ַר ְך
ֶאת ִחיּוכוֹ ׁ ָש ַלח
ירה.
ֶאל ֵעץ ַה ְּמחוֹלוֹת וְ ַה ׁ ִּש ָ
ֶּד ֶר ְך ֶא ֶרץ ַה ׁ ָּש ֵקד,
ֶּד ֶר ְך אוֹר וָ ֶד ַמע,
אתי יֶ ֶלד ָקט ,רו ֵֹעד,
ָּב ִ
אתי ֶּג ֶבר ַחי.
ָּב ִ
ּוב ַּצד ֲא ִני עו ֵֹמד,
ַ
ַעל יָ ִדי נו ׁ ֶֹש ֶמת
ֶּד ֶר ְך ֶא ֶרץ ַה ׁ ָּש ֵקד,
ֶא ֶרץ ֱאל ַֹהי.

ּובעו ָֹלם ׁשו ֵֹטף ְּבז ַֹהר
ְ
ַּת ְחל ְֹפ ָנה ׁ ֶש ַבע ַה ׁ ָּש ִנים,
ַה ַּנ ַער הּוא ָא ָדם,
שר וָ ָדם,
ִנ ׁ ְש ַמת ָּב ָ ׂ
ַה ַּנ ַער ַה ִּנ ׁ ְש ָקף ָּב ֲע ָנ ִנים.
ֶּד ֶר ְך ֶא ֶרץ ַה ׁ ָּש ֵקד...
ָעמֹק ָעמֹק ְּבתו ְֹך ַהח ֶֹרף,
ֵמ ֲע ָר ֶפל ָּכ ֵבד ָּכ ֵבד,
ִמ ֶּד ֶר ְך ַה ְּד ָמעוֹת
ֲע ִלי ְל ָכאן ִל ְראוֹת
ֶאת ַא ְר ְּג ַמן ּווֶ ֶרד ַה ׁ ָּש ֵקד.
ַּב ֲח ֵצ ֵר ְך ׁ ָש ֵקד ּפו ֵֹר ַח
בּורה,
ְליַ ד ַה ׁ ּש ֶֹקת ַה ׁ ְּש ָ
ְליַ ד ׁ ִש ְב ֵרי ִל ֵּב ְך
ּומ ַחּיֵ ְך
עו ֵֹמד ְ
ירה.
ִא ַילן ַה ְּמחוֹלוֹת וְ ַה ׁ ִּש ָ

3. The almond country road

השיר :דודו ברק
הלחן :אברהם זיגמן
זה שיר דיוקן עצמי.
זו דמותו של הילד דוד וילד
מרחוב עזה  23בשכונת "רחביה"
הירושלמית.
ילד שנות החמישים של המאה
שעברה.
ילד תש"ח ממחזור ראשון של ילדי
מדינת ישראל.
ילד של שקדיות ,כלניות ,פרפרים
ושירים.
הלחן הוא של ידידי אברהם זיגמן,
איש רשת ג׳ של "קול ישראל".
שר דודו זכאי הנפלא.

ֶּד ֶר ְך ֶא ֶרץ ַה ׁ ָּש ֵקד...
ָעמֹק ָעמֹק ְּבתו ְֹך ַהח ֶֹרף
ְצחו ָֹקם ׁ ֶשל יְ ָל ִדים או ֵֹבד,
וְ ַה ִּתינוֹק ָה ַר ְך
ְליֶ ֶלד ָקט ָה ַפ ְך
ֹאשוֹ ֲע ֶט ֶרת ַה ׁ ָּש ֵקד.
וְ ַעל ר ׁ
12
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ֶ .4דּ ֶר ְך יְ ׁ ָש ָנה
ַליְ ָלה יָ ַרד ַעל ָה ֵע ֶמק
וְ יָ ֵר ַח ׁ ָשט ַעל ַה ָּג ִליל,
זֹאת ָאנ ִֹכי ַה ִּנ ְד ֶה ֶמת
ַה ְּל ָב ָנה ָע ַלי וְ ַה ַּת ְר ִמיל.
ֶּד ֶר ְך ׁ ִשיר וְ ֶד ֶר ְך יְ ׁ ָש ָנה
ֶא ֱעבֹר ְלאוֹר ַה ְּל ָב ָנה,
ֶא ֶלף ׁ ִשיר זִ ַּמ ְר ִּתי ֵּב ְינ ַתיִ ם
ָל ְך עוֹד ָא ׁ ִשיר ַא ְל ַּפיִ ם.
ְּב ַת ְר ִמ ִילי ַּפת זו ַֹר ַחת
וְ זַ ִּכים ַה ַּמיִ ם ִּב ְנ ָח ַלי,
ִא ָּמא ׁ ֶש ִּלי ַה ִּנ ׁ ְש ַּכ ַחת
ָּכאן ֵּת ֵל ְך ִע ִּמי וְ ִעם ְצ ָל ַלי.

4. Ancient path

השיר :דודו ברק
הלחן :שייקה פייקוב
צמד זמרות צעירות הגיע ארצה
מקנדה ומארצות הברית בראשית
שנות השבעים ,סוזאן ופראן.
הן הזכירו לי בקולותיהן את זמרות
העם המופלאות ג׳ון באאז,
ג׳ודי קולינס ,ג׳ניס אייאן ,קרול
קינג
ויותר מכול את קולה המופלא של
רוני גילברט מלהקת "האורגים"
האגדית.
לא נותר לי אפוא אלא לקשור
להן שיר עם משלנו עם ניחוחות
משבילי הארץ.
שייקה פייקוב שמח להלחין
באהבה גדולה.

ֶּד ֶר ְך ׁ ִשיר וְ ֶד ֶר ְך יְ ׁ ָש ָנה...
יה
זֹאת ִהיא ַא ְר ִצי ַעל יָ ֶמ ָ
יתי ָה ָרץ ַּת ְח ֵּתי ַר ְג ַלי,
זֶ ה ֵּב ִ
יה
ּוב ֶנ ָ
זֹאת ִהיא ִא ִּמי ָ
ַעד ְּבלו ִֹתי וְ ַעד ַא ֲחרוֹן יָ ַמי.
ֶּד ֶר ְך ׁ ִשיר וְ ֶד ֶר ְך יְ ׁ ָש ָנה...
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ֶ .5א ֶרץ ְל ָב ָנה
ירּוש ַליִ ם.
ׁ ֶש ֶלג ַצח ִּב ׁ ָ
ׁ ֶש ֶלג ַר ְך ַעל ַהר ַה ַּביִ ת.
ׁ ֶש ֶלגֶ ׁ ,ש ֶלג ִמ ׁ ָּש ַמיִ ם,
ַעל ֵּבית ֶל ֶחם וְ ֶח ְברוֹן.
ינּומת ַּכ ָּלה ִחּוֶ ֶרת,
ִה ַ
ֵמ ַעל ְצ ַפתֵ ,מ ַעל ָנ ֶצ ֶרת.
ַמ ְל ָמ ָלה ַעל יָ ם ִּכ ֶּנ ֶרת,
ֶּכ ֶתר ָנח ַעל ַה ֶח ְרמוֹן.
ֶא ֶרץ ְל ָב ָנה
ַּפ ַעם ַּב ׁ ָּש ָנה.
וְ ַה ֵּלב עו ֵֹטף ַּב ֲע ָנ ָנה.
לּוגת ְּכ ָנ ַפיִ ם
ֵהי יו ָֹנה ׁ ְש ַ
שאת ֲע ַנף ֵעץ זַ יִ ת,
ַה ּנוֹ ֵ ׂ
ַעיִ טַ ,עיִ ט ַעל ָה ַריִ ְך,
חּוגה.
נּוסיְּ ,ב ָ
עּופיִ ,
ִ

5. White land
ֶא ֶרץ ְל ָב ָנה
ַּפ ַעם ַּב ׁ ָּש ָנה.
וְ ַה ֵּלב עו ֵֹטף ַּב ֲע ָנ ָנה.
ַמה ּפו ֵֹעם ִּבי? ַמה הו ֵֹלם ִּבי?
יֶ ֶלד ָקטָ ,ק ָטן ,חו ֵֹלם ִּבי.
ְּבתו ִֹכי ַמ ֶּכה ִעם ח ֶֹרף
ַעל ָּכל ִע ְנ ְּב ֵלי ַה ֵּלב.

השיר :דודו ברק
הלחן :טוני הלפמן
כמעט בכל שנה נוחת עלינו,
הירושלמים" ,החג הלבן" ,חג
השלג .אך רק ליום ,יומיים.
גם מקומות אחרים בארץ לובשים
מעטה לבן .ולרגעים נשכחת
מאתנו עקת היום יום.
השיר לקוח מתוך פרויקט שירי
החגים "ושמחת בחגיך" אשר
בשיתוף פעולה עם המלחין
הירושלמי טוני הלפמן ואשר נכתב
לזמרת רונית אופיר.

הּוא נו ׁ ֵֹשם ִּבי וְ נו ֵֹהם ִּבי,
ַמ ְח ׁ ְשבוֹת יַ ְלדּות רו ֵֹקם ִּבי.
ִמ ָּפ ִנים וְ ַגם ֵמע ֶֹרף
ׁ ֶש ֶלג ֶאת ַחּיַ י עו ֵֹטף.
ֶא ֶרץ ְל ָב ָנה
ַּפ ַעם ַּב ׁ ָּש ָנה.
וְ ַה ֵּלב עו ֵֹטף ַּב ֲע ָנ ָנה.

יו ָֹנ ִתי ֵמחֹד ַה ׁ ֶּש ַלח,
ּומ ֶא ֶבן ַּכף ַה ֶּק ַלע
ֵ
עּופי ֶאל ַח ְגוֵ י ַה ֶּס ַלע
ִ
וְ ֶאל ֵס ֶתר ַמ ְד ֵר ָגה.
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ְּ .6ב ֵצל ַּכ ּפוֹת ָּת ָמר
ְּב ֵצל ַכּ ּפוֹת ָּת ָמר ְּב ֶא ֶרץ ַה ִּכ ֶּנ ֶרת,
ָהיָ ה ִלי אוֹר וְ ׁ ֶש ֶמ ׁש ּתו ָֹעפוֹת,
ַה ּב ֶֹקר ׁ ָשם ִנ ׁ ְש ַאר ,זָ ָהב ָנ ַגע ַּב ֶּד ֶר ְך
וְ ִנ ׁ ְש ָמ ִתי ָח ְל ָמה ֶאת ׁ ֶש ֵע ַיני צוֹפוֹת.
(ה ּב ֶֹקר ׁ ָשם ִנ ׁ ְש ַאר ,זָ ָהב ָנ ַגע ַּב ֶּד ֶר ְך
ַ
וְ ִנ ׁ ְש ָמ ִתי ָח ְל ָמה ֶאת ׁ ֶש ֵע ַיני צוֹפוֹת).
ְּב ֶא ֶרץ ַה ִּכ ֶּנ ֶרתְּ ,ב ֵצל ַּכ ּפוֹת ָּת ָמר,
הו ַֹס ְפ ִּתי ִל ׁ ְשנו ַֹתי ׁ ָש ִנים ְל ֵאין ִמ ְס ָּפר.
(ב ֶא ֶרץ ַה ִּכ ֶּנ ֶרתְּ ,ב ֵצל ַּכ ּפוֹת ָּת ָמר).
ְּ

ֵמ ַעל ְלחוֹף יַ ְר ֵּדןְּ ,ב ֶא ֶרץ ַה ִּכ ֶּנ ֶרת,
או ְֹמ ִרים ְל ִה ׁ ָּש ֵאר ֲהמוֹן יָ ַמי,
ירה חו ֶֹת ֶרת
ְּב ֵצל ַּכ ּפוֹת ָּת ָמרְּ ,בתו ְֹך ִס ָ
ירים וְ ִעם ַא ֲהבו ַֹתי.
וְ ִעם ָּכל ַה ׁ ִּש ִ
ירה חו ֶֹת־
(ב ֵצל ַּכ ּפוֹת ָּת ָמרְּ ,בתו ְֹך ִס ָ
ְּ
ֶרת
ירים וְ ִעם ַא ֲהבו ַֹתי).
וְ ִעם ָּכל ַה ׁ ִּש ִ

6. In the shade of the palm trees

השיר :דודו ברק
הלחן :מוני אמריליו
שיר התכתבות עם המשוררת רחל
ועם שירה הנהדר "אקליפטוס".
שיר התכתבות עם המשוררת
נעמי שמר ועם שירה הנהדר
"חורשת האקליפטוס".
דור אל דור יביע אומר.
השיר מוקדש לשרה'לה שרון
ולעמוסי פורת.
עוזי מאירי שר את לחנו של מוני
אמריליו.

ְּב ֶא ֶרץ ַה ִּכ ֶּנ ֶרתְּ ,ב ֵצל ַּכ ּפוֹת ָּת ָמר...

ירה ְק ַט ָּנהְּ ,ב ֶא ֶרץ ַה ִּכ ֶּנ ֶרת,
ְּבתו ְֹך ִס ָ
ָח ַת ְר ִּתי ִעם ׁ ֶש ָא ֲה ָבה ַנ ְפ ׁ ִשי,
ְּב ׁ ַש ַער ַא ְרמו ָֹנ ּה ָר ֵחל ַה ְמ ׁשו ֶֹר ֶרת
יפת ָח ְפ ׁ ִשית.
דּוכ ַ
ּונים ְּכ ִ
זִ ְּמ ָרה ִלי ִנ ּג ִ
(ב ׁ ַש ַער ַא ְרמו ָֹנ ּה ָר ֵחל ַה ְמ ׁשו ֶֹר ֶרת
ְּ
יפת ָח ְפ ׁ ִשית).
דּוכ ַ
ּונים ְּכ ִ
זִ ְּמ ָרה ִלי ִנ ּג ִ
ְּב ֶא ֶרץ ַה ִּכ ֶּנ ֶרתְּ ,ב ֵצל ַּכ ּפוֹת ָּת ָמר...
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ָ .7ר ֵחל ׁ ֶשל ַה ִּכ ֶנּ ֶרת
ימי ִּכ ֶּנ ֶרת,
ָט ַבל ַה ׁ ַּש ַחר ְּב ֵמ ֵ
ִאוְ ׁ ַשת רּוחוֹת ַק ָּלה וְ ִצ ֳּפ ִרים,
ּולי ַה ַּמיִ ם
ִּבזְ ַהב ׁש ֵ
ִהיא ְל ַב ָּד ּה עו ֶֹב ֶרת,
א-מזְ מו ִֹרים.
וְ ַעל ׁ ִש ְכ ָמ ּה ָל ּה ֶט ֶנ ִ
ָר ֵחל ִמן ַה ּתו ָֹרה,
ירה,
ָר ֵחל ִמן ַה ׁ ִּש ָ
ָר ֵחל ֲא ׁ ֶשר ָע ְב ָרה ְּב ֵמי ִּכ ֶּנ ֶרת.
ש ֵד ַרת ָּת ָמר ְּב ֵמי ִּכ ֶּנ ֶרת,
קּופה ְ ׂ
ׁ ְש ָ
ירים,
ׁשו ְֹט ִפים ָּבם ָצ ֳה ַריִ ם ְּב ִה ִ
ית-ה ַּמיִ ם
ַ
יר
ִעם ׁ ַש ִּפ ִ
ִהיא ְל ַב ָּד ּה עו ֶֹב ֶרת,
רו ַֹג ַעת ֵּבין ׁ ָש ַמיִ ם ְל ָה ִרים.
ָר ֵחל ִמן ַה ּתו ָֹרה...

7. Rachel of the Kinneret

השיר :דודו ברק
הלחן :אפי נצר
זה היה בכתה ה׳ ,עת יצאנו לטיול
שנתי לטבריה ולסביבותיה.
נסענו במשאית פתוחה לכל רוח.
אני זוכר את הרגע שבו חזיתי
בפעם הראשונה ממרום ההר
באגם הכנרת שנפרש לעיניי
כמניפה תכולה ,כחולה ,סגולה,
ורודה ,כסופה ,זהבהבה.
נשימתי נעתקה .חוויה נדירה שלא
תשוב עוד.
לימים ,בשנת  ,1969טרם נסיעתי
לניו יורק ללמוד ולחוות עולמות
אחרים ,כתבתי את אחד משיריי
הראשונים,
השיר "רחל של הכנרת" ,אשר
קונוטטיבית מתקשר אל שירה של
רחל המשוררת" ,שי".
גם שם ,גם פה ,הכנרת מצוירת
בהנץ החמה ,בצהרי היום ולעת
ערבית.
ללחנו של אפי נצר לא מצאתי קול
מתאים יותר מקולה הענוג והרך
של יפה ירקוני האהובה עליי כל
כך.

ימי ִּכ ֶּנ ֶרת,
ָּכסּוף ָה ֶע ֶרב ְּב ֵמ ֵ
ירים,
ירה ָּב ָדד ַּב ַּמיִ ם ַה ְּק ִר ִ
ִס ָ
יה
עּור ָ
ֵמ ֶח ֶסד ְנ ֶ
ִהיא ְל ַב ָּד ּה חוֹזֶ ֶרת,
ירים.
ָר ֵחל ׁ ֶשל ַה ּתו ָֹרה וְ ַה ׁ ִּש ִ
ָר ֵחל ִמן ַה ּתו ָֹרה...
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ַּ .8כ ְר ֶמל

8. Carmel

י-שם ָּב ָהר
ֵא ׁ ָ
ָהיֹה ָהיָ ה ִא ָילן ֵמ ֵצלֶּ ,בן יַ ַער,
ש ָרף ָּכ ֵבד ,או ֵֹמר ִּב ָינה.
שא ְ ׂ
נוֹ ֵ ׂ
נו ִֹפים ָנ ַצר,
ׁ ָש ַמר ַעל ַנ ֲע ָרה וָ ַנ ַער
אשו ָֹנה.
יק ָתם ָה ִר ׁ
וְ ַעל ְנ ׁ ִש ָ

י-שם ָּב ָהר
ֵא ׁ ָ
ִה ִּביט ָא ָדם ֶאל ַע ְנ ֵני ׁ ָש ַמיִ ם,
ְּפ ִריחוֹת ָא ִביב ָנ ׁ ַשםְ ,ס ָתוִ ים ִּג ָּלה.
ָה ִא ׁיש נו ַֹתר,
נּוגה ֵע ַיניִ ם,
נּוגה ָּפ ִניםֵ ,
ֵ
חו ֵֹלם הּוא ַעל ִא ָילן וְ ַאּיָ ָלה.

זֶ ה ַה ַּכ ְר ֶמל ׁ ֶש ִּלי יַ ַער יֵ ָח ׁ ֵשב,
ש ְמ ָחהִ ,נ ְס ַּתר ּבוֹ זּוג או ֵֹהב.
ּבוֹ ֶנ ֶא ְס ָפה ִ ׂ
ש ַרף ַה ֵּלב,
ַע ְכ ׁ ָשו ָה ָהר ׁ ֶש ִּליִ ,מ ְד ָּברִ ,נ ְ ׂ
ַא ְך עוֹד יִ ְפ ַרח ָה ָהר ,עוֹד יְ ַל ְב ֵלב.

זֶ ה ַה ַּכ ְר ֶמל ׁ ֶש ִּלי...

השיר :דודו ברק
הלחן :יהודה הגר
שיר מוזמן לתכנית טלוויזיה
שעסקה בשרפת יערות הכרמל.
זמרת נפלאה שהזכירה לי
בחזותה ובקולה המרשים את
עופרה חזה המנוחה פנתה אליי
בבקשה שאכתוב למענה שיר
בנושא זה.
זו הייתה חגית שמעוני ,אשר
נעלמה לנו אי שם ביוון השכחה,
וחבל.
לוויית חן הוסיף לשיר המלחין
יהודה הגר.

"...וְ ָהיָ ה ִמ ְד ָּבר ַל ַּכ ְר ֶמל וְ ַה ַּכ ְר ֶמל ַלּיַ ַער יֵ ָח ׁ ֵשב".
(ישעיהו ל"ב ,ט"ו).

י-שם ָּב ָהר
ֵא ׁ ָ
ָהיְ ָתה ִלי ַאּיָ ָלה ַק ַלּת ַר ְג ַליִ ם,
חו ֶֹל ֶפת ְנ ָח ִלים ,צו ֶֹל ֶלת ַּגיְ א.
ׁ ְש ִב ָיל ּה ָע ַבר
ֶאת ַקו ַה ְּגבּולֶ ,את ַקו ַה ַּמיִ ם,
יקה ָל ּה ֵמ ֶא ֶרץ ֱאלו ַֹהי.
ִה ְר ִח ָ
זֶ ה ַה ַּכ ְר ֶמל ׁ ֶש ִּלי...
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ֶ .9ח ְמ ַּדת ָה ֵע ֶמק
ֶח ְמ ַּדת ָה ֵע ֶמק,
ַמ ַּגע ִר ְג ֵבי ָה ֲא ָד ָמה,
רו ֶֹעה ִעם ׁ ַש ַחר ְמ ַח ֵּלל.
ֶח ְמ ַּדת ָה ֵע ֶמק,
ימהַ ,ה ֲח ִמי־
רּוח ָהרו ַֹג ַעתַ ,ה ְּת ִמ ָ
ְמעּוף ָה ַ
ָמה,
ׁשו ֵֹמר ִמ ַּליִ לַ ,מה ִּמ ַּליְ ָלהַ ,מה ִּמ ֵּליל.
ֶח ְמ ַּדת ָה ֵע ֶמק ַה ּ ֻמ ְפ ָלא ֲא ׁ ֶשר ָא ַה ְב ִּתי,
ְמקוֹם ׁ ִש ְב ִּתיַ ,עד יוֹם מו ִֹתי,
ְּביִ זְ ְר ֶעאל.

9. Delight of the valley
ֶח ְמ ַּדת ָה ֵע ֶמק,
שדוֹת ָה ֵא ׁש וְ ַה ּמו ֵֹק ׁש
ִּב ְ ׂ
ּועל חו ֵֹמק לוְֹ ,מיַ ֵּלל.
ׁש ָ
ֶח ְמ ַּדת ָה ֵע ֶמק,
ּומ ַב ֵּק ׁש
ּומ ְת ַר ֵּג ׁש ְ
ּומזַ ֵּמר ִ
ֲא ִני חוֹזֵ ר ְ
ִל ׁ ְשלוֹם ָה ֵע ֶמקַ ,על ַחּיָ יו ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל.

השיר :דודו ברק
הלחן :נחום היימן
שיר אהבה ל"עמק יזרעאל"
ולחברי "הגבעטרון" ,שהם ארץ
ישראל בתפארתה.
לא בכדי זכתה הלהקה
ב"פרס ישראל" למפעל חיים
בשנת . 2007

ֶח ְמ ַּדת ָה ֵע ֶמק ַה ּ ֻמ ְפ ָלא ֲא ׁ ֶשר ָא ַה ְב ִּתי,
ְמקוֹם ׁ ִש ְב ִּתיַ ,עד יוֹם מו ִֹתי,
ְּביִ זְ ְר ֶעאל.

ֶח ְמ ַּדת ָה ֵע ֶמק,
זִ ְכרוֹן ָס ִבי וְ ָס ָב ִתי,
חּוח וְ נו ֵֹפל.
ִּב ְצ ִריף ׁ ָש ַ
ֶח ְמ ַּדת ָה ֵע ֶמק,
דּותי,
יתיְּ ,ביַ ְל ִ
ִה ֵּנה ָא ִביִ ,ה ֵּנה ִא ִּמיְ ,ליַ ד ֵּב ִ
ִה ֵּנה ָּב ַני ִּבזְ ַהב ׁ ִש ּב ֶֹלת ַעל ַה ֵּתל.
ֶח ְמ ַּדת ָה ֵע ֶמק ַה ּ ֻמ ְפ ָלא ֲא ׁ ֶשר ָא ַה ְב ִּתי,
ְמקוֹם ׁ ִש ְב ִּתיַ ,עד יוֹם מו ִֹתי,
ְּביִ זְ ְר ֶעאל.
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רּוש ַליִ ם
ּובי ַּבת יְ ׁ ָ
ׁ .10ש ִ
"בית ַה ֶּכ ֶרם",
אוֹר ִנ ְד ַלק ְּב ֵ
"ניוֹת".
ֵנר זו ֵֹר ַח ְּב ָ
ְּב"גו ֵֹנן" ִה ָּלה זו ֶֹה ֶרת
"ת ְל ִּפּיוֹת".
וְ ֵע ַיני ֶאל ַּ
ְּב"קו ְֹמ ִמּיּות" ּבו ֵֹק ַע,
ׁ ִשיר ִמ ֶּק ׁ ֶשת ַה ַח ּלוֹן.
"גילֹה"ִ ,מזְ מוֹר נו ֵֹב ַע,
ִמ ִּ
ֶאל או ְֹקיָ נוֹס ַה ֵּלילוֹת.
רּוש ַליִ ם,
ּוביַּ ,בת יְ ׁ ָ
ּוביׁ ,ש ִ
ׁש ִ
יתיֶ ,אל יוֹם ָק ְד ׁ ִשי,
ֶאל ֵּב ִ
ָה ִר ּבוֹן ָּג ַמל ָע ַליִ ְך
וְ ָע ַלי וְ ַעל ַנ ְפ ׁ ִשי.
יח,
ַס ַהר ׁ ֶשל ׁ ַש ָּבת ֵה ִג ַ
"מ ָאה ׁ ְש ָע ִרים".
ׁ ָשט ַעל ֵ
יע,
"בית ֵלוִ י" הו ִֹפ ַ
ִא ׁיש ִמ ֵּ
"נס ָה ִרים".
ׁ ָשב ִמ ֶּד ֶר ְך ֵ
ּכ ֲֹה ִנים ָע ְברּו ַּבח ׁ ֶֹש ְך
"עיר ַּג ִּנים".
ְּבבו ָֹאם ֵמ ִ
ִעם ֵאפוֹד זָ ָהב וָ ח ׁ ֶֹשן,
ּופ ֲעמו ִֹנים.
ִר ּמו ִֹנים ַ
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ּובי...
ׁש ִ
"ר ַמת ָר ֵחל" יַ ִּגיעּו,
ֶאל ָ
ַמ ְל ָא ִכים וְ ׁ ִש ְנ ַא ִּנים.
ֶאת "יְ ִמין מ ׁ ֶֹשה" יַ ְר ִּגיעּו,
"מ ׁ ְש ְּכנוֹת ׁ ַש ֲא ַנ ִּנים".
ִ
יח
ישהּו ַמ ְר ַבד יָ ִנ ַ
ִמ ׁ ֶ
דּומה"
"עין ֶּכ ֶרם" ָה ְר ָ
ַעל ֵ
יח
וְ ׁ ַש ְלוָ ה ְּגדו ָֹלה יַ ְב ִט ַ
"ר ַח ְביָ ה" ו"רו ֵֹמ ָמה".
ִל ְ
ּובי...
ׁש ִ
ָה ִר ּבוֹן ִה ֵּנה ָּג ַמל ָע ַליִ ְך,
נּומי ִעיר ׁ ָש ֵלם.
נּומיִ ,
ִ
ַה ִּנ ָּדח ִּב ְמ ׁשו ְֹר ַריִ ְך,
יר ְך ַה ָּנם חו ֵֹלם.
ֶאת ׁ ִש ֵ

10. Jerusalem, return to me

השיר :דודו ברק
הלחן :נחום היימן
בתום שנות השמונים של המאה
הקודמת פנה אלי ידידי המלחין
נחום  -נחצ׳ה היימן וביקש שאכתוב
שיר על אודות שבת בירושלים
בשביל תכנית טלוויזיה בערוץ
הראשון ובה משירי השבת שלו.
הבהרתי לנחצ׳ה כי לאחר
רבי יהודה הלוי ("ציון הלא תשאלי")
ולאחר אביגדור המאירי
("מעל פסגת הר הצופים")
ולאחר נעמי שמר
("ירושלים של זהב") אין ביכולתי
ובכוחי להעפיל לפסגות שאליהן הם
הצליחו להעפיל.
נחצ׳ה השיא לי עצה באמרו" :תבחר
לך את הזמר או הזמרת שהיית רוצה
לשמוע אותם שרים על ירושלים שלך,
ותראה שבהינף קולמוס תכתוב .זו
לא תהיה ׳ירושלים של זהב׳ ,זו תהיה
ירושלים שלך ורק שלך מחדרי לב
ומחדרי בטן".
כך ציין נחצ׳ה.
ואכן ,ברגע שבחרתי בידידתי
האהובה ,הזמרת שושנה דמארי,
אשר בתש"ח ,שנת הולדתי ,כבר שרה
על "כלניות" ו"היו זמנים" כתבתי על
נקלה:
"אור נדלק ב ׳בית הכרם׳ ,נר זורח
ב'ניות׳ .ב ׳גונן׳ הילה זוהרת ועיניי אל
׳תלפיות׳".
זכות חד  -פעמית נתגלגלה לידיי
כאשר הזמרת הלאומית שלנו,
כלת "פרס ישראל" ,זיכתה את שירי
בביצועה המפואר והחגיגי ,ביצוע חד
פעמי .אין ספק ,זה אחד מארבעת
שיריי האהובים והיקרים לי במיוחד.
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ירּוש ַליִ ם
ּ .11כ ֶֹתל ִּב ׁ ָ
ֵאזוֹבֶ ,א ֶבן וְ ִצ ּפוֹר
ירּוש ַליִ ם,
יתי ִּב ׁ ָ
ָר ִא ִ
ַּב ַּמ ְראוֹת ָאז ֶא ֱעבֹר
רּוש ַליִ ם,
ִּב ׁ ְש ִבי יְ ׁ ָ
רּוש ַליִ ם.
ׁ ְש ִבי יְ ׁ ָ
ִמ ְג ָּדלּ ,כ ֶֹתל וְ חו ָֹמה
עו ְֹט ִפים או ִֹתי ַחּיִ ים,
קו ְֹר ִאים ִלי ּבוֹא:
רּוש ַליִ ם
יֶ ֶלד טוֹב יְ ׁ ָ
ּוב ָך ֵמ ֵַהר ְנבוֹ,
רּוך ׁש ְ
ָּב ְ
ׁ ַשל ֶאת ׁ ְש ֵּתי ַה ַּנ ֲע ַליִ ם
ְּכ ֶנ ֶגד ֶמ ֶל ְך ַה ָּכבוֹד.
ָח ִלילֵ ,נ ֶבל וְ ִכ ּנוֹר
ירּוש ַליִ ם,
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִּב ׁ ָ
ַּב ְּצ ִל ִילים ָאז ֶא ֱעבֹר
רּוש ַליִ ם,
ְּב ׁ ִשיר יְ ׁ ָ
רּוש ַליִ ם.
ׁ ִשיר יְ ׁ ָ
ִמ ְג ָּדלּ ,כ ֶֹתל וְ חו ָֹמה...

רּוש ַליִ ם,
ְּבצּוף יְ ׁ ָ
רּוש ַליִ ם.
צּוף יְ ׁ ָ
ִמ ְג ָּדלּ ,כ ֶֹתל וְ חו ָֹמה...
ׁשו ׁ ָֹשןְ ,לבו ָֹנה ּומוֹר
ירּוש ַליִ ם,
ָנ ׁ ַש ְמ ִּתי ִּב ׁ ָ
ָּב ֵריחוֹת ָאז ֶא ֱעבֹר
רּוש ַליִ ם,
ְּב ֵנ ְר ְּד יְ ׁ ָ
רּוש ַליִ ם.
ֵנ ְר ְּד יְ ׁ ָ

11. The Wailing Wall

השיר :דודו ברק
הלחן :נחום היימן
שיר זה זכה לשני ביצועים בשתי
גרסאות.
את הגרסה הראשונה שרה ריקה
זראי בפריז ,בשנת .1969
ההקלטה נעשתה בבית חולים
שבו שכבה ריקה מגובסת לאחר
תאונת דרכים.
לימים שיניתי את מילות השיר והן
נמסרו ליזהר כהן.
בדיעבד שתי הגרסאות מקובלות
עלי .כל אחת והניחוח שלה.
כאן מודפסת הגרסה השניה.
אגב ,השיר נועד לסרט צרפתי
ושמו "כתל בירושלים".

ִמ ְג ָּדלּ ,כ ֶֹתל וְ חו ָֹמה...
ָע ָפרַ ,מיִ םֵ ,א ׁש וָ אוֹר
ירּוש ַליִ ם,
ָנ ַג ְע ִּתי ִּב ׁ ָ
יהם ָאז ֶא ֱעבֹר
ֵּב ֵינ ֶ
רּוש ַליִ ם,
ְּב ֵא ׁש יְ ׁ ָ
רּוש ַליִ ם.
ֵא ׁש יְ ׁ ָ
ִמ ְג ָּדלּ ,כ ֶֹתל וְ חו ָֹמה...

ּוד ַב ׁש ָטהוֹר
ֲע ַנב ָּדם ְ
ירּוש ַליִ ם,
ָט ַע ְמ ִּתי ִּב ׁ ָ
ַּב ָּמתוֹק ָאז ֶא ֱעבֹר
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ֵּ .12בית ִמ ְק ָּד ׁש
יֵ ׁש ִלי ֵּבית ִמ ְק ָּד ׁש ְּבתו ְֹך ִל ִּבי,
בּוע ְּב ִק ְר ִּבי,
ֵּבית ִמ ְק ָּד ׁש ָק ַ
שא ֵלאלו ֵֹהי ָמרוֹם ְּת ִפ ָּלה,
ׁ ָשם ֲא ִני נוֹ ֵ ׂ
ּומ ִח ָילה.
ׁ ָשם ֲא ִני קו ֵֹרא ְל ַר ֲח ִמים ְ
יֵ ׁש ִלי ֵּבית ִמ ְק ָּד ׁש ְּבתו ְֹך ַנ ְפ ׁ ִשי,
ְמי ָֻחד ,נו ׁ ֵֹשם וֶ ֱאנו ׁ ִֹשי.
ּונ ׁ ָש ָמה,
ׁ ָשם ֲא ִני ַמ ְד ִליק ֵנרוֹת ׁ ַש ָּבת ְ
ׁ ָשם ֲא ִני מו ֶֹדה ַעל אוֹר יָ ֵר ַח וְ ַח ָּמה.

12. Temple
ֵּבית ִמ ְק ָּד ׁש יֵ ׁש ְּב ִל ִּבי,
ֵּבית ִמ ְק ָּד ׁש ְּפ ָר ִטי ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל
ש ָר ֵאל.
וַ ֲא ִני ּכ ֵֹהן ּבוֹ וְ ֵלוִ י וְ יִ ְ ׂ

השיר :דודו ברק
הלחן :מוני אמריליו
מאותם שירים ליטורגיים אשר אני
נדרש לכתיבתם בהיותי ירושלמי,
מי שביתו קרוב אצל מרום רקיע.
אני שמח בביצועו הרך והעמום
משהו של שי גורן ,זמר מצוין
בזכות עצמו ,על אף היותו ואולי
בזכות היותו הבן של...
בנה של הזמרת הנפלאה עדנה
גורן.

ֵּבית ִמ ְק ָּד ׁש יֵ ׁש ְּב ִל ִּבי,
ֵּבית ִמ ְק ָּד ׁש ְּפ ָר ִטי ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל
ש ָר ֵאל.
וַ ֲא ִני ּכ ֵֹהן ּבוֹ וְ ֵלוִ י וְ יִ ְ ׂ
יֵ ׁש ִלי ֵּבית ִמ ְק ָּד ׁש ְּבתו ְֹך ּתו ִֹכי,
יתי ְלא ׁ ֶֹשר וְ ִל ְב ִכי,
זֶ ה ֵּב ִ
ּובה,
ּומ ַק ֵּבל ְּת ׁש ָ
ׁ ָשם ֲא ִני ׁשו ֵֹאל ַה ּכֹל ְ
ׁ ָשם ֲא ִני ּדו ֵֹאג וְ ַגם חו ֵֹגג ְּב ַא ֲה ָבה.
יֵ ׁש ִלי ֵּבית ִמ ְק ָּד ׁש ְל ִת ְפ ָא ָרה,
הּוא ׁ ֶש ִּלי ְּבטוֹב וְ ַגם ְּב ַרע,
ְּב ִק ְר ּבוֹ יֵ ׁש ְּד ִביר ֵלאל ַֹהיִ ,ל ׁ ְש ִכ ָינ ִתי,
ְּב ִל ּבוֹ יֵ ׁש ׁ ִשיר וְ הּוא ַחּיַ י וְ ִנ ׁ ְש ָמ ִתי.
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ִ ׁ .13ש ְב ָעה ׁ ְש ָע ִרים
ִּב ַּק ׁ ְשנּו ִמ ְּכ ָבר
רּוש ַליִ ם,
ִל ׁ ְשלוֹם יְ ׁ ָ
ּובאנּו ֶּפ ַתח ׁ ַש ַער ַה ְּד ָמעוֹת.
ָ
שר
ׁ ָשם ָּכל ְּת ֵרי ָע ָ ׂ
ָּפ ְרשּׂו ָלנּו ַּכ ַּפיִ ם
שחּו ִּכי ׁ ָשלוֹם ָל ּה ַעד ְמאֹד.
וְ ָ ׂ
ָאז ָּבאנּו ִל ׁ ְשאֹל
רּוש ַליִ ם
ִל ְכבוֹד יְ ׁ ָ
ַמ ְל ָא ְך ָצחוֹר ְּב ׁ ַש ַער ַה ְּפ ָר ִחים.
ָּכבוֹד ָל ּה ָּגדוֹל,
ֵה ׁ ִשיב ְל ֶבן ְּכ ָנ ַפיִ ם,
שם זֵ ִרים ַצ ִחים.
ש ָע ֵרנּו ָ ׂ
ּוב ְ ׂ
ִ
ׁ ִש ְב ָעה ׁ ְש ָע ִרים,
ׁ ִש ְב ָעה ׁ ְש ָע ִרים,
ַה ֶּד ַמע וְ ָהא ׁ ֶֹשר וְ ַא ְב ֵני ַה ׁ ֶּש ֶקט.
ׁ ִש ְב ָעה ׁ ְש ָע ִרים,
ׁ ִש ְב ָעה ׁ ְש ָע ִרים,
ַה ֶּד ַמע וְ ָהא ׁ ֶֹשר וְ ָהאוֹר.
ְּב ׁ ַש ַער יָ פ ֹו
יַ ְל ָּדה ְת ֻכ ַּלת ֵע ַיניִ ם
ָא ְמ ָרה ָלנּו ִּכי ַרב ָהאוֹר ָּב ִעיר.
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ָה ַל ְכנּו ֵאפוֹא
מּול ְּת ֵכ ֶלת ַה ׁ ָּש ַמיִ ם
ֶאל ׁ ַש ַער ׁ ְש ֶכםִּ ,ב ְמחוֹלוֹת וָ ׁ ִשיר.
יו ִֹנים ְל ָבנוֹת
ירה ִה ְק ׁ ִשיבּו
ֶאל ַה ׁ ִּש ָ
וְ ֶה ְמיָ ָתן ָהיְ ָתה ָּכ ִע ְנ ָּב ִלים.
ִּב ְמבוֹא ָה ַא ׁ ְש ּפוֹת,
ִּפ ְר ֵחי ָא ִביב ִה ְר ִהיבּו,
רּוח ְּד ַב ׁש ָנ ׁ ְש ָבה ֵּבין ֶה ָע ִלים.
וְ ַ

13. Seven gates

השיר :דודו ברק
הלחן :דפנה אילת
זמר מתנה לידידתי האהובה עליי
במיוחד ,הזמרת המחוננת אסנת
פז.
זמר שניתן לה כשי בעת שארחה
אותי בביתה הניו יורקי בשנת
.1969
השיר הוקלט בארץ כעבור
שנתיים.
הוא נכתב באווירת ימי האופוריה
שלאחר מלחמת ששת הימים.
זהו פזמון אחד ויחיד משיריי
בלחנה של המלחינה והמשוררת
הנפלאה דפנה אילת המנוחה.

ׁ ִש ְב ָעה ׁ ְש ָע ִרים...
ַצ ְנ ָחן ְּב ַא ְדמוֹן
וְ ֶנ ְה ַּדר ְּכ ֵת ַפיִ ם
ּומם.
ִּב ְמבוֹא ָה ֲא ָריוֹת ִחּיֵ ְך ּד ָ
ִמ ׁ ַּש ַער ִצּיוֹן
רּוש ַליִ ם
שה יְ ׁ ָ
ָּפ ְר ָ ׂ
ְּכ ַנף ְּת ִפ ָּל ָת ּה ַעל ְּפ ֵני ָּכל ָהעו ָֹלם.
ׁ ִש ְב ָעה ׁ ְש ָע ִרים...
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רּוש ַליִ ם
ָ ׁ .14שלוֹם יְ ׁ ָ
רּוש ַליִ םָ ׁ ,שלוֹם ׁ ַש ֲא ַנ ָּנה,
ׁ ָשלוֹם יְ ׁ ָ
לושת ֲא ָל ִפים
ֵא ַליִ ְך ׁ ָשב ִמ ֶּד ֶר ְך ׁ ְש ׁ ֶ
ׁ ָש ָנה.
יאים,
ֵא ַליִ ְך ׁ ָשב ִמ ֶּד ֶר ְך ַה ְּמ ָל ִכים וְ ַה ְּנ ִב ִ
ֵמ ֶא ֶרץ ַה ׁ ּשו ְֹפ ִטיםַ ,ה ּכ ֲֹה ִנים וְ ַה ְלוִ ּיִ ים.
רּוש ַליִ ם,
ׁ ָשלוֹםָ ׁ ,שלוֹם יְ ׁ ָ
ִעיר ַמ ָּתן ַּב ֵּס ֶתר.
רּוש ַליִ ם,
ׁ ָשלוֹםָ ׁ ,שלוֹם יְ ׁ ָ
ַה ְּפ ִנ ָינה ׁ ֶש ַּב ֶּכ ֶתר.
רּוש ַליִ םָ ׁ ,שלוֹם ַר ֲע ַנ ָּנה,
ׁ ָשלוֹם יְ ׁ ָ
ֵא ַליִ ְך ׁ ָשב ִמ ֶּד ֶר ְך ִמ ְל ָח ָמה וַ ֲה ָג ָנה.
ּוגים,
ֵא ַליִ ְך ׁ ָשב ִמ ֶּד ֶר ְך ֲה ָר ַריִ ְך ַה ּנ ִ
ש ַה ׁ ַּש ָּבתַ ,ה ּמו ֲֹע ִדים וְ ַה ַח ִּגים.
ֶאל ֶע ֶר ׂ

14. Shalom Yerushalayim
ִמ ֵּס ֶפר ַה ְּס ָפ ִריםַ ,ה ַה ָּגדוֹת וְ ַה ְּמ ִג ּלוֹת.
רּוש ַליִ םָ ׁ ,שלוֹם ָל ְך ַּבת ָא ָדם,
ׁ ָשלוֹם יְ ׁ ָ
ַה ְלוַ אי ׁ ָשלוֹם ָע ַליִ ְךֵ ,מ ַע ָּתה וְ ַעד עו ָֹלם,
ַה ְלוַ אי ָּת ׁשּוב ֵא ַליִ ְך ַהּיו ָֹנה ַה ְּל ָב ָנה,
לושת ֲא ָל ִפים
ְּכ ׁ ֶש ָא ׁשּוב ִמ ֶּד ֶר ְך ׁ ְש ׁ ֶ
ׁ ָש ָנה.
רּוש ַליִ ם,
ׁ ָשלוֹםָ ׁ ,שלוֹם יְ ׁ ָ
ִעיר ַמ ָּתן ַּב ֵּס ֶתר.
רּוש ַליִ ם,
ׁ ָשלוֹםָ ׁ ,שלוֹם יְ ׁ ָ
ַה ְּפ ִנ ָינה ׁ ֶש ַּב ֶּכ ֶתר.

השיר :דודו ברק
הלחן :נורית הירש
בשנת ה  3000 -לירושלים איש לא
קשר לעיר שירים.
פניתי אל נורית הירש והצעתי לה
לכתוב יחדיו שיר ליום הולדתה של
עיר הקודש.
נורית נענתה ברצון וזכינו לשני
ביצועים נהדרים של רוחמה
רז מירושלים ושל דורית פרקש
מגבעתיים.
זמרי מקהלות מן העולם שרו אותו
בביצוע רב רושם באחת הזמריות.
לצערי ,איש לא טרח להקליטו אז
בביצוע זה ,וחבל.
באביב  2008הוזמנתי לבוסטון
כאורח הזמרייה של קהילת יהודי
מסצ'וסטס .עם רב שר רבים
משיריי ובהם "שלום ירושלים".
אני מאמין שהשיר הזה עוד ימצא
את מקומו גם על מפת שירי
הארץ.

רּוש ַליִ ם,
ׁ ָשלוֹםָ ׁ ,שלוֹם יְ ׁ ָ
ִעיר ַמ ָּתן ַּב ֵּס ֶתר.
רּוש ַליִ ם,
ׁ ָשלוֹםָ ׁ ,שלוֹם יְ ׁ ָ
ַה ְּפ ִנ ָינה ׁ ֶש ַּב ֶּכ ֶתר.
רּוש ַליִ םֲ ,א ׁ ֶשר ַּב ֲע ָנ ָנה,
ׁ ָשלוֹם יְ ׁ ָ
דּותי ַה ְּק ַט ְנ ַט ָּנה.
ֵא ַליִ ְך ׁ ָשב ִמ ֶּד ֶר ְך יַ ְל ִ
ירים וְ ַה ְּת ִפ ּלוֹת,
ֵא ַליִ ְך ׁ ָשב ִמ ֶּד ֶר ְך ַה ׁ ִּש ִ
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רּוש ְל ִמי ׁ ֶש ָּכמו ָֹך
 .15יְ ׁ ַ
רּוש ְל ִמי ׁ ֶש ָּכמו ָֹך,
ַה ֵּגד ִלי ,יְ ׁ ַ
יר ָך?
ֵמ ַאיִ ן זֶ ה ָנ ַח ְל ָּת ֶאת ׁ ִש ְ
ַה ִאם ִמ ַּמ ְעיְ נוֹת ָה ָהר?
ִמ ְּנ ִביעוֹת ַה ֶּג ׁ ֶשם?
ּונ ָך?
ַה ִאם ִמ ְּגאוֹן יַ ְר ֵּדן ָּבא ִנ ּג ְ

ִה ֵּנה ָנ ַגע ְּב ָך ָּדוִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך,
ִה ֵּנה ָנ ְג ָעה ְּב ָך ָר ֵחל ָה ֵאם,
זַ ַּמר ִּכ ַּכר ָה ִעיר,
ִק ְריַ ת ַא ְר ַּבעֵּ ,בית ֶל ֶחם,
קו ְֹל ָך יָ ֵגן ָע ֵלינּו ,יְ ַר ֵחם.

ִה ֵּנה ָנ ַגע ְּב ָך ִר ּבוֹן ׁ ָש ַמיִ ם,
ִה ֵּנה ָנ ְג ָעה ְּב ָך ְּכ ַנף ַה ׁ ְּש ִכ ָינה,
זַ ַּמר ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּד ׁש,
ירּוש ַליִ ם,
ִצּיוֹן וִ ׁ ָ
ִּכ ּנוֹר ָּדוִ דַ ,ה ְמ ֵצא ִלי ַמ ְנ ִּג ָינה.

יך ַה ַּז ָּמר...
יר ָ
ׁ ִשיר ִלי ִמ ׁ ִּש ֶ

יךַ ,ה ַּז ָּמר,
יר ָ
ׁ ִשיר ִלי ִמ ׁ ִּש ֶ
ֹאש ָה ָהר,
ׁ ִשיר ִלי ַּכ ׁ ּשו ָֹפר ֵמר ׁ
יך ְּב ָד ִמי יִ ְנ ַהר,
ֶא ׁ ֶשד ִמזְ מו ֶֹר ָ
רּוש ְל ִמי ׁ ֶש ָּכמו ָֹך ׁ ָשר.
יְ ׁ ַ
רּוש ְל ִמי ׁ ֶש ָּכמו ָֹך,
ַה ֵּגד ִלי ,יְ ׁ ַ
ֵמ ַאיִ ן זֶ ה ָנ ַח ְל ָּת ַח ְס ְּד ָך?
יאי ָה ִעיר?
ַה ִאם ִמ ְּנ ִב ֵ
ִמ ּכ ֲֹה ֵני ַה ַּביִ ת?
ַה ִאם ִמן ַה ְלוִ ּיִ ים ֶנ ָח ָמ ְת ָך?
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15. Jerusalemite

השיר :דודו ברק
הלחן :אפי נצר
שיר דיוקן.
דמותו של הזמר יהורם גאון.
המלחין אפי נצר ביקש ממני לצייר
במילים קווי מתאר לדמותו של יהורם
גאון לכבוד זכייתו ב"פרס ישראל"
בשנת .2004
השיר זכה לביצוע נפלא של הזמרת
הצעירה הילה מערבי.

רּוש ְל ִמי ׁ ֶש ָּכמו ָֹך,
ַה ֵּגד ִלי ,יְ ׁ ַ
ּור ָך?
ֵמ ַאיִ ן זֶ ה ָנ ַח ְל ָּת ִּד ּב ְ
יךִ ,א ׁיש,
ַה ִאם ִמ ֵּבית ָא ִב ָ
יך,
אוֹ ֵמ ֲע ַדת ֵר ֶע ָ
אּולי ֵמ ְרחו ָֹב ּה ׁ ֶשל ִעירְּ ,ד ָב ְר ָך?
ַ
ִה ֵּנה ָנ ַגע ְּב ָך ָק ׁ ִש ׁיש ַּב ֶּד ֶר ְך,
ִה ֵּנה ָנ ְג ָעה יַ ְל ָּדה ְּב ַכף יָ ְד ָך,
זַ ַּמר חּוצוֹת ׁ ֶש ִּלי,
זַ ַּמר ָה ִעירָ ,ה ָא ֶרץ,
יר ָך?
ֵמ ַאיִ ן זֶ ה ָנ ַח ְל ָּת ֶאת ׁ ִש ְ
יךַ ,ה ַּז ָּמר...
יר ָ
ׁ ִשיר ִלי ִמ ׁ ִּש ֶ
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ש ְר ֵא ִלית
 .16יִ ְ ׂ
רּוח ַה ְּג ִל ִילית -
ַעל ֶּכ ֶתף ַה ֶח ְרמוֹןָּ ,ב ַ
ש ְר ֵא ִלית.
ֲא ִני יִ ְ ׂ
ְּב ַפ ְר ְּד ֵסי ִלימוֹןַּ ,ת ּפּוז וְ ֶא ׁ ְש ּכו ִֹלית -
ש ְר ֵא ִלית.
ֲא ִני יִ ְ ׂ
ְּב ֵבית ָק ֶפה ָק ָטןַ ,על ּכוֹס ְּגדו ָֹלה ׁ ֶשל ֶּגזֶ ר.
ירי ָּת ׁ ָש"ח עו ִֹדי חו ֶֹרזֶ ת -
ְּכ ׁ ֶש ְּבתו ִֹכי ׁ ִש ֵ
ש ְר ֵא ִלית.
ֲא ִני יִ ְ ׂ
ֵמ ַעל ִּבימוֹת עו ָֹלםְּ ,בהו ָֹפ ָעה ֵל ִילית -
ש ְר ֵא ִלית.
ֲא ִני יִ ְ ׂ
ְּכ ׁ ֶשּיֵ ׁש ִּבי ְצחוֹק ָר ָחב וְ ַג ֲאוָ ה ֵח ִילית -
ש ְר ֵא ִלית.
ֲא ִני יִ ְ ׂ
ְלאוֹר ֵנרוֹת ַה ַחגְּ ,ביוֹם ְּפ ֻק ָּדה אוֹ ֵא ֶבל,
ירה עו ָֹלהָ ,ח ִליל ,אוֹ ֵנ ֶבל
ְּב ִהׁ ָּש ַמע ְצ ִפ ָ
ש ְר ֵא ִלית.
ֲא ִני יִ ְ ׂ
ּוב ְּנ ׁ ָש ָמה.
ש ְר ֵא ִלית ַּב ֵּלב ַ
יִ ְ ׂ
ש ַפת ִא ִּמי וְ ַגם ִּב ׁ ְש ִמי.
ִּב ְ ׂ
ּוב ָד ִמי.
ַּב ֲחלו ִֹמי ְ
ִר ּקּוד וְ זֶ ֶמר ֲע ָמ ִמי.
ְּב ִא ָּמא ֲא ָד ָמה.
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16. Yisre’elit
ּוב ַּק ְניוֹןַּ ,ב ֲה ֻמ ָּלה ְּכ ָל ִלית -
ַּב ׁ ּשּוק ַ
ש ְר ֵא ִלית.
ֲא ִני יִ ְ ׂ
יְתהְּ ,ב ָמטוֹסִ ,עם ׁ ִשיר ִּת ְקוָה ָק ִליט
ַה ַּב ָ
ש ְר ֵא ִלית.
יִ ְ ׂ
רּוחי ׁ ָש ַמיִ ם.
עוֹד ְמ ַצּיֶ ֶרת ְּב ֵע ֵיני ִ
ּומ ְל ֲא ֵכי ְּכ ָנ ַפיִ ם -
וֵ אל ִֹהים ֶא ָחד ַ
ש ְר ֵא ִלית.
ֲא ִני יִ ְ ׂ

ִר ּקּוד וְ זֶ ֶמר ֲע ָמ ִמי.
ְּב ִא ָּמא ֲא ָד ָמה.
ְּב ִפי ְּת ִפ ַּלת ׁ ָשלוֹם,
ְּכ ֻח ָּלה ְּכמוֹ ַט ִּלית,
ש ְר ֵא ִלית.
ֲא ִני יִ ְ ׂ

השיר :דודו ברק
הלחן :תומר הדדי
מתנת חג למדינת ישראל במלאות
לה ,לזמרת אילנית ולי שישים
שנה.
תומר הדדי הצעיר הוא שהלחין
בחן רב .השיר מציין לי מלאות
ארבעים שנות יצירה .שיריי
הראשונים
לצמד "הפנינים הכחולות" נכתבו
בשנת .1968

בּולית
שאת ׁ ִש ֵירי ָמ ָחר ְלמוׁ ָֹש ָבה ְּג ִ
נוֹ ֵ ׂ
ש ְר ֵא ִלית.
ֲא ִני יִ ְ ׂ
ְּב ִפי ְּת ִפ ַּלת ׁ ָשלוֹםְּ ,כ ֻח ָּלה ְּכמוֹ ַט ִּלית -
ש ְר ֵא ִלית.
ֲא ִני יִ ְ ׂ
שת ֶאת ַה ֶּד ֶר ְך.
ָל ַעדָ ,ל ֶנ ַצחְ ,מ ַח ֶּפ ֶ ׂ
ּומ ֻא ׁ ֶּש ֶרת -
ָל ַעדָ ,ל ֶנ ַצחָ ,ח ְפ ׁ ִשּיָ ה ְ
ש ְר ֵא ִלית.
ֲא ִני יִ ְ ׂ
ּוב ְּנ ׁ ָש ָמה.
ש ְר ֵא ִלית ַּב ֵּלב ַ
יִ ְ ׂ
ש ַפת ִא ִּמי וְ ַגם ִּב ׁ ְש ִמי.
ִּב ְ ׂ
ּוב ָד ִמי.
ַּב ֲחלו ִֹמי ְ
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מכורה
ארץ
Homeland
ארץ מכורה
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ַ .17א ַחי ִּג ּבו ֵֹרי ַה ְּת ִה ָּלה
ָא ִחי ְּבכו ִֹרי יו ָֹח ָנן,
יך קו ְֹר ִאים ַה ׁ ָּש ַמיִ ם,
ֵא ֶל ָ
יך ַמ ְל ָא ְך ְּב ָל ָבן
יב ָ
ׁשו ֵֹמר ְנ ִת ֶ
יך ְּכ ָנ ַפיִ ם.
ש הּוא ָע ֶל ָ
ְמ ָפ ֵר ׂ

יעי ֶא ְל ָעזָ ר,
ָא ִחי ָה ְר ִב ִ
ֶאל ֶא ֶרץ ֶח ְרמוֹן ֶה ְע ַּפ ְל ָּת,
ֹאשוֹ ׁ ֶשל ָה ָהר
מּול ֵנס ָה ֻא ָּמה ְּבר ׁ
יך ִּג ְל ַּג ְל ָּת.
ישית ִּד ְמעו ֶֹת ָ
ֲח ִר ׁ ִ

ׁ ֵש ִני ִלי יָ ַק ְר ָּתִ ׁ ,ש ְמעוֹן,
יך,
ֶאל חֹם ַה ִּמ ְד ָּבר ְּפ ָע ֶמ ָ
ּומ ְר ֶּכ ֶבת ׁ ִש ְריוֹן
ִמ ְר ֶּכ ֶבת זָ ָהב ִ
יך.
ִלי ׁשו ְֹמרוֹת ֶאת ַּכ"ף ָא ֶל"ף ׁ ְשנו ֶֹת ָ

ַא ַחי ִּג ּבו ַֹרי...

ַא ַחי ִּג ּבו ַֹרי,
ִּג ּבו ֵֹרי ַה ְּת ִה ָּלה,
ָל ֶכם ְּת ִפ ָּל ִתי ָהעו ָֹלה וְ עו ָֹלה,
ַא ַחי ִּג ּבו ַֹרי,
ִּג ּבו ֵֹרי ַה ְּת ִה ָּלה,
ָל ֶכם ְּת ִפ ָּל ִתי ָהעו ָֹלה,
ַא ַחי ִּג ּבו ֵֹרי ַה ְּת ִה ָּלה,
ַא ַחי ִּג ּבו ֵֹרי ַה ְּת ִה ָּלה.

ֲא ִני יו ָֹנ ָתן ַה ָּק ָטן,
ַה ָּקט ׁ ֶש ִּב ְב ֵני ַמ ִּת ְתיָ הּו,
אתי ַעד ָּכאן
ַה ִּביטּו ַא ַחיִ ,ה ֵּנה ָּב ִ
וְ יָ ַמי ַהּיָ ִפים ִה ֵּנה ָּבאּו.
ָּבם ֶּג ׁ ֶשר ֶאל ֶּג ׁ ֶשר ֶא ְק ׁשֹר
וְ ָכ ְך ַנ ֲחזֹר ֶאל ָּב ֵּתינּו,
ֵמ ֵע ֶבר ָל ֶר ֶכס ַאּיֶ ֶלת ָהאוֹר
ׁשּוב ּבו ָֹכה וְ צו ֶֹח ֶקת ֵא ֵלינּו.
ַא ַחי ִּג ּבו ַֹרי...

17. My glorious brothers

השיר :דודו ברק
הלחן :שייקה פייקוב
משירי האבל שבאמתחתי.
שיר חנוכה שנכתב לזכר המכבים
שלנו ולזכר החיילים שלחמו
במלחמת יום הכיפורים.
השיר הוקדש לזכרו של בן
משפחתי חיימ'קה חוצב (צ'צקי)
מקבוץ "גבעת השלושה" אשר היה
נשוי לבתה של בת דודתי שושנה,
הלא היא מיקה חיימוביץ' לוין.
השיר הגיע בדרך לא דרך אל
המלחין שייקה פייקוב ,אשר לחם
עם הבחורים ברמת הגולן.
בהפוגה בת שבעים ושתיים שעות
הגיע שייקה לקיבוצו אז,
"משמר השרון".
בחטף הלחין את השיר והקליט
אותו עם הזמרת אילנית.
זו הפליאה לזמר את המנעד
הענקי של השיר ,מנעד כמעט
בלתי אפשרי.
שיר זה ,כאמור ,נכתב לחג
החנוכה .אולם למרב תשומת הלב
זכה דווקא ביום הזיכרון לחללי
צה"ל.
מן היקרים לי בשיריי.

הּודה,
ַה ֵּבטּ ,גּור ַא ְריֵ ה יְ ָ
יך,
ּומלוֹאוֹ ְל ַר ְג ֶל ָ
עו ָֹלם ְ
ּוכבו ָֹד ּה,
יך ,הו ָֹד ּה ְ
ֻח ָּפה ֵמ ָע ֶל ָ
יך.
ְּת ַס ֵּפר ַא ָּג ָדה אוֹדו ֶֹת ָ

48

49

עּוגב
ִּ .18ב ְפרֹט ֵנ ֶבל וְ ָ
ּוב ִהיר,
ַצח וְ ָל ָבן ָ
לּוח,
צו ֵֹחק וְ ָנ ִקי וְ ׁ ָש ַ
יתָ ,א ִחי,
וְ לּו ַרק ָר ִא ָ
יבי ַה ָּתכֹל וְ ָה ַרן.
ֶאת ֲא ִב ִ
יך ִא ִּתי,
יר ָ
ֶא ֶלף ׁ ִש ֶ
רּוח,
יך ָל ַ
יר ָ
וְ ֶא ֶלף ׁ ִש ֶ
יךָ ,א ִחי,
יר ָ
ַרק ֶא ֶלף ׁ ִש ֶ
אּוך ַעד ָּכאן.
ִמן ַה ִּמ ְד ָּבר יִ ָשּׂ ָ
עּוגב
וְ ָאז ִּב ְפרֹט ֵנ ֶבל וְ ָ
יתר ַה ְמי ָֻּתם וְ ָה ַר ְך
יִ ְב ַקע ַה ֵּמ ָ
יע ָעזַ ב
וְ יוֹם ׁ ֶש ִה ִּג ַ
וְ לֹא עוֹד יִ זְ ּכֹר
וְ לֹא עוֹד יִ ׁ ְש ַּכח
ידי,
יךָ ,א ִחי יְ ִח ִ
יר ָ
ַרק ֶא ֶלף ׁ ִש ֶ
אּוך ַעד ָּכאן.
ִמן ַה ִּמ ְד ָּבר יִ ָשּׂ ָ

עּוגב
וְ ָאז ִּב ְפרֹט ֵנ ֶבל וְ ָ
יתר ַה ְמי ָֻּתם וְ ָה ַר ְך
יִ ְב ַקע ַה ֵּמ ָ
יע ָעזַ ב
וְ יוֹם ׁ ֶש ִה ִּג ַ
וְ לֹא עוֹד יִ זְ ּכֹר
וְ לֹא עוֹד יִ ׁ ְש ַּכח
ידי,
יךָ ,א ִחי יְ ִח ִ
יר ָ
ַרק ֶא ֶלף ׁ ִש ֶ
אּוך ַעד ָּכאן.
ִמן ַה ִּמ ְד ָּבר יִ ָשּׂ ָ

18. Harp and organ

השיר :דודו ברק
הלחן :שייקה פייקוב
גם שיר זה הוא רקוויאם ,שיר אבל.
הוא מוקדש באהבה לזכרו של
מודי סגל ידידי ,בן קיבוץ "עמיר"
שבגליל העליון.
מודי נפל ב"תעלת סואץ" בראשית
שנות השבעים.
ילד ירדנים יפה תואר וטוב מזג
היה.
בדמי ימיו נפל ,והוא כבר האיש של
לובה ואב לבכורתו חגית.
השיר מוקדש אף לזכר הוריו
היקרים של מודי ,יוס'קה ומרים
סגל ,אשר הייתי להם כבן.
כמו כן השיר מוקדש לאחותו
חמדה ולאחיו יהודה.
שרה אילנית.

נּורית
ּופ ְר ַּפר וְ ִ
ׁ ִשיר ַ
ּוב ֶֹקר וָ ֶע ֶרב וְ ַליְ ָלה,
וְ לּו ַרק ׁ ָש ַמ ְע ָּתָ ,א ִחי,
ֶאת ַהּיו ִֹנים ַּב ֲעלוֹת ֶה ְמיָ ָתן.
יך ִא ִּתי
ֶא ֶלף ְצחו ֶֹק ָ
יך ֵהם ׁ ַשי ָל ּה,
וְ ֶא ֶלף ְצחו ֶֹק ָ
יךָ ,א ִחי,
ַרק ֶא ֶלף ְצחו ֶֹק ָ
אּוך ַעד ָּכאן.
ִמן ַה ִּמ ְד ָּבר יִ ָשּׂ ָ
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ַ .19ה ִּת ְקוָ ה ַה ְּל ָב ָנה

19. The white hope

ִנ ְד ֶמה ָהיָ ה ִלי
ׁ ֶש ּלֹא ֶא ֱעבֹר ֶאת ַהח ֶֹרף ַה ֶּזה.
ִנ ְד ֶמה ָהיָ ה ִלי
יתי הּוא ַרק ַמ ֲחזֶ ה.
ׁ ֶש ָּכל ׁ ֶש ָר ִא ִ
ּול ִע ִּתים ׁ ִש ְפ ׁ ַש ְפ ִּתי ֶאת ֵע ַיני ְּבכ ַֹח
ְ
ּול ִע ִּתים ָנ ַת ִּתי ְל ַע ְצ ִמי ִל ׁ ְש ּכ ַֹח
ְ
ֲא ָבל ָּת ִמיד יָ ַד ְע ִּתי ,יֵ ׁש ִלי עוֹד ִּת ְקוָ ה.

ִנ ְד ֶמה ָהיָ ה ִלי
הּובה ִלי ְּב ָכל ַהיְ קּום.
ׁ ֶש ֵאין ֲא ָ
ִנ ְד ֶמה ָהיָ ה ִלי
ִּכי ׁ ֶש ַבע ָנ ַפ ְל ִּתי וְ לֹא עוֹד ָאקּום.
ּול ִע ִּתים ָא ַחזְ ִּתי ֶאת ַחּיַ י ַעד ׁ ֶש ֶבר
ְ
ּול ִע ִּתים ָהיָ ה ִּבי יֶ ֶלד וְ לֹא ֶּג ֶבר,
ְ
ֲא ָבל ָּת ִמיד יָ ַד ְע ִּתי ,יֵ ׁש ִלי עוֹד ִּת ְקוָ ה.

ַה ִּת ְקוָ ה ַה ְּל ָב ָנה,
ַה ִּת ְקוָ ה ַה ְּל ָב ָנה
יה,
ֵמא ֶֹפק ּפו ַֹק ַחת ֵע ֶינ ָ
ִמ ּתו ְֹך ֲע ָנ ָנה,
ַה ִּת ְקוָ ה ַה ְּל ָב ָנה
יה.
חו ֶֹב ֶקת או ִֹתי ִּב ְכ ָנ ֶפ ָ

ַה ִּת ְקוָ ה ַה ְּל ָב ָנה...

השיר :דודו ברק
הלחן :בועז שרעבי
שיר אחד בלבד שר משיריי הזמר
יהורם גאון והוא "התקווה הלבנה"
ללחן היפהפה של בועז שרעבי.
השיר נכתב במיוחד לתכנית
הטלוויזיה החגיגית "חגיגת אסיף",
אשר יוחדה לשיריי.
היא הוקרנה בפעם ראשונה בערוץ
הראשון בליל חג הסוכות תשנ"ד,
.1993

ִנ ְד ֶמה ָהיָ ה ִלי
ׁ ֶש ָּקמּו ָע ַלי ְמ ֵר ִעים וְ ֵר ִעים.
ִנ ְד ֶמה ָהיָ ה ִלי
ִה ֵּנה ָּכל יָ ַמי ֶאל ִק ָּצם ְּכ ָבר ָּב ִאים.
ּול ִע ִּתים ָא ַט ְמ ִּתי ֶאת ָאזְ ַני ַעד ֶּב ִכי
ְ
ּול ִע ִּתים ִמ ְּד ִחי ָה ַל ְכ ִּתי ֱא ֵלי ֶּד ִחי,
ְ
ֲא ָבל ָּת ִמיד יָ ַד ְע ִּתי ,יֵ ׁש ִלי עוֹד ִּת ְקוָ ה.
ַה ִּת ְקוָ ה ַה ְּל ָב ָנה...
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ִ .20מ ַדּת ָה ַר ֲח ִמים
וּמה ׁ ֶּשעוֹד נו ַֹתר ְּב ָך זֶ ה נ ַֹחם,
ַ
ֵהן זו ִֹהי ִמ ַּדת ָה ַר ֲח ִמים.
וְ זֶ ה ָּד ָבר ׁ ֶשהּוא ׁ ֶש ְּל ָךָּ ,כמו ָֹך,
ִא ְּת ָךַ ,עד ַא ֲח ִרית ָּכל ַהּיָ ִמים.
וְ יֵ ׁש ְּב ָך ִּד ְמ ָעה ְּגדו ָֹלה ַּכ ֶּפ ֶלג,
נו ַֹב ַעת ְּכ ֻח ָּלה וַ ֲעגֻ ָּלה,
וְ יֵ ׁש ְּב ָך ִר ְג ׁ ָשה ַק ָּלה ׁ ֶשל יֶ ֶלד,
צּולה.
עו ָֹלה ִמ ְּמ ָךִּ ,פ ְתאֹםִ ,מן ַה ְּמ ָ

ִמ ַדּת ָה ַר ֲח ִמיםֶ ׁ ,ש ֵאין ְּכמו ָֹת ּה,
יה ּומו ָֹת ּה,
יתי ֶאת ַחּיֶ ָ
ָר ִא ִ
ִמ ַדּת ָה ַר ֲח ִמיםֶ ׁ ,ש ֵאין ְּכמו ָֹת ּה,
ִהיא ָּכל ַמה ֶשּׁ ֲא ִניָּ ,כל ׁ ֶש ַא ָּתה.

20. Measure of mercy

השיר :דודו ברק
הלחן :משה וילנסקי
אחד משני שירים שכתבתי עם
המלחין הנפלא משה וילנסקי .שיר
זה הולחן בערוב ימיו.
אחד משני השירים האחרונים
שהלחין.
לצערי ,השיר לא הילך בגדולות,
ואולי ביום מן הימים ייגאל מתהום
השכחה.
השיר נועד לזמרת שלוה ברטי.

ִמ ַדּת ָה ַר ֲח ִמיםֶ ׁ ,ש ֵאין ְּכמו ָֹת ּה,
יה ּומו ָֹת ּה,
יתי ֶאת ַחּיֶ ָ
ָר ִא ִ
ִמ ַדּת ָה ַר ֲח ִמיםֶ ׁ ,ש ֵאין ְּכמו ָֹת ּה,
ִהיא ָּכל ַמה ֶשּׁ ֲא ִניָּ ,כל ׁ ֶש ַא ָּתה.
וְ יֵ ׁש ְּב ָך ִמין יְ ָל ָלה ַּכ ֶּב ִכי:
ֶא ְפרו ַֹח וְ גּור וְ ַגם ּגוֹזָ ל,
ּדו ְֹמ ִעים ְּב ָך ֵמ ֲא ֵפ ָלהִ ,מ ֶּד ִחי,
יב ָבה ׁ ֶשל יֶ ֶלד וְ עו ָֹלל.
ִּכ ָ
יפה ּפו ַֹצ ַעת,
ַא ְך יֵ ׁש ְּב ָך ִמין ְל ִט ָ
חו ֶֹב ֶקת ִהיא ִא ׁ ָּשהִּ ,כ ְכ ִלי ָּת ִמים:
יפה נו ַֹג־
ְּביָ ד ַר ָּכה ִהיא ְּכמוֹ ְק ִט ָ
ַעת,
ְּביָ ד ָק ׁ ָשהֶ ׁ ,ש ֵאין ָּב ּה ַר ֲח ִמים.
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שת ֵקן
ִ .21צ ּפוֹר ְק ַט ָּנה ְמ ַח ֶּפ ֶ ׂ
זּובה,
ֵמ ֶא ֶרץ ָה ֵא ׁש ָה ֲע ָ
ָמקוֹם ׁ ָשם ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש נו ַֹלד,
ּוש ֵלוָ ה
ָע ַב ְר ִּתי ְק ַט ָּנה וְ ָנאוָ ה ׁ ְ
יתי ׁ ֶש ָא ַבד,
ִל ְמצֹא ֶאת ֵּב ִ
ִמ ׁ ָּשם ְּכ ִצ ּפ ֶֹרת ּבו ֶֹד ֶדת
ָח ַל ְפ ִּתי ֵּבין ֶא ֶלף ָע ִרים,
ַאּיֵ ה ַא ְּתַּ ,ד ְר ִּכי ָהאו ֶֹב ֶדת?
יתי ֶּב ָה ִרים?
ַאּיֶ ָךֵּ ,ב ִ

ַה ַּקיִ ץ ָע ַברִ ,א ּתוֹ ַה ְּס ָתו
וְ ח ֶֹרף ָּג ׁשּום וְ ָאפֹר,
יע ָא ִביב וְ ָעזַ ב ֵמ ֵא ָליו
הו ִֹפ ַ
וְ ֵאין ִלי עוֹד ֵקן ְל ִמ ְס ּתוֹר.
ִאם ַּפ ַעם ִּת ְר ֵא ִני עו ֶֹב ֶרת,
חו ֶֹל ֶפת ְּב ֶע ֶרב קו ֵֹדר,
ֱאמֹר ִליַ :ח ִּכיַ ,א ְּת ֻמ ֶּכ ֶרת,
ֱאמֹר ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן זו ֵֹכר...

שת ֵקן
ִצ ּפוֹר ְק ַט ָּנה ְמ ַח ֶּפ ֶ ׂ
וְ ׁ ִשיר ָח ָד ׁש וְ ֵלב,
שת ֵקן
ִצ ּפוֹר ְק ַט ָּנה ְמ ַח ֶּפ ֶ ׂ
ַא ְך ֵאין ָל ּה ִא ׁיש או ֵֹהב.

שת ֵקן...
ִצ ּפוֹר ְק ַט ָּנה ְמ ַח ֶּפ ֶ ׂ

21. A small bird seeks a nest

השיר :דודו ברק
הלחן :שייקה פייקוב
מיכל טל ,זמרת מצוינת וענוותנית,
נדרשה לשיר שלי לאחר
שמלכתחילה נועד לזמרת אסתר
עופרים.
עופרים לא הגיעה אל השיר
מעולם ,ואילו מיכל נסקה על כנפי
ציפורי והרחיקה איתה נדוד.

ל-על ִעם ָהרּוחוֹת
אתי ֶא ָ
ִה ְמ ֵר ִ
יתי וְ ַג ַּני,
ָל ׁשּוב ֶאל ֵּב ִ
ּושכּוחוֹת
ַה ְר ֵחק ִּב ְד ָר ִכים ִנ ָּדחוֹת ׁ ְ
ִּב ַּק ׁ ְש ִּתי ִל ְמצֹא ֶאת ֵר ַעי,
ִּב ַּק ׁ ְש ִּתי או ָֹתם ַרק ִל ְסל ַֹח,
ִל ׁ ְש ּכ ַֹח ֶאת ָּכל ׁ ֶש ָע ַבר,
ּומנו ַֹח
וְ ׁשּוב ַרק ִמ ְק ָלט ָ
יתם ַה ּ ֻמ ָּכר.
ִל ְמצֹא ְּב ֵב ָ
שת ֵקן...
ִצ ּפוֹר ְק ַט ָּנה ְמ ַח ֶּפ ֶ ׂ
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ַ .22היְ ָל ִדים ׁ ֶשל ִסיוָ ן
ַהיְ ָל ִדים ׁ ֶשל ִסיוָ ן
נו ְֹלדּו ְּכ ׁ ֶש ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש זָ ְר ָחה,
ָהעו ָֹלם ְּב ָל ָבן
ש ְמ ָחה.
ָצ ַחק ְּב ֶח ְדוָ ה וְ ִ ׂ
ְּב ַמזַּ ל ְּתאו ִֹמים ֶנ ֶא ְחזּו ַהיְ ָל ִדים,
ְּבּיָ ִמים ׁ ֶשל ַח ָּמה וְ ׁ ָש ָרב,
יצים וְ רּוחוֹת ַה ָּק ִדים
ימן ׁ ֶשל ֵק ִ
ְּב ִס ָ
ש ַרף ַהיְ קּום וְ ִנ ְצ ָרב,
ֵעת ִנ ְ ׂ
וְ ִנ ְצ ָרב.
ַהיְ ָל ִדים ׁ ֶשל ִסיוָ ן
ִר ְּקדּו ְּבחוֹלוֹת ַה ָּז ָהב
וְ עו ָֹלם ְמלֻ ָּבן
ׁ ָש ַלח ָּבם ַמ ָּבט ְמא ָֹהב.

ַהיְ ָל ִדים ׁ ֶשל ִסיוָ ן
ָה ְפכּו ֲא ָנ ׁ ִשים וְ ָנ ִשׁים,
וְ עו ָֹלם ְמ ֻא ָּבן
ש יְ ָל ִדים ֲח ָד ׁ ִשים.
ִח ֵּפ ׂ
ׁ ֶשל ַמ ַּזל ְּתאו ִֹמים ,לו ֲֹה ִטים וְ ַח־
ִּמים,
יְ ָל ִדים ׁ ֶש ִעם ַקיִ ץ נו ְֹלדּו,
דּומים,
ׁ ֶשּיָ חּולּו ׁ ֵש ִנית ְּבחוֹלוֹת ְר ִ
ְלעו ָֹלם ֵהם ִל ְצרוֹר יְ ֻא ְּגדּו,
יְ ֻא ְּגדּו.

22. The children of Sivan

השיר :דודו ברק
הלחן :ניסים שובל
זה למעשה שירי הראשון.
לא הלהיט הראשון ,אך השיר
הראשון שהתפרסם.
בשנת  1968קדמו לו כמה
ניסיונות בוסר עם צמד "הפנינים
הכחולות",
אך "הילדים של סיוון" בלחן הנפלא
של ניסים שובל המנוח היה נקודת
הציון הראשונה שלי על מפת
הזמר העברי.
שיר תמים ועדין.
ילדות ביופייה.
אל תשאלו אותי מה רציתי להגיד
בצירוף "חולות סמומים" שאינו
מופיע בגירסת הספר,
אך אין ספק שבהיותי עלם צעיר
לימים רציתי להתהדר בתפארת
המליצה.
אילנית ,לבנת שיער ,תכולת עין
וצעירה לימים שרה.

ְּב ַמ ַּזל ְּתאו ִֹמים יִ ָּבנּו ַהיְ ָל ִדים
ּובּיָ ם,
ְּבחו ֵֹפי ַה ָּז ָהב ַ
ְּב ֶמ ְר ָחב ׁ ֶשל ְּד ָמ ָמה וְ חוֹלוֹת נוֹ־
ְד ִדים,
ְּב ֵת ֵבל ׁ ֶש ִּנ ְת ַל ׁש וְ ָנ ַדם,
וְ ָנ ַדם.

58

59

ֲ .23ח ֵב ִרים

23. Friends

ָח ֵבר ֶא ָחד ִל ֵּמד או ִֹתי ָל ׁ ִשיר,
שמ ַֹח.
ָח ֵבר ַא ֵחר ִל ֵּמד או ִֹתי ִל ְ ׂ
ַּגם ֲח ֶב ְר ִּתי ִה ִּצ ָיעה ִלי ָל ַק ַחת ְק ָצת ֲאוִיר
וְ ֶאת ָה ַרע ַמ ֵהר ְמאֹד ִל ׁ ְש ּכ ַֹח.

ַע ְכ ׁ ָשו ֲא ִני ּפו ֵֹס ַע ִלי ְל ַאט,
ּומ ָע ַלי זו ַֹר ַחת ָל ּה ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש,
ֵ
ח ַש ְב ִּתי ִלי ָל ֵתת ּפֹה ְל ֻכ ְּל ֶכם ֶא ָחדֶ ,א ָחד
ָׁ
ֶאת ַמה ֶשּׁ ֲח ֵב ַרי ָנ ְתנּו ִלי ֶא ֶמ ׁש.

ָהיָ ה ִמי ׁ ֶש ִּל ֵּמד או ִֹתי ִל ְב ּכוֹת,
ָהיָ ה ִמי ׁ ֶש ָעזַ ר ִלי ַּגם ִל ְסל ַֹח.
ִמ ָּכל ַה ְּל ִטיפוֹתָ ,ה ֶע ְל ּבוֹנוֹת וְ ַה ַּמ ּכוֹת
ִנ ׁ ְש ַאר ִלי ַרק ֶאל ּתו ְֹך ַע ְצ ִמי ִל ְבר ַֹח.

ִמ ָּכל ַה ֲח ֵב ִרים ׁ ֶש ִּלי ִק ַּב ְל ִּתי ֶאת ַה ּטוֹב,
ּיּוך ָנ ַתן ִלי ֶה ָח ֵבר ֲה ִכי ָקרוֹב.
ֶאת ַה ִח ְ

השיר :דודו ברק
הלחן :יוני רועה
את השיר הזה אני מקדיש לידיד
נפשי הפזמונאי דורון דוידסקו
ולרעייתו האהובה זהבה,
אשר ניצבו לצדי בצוק העתים
והשכילו לפתוח את לבבותיהם
וידיהם הנדיבות.
הטו כתף והחרישו בזמן הנכון.
שר שייקה לוי.
ביצוע מרשים נוסף של
"הגבעטרון".

ִמ ָּכל ַה ֲח ֵב ִרים ׁ ֶש ִּלי ִק ַּב ְל ִּתי ֶאת
ַה ּטוֹב,
ּיּוך ָנ ַתן ִלי ֶה ָח ֵבר ֲה ִכי ָקרוֹב.
ֶאת ַה ִח ְ
יטב:
ִק ַּב ְל ִּתי ִמ ּ ֻכ ָּלם ֶאת ַה ֵּמ ָ
ֶאת ַה ֵּכנּות וְ ֶאת ַמ ַּגע ָהא ׁ ֶֹשר,
ִק ַּב ְל ִּתי ֶק ֶרן ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ יָ ֵר ַח וְ כו ָֹכב,
ֶאת ַקב ָה ַר ֲח ִמיםֶ ,את ַקב ַהּי ׁ ֶֹשר.
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יבה
ְ .24נ ִת ָ
ִהיא זֶ ֶמר ַה ַּפ ְל ָמ"ח,
ִהיא זֶ ֶמר ָּכל ָה ָא ֶרץ,
ִמ ִּמ ׁ ְשעו ֵֹלי ָּת ׁ ָש"ח
ַעד ּבו ֲֹא ָך ֲהלוֹם.
ִהיא ׁ ִשיר ַה ִּצּיוֹנּות,
ַה ְּכ ָפר וְ ַה ּתו ֶֹצ ֶרת,
ִמ ְּק ָרב ַה ְר ֵאלְ ,ק ָרבוֹת ַה ֶּנ ֶגב,
מּול ָה ֵרי ֱאדוֹם.
רּוח ׁ ֶש ֵּמ ָאז וְ ַעד ַהּיוֹם.
ָה ַ
ְנ ִתיב ַה ֶּז ֶמר,
זִ ְמ ַרת ָה ָא ֶרץ,
יטה וְ ַה ֲחלוֹם.
ָה ֲע ִלּיָ ה וְ ַה ְּק ִל ָ
ְנ ִתיב ַה ֶּז ֶמר,
ְנ ִתיב ַה ְּמ ִד ָינה,
ָה ֲא ָד ָמהַ ,ה ִּמ ְל ָח ָמה וְ ַה ׁ ָּשלוֹם.
ָה ֲא ָד ָמהַ ,ה ִּמ ְל ָח ָמה וְ ַה ׁ ָּשלוֹם.
ִהיא ָה ִע ְב ִרית ׁ ֶש ְּל ָך,
ִהיא ָה ִע ְב ִרית ׁ ֶש ָּלנּו,
ש ַפת ַא ְנ ׁ ֵשי ַה ׁ ּשּוק
ִמ ְּ ׂ
וְ ַעד ַה ַּפ ְנ ֵּתאוֹן.
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24. Netiva
ִהיא ַה ְּק ָל ָלה ָּב ְרחוֹב,
ׁ ֶש ְּמ ַל ָּוה או ָֹתנּו.
יחה וְ ַה ִח ּדּוד,
ִהיא ַה ְּב ִד ָ
ש ִאים ְּבאוֹן.
ַה ִּנ ָּ ׂ
לו ֶֹח ֶמת וְ חו ֶֹל ֶמת ְּב ָגאוֹן.
ְנ ִתיב ַה ֶּז ֶמר...

השיר :דודו ברק
הלחן :טוני הלפמן
כצייר פורטרטים במילים נתבקשתי
לאפיין את דמותה של נתיבה בן
יהודה המיתולוגית.
הדרך לא הייתה קלה ,ואולם לאחר
מחקר ,תהייה והתבוננות נכתב
השיר בנשימה אחת.
רונית אופיר שרה בל קנטו את לחנו
היפה של טוני הלפמן.
השיר לקוח מפרויקט החגים שלנו.

ש ָע ָר ּה,
וְ ֵא ׁש ִּב ְ ׂ
ָּב ָרק ָל ּה ָּב ֵע ַיניִ ם.
עו ָֹלה ַּכ ְּב ֵע ָרה,
ְּכמוֹ ׁ ַש ְל ֶה ֶבת יָ ּה.
ש ָר ֵאל,
ִהיא ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ירּוש ַליִ ם.
ִצּיוֹן וִ ׁ ָ
יעה ִמ ַּמ ַּג ׁש ַה ֶּכ ֶסף,
ִה ִּג ָ
ָּכאןָּ ,כ ֵעת ַחּיָ ה,
הּודהֵ .אין ׁ ְש ִנּיָ ה.
יבה ֶּבן יְ ָ
ְנ ִת ָ
ְנ ִתיב ַה ֶּז ֶמר...
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ן-א ִב"י
ית ָמר ֶּב ָ
ַ .25א ֲה ַבת ִא ָ
ִה ֵּנה וְ ֶר ֶטט ְּב ָע ְר ִּפי ׁשּוב יַ ֲעבֹר
יכה ִּד ְּב ָרה ָה ַא ֲה ָבה ׁ ֶשל ַּפ ַעם,
ֵא ָ
רּוש ַליִ ם ִא ׁיש ָטהוֹרָ ,טהוֹר
ָּב ִעיר יְ ׁ ָ
ָאהֹב ָא ַהבָּ ,כאֹב ָּכ ַאב ְּבזַ ַעם.
וְ זֶ הּו ְּד ַבר ַא ֲה ָבתוֹ
עו ָֹלה ַּב ֶּל ָה ָבה,
יכתוֹ
ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ְמ ָעה ְנ ִס ָ
הּובה:
ֵל ָאה ָה ֲא ָ
"את ֵל ָא ִתי ָא ַה ְב ִּתי ַל ְמרוֹת ְרצו ָֹנ ּה,
ֶ
ִמי יִ ֵּתן יָ כ ְֹל ִּתי ָלסּור ִל ְמעו ָֹנ ּה,
ל-כ ְך,
ֲא ִני או ֵֹהב או ָֹת ְך ָּכ ָּ
ל-כ ְך,
ֲא ִני נו ׁ ֵֹשק או ָֹת ְך ָּכ ָּ
לּו ֲא ַה ְב ִּת ִיניֵ ,ל ָא ִתי -
ַחיַּ י ָל ְך ּומו ִֹתי".
"א ְּת ׁשו ֶֹכ ֶנת ִּב ְל ָב ִבי",
וְ הּוא ָא ַמר ָל ּהַ :
יה,
ּות ׁשּוקו ֶֹת ָ
ית ּה ְ
וְ ָצר ֲע ֵלי ֵּב ָ
ן-א ִב"י,
ית ָמר" ,הּוא ֶּב ָ
"א ָ
ָח ַתם ְּב ַל ַהטִ :
יה.
ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָש ִנים ָּבכֹה ָּב ָכה ֵא ֶל ָ
שים ֵקץ ְל ַח ָּייו
ִּב ֵּק ׁש ָל ִ ׂ
ְּב ֶא ְק ָּדחוֹ ַה ַּקר,
וְ ׁ ָשר ָל ּה ַנ ַחל ִּד ְמעו ָֹתיו,
וְ ׁ ָשר וְ ׁ ָשר וְ ׁ ָשר:
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"את ֵל ָא ִתי ָא ַה ְב ִּתי ַל ְמרוֹת ְרצו ָֹנ ּה"...
ֶ
ּומ ֻס ֶּג ֶרת ַּב ַּמ ֲחבוֹא,
ֵל ָאה סו ֶֹג ֶרת ְ
יה,
ֹאש ּהַ ,צחוֹת ָּפ ֶנ ָ
ש ַער ר ׁ ָ
ֶּפ ָחם ְ ׂ
מּות ּה ִּב ְל ָבבוֹ
ִנ ׁ ְש ַּבע הּוא ְל ָה ִמית ְּד ָ
יה.
בּועתוֹ ִנ ְכ ׁ ַשל וְ ׁ ָשב ֵא ֶל ָ
ִּב ׁ ְש ָ
וְ ָאזִּ ,כ ְכלוֹת ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָש ִנים
ָה ְל ָכה ִהיא ַא ֲח ָריו,
ֵמ ָאז ֶל ְכ ּתוֹ ַּפ ֲעמו ִֹנים
יריו:
נו ְֹג ִנים ָל ּה ֶאת ׁ ִש ָ
"את ֵל ָא ִתי ָא ַה ְב ִּתי ַל ְמרוֹת ְרצו ָֹנ ּה...
ֶ
...כי ֲא ַה ְב ִּת ִיני ֵל ָא ִתי -
ִּ
וּמוֹתי".
ִ
ַחּיַ י ָל ְך

25. The love story of Itamar Ben Avi

השיר :דודו ברק
הלחן :נורית הירש
דרורה בן אב"י זכרה לברכה
קיבלה אותי בזרועות פתוחות
לעבודתי ב"קול ישראל".
לימים הוקירה מאוד את כתיבתי
והחשיבה אותי למשורר החצר
הירושלמית שלה.
ואכן ,דרורה ביקשה ממני לקרוא
באחד העיתונים על אודות אהבת
אביה  -איתמר בן אב"י
(בנו של אליעזר בן יהודה ,מחיה
הלשון העברית) לאמה
לאה אבו ג'דיד ,מאצולת ירושלים.
אהבה של ראשית המאה העשרים
אשר מומשה לאחר מסכת ייסורים
קשה.
ברור היה לי שאני נקרא לדגל על
ידי דרורה.
נתבקשתי אחר כבוד לכתוב על
אודות אהבה נהדרת ,אקזוטית
ורחוקה ,וכך בעצם להנציח את
דמויותיהם האגדיות של הוריה.
בהיותי רומנטיקן חסר תקנה
הלכתי שבי בעקבות החיזור
הקסום של איתמר אחר אהובתו.
השיר נכתב בהינף קולמוס כאשר
נקטתי לשון של ראשית המאה
העשרים.
לשון נשגבת ,לעתים מליצית.
השתמשתי בזכרי לשון מתוך
שירתו של איתמר בן אב"י.
נורית הירש הלחינה את אחד
מלחניה הנהדרים.
מירי אלוני זימרה בקולה החם.
דרורה בן אב"י ואנוכי בכינו.
והשאר נחלת העבר.
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 .26יְ ֵמי ֵל ָאה
יְ ֵמי ֵל ָאה ְּת ֻכ ִּלים ָהיּו ְמאֹד,
ירים וְ ֶא ֶלף ֶּפ ֶלא,
ָהיּו ָל ּה ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ׁ ִש ִ
יך נו ְֹג ִנים ֵהם ַּב ֵּלילוֹת
ֲא ִני ׁשו ֵֹמ ַע ֵא ְ
ַּב ֲחלוֹמוֹת ׁ ֶש ִּלי ָּב ֶהם ֲא ִני עוֹד יֶ ֶלד.
ְּכ ָבר ַּת ּמּו ַה ָּי ִמים
ֲא ׁ ֶשר יָ פּו ְמאֹד
וְ ַת ּמּו ִנ ְפ ְלאוֹת ֵל ָאה ִמ ַּפ ַעם,
ַא ְך ַנ ֲח ֵלי ַה ׁ ִּשיר
ֲא ׁ ֶשר ַנ ְפ ׁ ָשם ִל ְנ ּדֹד
עו ָֹדם ְּת ֻכ ִּלים ְּכמוֹ ֶא ְתמוֹל.

26. Day’s of Leah
ִאם ְּת ַב ְק ׁשּו ִנ ִּסים וְ ִנ ְפ ָלאוֹת
וְ ַה ָּי ִמים ,יְ ֵמי ֵל ָאה ָח ְלפּו ֵּב ְינ ַתיִ ם,
יה ַּכ ְּנ ָח ִלים וְ ַכ ְּנ ָהרוֹת
יר ָ
ֵהן ָּכל ׁ ִש ֶ
עו ָֹדם ׁשו ְֹט ִפים וְ יִ זְ ְרמּו ְּכיָ ם ַה ַּמיִ ם.
ְּכ ָבר ַּת ּמּו ַה ָּי ִמים...

השיר :דודו ברק
הלחן :נורית הירש
בהיותי ילד קטן בשכונת "רחביה"
בירושלים פגשתי לא פעם אחת
את לאה גולדברג ,המשוררת
הגדולה שגרה ברחוב אלפסי
הסמוך למקום מגוריי.
מעולם לא החלפתי עימה מילים.
אמי המנוחה סיפרה לי עליה ואף
קנתה לי ליום הולדתי השמיני את
ספרה הקסום של גולדברג
"מלכת שבא הקטנה",
סיפור על ילדה עולה חדשה בימיה
הקטנים של המדינה.
שיר זה מוקדש לעושה נפלאות,
לאה גולדברג ,בביצועה המרגש
של
אסנת פז.

ַּב ֲחלו ִֹמי ִנ ִּסים וְ ִנ ְפ ָלאוֹת,
יה אוֹר ׁ ָש ַמיִ ם,
ֵל ָאה רו ֶֹק ֶמת וְ ֵע ֶינ ָ
ּונ ָהרוֹת
יה ִּכ ְנ ָח ִלים ְ
יר ָ
וְ ָכל ׁ ִש ֶ
ֲא ׁ ֶשר סו ָֹדם יִ ְמ ַּתק ָל ֶא ֶבן ׁ ֶש ַּב ַּמיִ ם.
ְּכ ָבר ַּת ּמּו ַה ָּי ִמים...
יְ ֵמי ֵל ָאה ְּת ֻכ ִּלים ָהיּו ְמאֹד,
ש ֵד ָרה ָצ ְבעּו ָל ּה
ַּגם ַה ְּס ָתוִים ֶאת ַה ְּ ׂ
ְּת ֵכ ֶלת,
וְ ָה ָא ִביב ֲא ׁ ֶשר ִהזְ ִמין או ָֹת ּה ִל ְרקֹד
שא ַה ְר ֵחק ַּב ֶח ֶלד.
יה ָאז ָנ ָ ׂ
ֶאת ִמזְ מו ֶֹר ָ
ְּכ ָבר ַּת ּמּו ַה ָּי ִמים...
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ֲ .27ע ִג ֵילי ַד ָּמאר
ִמ ִּמ ְט ָּב ָח ּה ַה ָּל ָבן
אוֹתוֹ ֻק ְמקּום קו ֵֹרא ָל ּה,
ּופן.
ַּב ִּס ְפ ִר ָּיה ׁ ֶש ַּב ָּסלוֹן יֵ ׁש ַא ְל ֶּת ְר ַמן ֶּ
וְ ַעל ַה ַּכן ַה ּ ֻמ ְג ָּב ּה
ִצּיּור ָה ִרים וָ ֶס ַלע
ימ ִנ ָּיה ּפו ַֹס ַעת ָל ּה ָה ֵכן.
ּודמּות ֵּת ָ
ְ

27. The earings of Damar
ּומ ְּגרו ָֹנ ּה או ְֹמ ִרים ׁ ִש ָירה ַא ְדמוֹן
ִ
ירא.
ּוזְ ִע ָ
וְ ַעל ַה ַּכן ַה ּ ֻמ ְג ָּב ּה
ָּתוִ ים ָר ִּבים ְל ֶפ ֶלא
וְ ָכל ִמ ּלוֹת ַה ׁ ִּשיר ֲא ׁ ֶשר ִא ָּת ּה ִנ ְב ָרא.
ימן...
ַה ַּז ֶּמ ֶרת ִמ ֵּת ָ

ַּב ֲארו ָֹנ ּה ַה ָּכ ֵבד
יפה וָ ֶמ ׁ ִשי,
ש ְמלוֹת ְק ִט ָ
ִׂ
יטים ָּכל ֲע ִג ֵילי
ּוב ֵת ַבת ַה ַּת ְכ ׁ ִש ִ
ְ
ַד ָּמאר.
ְּב ַח ּלו ָֹנ ּה ַה ָּק ָטן
ִצ ּפוֹר ַה ׁ ִּשיר יו ֶֹר ׁ ֶשת
יה ׁ ָשר.
ּונים ֲא ׁ ֶשר ָא ִב ָ
ֶאת ָּכל ַה ִּנ ּג ִ
ימן,
ַה ַּז ֶּמ ֶרת ִמ ֵּת ָ
ׁשו ׁ ַֹש ַּנת ָה ַא ְר ָּג ָמן,
ישה ַּכ ָּל ִנּיוֹת וְ ׁ ִשיר ַה ֵּלל.
ַמ ִּג ׁ ָ
ּול ָך ָה ִא ׁיש ַה ׁ ָּשר
ְ
ַעל ָּכל ֲע ִג ֵילי ַד ָּמאר,
ש ָר ֵאל.
ת-עד ֵמ ֵא ֶרץ יִ ְ ׂ
ִהיא ַמזְ ֶּכ ֶר ַ

ּוב ִּמזְ מוֹר ַה ּגו ֶֹאה
ַ
יך ַה ֶּז ֶמר,
ִנ ׁ ְש ַמת ְנ ִס ְ
ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה ָל ּה ְל ָמאוֹר ַּב ֶּד ֶר ְך ָהעוֹ־
ָלה.
וְ ִהיא ֵא ָליו ֶל ָה ָבה,
יריו עו ֶֹר ֶמת
ִהיא ֶאת ׁ ִש ָ
ְלזֵ ר ֶא ָחד ָּגדוֹלְ ,ל ַא ֲה ָבה ְּגדו ָֹלה.
ימן...
ַה ַּז ֶּמ ֶרת ִמ ֵּת ָ

השיר :דודו ברק
הלחן :יאיר קלינגר
זה אחד משירי הדיוקנאות שאני
מרבה לצייר במילים.
השיר במקורו נועד לזמרת
שלווה ברטי.
אלא שהיא חששה לשיר על אגדה
בעודה בחייה( .השיר על אודות
הזמרת הלאומית שלנו
שושנה דמארי).
לימים נודע לגברי מזור ,אז יועצה
האמנותי של הזמרת ירדנה ארזי,
כי שושנה דמארי עתידה לקבל את
"פרס ישראל" לזמר העברי
ביום העצמאות הארבעים למדינה.
גברי הציע שירדנה תתייצב על
בימת "תאטרון ירושלים" לצדה של
דמארי ותשיר לכבודה את השיר.
יאיר קלינגר קשר לשיר לחן
מרשים.
ואכן ,ביום העצמאות תשמ"ח שרה
ירדנה לשושנה.
ליד הפסנתר ליווה המעבד
המוסיקלי של הטקס ,המלחין המנוח
יאיר רוזנבלום.
ההתרגשות הייתה רבה והשיר
היה לשיר ימים רבים.

מּול ַה ִּבימוֹת ַה ְּגבוֹהוֹת
אוֹתוֹ ָק ָהל קו ֵֹרא ָל ּה
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ימן
ׁ .28שו ׁ ַֹש ַּנת ֵּת ָ
ימן וְ ֶא ֶרץ ֶנ ֶגב,
ֵּת ָ
לּוח,
ָמחוֹז ָרחוֹק ׁ ָש ַ
"ך
אשית וְ ַה ָּת ָנ ְ
מו ֶֹל ֶדת ָה ֵר ׁ ִ
רּוח.
ֵּבין יְ ִריעוֹת ָה ַ
ׁ ָשם ֲא ִני נו ֶֹד ֶדת,
או ֶֹחזֶ ת ֵנ ֶבל ַמיִ ם,
ַּב ֶּמ ְר ָח ִבים ֲא ִני או ֶֹב ֶדת,
ֵּבין ַא ְר ַּבע רּוחוֹת ׁ ָש ַמיִ ם.
קוֹל ָרחוֹק עו ֶֹלה ִמן ַה ִּמ ְד ָּבר,
ָנכוֹן ְּכאוֹר ַה ׁ ַּש ַחר,
ַא ְב ָר ָהם ,יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב קו ְֹר ִאים
ִמ ָּכאן.
קוֹל ָרחוֹק עו ֶֹלה ִמן ַה ִּמ ְד ָּבר,
ַנ ְפ ׁ ִשי ׁ ֶש ִּלי לֹא ָנ ָחה,
"בו ִֹאי,
ישהּו קו ֵֹרא ִליּ :
ִמ ׁ ֶ
ימן,
ׁשו ׁ ַֹש ַּנת ֵּת ָ
ימן,
ׁשו ׁ ַֹש ַּנת ֵּת ָ
ימן".
ׁשו ׁ ַֹש ַּנת ֵּת ָ

28. Rose of Yemen
ׁשּוב ַה ְּס ֶנה ּבו ֵֹק ַע
ּומ ְעיָ ן נו ֵֹב ַע,
ַ
ּומן ֲא ִני טו ֶֹע ֶמת
ְּת ָמ ִרים ָ
צּורים לו ֶֹג ֶמת.
ּומיִ ֵמי ִ
ֵ
סּופה ִנ ְק ַל ַעת,
ֶאל ָ
רּוח ִמ ְת ַע ֶּצ ֶמת,
ָה ַ
ַליְ ׁ ִשימוֹן ֲא ִני ִנ ְכ ַנ ַעת,
ַעל ְנוֵ ה ְּד ָק ִלים חו ֶֹל ֶמת.

השיר :דודו ברק
הלחן :נחום היימן
לצד השיר "עגילי דמאר" שהוקדש
לשושנה דמארי מתייצב שיר זה
אשר הוא סיפור מסעה של הזמרת
לארץ ישראל מתימן הרחוקה.
במסע זה חלתה הילדה דמארי,
אך אמה לא הניחה לה לגווע
במדבר הרחוק
והעלתה את ציפור השיר שלנו אל
חוף מבטחים.
שושנה עצמה שרה את ספור
מסעה.

קוֹל ָרחוֹק...
ַה ְר ֵחק עו ִֹדי ּפו ַֹס ַעת,
סו ֶֹע ֶרת וְ ִנ ְר ַּג ַעת,
ֶאל ַא ְר ַּבע ִא ָּמהוֹת,
ֶאל ַא ְר ַּבע ִא ּמו ַֹתי ֲא ִני נו ַֹס ַעת.
לֹא ַעל ְּכ ַנף ַה ֶּנ ׁ ֶשר,
לֹא ַעל ַמ ְר ַבד ַה ֶּק ֶסם,
ֶאל ֶא ֶרץ או ֲֹה ַבי,
ֶאל ֶא ֶרץ ֲאבו ַֹתי ֲא ִני ִנ ְכ ֶנ ֶסת.
קוֹל ָרחוֹק...
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הּודה ַה ֵּלוִ י
ַ .29ר ִּבי יְ ָ
טּוד ָלה,
זֶ ה ָהיָ ה ָּב ִעיר ֶ
אּולי קו ֵֹדר.
יוֹם ָּב ִהירַ ,
ִמי יִ ְד ֶמה ָל ּה? ִמי יִ ׁ ְשוֶ ה ָל ּה?
ָּב ּה נו ַֹלד ַה ְמ ׁשו ֵֹרר.
ְּב ַח ְצרוֹת ַא ְרמוֹן ַה ֶּמ ֶל ְך
ירי ּדו ִֹדים.
הּוא ָק ׁ ַשר ׁ ִש ֵ
ׁ ְשמוֹ יָ ָצא ְּב ָכל ַה ֶּפ ֶל ְך:
הּודי".
"ה ְמ ׁשו ֵֹרר ַהיְּ ִ
ַ
("צּיוֹן ֲהלֹא ִּת ׁ ְש ֲא ִלי ִל ׁ ְשלוֹם)"...
ִ
הּודה ַה ֵּלוִ י,
הוֹ ַר ֵּבנּו יְ ָ
ְל ִצּיוֹן ִּכ ּנוֹר ַא ָּתה וְ תֹף ִמ ְריָ ם.
יך ׁ ֶש ִבי?
יך ָה ַל ְכנּו ַא ֲח ֶר ָ
ֵא ְ
ש ְמ ָחהַּ ,ב ֲא ָנ ָחהִ ,מ ָּים ֶאל יָ ם.
ְּב ִ ׂ
ָאז ִה ְד ִרים הּוא ֶאל ְּג ָר ָנ ָדה
ּול ִא ְּבן ֶעזְ ָרא ׁ ָשר.
ְ
ַא ַחר ָּכ ְך ַּד ְר ּכוֹ ָנ ָד ָדה
שר.
ְל ֶס ִב ְיליָ הֶ ,אל ַה ַּ ׂ
ִּב ְמ ָל ִכים ִה ְצ ִליף הּוא ֶצ ֶלף
ְּכמוֹ ְּבע ֶֹקץ ַע ְק ַר ִּבים.
ּוב ַליְ ָלהַ ,ליְ ָלה ֶא ֶלף,
ְ
הּוא ָּפ ַג ׁש ֶאת ַה ִּת ׁ ְש ִּבי.

"צּיו ָֹנה".
ַה ִּת ׁ ְש ִּבי ָא ַמרִ :
ַה ֵּלוִ י ָנ ַהג ַּכ ִּדין.
וְ ִנ ְפ ַרד ִמ ּדוֹן וְ דו ָֹנה
הּודים.
ּומ ָּכל ַהּיְ ִ
ִ
ָנח ׁ ָש ָעה ַק ָּלה ְּב ֵע ֶר ְך
ְּבטו ֵֹלדוֹ ַה ׁ ְּש ֵכ ָנה.
וְ ַא ַחר יָ ָצא ַל ֶּד ֶר ְך
ּוב ִפיו ְּת ִפ ָּלה ְק ַט ָּנה.
ְ

29. Rabbi Yehudah Halevy
יֵ ׁש או ְֹמ ִרים ,יָ ׁ ַשב ָל ֶב ַטח
דּורה.
ְּב ָק ִהיר ַה ֲה ָ
יֵ ׁש או ְֹמ ִריםִ ,נ ְר ַמס ְל ֶפ ַתע
ירה.
מּול ַה ּכ ֶֹתל ַּב ִּב ָ
ׁ ִשיר ָּכ ַתב ִל ְכבוֹד ַה ַּייִ ן,
ׁ ִשיר ַל ֵּי ֶצרִ ׁ ,שיר ַל ָּים.
ירּוש ַליִ ם,
ׁ ִשיר ָּכ ַתב ִל ׁ ָ
וְ אוֹתוֹ ׁ ָש ִרים ּ ֻכ ָּלם:
("צּיוֹן ֲהלֹא ִּת ׁ ְש ֲא ִלי ִל ׁ ְשלוֹם)"...
ִ

הוֹ ַר ֵּבנּו...
הוֹ ַר ֵּבנּו...
הּודי קו ְֹרדו ָֹבה
וְ ַעל יְ ֵ
הּוא ֵּב ֵר ְךַ ,על ִנ ׁ ְש ָמ ָתם.
הּוא ָּבכֹה ָּב ָכה ָלש ׂ ַֹבע,
יַ ַחד ִעם ַּג ֵּלי ַהּיָ ם.
ְּבבוֹאוֹ ַל ֲא ֶל ְּכ ַס ְנ ְּד ִרּיָ ה
ְּבוַ ַּדאי ָח ַרז עוֹד ׁ ִשיר.
ִהיא ָהיְ ָתה לוֹ ְל ַק ַּפ ְנ ְד ִרּיָ ה,
ְּב ַד ְר ּכוֹ ָל ִעיר ָק ִהיר.

השיר :דודו ברק
הלחן :משה וילנסקי
שנים רבות קיוויתי לכתוב שירים
עם המלחין משה וילנסקי .מסרתי
לידיו כמה מהם ,האחד "מידת
הרחמים" הוקלט ואחרים לא נודע
גורלם.
לימים גלשתי אל האתר המרשים
של וילנסקי ,אתר שהקים לזכרו
וליצירתו הענפה "בית הספרים
הלאומי" של האוניברסיטה
העברית בירושלים.
והנה בעודי פותח את פנקסיו
שבהם רשומים בכתב ידו שמות
השירים שהלחין ותאריכי ההלחנה
מצאתי שיר שלי על אודות רבי
יהודה הלוי ,שיר שהפקדתי בידיו
בשנת .1975
מיד פניתי אל הדוקטור גילה
פלם מארכיון המוסיקה העצום
של האוניברסיטה העברית והיא
נחפזה לשלוח לי את תווי השיר
ומילותיו.
מכאן פניתי למלחין והמעבד
הפסנתרן שמעון כהן והוא הקליט
למעני את הלחן על גבי תקליטור.
הזמרת המופלאה גילה בשארי
שרה את השיר לראשונה בערב
שהוקדש לשיריי בעיר "ראש העין".

הוֹ ַר ֵּבנּו...

הוֹ ַר ֵּבנּו...
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ֵ .30ל ְך ְל ָך
ֵל ְך ְל ָך
ֵל ְך ְל ָך,
ָּכל ַה ְּד ָר ִכים ׁ ֶש ְּל ָך,
ָּכל ָהעו ָֹלם ׁ ֶש ְּל ָך,
ֵל ְך ְל ָך.
ֵל ְך ְל ָך
ִמ ָּים ֶאל יָ ם ֵמ ַהר ֶאל ַהר
ֵל ְך ְל ָך
ֶאל ַה ָּמקוֹם ֲא ׁ ֶשר א ַֹמר
ֵל ְך ְל ָך
ֶאל ַה ָּמקוֹם ֲא ׁ ֶשר א ַֹמר
י-שם ֵּבין ְנאוֹת ִמ ְד ָּבר
ֵא ׁ ָ
ַה ְר ֵחק ְּב ֶא ֶרץ ַה ִּכ ָּכר.
ֵל ְך ְל ָך
ֵל ְך ְל ָך,
ָּכל ַה ְּד ָר ִכים ׁ ֶש ְּל ָך,
ָּכל ָהעו ָֹלם ׁ ֶש ְּל ָך,
ׁ ֶש ְּל ָך ַעד יוֹם מו ְֹת ָך.
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30. Go your way
ֵל ְך ְל ָך
תּולים
ֶאל ֶּכ ֶרם ֲע ָנ ִבים ׁ ְש ִ
ֵל ְך ְל ָך
ְל ׁ ָשם יֵ ְלכּו ָּכל ַה ְּנ ָח ִלים
ֵל ְך ְל ָך
ְל ׁ ָשם יֵ ְלכּו ָּכל ַה ְּנ ָח ִלים
וְ ַה ׁ ָּש ַמיִ ם ַה ְּכ ֻח ִּלים
ַה ְר ֵחק ֵּבין ָּכל ַה ִּמ ׁ ְשעו ִֹלים.

ֵל ְך ְל ָך
ֵל ְך ְל ָך,
ָּכל ַה ְּד ָר ִכים ׁ ֶש ְּל ָך,
ָּכל ָהעו ָֹלם ׁ ֶש ְּל ָך,
ׁ ֶש ְּל ָך ַעד יוֹם מו ְֹת ָך.

השיר :דודו ברק
הלחן :אפי נצר
בארץ התקיים פסטיבל שירי תנ"ך
חד-פעמי אי-שם בראשית שנות
השבעים של המאה העשרים.
המלחין אפי נצר הציע לי לשתף
עימו פעולה.
צמד "הפרברים" הוא שהוליך
את השיר למחוזות המקרא הן
בזמרתם המושלמת והאקזוטית הן
במקצבו של השיר האתני החי.

ֵל ְך ְל ָך
ֵל ְך ְל ָך,
ָּכל ַה ְּד ָר ִכים ׁ ֶש ְּל ָך,
ָּכל ָהעו ָֹלם ׁ ֶש ְּל ָך,
ׁ ֶש ְּל ָך ַעד יוֹם מו ְֹת ָך.
ֵל ְך ְל ָך
ירה
ְל ׁ ָשם ִּת ַּסע ִצ ּפוֹר ׁ ִש ָ
ֵל ְך ְל ָך
ֶאל ֶּד ֶר ְך ֶא ֶרץ ַה ּתו ָֹרה
ֵל ְך ְל ָך
ֶאל ֶּד ֶר ְך ֶא ֶרץ ַה ּתו ָֹרה
ַא ׁ ְש ֵרי או ָֹת ּה ַה ְּמכו ָֹרה
ֲא ׁ ֶשר או ְֹת ָך ְל ׁ ָשם ֶא ְק ָרא.
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ֶ .31א ֶרץ ְמכו ָֹרה
ֶא ֶרץ ְמכו ָֹרה,
ַעל ַה ּטוֹב וְ ַעל ָה ַרע,
בּורה וְ ַה ּמו ֵֹפת
ַעל ָהעֹז וְ ַה ְּג ָ
(וְ ַה ּמו ֵֹפת),
ֶא ֶרץ יְ ָק ָרה,
ַּגם ְּב ֵעין ַה ְּס ָע ָרה,
יֵ ׁש ָל ְך ִּדין וְ יֵ ׁש ַּד ָּין וְ יֵ ׁש ׁשו ֵֹפט,
(יֵ ׁש ָל ְך ִּדין וְ יֵ ׁש ַּד ָּין וְ יֵ ׁש ׁשו ֵֹפט).
הּובה,
ֶא ֶרץ ֲא ָ
ּובה,
ּובין ְּת ׁש ָ
ידה ֵ
ֵּבין ִח ָ
יבה ׁ ָש ִנים ֵאין ְספֹר
ְמגֻ ֶדּ ֶרת ְּב ֵא ָ
(ש ִנים ֵאין ְספֹר),
ָׁ
יך,
ֶא ֶרץ וְ עוֹד ֵא ְ
יך זֶ ה ָּבאּו ִמ ִּק ְר ֵבּ ְך
ֵא ְ
ּומ ָב ְר ֵכ ְך ִמ ּדוֹר ְלדוֹר,
או ְֹר ֵר ְך ְ
ּומ ָב ְר ֵכ ְך ִמ ּדוֹר ְלדוֹר).
(או ְֹר ֵר ְך ְ
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31. Homeland
ֵא ַליִ ְך ׁ ַש ְבנּוְ ,מכו ָֹרה,
ֵמ ַא ְר ַּבע ַּכ ְנפוֹת ֵּת ֵבל,
ָּב ְך ָל ַט ַעת ְּברו ֹׁש וְ ת ֶֹמר ׁ ֶש ֵּמ ֵצל.
ֵא ַליִ ְך ׁ ַש ְבנּוְ ,מכו ָֹרה,
ְלזַ ֵּמר ָל ְך ׁ ִשיר ַה ֵּלל,
ִל ׁ ְשלו ֵֹמ ְך ֵמע ֶֹמק ֵלב ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל,
ִל ׁ ְשלו ֵֹמ ְך ֵמע ֶֹמק ֵלב ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל.
ֶא ֶרץ ְמכו ָֹרה,
ּכֹה ֻמ ֶּכ ֶרת וְ זָ ָרה,
(ל ִה ְת־
שם ְ
ּומּוא ָרה ְל ִה ְת ַּב ֵּ ׂ
ָ
ֲאפ ָֹרה
שם),
ַּב ֵּ ׂ
ֶא ֶרץ ַנ ֲע ָרה,
ירה
ַה ׁ ִּש ְפ ָחה וְ ַה ְּג ִב ָ
דּורה יְ ַפת ַה ׁ ֵּשם,
ישה ַה ֲה ָ
ַה ְּק ׁ ִש ׁ ָ
דּורה יְ ַפת ַה ׁ ֵּשם).
ישה ַה ֲה ָ
(ה ְּק ׁ ִש ׁ ָ
ַ

ֶא ֶרץ ִּת ְפ ַא ְר ִּתי,
ּיּוכי וְ ִד ְמ ָע ִתי,
ִח ַ
ש ְמ ָח ִתי
יְ גו ִֹני ֲא ׁ ֶשר ֶאת ִ ׂ
ִּב ׁ ְש ֵּתי יָ ָדיו לו ֵֹפת,
ֶא ֶרץ ְמכו ָֹרה,
ַעל ַה ּטוֹב וְ ַעל ָה ַרע,
בּורה וְ ַה ּמו ֵֹפת,
ַעל ָהעֹז וְ ַה ְּג ָ
בּורה וְ ַה ּמו ֵֹפת).
(על ָהעֹז וְ ַה ְּג ָ
ַ

השיר :דודו ברק
הלחן :נחום היימן
שיר שנכתב בהזמנתו של פסטיבל
המחולות ב"כרמיאל" בשנת .2004
השיר זכה לשני לחנים -
האחד של מוני אמריליו בפי
ניצה טרמין,
והאחד של נחום היימן בביצוע חני
ליבנה והוא שליווה את הפסטיבל.
תוויו מופיעים כאן.

ֵא ַליִ ְך ׁ ַש ְבנּו...
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 .32וְ ׁשּוב ִא ְּת ֶכם

32. With you again

וְ ׁשּוב ִא ְּת ֶכם
ֵנ ֵצא ִל ְראוֹת ָּבאוֹר,
וְ ׁשּוב ִא ְּת ֶכם
ִנ ְרקֹד ֶאת ָּכל ַה ַּליְ ָלה,
יכם
ִּכי ֲא ֵל ֶ
ָר ִצינּו ַל ֲחזֹר.

וְ ׁשּוב ִא ְּת ֶכם
ּואר,
ַּב ַּביִ ת ַה ּמ ָ
וְ ׁשּוב ִא ְּת ֶכם
ִּכי ֶּד ֶר ְך ֵאין ַא ֶח ֶרת,
יכם
וַ ֲא ֵל ֶ
יּושר.
ירנּו זֶ ה ׁ ַ
ׁ ִש ֵ

וְ ׁשּוב ִא ְּת ֶכם
ִעם ֶע ֶרב ִנ ְתעו ֵֹרר,
וְ ׁשּוב ִא ְּת ֶכם
ש ַמח ּ ֻכ ָּלנּו יַ ַחד,
ִנ ְ ׂ
יר ֶכם
ּול ׁ ִש ְ
ְ
ָנ ׁ ִשיב ִּפזְ מוֹן חוֹזֵ ר.

וְ ׁשּוב ִא ְּת ֶכם
ִל ְנ ׁשֹם ֶאת ַה ָּכחֹל,
וְ ׁשּוב ִא ְּת ֶכם
ַּב ֶּד ֶר ְך ַה ּ ֻמ ֶּכ ֶרת,
ִה ֵּנה יו ְֹמ ֶכם
זו ֵֹר ַח וְ ָגדוֹל.

וְ ׁשּוב ִא ְּת ֶכם
וְ ׁשּוב ִא ְּת ֶכם
יכם
וְ ׁ ָשלוֹם ֲע ֵל ֶ
וְ ָע ֵלינּוַ ,על ּ ֻכ ָּלנּו,
וְ ׁשּוב ִא ְּת ֶכם
וְ ׁשּוב ִא ְּת ֶכם
ֲא ַנ ְחנּו ׁ ֶש ָּל ֶכם
ירים ׁ ֶש ָּלנּו.
וְ כֹל ַה ׁ ִּש ִ

וְ ׁשּוב ִא ְּת ֶכם...
וְ ׁשּוב ִא ְּת ֶכם
ִעם ֶע ֶרב ִנ ְתעו ֵֹרר
וְ ׁשּוב ִא ְּת ֶכם
ש ַמח ּ ֻכ ָּלנּו יַ ַחד,
ִנ ְ ׂ
יר ֶכם
ּול ׁ ִש ְ
ְ
ָנ ׁ ִשיב ִּפזְ מוֹן חוֹזֵ ר.
וְ ׁשּוב ִא ְּת ֶכם...
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השיר :דודו ברק
הלחן :נורית הירש
ניצחון נהדר של אילנית ונורית הירש וגם
שלי.
הדבר היה באולימפיאדת הזמר הבין-
לאומית באתונה ,יוון ,יולי .1971
האירוע התרחש באצטדיון פנתינייקו ,הוא
האצטדיון שאליו הגיעו בסיום ריצתם אצני
המרתון של אולימפיאדת .2004
הפסטיבל הנפלא הזה ארך שלושה ימים,
ורק בערב האחרון נודע מי הן שלוש
המדינות הזוכות.
בין השופטים היו :מנצח המקהלות הנודע ריי
קוניף והזמרת הצרפתייה מיריי מטייה.
בין האמנים שהופיעו בחלק האמנותי,
מלבד מיריי מטייה היו :
הזמר האיטלקי מסימו רנייארי ,התאומות
מגרמניה  -האחיות קסלר ,זמר לבנוני
שנודע בארצו ולהקת "המרמלדה".
אילנית שלנו ,שהגיעה לפסטיבל עם יבלת
קטנה על מיתרי גרונה ,כמעט "פספסה"
את הביצוע בחזרה הגנרלית.
אך בהופעה התעלתה וזיכתה אותנו בפרס
השלישי אחרי הזמרות מברזיל ומאנגליה.
(אנטישמיות ,אלא מה?).
כל אתונה יצאה במחול ההורה לאורן של
אבוקות שהובערו .אילנית הבטיחה לי
אישית וחרישית שהיא תעלה את אתונה
באש ואכן כך היה.
נורית ,אילנית ואנוכי-שלושתנו זכינו
במדליות זהב שעליהן הוטבעה דמותו
של דוד המלך .זר דפנה לראשו ונבל
בידיו( .ואולי אחד האלים היווניים הוא
זה?) .אף קיבלנו תעודות קלף מרשימות
וכסף רב ,כסף לא מגונה שסייע לי בשנת
הלימודים הראשונה באוניברסיטה העברית
בירושלים .בתוך שבועות ספורים הוקלט
השיר בשלוש שפות (יוונית ,טורקית,
ספרדית) ,ועל התוויות נכתב כאילו דבר של
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מה בכך :מילים ולחן  -עממי.

ָ .33ל ָּמה ָּכ ָכה?

?33. Why so

ָל ָּמה ָּכ ָכה?
לֹא יו ַֹד ַעת
אּולי.
ָּכ ָכה ְס ָתם ַ
ָל ָּמה ָּכ ָכה?
ָּכ ָכה ָל ָּמה
ְּכ ָבר ִנ ְמ ַאס ִליַּ ,די.

ָל ָּמה ְּבר ֶֹגז?
לֹא יו ַֹד ַעת
ְּבר ֶֹגז ִעם ּ ֻכ ָּלם.
ָל ָּמה ְּבר ֶֹגז?
ְּבר ֶֹגז ָל ָּמה
ְּבר ֶֹגז ְלעו ָֹלם.

ָל ָּמה ַּדוְ ָקא?
לֹא יו ַֹד ַעת
ַּדוְ ָקא ְל ַה ְר ִּגיז.
ָל ָּמה ַּדוְ ָקא?
ַּדוְ ָקא ָל ָּמה
ַּדוְ ָקא ְל ַה ְכ ִעיס.

ָל ָּמה ָּכ ָכה ַה ְּגדו ִֹלים...

ָל ָּמה ָּכ ָכה ַה ְּגדו ִֹלים
ׁשו ֲֹא ִלים וְ ׁשו ֲֹא ִלים
וְ נו ָֹרא ְמ ַב ְל ְּב ִלים ִלי ֶאת ַה ּמ ַֹח?
ָל ָּמה ּכו ַֹבע?
לֹא יו ַֹד ַעת
ּכו ַֹבע ֶט ְמ ֶּבל ְס ָתם.
ָל ָּמה ּכו ַֹבע?
ּכו ַֹבע ָל ָּמה
ְס ָתם ִּב ׁ ְש ִביל ַה ָּים.
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השיר :דודו ברק
הלחן :שייקה פייקוב
שיר הילדים המנצח מפסטיבל
הילדים הראשון בארץ שהיה
בשנת .1970
אבי טולדנו צעיר לימים ועירית
ענבי ,אז ילדונת בראשית דרכה
האמנותית ,זימרו.
השניים עלו על בימת "היכל
התרבות" בתל אביב ושרו את
הננסנס שלי בחן ובהתלהבות.
בקלי קלות גרפו את הפרס
הראשון.

ָל ָּמה יוֹיוֹ?
לֹא יו ַֹד ַעת
יוֹיוֹ זֶ ה ֶנ ְח ָמד.
ָל ָּמה יוֹיוֹ?
יוֹיוֹ ָל ָּמה
ַּתן ִלי עוֹד ֶא ָחד.
רּותי?
ָל ָּמה ִ
לֹא יו ֵֹד ַע
לֹא ַא ִּגיד ְל ָך.
רּותי?
ָל ָּמה ִ
רּותי ָל ָּמה
ִ
ִהיא לֹא ִּב ׁ ְש ִב ְיל ָך.
ָל ָּמה ָּכ ָכה ַה ְּגדו ִֹלים.
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פרחים בקנה
פרחים בקנה

Flowers in the gun barrel
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ְּ .34פ ָר ִחים ַּב ָּק ֶנה

34. Flowers in the gun barrel

ְּכ ׁ ֶש ָא ִביב ִנ ְר ָדּם
יֵ עוֹר ְּב ִחּוָ רוֹן
שדוֹת ָה ֵא ׁש יִ ַּתם
ִּב ְ ׂ
ַה ְּק ָרב ָה ַא ֲחרוֹן,
ּוב ֶֹקר ֶנ ְה ָּדר
ִמן ַה ִּב ְק ָעה ָל ָהר
ָאז יַ ֲע ֶלה ְּבזֶ ֶמרְּ ,ברֹן.

ַה ַח ָּי ִלים ָל ִעיר
יַ ִּגיעּו ְּב ַעם ָרב
ִעם ְנ ָערוֹת וָ ׁ ִשיר
וְ ִעם ִּפ ְר ֵחי-זָ ָהב,
וְ ָכל ֲא ׁ ֶשר ֶא ְתמוֹל
ּושכוֹל
יָ ַדע ַמ ְכאוֹב ׁ ְ
ּוק ָרב.
לֹא עוֹד יֵ ַדע ׁ ַש ֶּל ֶכת ְ

יח,
ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש יִ ּדֹם ֵּבין ַע ָּזה ְל ָר ִפ ַ
יָ ֵר ַח יַ ְל ִּבין ַעל ִּפ ְס ַּגת ַה ֶח ְרמוֹן,
יח,
ּובנוֹת ַּב ְּצ ִר ַ
ְּפ ָר ִחים ַּב ָּק ֶנה ָ
יָ ׁשּובּו ָל ִעיר ַחּיָ ִלים ְּב ָהמוֹן.

יח...
ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש יִ ּדֹם ֵּבין ַע ָּזה ְל ָר ִפ ַ

יַ ְל ָּדה ַא ַחת ְק ַט ָּנה
ּוביָ ָד ּה זֵ ִרים
ְ
ָל ִעיר ַה ְּל ָב ָנה
ירים,
ֵּת ֵצא ָאז ְּב ׁ ִש ִ
ּול ַחּיָ ל ִנ ְר ָּג ׁש
ְ
שים ַס ְביוֹן ַּב ַּד ׁש,
ָּת ִ ׂ
ירים.
וְ ַה ׁ ָּש ַמיִ ם ּכֹה ְּב ִה ִ

השיר :דודו ברק
הלחן :אפי נצר
שיר זה נכתב בתום שירותי הצבאי
ב"גלי צה"ל".
המלחין אפי נצר מסר את השיר
ל"להקת התותחנים".
לאחר שובי מארצות הברית,
מלימודי טלוויזיה ,הקליטה הלהקה
את השיר.
זכור לי שהסולנית הזהובה,
יהודית שוורץ" ,צעקה" את השיר
לדורות ,כיוון שהגיעה אל האולפן
אחוזת שפעת וגרונה ,אש צורבת.
השיר זכה לביצועים רבים ובהם
של להקת "אתניקס" ,של רותי נבון
ושל "סבלימינל והצל" ,אשר הביאו
את השיר אל ה"ראפ".
לא שיערתי בנפשי שהשיר ייכלל
בין חמשת השירים הגדולים
ביותר של הלהקות הצבאיות בכל
הזמנים .הללויה!!!

יח...
ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש יִ ּדֹם ֵּבין ַע ָּזה ְל ָר ִפ ַ
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ַ .35ל ָּצפוֹן ְּב ַא ֲה ָבה
ּיּוך ַא ֲחרוֹן ַל ֶח ְרמוֹן
ְּכ ׁ ֶש ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש ִח ְ
רּוח ׁ ֶשל ְס ָתו,
ִּת ׁ ְש ַלח ְּביוֹם ַ
יְ ַצ ְל ֵצל ֵט ֵלפוֹן ְּב ִפ ּקּוד ַה ָּצפוֹן,
זֶ ה ֲא ַנ ְחנּו ֵמ ֵע ֶבר ַל ַּקו.
ַא ְּתֲ ,א ִני וְ ַהח ֶֹרף ַנזְ ִמין ׁ ָשם ַא ְרמוֹן
ַעל ַהר ֲע ָר ֶפל וְ ָע ָנן,
ׁ ָשם ָח ָצב וְ ַכ ְר ּכֹם יִ ְפ ְרחּו ְּב ָהמוֹן
ּיּוכים יִ ׁ ְש ְלחּו ְּב ָל ָבן.
ִח ִ
ֶא ֶלף ׁ ִשיר ַל ָּצפוֹן ִמ ּגו ָֹלן ַעד ֶח ְר־
מוֹן,
ַעד ִּכ ֶּנ ֶרת וְ ַעד ָל ָר ָמה,
ְנזַ ֵּמר וְ ַה ׁ ִּשיר יַ ְע ִּפיל ְל ַע ּמוֹן,
יְ ַה ְד ֵהד ַעד ִמ ְד ַּבר ַה ׁ ְּש ָמ ָמה.

ֶא ֶלף ׁ ִשיר ַל ָּצפוֹן...
יוֹם יָ בוֹא וְ ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש יָ ִציץ ַחיְ ָכ ִני,
יֵ ְרדּו ַה ׁ ְּש ָל ִגים ֵמ ָה ִרים
ּופ ָל ִגים יִ זְ ְרמּו ֵּבין ִּפ ְר ֵחי ִצ ְבעו ִֹני
ְ
ַּב ׁ ְּש ִב ִילים ַה ְּכ ֻח ִּליםַ ,ה ָּק ִרים.
ַא ְּתֲ ,א ִני וְ ַהח ֶֹרף ַה ַּביְ ָתה חוֹזְ ִרים,
ׁ ָשלוֹם ָל ְך ַמ ְמ ֶל ֶכת ַה ְּכפוֹר.
ַח ָּי ֵלי ַה ָּצפוֹןִ ,נ ְת ָר ֶאה ֶּב ָה ִרים,
ַּב ׁ ָּש ָנה ַה ָּב ָאה ַנ ֲחזֹר.

35. To the north with love

השיר :דודו ברק
הלחן :נורית הירש
פגישה ראשונה עם נורית הירש,
המלחינה המחוננת.
שנינו צעירים לימים ,במכנסי
התעמלות כחולים של ארץ ישראל
היפהפייה והנשכחת,
מחליפים רשמים ,שירים ,מילים,
נעימות ואת הידד הנעורים.
זה הלהיט הראשון שלי במצעדי
הפזמונים ,בביצועו של יגאל בשן,
אז חייל ב"להקת פיקוד הצפון".
לימים בביצועה המרגש של שרית
חדד היה השיר להמנונה של
מלחמת שלום הגליל השנייה.

ֶא ֶלף ׁ ִשיר ַל ָּצפוֹן...

ְּב ִמזְ ֶח ֶלת ׁ ֶשל ֶק ַרח ִל ְצ ִליל ַּפ ֲעמוֹן
ירנּו עו ֶֹנה ְּב ׁ ַש ְלוָ ה,
ׁ ִש ֵ
ְנ ַט ֵּפס ַעל ִּג ְל ּב ַֹעָּ ,תבוֹר וְ ַע ְצמוֹן
ירת ַחּיָ ִלים ְמ ַלּוָ ה.
וְ ׁ ִש ַ
ירת ַה ָּצפוֹן ָה ָרחוֹק
ְמ ַלּוָ ה ֶאת ׁ ִש ַ
ׁ ֶשל ֶא ֶרץ נו ׁ ֶֹש ֶבת וָ קֹר,
ְּת ַח ֵּמם וְ ַת ְד ִליק ֶאת ִל ֵּבנּו ִל ְצחוֹק
רּוח ָאפֹר.
וְ ָת ֵמס ַמ ַּצב ַ
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ת-אגוֹז
ַ .36ס ֶּי ֶר ֱ
ְל ַמ ְע ָלה ָּב ָהר ְּכ ָבר ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש ׁשו ַֹק ַעת
רּוח ׁ ֶשל ֶע ֶרב ּפו ֵֹרץ ִמן ַהחֹם,
וְ ַ
ת-אגוֹז ֶאת ַה ֶּד ֶר ְך יו ַֹד ַעת,
ַס ֶּי ֶר ֱ
ִּכי ָּב ּה ִהיא ָה ְל ָכה ַּגם ֶא ְתמוֹלַּ ,גם ׁ ִש ְל ׁשֹם.
ָּכל ִמי ׁ ֶש ַּד ְר ּכוֹ ְּכ ָבר ָעיְ ָפה ֵּב ָינ ַתיִ ם
ּומ ַּליְ ָלה קו ֵֹדר
ִמּיוֹם ְמ ָפ ֵר ְך ִ
ָמ ָחר יְ ַח ֵּי ְך לוֹ ַהּיוֹם ׁ ִש ְב ָע ַתיִ ם,
ִּכי זוֹ ְּת ִה ַּלת ַה ַחיָּ ל ׁ ֶשחוֹזֵ ר.
ת-אגוֹז יֵ ׁש ְק ִל ָּפה ְק ָצת ָע ָבה
ְל ַס ֶּי ֶר ֱ
ַא ְך ֵלב ׁ ֶשל זָ ָהב וַ ֲהמוֹן ַא ֲה ָבה.
ּוח
י-ח ָּמ ִנית וְ ַת ּפ ַ
ֵּבינוֹת ַמ ָּט ֵע ַ
קּוחה וְ ַה ּד ֶֹפק הו ֵֹלם,
ָה ַעיִ ן ְּפ ָ
תּוח,
אּולי ַּב ִּמ ְדרוֹן ָה ֲאוִ יר ׁשּוב ָמ ַ
ַ
ֲא ָבל ַה ּמו ׁ ָֹשב ׁ ֶש ִּמ ּמּול ְּכ ָבר חו ֵֹלם.

36. The “Egoz” commando unit
ת-אגוֹז יֵ ׁש ְק ִל ָּפה ְק ָצת ָע ָבה
ְל ַס ֶּי ֶר ֱ
ַא ְך ֵלב ׁ ֶשל זָ ָהב וַ ֲהמוֹן ַא ֲה ָבה.
ַר ִּבים ַה ָּי ִמים ׁ ֶש ּטו ְֹב ִלים ַרק ִּב ְת ֵכ ֶלת,
ֲא ׁ ֶשר טוֹב ָהיָ ה ָּבם ִל ְפצ ַֹח ְּב ׁ ִשיר,
ַא ְך ַעל ִּד ְב ָר ֵתנּו ִנזְ ּכֹר ָּבם ֶאת ֵא ֶּלה
ֲא ׁ ֶשר אוֹר ַהּיוֹם ׁשּוב ָל ֶהם לֹא יָ ִאיר.
ְל ַמ ְע ָלה ָּב ָהר ְּכ ָבר ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש ׁשו ַֹק ַעת
רּוח ׁ ֶשל ֶע ֶרב ּפו ֵֹרץ ִמן ַהחֹם,
וְ ַ
ת-אגוֹז ֶאת ַה ֶּד ֶר ְך יו ַֹד ַעת,
ַס ֶּי ֶר ֱ
ִּכי ָּב ּה ִהיא ָה ְל ָכה ַּגם ֶא ְתמוֹלַּ ,גם ׁ ִש ְל ׁשֹם.

השיר :דודו ברק
הלחן :אפי נצר
בעקבות המנונים שנכתבו
בראשית שנות השבעים לסיירות
ולגדודים,
פנתה "סיירת אגוז" אל אפי נצר
ואלי בבקשה שנתאר בשיר את
מעשיה ומעלליה.
בערב שבו חדרנו עם הסיירת
לעומק הלבנון נפלו שניים
מבחוריה של הסיירת.
עוד באותו הלילה כתבתי באחת
את ההמנון ,והוא לסיירת זיכרון
וגלעד.
שרים:
יגאל בשן ו"להקת פיקוד הצפון".

ת-אגוֹז יֵ ׁש ְק ִל ָּפה ְק ָצת ָע ָבה
ְל ַס ֶּי ֶר ֱ
ַא ְך ֵלב ׁ ֶשל זָ ָהב וַ ֲהמוֹן ַא ֲה ָבה.

ַה ַּליְ ָלה יַ ְח ּדֹר ַה ִּסּיּור ֶאל ָהע ֶֹמק,
ימי ַהּיַ ְר ֵּדן,
ָמ ָחר ׁשּוב יִ ְצ ַלח ֶאת ֵמ ֵ
וְ ׁשּוב יַ ֲחזֹר ֶאל ַה ּסּוף וְ ַה ּג ֶֹמא
ְּכ ׁ ֶש ּב ֶֹקר ָח ָד ׁש ַעל ָה ָהר יְ ַנ ֵּגן.
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ש ָר ֵאל
ָ ׁ .37שלוֹם ַעל יִ ְ ׂ
ַה ְד ִליקּו אוֹר ָּב ְרחוֹבוֹת
וְ ׁ ִשיר זַ ְּמרּו ָּב ִעיר,
ָמ ָחר ַעל ְּפ ֵני ָּכל ַה ִּת ְקווֹת
יע יוֹם ָּב ִהיר,
יַ ְפ ִצ ַ
ִמ ׁ ּשו ָֹב ִכים יַ ְג ִּביהוּ ָאז
י-ל ָבן
ִר ּבוֹא יו ֵֹנ ָ
וְ ׁ ֶש ֶמ ׁש ְנ ִק ָּיה ִמ ָּפז
ִּת ְק ָרא ִמ ּתו ְֹך ָע ָנן:

ִאם ַל ָּמ ָחר ׁ ָשלוֹם יָ בוֹא
ַעד ַּת ּמּו ַה ּדוֹרוֹת,
ִמן ָה ָר ָמה ַעד ַהר ְנבוֹ
ַה ְד ִליקּו ְמדּורוֹת,
ֹאמר
ָאז ַהר ֶאל ַהר ׁ ָשלוֹם י ַ
וְ אוֹר ָּגדוֹל יָ ֵהל
ְּכ ׁ ֶשּיוֹם ָח ָד ׁש יִ זְ ַרח ָמ ָחר
ש ָר ֵאל.
ַעל ָּכל ֵּבית יִ ְ ׂ

ׁ ָשלוֹםָ ׁ ,שלוֹם,
ש ָר ֵאל,
ׁ ָשלוֹם ַעל יִ ְ ׂ
ירי ַה ֵּלל,
ִא ְמרּוִ ,א ְמרּו ׁ ִש ֵ
ש ָר ֵאל!
ׁ ָשלוֹםָ ׁ ,שלוֹם ַעל יִ ְ ׂ

ׁ ָשלוֹםָ ׁ ,שלוֹם...

ְּכ ׁ ֶש ָּי ִאיר יוֹם ׁ ֶשל זָ ָהב
ּוב ָר ָמה,
ָּב ָהר ָ
ּוק ָרב
ֲחגוֹר ָּפ ְרקּו ֵמ ֵא ׁש ְ
ּומן ַה ִּמ ְל ָח ָמה,
ִ
ֲעדּו זֵ ִרים ָאדֹםָ ,ל ָבן,
ירה
ּובוֹאּו ְּב ׁ ִש ָ
ִעם ַנ ֲערוֹת ַה ְּכ ָר ְך ּ ֻכ ָּלן
ּוא ָרה.
ָל ִעיר ַה ּמ ָ

37. Shalom al Yisrael

השיר :דודו ברק
הלחן :אפי נצר
בסוף שנות השישים ובראשית
שנות השבעים של המאה שעברה
צצו לנו צמדים רבים ובהם:
"הדודאים"" ,הפרברים"" ,העמרנים",
רן ונמה" ,העופרים" ,חדווה ודוד,
אילן ואילנית ואף צחי ויעל .שני
צעירים נמרצים.
להם כתבתי באהבה את השיר
"שלום על ישראל" יחד עם המלחין
המצויין וטרובדור הזמר שלנו
אפי נצר.
השיר היה לשגריר רצון טוב
ברחבי תבל ואף ליווה אותי במסעי
בארה"ב .כל קהילת היהודים של
מדינת מסצ'וסטס שרה אותו
בשמחה.
ביצוע נפלא ומיוחד הוא ביצועה
של "מקהלת הרבנות הצבאית"
בניצוחו ובעיבודו של מנשה לב רן
הנודע.
אין ספק ,זה אחד מארבעת שיריי
האהובים עליי ביותר.
(כבר ציינתי את האחרים:
"ארץ ישראל יפה"
על אודות הארץ" ,שובי בת ירושלים"
על אודות בירתנו ,עיר הולדתי,
"אחיי גיבורי התהילה" על אודות
הנופלים במלחמות ישראל
וכאמור" ,שלום על ישראל" על
השלום המיוחל).

ׁ ָשלוֹםָ ׁ ,שלוֹם...
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ֶ .38אל ָהאוֹר
ַא ֶּי ֶלת ַה ׁ ַּש ַחר,
ַא ֶּי ֶלת ָהאוֹר,
יָ ָפה ַא ְּת ַּב ַּטל
ּוב ְּצחוֹק ַה ָּטהוֹר.
ַ
ַה ֶּד ֶר ְך ַר ָּבה ַעד ַלּיוֹם ֶה ָח ָד ׁש,
ַה ֶּד ֶר ְך ַר ָּבה ַעד ִמ ְכוֶ ֶרת ַה ְּד ַב ׁש,
ַה ֶּד ֶר ְך ַר ָּבה ַל ְּג ָבעוֹת ַה ׁ ְּש ֵלווֹת,
ֲא ַנ ְחנּו ָּב ִאים ֶמ ְר ָּכבוֹתֶ ,מ ְר ָּכבוֹת.
ּוכ ׁ ֶש ָּנבוֹא ִּב ְמבוֹא ָה ִעיר
ְ
ירי ָלנּו ׁ ִשיר,
וַ ַּדאי ָּת ׁ ִש ִ
ִמי יַ ֲע ֶלה ְּב ַהר ֲאד ָֹני
ַא ָּתה וַ ֲא ִני וְ ַה ּב ֶֹקר ַה ַחי.

38. Into the light
ּוכ ׁ ֶש ָּנבוֹא ִּב ְמבוֹא ָה ִעיר...
ְ
ַא ֶּי ֶלת ַה ׁ ַּש ַחר,
ַא ֶּי ֶלת ָהאוֹר,
ָמ ָחר ִעם ָה ֵנץ ַה ַח ָּמה
ַנ ֲחזֹר.

השיר :דודו ברק
הלחן :שייקה פייקוב
מיבול שיריי הראשונים.
השיר נכתב ל"להקת גיסות
השריון"
של ראשית שנות השבעים.
כרמלה גזית אייזנר תכולת העין
ויפת המראה היא הסולנית ששרה
בקולה הערב.

ָהיָ ה ׁ ֶש ָר ָאה וְ ָא ַמר ָלנּו טוֹב,
ָנ ִביא אוֹ ַמ ְל ָא ְך ִמ ּ ֻס ַּלם יַ ֲעקֹב,
וְ ַא ְּת ׁ ֶש ָּצ ִפית ַּב ְּד ָר ִכים ָה ְר ָחבוֹת,
ֵא ַליִ ְך ָנבוֹא ֶמ ְר ָּכבוֹתֶ ,מ ְר ָּכבוֹת.
ּוכ ׁ ֶש ָּנבוֹא ִּב ְמבוֹא ָה ִעיר...
ְ

ַא ֶּי ֶלת ַה ׁ ַּש ַחר,
ַא ֶּי ֶלת ָהאוֹר,
ׁ ְש ֵלוָ ה ַא ְּת ַּב ּטוֹב
ּוב ׁ ִּשיר ַה ָּצחוֹר.
ַ
רּוגה,
רּוגהֲ ,ע ָ
ַנ ֲחלֹף ְּב ַד ְר ֵּכ ְך ֲע ָ
סּוגה,
ּוב ִכי ַה ֶּד ֶר ְך ָ
ְּבא ׁ ֶֹשר ֶ
ש ֵדרוֹת ַה ּטוֹבוֹת,
ַה ֶּד ֶר ְך ַר ָּבה ַל ְּ ׂ
ֲא ַנ ְחנּו ָּב ִאים ֶמ ְר ָּכבוֹתֶ ,מ ְר ָּכבוֹת.
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ישית
ְּ .39ב ַא ׁ ְשמ ֶֹרת ַה ׁ ְּש ִל ׁ ִ
ַה ָּי ֵר ַח ׁ ָשט ֵּבין יְ ִריחוֹ ִל ְמחו ָֹלה,
ַליְ ָלה ְּכ ָבר ַעל ַה ִּמ ְד ָּבר.
י-שםָּ ,כל ַה ִּכ ָּתה,
ַעל ִּג ְב ַעת ַהחוֹלֵ ,א ׁ ָ
ָנ ְט ָתה ָללּוןִּ ,כי ְמ ֻא ָחר.
ִמן ַה ֶּד ֶר ְך ׁ ֶש ֶּנ ְח ַּתם
ָכּל ַה ַח ָּי ִליםֻ ּ ,כ ָּלם,
ֶנ ֶא ְספּו ַּב ָּלאט ֶאל ָא ֳה ָלם.
ישית
ְּב ַא ׁ ְשמ ֶֹרת ַה ׁ ְּש ִל ׁ ִ
ישית
רּוח ַליִ ל ֲח ִר ׁ ִ
ַ
ּומם.
ַעל ֶל ְחיָ ם ָנ ׁ ְש ָקה ּד ָ
ֵעץ ָּת ָמר ִנ ְר ָּדםַ ,ה ְר ֵחקְּ ,ב ֶא ֶרץ
ַה ִּכ ָּכר,
"נ ַח"ל יָ ם" ָע ַבר ְלדֹם.
ַ
ַה ִּכ ָּתה ָנׁ ְש ָמה ִעם ֶע ֶרב ֶס ַלע וְ ַד ְר־
ַּדר.
וְ ַע ְכ ׁ ָשיו רו ֶֹק ֶמת ִהיא ֲחלוֹם.

ַה ָּי ֵר ַח ׁ ָשט ֵּבין יְ ִריחוֹ ִל ְמחו ָֹלה,
ַליְ ָלה ְּכ ָבר ַעל ַה ִּמ ְד ָּבר.
שא ֶאת ַה ְּת ִפ ָּלה ֲה ִכי ְּגדו ָֹלה,
ישהּו נוֹ ֵ ׂ
ִמ ׁ ֶ
שאתִּ ,ב ְכ ָללֶ ,א ְפ ׁ ָשר.
ׁ ֶשאו ָֹת ּה ָל ֵ ׂ

39. The third watch

השיר :דודו ברק
הלחן :אפי נצר
שיר אהוב עליי במיוחד שלא צלח
ולא הגיע אל תודעת הקהל הרחב
וחבל.
לחן נהדר של אפי נצר.
הביצוע של "להקת סדנאי השריון"
עם הסולן שלמה חביב.

ִמן ַה ֶּד ֶר ְך ׁ ֶש ֶּנ ְח ַּתם
ָכּל ַה ַח ָּי ִליםֻ ּ ,כ ָּלם,
ֶנ ֶא ְספּו ַּב ָּלאט ֶאל ָא ֳה ָלם.
ישית
ְּב ַא ׁ ְשמ ֶֹרת ַה ׁ ְּש ִל ׁ ִ
ישית
רּוח ַליִ ל ֲח ִר ׁ ִ
ַ
ּומם.
ַעל ֶל ְחיָ ם ָנ ׁ ְש ָקה ּד ָ

ִמן ַה ֶּד ֶר ְך ׁ ֶש ֶּנ ְח ַּתם
ָכּל ַה ַח ָּי ִליםֻ ּ ,כ ָּלם,
ֶנ ֶא ְספּו ַּב ָּלאט ֶאל ָא ֳה ָלם.
ישית
ְּב ַא ׁ ְשמ ֶֹרת ַה ׁ ְּש ִל ׁ ִ
ישית
רּוח ַליִ ל ֲח ִר ׁ ִ
ַ
ּומם.
ַעל ֶל ְחיָ ם ָנ ׁ ְש ָקה ּד ָ
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ַ .40ח ָּיל ְּב ָאפֹֹר
יתי רו ֵֹחף ֵּבין ׁ ָש ַמיִ ם ְליָ ם
לּו ָהיִ ִ
חּורי ַה ּ ֻכ ְמ ָּתה ְּב ָאדֹם,
ְּכאו ָֹתם ַּב ֵ
יתי ֵמ ִביא ִמ ְמרו ֵֹמי ָה ֵאי ׁ ָשם
ָל ְך ָהיִ ִ
ֲע ָנ ִנים ְל ָב ִנים וְ ֶאת סוֹד ַה ֲחלוֹם.
יתי ׁשו ֵֹעט ַּב ִּמ ְד ָּבר ָה ַא ִּדיר
לּו ָהיִ ִ
ְּכאו ָֹתם ָּפ ָר ׁ ִשים ַעל ִמ ְר ֶּכ ֶבת
ָהאוֹר,
יתי ֵמ ִביא ִמ ַּמ ְמ ֶל ֶכת או ִֹפיר
ָל ְך ָהיִ ִ
ֶס ַלע ָרם ַא ְדמו ִֹני וְ ֻכ ְמ ָּתה ְּב ׁ ָשחֹר.
ַא ְך ֲא ִני ַרק ַח ָּיל ְּב ָאפֹר,
ַרק ַח ָּיל ִמ ׁ ְּש ִב ֵילי ֶה ָע ָפר,
ִאם ַּד ְר ֵּכ ְך ְּב ַד ְר ִּכי ַּת ֲעבֹר,
ש ֶאת חוֹלוֹת ַה ִּמ ְד ָּבר.
ָל ְך ֶא ְפרֹ ׂ
יתי חו ֵֹלף מּול ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש ַה ַחם
לּו ָהיִ ִ
ְּכאו ָֹתם ַמ ְל ָא ִכים ְּב ַכ ְנ ֵפי ַה ְּפ ָל ָדה,
יתי ֵמ ִביא ֶאת ִּב ְר ַּכת ָהעוֹ־
ָל ְך ָהיִ ִ
ָלם
וְ או ָֹת ּה ְל ַר ְג ַליִ ְך ׁשו ֵֹט ַח ,יַ ְל ָּדה.

40. A soldier in grey
יתי ֵמ ִביא או ָֹצרוֹתְ ,ר ָב ָבה.
ָל ְך ָהיִ ִ
ַא ְך ֲא ִני...
לוּ ָהיּו ִלי ַק ְר ֵעי ֲחלוֹמוֹת וְ ָע ָנן,
ֶס ַלע ָרם ַא ְדמו ִֹני וְ ֻכ ְמ ָּתה ְּב ׁ ָשחֹר,
ּוב ָר ָכה ְל ַמ ָּתן,
לוּ ָהיּו ִלי או ָֹצר ְ
יתי ,יַ ְל ָּדהַ ,רק ַח ָּיל ְּב ָאפֹר.
לֹא ָהיִ ִ

השיר :דודו ברק
הלחן :אפי נצר
משירי הביכורים שלי.
שיר נחמד שנכתב ליוני נמרי ,סולן
"להקת פיקוד ההדרכה".
לשמחתי ,נשמר בביתי עותק עתיק
של שיר זה שהוקלט על סרטון
בלבד.
לימים ,הועבר השיר לאחד
מתקליטורי האוסף שלי .הלחן של
אפי נצר.

ַא ְך ֲא ִני ,יַ ְל ָדּ ִתיַ ,רק ַח ָּיל ְּב ָאפֹר
רּוח נו ׁ ֵֹשב,
וְ ַעל ֵּכן ּגו ָֹר ִלי ִעם ָה ַ
וְ ָהיָ ה ִאם ַּד ְר ֵּכ ְך ְּב ַד ְר ִּכי ַּת ֲעבֹר,
ַּגם ְּבחוֹל ַה ִּמ ְד ָּבר ֶא ְהיֶ ה ָל ְך
או ֵֹהב.
ַא ְך ֲא ִני...

יתי ּגו ֵֹל ׁש
לּו ַעל ְּת ֵכ ֶלת ַה ַּמיִ ם ָהיִ ִ
יכים ַעל ַּג ֵּלי ַה ִּת ְקוָ ה,
ְּכאו ָֹתם ְנ ִס ִ
ּומ ֶא ֶרץ ָה ֵא ׁש
ֵמ ָה ֵרי ַה ׁ ְּש ָל ִגים ֵ
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113

ַ .41צ ָּבר

41. Sabra

נו ַֹלד ָלאוֹר,
נו ַֹלד ַל ׁ ֶּש ֶמ ׁש,
ְליוֹם ׁ ָשלוֹם
ּומ ְל ָח ָמה.
ִ
נו ַֹלד ָטהוֹר,
שדוֹת ַה ֶּק ֶמ ׁש,
ִל ְ ׂ
ְל ָאב ָח ָכם
וְ ֵאם ַּת ָּמה.

יָ ָמיו ֵהם חֹל,
יָ ָמיו ֵהם ק ֶֹד ׁש,
ׁ ַש ָּבת וְ ַחג
ּוגה.
וְ יוֹם ּת ָ
מו ׁ ֵֹש ְך ָּבעֹל,
ְּב ָכל ַה ּג ֶֹד ׁש,
ִה ֵּנה ָא ַרג
רּוגה.
עוֹד ֲע ָ

ְל ִעיר ְקדו ׁ ָֹשה,
ִל ְכ ָפר ּפו ֵֹר ַח
ּול ִק ּבּוץ,
ְ
ּבוֹ ֶח ְמ ָּדתוֹ.
ְּדמּותוֹ ָק ׁ ָשה,
ָּב ּה ֵלב זו ֵֹר ַח
ּוב ּה
ָ
ׁ ַש ְל ֶה ֶבת ִנ ׁ ְש ָמתוֹ.

או ֵֹחז ַמ ָּגל,
או ֵֹחז ַּב ֶח ֶרב,
ִא ׁ ָּשה וָ ַטף
ִּבזְ רוֹעו ָֹתיו.
ַמ ִּביט ֶאל ָעל,
ֶאל ּתו ְֹך ָה ֶע ֶרב
מּוצף
וְ אוֹר ָ
ֵמ ַעל ַח ָּייו.

ַצ ָּבר-
ֹאש ָה ָהר.
ׁ ָש ְר ׁשוֹ יַ ֶּכה ְּבר ׁ
ַצ ָּבר-
ֵּפרוֹת יִ ֵּתן ִּב ְנוֵ ה ִמ ְד ָּבר.
ְּג ָבעוֹת ּדו ֵֹהר וְ יָ ם יַ ֲחבֹק
ּדו ֵֹקר ,סו ֵֹערָּ ,כל ָּכ ְך ָמתוֹק,
ַצ ָּבר.

ַצ ָּבר...
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נו ַֹלד ָלאוֹר,
נו ַֹלד ַל ׁ ֶּש ֶמ ׁש,
ְל ָאב ָח ָכם
וְ ֵאם ַּת ָּמה.
נו ַֹלד ָטהוֹר
שדוֹת ַה ֶּק ֶמ ׁש,
ִל ְ ׂ
ְליוֹם ׁ ָשלוֹם
ּומ ְל ָח ָמה.
ִ

השיר :דודו ברק
הלחן :אורי קריב
"להקת פיקוד הצפון" המתחדשת
(בראשית שנות ה  ,)90 -בשיר
דיוקן לדמותנו שלנו ,צברי הארץ
הזאת.
ואולי אלו הם הצברים בני דורי,
צברי המדינה שבדרך .הלחין אורי
קריב.
הסולן רועי זלינגר.
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עּודת זֶ הּות (זִ הוּי)
ְּ .42ת ַ
אתי ֶע ֶבד ִע ְב ִרי,
ִמן ַה ּתו ָֹרה ָּב ִ
ירי,
הּודי ֲע ִר ִ
ִמן ַה ָּגלּות  -יְ ִ
ש ְר ֵא ִלי ְמנֻ ָּכר,
ָּכאן ֲא ִני יִ ְ ׂ
"מה ֲא ִני ְּב ֶע ֶצם?"
ׁ ָשב וְ ׁשו ֵֹאלָ :

יֵ ׁש ִלי ָע ָבר וְ הֹוֶ ה וְ ָע ִתיד,
יֵ ׁש ִלי ָמ ָחר וְ ֶא ְתמֹל וְ ָת ִמיד,
ֵּכןָ ,אנו ִֹכי ֶּבן ָה ָא ֶרץ ַהזּ ֹאת
שפוֹת.
יבים וְ ָ ׂ
ּומזַ ֵּמר ְּביָ ם ִנ ִ
ְ

ִאם ַרק ִע ְב ִריֲ ,א ַד ֵּבר ְּב ִע ְב ִרית,
ירית
הּודי ְּ -ב ָל ִדינוֹ ׁ ִש ִ
ִאם יְ ִ
וְ ִאם ֲא ִני ֶּבן ָה ָא ֶרץ ַהזּ ֹאת,
שפוֹת.
ֲא ַד ֵּבר ׁ ִש ְב ִעים וְ ׁ ֶש ַבע ָ ׂ

ידי...
ָאז ַמה ַּת ִּגיד ,יְ ִד ִ

42. Identity card

השיר :דודו ברק
הלחן :אילנה אביטל
שיר שנכתב לפרויקט גלי צה"ל
בשנות ה" - 90-יהיה בסדר".
פרויקט לחג הפסח.
אלה היו ימי העליות הגדולות
מחבר המדינות ומאתיופיה.
קהל המאזינים נתבקש להושיט יד
תומכת ונדיבה.
אם לדייק יש לקרוא לשיר "תעודת
זיהוי" אך בעת שנכתב נהגו
לומר
"תעודת זהות".
שרה "להקת פיקוד הצפון" עם
הסולנית חנית ברנר.

ידי,
ָאז ַמה ַּת ִּגיד ,יְ ִד ִ
ַה ִאם ִע ְב ִרי ֲא ִני,
הּודי?
אּולי יְ ִ
ַ
ש ְר ֵא ִלי ֲא ִני
יִ ְ ׂ
אוֹ ְס ָתם ֶּבן ָא ָדם?
ׁ ֶש ָּמא ֵּבן ְּב ִלי ׁ ֵשם וְ ֶא ֶרץ וְ ָעם?
יַ ַחד ַא ָּתה וַ ֲא ִני-
ּופו ָֹל ִני,
ֶא ְתיו ִֹּפיָ ,מרו ָֹק ִני ּ
ימ ִניִ ,ר ּבוֹא ִנ ָּד ִחים,
רּוסי וְ ֵת ָ
ִ
יַ ַחד ַעד עו ָֹלם ְּב ׁ ֶש ֶבת ַא ִחים.
ּוכ ִע ְב ִרי ַחי ִּבי זֶ ֶמר ָּדוִ ד
ְ
יהּודי ִּכ ּנו ִֹרי ׁשּוב ַמ ְר ִעיד,
וְ ִכ ִ
ש ְר ֵא ִלי ְמ ַנ ֵּגן ִּבי ׁ ָשלוֹם,
יִ ְ ׂ
ֵאל ֱאל ִֹהיםֵ ,איזֶ ה ׁ ִשיר הו ֵֹל ְך ִּבי.
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 .43צו ֵֹחק ִמי ׁ ֶש ּצו ֵֹחק ַא ֲחרוֹן
צו ֵֹחק ִמי ׁ ֶש ּצו ֵֹחק ָא ָה,
צו ֵֹחק ִמי ׁ ֶש ּצו ֵֹחק ָא ָה,
צו ֵֹחק ִמי ׁ ֶש ּצו ֵֹחק ַא ֲחרוֹן.
אשוֹן ַצ ִּדיק ָהיָה וָ ַתם,
ָא ָדם ָא ִבינּו ָה ִר ׁ
"אכֹל ֵמ ֵעץ ַה ַּד ַעת ַּגם",
ַחָּוה ִּב ְצחוֹק ָא ְמ ָרהֱ :
"יָפ ִתיׁ ,יֵש ִע ָּקרוֹן,
ה ִשיב ָל ּהָ :
הּוא ְּב ָת ִמים ֵ ׁ
צו ֵֹחק ִמי ׁ ֶש ּצו ֵֹחק ַא ֲחרוֹן".
צו ֵֹחק ִמי ׁ ֶש ּצו ֵֹחק ָא ָה,
צו ֵֹחק ִמי ׁ ֶש ּצו ֵֹחק ָא ָה,
צו ֵֹחק ִמי ׁ ֶש ּצו ֵֹחק ַא ֲחרוֹן.
ּוב ְק ָלס,
ש ַח ְקנּו ְּב ּבו ֵֹלרוֹת ִ
ְּכ ָבר ַּב ַּג ּנוֹן ִ ׂ
'ינ ִג'י וְ ַנ ָּנס,
נו ָֹרא ָצ ַח ְקנּו ְּכ ׁ ֶש ִה ְפ ִסידּו ִג ְ
ָאז ֵהם ָק ְראּו ֵא ֵלינּו וְ ָח ְרצּו ָלנּו ָל ׁשוֹן:
"צו ֵֹחק ִמי ׁ ֶש ּצו ֵֹחק ַא ֲחרוֹן".
צו ֵֹחק ִמי ׁ ֶש ּצו ֵֹחק ָא ָה...
ּורית ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ִלי ֲח ֵב ָרה,
ִּב ַּק ׁ ְש ִּתי ִמ ּנ ִ
ש ָפ ַתיִם"ִ ,היא ָא ְמ ָרה,
ַ"נ ֵּגב ֶאת ֶה ָח ָלב ִמן ַה ְּ ׂ
ח ְש ִּתי ָל ּה ֻמ ֵּכה ֶע ְל ּבוֹן:
ִהיא ָצ ֲח ָקה ָוְאז ָל ַ ׁ
"צו ֵֹחק ִמי ׁ ֶש ּצו ֵֹחק ַא ֲחרוֹן".
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צו ֵֹחק ִמי ׁ ֶש ּצו ֵֹחק ָא ָה...
ּובים,
ָא ַמ ְרנּו ְל ָה ִקים ֵה ָא ֲחזֻ ּיוֹת וְ יִ ׁ ּש ִ
לּוצים ׁ ָש ִבים",
"ה ֵּנה ַה ֲח ִ
ָהיּו ׁ ֶש ָּצ ֲחקּוִ :
ּוב ִפינּו ַה ִּפזְ מוֹן:
ַא ְך ָאנּו ְּב ׁ ֶש ָּלנּוְ ,
"צו ֵֹחק ִמי ׁ ֶש ּצו ֵֹחק ַא ֲחרוֹן".
צו ֵֹחק ִמי ׁ ֶש ּצו ֵֹחק ָא ָה...
"ש ַּלח ָנא ֶאת ַע ִּמי ָּכ ֵעת",
מ ֶֹשה ָק ָראַ ׁ :
ּוכ ֶש ּ ׁ
ְׁ
ּופי ַה ֵּמת",
"על ּג ִ
ַּפ ְרעֹה ִּב ְצחוֹק ָחנּוק ָא ַמר לוַֹ :
ֵה ׁ ִשיבּו לוֹ יַ ְח ָּדו ְּבקוֹל מ ׁ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן:
"צו ֵֹחק ִמי ׁ ֶש ּצו ֵֹחק ַא ֲחרוֹן".

43. He who laughs last

השיר :דודו ברק
הלחן :קובי אשרת
אחת מפגישותיי הנדירות עם
המלחין הנפלא קובי אושרת.
"להקת הנדסה קרבית" היא
ששרה.
בימים ההם לא זכה השיר
להכרה ניכרת ,אך הנס התרחש
לאחר כמעט שלושים שנה מיום
שהוקלט.
פרסמתי אותו על גבי תקליטור
אוסף.
לפתע נזכרו בו עורכי התכניות
המוסיקליות והוא מושמע תדיר
בשידורי הרדיו והטלוויזיה.

צו ֵֹחק ִמי ׁ ֶש ּצו ֵֹחק ָא ָה...
וְ ִאם ֶא ְתמוֹל ָצ ַחק ַּפ ְרעֹהֵ ,הן ְּבנוֹ ַהּיוֹם צו ֵֹחק
יך ַה ְר ֵחקַ ,ה ְר ֵחק,
ּומ ַב ֵּק ׁש או ָֹתנּו ְל ַה ׁ ְש ִל ְ
ְ
ָאז ַצ ַה"ל ַרק ִמ ּתו ְֹך ִנימּוס ַמ ְג ׁ ִשים ֶאת ֶה ָח־
זוֹן:
"צו ֵֹחק ִמי ׁ ֶש ּצו ֵֹחק ַא ֲחרוֹן".
צו ֵֹחק ִמי ׁ ֶש ּצו ֵֹחק ָא ָה...
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תשרי
חגי
Festivals of Tishrei
חגי תשרי
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יך
ש ַמ ְח ָּת ְּב ַח ֶּג ָ
 .44וְ ָ ׂ
יך
ש ַמ ְח ָּת ְּב ַח ֶּג ָ
וְ ָ ׂ
ש ֵמ ַח.
ית ַא ְך ָ ׂ
וְ ָהיִ ָ
יך
א ֶֹדם ַה ַח ָּמה ַעל יָ ֶמ ָ
ּומ ּמּול ַג ְּנ ָך ּפו ֵֹר ַח.
ִ
יך,
ַמ ְל ָא ִכים ָח ִגים ֵמ ָע ֶל ָ
יך.
ֵה ָּמה ַעל ִמ ׁ ְש ַמר ַח ֶּי ָ
וְ ַה ַחג ּדו ֶֹאה וְ ַה ַחג ּגו ֶֹאה
וְ ַה ַחג עו ֶֹלה ,זו ֵֹר ַח.
ש ַמ ְח ָּת ְּב ַח־
ש ַמ ְח ָּת ,וְ ָ ׂ
ש ַמ ְח ָּת ,וְ ָ ׂ
וְ ָ ׂ
יך,
ֶּג ָ
ש ֵמ ַח.
ית ַא ְך ָ ׂ
ית ,וְ ָהיִ ָ
ית ,וְ ָהיִ ָ
וְ ָהיִ ָ
יך
ש ַמ ְח ָּת ְּב ַח ֶּג ָ
וְ ָ ׂ
ש ֵמ ַח.
ית ַא ְך ָ ׂ
וְ ָהיִ ָ
יך,
ז ַֹהר ַה ֵּנרוֹת מּול ֵע ֶינ ָ
עוֹד ְמ ַעט יָ בוֹא או ֵֹר ַח.

יך
ש ַמ ְח ָּת ְּב ַח ֶּג ָ
וְ ָ ׂ
ש ֵמ ַח.
ית ַא ְך ָ ׂ
וְ ָהיִ ָ
יך,
אוֹר יִ זְ ַרח ִמ ְּמ ָך וְ ֵא ֶל ָ
ּיּוך ׁשו ֵֹל ַח.
ָהעו ָֹלם ִח ְ
יך,
שא ַה ְר ֵחקַ ,ה ְר ֵחק ְּת ִפ ּלו ֶֹת ָ
ָׂ
יך.
שא ֶאת ָּכל ַּב ָּק ׁשו ֶֹת ָ
ָׂ
ֱאל ִֹהים ֵּב ַר ְךֱ ,אל ִֹהים ָס ַלח
ש ֵמ ַח.
ית ַא ְך ָ ׂ
וְ ָהיִ ָ
ש ַמ ְח ָּת...
וְ ָ ׂ

44. Rejoice in thy feasts

השיר :דודו ברק
הלחן :טוני הלפמן
 )44ושמחת בחגיך ()2004
 )45מועדים לשמחה ()2004
 )47חגי תשרי ()2004
 )51חוזרים אל בית הספר ()2003
 )57תורה אורה ()2004
חמישה שירים מתוך פרויקט שירי
חגים שכתבתי לזמרת רונית
אופיר עם מלחין מוכשר ורגיש,
טוני הלפמן מירושלים.
זה אחר זה נולדו שירי התקליטור
"ושמחת בחגיך".
בכולם טבוע חותם מתמונות
ילדותי.
בכולם ניחוחות החגים של שנות
החמישים ההן ,של המאה שעברה
בירושלים.
אילו הם שירי ירח איתנים ,חודש
תשרי.
שיר ליום החזרה ללימודים ,שירים
לראש השנה ,שיר ליום הכיפורים,
שירים לסוכות ושיר לשמחת תורה.

יך,
יעים ִמ ְּל ָפ ֶנ ָ
יַ יִ ן ַּב ְּג ִב ִ
יך.
ַמ ְט ַע ִּמים ַעל ׁ ֻש ְל ָח ֶנ ָ
וְ ַה ֶּז ֶמר ׁ ָשט וְ ַה ֶּז ֶמר ָעט
וְ ַה ֶּז ֶמר ׁשּוב קו ֵֹל ַח.
ש ַמ ְח ָּת...
וְ ָ ׂ
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ש ְמ ָחה
 .45מו ֲֹע ִדים ְל ִ ׂ
ש ְמ ָחה:
מו ֲֹע ִדים ְל ִ ׂ
יךְ ,ל ִא ְּמ ָך,
ְל ָא ִב ָ
ְל ָס ְב ָךְ ,ל ָס ָב ְת ָך,
יךֲ ,אחו ְֹת ָך.
ְל ָא ִח ָ

ש ְמ ָחה:
מו ֲֹע ִדים ְל ִ ׂ
ִל ְג ָדיֶ ָךְ ,ליו ְֹנ ָך,
ִּד ְב ׁ ְש ָך וַ ֲח ָל ְב ָך,
יךִ ,ל ׁ ְשלו ְֹמ ָך.
ְל ַח ֶּי ָ

ש ְמ ָחה:
מו ֲֹע ִדים ְל ִ ׂ
ּול ִב ְּת ָך,
ְל ִב ְנ ָך ְ
ְלדו ְֹד ָךְ ,לדו ָֹד ְת ָך
הּובי ִל ְּב ָך.
וְ ַל ֲא ֵ

ש ְמ ָחה...
מו ֲֹע ִדים ְל ִ ׂ

ש ְמ ָחה,
מו ֲֹע ִדים ְל ִ ׂ
ש ְמ ָחה,
מו ֲֹע ִדים ְל ִ ׂ
ּול ָך,
ִלי וְ ָל ְך ְ
וְ ָנבוֹא ַעל ַה ְּב ָר ָכה.
ש ְמ ָחה:
מו ֲֹע ִדים ְל ִ ׂ
אכה,
ַל ֲחר ׁ ֶֹשתַ ,ל ְּמ ָל ָ
נּוחה,
ַל ׁ ַּש ָּבתַ ,ל ְּמ ָ
ית ָך.
יךְ ,ל ֵב ְ
שדו ֶֹת ָ
ִל ְ ׂ
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ש ְמ ָחה:
מו ֲֹע ִדים ְל ִ ׂ
בּוכה,
ַל ִּצ ְנ ָעהַ ,ל ְּמ ָ
שגַ ,ל ַה ְצ ָל ָחה,
ַל ֶה ֵּ ׂ
יחה.
ַל ּתו ָֹדה וְ ַל ְּס ִל ָ
ש ְמ ָחה:
מו ֲֹע ִדים ְל ִ ׂ
בּול ָך,
ַל ַח ָּיל ׁ ֶש ִּב ְג ְ
ַל ַּמ ְל ָא ְך ְּב ׁ ַש ַע ְר ָך,
לּוכה.
ָל ַא ִּדיר הּוא ִּב ְמ ָ

45. Seasons for gladness

השיר :דודו ברק
הלחן :טוני הלפמן
 )44ושמחת בחגיך ()2004
 )45מועדים לשמחה ()2004
 )47חגי תשרי ()2004
 )51חוזרים אל בית הספר ()2003
 )57תורה אורה ()2004
חמישה שירים מתוך פרויקט שירי
חגים שכתבתי לזמרת רונית
אופיר עם מלחין מוכשר ורגיש,
טוני הלפמן מירושלים.
זה אחר זה נולדו שירי התקליטור
"ושמחת בחגיך".
בכולם טבוע חותם מתמונות
ילדותי.
בכולם ניחוחות החגים של שנות
החמישים ההן ,של המאה שעברה
בירושלים.
אילו הם שירי ירח איתנים ,חודש
תשרי.
שיר ליום החזרה ללימודים ,שירים
לראש השנה ,שיר ליום הכיפורים,
שירים לסוכות ושיר לשמחת תורה.

ש ְמ ָחה...
מו ֲֹע ִדים ְל ִ ׂ
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ש ָר ֵאל
ַ .46ח ֵגּי יִ ְ ׂ

46. Israel’s holidays

ַרד ָל ָבן ִמ ְּכ ַנף יו ָֹנה
ֹאש ַה ׁ ָּש ָנה
ַחג ר ׁ
ּוח.
וְ ׁ ָש ַלח ִניחו ַֹח ְּד ַב ׁש ַּת ּפ ַ
ִעם יְ ֵמי ָע ָנן ָק ִרים
פּּורים,
ָּבא יוֹם ִּכ ִ
רּוח.
ש ָאה ִע ָּמ ּה ָה ַ
ּוגתוֹ ָנ ְ ׂ
ּת ָ

ִה ְצ ַט ֵחק ְּבקוֹל ַמ ְר ִעים
ּורים,
יצן ּפ ִ
ַה ֵּל ָ
וְ זָ ַלל ָאזְ ֵני ָה ָמן ַ -א ְל ַּפיִ ם.
ַחג ַה ֶּפ ַסח ְּב ָה ָדר
ָּבא ִמן ַה ִּמ ְד ָּבר
ִעם ָא ִביב ְּבס ֶֹמק ְל ָחיַ יִ ם.

לּולב
ְּב ֻס ּכוֹת ָּפ ְרחּו ָ
וְ ֶא ְתרוֹג זָ ָהב
וַ ֲה ַדס וַ ֲע ָר ָבה ַּב ַּמיִ ם.
ָּכל ָה ִעיר ִה ְתעו ְֹר ָרה
ש ְמ ַחת ּתו ָֹרה
ְּב ִ ׂ
וְ ַא ַחר ָנ ַד ָּמה ְל ָח ְד ׁ ַשיִ ם.

ָהעוֹנוֹת חו ְֹלפוֹת...

ָהעוֹנוֹת חו ְֹלפוֹת
וְ עוֹד ׁ ָש ָנה עו ֶֹב ֶרת,
ַא ְך ַה ַּמ ְנ ִּג ָינה ַהזּ ֹאת
ָּת ִמיד ִנ ׁ ְש ֶא ֶרת.
ֲחנֻ ָּכה ִה ְד ִליק אוֹרוֹת
זֵ ֶכר ִל ְגבּורוֹת,
ּול ִביבוֹת ִק ַּב ְלנּו.
ְס ִביבו ִֹנים ְ
ט"ּו ִּב ׁ ְש ָבט ָּבאוֹר ִר ֵּקד
ֵּבין ֲע ֵצי ׁ ָש ֵקד,
ֶל ָה ִרים ִא ּתוֹ ָאז ֶה ְע ַּפ ְלנּו.
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השיר :דודו ברק
הלחן :שייקה פייקוב
 )46חגי ישראל ()1972
 )48בראש השנה ()1972
 )56לסוכה שלי ()1972
שירי תשרי מראשית שנות
השבעים שכתבתי לאילנית.
הפרויקט היה אמור להכיל את כל
חגי ישראל ואולם הוא פסק לאחר
ט"ו בשבט.

יוֹם ָה ַע ְצ ָמאּות ָק ַרן
ֹל-ל ָבן,
ְּב ָכח ָ
וְ ָה ִעיר ָהיְ ָתה ְמ ַעט ִנ ְר ֶּג ׁ ֶשת.
ַל"ג ָּבע ֶֹמר ָאז ְּב ׁ ִשיר
ְמדּורוֹת ִה ְב ִעיר,
וְ ׁ ָש ַלח ַל ְּת ֵכ ֶלת ֵחץ ִמ ֶּק ׁ ֶשת.
ּורים
ְּבמו ֵֹעד ַה ִּב ּכ ִ
ֹאש זֵ ִרים
ַעל ָהר ׁ
ש ְמנּו ,וְ ַס ֵּלינּו ַעל ְּכ ֵת ֵפינּו.
ַׂ
וְ נו ְֹת ָרה ַרק עוֹד ַא ַחת,
ַה ַּמ ְל ָּכה ׁ ַש ָּבת,
בּוע ִהיא ָּת ׁשּוב ֵא ֵלינּו.
עוֹד ׁ ָש ַ
ָהעוֹנוֹת חו ְֹלפוֹת...
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ַ .47ח ֵגּי ִּת ׁ ְש ֵרי

47. Festivals of Tishrei

יעים ַח ֵגּי ִּת ׁ ְש ֵרי,
ׁשּוב מו ִֹפ ִ
ֵמ ַעל ָע ָנן ָל ָבן.
ֵנר ַה ְּנ ׁ ָש ָמה וְ "קוֹל ִנ ְד ֵרי",
ּוח.
ַה ְּד ַב ׁש וְ ַה ַּת ּפ ַ
לוֹשה ׁ ְש ָב ִרים,
רּועהְ ׁ ,ש ׁ ָ
יעהְּ ,ת ָ
ְּת ִק ָ
ְּבתו ְֹך ׁשו ָֹפר ָק ָטן,
רּוח.
ּוחַ ,ה ִּנ ָשּׂא ָּב ַ
וְ ַדף ַה ּל ַ

וְ ַא ֲח ֵרי ַה ַּת ֲע ִנית
יַ ִּגיעּו ֻא ׁ ְש ִּפיזִ ין
ֶאל ַה ּ ֻס ָּכה ַה ִּצ ְבעו ִֹנית,
ֻס ַּכת ָּדוִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך.
ִעם ֶא ְתרו ִֹגים וַ ֲע ָרבוֹת,
לּולב וַ ֲה ַד ִּסים,
ָ
ׁ ֶש ֵאין ֻמ ְפ ָלא ִמ ִּניחו ָֹחם ׁ ֶשל ֵא ֶּלה.

ֹאש ַה ׁ ָּש ָנה,
אשוֹן ,ר ׁ
ֹאש וְ ִר ׁ
ר ׁ
ְּב ִניחוֹחוֹת ִּתינוֹק.
ִּב ְכ ַנף ַט ִּלית ְל ַב ְנ ַּב ָּנה,
חו ֵֹבק ַע ְצמוִֹ ,נ ּנו ַֹח.
פּּורים
וְ ַא ֲח ָריו יוֹם ִּכ ִ
ּדו ֵֹמ ַע וְ ָעמֹק,
נו ֵֹעל ֶאת ׁ ְש ָע ָריוְּ ,ב ָכל ַה ּכ ַֹח.

ַא ֲחרו ָֹנהַּ ,ב ֲה ָד ָר ּה,
ַּת ִּקיף ֶאת ָּכל ָה ִעיר
ש ְמ ַחת ּתו ָֹרה,
ש ְמ ָחה ְּגדו ָֹלהׂ ִ ,
ִׂ
ש ְמ ַחת ַה ְפ ֵלא וָ ֶפ ֶלא,
ִׂ
ְּב ַה ָּקפוֹת ְמ ַר ֲחפוֹת
ָּת ׁשּוב ְל ָכאן ְּב ׁ ִשיר
ּוב ִר ּקּוד סו ֵֹבב ֶאת ָּכל ַה ֶּפ ֶל ְך.
ְ

ַח ֵגּי ִּת ׁ ְש ֵרי,
ַח ֵגּי ִּת ׁ ְש ֵרי,
ַה ּכֹל ִל ְפ ֵני.
ַח ֵגּי ִּת ׁ ְש ֵרי,
ַח ֵגּי ִּת ׁ ְש ֵרי,
מּול יוֹם ַה ִּדין.
וְ ָכל ּ ֻכ ֵּלי.

ַח ֵגּי ִּת ׁ ְש ֵרי,
ַח ֵגּי ִּת ׁ ְש ֵרי,
ַה ּכֹל ִל ְפ ֵני.
ַח ֵגּי ִּת ׁ ְש ֵרי,
ַח ֵגּי ִּת ׁ ְש ֵרי,
מּול יוֹם ַה ִּדין.
וְ ָכל ּ ֻכ ֵּלי.
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השיר :דודו ברק
הלחן :טוני הלפמן
 )44ושמחת בחגיך ()2004
 )45מועדים לשמחה ()2004
 )47חגי תשרי ()2004
 )51חוזרים אל בית הספר ()2003
 )57תורה אורה ()2004
חמישה שירים מתוך פרויקט שירי
חגים שכתבתי לזמרת רונית
אופיר עם מלחין מוכשר ורגיש,
טוני הלפמן מירושלים.
זה אחר זה נולדו שירי התקליטור
"ושמחת בחגיך".
בכולם טבוע חותם מתמונות
ילדותי.
בכולם ניחוחות החגים של שנות
החמישים ההן ,של המאה שעברה
בירושלים.
אילו הם שירי ירח איתנים ,חודש
תשרי.
שיר ליום החזרה ללימודים ,שירים
לראש השנה ,שיר ליום הכיפורים,
שירים לסוכות ושיר לשמחת תורה.
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ֹאש ַה ׁ ָּש ָנה
ְּ .48בר ׁ
ֹאש ַה ׁ ָּש ָנה
ְּבר ׁ
ֹאש ַה ׁ ָּש ָנה
ְּבר ׁ
יָ ִאיר ִלי ּכו ָֹכב ִמ ׁ ָּש ַמיִ ם.
ִּפ ְר ֵחי ַה ִּג ָּנה
ֹאש ַה ׁ ָּש ָנה
ְּבר ׁ
ִעם ֶע ֶרב יִ ׁ ְש ַּתחּו ַא ַּפיִ ם.

)48. New Year (Rosh Hashanah
וְ ַגם ַמ ָּת ָנה
ֹאש ַה ׁ ָּש ָנה
ְּבר ׁ
ּוח.
ֶא ֵּתן ָל ְך ִעם ְּד ַב ׁש וְ ַּת ּפ ַ
ֹאש...
ר ׁ

השיר :דודו ברק
הלחן :שייקה פייקוב
 )46חגי ישראל ()1972
 )48בראש השנה ()1972
 )56לסוכה שלי ()1972
שירי תשרי מראשית שנות
השבעים שכתבתי לאילנית.
הפרויקט היה אמור להכיל את כל
חגי ישראל ואולם הוא פסק לאחר
ט"ו בשבט.

ֹאש ַה ׁ ָּש ָנה
ר ׁ
ש ְמ ָחה וְ ִר ָּנה,
הּוא ִ ׂ
הּוא ָהאוֹר ַּב ִּפ ָּנה
וְ יו ָֹנה ְל ָב ָנה.
ֹאש ַה ׁ ָּש ָנה
ְּבר ׁ
ֹאש ַה ׁ ָּש ָנה
ְּבר ׁ
ֶא ׁ ְשמֹר ָל ְך ְּב ָר ָכה ְל ַמזְ ֶּכ ֶרת.
ִצ ּפוֹר ְר ָנ ָנה
ֹאש ַה ׁ ָּש ָנה
ְּבר ׁ
ירים ַל ֲע ֶט ֶרת.
ִּת ְק ׁשֹר ָל ְך ׁ ִש ִ
ֹאש...
ר ׁ
ֹאש ַה ׁ ָּש ָנה
ְּבר ׁ
ֹאש ַה ׁ ָּש ָנה
ְּבר ׁ
רּוח.
ֶא ׁ ְש ַלח ְּת ִפ ָּל ִתי ִעם ָה ַ
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ַּ .49גן ַה ְּס ָתו
ְּב ִה ְת ַח ֵּד ׁש ַה ְּס ָתו ֵמ ַעל ָּב ֵּתינּו
יפת ָה ָעב ָה ֲאפ ָֹרה,
ִעם ְר ִח ַ
ִּב ְפר ַֹח ֶה ָח ָצב ַּב ֲח ֵצ ֵרנּו
הּוריו.
ַה ֵּלב נו ֵֹעל ֶא ׁ ְש ָנב ַעל ִה ְר ָ
ַה ֶּנ ֶפ ׁש ְמ ַב ֶּק ׁ ֶשת ֶאל ַה ַּביִ ת,
וְ ַה ִּי ְר ָאה או ֶֹחזֶ ת ֲח ָד ָריו.
ָּב ֶע ֶרבִ ,עם ׁ ַש ְל ֶה ֶבת ַה ׁ ָּש ַמיִ ם,
ֲא ַנ ְחנּו ִנ ְכ ָנ ִסים ֶאל ַּגן ַה ְּס ָתו.
ּול ִמ ְניַ ן ׁ ְשנו ֵֹתינּו עוֹד ׁ ָש ָנה נו ְֹס ָפה
ְ
ֵעת ַא ְר ַּבע ָהעוֹנוֹת יו ְֹצאוֹת ִּב ְמעּו־
ָפה.
וְ ֵנר ַה ְּנ ׁ ָש ָמה ׁ ֶש ִּלי עוֹדוֹ ּבו ֵֹער,
יע יִ ְת ַּב ֵהר.
אּולי ָמ ָחר ׁשּוב ָה ָר ִק ַ
ַ
ִה ֵּנה ָּכל ׁ ֶש ָּק ַמל יָ ׁשּוב ִל ְפר ַֹח.
וְ ָכל ֲא ׁ ֶשר ָּכ ׁ ַשל ׁשּוב לֹא יִ ְמ ַעד.
וְ ֵא ֶּלה ַה ׁ ּשו ְֹכ ִבים ַע ְכ ׁ ָשו ְּב ִלי נו ַֹע
נּוח ָתם ִתּ ּנוֹן ָל ַעד.
אּולי ְמ ָ
ַ
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49. The autumn garden
ֲא ַנ ְחנּוֶ ׁ ,ש ַח ִּיים ַעל ַסף ָה ֶע ֶרב,
ּומם.
ְּב ַח ּלו ֵֹננּו ִמ ְתיַ ְּצ ִבים ּד ָ
ַּב ְּס ָתו ַה ֶּזה ַּד ְר ֵּכנּו ׁשּוב נו ֶֹה ֶרת
ֶאל ֵע ֶבר ַה ָּי ִמים ֲא ׁ ֶשר ֵאי ׁ ָשם.
ּול ִמ ְניַ ן ׁ ְשנו ֵֹתינּו עוֹד ׁ ָש ָנה נו ְֹס ָפה
ְ
עּופה.
ֵעת ַא ְר ַּבע ָהעוֹנוֹת יו ְֹצאוֹת ִּב ְמ ָ
וְ ֵנר ַה ְּנ ׁ ָש ָמה ׁ ֶש ִּלי עוֹדוֹ ּבו ֵֹער,
יע יִ ְת ַּב ֵהר.
אּולי ָמ ָחר ׁשּוב ָה ָר ִק ַ
ַ

השיר :דודו ברק
הלחן :יאיר רוזנבלום
 )49גן הסתיו ()1990
 )55חגיגת אסיף ()1993
את המלחין הגדול יאיר רוזנבלום פגשתי
בשנות חייו האחרונות.
ידידות מופלאה ואהבה גדולה נרקמו בינינו.
שנינו הצרנו על שנפגשנו מאוחר כל כך.
שני שירים בלבד כתבתי עם יאיר ,שניהם
שירי חג -
"גן הסתיו" לראש השנה ו"חגיגת אסיף"
לסוכות.
שבועיים לפני לכתו מאתנו ערכתי לכבודו
את תכנית הרדיו האחרונה שלו.
בתכנית השמעתי בין היתר את "ישנן בנות"
ואת "הוא לא כל כך חכם".
על ערש דווי הרים לי יאיר טלפון ,ובהומור
הנפלא שלו אמר:
"דודו ,תודה לך על השיר החדש שזקפת
לזכותי ,אבל מה לעשות ,השיר 'הוא לא כל
כך חכם' הולחן בידי אלונה טוראל".
באותו הרגע ביקשתי את מותי מרוב בושה,
אך הצטרפתי אל הצחוק המתגלגל של יאיר.
יאיר וחברתו מיכל שלו מקיבוץ "בית
השיטה" ביקשו ממני לסור אל ביתם עוד
באותו היום.
בהגיעי אליהם לעת ערב ישבתי לצדו של
יאיר עם עוד שניים מחבריו .שוחחנו ארוכות,
צחקנו עד אין קץ ונפרדנו לנצח.
תודה לך ,יאיר ,על מתנות הלחן שקשרת
לשיריי זכות גדולה היא לי.
אגב" ,גן הסתיו" נכתב לתכנית חגיגית
שערכה לכבוד יאיר העורכת האגדית של
רשת ג' ,חברתי הנערצת רות נבו.
השיר "חגיגת אסיף" נכתב במיוחד לתכנית
הטלוויזיה הישראלית "חגיגת אסיף",
חגיגת הצדעה לשיריי שהייתה בסוכות
תשנ"ד ,1993 ,תכנית בהפקתו של יצחק
זוננשיין ובבימויו של ראול יחיאל.
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ַ .50קיִ ץ ִנ ׁ ְש ָּבר

50. Summer is over

ַקיִ ץ ִנ ׁ ְש ָּבר ָע ְב ָרה עו ָֹנה
וְ ׁשּום ָּד ָבר לֹא ִה ׁ ְש ַּת ָּנה,
רּוחוֹת נו ׁ ְֹשבוֹת ִמן ֶה ָע ִבים,
ּוב ְל ָב ִבי.
ְּכ ָבר ְס ָתו ָּב ִעיר ִ

ֵאל ֱאלו ֵֹהי ַה ַּמ ְנ ִּג ָינה,
שוֹת ָּכ ָנף,
יתי ַל ֲע ׂ
ָר ִצ ִ
ש ֶא ְב ָרהָ ,לעּוף ֶאל ָעל,
ִל ְפרֹ ׂ
אּוכל.
ֲא ָבל ָלעּוף ֵהן לֹא ַ

וְ ֶע ֶרב יו ֵֹרד ַעל ֲע ָנ ָנה
וַ ֲח ָצ ִבים יֵ ׁש ַּב ִּג ָּנה
ּוב ְּנ ׁ ָש ָמה ָאפֹר צו ֵֹנן
ַ
ּומה ִּי ְהיֶ ה? ְל ָאן ֶא ְפ ֶנה?
ַ

ׁ ָש ָנה ָח ְל ָפה ֶאל מּול ֵע ַיני...

ׁ ָש ָנה ָח ְל ָפה ֶאל מּול ֵע ַיני,
ּוב ֲח ׁ ַשאי.
רּועה ַ
ְּבקוֹל ְּת ָ
ַא ִּביט ֶאל ֶה ָה ִרים,
אּולי ִמ ׁ ָּשם יָ בוֹא ֶעזְ ִרי,
ַ
ימ ַתי?
ִאם לֹא ַע ְכ ׁ ָשו ָאז ֵא ָ

השיר :דודו ברק
הלחן :יאיר קלינגר
פגישה עם יאיר אחר ,יאיר קלינגר,
מלחין נהדר בזכות עצמו שאתו
אף כתבתי את הקנטאטה הקרויה
"בין ורשה לירושלים" .מסע
למחוזות חפץ.
השיר "קיץ נשבר" היה המפגש
הראשון בינינו ,שיר סתווי למצעד
הפזמונים השנתי של רשת ג' .

ִה ֵּנה ִּכי ֵכן ָע ְב ָרה ׁ ָש ָנה,
ִעם ָּכל ֵח ְט ָא ּה וַ ֲעוו ָֹנ ּה.
ְּבתֹם ַה ְּס ָערוֹת
יטיב ִל ְראוֹת
ֶאת ַה ַח ָּמה ֵא ִ
וְ ִהיא ִּתזְ ַרח ִמיגו ָֹנ ּה.

ְּביַ ְל ָּד ִתי ָּפ ׁ ְש ָטה ִצ ָּנה
ּומ ַא ְר ִצי ָהאוֹר ָּפ ָנה,
ֵ
יה ֵצל יָ ַרד,
ַעל ְל ָחיֶ ָ
הוֹ ַמה ָּק ָרה ָל ּה? ַמה ָּק ָרה?
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 .51חוֹזְ ִרים ֶאל ֵּבית ַה ֵּס ֶפר
חוֹזְ ִרים ֶאל ֵּבית ַה ֵּס ֶפר.
ַה ְּס ָתו ְּכ ָבר ַמ ֲא ִפיר.
רּוח ׁשּוב זו ֶֹל ֶפת
ָה ַ
ש ִמים ֶאל ָה ֲאוִ יר.
ְּב ָ ׂ

ַהיְ ָלדוֹת ׁ ֶשל ַּפ ַעם
עו ְֹמדוֹת ָּכאןַ ,על יָ ִדי.
לֹאַ .אל ַּת ִּביט ְּבזַ ַעם
ידי.
ָאחו ָֹרה ,יְ ִד ִ

ִמין ִה ְת ַר ְּג ׁשּות ַּב ֶּב ֶטן
ַּב ֵּלב ְק ָצת ְמ ֻע ָּנן,
ַה ּכֹל ָּכל ָּכ ְך ְל ֶפ ַתע,
ַה ּכֹל ּכֹה ְמ ֻת ְכ ָנן.

ָּכל ׁ ָש ָנה...

ָּכל ׁ ָש ָנה.
ָּכל יוֹם.
ָּכל ֶר ַגע.
ַּדקַ ,על ַקו ַה ֶּת ֶפר,
ַל ַּג ּנוֹן,
ּובה
ַל ַּגן ָא ׁש ָ
ּול ֵבית ַה ֵּס ֶפר.
ְ
ִניחו ַֹח ְק ֶל ַמ ְנ ִט ָינה,
ירת ַע ְג ָב ִנ ָּיה,
ׁ ִש ַ
וַ ְר ִּד ָינה וַ ֲע ִד ָינה,
וְ ִר ָּנה עוֹד ְּפנּויָ ה.
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ָנכוֹןֵ .א ֶינ ִּני יֶ ֶלד.
ַּגם ַנ ַער ְּכ ָבר ֵא ִיני.
ֲא ָבל ַה ְפ ֵלא וָ ֶפ ֶלא,
ָח ָצב ׁ ָשב ֶאל ַּג ִּני.
ְּכמוֹ ְּב ׁ ִשעּור מו ֶֹל ֶדת
ֵמ ִציף או ִֹתי ִּב ְב ִכי,
"היי ,יֶ ֶלד,
ּוכמוֹ קו ֵֹראֵ :
ְ
ׁ ָש ָנה טו ָֹבהָ ,א ִחי".

51. Back to school

השיר :דודו ברק
הלחן :טוני הלפמן
 )44ושמחת בחגיך ()2004
 )45מועדים לשמחה ()2004
 )47חגי תשרי ()2004
 )51חוזרים אל בית הספר ()2003
 )57תורה אורה ()2004
חמישה שירים מתוך פרויקט שירי
חגים שכתבתי לזמרת רונית
אופיר עם מלחין לא נודע ,מוכשר
ורגיש ,טוני הלפמן מירושלים.
זה אחר זה נולדו שירי התקליטור
"ושמחת בחגיך".
בכולם טבוע חותם מתמונות
ילדותי.
בכולם ניחוחות החגים של שנות
החמישים ההן ,של המאה שעברה
בירושלים.
אילו הם שירי ירח איתנים ,חודש
תשרי.
שיר ליום החזרה ללימודים ,שירים
לראש השנה ,שיר ליום הכיפורים,
שירים לסוכות ושיר לשמחת תורה.

ָּכל ׁ ָש ָנה...
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ִ .52מי יִ ֵּתן

52. Wishful thinking

ִמי יִ ֵּתן,
יְ ֵמי ׁ ַש ְלוָ ה יֵ ְרדּו ָע ֵלינּו,
ִמי יִ ֵּתן,
ְּב ָר ָכה ִּת ְנוֶ ה ַעל ָהעו ָֹלם,
ַא ֲה ָבה ִמי יְ ׁ ַש ֵּמר ְל ַמ ֲע ֵננּו,
מּונה ִמי יְ ַח ֵּזק ְּב ֵלב ָא ָדם.
ֱא ָ

ִמי יִ ֵּתן,
ִּג ׁ ְש ֵמי ְּב ָר ָכה יֵ ְרדּו ָע ֵלינּו,
ִמי יִ ֵּתן,
ׁ ַש ְלוָ ה ִּת ְנוֶ ה ַעל ָהעו ָֹלם,
ַא ֲה ָבה ִמי יְ ׁ ַש ֵּמר ְל ַמ ֲע ֵננּו,
מּונה ִמי יְ ַח ֵּזק ְּב ֵלב ָא ָדם.
ֱא ָ

ִמי יִ ֵּתן
וְ ִת ְת ַּג ׁ ֵּש ְמ ָנה ְּת ִפ ּלו ֵֹתינּו,
ִמי יִ ֵּתן
ָמזוֹר ַל ֵּלב וְ ַל ְּנ ׁ ָש ָמה.
שדוֹת ַה ֶּק ַמח יַ ֲע ֶלה ַל ְח ֵמנּו,
ּומ ְּ ׂ
ִ
ְנ ָח ֵלינּו ׁשּוב יַ ְב ִקיעּו ַּב ׁ ְּש ָמ ָמה.

ִמי יִ ֵּתן,
ִמי יִ ֵּתן,
ַר ֲח ֵמי ׁ ָש ַמיִ םֶ ,ח ֶסד וְ ַגם ֵחן.
ִמי יִ ֵּתן,
ִמי יִ ֵּתן
"א ֵמן".
"ש ֶה ֱחיָ נּו" וְ ָ
ֹאמרֶ ׁ :
וְ נ ַ

השיר :דודו ברק
הלחן :יוני רועה
 )52מי ייתן ()2001
 )53יהי רצון ()1995
 )54הושענא ()2002
מחזור של שלושה שירי תפילה
לימים הנוראים ,כולם בלחניו
היפים והרגישים של יוני רועה
ועם ארבעה זמרים נפלאים:
אורי פיינמן.
שימי תבורי.
מני בגר.
ורביד גואטה.

ִמי יִ ֵּתן,
ִמי יִ ֵּתן,
ַר ֲח ֵמי ׁ ָש ַמיִ םֶ ,ח ֶסד וְ ַגם ֵחן.
ִמי יִ ֵּתן,
ִמי יִ ֵּתן
"א ֵמן".
"ש ֶה ֱחיָ נּו" וְ ָ
ֹאמרֶ ׁ :
וְ נ ַ
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 .53יְ ִהי ָרצוֹן
יְ ִהי ָרצוֹן,
ֶמ ֶל ְך ֶע ְליוֹן,
יך.
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְּל ָפ ֶנ ָ
יְ ִהי ָרצוֹן,
שר וְ ֶא ְביוֹן,
ַׂ
יך.
יַ ַחד יִ זְ ּכּו ְל ַר ֲח ֶמ ָ
ִמ ַּטל ַה ׁ ָּש ַמיִ ם,
ִמ ְּד ַב ׁש וְ ׁ ַש ְמ ֵני ָה ָא ֶרץ ֵּ -תן,
ִמ ָּכל טּוב ִמ ְק ׁ ָשה וָ ַגן,
ִר ּמוֹן ,זַ יִ ת וְ ָד ָגן,
ּות ֵא ָנה.
ָּת ָמרֵ ,ע ָנב ְ

53. May it be Your will

השיר :דודו ברק
הלחן :יוני רועה
 )52מי ייתן ()2001
 )53יהי רצון ()1995
 )54הושענא ()2002
מחזור של שלושה שירי תפילה
לימים הנוראים ,כולם בלחניו
היפים והרגישים של יוני רועה
ועם ארבעה זמרים נפלאים:
אורי פיינמן.
שימי תבורי.
מני בגר.
ורביד גואטה.

ְּב ֵצל ִא ָילן ִנ ְחיֶ ה,
ָא ָדם וְ ַח ָּוה ִנ ְהיֶ ה
ּוב ֵננּו ׁשּוב ׁש ֶֹר ׁש יַ ֶּכה.
ְ
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 .54הו ׁ ַֹש ְע ָנא
ֱאל ִֹהים ,הוֹ ִר ּבוֹן ָהעו ָֹלםָ ,א ָּנא ׁ ְש ָמ ֵע ִני.
ֵאל ֱאל ִֹהיםֲ ,ע ֵנ ִניֲ ,ע ֵנ ִניֲ ,ע ֵנ ִני.
יע?
ֱאל ִֹהים ׁשו ֵֹכן ְמרו ִֹמיםָ ,א ָנה ַא ִּג ַ
יע.
יע ,הו ׁ ִֹש ַ
ֵאל ֱאל ִֹהים ,הו ׁ ִֹש ַ
הו ׁ ַֹש ְע ָנא ,הו ׁ ַֹש ְע ָנאֵ ,א ִלי.
הו ׁ ַֹש ְע ָנאָ ׁ ,ש ַמיִ ם ׁ ֶש ִּלי.
הו ׁ ַֹש ְע ָנאָ ׁ ,ש ַמיִ ם ׁ ֶש ִּלי.

54. Hoshaanah Rabbah

השיר :דודו ברק
הלחן :יוני רועה
 )52מי ייתן ()2001
 )53יהי רצון ()1995
 )54הושענא ()2002
מחזור של שלושה שירי תפילה
לימים הנוראים ,כולם בלחניו
היפים והרגישים של יוני רועה
ועם ארבעה זמרים נפלאים:
אורי פיינמן.
שימי תבורי.
מני בגר.
ורביד גואטה.

ש ֵא ִני ָלאוֹרָ ,א ָּנאֱ ,אלו ַֹּה.
ֱאל ִֹהיםׂ ָ ,
ֵּתן ִלי ּכוֹחוֹתֵּ ,תן ִלי עֹזִ ,ל ְמחֹל וְ ִל ְסל ַֹח.
ש ִּכיל ָל ַד ַעת
ֱאל ִֹהיםַ ,ה ְלוַ אי ׁ ֶש ֶא ְל ַמדַ ,א ְ ׂ
יך ָה ַא ֲה ָבה נו ַֹג ַעת ּופו ַֹג ַעת.
ֵא ְ
הו ׁ ַֹש ְע ָנא ,הו ׁ ַֹש ְע ָנאֵ ,א ִלי.
הו ׁ ַֹש ְע ָנאָ ׁ ,ש ַמיִ ם ׁ ֶש ִּלי.
הו ׁ ַֹש ְע ָנאָ ׁ ,ש ַמיִ ם ׁ ֶש ִּלי.
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ֲ .55ח ִג ַיגת ָא ִסיף
ְר ִאי ִה ֵּנה או ֵֹסף או ָֹת ְך ֶאל ַמ ְע ַּגל ַח ַּיי,
יבי,
ְּכ ַח ָּמ ִנית ַא ְּת ָח ָגה ִמ ְּס ִב ִ
ּוגת יָ ַמי
ִר ּמוֹן ֵה ֵנץ ַּב ֲח ֵצ ֵרנּוַ ,על ּת ַ
יבי.
וְ ַא ְּת ִע ּמוֹ ְס ָתוִ י וַ ֲא ִב ִ
יךִ ,א ׁיש,
סּופית ֲא ִני ׁ ֶש ְּל ָךֵּ ,בין זְ רוֹעו ֶֹת ָ
ַּכ ֲא ִ
ִּכ ְפ ִרי ַה ְּס ָתו ִנ ֶּת ֶקת ֵמ ָע ָנף,
ּוכמוֹ ָּג ִב ׁיש,
ָּב ָאה ְּב ָךְּ ,כמוֹ ִּתינו ֶֹקת ְ
מּונ ַחת ַעל ִל ְּב ָך ְּב ֶע ֶרב ְס ָתו.
ַ
ָק ִציר,
ָּב ִציר,
ָח ִר ׁיש,
ָּג ִד ׁיש,
ַּב ּצ ֶֹרת וְ ָק ִטיף,
ַה ֵּלב או ֵֹהב
ּוב ָכל ֵעת
ְ
ימה יו ִֹסיף.
עוֹד ְּפ ִע ָ
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55. Harvest celebration
יעה,
זְ ִר ָ
ׁ ְש ִת ָילה
יעה
ּונ ִט ָ
ְ
וְ יָ ד ַמ ָּגל ָּת ִניף,
ַא ֲה ָב ֵתנּו ְּת ַל ְב ֵלב,
ַּכ ֲח ִג ַיגת ָא ִסיף.
רּוח ְּב ָע ִלים הו ָֹמהּ ,גו ֶֹר ֶפת ִנ ׁ ְש ָּכחוֹת
ָה ַ
מּולי.
ּוב ִצ ָּנה ַהזּ ֹאת ַא ָּתה ִ
ַ
שא ֶאת ְּת ִפ ּלו ֵֹתינּו וְ ֶאת ַה ְּב ָרכוֹת,
ַה ַחג יִ ָּ ׂ
ׁ ֶש ִּלי ׁ ֶש ְּל ָךֶ ׁ ,ש ְּל ָך וְ ַגם ׁ ֶש ִּלי.
ית ִנים,
ָע ִבים חו ְֹלפוֹת ֵּבין ַה ׁ ְּש ָמ ׁשוֹתְּ ,ביֶ ַרח ֵא ָ
יעי ֵמ ָרחוֹק,
יָ ַד ְע ִּתי ׁ ֶש ַּת ִּג ִ
ֲא ַנ ְחנּו ְּב ַא ֲה ָב ֵתנּו ֶא ְתרו ִֹגים ְק ַט ִּנים,
מּורים ְּכמוֹ ִּתינוֹק.
עו ְֹט ִפים ְּבמו ְֹךְ ׁ ,ש ִ
ָק ִציר...

השיר :דודו ברק
הלחן :יאיר רוזנבלום
 )49גן הסתיו ()1990
 )55חגיגת אסיף ()1993
את המלחין הגדול יאיר רוזנבלום פגשתי
בשנות חייו האחרונות.
ידידות מופלאה ואהבה גדולה נרקמו בינינו.
שנינו הצרנו על שנפגשנו מאוחר כל כך.
שני שירים בלבד כתבתי עם יאיר ,שניהם
שירי חג -
"גן הסתיו" לראש השנה ו"חגיגת אסיף"
לסוכות.
שבועיים לפני לכתו מאתנו ערכתי לכבודו
את תכנית הרדיו האחרונה שלו.
בתכנית השמעתי בין היתר את "ישנן בנות"
ואת "הוא לא כל כך חכם".
על ערש דווי הרים לי יאיר טלפון ,ובהומור
הנפלא שלו אמר:
"דודו ,תודה לך על השיר החדש שזקפת
לזכותי ,אבל מה לעשות ,השיר 'הוא לא כל
כך חכם' הולחן בידי אלונה טוראל".
באותו הרגע ביקשתי את מותי מרוב בושה,
אך הצטרפתי אל הצחוק המתגלגל של יאיר.
יאיר וחברתו מיכל שלו מקיבוץ "בית
השיטה" ביקשו ממני לסור אל ביתם עוד
באותו היום.
בהגיעי אליהם לעת ערב ישבתי לצדו של
יאיר עם עוד שניים מחבריו .שוחחנו ארוכות,
צחקנו עד אין קץ ונפרדנו לנצח.
תודה לך ,יאיר ,על מתנות הלחן שקשרת
לשיריי זכות גדולה היא לי.
אגב" ,גן הסתיו" נכתב לתכנית חגיגית
שערכה לכבוד יאיר העורכת האגדית של
רשת ג' ,חברתי הנערצת רות נבו.
השיר "חגיגת אסיף" נכתב במיוחד לתכנית
הטלוויזיה הישראלית "חגיגת אסיף",
חגיגת הצדעה לשיריי שהייתה בסוכות
תשנ"ד ,1993 ,תכנית בהפקתו של יצחק
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זוננשיין ובבימויו של ראול יחיאל.

ַ .56ל ּ ֻס ָּכה ׁ ֶש ִּלי
ַל ּ ֻס ָּכה ׁ ֶש ִּלי
ָּבאּו ַל ֲחגֹג
ֲע ָר ָבה וַ ֲה ַדס
לּולב וְ ֶא ְתרוֹג.
וְ ָ
דּורים ַּכ ָּדת
ֲה ִ
וְ יָ ִפים ַּכ ִּדין
ְּכ ָבר ָּב ִאים ַל ּ ֻס ָּכה
ֻא ׁ ְש ִּפיזִ יןֻ ,א ׁ ְש ִּפיזִ ין.
ַחג ֻס ּכוֹת
ַח ִּגי ׁ ֶש ִּלי,
את ִּב ׁ ְש ִב ִילי,
ֶּב ַטח ָּב ָ
את ִלי,
ִּב ְר ָכ ְת ָך ֵה ֵב ָ
ַחג ֻס ּכוֹת ׁ ֶש ִּלי.
ַל ּ ֻס ָּכה ׁ ֶש ִּלי
ָּבאּוֶ ׁ ,ש ֶקט ַהס,
לּולב
ֲע ָר ָבה וְ ָ
וְ ֶא ְתרוֹג וַ ֲה ַדס.
דּורה ַּכ ִּדין
ֲה ָ
וְ יָ ָפה ַּכ ָּדת
ַּב ּ ֻס ָּכה עוֹד ֵּת ׁ ֵשב
ָּכל ָה ָא ֶרץ ִּכ ְמ ַעט.
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56. In my sukkah
ַחג...
ַל ּ ֻס ָּכה ׁ ֶש ִּלי
ָּבאּו ְּב ַעם ַרב
ֲע ָר ָבה וְ ֶא ְתרוֹג
לּולב.
וַ ֲה ַדס וְ ָ

השיר :דודו ברק
הלחן :שייקה פייקוב
 )46חגי ישראל ()1972
 )48בראש השנה ()1972
 )56לסוכה שלי ()1972
שירי תשרי מראשית שנות
השבעים שכתבתי לאילנית.
הפרויקט היה אמור להכיל את כל
חגי ישראל ואולם הוא פסק לאחר
ט"ו בשבט.

וְ ָל ֵאל ּתו ָֹדה
וְ תו ָֹדה ָל ֵאל
ּבֹא יָ בוֹא ַל ּ ֻס ָּכה
יאל.
ַה ַּמ ְל ָא ְך ַּג ְב ִר ֵ
ַחג...
ַל ּ ֻס ָּכה ׁ ֶש ִּלי
ָּבאּו ְּב ׁ ַש ְלוָ ה
לּולב
ַּגם ֶא ְתרוֹג ַּגם ָ
וַ ֲה ַדס וַ ֲע ָר ָבה.
וְ תו ָֹדה ָל ֵאל
וְ ָל ֵאל ּתו ָֹדה
ִאם ִּת ְרצּו וְ ִאם לֹא,
זוֹ ֵא ָינ ּה ַא ָּג ָדה.
ַחג...
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ּ .57תו ָֹרה או ָֹרה

57. Torah is light

ּוח
ֶּד ֶגלֵ ,נר וְ ַגם ַּת ּפ ַ
רּוח.
ּובחּוץ נו ׁ ֶֹש ֶבת ַ
ַ
ּוח,
ַּדף ִנ ְת ָל ׁש ִמ ּתו ְֹך ַה ּל ַ
ָעף ִּב ְס ָע ָרה.

ָּב ְרחוֹבוֹת ֶה ְמיָ ה ּגו ֶֹב ֶרת,
ַה ָּק ָפה ְּגדו ָֹלה עו ֶֹב ֶרת.
וְ נו ֶֹה ֶרת ַה ׁ ַּש ְר ׁ ֶש ֶרת
ש ְמ ַחת ּתו ָֹרה.
ְּב ִ ׂ

תּוח,
ֵּבית ַה ְּכ ֶנ ֶסת ְּכ ָבר ָּפ ַ
לּוח.
אּולם ִנ ּגּון ׁ ָש ַ
ָּב ָ
נּוח
יך ָנ ַ
יך ִנ ׁ ְשקֹט וְ ֵא ְ
ֵא ְ
ש ְמ ַחת ּתו ָֹרה?
ְּב ִ ׂ

ּתו ָֹרה או ָֹרה...

ּתו ָֹרה או ָֹרה.
ּתו ָֹרה או ָֹרה
ׁ ֶש ֵאין ָּכמו ָֹה ִל ְת ִפ ָּלהְ ,ל ִת ְפ ָא ָרה.
ּתו ַֹרת ִמ ְד ָר ׁש
ֵמ ַהר ִס ַיניִ ,מן ַה ִּמ ְק ָּד ׁש,
יחית ִּב ְד ַב ׁש.
ַעל ְל ׁשו ֵֹננּו ִהיא ְּכ ַצ ִּפ ִ
ֵּבית ַה ׁ ּשו ֵֹא ָבה ַּב ֶּק ֶרת,
עוֹד ְמ ַעט ׁ ְש ִמ ִיני ֲע ֶצ ֶרת,
ֲע ָר ָבה ֶאל ִקיר ִנ ׁ ְש ֶּב ֶרת
ּובו ָֹכה ָמ ָרה.
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ּומה ִּלי ח ׁ ֶֹש ְך.
ַמה ִּלי אוֹר ַ
ַמה ִּלי ֶע ֶצבָ ,מה ִּלי א ׁ ֶֹשר.
ֶּכ ֶסףָּ ,פז וְ ַגם ְנח ׁ ֶֹשת
ְל ִמן טוֹב ַעד ַרע.
ִאם ֶא ְמ ָצא ֶאת ׁ ְש ַעת ַה ּכ ׁ ֶֹשר
סּוקים ְּבי ׁ ֶֹשר,
ַל ֲהגוֹת ְּפ ִ
ַמה ִּלי טוֹב ִמ ֶּזה ָהא ׁ ֶֹשר
ש ְמ ַחת ּתו ָֹרה?
ְּב ִ ׂ

השיר :דודו ברק
הלחן :טוני הלפמן
 )44ושמחת בחגיך ()2004
 )45מועדים לשמחה ()2004
 )47חגי תשרי ()2004
 )51חוזרים אל בית הספר ()2003
 )57תורה אורה ()2004
חמישה שירים מתוך פרויקט שירי
חגים שכתבתי לזמרת רונית
אופיר עם מלחין לא נודע ,מוכשר
ורגיש ,טוני הלפמן מירושלים.
זה אחר זה נולדו שירי התקליטור
"ושמחת בחגיך".
בכולם טבוע חותם מתמונות
ילדותי.
בכולם ניחוחות החגים של שנות
החמישים ההן ,של המאה שעברה
בירושלים.
אילו הם שירי ירח איתנים ,חודש
תשרי.
שיר ליום החזרה ללימודים ,שירים
לראש השנה ,שיר ליום הכיפורים,
שירים לסוכות ושיר לשמחת תורה.

ּתו ָֹרה או ָֹרה...
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החורף
חגי
Winter festivals
חגי החורף
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ְ .58מנו ַֹרת ָה ֲא ָריוֹת
ֵנר ֶא ָחד ֲא ִרי
וְ ֵנר ׁ ֵש ִני הּוא ְּכ ִפיר.
ׁ ֶש ֶמן ַל ָּמאוֹר
וְ ִכ ּנוֹרוֹת ַל ׁ ִּשיר.
ישי ָל ִביא
ֵנר ׁ ְש ִל ׁ ִ
יעי הּוא ַליִ ׁש.
ּור ִב ִ
ְ
ַעיִ ן וְ ֵד ָעה
וְ ר ַֹחב ְמלוֹא ָה ַעיִ ן.
ּונ ׁ ָשמוֹת ְק ַט ּנוֹת
ְ
נו ׁ ְֹשקוֹת ִּבי ָּתג ֶאל ָּתג.
וְ ֵא ׁש ַה ׁ ּשו ׁ ַֹש ָּנה
ִּב ְמנו ַֹרת ַה ַחג.

ּונ ׁ ָשמוֹת ְק ַט ּנוֹת
ְ
נו ׁ ְֹשקוֹת ִּבי ָּתג ֶאל ָּתג,
וְ ֵא ׁש ַה ׁ ּשו ׁ ַֹש ָּנה
ִּב ְמנו ַֹרת ַה ַחג.

58. The Lion Candelabra

השיר :דודו ברק
הלחן :טוני הלפמן
בביתי שתי חנכיות מעוטרות
באריות יפהפים.
האחת חנוכייה פולנית מן המאה
התשע עשרה,
והאחת הדורה,היא העתק של
מנורת חנוכה עתיקה עשויה
נחושת.
בניי הקטנים היו נוהגים להתבונן
בנשמת השלהבות הדועכות אט
אט.
תג אל תג נגעו השלהבות זו בזו
כמו תגים מעל אותיות המקרא.
תג אל תג נגעו ראשיהם של ילדיי
זה בזה עת התבוננו במראה
המרהיב.
מתוך פרויקט שירי החגים
שנכתבו לרונית אופיר.

ישי ַ ׁ -ש ַחל
ֵנר ֲח ִמ ׁ ִ
וְ ֵנר ׁ ִש ׁ ִּשי ַ ׁ -ש ַחץ,
רּוח ֱאלו ִֹהים
וְ ַ
ַּב ַּגןִ ,מ ֶּק ֶדם ָנ ָחה.
יעי ַ -א ְריָ א.
וְ ֵנר ׁ ְש ִב ִ
וְ ֵנר ׁ ְש ִמ ִיני ַ -א ְריֵ ה.
ְּב ַר ֲח ִמים ְּגדו ִֹלים
יַ ְל ִּדי ָחיֹה יִ ְחיֶ ה.
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 .59אוֹר ׁ ִש ְב ַעת ַה ָּי ִמים
יך,
אוֹר ָע ַלי וְ אוֹר ָע ֶל ָ
אוֹר ַעל ַהּיו ׁ ְֹש ִבים ִא ָּתנּו ָּכאן,
יך,
אוֹר ִּב ׁ ְש ֵּתי ֵע ַיני וְ ַגם ִּב ׁ ְש ֵּתי ֵע ֶינ ָ
וְ ַעל ַא ְר ִצי זו ֵֹר ַח אוֹר ָל ָבן.
יע,
אוֹר ָּגנּוז ִּפ ְתאֹם יו ִֹפ ַ
ז ַֹהר ַה ְּל ָב ָנה וְ ֵא ׁש ַה ַח ָּמה,
יע
וְ ִכ ְד ַב ׁש ִנ ָּגר ַל ֵּלב ַה ַחם יַ ִּג ַ
ֶאל ְמ ִח ּלוֹת ַה ֶּנ ֶפ ׁש ַההו ָֹמה.
יַ ַחד ָּכאן ִעם ׁ ִשיר ָק ָטן
ָּכל ּ ֻכ ָּלנּו ְּכמוֹ ַא ִחים ְקרו ִֹבים,
יַ ֲע ֶלה ִעם ׁ ִשיר ַה ֵּלב
אוֹר ׁ ִש ְב ַעת יָ ֵמינּו ַה ּטו ִֹבים.

מּול אוֹר ׁ ִש ְב ַעת יָ ֵמינּו ַה ּטו ִֹבים.
יַ ַחד ָּכאן ִעם ׁ ִשיר ָק ָטן
ָּכל ּ ֻכ ָּלנּו ְּכמוֹ ַא ִחים ְקרו ִֹבים,
יַ ֲע ֶלה ִעם ׁ ִשיר ַה ֵּלב
אוֹר ׁ ִש ְב ַעת יָ ֵמינּו ַה ּטו ִֹבים.

59. The light of the seven days

השיר :דודו ברק
הלחן :אבי טולדנו
שיר זה נועד למעשה לכל חגי
האור שלנו:
שבת,
חנוכה,
סוכות,
ל"ג בעומר.
ביצוע נהדר של ירדנה ארזי ואבי
פרץ.

אוֹר ָע ֵלינּו ָּכאן ַה ׁ ְּש ַניִ ם
וְ ַעל ַהּיו ׁ ְֹש ִבים ִא ָּתנּו ָּכאן,
אוֹר ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים נו ֵֹב ַע ִמ ׁ ָּש ַמיִ ם
וְ ַעל ַא ְר ִצי זו ֵֹר ַח אוֹר ָל ָבן.

ֵנר ׁ ַש ָּבת וְ ַחג ָע ֵלינּו,
ֵנר ַה ְּנ ׁ ָש ָמה וְ ֵנר ִל ְב ָר ָכה,
ֵנר ַהזִ ָּּכרוֹן ּדו ֵֹמע ְּכמוֹ ֵע ֵינינּו
ש ֵמ ָחה וְ ַה ּבו ָֹכה.
ָּב ָא ֶרץ ַה ְּ ׂ
יקי,
ֵנר ַא ְד ִליק וְ ֵנר ַה ְד ִל ִ
ּבו ִֹאי ַנ ֲע ֶלה ֵנרוֹת ַר ִּבים,
ְּכ ׁ ֶש ַא ֲחוִ יר ַע ְכ ׁ ָשו ָל ֶב ַטח ַא ְּת ַּת ְס ִמי־
ִקי,
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ַ 60חג ֲחנֻ ָּכה
ׁ ְשמו ָֹנה ֵנרוֹת ַּב ֲחנֻ ִּכ ָּיה
יבה וְ ֻס ְפ ָּג ִנ ָּיה,
ּול ִב ָ
ְ
וְ ֵנס ָּגדוֹל ׁ ֶש ָהיֹה ָהיָ ה
ּפֹה וָ ׁ ָשם
וְ ַה ְללּויָ ּה.

60. Hanukkah

השיר :דודו ברק
הלחן :שייקה פייקוב
שיר קטן מפרויקט שירי החגים
שכתבתי לאילנית בראשית שנות
השבעים של המאה שעברה
עם המלחין שייקה פייקוב.
ניכרת כאן השפעה משירי החנוכה
של משורר ילדותי לוין קיפניס
אשר בערוב ימיו היה לי לידיד.

זֶ הּו ַחג ַה ֲחנֻ ָּכה,
בּוקה,
ֵנס ָנ ִרים וַ ֲא ָ
ַחג הּוא ַל ַח ׁ ְשמו ָֹנ ִאים
ּומה ָּנ ִעים.
הוֹ ַמה ּטוֹב ַ
ַה ְּס ִביבו ִֹנים ְמ ַר ְּק ִדים סֹב סֹב
ָמעוֹת ֶל ָחג ְנ ַק ֵּבל ָלרֹב,
ָה ֵא ׁש זָ ָהב וְ ָהאוֹר זָ הֹב
ַמה ִּנ ְפ ָלא,
ַמה ָּנ ִעים וָ טוֹב.
זֶ הּו...
ׁ ִש ְמ ִעיָ ,אחוֹתִ ,מזְ מוֹר ָח ָד ׁש,
ִמזְ מוֹר ַע ִּתיקִ ,מזְ מוֹר ִנ ְר ָּג ׁש,
ַעל ֵנס ֶה ָחג ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּד ׁש
טוֹב ַה ֵּנס.
יחית ִּב ְד ַב ׁש.
ַצ ִּפ ִ
זֶ הּו...
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ַ .61ה ׁ ְּש ֵק ִד ָּיה ֲה ִכי יָ ָפה ָּב ָא ֶרץ
ַה ׁ ְּש ֵק ִד ָּיה ֲה ִכי יָ ָפה ָּב ָא ֶרץ
ּפו ַֹר ַחת ׁשּוב ְּב ֵע ֶמק ַא ָּילוֹן,
ִהיא ַמ ְל ָּכ ִתי ׁ ֶש ִּליִ ,היא ַה ּ ֻמ ְכ ֶּת ֶרת,
ִּב ְר ַּכת ַה ֶּד ֶר ְך ִלי ִהיא ְל ׁ ָשלוֹם.
ְּב ִת ְפ ַא ְר ָּת ּה ִנ ֶּצ ֶבת ִהיא ִמ ֶּנ ֶגד.
ּוטיק.
ש ְמ ָל ָת ּהֶ ׁ ,ש ֵאין ְּב ַאף ּב ִ
ְּב ִ ׂ
ּומ ֶגד,
ּוב ִפ ְריָ ּה או ֶֹצ ֶרת ְּד ַב ׁש ֶ
ְ
יח ָת ּה
ְנ ִחיל ְּדבו ִֹרים ִמ ְּפ ִר ָ
ַמ ְמ ִּתיק.

ַה ׁ ְּש ֵק ִד ָּיה ֲה ִכי יָ ָפה ָּב ָא ֶרץ,
ֲה ִכי וְ ֻר ָּדהֲ ,ה ִכיֲ ,ה ִכי ׁ ֶש ִּלי.
ַה ׁ ְּש ֵק ִד ָּיה ֲה ִכי יָ ָפה ָּב ָא ֶרץ
ְּבט"ּו ִּב ׁ ְש ָבט ּפו ַֹר ַחת ִּב ׁ ְש ִב ִילי.
ַה ׁ ְּש ֵק ִד ָּיה ֲה ִכי יָ ָפה ָּב ָא ֶרץ
ּפו ַֹר ַחת ׁשּוב ְּב ֵע ֶמק ַא ָּילוֹן,
ִהיא ַמ ְל ָּכ ִתי ׁ ֶש ִּליִ ,היא ַה ּ ֻמ ְכ ֶּת ֶרת,
ִּב ְר ַּכת ַה ֶּד ֶר ְך ִלי ִהיא ְל ׁ ָשלוֹם.

61. The most beautiful almond
tree in the land

השיר :דודו ברק
הלחן :טוני הלפמן
בדרכי לתל אביב דרך עמק
איילון הציורי התאהבתי נואשות
בשקדייה הדורת מראה שצבעיה
כעין הדובדבן.
מידי שנה בשנה היא מאותתת לי
לעצור לצדה ,לנשוק לה מרחוק
ולקבל ממנה את ברכת הדרך.
מתוך פרויקט שירי החגים
שנכתבו לרונית אופיר.

ַה ׁ ְּש ֵק ִד ָּיה ֲה ִכי יָ ָפה ָּב ָא ֶרץ,
ֲה ִכי וְ ֻר ָּדהֲ ,ה ִכיֲ ,ה ִכי ׁ ֶש ִּלי.
ַה ׁ ְּש ֵק ִד ָּיה ֲה ִכי יָ ָפה ָּב ָא ֶרץ
ְּבט"ּו ִּב ׁ ְש ָבט ּפו ַֹר ַחת ִּב ׁ ְש ִב ִילי.
ַה ׁ ְּש ֵק ִד ָּיה ֲה ִכי יָ ָפה ָּב ָא ֶרץ
יה ְּב ִל ָּב ּה.
ּור ָ
נו ֶֹצ ֶרת ִס ּפ ֶ
צּובה ִהיא וְ סו ֶֹע ֶרת,
ַּבח ֶֹרף ֲע ָ
ַח ִּיים ׁ ְש ֵל ִמים יו ֶֹצ ֶרת ְּב ִק ְר ָּב ּה.
יה,
ש ְמ ַלת ַּת ׁ ְש ֵּבץ רו ֶֹק ֶמת ֵּבין ַּב ֶּד ָ
ִׂ
יפה וְ ַא ְר ָּג ָמן.
ְּב ׁ ֵש ׁשַּ ,כ ְר ַּפסְ ,ק ִט ָ
יה
ִה ֵּנה ַּב ֶּג ׁ ֶשם ָּבאּו ִּד ְמעו ֶֹת ָ
ִל ְמחוֹת ֶאת ַמ ָּג ָע ּה ׁ ֶשל יַ ד ַה ְּז ַמן.
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 .62יוֹם ֻה ֶּל ֶדת ַל ׁ ְּש ֵק ִד ָּיה
ַל ׁ ְּש ֵק ִד ָּיה יֵ ׁש יוֹם ֻה ֶּל ֶדת,
ש ְמ ָל ָת ּה ְסגֻ ָּלה,
ִׂ
ִהיא ִעם ָה ַא ּלוֹן רו ֶֹק ֶדת
וְ ִעם ָה ֵא ָלה.

ַהּיוֹם ַּגם ִלי יֵ ׁש יוֹם ֻה ֶּל ֶדת,
ׁ ְש ֵק ִד ָּיה ׁ ֶש ִּלי,
ִה ֵּנה ט"ּו ִּב ׁ ְש ָבטֶ ,נ ְח ֶמ ֶדת,
ָל ְך ָנ ׁ ַשק וְ ִלי.

ִה ֵּנה ַל ַּמ ְע ָּגל ִה ִּגיעּו
ָּכל ֲע ֵצי ַה ַּגן,
ַא ְנקו ִֹרים קו ָֹלם ִה ׁ ְש ִמיעּו
וְ ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש ַרן.

ש ִאי ְּב ָר ָכה ֶנ ֱא ָמ ָנה,
ְׂ
ׁ ְש ֵק ִד ָּיה ֶנ ְח ֶמ ֶדת,
ֵהן ַא ְּת ַמ ְל ַּכת ָּכל ַה ִּג ָּנה
וְ יֵ ׁש ָל ְך יוֹם ֻה ֶּל ֶדת.

62. The almond tree’s birthday

השיר :דודו ברק
הלחן :שייקה פייקוב
אני מילדי חודש שבט ,בן מזל דלי.
זה פזמון שכתבתי ליום הולדתי,
ליום הולדתה של השקדייה
ולזמרת אילנית.
השקדייה הראשונה של ילדותי
פרחה לה על יד גן הילדים שלי,
גן "בית הילד" ברחוב ארלוזורוב
הירושלמי.

ש ִאי ְּב ָר ָכה ֶנ ֱא ָמ ָנה,
ְׂ
ׁ ְש ֵק ִד ָּיה ֶנ ְח ֶמ ֶדת,
ֵהן ַא ְּת ַמ ְל ַּכת ָּכל ַה ִּג ָּנה
וְ יֵ ׁש ָל ְך יוֹם ֻה ֶּל ֶדת.
ַה ַּפ ְר ָּפ ִרים ְל ָכאן ִה ִּגיעּו
ְּב ִר ּקּוד ָח ָד ׁש,
ַה ְּדבו ִֹרים ְל ָכאן ֵה ִביאּו
ׁ ֵש ׁש ַח ּלוֹת ִּב ְד ַב ׁש.
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ִ .63מ ׁ ְשלו ַֹח ָמנוֹת

63. Sending portions

ֲא ִני ׁשו ׁ ַֹש ַּנת יַ ֲעקֹב,
ש ֵמ ָחה.
ָצ ֲה ָלה וְ ָ ׂ
ּורים יו ֵֹצאת ָל ְרחוֹב
ְּב ַחג ּפ ִ
יך.
ֵא ַליִ ְך וְ ֵא ֶל ָ
ּומ ְג ָּדנוֹת,
ִעם ַמ ָּג ׁ ִשים ִ
יחיִ ל.
ֶא ְס ֵּתר ַּבת ֲא ִב ַ
ִמ ְצוַ ת ִמ ׁ ְשלו ַֹח ַה ָּמנוֹת
ָע ַלי יו ָֹמם וָ ַליִ ל.

ֲא ִני ׁשו ׁ ַֹש ַּנת יַ ֲעקֹב,
ִמ ּב ֶֹקר וְ ַעד ֶע ֶרב.
ְל ֶר ַגע ֲא ִני ּפּו ַה ּדֹב,
ְל ֶר ַגע ִּב ְיל ִּבי ֶג ֶרב
אוֹ ַה ּקו ֵֹסם ֵמ ֶא ֶרץ עּוץ,
אּולי ִצ ּפוֹר ַּגן ֵע ֶדן.
ַ
ִּב ְת ֵכ ֶלת ָמ ְר ְּד ַכיְּ ,בבּוץ,
ֵמ ִעיר ֶאל ִעיר נו ֶֹד ֶדת.

ֲא ִני ׁשו ׁ ַֹש ַּנת יַ ֲעקֹב,
ַּגם וַ ׁ ְש ִּתי וְ ַגם זֶ ֶר ׁש.
ֲא ִני ִהיא ַּב ֲע ַלת ָהאוֹב.
אּולי ֵפיָ ה זו ֶֹה ֶרת
ַ
שוֹת וְ ַר ֲע ׁ ָש ִנים.
ִעם ַּת ְח ּפוֹ ׂ
ִעם ַמ ֵּסכוֹת ׁ ֶשל א ִֹפי
ְל ָכל ֲהמוֹן ָה ֶא ְביו ִֹנים,
ְל ָכל ַמ ְלכוֹת ַהּי ִֹפי.

ְּכ ׁשו ׁ ַֹש ָּנה ַּב ׁ ּשו ׁ ַֹש ִּנים
מּוקה ִמ ַּייִ ן.
ֲא ִני ְס ָ
ַּגם ַא ָּג ִניםַּ ,גם ַק ְנ ַק ִּנים
ֶא ְמזֹג ָמ ָנה ַא ַּפיִ ם.
ָאזְ ֵני ָה ָמן ְּגדו ֵֹלי ִמ ָּדה,
ִעם ׁשוֹקו ָֹלדִ ,עם ֶּפ ֶרג,
ידה:
ַא ִּג ׁיש ָל ֶכם ְל ַצד ִח ָ
"מי ִהיא ַמ ְל ַּכת ָה ֶע ֶרב?"
ִ

ֲא ִני ׁשו ׁ ַֹש ַּנת יַ ֲעקֹב
ָּכל עוֹד ֲא ִני לֹא ֶא ֱעזֹב.
ּ ֻכ ָּלםְ ,ללֹא ִאי ֲה ָבנוֹת,
יִ זְ ּכּו ְל ִמ ׁ ְשלו ֵֹחי ָמנוֹת.

ֲא ִני ׁשו ׁ ַֹש ַּנת יַ ֲעקֹב
ָּכל עוֹד ֲא ִני לֹא ֶא ֱעזֹב.
ּ ֻכ ָּלםְ ,ללֹא ִאי ֲה ָבנוֹת,
יִ זְ ּכּו ְל ִמ ׁ ְשלו ֵֹחי ָמנוֹת.
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ֲא ִני ׁשו ׁ ַֹש ַּנת יַ ֲעקֹב
ָּכל עוֹד ֲא ִני לֹא ֶא ֱעזֹב.
ַא ַּגבְּ ,ג ִב ְר ִּתי וַ ֲאדו ִֹני,
ַמ ְל ַּכת ָה ֶע ֶרב זוֹ ֲא ִני.

השיר :דודו ברק
הלחן :טוני הלפמן
שיר זה נכתב לכאורה בקלי קלות.
ולא היא .עליזותו ושובבותו של חג
הפורים אילצו אותי לעמול קשה,
לחפש בתוכי את הליצן הרדום
עד אשר הגעתי לגרסה הנוכחית
שעליה אני חותם באמונה.
מתוך פרויקט שירי החגים
שנכתבו לרונית אופיר.
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ֲ .64ה ַד ָּסה ֶא ְס ֵּתר
ִא ְל ָמ ֵלא ָהיִ ית ּכֹה ְרחו ָֹקה,
יקה,
ּושןַּ ,בת ָה ִעיר ָה ַע ִּת ָ
ַּבת ׁש ׁ ַ
תּוקה
ִא ְל ָמ ֵלא ִא ׁ ְש ִּתי ַה ְּמ ָ
ַא ְּת ָהיִ יתַ ,א ְּת ָהיִ ית ִלי ְל ַמ ְל ָּכה.
יא ְך,
יתי ְמ ִב ֵ
יתי ָהיִ ִ
ְּב ֵצל קו ַֹרת ֵּב ִ
יתי ָל ְך מ ֶֹל ְך,
ַמ ְל ָּכה ָהיִ ית ִלי וְ ָהיִ ִ
ֲה ַד ָּסה ֶא ְס ֵּתר.
ִא ְל ָמ ֵלא ַה ְּז ַמן וְ ַה ֶּמ ְר ָחק
ַא ְּת ָהיִ ית ִלי ָר ִביד וְ ַגם ֲע ָנק,
ִא ְל ָמ ֵלא ׁ ָש ַכ ְנ ְּת ַּב ְּמ ִג ָּלה
ַא ְּת ָהיִ יתַ ,א ְּת ָהיִ ית ִלי ְל ַכ ָּלה.
ַט ַּב ַעת ׁ ֶשל זָ ָהב ִעם א ֶֹדםְ ,ל ָב ֵר ְך,
יתי ַעל ִּת ְפ ֶא ֶרת ֶא ְצ ָּב ֵע ְך,
נו ֵֹתן ָהיִ ִ
ֲה ַד ָּסה ֶא ְס ֵּתר.
ֲא ִני ַא ֲח ַריִ ְך וְ לֹא ְּכ ִע ֵּור,
הו ֵֹל ְך ׁ ְשנוֹת ַא ְל ַּפיִ םֵ ,א ַליִ ְך,
ֶא ְס ֵּתר,
ֲה ַד ָּסה ֶא ְס ֵּתר.
בּור ֵת ְך,
ּוג ָ
ִא ְל ָמ ֵלא ּכ ֵֹח ְך ְ
ִא ְל ָמ ֵלא זָ ֳה ֵר ְך וְ ִת ְפ ַא ְר ֵּת ְך,
ֹאש ְך,
ְּב ִלי ׁ ַש ְר ִביטְּ ,ב ִלי ֶּכ ֶתר ְלר ׁ ֵ
ַא ְּת ַמ ְל ָּכה וַ ֲא ִני ָל ְך ְלמ ֶֹל ְך,
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64. Hadasah Esther
ֲה ַד ָּסה ֶא ְס ֵּתר.

השיר :דודו ברק
הלחן :נחום היימן
לטעמי ,אסתר הוא אחד השמות
היפים ביותר לבנות ארצנו.
לא אתי ולא אסתי ,לא אסתר'קה
ולא אסתריקה.
רק אסתר.
די לי להיזכר בכמה מן האסתריות
שעברו בחיי.
אסתר סופר המנוחה .הקריינית
המיתולוגית מ"קול ישראל"
של המאה שעברה,
אשר קבלה אותי למקהלת
"פינת הילד" של שנות החמישים.
היא שלימדה אותי מהו רדיו .מה
היא קריינות נכונה ומה היא עריכה
בלא רבב.
אסתר גולדנברג הבלשנית,
חוקרת הלשון המהוללת ,ידידת
נפש.
מורתי לספרות מחולון  -אסתר
גבע.
הספרית שלי החמודה ,החדה
כתער ,אתי אדריאן.
השחקנית אסתר ויליאמס.
הדוגמנית המהממת אסתר
קניאדס.
הזמרת אסתי כץ ועורכת התכניות
המוסיקליות אסתי סילפן,
עוד אסתריות חצו פה ושם את חיי.
הגדולה מכולן  -אסתר המלכה,
שעליה נכתב השיר הפורימי הזה.
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חגיגת אביב וקיץ

חגיגת אביב וקיץ

Spring & summer festivals
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ֲ .65ח ִג ַיגת ָא ִביב

65. Spring festival

ַּב ֶח ְרמוֹן ָנ ֵמס ַה ׁ ֶּש ֶלג
ַּב ֲח ִצי ַה ַּליְ ָלה,
ַּב ֶח ְרמוֹן זו ֵֹרם לוֹ ֶּפ ֶלג
ַּב ֲח ִצי ַה ֵּליל.
ַא ָּבא ׁ ָשם ַעל ַהר ַה ׁ ֶּש ֶלג
ַּב ֲח ִצי ַה ַּליְ ָלה
ירים ַעל ֵנס וָ ֶפ ֶלא
ׁ ָשר ׁ ִש ִ
ש ָר ֵאל.
ִעם ָּכל יִ ְ ׂ

ַּב ִּמ ְד ָּבר הו ֵֹל ְך ַהח ׁ ֶֹש ְך
ַּב ֲח ִצי ַה ַּליְ ָלה,
ׁ ֶש ֶקט ַהס ְּב ֶא ֶרץ ּג ׁ ֶֹשן
ַּב ֲח ִצי ַה ֵּליל.
ְלדו ִֹדי ֵע ֵיני ְנח ׁ ֶֹשת
ַּב ֲח ִצי ַה ַּליְ ָלה,
וְ ַגם הּוא חו ֵֹגג ְּכמוֹ ׁ ֶש...
ש ָר ֵאל.
ָּכל ֵּבית יִ ְ ׂ

ָה ָא ִביב ׁשּוב צו ֵֹהל
וְ ִא ִּתי ִמ ׁ ְש ּתו ֵֹלל,
ֵאיזֶ ה ַליְ ָלהֵ ,איזֶ ה ַליְ ָלה,
ֵאיזֶ ה ַליְ ָלהֵ ,איזֶ ה ֵליל.

ָה ָא ִביב ׁשּוב צו ֵֹהל..

ַּב ִּב ְק ָעה ָּת ָמר ּפו ֵֹר ַח
ַּב ֲח ִצי ַה ַּליְ ָלה,
ַה ָּי ֵר ַח ׁ ָשם זו ֵֹר ַח
ַּב ֲח ִצי ַה ֵּליל.
ׁ ָשם ָא ִחי וַ ַּדאי ׁשו ֵֹמ ַע
ַּב ֲח ִצי ַה ַּליְ ָלה,
ש ֵמ ַח
ירנּו ַה ָּ ׂ
ֶאת ׁ ִש ֵ
ש ָר ֵאל.
ָּכאן ְּביִ ְ ׂ

השיר :דודו ברק
הלחן :שייקה פייקוב
שיר נחמד זה נכתב לשלוש יעלות-
חן תל אביביות :ירדנה ארזי ,לאה
לופטין ורותי הולצמן,
הלא הן בנות "שוקולד ,מנטה,
מסטיק".
השיר הזה נועד לפסטיבל הילדים
הרביעי שנת .1973
הוא זכה במקום השלישי ומאז קם
לתחייה מדי אביב באביבו.

וַ ֲא ִני יו ׁ ֵֹשב ַּב ַּביִ ת
ַּב ֲח ִצי ַה ַּליְ ָלה,
יע יַ יִ ן
ּוג ִב ַ
ִעם ֵנרוֹת ְ
ַּב ֲח ִצי ַה ֵּליל.
וְ כו ָֹכב ֵמ ִאיר ֵע ַיניִ ם
ַּב ֲח ִצי ַה ַּליְ ָלה
ִלי מו ֵֹסר ִּב ְר ַּכת ׁ ָש ַמיִ ם
ש ָר ֵאל.
ּול ָכל יִ ְ ׂ
ְ
ָה ָא ִביב ׁשּוב צו ֵֹהל...

ָה ָא ִביב ׁשּוב צו ֵֹהל...
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ָּ .66ב ָא ִביב ַה ָּקרוֹב
ָּב ָא ִביב ַה ָּקרוֹב
ָּכ ְך ִס ְּפרּו ִצ ֳּפ ִרים
הּוא ֵמחוֹף וְ ַעד חוֹף
יְ ַפ ֵּזר ִמזְ מו ִֹרים,
הּוא יָ בוֹא ֵמ ָה ִרים
ְמ ֻק ׁ ָּשט ְּבזֵ ִרים
וְ ִניחו ַֹח לוֹ צּוף
ש ֵמי יְ ָע ִרים.
ּוב ְ ׂ
ָ
ַּב ֶח ְרמוֹן יְ ַנ ֵּגן הּוא
ירים ַעד ֵאין ּתֹם
ׁ ִש ִ
וְ ִעם ֵמי ַה ַּי ְר ֵּדן
ַל ִּכ ֶּנ ֶרת יִ זְ רֹם,
ְל ַג ֵּלי ַה ָּז ָהב
הּוא יִ ְצ ַחק ָאז ְּבתֹם,
ָּב ָא ִביב ַה ָּקרוֹב
הּוא יָ בוֹאַ ,ה ׁ ָּשלוֹם.
ֲהיָ בוֹא?
ָּב ָא ִביב ַה ָּקרוֹב
ִמ ִּצ ֵּדי ַה ׁ ְּש ִב ִילים
הּוא ְּפ ָר ִגים יֶ ֱאסֹף
וְ ַא ְל ֵפי ַח ָּי ִלים,
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ִמ ּמו ַֹרד ַה ּגו ָֹלן
ּוב ְק ַעת ַה ָּל ָבן
ִ
הּוא ִל ְצרוֹר יְ ַל ֵּקט
ַנ ֲע ָרה וְ ַצ ְנ ָחן.
ַעל ְמבוֹא ַה ְּפ ָר ִחים
ׁ ֶש ָּב ִעיר ַה ׁ ְּש ֵל ָמה
הּוא יַ ִּציב ַמ ְל ָא ִכים
קּומה,
ימה ְר ָ
ִּב ְג ִל ָ
וְ ֶאל ַּגן ַה ְּת ָמ ִרים
יריחוֹ ׁ ֶשל זָ ָהב
ִּב ִ
הּוא יִ ׁ ְש ַלח ַּפ ְר ָּפ ִרים
יריו.
וְ ֶאת ֵנ ֶבל ׁ ִש ָ
ֲהיָ בוֹא?

66. Next spring
ָּב ָא ִביב ַה ָּקרוֹב
ָּכל יְ מוֹת ַה ִּת ְקוָ ה
יִ ְהיּו ְליוֹם טוֹב
ּול ׁ ִשיר ַא ֲה ָבה,
ְ
ָאז ֵמחוֹף וְ ַעד חוֹף
הּוא יָ בוֹא ַּכ ֲחלוֹם,
ָּב ָא ִביב ַה ָּקרוֹב
הּוא יָ בוֹאַ ,ה ׁ ָּשלוֹם.
ֲהיָ בוֹא?

השיר :דודו ברק
הלחן :נחום היימן
שיר עתיק יומין שכתבתי
במיוחד לתקליט של ריקה זראי,
השנסונרית הפריזאית שלנו.
מדובר בסוף שנות השישים,
ראשית שנות השבעים.
תקליט זה חילץ את ריקה מימי
מצוקה לאחר תאונת דרכים קשה.
המלחין נחום היימן הוא אשר
על הלחן והוא אף היוזם והמפיק
המוסיקלי.

ָּב ָא ִביב ַה ָּקרוֹב
ִעם ַה ּב ֶֹקר ַה ַחי
הּוא יִ ְגל ֹׁש וְ יִ ׁ ְשטֹף
ַעד ֶאל ֶא ֶרץ ִס ַיני,
ִעם יו ִֹנים הּוא יִ ְד ַהר
ְּב ָמחוֹל ֶנ ְה ָּדר
ַעד ִמ ְפ ַרץ ַה ָּדרוֹם
ׁ ֶש ְּבסוֹף ַה ִּמ ְד ָּבר.
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ִ .67טּיּול ְּב ַמ ְג ִּדיר ַה ְּצ ָמ ִחים
יך ֲחגֹר ֶאת "יַ ְלקּוט ָהרו ִֹעים"
ְל ָמ ְת ֶנ ָ
יך
ּו"מ ֵּטה ַא ֲהרֹן" ֱאחֹז ְּביָ ֶד ָ
ַ
"כו ַֹבע ַה ָּנזִ יר",
ֹאש ָך ֶאת ּ
וַ ֲחבֹש ְלר ׁ ְ
"נר ַה ַּליְ ָלה" יָ ִאיר ֶאת ֵל ְיל ָך ַה ָּב ִהיר,
ֵ
"נּורית" יִ ְק ׁ ְשרּו ְל ָך ׁ ִשיר
"כ ָּל ִנית" וְ ִ
ַּ
יך.
ּומ ּבּול ִּפ ְר ֵחי ַּבר ָע ֶל ָ
ַ
ּבוֹא ֵר ִעי ּבוֹא ָא ִחי,
ְנ ַט ֵּיל ַּב ְּד ָר ִכים,
ֵּבין ַא ְר ַּבע רּוחוֹת ַה ׁ ָּש ַמיִ ם,
יחים
ש ִ
ֵּבין ְּפ ָר ִחים וְ ִ ׂ
ִמ ַּמ ְג ִּדיר ַה ְּצ ָמ ִחים
ַרק ֲא ַנ ְחנּו יַ ַחד ִּב ׁ ְש ַניִ ם.
"ח ַב ֶּצ ֶלת ַהחוֹף" ְּת ַק ׁ ֵּשט ֶאת ַה ּנוֹף,
ֲ
ׁ"שו ׁ ַֹש ַּנת ָה ֲע ָמ ִקים" ִּת ְצ ַחק ִמן
ָהא ֶֹפק,
"כ ִליל ַהח ֶֹר ׁש" יֵ עוֹר ְּב ָסגֹל ְמ ַס ֵּמם,
ְּ
זּומית" ְּתזַ ְמזֵ ם ָלנּו ׁ ִשיר ְמ ַה ֵּמם
"זַ ְמ ִ
וְ יָ רּוץ ַה ִּנ ּגּון וְ ֻכ ּלוֹ ְמ ַד ֵּמם,
ּוח ַה ּד ֶֹפק.
ּומ ּפ ַ
ִעם ַה ֵּלב ַ

"ע ִמיר",
"ש ִמיר" וְ ָח ָלב ְּב ָ
ַּפת ִנ ְט ַעם ְּב ׁ ָ
יענּו ּתּות וְ ַגם ֶּפ ֶטל,
ש ִּב ֵ
"בת ׁ ְשלֹמֹה" ַּת ְ ׂ
ַּ
"ב ְניָ ִמ ָינה" ַּת ִּג ׁיש ָלנּו ְּד ַב ׁש יַ ֲע ָרה
ִּ
ירה,
"ב ְס ַמת" יְ ָל ִדים יִ ְפ ְצחּו ְּב ׁ ִש ָ
ְּב ָ
ְּכ ׁ ֶש ָּנבוֹא ִּב ְרחו ָֹב ּה ׁ ֶשל או ָֹת ּה ֲעיָ ָרה
וְ ִנ ׁ ְש ַּכח ָּכל ֵלאּות וְ ָכל ֵנ ֶטל.

67. Browsing through
a flower handbook

השיר :דודו ברק
הלחן :נחום היימן
מנגינה נפלאה קשר נחום היימן
לשיר של לאה גולדברג.
חמדתי את הלחן.
נחצ'ה הסכים שאכתוב מילים
משלי למנגינתו תחת מילותיה של
לאה גולדברג.
ואכן בקלי קלות כתבתי שיר אביבי
ובו יפי פריחתה של ארץ ישראל.
לשמחתי ,שיר זה מושמע תדיר
בחגי ישראל ובשבתותיה.

ּבוֹא ֵר ִעי...
ּול ָב ָנה
יוֹם ָא ִביב ַּב ׁ ָּש ָנה וְ ַח ָּמה ְ
זֹאת ַה ֶּד ֶר ְך ַר ָּבה וְ ָק ׁ ָשה ׁ ִש ְב ָע ַתיִ ם,
ְל ַר ְג ֵלינּו ָע ָפרֵ ,מ ָע ֵלינּו ׁ ְש ָח ִקים,
עוֹד ֵנ ֵל ְך וְ ֵנ ֵל ְך וְ ִנ ְג ַמע ֶמ ְר ַח ִּקים
וְ הו ְֹל ִכים ַּגם יָ ֵמינּוּ ,בו ִֹכים צו ֲֹח ִקים
וְ דו ְֹמעוֹת ִמ ַּמ ְראוֹת ָה ֵע ַיניִ ם.
ּבוֹא ֵר ִעי...

ּבוֹא ֵר ִעי...
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ַ .68חג ַה ֶּפ ַסח ָּבא

68. Passover is coming

ַהּיוֹם ַא ֶּתם יו ְֹצ ִאים ְּבח ֶֹד ׁש ָה ָא ִביב,
ש ֶדה ַמ ְר ִהיב וְ ִתינוֹקוֹת ָס ִביב,
ִּפ ְר ֵחי ָ ׂ
שה ְּבאוֹר ַח ָּמה וָ זִ יו,
ּוג ִדי ָו ֶ ׂ
ָט ֶלה ְ
יע ֶּפ ַסח.
יע ֶּפ ַסחִ ,ה ִּג ַ
ִה ִּג ַ

ֵהן עוֹד ְמ ַעט יִ ֶּטה ַהּיוֹם וְ יַ ֲע ִריב
"חד ַּג ְדיָ א" ָח ִביב,
ירים" וְ ַ
"שיר ַה ׁ ִּש ִ
וְ ׁשּוב ׁ ִ
ַהּיוֹם ַא ֶּתם יו ְֹצ ִאים ְּבח ֶֹד ׁש ָה ָא ִביב,
יע ֶּפ ַסח.
יע ֶּפ ַסחִ ,ה ִּג ַ
ִה ִּג ַ

ַח ְּבקּו ֶאת ַה ׁ ְּשוָ ִקים ַה ְּמ ֵל ִאים ָּכל טּוב,
ִא ְספּו ֶאל ַה ַּס ִּלים ָּת ָמר וְ ַגם ָחרּוב,
ּוד ַב ׁש וָ צּוף,
ׁ ְש ֵק ִדים וֶ ֱאגוֹזִ יםָ ,ח ָלב ְ
יע ֶּפ ַסח.
יע ֶּפ ַסחִ ,ה ִּג ַ
ִה ִּג ַ

יע,
עוֹד ְמ ַעט ָנ ִרים ָּג ִב ַ
יע,
ִמן ַה ַה ָּג ָדה זְ ִמירוֹת ַנ ׁ ְש ִמ ַ
יע,
ֵליל ַה ֵּס ֶדר ׁשּוב ִה ִּג ַ
ש ְמ ָחה ַר ָּבה.
ש ְמ ָחה ַר ָּבהַ ,ה ִּ ׂ
ַה ִּ ׂ
יח
עוֹד ְמ ַעט יו ִֹנים ַנ ְפ ִר ַ
יח,
וְ ֶג ׁ ֶשם ַא ֲחרוֹן ַה ְר ֵחק ַנ ְב ִר ַ
יע,
ֶּכ ֶתם ַס ַהר ָּב ָר ִק ַ
ַחג ַה ֶּפ ַסח ָּבאַ ,חג ַה ֶּפ ַסח ָּבא.

יע,
עוֹד ְמ ַעט ָנ ִרים ָּג ִב ַ
יע,
ִמן ַה ַה ָּג ָדה זְ ִמירוֹת ַנ ׁ ְש ִמ ַ
יע,
ֵליל ַה ֵּס ֶדר ׁשּוב ִה ִּג ַ
ש ְמ ָחה ַר ָּבה.
ש ְמ ָחה ַר ָּבהַ ,ה ִּ ׂ
ַה ִּ ׂ
יח
עוֹד ְמ ַעט יו ִֹנים ַנ ְפ ִר ַ
יח,
וְ ֶג ׁ ֶשם ַא ֲחרוֹן ַה ְר ֵחק ַנ ְב ִר ַ
יע,
ֶּכ ֶתם ַס ַהר ָּב ָר ִק ַ
ַחג ַה ֶּפ ַסח ָּבאַ ,חג ַה ֶּפ ַסח ָּבא.
ַמ ְּלאּו ֶאת ַק ֲע ַרת ַה ֶּפ ַסח ְּב ׁ ָש ָלל,
יצת ָק ָלל,
ּוב ַ
ֲחזֶ ֶרת וַ ֲחר ֶֹסת ֵ
ּומ ּצוֹת ֵמ ָעל,
ַּכ ְר ַּפסָ ,מרוֹר ּוזְ רו ַֹע ַ
יע ֶּפ ַסח.
יע ֶּפ ַסחִ ,ה ִּג ַ
ִה ִּג ַ
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ָה ֲא ִפיקו ָֹמן ִ -מי ׁ ֶש ִּג ָּלהּו
יְ ַק ֵּבל ְּב ָר ָכה ֵמ ֵא ִל ָּיהּו.

השיר :דודו ברק
הלחן :טוני הלפמן
מבין חגי ישראל פסח אהוב עלי
במיוחד.
זיכרונות מעברי הרחוק הם
שמשמרים בי את החג המופלא
הזה.
זיכרון שוק "מחנה יהודה"
בירושלים של ערב החג.
אבא אוחז בידי וקונה לי אגוז מלך
אחד ויחיד ,אגוז שעלה עשרה
גרושים,
הון עתק באותם ימים (שנות
החמישים של המאה הקודמת,
שנות הצנע).
בכלל ,מי ראה אגוזים לנגד עיניו
באותם ימים?
גג  -בוטנים מלוחים וגרעיני
חמניות  -פפיטוס.
אותו אגוז זכור לטוב הוא ניחוח
החג שלי ,והשדות הפורחים,
והציפורים והפרפרים ,וכמובן,
התקדש ליל החג ,ליל הסדר,
השולחן החגיגי הלבן עם הפמוטות
והנרות והפרחים וגביעי הכסף
ההדורים ,וכוסו של אליהו וקריאת
ההגדה העתיקה שקנתה לי אמא
ליום הולדתי השמיני.
קערת הפסח ההדורה על כול
רכיביה הניחוחיים ,טעם הסעודה
המרהיבה,
המצות ,הגפילטע פיש ,העופות,
הדגים ,תפוחי האדמה האפויים,
הסלטים הססגוניים ,החרוסת
המשגעת של אימא ,עוגות
האגוזים והיינות" ,שיר השירים",
האורחים ,המתנות ,הבגדים
הצחורים ,הנעליים החדשות
והאביב המרהיב ,המלהיב,
183
המגניב שזרח עלינו עם ירח מלא
וחרות אין קץ.
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ַ .69חד ַּג ְדיָ א ַה ְללּויָ ּה
ַחד ַּג ְדיָ א ַּב ֲח ֵצ ֵרנּו,
ְּג ִדי ָק ָטןָ ,ל ָבן וָ ַצח,
ֲח ַת ְל ּתּול ַעל ִמ ְפ ָּת ֵננּו,
ֵאיזֶ ה מ ֶֹתקַ ,חם וָ ַר ְך.

וְ ָה ֵאל ֵמ ַעל יו ׁ ֵֹשב,
ִמ ְת ּבו ֵֹנן לוֹ וְ חו ׁ ֵֹשב:
"נ ַחת וְ ׁ ָשלוֹם ָל ֶהם ּפֹה,
ַ
ַּכ ָּמה ׁ ֶש ְּמ ׁ ַש ֲע ֵמם ּפֹה".

ּוכ ַל ְב ַלב יֵ ׁש ָּב ַע ְר ָסל
ְ
יסה ַּב ַּסל
ּומ ְקלוֹת ְּכ ִב ָ
ַ
נּוע,
ּוב ָאח ָה ֵא ׁש ָּת ַ
ָ
ּוע.
יתנּו ֵ -מי ַמ ּב ַ
מּול ֵּב ֵ

ַחד ַּג ְדיָ א...

ַחד ַּג ְדיָ א,
ַחד ַּג ְדיָ א,
הּוא ֱא ֶמת וְ לֹא ְּב ָדיָ ה,
ַחד ַּג ְדיָ א,
ַחד ַּג ְדיָ א,
ַה ְללּו ַה ְללּויָ ּה.
ַה ָּפ ָרה ּגו ָֹעה ָּב ֶר ֶפת,
ַה ׁ ּשו ֵֹחט ׁשו ֵֹבת ָל ַעד,
ּובין ֲערּוגוֹת ַה ֶּל ֶפת
ֵ
ָעף ַמ ְל ָא ְך ּגו ֵֹאל ֶנ ְח ָמד.
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69. Chad Gadya - Halleluyah

השיר :דודו ברק
הלחן :טוני הלפמן
שירים רבים נכתבו על אודות אותו
גדי אגדי ,הגדי.
אני לקחתי אותו למחוזות הטוב
בתקווה שבשירי זה ימצאו הוא
וחבר מרעיו מעט מנוח.
מתוך פרויקט שירי החגים
שנכתבו לרונית אופיר.

ׁ ֶש ֶמ ׁש ָּפז ֵמ ַעל זו ַֹר ַחת,
ּ ֻד ְב ְּד ָבןַּ ,כ ֶּו ֶרת ְּד ַב ׁש,
יך ָּב ָראנּו ָּכאן ְּביַ ַחד
ֵא ְ
ֶאת ַּגן ֵע ֶדן ֵמ ָח ָד ׁש.
ש ָּגר זְ ֵאב
ִעם ַה ֶּכ ֶב ׂ
וְ ִעם ְּג ִדי ָנ ֵמר יֵ ׁ ֵשב,
וַ ֲא ַנ ְחנּו ִעם ַה ׁ ַּש ַחר
ֶאל ַה ּטוֹב ָנ ִקיץ ְּביַ ַחד.
ַחד ַּג ְדיָ א...
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שר ַה ַּמ ּכוֹת
ֶ .70ע ֶ ׂ
יאנּו ִמ ׁ ָּשם.
ּופ ְרעֹה ֵס ַרב ְלהו ִֹצ ֵ
ַ
ּובא ַה ָּדם.
ִה ָּכה מ ׁ ֶֹשה ַר ֵּבנּו ַּב ַּמ ֶּטה ָ
ּוב ָאה ַה ְּצ ַפ ְר ֵּד ַע.
יטיב הּוא ְל ַב ֵּצ ַע ָ
ֵה ִ
ּוכ ׁ ֶש ָהיָ ה ֲח ַסר או ִֹנים ֵה ִביא ֶאת ַה ִּכ ִּנים.
ְ
ָּדםְ ,צ ַפ ְר ֵּד ַעִּ ,כ ִּניםָ ,ערוֹב,
ַה ּכֹל ָּכאן יִ ְס ַּת ֵּים ַעד ׁ ֶש ַהּיוֹם יַ ֲערֹב.
ֶּד ֶברְ ׁ ,ש ִחיןָּ ,ב ָרדַ ,א ְר ֶּבה,
וְ ָכל ַה ְמ ׁ ֻש ָּבח ֲה ֵרי הּוא זֶ ה ַה ַּמ ְר ֶּבה.
ח ׁ ֶֹש ְך ,ח ׁ ֶֹש ְךַ ,מ ַּכת ְּבכוֹרוֹת.
וְ ַא ַחר ָּכ ְך ַנ ְד ִליק ָּב ִעיר ֶאת ָּכל ָהאוֹרוֹת.
וְ ַא ַחר ָּכ ְך ָנ ׁ ִשיר ֶאת ָּכל ֲהמוֹן ַה ׁ ִּשירוֹת
ּולדו ֵֹרי דוֹרוֹת.
ִמ ּדוֹר ַעד ּדוֹר ְ
ּומ ׁ ֶֹשה ָא ַמר ָאז ְּב ַמ ֵּטהּו ִּכי טוֹב.
ּובא ָערוֹב.
וְ לֹא הו ִֹסיף ַד ֵּבר ִמ ָּלה ַא ַחת ָ
ְל ֶפ ַתע ִמ ָּכל ֵע ֶבר ָחלּו ּ ֻכ ָּלם ְּב ֶד ֶבר.
וְ ָאז מ ׁ ֶֹשה ִּפ ְתאוֹם ִה ְב ִחין ׁ ֶש ֶּזה ְּב ֶע ֶצם
ׁ ְש ִחין.

70. The ten plagues of Egypt
ּוכ ׁ ֶש ְּב ַבת ַא ַחת ָעזַ ב ָהיָ ה ְּכ ָבר ח ׁ ֶֹש ְך ַרב.
ְ
ַּת ּמּו ַה ָּצרוֹת ִעם ּתֹם ַמ ַּכת ַה ְּבכוֹרוֹת.
ּוב ִמ ְצ ַריִ ם לֹא יָ ְספּו ִל ְדלֹק עוֹד ְמאוֹרוֹת.
ְ
עב־
ּומ ֶצ ְּ
ש ִּקים ַ
ָא ְרזּו ּ ֻכ ָּלם ַע ַּביֶ יעסׂ ַ ,
ַריֶ יעס.
ּוכ ׁ ֶש ָה ְלכּו ֶאל ַה ִּמ ְד ָּבר ָּפ ַצח ָה ָעם וְ ׁ ָשר:
ְ
"דםְ ,צ ַפ ְר ֵּד ַעִּ ,כ ִּניםָ ,ערוֹב...
ָּ

השיר :דודו ברק
הלחן :אלכסנדר סאשה
ארגוב
עם המלחין החשוב
אלכסנדר סאשה ארגוב
כתבתי שיר אחד בלבד ,שיר שלא
בא ברבים והוא דווקא מיוחד
במינו,
שיר לחג הפסח " -עשר המכות".
מכות מצרים ,כמובן.
השיר נכתב ל"צוות הווי גולני"
בראשית שנות השבעים של המאה
העשרים
ובהזמנתו של המלחין אריה לבנון,
המדריך המוסיקלי של הלהקה
באותה העת.
השיר נשמר ברשותי על גבי
סרטון.
לשמחתי ,ניתנה לי הזדמנות
לגאול אותו הן בספר זה הן על
תקליטור שהוקדש לשירי הלהקות
הצבאיות שכתבתי.
בשנים האחרונות הוא נשמע יותר
ויותר באביב ובחג הפסח וזאת
לשמחתי הרבה כיוון ששיר זה יקר
לי במיוחד.

ָּדםְ ,צ ַפ ְר ֵּד ַעִּ ,כ ִּניםָ ,ערוֹב...
ּופ ְרעֹה ֶאל ּתו ְֹך ַח ֵּיינּו יָ ַרד.
ַ
ִה ְג ׁ ִשימּו לוֹ מ ׁ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן ֶאת ַה ָּב ָרד.
יע.
יע ַא ְר ֶּבה ָצהֹב הו ִֹפ ַ
ְל ֶפ ַתע ָּב ָר ִק ַ
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ירּוש ֵלם
ֵּ .71בין וַ ְר ׁ ָשה ִל ׁ ָ
ירּוש ֵלם
ֵּבין וַ ְר ׁ ָשה ִל ׁ ָ
ַא ָּתה ִּכ ּנוֹר וָ ֵנ ֶבל,
ַא ָּתה ָע ָפר וַ ֲא ָד ָמה
וְ ֶת ֶלם ְּב ָח ִר ׁיש.
ירּוש ֵלם
ֵּבין וַ ְר ׁ ָשה ִל ׁ ָ
ַא ָּתה ִק ָינה וָ ֵא ֶבל,
ּוד ַבר ָח ְכ ָמה,
ַא ָּתה ָּפסּוק ְ
"ק ִּד ׁיש".
יכה" וְ ַגם ַ
"א ָ
ֵ

ירּוש ֵלם
ֵּבין וַ ְר ׁ ָשה ִל ׁ ָ
ַא ָּתה ִנ ּגּון ְּכ ִלי זֶ ֶמר,
ידים
ַא ָּתה ְמחוֹל ַה ֲח ִס ִ
ּומזְ מו ֵֹרי ַה ַּטף.
ִ
ירּוש ֵלם
ֵּבין וַ ְר ׁ ָשה ִל ׁ ָ
אשית וָ ֶג ֶמר,
ַא ָּתה ֵר ׁ ִ
ידים,
ַא ָּתה יָ ִחיד ֵּבין יְ ִח ִ
ַא ָּתה ֲהמוֹן ַעם ַרב.

ירּוש ֵלם
ֵּבין וַ ְר ׁ ָשה ִל ׁ ָ
ַא ָּתה ַּכ ּדּור ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶלג,
ּורים
ַא ָּתה ׁ ַש ְל ֶה ֶבת ַּת ּנ ִ
וְ ַנ ַחל ָּב ָא ִביב.
ירּוש ֵלם
ֵּבין וַ ְר ׁ ָשה ִל ׁ ָ
ּופ ֶלג,
ַא ָּתה ַמ ָּפל ֶ
ַא ָּתה הּוא ֵע ֶמק ֵּבין ָה ִרים
יחה ַמ ְר ִהיב.
ׁ ֶש ִּב ְפ ִר ָ

ירּוש ֵלם,
ֵּבין וַ ְר ׁ ָשה ִל ׁ ָ
ירּוש ֵלם
ֵּבין וַ ְר ׁ ָשה ִל ׁ ָ
ַא ָּתה ִּפ ָּסה וָ ׁ ֶש ֶבר,
ַא ָּתה עו ָֹלם ׁ ָש ֵלם.

ירּוש ֵלם
ֵּבין וַ ְר ׁ ָשה ִל ׁ ָ
ַא ָּתה ְּת ִפ ַּלת ֵּבית ְּכ ֶנ ֶסת,
ַא ָּתה ַמ ֶּצ ֶבת זִ ָּכרוֹן
וְ ֶה ֶבל ֲא ֻר ָּבה.
ירּוש ֵלם
ֵּבין וַ ְר ׁ ָשה ִל ׁ ָ
ַא ָּתה ָח ִסיד ֶּבן ֶח ֶסד,
הּודי ָה ַא ֲחרוֹן,
ַה ְּי ִ
ׁ ֶש ְּבתו ָֹכן ֶנ ְח ָּבא.
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71. Between Warsaw and Jerusalem

השיר :דודו ברק
הלחן :יאיר קלינגר
 )71בין ורשה לירושלם
 )72עקדת יצחק
 )73ינאי בן החמש לומד כינור
שמינית
(שלושה שירים מתוך ספרי
"פולין בין פאר לאפר" .1986
הולחנו ב).2002-
שלושת השירים האלה לקוחים
מתוך הקנטאטה שהלחין יאיר
קלינגר לשירי ספרי "פולין בין פאר
לאפר".
קנטאטה הנושאת את השם
"בין ורשה לירושלים".
המלחין יאיר מצא את הספר אי
שם בחנות ספרים ישנים ,ושט עם
השירים למחוזות רחוקים של עברי
ושל עברו.
אל מחוזות החפץ הפולניים שלנו:
בתי הורינו ,עברם של סבינו
וסבותינו ושאר מקורבינו שאבדו
במחנות ההשמדה.
"הרעננים" ,אנסמבל קולי נהדר,
נרתמו לעשייה עם זמרת הסופרן
סיגל ורדי והפסנתרן גלעד שפירא.
המופע זכה לביקורות מעולות,
והוא הונצח על תקליטור נדיר.
לספר זה זימנתי שלושה מן
השירים הבולטים ביצירה.
הספר "פולין בין פאר לאפר" זיכני
בפרס ראש הממשלה לספרות
בשנת .1988
הוא תורגם לפולנית
והופיע בעיר קווצקו בפולין
בשנת .1990
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ֲ .72ע ֵק ַדת יִ ְצ ָחק
יך ֶא ְכ ּתֹב ַעל ֲע ֵק ָד ְת ָךּ ,דו ִֹדי יִ ְצ ָחק.
ֵא ְ
וְ טו ִֹבים ִמ ֶּמ ִּני ְּכ ָבר ָּכ ְתבּו ִּת ֵּלי ִּת ִּלים?
וְ ַה ְּתהוֹם ֲא ׁ ֶשר ֵּב ֵינינּוַ ,ה ֶּמ ְר ָחק,
וְ ֶה ָע ׁ ָשן ַה ִּמ ַּת ֵּמר ְּגוִ ִיליםְּ ,גוִ ִילים.
יך ֶא ְכ ּתֹב ַעל ֲע ֵק ָד ְת ָךּ ,דו ִֹדי יִ ְצ ָחק.
ֵא ְ
וְ טו ִֹבים ִמ ֶּמ ִּני ְּכ ָבר ָּכ ְתבּו ִּת ֵּלי ִּת ִּלים?
וְ ַה ְּתהוֹם ֲא ׁ ֶשר ֵּב ֵינינּוַ ,ה ֶּמ ְר ָחק,
וְ ֶה ָע ׁ ָשן ַה ִּמ ַּת ֵּמרְּ ,גוִ ִיליםְּ ,גוִ ִילים.
וְ ֶה ָע ׁ ָשן ַה ִּמ ַּת ֵּמרְּ ,גוִ ִילים,
ְּגוִ ִילים.
וְ ֶה ָע ׁ ָשן ַה ִּמ ַּת ֵּמר,
ְּגוִ ִילים,
ְּגוִ ִילים.
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72. The sacrifice of Isaac

השיר :דודו ברק
הלחן :יאיר קלינגר
 )71בין ורשה לירושלם
 )72עקדת יצחק
 )73ינאי בן החמש לומד כינור
שמינית
(שלושה שירים מתוך ספרי
"פולין בין פאר לאפר" .1986
הולחנו ב).2002-
שלושת השירים האלה לקוחים
מתוך הקנטאטה שהלחין יאיר
קלינגר לשירי ספרי "פולין בין פאר
לאפר".
קנטאטה הנושאת את השם
"בין ורשה לירושלים".
המלחין יאיר מצא את הספר אי
שם בחנות ספרים ישנים ,ושט עם
השירים למחוזות רחוקים של עברי
ושל עברו.
אל מחוזות החפץ הפולניים שלנו:
בתי הורינו ,עברם של סבינו
וסבותינו ושאר מקורבינו שאבדו
במחנות ההשמדה.
"הרעננים" ,אנסמבל קולי נהדר,
נרתמו לעשייה עם זמרת הסופרן
סיגל ורדי והפסנתרן גלעד שפירא.
המופע זכה לביקורות מעולות,
והוא הונצח על תקליטור נדיר.
לספר זה זימנתי שלושה מן
השירים הבולטים ביצירה.
הספר "פולין בין פאר לאפר" זיכני
בפרס ראש הממשלה לספרות
בשנת .1988
הוא תורגם לפולנית
והופיע בעיר קווצקו בפולין
בשנת .1990
יצחק שבשיר זה הוא דודי שנספה
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 .73יַ ַּנאי ֶּבן ֶה ָח ֵמ ׁש לו ֵֹמד ִּכ ּנוֹר ׁ ְש ִמ ִינית
יַ ַּנאי ֶּבן ֶה ָח ֵמ ׁש לו ֵֹמד ִּכ ּנוֹר ׁ ְש ִמ ִינית
רּוסיָ ה.
ֵא ֶצל ַמ ְרק ְּב ַל ְנקַ ,ה ּמו ֶֹרה ֵמ ְ
ְּכ ׁ ֶש ַּי ַּנאי ְמ ַכ ֵּנר ְּב ִכ ּנוֹר ׁ ְש ִמ ִינית
רּוסיָ ה
ֵא ֶצל ַמ ְרק ְּב ַל ְנקַ ,ה ּמו ֶֹרה ֵמ ְ
ֵע ַיני ִּכ ְבדוֹת ִּד ְמ ָעה.
ֲא ִני ָנכוֹן ְל ִה ׁ ָּש ַבע ׁ ֶש ָּדוִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך ִנ ָּצב ְל ָפ ַני.
עטל,
אּולי יַ ְל ּדוֹן ִמן ַה ׁ ְּש ֶט ְ
וְ ַ
עטל הּוא זֶ ה.
יַ ְל ּדוֹן ִמן ַה ׁ ְּש ֶט ְ
ש ָערֵ ,ע ֵיני ֶּפ ָחם,
ׁ ְשחֹר ֵ ׂ
עטל הּוא זֶ ה.
יַ ְל ּדוֹן ִמן ַה ׁ ְּש ֶט ְ
עטל,
יַ ְל ּדוֹן ִמן ַה ׁ ְּש ֶט ְ
ש ָערֵ ,ע ֵיני ֶּפ ָחם,
ׁ ְשחֹר ֵ ׂ
ּונ ׁ ָש ָמה וְ ֻר ָּדה.
עוֹר ׁ ֶש ְנ ָהב ְ
יַ ַּנאי ׁ ֶש ִּלי ַה ָּקט יִ ְהיֶ ה ַּכ ָּנר,
יַ ַּנאי ׁ ֶש ִּלי ַה ָּקט,
בּודה.
יַ ְל ּדוֹן ָה ֲעיָ ָרה ָה ֲא ָ
(קטע מולחן מתוך שיר שלם המופיע בספר-
"פולין בין פאר לאפר")

196

		 73. Yannai, 5 years old, learns to
play a small violin

השיר :דודו ברק
הלחן :יאיר קלינגר
 )71בין ורשה לירושלם
 )72עקדת יצחק
 )73ינאי בן החמש לומד כינור
שמינית
(שלושה שירים מתוך ספרי
"פולין בין פאר לאפר" .1986
הולחנו ב).2002-
שלושת השירים האלה לקוחים
מתוך הקנטאטה שהלחין יאיר
קלינגר לשירי ספרי "פולין בין פאר
לאפר".
קנטאטה הנושאת את השם
"בין ורשה לירושלים".
המלחין יאיר מצא את הספר אי
שם בחנות ספרים ישנים ,ושט עם
השירים למחוזות רחוקים של עברי
ושל עברו.
אל מחוזות החפץ הפולניים שלנו:
בתי הורינו ,עברם של סבינו
וסבותינו ושאר מקורבינו שאבדו
במחנות ההשמדה.
"הרעננים" ,אנסמבל קולי נהדר,
נרתמו לעשייה עם זמרת הסופרן
סיגל ורדי והפסנתרן גלעד שפירא.
המופע זכה לביקורות מעולות,
והוא הונצח על תקליטור נדיר.
לספר זה זימנתי שלושה מן
השירים הבולטים ביצירה.
הספר "פולין בין פאר לאפר"
זיכה אותי בפרס ראש הממשלה
לספרות בשנת .1988
הוא תורגם לפולנית והופיע בעיר
קווצקו בפולין בשנת .1990
ינאי שבשיר הוא בני האמצעי אשר
בילדותו כינר בכינור והזכיר לי את
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ש ָר ֵאל ׁ ֶש ִּלי חו ֶֹג ֶגת
 .74יִ ְ ׂ
ַה ְּדרו ִֹרים קו ְֹר ִאים ּ ֻכ ָּלם
ַעל ַּג ּגוֹ ׁ ֶשל ָהעו ָֹלם
וַ ֲא ַנ ְחנּו ְמזַ ְּמ ִרים ַא ְל ַּפיִ ם.
ידיַ ,א ַּגב ֻא ְר ָחא,
יְ ִד ִ
ָּכל ַה ַחג ַה ֶּזה ׁ ֶש ְּל ָך
ש ֵאהּו ַעל ַּכ ַּפיִ ם.
ַקח אוֹתוֹׂ ָ ,

ִה ְס ַּת ְּכ ִלי ָה ֶע ֶרב ָּכאן,
ְמ ַח ֶּכה ָל ְך ְּב ָל ָבן
זֶ ה ַה ַחג ׁ ֶש ָּל ְך וְ ַגם ׁ ֶש ָּלנּו.
הּוא יִ ׁ ַּשק ָל ְך ַעל ֶל ְחיֵ ְך
וַ ֲא ַנ ְחנּו ְנ ַח ֵּי ְך,
ַּכ ָּמה טוֹב ׁ ֶש ַעד ְל ָכאן ִה ַּג ְענּו.

ש ָר ֵאל ׁ ֶש ִּלי חו ֶֹג ֶגת
יִ ְ ׂ
ּומ ְתמו ֶֹג ֶגת,
וְ ָנאוָ ה ִ
ִהיא עוֹד ַּת ֲחגֹג יו ֵֹבל ַא ְל ַּפיִ ם,
ש ָר ֵאל ׁ ֶש ִּלי חו ֶֹג ֶגת
יִ ְ ׂ
ֲחלוֹמוֹת ְּכ ֻח ִּלים או ֶֹר ֶגת
ירי ׁ ֶש ִּלי זְ ַהב ַּפ ְרוַ יִ ם.
וְ ׁ ִש ִ

ש ָר ֵאל ׁ ֶש ִּלי חו ֶֹג ֶגת...
יִ ְ ׂ

74. My Israel celebrates

השיר :דודו ברק
הלחן :מוני אמריליו
גילי כגילה של המדינה ,והנה
שני שירים כתבתי למענה בהיותי
ובהיותה בני חצי יובל.
זה אחד מן השניים.
אילן ואילנית היפים והטובים
חגגו עם השיר וכל עלומיהם
המתפרצים עטפו את העם הזה
בחום ,בתום ובאהבה.

וְ ָה ִעיר ׁ ֶש ִּלי יָ ָפה
וְ ָה ָא ֶרץ ִּבי צו ָֹפה,
ּוח.
ישה ִלי ְּד ַב ׁש וְ ַגם ַּת ּפ ַ
ַמ ִּג ׁ ָ
טוֹב ִלי טוֹב וְ יֵ ׁש ִלי ְּפ ַנאי,
וְ ַה ׁ ֶּש ֶקט ְּב ֵע ַיני,
טּוח.
וַ ֲא ִני ִּפ ְתאֹם ָּכל ָּכ ְך ָּב ַ
ש ָר ֵאל ׁ ֶש ִּלי חו ֶֹג ֶגת...
יִ ְ ׂ
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 .75זִ ְמ ַרת ָה ָא ֶרץ
ישהּו ָּפ ָנה ָל ּה ע ֶֹרף
ִמ ׁ ֶ
ַל ּמו ֶֹל ֶדת ַה ְּק ַט ָּנה,
ש ָפם ִצ ֵּיר ָל ּה,
ּיּוך ָ ׂ
ְּב ִח ְ
לֹא ָּת ַבע ֶאת ֶע ְל ּבו ָֹנ ּה.
וְ ָה ָא ֶרץ ַה ּבו ֶֹד ֶדת
יה
ׁ ֶש ָּד ְמעּו ִּפ ְתאֹם ֵע ֶינ ָ
עוֹד ֶאת ַא ְד ָמ ָת ּה עו ֶֹב ֶדת
יה.
וְ לו ֶֹח ֶמת ַעל ַח ֶּי ָ
ַמה ָּל ְך,
ַמה ָּל ְך ִּכי ִּת ְב ִּכי?
ַאל ִּת ְפ ִני ָאחוֹר,
ַא ְּת ַח ִּכי ִלי,
ַא ְּת
וְ ֶא ֱחזֹר.
יש ִהי ָא ְמ ָרה ְּב ַנ ַחת:
ִמ ׁ ֶ
"ל ְך וְ ִת ְת ַר ֵּגל ִא ָּת ּה".
ֵ
ֵמ ִר ּקּוד וְ זֶ ֶמר ַעם ִהיא
ֶאל ָהא ֶֹפק ִנ ְמ ְל ָטה.
ַא ְך ָה ָא ֶרץ ַהזּ ו ַֹר ַחת
ישה ָל ּה ְּד ַב ׁש וְ יַ יִ ן
ַמ ִּג ׁ ָ
ש ָחה:
וְ זָ ַבת ָח ָלב ִהיא ָ ׂ
"מ ְּל ַב ֵּד ְך ָאחוֹת ִלי ַאיִ ן".
ִ
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75. Song of the land
ַמה ָּל ְך...
ישהּו ׁ ִש ַּלח ָּב ָא ֶרץ
ִמ ׁ ֶ
ַּגם ָערוֹב וְ ַגם ָּב ָרד,
ֶאת ֵּביתוֹ ֵאי ׁ ָשם ָּב ָנה לוֹ
ּוב ֶּמ ְר ַח ִּקים ָא ַבד.
ַ
יה,
ַא ְך ָה ָא ֶרץֵ ,אם ָּב ֶנ ָ
ַמ ְמ ִּת ָינה לוֹ ִמ ֵּליל ֶא ֶמ ׁש,
יה
יטה לוֹ ֶאת יָ ֶד ָ
מו ׁ ִֹש ָ
יה ֶאל ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש.
ּופ ֶנ ָ
ָ
ַמה ָּל ְך...

השיר :דודו ברק
הלחן :דובי זלצר
אחד משלושה שירים שכתבתי עם
המלחין דובי זלצר יחד .חבל שלא
יותר.
דובי מלחין חשוב ואדם נהדר.
שיר זה הוזמן לפתיחתן של חגיגות
יום העצמאות בערוץ הראשון של
הטלוויזיה הישראלית,
בתחילת שנות התשעים.
בהיסחפות ובשמחת אין קץ זימר
יזהר כהן ידידי האהוב והיקר.
הפיקה ויזמה אסתר סופר
המנוחה.
(שני השירים האחרים אותם
כתבתי עם דובי זלצר הינם:
"חיילים של שלג" ליגאל בשן,
ו"הידד הנעורים" לרינת עמנואל.
השניים אינם מופיעים בספר).

ִא ׁיש ֶא ָחד ָחזַ ר ַה ַּביְ ָתה,
ַּב ִּג ָּנה ׁ ָש ַתל ׁ ָש ִתיל
ּוב ַר ְך ִּב ְר ַּכת ַה ֶּנ ֶבט
ֵ
ֵמ ַה ֶּנ ֶגב ַל ָּג ִליל.
וְ ָה ָא ֶרץ ַה ִּנ ְפ ֶע ֶמת,
ְמב ֶֹר ֶכת ָאז ָה ְל ָכה ָל ּה,
יתי ְּכחו ֶֹל ֶמת?"
"ה ָהיִ ִ
ֶ
ׁ ָש ֲא ָלה וְ ַגם ִח ְּי ָכה ָל ּה.
ַמה ָלּ ְך...
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ַ .76חג יו ֵֹבל
אוֹר יָ ַרד ַעל ַה ָּג ִליל,
ִמ ְתמו ֵֹגג לוֹ ַה ַּכ ְר ֶמל,
ַה ִּג ְל ּב ַֹע ׁ ָשר ְּב ִגיל,
ׁ ָשר ַּגם ֵע ֶמק יִ זְ ְר ֶעאל.
ַּב ִּכ ֶּנ ֶרת ָצ ֳה ָלה,
ַה ַּי ְר ֵּדן ׁשו ֵֹטף ָּב ִהיר,
ְמ ַר ֶּק ֶדת ַה ׁ ְּש ֵפ ָלה
ירּוש ַליִ ם ׁ ִשיר.
וִ ׁ ָ
ַחגַ ,חגַ ,חג יו ֵֹבל
ש ָר ֵאל,
ַעל ָּכל ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל
ַעל ָּכל ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ַחג יו ֵֹבל.
צו ֲֹח ִקים יַ ְח ָּדו ְּברֹן
ַה ׁ ָּשרוֹן וְ ַה ׁ ּשו ְֹמרוֹן,
יריחוֹ ִר ּמוֹן ָּפ ַרח
ִּב ִ
וְ ֶאת ִניחוֹחוֹ ׁ ָש ַלח.
יָ ם ַה ֶּמ ַלח ְּכ ָבר ָמתוֹק,
ַעל ַה ֶּנ ֶגב ַחג ֵמ ִאיר,
ַהר ִס ַיני ִּפ ְתאֹם יָ רֹק,
ירה ִלי ָּת ׁ ִשיר.
וְ או ִֹפ ָ

76. Jubilee
ַחגַ ,חגַ ,חג יו ֵֹבל...
וְ ָל ִעיר ָּכחֹלָ ,ל ָבן,
וְ ַל ְּכ ָפר ָל ָבןָּ ,כחֹל,
ַל ִּק ּבּוץ אוֹתוֹ ִמ ְגוָ ן,
ַל ּמו ׁ ָֹשב ִצ ְב ֵעי ִמ ְכחוֹל.
ַל ֻח ְר ׁשוֹת יָ רֹק ָּב ִהיר,
שדוֹת יָ רֹק ֵּכ ֶהה,
ַל ָּ ׂ
וְ ַל ֶּכ ֶרם וְ ַל ִּניר
ֶצ ַבע יְ ַר ְק ַרק זֵ ֶהה.
ַחגַ ,חגַ ,חג יו ֵֹבל...
ש ֵמ ַח וְ צו ֵֹהל
ֵצא ָ ׂ
ֶאל ָה ְרחוֹב וְ ֶאל ַה ֵּליל,
ִה ְתהו ֵֹלל וְ ִה ׁ ְש ּתו ֵֹלל
יך ַחג יו ֵֹבל.
ַחג ָע ֶל ָ
ירי ְּכ ַבר ַּב ִּכ ָּכר
ָּכל ִע ִ
מּואר,
יתי עו ֵֹמד ָ
ּוב ִ
ֵ
ְל ָב ִבי ִּבי ְמ ֻא ׁ ָּשר
ְּכ ׁ ֶש ַע ִּמי רו ֵֹקד וְ ׁ ָשר:
ַחגַ ,חגַ ,חג יו ֵֹבל...
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השיר :דודו ברק
הלחן :שייקה פייקוב
שיר מענה לשירה של נעמי שמר
"שיר לחג עשור" ,שכתבה בהיותי
בן עשר.
שרתי אותו עם מקהלת "פינת
הילד" של "קול ישראל" בניצוחה
של הזמרת והמדריכה המוסיקלית
נעמי צורי
וזאת בצריף של נשיאנו השני
יצחק בן צבי ורעייתו רחל ינאית בן
צבי.
מן הסתם ,היה זה ביום העצמאות
העשירי של המדינה .שרנו אז
כולנו לכבוד הילדים שנולדו בה'
באייר תש"ח.
"חג יובל" נכתב כעבור חמש
עשרה שנים לכבוד חגיגת חצי
היובל למדינה.
השיר השתתף בפסטיבל הילדים
השלישי ,הושר בפי אבי טולדנו
וזכה במקום השלישי.
במלאות למדינה יובל שנים שב
השיר והושמע בתוספת בית
מיוחד ,חדש.
בטקס הדלקת המשואות בהר
הרצל בירושלים זימרו אותו שלוש
מקהלות בניצוחו של אבי פיינטוך
קבל עם ועדה.
לי הייתה זו מתנת חג שאין כמותה.
הנה מילות הבית החדש:
" זה השיר נולד אי שם
בחצי יובל לעם
ועכשו כבר חג יובל
על כל ארץ ישראל.
אין אופירה ויריחו
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ִ .77א ָּמא ָּת ׁ ָש"ח
ִא ָּמא ָּת ׁ ָש"ח ׁ ֶש ִּלי,
ִא ָּמא ָּת ׁ ָש"ח,
נו ְֹל ָדה ְּב ּפו ִֹלין
אשית ַה ֵּמ ָאה ׁ ֶש ָע ְב ָרה.
ְּב ֵר ׁ ִ
ִא ָּמא ָּת ׁ ָש"ח ׁ ֶש ִּלי,
ׁ ְש ָמ ּה יִ ְת ָּב ַר ְך,
ָּב ְר ָחה ִמן ַה ּת ֶֹפת,
ימי ַה ְּגזֵ ָרה.
ָּב ְר ָחה ִמ ֵ
לּוצה ְמ ׁ ֻש ְח ֶר ֶרת
וְ ָע ְל ָתה ֲח ָ
ּוב ְנ ָתה ְמ ִד ָינה ְל ִת ְפ ֶא ֶרת
ָ
ּובתו ָֹכ ּה ִמ ׁ ְש ָּפ ָחה ְק ַט ְנ ַט ָּנה
ְ
אשו ָֹנה.
ימי ִמ ְל ָח ָמה ִר ׁ
ִּב ֵ
ִא ָּמא ָּת ׁ ָש"ח ׁ ֶש ִּלי,
ִא ָּמא ָּת ׁ ָש"ח,
ִא ָּת ְך וְ ֵא ַליִ ְך,
או ָֹת ְך ְלעו ָֹלם לֹא ֶא ׁ ְש ַּכח.
ִא ָּמא ָּת ׁ ָש"ח ׁ ֶש ִּלי,
ִא ָּמא ָּת ׁ ָש"ח,
יָ ְל ָדה ׁ ְש ֵני ָּב ִנים,
גּומה.
ַּב ַּמ ֲחסוֹרְּ ,ביַ ְתמּות ֲע ָ
ִא ָּמא ָּת ׁ ָש"ח ׁ ֶש ִּלי,
ָּכאן ַּב ִּמזְ ָרח,
רּוח
ָהיְ ָתה ְּכמוֹ ָה ַ
קּומה.
ּות ָ
ימי ַע ְצ ָמאּות ְ
ִּב ֵ
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77. Mother 1948
ְּכמוֹ ַה ֶּד ֶגל ַעל ּת ֶֹרן ָּגב ַֹּה,
ּומנו ַֹרת ַה ָּק ִנים וְ ַה ּט ַֹהר,
ְ
יב ּה,
יתים ׁ ֶש ְּס ִב ָ
ְּכמוֹ ֲע ֵלי ַה ֵּז ִ
חּומה וְ טו ָֹבה.
ִא ָּמא ֵאם ַר ָ
ִא ָּמא ָּת ׁ ָש"ח ׁ ֶש ִּלי...
ִא ָּמא ָּת ׁ ָש"ח ׁ ֶש ִּלי,
ִא ָּמא ָּת ׁ ָש"ח,
בּורה
ָע ְמ ָדה ִּב ְג ָ
שימוֹת ַה ַח ִּיים ָּכל ּ ֻכ ָּלן.
ִּב ְמ ִ ׂ
ִא ָּמא ָּת ׁ ָש"ח ׁ ֶש ִּלי,
ֶנ ֶפ ׁש ַמ ְל ָא ְך,
ירה ִלי ֶא ֶרץ,
ִה ׁ ְש ִא ָ
מּוגן.
ירה ִלי ַּביִ ת ָ
ִה ׁ ְש ִא ָ
יה
יב ָ
ּוכ ׁ ֶש ַּתם ָל ּה ַא ֲחרוֹן ֲא ִב ֶ
ְ
יה,
אשית ׁ ְש ַנת ִּת ׁ ְש ִעים ְל ַח ֶּי ָ
ְּב ֵר ׁ ִ
ְּביוֹם ה' ְּב ִא ָּיר ַה ִּס ְמ ִלי,
ִה ְתיַ ַּת ְמ ִּתי ֵמ ִא ָּמא ׁ ֶש ִּלי.
ִא ָּמא ָּת ׁ ָש"ח ׁ ֶש ִּלי...

השיר :דודו ברק
הלחן :טוני הלפמן
זה ציור אמי שלי .אמי לאה ,בת
העלייה החמישית והאחרונה של
חלוצי ארץ ישראל ,הגיעה ארצה
מן העיר פשמישל שבפולין בשנת
.1936
כל משפחתה החסידית נספתה
בשואה ,כמוה כמשפחת אבי
יהושע( .למעט אח אחד שלו
ששרד) .בעת שביקרה אימא
את משפחתה בפולין בקיץ
 1939נאלצה להימלט על נפשה
ברכבת האחרונה שעזבה את
פולין .ב 39/8/31-הפליגה ארצה
מנמל קונסטנצה שברומניה.
ב 39/9/1-פרצה מלחמת העולם
השנייה והביאה לידי חורבנה של
יהדות אירופה .אכן את החותמת
שבה נקבע תאריך המנוסה של
אימא מצאתי לאחר מותה בדרכון
הפלשתיני שלה.
החותמת ברורה כאילו נחתמה
אך אמש ,חותמת המעידה כאלף
עדים שאכן ,אימא נמלטה בדקה
האחרונה .יום לפני שפרצה
המלחמה .מאחור נותרו סבא דוד,
סבתא דבורה ,ואחיה ואחיותיה של
אמא  -רבקה ,מתתיהו ,מרדכי
ושרה לבית קלטר.אמי שימשה לי
מופת .וכמוה אבי המנוח יהושע,
שהיה לי אב ורע .אישה תמימה
וישרת הליכות הייתה אימא .חכמה
לאין שיעור .יום מותה נקבע כאילו
לפי הזמנה ל-ה' באייר תשס"א
בשעה שמונה בבקר .זו הייתה
שבת המלכה ,ועל כן הקדימו
ביומיים את חגיגות העצמאות.
בהיותה בת תשעים שנה פרשה
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אמי לעולמה .שיר זה הוא לזכרה
ואף לזכר אבי.
מתוך פרויקט שירי החגים שנכתבו

ַ .78חג ָה ֵא ׁש

78. The festival of fire

ַה ַחג ֲה ִכי ָק ָטן
ָהיָ ה ַח ֵּגנּו ַה ָּגדוֹל.
יָ ָצאנּו ֶאל ַהח ֶֹר ׁש ָאז
ּוב ָמחוֹל.
ְּב ׁ ִשיר ְ

ַה ַחג ֲה ִכי ָק ָטן,
ְליַ ד ַה ּת ֶֹמר,
הּוא ַה ָּגדוֹל ִמ ּכֹל,
הּוא ַל"ג ָּבע ֶֹמר.

ַק ׁ ְש ֵּתנּו ַעל ׁ ִש ְכ ֵמנּו
וְ ִח ֵּצינּו ַּב ֲחגוֹר.
ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש ֵמ ָע ֵלינּו
ׁ ַש ְל ָהבוֹת ׁ ֶשל ֵא ׁש וָ אוֹר.

שרּוף
ַה ַחג ֲה ִכי ָ ׂ
ָק ָרא או ָֹתנּו ֶאל ָה ֵא ׁש,
ּוכמוֹ ִמ ּתו ְֹך ִּכ ׁ ּשּוף
ְ
זְ ָר ִדים ִה ְת ַח ְלנּו ְלקו ׁ ֵֹש ׁש.

ַה ַחג ֲה ִכי ָק ָטן,
ְליַ ד ַה ּת ֶֹמר,
הּוא ַה ָּגדוֹל ִמכֹּל,
הּוא ַל"ג ָּבע ֶֹמר.

ּכו ָֹכב ֶא ָחד זָ ַרח לוֹ,
וְ כו ָֹכב ֶא ָחד ָּכ ָבה.
וְ ׁ ִשיר ֶא ָחד ָּפ ַרח לוֹ,
ְמ ַב ֵּק ׁש ֶאת ַּבר ּכו ְֹכ ָבא.

ַה ַחג ֲה ִכי ַמ ְד ִליק,
ִּב ׁ ְש ַעת ַע ְר ִבית ָהיָ ה ִנ ְב ָרא.
ְּכ ׁ ֶש ִּל ְכבוֹדוֹ ָא ַס ְפנּו
דּורה.
ֲע ָנ ִפים ַל ְּמ ָ

ַה ַחג ֲה ִכי ָק ָטן,
ְליַ ד ַה ּת ֶֹמר,
הּוא ַה ָּגדוֹל ִמ ּכֹל,
הּוא ַל"ג ָּבע ֶֹמר.

השיר :דודו ברק
הלחן :טוני הלפמן
שיר לחג הכי קטן והכי מדליק
מתוך פרויקט שירי החגים
שנכתבו
לרונית אופיר .זיכרון מתוק
לחגיגות
ל"ג בעומר של ילדותי כשעשינו
קומזיץ מסורתי ביער של עמק
המצלבה .בקשת וחץ היינו פוסעים
זה אחר זה אל יום שכולו כיף.

ירנּו ַה ִּנ ּנו ַֹח
ׁ ִש ֵ
ָאז ָּב ַקע ִמן ַה ְּד ָמ ָמה.
וְ ׁשּוב ָע ָלה ִניחו ַֹח
ּוחי ָה ֲא ָד ָמה.
ַּת ּפ ֵ
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ֶ .79א ֶרץ ׁ ִש ְב ַעת ַה ִּמ ִינים
ׁ ִש ֳּב ִלים ֶאל מּול ַח ָּמה,
ְּב ִר ָּנה יו ְֹצ ִאים יַ ְח ָּדיו ַה ּקו ְֹצ ִרים.
ַה ָּד ָגן ַל ֲא ָד ָמה
ְמ ַנ ׁ ֵּשק ְּבתֹם ִע ַּדן ִמ ְמ ָט ִרים.

ַה ִר ּמוֹן ַמ ְס ִמיק ַעל ֵעץ,
ֶאת ָּפ ָניו ָר ִאינּו ְל ֵמ ָרחוֹק.
יך ִל ֵּבנּו ִמ ְת ַנ ֵּפץ
ֵא ְ
יך ַה ָּמתוֹק.
ְּכ ִר ּמוֹן ׁ ָשחּוט ֶאל ִּפ ְ

ֶא ֶרץ ָּב ּה ׁ ִש ְב ָעה ִמ ִינים.
שעו ָֹרהִ ,ח ָּטה וְ ֵע ָנב.
ֶא ֶרץ ְ ׂ
ּות ֵא ִנים.
ֶא ֶרץ זַ יִ ת ְ
וְ ִר ּמוֹן וְ ַגם ְּת ַמר ַה ָּז ָהב.

ֶא ֶרץ ָּב ּה ׁ ִש ְב ָעה ִמ ִינים...

ׁ ִשירּו!!!
ַל ְּכ ָר ִמים ָּבנוֹת ׁ ָשבוֹת
ירה.
ירה ַא ִּד ָ
ּוב ׁ ִש ָ
ִּב ְמחוֹלוֹת ְ
ֲע ָנ ִבים וְ ַא ֲהבוֹת
ֶּת ֱאסֹף ְּב ׁ ֶש ַפע ָּכל ַנ ֲע ָרה.
ֶא ֶרץ ָּב ּה ׁ ִש ְב ָעה ִמ ִינים...
ַּת ַחת ֵעץ ַה ְּת ֵא ָנה
ְלבו ָֹנה ּומוֹר וְ צּוף ַה ָּז ָהב.
ַא ְּת ֵא ֵינ ְך ַמ ֲא ִמ ָינה,
הּוא רו ֶֹצה או ָֹת ְך ִּב ְד ַב ׁש וְ ָח ָלב.

ִמן ַה ַּזיִ ת ׁשּוב ִנ ְל ַמד
שוֹת ּתו ָֹרה וְ ַגם ַא ֲה ָבה.
ַל ֲע ׂ
ַה ָּת ָמר ּתו ׁ ִֹשיט ַּכף יָ ד
וְ ַת ְב ִעיר ַּב ֶּנ ֶפ ׁש ֵא ׁש ֶל ָה ָבה.

79. Land of seven species

השיר :דודו ברק
הלחן :נחום היימן
שיר לחג השבועות שכתבתי
לחבורת "מטה אשר".
לצערי ,השיר כמעט נעלם עד
אשר נטלה אותו לידיה הזמרת חני
ליבנה.
בעיבוד אקפלה מדהים לארבעים
וכמה קולות שיוותה חני לשיר אופי
של מקהלת נשים בלקנית.
השיר פרש כנף והוא שב אליי בכל
חג כמוסר דרישת שלום חמה.
הלחן האלמותי של נחצ'ה היימן.

ֶא ֶרץ ָּב ּה ׁ ִש ְב ָעה ִמ ִינים...
ַה ֵּפרוֹת ַעל ַה ׁ ּ ֻש ְל ָחן,
ׁ ִש ֳּב ִלים ְּבתו ְֹך ַס ֵּלי ְנ ָצ ִרים.
ִאם ִה ַּג ְענּו ַעד ְל ָכאן,
ש ִרים.
ֹאהב וְ ַעד ֵמ ָאה וְ ֶע ְ ׂ
עוֹד נ ַ
ֶא ֶרץ ָּב ּה ׁ ִש ְב ָעה ִמ ִינים...

ֶא ֶרץ ָּב ּה ׁ ִש ְב ָעה ִמ ִינים...
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ּורים
ִּ .80ב ּכ ִ
ְר ֵאה יָ ִמים ָּב ִאים ,יְ ֵמי ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש.
שים ַה ְר ֵחק ְל ֶנ ְג ְּד ָך.
שדוֹת ְּפרּו ִ ׂ
יחי ָ ׂ
ׁ ְש ִט ֵ
ְּב ֶט ֶרם יַ ֲע ֶלה ָּב ֶהם ַה ֶּק ֶמ ׁש
ַּב ֶּל ֶקטַּ ,ב ֵּפ ָאהַּ ,ב ׁ ִּש ְכ ָחה.
ּוש ַלח ַמ ָּגל ַּב ֶּת ֶלם.
ֱאחוֹז ֶח ְר ֵמ ׁש ׁ ְ
זָ ָהב חו ֵֹבק או ְֹת ָך ֵמא ֶֹפק וְ ַעד ּתֹם.
ֵהן ֵאין יָ ִמים יָ ִפים יו ֵֹתר ֵמ ֵא ֶּלה
ִל ְפ ֵני ֲא ׁ ֶשר יִ ְדאּו יְ ֵמי ַהחֹם.
ִּכי ִל ְפ ֵני ָק ִציר ֶּ -כ ֶתם ֶּפ ַרח,
ש ָלו.
וְ ִל ְפ ֵני ַמ ַּתן ּתו ָֹרה ָ -מן ָמתוֹק ּו ְ ׂ
ּוכפוֹר וָ ֶק ַרח,
ּורים  -קֹר ְ
וְ ִל ְפ ֵני ַה ִּב ּכ ִ
ּוב ֶט ֶרם ׁ ָשבּועוֹת ֲ -ע ֵלה ָט ָרף.
ְ
שדוֹת ַה ֶּל ֶחם,
זּורים ִּב ְ ׂ
ִּד ְינ ֵרי או ִֹפיר ְּפ ִ
וְ רּות וְ ָנ ֳע ִמי ׁ ָשם ִנ ָּצבוֹת ַּב ָּפז.
שאוֹת ַעל ׁ ֶש ֶכם
ָּבאוֹת ֵהן ְּב ִר ָּנה ,נוֹ ְ ׂ
ֶאת ֲאלֻ ּמוֹת ָה ֵא ׁש וְ ַה ּטו ָֹּפז.
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80. First offerings
ַא ָּתה וְ ַגם ֲא ִני ֲא ׁ ֶשר ָנבו ָֹאה
ֵאי ׁ ָשם ִל ְק ִציר ִח ִּטים ַמ ָּמ ׁש ִּב ְק ֵצה
מו ָֹאב,
וַ ַּדאי ִנ ְמ ָצא ְּב ֵצל ִא ָילן ַמ ְר ּגו ַֹע
ימי ׁ ָש ָרב.
ְּב ֶט ֶרם ַקיִ ץ וִ ֵ
ִּכי ִל ְפ ֵני ָק ִציר ֶּ -כ ֶתם ֶּפ ַרח,
ש ָלו.
וְ ִל ְפ ֵני ַמ ַּתן ּתו ָֹרה ָ -מן ָמתוֹק ּו ְ ׂ
ּוכפוֹר וָ ֶק ַרח,
ּורים  -קֹר ְ
וְ ִל ְפ ֵני ַה ִּב ּכ ִ
ּוב ֶט ֶרם ׁ ָשבּועוֹת ֲ -ע ֵלה ָט ָרף.
ְ

השיר :דודו ברק
הלחן :טוני הלפמן
לכבוד חג אהוב זה אספתי את כל
תבואת הארץ ויבולה אל תוך שיר
אחד.
חג השבועות מחזיר אותי אל
זרי הפרחים שעיטרו את ראשי
בילדותי.
אני שב אל הטנא העמוס כל
טוב אי שם בחגיגת השבועות
אשר בחצר הסוכנות היהודית
בירושלים.
לעיתים עלינו כל ילדי בית-הספר
אל "הר-ציון" ושרנו:
"עורו אחים ונעלה 'הר-ציון'
ואמרו נא 'אשרי העם שככה לו'
מלוא הטנא הביכורים ,הביכורים,
הביכורים ,הביכורים".
שיר של שלונסקי ועמירן.
כמו כן אני שב גם אל חגיגת
הקיבוץ ,כשילדיי שלי חוגגים עם
הטליים והגדיים ב"גבעת חיים
איחוד" אצל
סבתא אסתר וסבא אגון גרטנר,
הוריה של יעל ,אם בניי.
מתוך פרויקט שירי החגים
שנכתבו לרונית אופיר.
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ַ .81ה ְללּויָ ּה ׁ ַש ַּבת ׁ ָשלוֹם
ַה ְללּו ֵאל ְּב ָק ְד ׁשוְֹּ ,ב ָק ְד ׁשוֹ.
ִּב ְמרו ָֹמיוְּ ,ב ִמ ְק ָּד ׁשוִֹ ,מ ְק ָּד ׁשוֹ.
ַה ְללּוהּו ְּב ִכ ּנוֹר,
ּוב ִמזְ מוֹר.
ַּב ֲח ִל ִילים ְ
ַה ְללּויָ ּה ׁ ַש ַּבת ׁ ָשלוֹם.
ַה ְללּויָ ּה ׁ ַש ַּבת ׁ ָשלוֹם.

214

”81. Halleluyah “Shabbat shalom

השיר :דודו ברק
הלחן :נחום היימן
בשלושה שירים זיכתה אותי מלכת
הזמר שלנו שושנה דמארי:
"שובי בת ירושלים",
"שושנת תימן" (בשני עיבודים
שונים)
ו"הללויה שבת שלום".
בכל השלושה נסכתי הדרת
מלכות ,שהרי אילו הייתי חייט,
הייתי מתקין למלכה את שמלת
הערב היפה ביותר בעולם.
זה שיר בהזמנה לתכנית הטלויזיה
הישראלית אודות שירי השבת של
המלחין נחום היימן.
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רּוש ֵלם
ַ ׁ .82ש ַּבת ׁ ָשלוֹם יְ ׁ ָ
ֵצל ַעל ָה ֵאזוֹב,
אשוֹן ַעל ְּפ ֵני ָה ְרחוֹב.
ּכו ָֹכב ִר ׁ
אוֹר ָּד ַע ְך ֵאי ׁ ָשם
ִמן ֶה ָה ִרים ֶאל ַקו ַה ָּים.
ַחג ָל ְךִ ,עיר וָ ֵאם,
רּוש ֵלם.
ׁ ַש ַּבת ׁ ָשלוֹם ,יְ ׁ ָ

82. Shabbat shalom Jerusalem

השיר :דודו ברק
הלחן :נחום היימן
שיר בהזמנה לתכנית הטלויזיה
הישראלית אודות שירי השבת של
המלחין הנהדר נחום היימן.
אהבתי את הצירוף "עיר ואם"
וחיפשתי לי שיר שאוכל לשבץ בו
צירוף נפלא זה.
יש לציין שקדמתי לנעמי שמר
בשיר היפהפה שלה "עיר ואם".
אורנה ומשה דץ הפליאו כתמיד
בשירתם.

ֵנר נו ֵֹג ַע ֵנר,
ַּב ֲח ָד ִרים ִה ְבהּוב נו ֵֹהר
וְ ִד ְמעוֹת ִא ׁ ָּשה
ַעל ָּפמוֹטוֹת ַהיְ ֻר ׁ ָּשה.
ַחג ָל ְךִ ,עיר וָ ֵאם,
רּוש ֵלם.
ׁ ַש ַּבת ׁ ָשלוֹם ,יְ ׁ ָ
ׁ ְש ֵּתי ַח ּלוֹת ְקלּועוֹת
ַּב ׁ ּשו ׁ ַֹש ִּנים ֵע ַיני רוֹאוֹת.
ֶא ֶבן ַה ׁ ְּש ִת ָּיה
וַ ֲח ִל ֵילי ַה ְללּויָ ּה.
ַחג ָל ְךִ ,עיר וָ ֵאם,
רּוש ֵלם.
ׁ ַש ַּבת ׁ ָשלוֹם ,יְ ׁ ָ
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"ר ַח ְביָ ה"
ַ ׁ .83ש ָּבת ִּב ְ
יתי ֵצל עו ֵֹבר
ָר ִא ִ
ָנמוֹג ֶאל ֶה ָח ֵצר
ש ָּת ֵרר
וְ ׁ ֶש ֶקט ִה ְ ׂ
כּונה ַהיְ ֻר ָּקה.
ַּב ׁ ְּש ָ
ָּב ָאה ׁ ַש ָּבת,
יחה ַאטַ ,אט.
ֵה ִג ָ
יקה.
וְ ַה ִּס ְמ ָטה ִנ ֶּצ ֶבת ֵר ָ
ִמ ּצ ַֹהרֵ ,מ ֶא ׁ ְש ָנב,
ַעל ָּפמוֹטוֹת זָ ָהב,
ֵנרוֹת ְּבאוֹר ׁ ֶש ְנ ָהב,
ֶה ֱעלּו ֶאת ְנגו ָֹהם.
ׁ ִשיר ַה ְללּויָ ּה,
ְּת ִפ ָּלה וְ הו ָֹדיָ ה,
י-שם.
"ר ַח ְביָ ה" ָעלּו ֵא ׁ ָ
ֵמ ְ
ִּב ַּק ׁ ְש ִּתי ִלי ְסגֻ ָּלה,
נּוחה,
ִּב ַּק ׁ ְש ִּתי ִלי ׁשּוב ְמ ָ
ִּב ַּק ׁ ְש ִּתי ִלי ַגם ַנ ֲח ָלה ְל ַנ ְפ ׁ ִשי.
אתי ְסגֻ ָּלה
ָמ ָצ ִ
נּוחה
וְ ַגם ְמ ָ
ֹאשי.
יח ר ׁ ִ
וְ ַגם ַנ ֲח ָלה ְל ָה ִנ ַ
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ׁ ַש ַּבת ׁ ָשלוֹם,
ׁ ַש ַּבת ׁ ָשלוֹם,
ׁ ַש ַּבת ׁ ָשלוֹםֵ ,א ִלי.
ׁ ַש ַּבת ׁ ָשלוֹם,
ׁ ַש ַּבת ׁ ָשלוֹם,
ִּת ְהיֶ ה ְל ָך וְ ָל ְך וְ ַגם ִלי.
ִא ִּמיָּ ,כ ֵעת ַח ָּיה,
חוֹזֶ ֶרת ִל ְת ִחיָּ ה.
ְּבתו ְֹך ַה ֲהוָ יָ ה
יקה ֵנרוֹת ַּב ָּלאט.
ַמ ְד ִל ָ
ָא ִבי ׁ ֶש ָּנמוֹג
חוֹזֵ ר ׁשּוב ַל ֲחגֹג,
יע ִּלי ִנ ּגּון ׁ ֶשל ׁ ַש ָּבת.
ַמ ׁ ְש ִמ ַ

83. Shabbat in Rehavia
ִּב ַּק ׁ ְש ִּתי ִלי ְסגֻ ָּלה...
ׁ ַש ַּבת ׁ ָשלוֹם...
"ר ַח ְביָ ה" ׁ ֶש ִּלי.
ׁ ַש ָּבת ִּב ְ

השיר :דודו ברק
הלחן :טוני הלפמן
תמונת ילדות בבית אבא ואימא,
ברחוב עזה  23בשכונת "רחביה"
בירושלים.
שיר שכולו נוסטלגיה ,געגועים
ואהבה,
בעיקר לעוגת השבת של אמא
שנאפתה ב"סיר-פלא" ,לטעמה
ולניחוחה.
כמו כן לפרפרי השבת בחצר
הבית ולשקט המבורך.
מתוך פרויקט שירי החגים
שנכתבו לרונית אופיר.

ִה ֵּנה ֲא ִני ִא ִּתי,
דּותי,
חוֹזֵ ר ֶאל יַ ְל ִ
יתי
חוֹזֵ ר ׁשּוב ֶאל ֵּב ִ
כּונה ַהיְ ֻר ָּקה.
ַּב ׁ ְּש ָ
יָ ם ַה ְּת ִפ ּלוֹת
ִניחו ַֹח ַח ּלוֹת,
תּוקה.
ַה ְלוַ אי ִּת ְנוֶ ה ׁ ַש ָּבת ְמ ָ
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ש ְמ ַלת ְּכלּולוֹת
ׂ ִ .84
ש ְמ ַלת ְּכלּולוֹת ָנ ַת ִּתי ָל ְך
ִׂ
ׁ ְש ֵלוָ ה וְ ֶנ ְה ֶּד ֶרת
ִעם ִר ְב ַבת ִּפ ְר ֵחי ִל ָיל ְך
וְ ׁ ִש ְכ ִמ ָּיה סו ֶֹג ֶרת.
ינּומה ּ ֻכ ָּל ּה זָ ָהב
ִעם ִה ָ
ׁ ָשאּול ִמ ֶּק ֶרן ַס ַהר,
וְ זֵ ר ְּפ ָר ִחים ָעשּׂוי ׁ ֶש ְנ ָהב
ִמ ֵּבית ֵפיוֹת ַה ַּי ַער.
ִה ְת ַק ְנ ִּתי ָּב ּה ֲע ֵלי טו ָֹּפז
וְ ׁשו ׁ ַֹש ֵּני ׁ ַש ְל ֶה ֶבת,
ּול ָע ְר ָּפ ּה ָנ ַת ִּתי ָּפז,
ְ
ּ ֻכ ּלוֹ ִר ְק ַמת ַמ ְח ׁ ֶש ֶבת.
ֶאת ָּכל ֲא ַבק ַה ּכו ָֹכ ִבים
יה,
ִּפ ַּז ְר ִּתי ֵמ ָע ֶל ָ
וְ ֶאת ָל ְב ָנם ׁ ֶשל ֶה ָע ִבים
יה.
ִה ַּנ ְח ִּתי ְל ַר ְג ֶל ָ
ש ְמ ַלת ְּכלּולוֹת ָנ ַת ִּתי ָל ְך
ִׂ
ּופ ְר ָּפ ִרים ַא ְל ַּפיִ ם,
ַ
שאּו או ָֹת ְך
ֵהם ַל ֻח ָּפה יִ ְ ׂ
ֵּבין ֶא ֶרץ ְל ׁ ָש ַמיִ ם.
וְ ָאז או ָֹת ְך ִּבזְ רוֹעו ַֹתי
רו ַֹג ַעת ּובו ַֹט ַחת
שא ִעם יֶ ַרח ְּכלּולו ַֹתי
ֶא ָּ ׂ
ֶאל ַנ ֲח ָלה וָ ַנ ַחת.
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יכה,
ֹאמ ִרי ִלי ְנ ִס ָ
וְ ָכ ְך ּת ְ
וְ ַא ְּת ּ ֻכ ֵּל ְך זו ֶֹה ֶרת:
"א ְמל ְֹך ַּב ַּמ ְמ ָל ָכה ׁ ֶש ְּל ָך
ֶ
ש ְמ ַלת ִּת ְפ ֶא ֶרת.
ַּגם ְּב ִלי ִ ׂ
נּוחה
ִאם ַנ ֲח ָל ֵתנּו ְמ ָ
יתנּו,
וְ ַא ֲה ָבה ֵּב ֵ
ֶא ְמל ְֹך ַּב ַּמ ְמ ָל ָכה ׁ ֶש ְּל ָך
ֹאשנּו".
ַעד ִּכי יַ ְכ ִסיף ר ׁ ֵ

84. Wedding gown

השיר :דודו ברק
הלחן :נחום היימן
שיר זה נועד לפסטיבל הזמר
והפזמון תש"ל .1970
באותה העת למדתי לימודי
טלוויזיה בברודווי שבניו יורק.
המלחין נחום היימן עשה אז חיל
בפריז ובלונדון.
זה שיר טרנס אטלנטי.
אמנם הוא הוקלט בפעם הראשונה
בפריז בידי ריקה זראי ,אך בארץ
איש לא ידע על כך.
לפיכך ,כשיר אנונימי לכל דבר
הוא נשלח אל גיל אלדמע ,מפיק
הפסטיבל.
גיל שמח לצרפו לשנים עשר שירי
הפסטיבל.
"שלישיית המעפיל" צבעה את
השיר בקולותיה והנה זכיתי לשני
ביצועים יפהפים בשתי גרסאות
מילים.
מדוע שתי גרסאות? כיוון
שנתבקשתי לשנות את אופיו
האגדי של השיר המקורי לאופי
ארצי יותר.
כאן מובא השיר המקורי האגדי ,זה
של ריקה זראי.
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כותל המזרח
כותל המזרח

The Eastern Wall
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ּ .85כ ֶֹתל ַה ִּמזְ ָרח

85. The Eastern Wall

ַעל ּכ ֶֹתל ַה ִּמזְ ָרח ֵאזוֹב יָ רֹק וְ ַט ַחב
רּוח ֱאל ִֹהים ִמ ֶּק ֶדם ׁ ָש ָּמה ָנ ָחה,
וְ ַ
ָהא ֶֹרן ,קו ָֹמתוַֹ ,על ַהר וָ ֵע ֶמק ׁ ָש ָחה
ּוב ַא ַּגן ַה ָּים ִנ ּגּון ָח ִליל.
ְ

ַעל ּכ ֶֹתל ַה ִּמזְ ָרח ָמ ֵגן ָּדוִ ד ְל ֶפ ֶלא
וְ ַעל ַע ְרבוֹת ָּבכּות ָּתלּוי ִּכ ּנוֹר ַה ֶּמ ֶל ְך,
ּוצ ָלב ַעל ְּפ ֵני ַה ֶּפ ֶל ְך
ּול ָב ָנה ְ
ּכו ָֹכב ְ
רּוח ָטס.
ּוב ַא ַּגן ַה ָּים ָה ַ
ְ

ירי רו ִֹעים ֵמא ֶֹפק,
ַעל ּכ ֶֹתל ַה ִּמזְ ָרח ׁ ִש ֵ
י-שם ,רו ֵֹח ׁשּ ,פו ֵֹעם ַה ּד ֶֹפק
ּוב ׁ ְּשוָ ִקיםֵ ,א ׁ ָ
ַ
וְ צּוף ׁ ָשם וְ ֶח ְל ָאה וְ נ ֶֹפת וְ ִט ּנ ֶֹפת
ּוב ַא ַּגן ַה ָּים ָס ַלט ָח ִציל.
ְ

יח,
ּופ ַ
ַעל ּכ ֶֹתל ַה ִּמזְ ָרח ָא ָבק ָאפֹר ִ
יח,
ַה ׁ ַּש ַער יִ ָּס ֵגר ַמ ְנעּול וְ ַגם ְּב ִר ַ
יח
ּומּואזִ ין ַעל ְצ ִר ַ
ָ
ׁ ָשם ּכ ֶֹמר וְ ַח ָּזן
ירת ִמ ְפ ָרשׂ.
ּוב ַא ַּגן ַה ָּים ִס ַ
ְ

ּומ ׁ ֶּשהּו ָעמֹק ַּב ֵּלב
ַ
או ֵֹמר ִלי ָּכ ְך אוֹ ָּכ ְך:
"ת ְר ֶצה אוֹ לֹא ִּת ְר ֶצה,
ִּ
ׁ ֶש ְּל ָך הּוא ּכ ֶֹתל ַה ִּמזְ ָרח".

ּומ ׁ ֶּשהּו ָעמֹק ַּב ֵּלב
ַ
או ֵֹמר ִלי ָּכ ְך אוֹ ָּכ ְך:
"ת ְר ֶצה אוֹ לֹא ִּת ְר ֶצה,
ִּ
ׁ ֶש ְּל ָך הּוא ּכ ֶֹתל ַה ִּמזְ ָרח".

ּומ ׁ ֶּשהּו ָעמֹק ַּב ֵּלב
ַ
או ֵֹמר ִלי ָּכ ְך אוֹ ָּכ ְך:
"ת ְר ֶצה אוֹ לֹא ִּת ְר ֶצה,
ִּ
ׁ ֶש ְּל ָךָ ,ל ַעדּ ,כ ֶֹתל ַה ִּמזְ ָרח".

ּומ ׁ ֶּשהּו ָעמֹק ַּב ֵּלב
ַ
או ֵֹמר ִלי ָּכ ְך אוֹ ָּכ ְך:
"ת ְר ֶצה אוֹ לֹא ִּת ְר ֶצה,
ִּ
ׁ ֶש ְּל ָך ָל ַעדּ ,כ ֶֹתל ַה ִּמזְ ָרח".
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השיר :דודו ברק
הלחן :יוני רועה
נדמה לי שאני מזוהה כמשוררם
של שירי עם ,אך למעשה אין סוגה
בזמר העברי שלא עסקתי בה,
למן שירי פופ ורוק דרך שירי עם,
שירת רבים ,שירת יחיד ,שירי
ילדים ,שירים ללהקות צבאיות ועד
לשירי המזרח.
רבים השירים שכתבתי למגזר זה.
אני אוהב את האורנמנטיקה
הווקאלית של זמרי המזרח ,את
הערבסקות הוירטואוזיות בלחנים
שבפיהם .וכיוון שגדלתי עם החי"ת
והעי"ן המזרחיות של משה חובב
וראומה אלדר ,צאצאי תימן ,קרייני
הרדיו המיתולוגיים,
אני בהחלט חלק בלתי נפרד
מהוויית המזרח.
יוני רועה ,מלחין חשוב וידיד אהוב
הוא שהלך אתי עקב בצד אגודל
עד
ל"כותל המזרח".
"כותל המזרח" נמצא בבית
הכנסת ,ומדינת ישראל הינה כותל
המזרח של אגן הים התיכון.
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רּוח ִמזְ ָר ִחית
ַ .86
ַה ִּמ ְד ָּבר ּ ֻכ ּלוֹ ֵע ַיניִ ם,
הּובי ֵאי ׁ ָשם יִ ְנ ּדֹד.
ֲא ִ
ַקח או ִֹתי ִא ְּת ָך ִּב ׁ ְש ַניִ ם
ֶאל ַה ֶּק ֶסם וְ ַה ּסוֹד.

86. East Wind
רּוח ִמזְ ָר ִחית,
ַ
ֵהד ִנ ׁ ְש ָּבר,
ֶק ֶסם יְ ַה ְּלכּו ָע ַלי קוֹלוֹת ִמ ְד ָּבר.

השיר :דודו ברק
הלחן :נורית הירש
"רוח מזרחית" -
מי אם לא אתי לוי המתוקה?
שיר שאתי הזמינה ואני נעניתי
בשמחה רבה.
נורית הירש הפליאה בלחן מדברי
נהדר.

ֶאל ַה ַּל ַח ׁש וְ ָה ַר ַח ׁש,
ידת ַה ְּמ ָע ָרה,
ֶאל ִח ַ
רּוחי ׁ ֶש ִּלי לֹא ָנ ָחה,
ֵהן ִ
ִהיא ְּב ֵעין ַה ְּס ָע ָרה.
רּוח ִמזְ ָר ִחית,
ַ
ֵהד ִנ ׁ ְש ָּבר,
ֶק ֶסם יְ ַה ְּלכּו ָע ַלי קוֹלוֹת ִמ ְד ָּבר.
ַה ִּמ ְד ָּבר ּ ֻכ ּלוֹ ֵע ַיניִ ם,
הּוא ָנ ָח ׁש וְ הּוא ַע ְק ָרב,
ַּת ַחת ֶּד ֶקל ַרב ַּכ ַּפיִ ם
ַעל ַמ ַּצע חוֹלוֹת זָ ָהב.
רּוע
ַנ ֲחלֹם ֲחלוֹם ָּפ ַ
ַעל ִמ ְס ּתוֹר ּובוֹ או ָֹצר,
דּוע
יַ ַחד ֶאל ַה ּלֹא יָ ַ
ַעל ְּג ַמ ִּלים ֵא ָליו ִנ ְד ַהר.
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 .87טו ִֹבים ַה ׁ ְּש ַניִ ם (טוֹבוֹת ַה ׁ ְּש ַּתיִ ם)
זהבה:
ֶּג ׁ ֶשם,

ִאם ַח ַּיי ּבו ִֹכים ִלי

ַא ְּת ָע ַלי ִצ ְב ֵעי ַה ֶּק ׁ ֶשת,
ַא ְּת ִלי ִמ ְט ִר ָּיה.
אתיִ :אם ַח ַּיי זו ְֹר ִחים ִלי ׁ ֶש ֶמ ׁש,
ַא ְּת ְּבתו ְֹך ּתו ִֹכי נו ׁ ֶֹש ֶמת,
ַא ְּת ִלי ׁ ִש ְמ ׁ ִש ָּיה.
זהבה:
ִלי,

ִאם ׁ ָשחֹר וְ ִאם ָעצּוב

ִאם ָאפֹר וְ ִאם ָּכאּוב ִלי,
ַא ְּת ִלי ַה ִּת ְקוָ ה.
אתיִ :אם ָל ָבן וְ ִאם ִנ ְפ ָלא ִלי,
ִאם ָּכל עו ָֹל ִמי ִנ ְג ָלה ִלי,
ַא ְּת ִלי ַה ׁ ַּש ְלוָ ה
יחד :טו ִֹבים ַה ׁ ְּש ַניִ ם ִמן ָה ֶא ָחד,
טוֹבוֹת ַה ׁ ְּש ַּתיִ םַ ,רק לֹא ְל ַבד,
ַּכ ָּמה ָנ ִעיםַּ ,כ ָּמה ֶנ ְח ָמד,
ָל ַעדָ ,ל ֶנ ַצח ,יָ ד ְּביָ ד.
טו ִֹבים ַה ׁ ְּש ַניִ ם ִמן ָה ֶא ָחד,
טוֹבוֹת ַה ׁ ְּש ַּתיִ םַ ,רק לֹא ְל ַבד,
ַּכ ָּמה ָנ ִעיםַּ ,כ ָּמה ֶנ ְח ָמד,
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טו ִֹבים ַה ׁ ְּש ַניִ ם ִמן ָה ֶא ָחד.
אתיַ :א ְּת ָאחוֹת ִלי וְ ַגם ִא ָּמא,
ימה
ּבו ִֹאי וְ ִנ ְפ ַסע ָק ִד ָ
ֶאל יוֹם ַה ָּמ ָחר.
ידה ַא ְּת ִלי ָל ֶנ ַצח,
יְ ִד ָ
ַא ְּת חו ֶֹב ׁ ֶשת ִּבי ָּכל ֶּפ ַצע,
ָּכל ְּכ ֵאב ַא ְכזָ ר.

87. Two’s better

השיר :דודו ברק
הלחן :נורית הירש
אל אתי לוי הצטרפה התאומה
האולטימטיבית זהבה בן.
החגיגה באולפן הייתה חד-פעמית.
שתי זמרות דומות כל כך ושונות
כל כך זו מזו,
ושתיהן פיסת ארץ ישראל בצבעי
אוריינט עזים ונועזים.
זו המטרייה וזו השמשייה.

זהבהֱ :אל ִֹהים ֶא ָחד ׁ ֶש ָּלנּו,
ַרק ׁ ֶש ּלֹא יִ ׁ ְש ַּכח או ָֹתנּו,
הּוא ַה ּכֹל יָ כוֹל.
ִּכי ִאם ַעד ְל ָכאן ִה ַּג ְענּו,
ׁ ְש ֵּתינּו ִעם ַה ׁ ִּשיר ׁ ֶש ָּלנּו,
ֱאל ִֹהים ָּגדוֹל.
יחד :טו ִֹבים ַה ׁ ְּש ַניִ ם...
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 .88ז ַֹהר ַּב ֶּד ׁ ֶשא

88. Splendour in the grass

דורוןִ :אם ִּת ְהיִ י ׁ ֶש ִּלי,
הּוב ִתי ַה ְּק ַט ְנ ַט ָּנה.
ֲא ָ
ִאם ִּת ְהיִ י ׁ ֶש ִּלי,
ַח ַּיי ֶא ֵּתן ָל ְך ַמ ָּת ָנה.

דורוןִ :אם ֵּת ְל ִכי ִא ִּתי,
שא או ָֹת ְך ִלי ְל ִא ׁ ָּשה.
ֶא ָּ ׂ
ִאם ֵּת ְל ִכי ִא ִּתי,
ָּב ִנים ֵּת ְל ִדי ִליֲ ,ח ִמ ׁ ָּשה.

אוריִ :אם ֵּת ְל ִכי ִא ִּתי,
ַא ִּג ׁיש ָל ְך וֶ ֶרד וְ ִל ָיל ְך.
ִאם ֵּת ְל ִכי ִא ִּתי,
ַעד יוֹם מו ִֹתי ֶא ְהיֶ ה ׁ ֶש ָּל ְך.

שלוה :לֹא ִא ְּת ָך וְ לֹא ִא ְּת ָך...

שלוה :לֹא ִא ְּת ָך וְ לֹא ִא ְּת ָך.
לֹא ׁ ֶש ְּל ָך וְ לֹא ׁ ֶש ְּל ָך.
תּוחה,
עוֹד ַּד ְר ִּכי ׁ ֶש ִּלי ְּפ ָ
ַעד ְק ֵצה עו ָֹלם.
לֹא ְל ָך וְ לֹא ְל ָך,
לֹא ִמ ְּמ ָך וְ לֹא ִמ ְּמ ָך
ֲא ַק ֵּבל ָּכל ַה ְב ָט ָחה
וְ לּו ִח ָּנם.
אוריִ :אם ִּת ְהיִ י ׁ ֶש ִּלי,
ַא ְרמוֹן ֶא ְב ֶנה ָל ְך אוֹ ֻס ָּכה.
ִאם ִּת ְהיִ י ׁ ֶש ִּלי,
ִּת ְחיִ י ֶא ְצ ִלי ְּכמוֹ ַמ ְל ָּכה.

232

ירה ֲא ִני,
ְצ ִע ָ
וְ עו ָֹל ִמי ַּגם הּוא ָצ ִעיר.
יֵ ׁש ִלי עוֹד ׁ ָש ִנים,
חּורים ָּב ִעיר.
וְ יֵ ׁש עוֹד ַּב ִ

דורון ,שלוה ואורי:
ש ְמ ָחה
ּוב ִ ׂ
שוֹן ְ
ש ׂ
ְּב ָ ׂ
ִלי וְ ָל ְך וְ ַגם ְל ָך,
תּוחה,
עוֹד ַה ֶּד ֶר ְך ָּכאן ְּפ ָ
ִל ְק ֵצה עו ָֹלם.
שוֹן
ש ׂ
ּוב ָ ׂ
ש ְמ ָחה ְ
ְּב ִ ׂ
ַא ֲהבוֹת עוֹד יֵ ׁש ָהמוֹן
ּבוֹאּו וְ ִנ ְקטֹף ִמ ְיליוֹן,
ִּכי ֵהן ִח ָּנם.

השיר :דודו ברק
הלחן :אילנה אביטל
תחרות סמויה התקיימה בין
דורון מזר לאורי פיינמן בשנות
התשעים הזכורות לטוב.
מצאתי לנכון לצרף אותם זה אל
זה בליווי הזמרת שלווה ברטי.
אורי הקטיפתי ודורון העצמתי יצרו
שילוב קולי מרהיב ומלא חן.
שלווה ברטי ,לשון המאזניים,
נהדרת.
הלחן של הזמרת אילנה אביטל.
עופר שרביט הוא שיזם את
הפרויקט.

יך טוֹבוֹת,
דורון :לֹא ָצ ִר ְ
לֹא ִּב ְג ָל ֵל ְך ,לֹא ִּב ְג ָל ִלי.
יך טוֹבוֹת,
אורי :לֹא ָצ ִר ְ
ַּגם ִאם לֹא ִּת ְהיִ י ׁ ֶש ִּלי.
דורון ואורי :לֹא ִא ָּת ְך וְ לֹא ִא ָּת ְך
לֹא ׁ ֶש ָּל ְך וְ לֹא ׁ ֶש ָּל ְך
ַה ָּנ ִתיב ִה ֵּנה ִנ ְפ ָּתח
ַעד ְק ֵצה עו ָֹלם.
זֶ ה לֹא ָל ְך וְ זֶ ה לֹא ָל ְך
ִנ ְת ַח ֵפףַ .ה ְר ֵחק ִנ ְב ַרח.
יחים.
יחים ,לֹא ַמ ְב ִט ִ
ַמ ְב ִט ִ
וְ לּו ִח ָּנם.
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ְ .89מחוֹזוֹת ָה ַא ֲה ָבה
זֹאת יָ ַד ְע ִּתי,
ַה ֵחרּות ִהיא ֲאחו ִֹתי.
יה.
ׁשּוב לֹא ֶא ְחיֶ ה וְ לּו ַד ָּקה ִּב ְל ָע ֶד ָ
עוֹד ְמ ַב ֶּק ׁ ֶשת
יה.
יהַ ,רק ֵא ֶל ָ
ֶאת יָ ֶד ָ
מּותי.
ַע ְכ ׁ ָשוַ ,ע ְכ ׁ ָשוִּ ,ת ַּגע ִהיא ִּב ְד ִ

זֹאת יָ ַד ְע ִּתי,
ַה ִּפּיּוס ִה ּנוֹ ִּת ְקוָ ה.
נּוחה וְ ַה ׁ ֶּש ֶקט.
ָאז ֲא ַב ֵּק ׁש ֶאל ַה ְּמ ָ
ָא ֵכן ׁשו ֶֹא ֶלת.
לֹא ִנ ְב ֶה ֶלת וְ ׁשו ֶֹת ֶקת.
ׁשּוב ְמ ַג ָּלה ֶאת סוֹד ָה ַא ֲה ָבה.

ַא ָּתה רו ֶֹאה ,זֶ ה ְּב ַנ ְפ ׁ ִשי.
ֻח ְל ׁ ָשה אוֹ ֶר ֶג ׁש ֱאנו ׁ ִֹשי.
ֲא ִני חוֹזֶ ֶרת ִל ְמחוֹזוֹת ָה ַא ֲה ָבה.
וְ ׁשּוב זו ֶֹק ֶפת ְּב ָה ָדר
ְּכמוֹ ַּכ ָּל ִניתִּ ,ג ְבעוֹל ַצ ָּואר.
ְּבע ֶֹמק ָה ֵע ַיניִ םֶ ׁ ,ש ֶקט וְ ׁ ַש ְלוָ ה.

ַא ָּתה רו ֶֹאה ,זֶ ה ְּב ַנ ְפ ׁ ִשי...

89. Places of love

השיר :דודו ברק
הלחן :בועז שרעבי
שיר שנכתב לזמרת אהובה על
כולנו  -ירדנה ארזי ,שכל כולה יופי.
אפילו שושנה דמארי הגדולה
לחשה באוזניי" :היא זמרת
נהדרת" לאחר ששמעה את ירדנה
שרה לכבודה את השיר "עגילי
דמאר",
מחמאה שלא בכול יום נשמעה
מפי הזמרת הלאומית שלנו ,כל
שכן כלפי קולגה.

זֹאת יָ ַד ְע ִּתי,
ַה ׁ ָּש ַמיִ ם ֵהם ַה ְּגבּול.
מּוכ ָנה ְל ִה ְס ַּת ֵּכן וְ ָל ֶל ֶכת.
ְּכ ָבר ָ
וְ לֹא או ִֹסיף עוֹד
ַל ֲעמֹד ָּכ ְך ַּב ׁ ַּש ֶּל ֶכת.
ִה ֵּנה ַה ּטוֹב קו ֵֹרא ֵא ַלי ִמ ּמּול.
ַא ָּתה רו ֶֹאה ,זֶ ה ְּב ַנ ְפ ׁ ִשי...
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 .90יַ ְר ֵּד ָנה
קו ְֹר ִאים ָל ּה יַ ְר ֵּד ָנה.
יֶ ׁ ְש ָנה וְ ֵא ֶינ ָּנה.
יעה ַעד ֵה ָּנה ,יַ ְר ֵּד ָנה,
ִה ִּג ָ
ֵמחוֹף ַא ְכזִ יב.
יָ ָפה ִהיא יַ ְר ֵּד ָנה.
ָל ַעד ֶא ְר ְּד ֶפ ָּנה.
ָמ ָחר ֶא ְמ ָצ ֶא ָנה
ְּבחוֹף ֵּתל ָא ִביב.
ש ָער ֲא ַד ְמ ַּדם,
ֵׂ
ֵע ַיניִ ם ֶּפ ָחם.
ש ָפ ַתיִ ם
ּופ ַרח ְ ׂ
ֶ
ׁשו ׁ ָֹשןֶ ,צ ַבע ָּדם.
ָחזֶ ה ְמפ ָֹאר ָל ּה
ּומ ֶֹתן ּכֹה ַצר ָל ּה.
ַא ַּגן יְ ֵר ַכיִ ם ֶנ ְה ָּדר.
ִּב ְק ָעה וָ ָהר.
וְ א ֶֹר ְך ַר ְג ַליִ ם
ָל ּה ַעד ַה ׁ ָּש ַמיִ ם.
ּיּוך וְ ׁ ִש ַּניִ ם,
ִח ְ
ְּפ ִנ ִינים ְּבאו ָֹצר.
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90. Yardena
ִהיא ָּב ָאה ִּפ ְתאֹם,
ִמ ּתו ְֹך ֶה ָע ָבר.
ִהיא ֶר ַגע ַהּיוֹם.
וְ ִהיא ֶר ַגע ָמ ָחר.

ַע ְכ ׁ ָשו ֶאל ַהח ֶֹפ ׁש.
ַע ְכ ׁ ָשו ֶאל ַה ּנ ֶֹפ ׁש.
ַע ְכ ׁ ָשו ֶאל ָהא ֶֹפק ָה ָר ָחב,
ֶאל ֵקץ ַה ָּי ִמים.

שו ֵֹנא ָל ּה
או ֵֹהב וְ ׂ
ּוק ָצת ְמ ַק ֵּנא ָל ּה.
ְ
יו ֵֹד ַע ׁ ֶש ֵאין ָל ּה ַּת ָּק ָנה.
וְ זֶ ה ִנ ְג ָמר.

ִהיא רו ֶֹד ֶפתְ ,מט ֶֹר ֶפתְ ,מ ַכ ׁ ֶּש ֶפת וְ גו ֶֹר ֶפת.
ש ֶפת וְ עו ֶֹט ֶפת.
שו ֶֹר ֶפת וְ ׁשו ֶֹט ֶפת וְ חוֹ ֶ ׂ
ִהיא ׂ
ּובי נו ַֹג ַעת.
ְמ ֻר ׁ ַּש ַעתְ ,מ ׁ ַש ַּג ַעתְ ,מ ַפ ָּתה ִ
ְנבו ָֹנה ִהיאִּ .בי ּפו ַֹג ַעת ְלעו ָֹלם.

זו ֵֹכר ֶאת ַה ֶּק ֶסם.
זו ֵֹכר ֶאת ַה ֶח ֶסד.
זו ֵֹכר ַּגם ֶאת ַה ּנו ָֹרא
וְ ֶאת ַה ַּמר.

קו ְֹר ִאים ָל ּה יַ ְר ֵּד ָנה...

קו ְֹר ִאים ָל ּה יַ ְר ֵּד ָנה...
ִנ ְג ַמר ִלי ַה ּסּוס,
ָה ֶר ֶסן ִנ ְק ַרע,
יִ ׁ ְשמֹר ִלי ֵא ִלי
ֶאת או ָֹת ּה ַנ ֲע ָרה.

השיר :דודו ברק
הלחן :גברי מזור
היועץ האמנותי גברי מזור הוא
האחראי לשובי אל עולם הזמר
לאחר כמה שנים בהן עסקתי
בכתיבת שירה צרופה.
הדבר היה בשנות השמונים של
המאה שעברה.
על כך אני אסיר תודה לו .
מאז שבתי אל הזמר שילשתי את
הרפרטואר שלי.
"ירדנה" הוא שיר מתנה לגברי
שאף הלחין אותו.
נדמה לי שאין צורך לנחש במי
מדובר בשיר זה.

קו ְֹר ִאים ָל ּה יַ ְר ֵּד ָנה...
ִהיא רו ֶֹד ֶפת...
קו ְֹר ִאים ָל ּה יַ ְר ֵּד ָנה...
קו ְֹר ִאים ָל ּה יַ ְר ֵּד ָנה...

ׁ ָשלוֹם ְליַ ְר ֵּד ָנה.
ָּת ִמיד ֶאזְ ְּכ ֶר ָּנה.
ּול ַרע או ָֹת ּה ֶאזְ ּכֹר,
ְלטוֹב ְ
ְלעו ָֹל ִמים.
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הפ ָּיה
 .91יְ ֵפ ִ
יה.
ית ָ
כּונה ָאז ְר ִא ִ
ַּב ׁ ְּש ָ
הפ ָּיה ֻמ ְפ ָל ָאה.
הוֹ יְ ֵפ ִ
יה,
ֱאל ִֹהיםָ ,אז ִּב ַּק ׁ ְש ִתּ ָ
ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ִלי ְל ֵר ָעה.
ֶאת יָ ְפיָ ּה ִק ְּב ָלה ְּב ֶח ֶסד
וְ ֶאת ָּכל ַה ֵחן וְ ֶאת ָּכל ֶה ָה ָדר.
ֶאת ַח ַּיי ׁ ֶש ִּלי הו ֶֹר ֶסת,
ִּכי יָ ְפיָ ּה ׁשו ֵֹכן ִּבי ִמ ְּכ ָבר.
ִהיא יָ ָפה וְ ִהיא ּכו ֶֹב ׁ ֶשת.
עּודה.
ַּכ ָּלה ִת ְהיֶ ה ִליַּ .כ ָּלה יְ ָ
הפ ָּיה נו ֶֹא ׁ ֶשת,
הוֹ יְ ֵפ ִ
ֲא ִני ַרק ַנ ַער וְ ִהיא עוֹד יַ ְל ָּדה.
יה,
ַה ָּבנוֹת ִּד ְּברּו ָע ֶל ָ
וְ ִק ְנ ָאה ָר ְב ָצה ְּב ִל ָּבן.
יה,
ַה ָּב ִנים ָע ְרגּו ֵא ֶל ָ
וְ ַנ ְפ ׁ ָשם יָ ְצ ָאה ִמ ִּק ְר ָּבם.
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91. Beauty
וַ ֲא ִניֵ ,א ִיני יו ֵֹד ַע
ִאם ַע ְכ ׁ ָשו זֶ ה יוֹם,
אוֹ ִאם ַליְ ָלה ַע ְכ ׁ ָשו.
לֹא רו ֶֹאה וְ לֹא ׁשו ֵֹמ ַע.
ְמא ָֹהב ֲא ִני.
ְמא ָֹהב.

השיר :דודו ברק
הלחן :אהובה עוזרי
שיר זה חיבר אותי למלחינה
ולזמרת הפנטסטית אהובה עוזרי.
לצערי,השיר הזה שהלחינה לא
זכה להישמע ברבים.
לצד קולו של רון שובל נשמע אף
קולה המרגש של אהובה.
אין ספק ,אהובה היא אוצר גדול
וחשוב לזמר העברי.

ִהיא יָ ָפה וְ ִהיא ּכו ֶֹב ׁ ֶשת...
יוֹם יָ בוֹאֶ ,א ְב ֶנה ָל ּה ַּביִ ת.
וְ ֶא ַּטע ִּג ָּנה ָל ּהֻ ,מ ֶּק ֶפת ָּג ֵדר.
ּובתְ ׁ ,ש ִת ִילים ׁ ֶשל זַ יִ ת,
ֵּבן ַ
ש ֲחקּו ְּב ָח ֵצר.
ׁ ָשם יְ ַ ׂ
ִהיא יָ ָפה וְ ִהיא ּכו ֶֹב ׁ ֶשת...
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ָ .92ה ִא ׁיש ִמן ַה ֲחלוֹם
הּוא ֲא ׁ ֶשר ָח ַל ְמ ִּתי
הּוא ֱא ֶמת וְ ַק ָּים.
מּול ַח ּלו ִֹני עו ֵֹבר יוֹם יוֹם.
ְל ַע ְצ ִמי ֲא ִני לו ֶֹח ׁ ֶשת:
"ת ִני לוֹ יָ דָ ,מה ַא ְּת חו ׁ ֶֹש ׁ ֶשת?
ְּ
הּוא ׁ ֶש ָּל ְךָ ,ה ִא ׁיש ִמן ַה ֲחלוֹם".
ְל ַע ְצ ִמי ֲא ִני לו ֶֹח ׁ ֶשת:
"ת ִני לוֹ יָ דָ ,מה ַא ְּת חו ׁ ֶֹש ׁ ֶשת?
ְּ
הּוא ׁ ֶש ָּל ְךָ ,ה ִא ׁיש ִמן ַה ֲחלוֹם".
הּוא ֲא ׁ ֶשר ָח ַל ְמ ִּתי
מּוח ׁ ִשיֱ ,אנו ׁ ִֹשי.
ָ
ּומ ָּבטוֹ ְּכמוֹ ְמא ָֹהב.
ַ
ֶאת ֵע ַיני ֲא ִני עו ֶֹצ ֶמת.
ְּב ָה ִקיץ ֲא ִני חו ֶֹל ֶמת
יך ִנ ְרקֹם ֶאת ַה ָּמ ָחר יַ ְח ָּדיו.
ֵא ְ
ֶאת ֵע ַיני ֲא ִני עו ֶֹצ ֶמת.
ְּב ָה ִקיץ ֲא ִני חו ֶֹל ֶמת
יך ִנ ְרקֹם ֶאת ַה ָּמ ָחר יַ ְח ָּדיו.
ֵא ְ
לּו ִה ְר ִּג ׁיש ָה ִא ׁיש ַּב ֶּל ָה ָבה
ׁ ֶש ָע ְל ָתה ְּבתו ְֹך ּתו ִֹכיְּ ,כ ֵא ׁש
ִּפ ְתאֹם.
לּו ָהיָ ה ֵא ַלי ּפו ֵֹס ַע,
ֶאת ִל ִּבי ָהיָ ה ׁשו ֵֹמ ַע
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וְ יו ֵֹצא ֵא ַלי ִמן ַה ֲחלוֹם.
לּו ָהיָ ה ֵא ַלי ּפו ֵֹס ַע,
ֶאת ִל ִּבי ָהיָ ה ׁשו ֵֹמ ַע
וְ יו ֵֹצא ֵא ַלי ִמן ַה ֲחלוֹם.

92. The man from the dream

השיר :דודו ברק
הלחן :יאיר קלינגר
שיר מתנה לירדנה ארזי ,לרשת
ג' ולמצעד הפזמונים השנתי
תשמ"ט .הלחן היפהפה של יאיר
קלינגר.

הּוא ֲא ׁ ֶשר ָח ַל ְמ ִּתי.
ֶנ ֱע ָלם ְל ֵאי ׁ ָשם
ּוב ִלי ָד ָבר.
ְּב ִלי ַמ ֲע ֶנה ְ
לּו ָּפ ְגעּו ָאז ַמ ָּב ֵטינּו,
זֶ ה ְּבזוֹ ָהיִ ינּו ׁ ְש ֵנינּו.
ֲהיָ ׁשּוב ֵא ַלי ָה ִא ׁיש ַה ָּזר?
לּו ָּפ ְגעּו ָאז ַמ ָּב ֵטינּו,
זֶ ה ְּבזוֹ ָהיִ ינּו ׁ ְש ֵנינּו.
ֲהיָ ׁשּוב ֵא ַלי ָה ִא ׁיש ַה ָּזר?
לּו ִה ְר ִּג ׁיש ָה ִא ׁיש ַּב ֶּל ָה ָבה
ׁ ֶש ָע ְל ָתה ְּבתו ְֹך ּתו ִֹכי ְּכ ֵא ׁש ִּפ ְתאֹם.
לּו ָהיָ ה ֵא ַלי ּפו ֵֹס ַע,
ֶאת ִל ִּבי ָהיָ ה ׁשו ֵֹמ ַע
וְ יו ֵֹצא ֵא ַלי ִמן ַה ֲחלוֹם.
לּו ָהיָ ה ֵא ַלי ּפו ֵֹס ַע,
ֶאת ִל ִּבי ָהיָ ה ׁשו ֵֹמ ַע
וְ יו ֵֹצא ֵא ַלי ִמן ַה ֲחלוֹם.
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ָ .93קרוֹב וְ ָרחוֹק

93. Near and far

ששי:
ַה ֶּד ֶר ְך ּדו ֶֹה ֶרת ,עו ֶֹב ֶרת ,סו ֶֹע ֶרת,
שת יָ ַדיִ ְך.
ַח ִּכי ִלי ַּב ֶּפ ַתחּ ,פו ֶֹר ֶ ׂ
ַה ֶּד ֶר ְך ַהזּ ֹאת ְל ֵע ַיני ִמ ְת ַק ֶּצ ֶרת,
יע ִמ ֶּמ ָּנה ֵא ַליִ ְךֵ ,א ַליִ ְך.
ַא ִּג ַ

ששי:
ָהא ֶֹפק נו ֵֹס ַע ,נו ֵֹס ַע ,נו ֵֹס ַע,
ַה ּד ֶֹפק ַמ ֶּכה ִּבי ְּבכ ַֹחְּ ,בכ ַֹח
ּוכ ָבר ְּב ֵע ַיניִ ְך ֲא ִני ׁשּוב טו ֵֹב ַע,
ְ
ִל ְנהֹר ֵּבין ַּג ַּליִ ְךִ ,ל ְבר ַֹחִ ,ל ְבר ַֹח.

ָקרוֹב וְ ָרחוֹק וְ ָרחוֹק וְ ָקרוֹב,
ַח ִּכי ִליַ ,ח ִּכי ִליִ ,עם ְצחוֹק ְּב ֵע ַיניִ ְך,
ֲא ִני ִמ ׁ ְש ַּת ֵּג ַעֲ ,א ִני ִמ ׁ ְש ַּת ֵּג ַע,
ֵא ַליִ ְךֵ ,א ַליִ ְךֵ ,א ַליִ ְךֵ ,א ַליִ ְך.

ָקרוֹב וְ ָרחוֹק...

נירה:
ֲא ִני ׁ ֶש ּכו ֶֹא ֶבת ,יו ׁ ֶֹש ֶבתּ ,כו ֶֹת ֶבת,
צּוע.
יךִ ,ל ִּבי ִּבי ָּפ ַ
ּכו ֶֹת ֶבת ֵא ֶל ָ
ֱאסֹף ֶאת ּ ֻכ ִּלי ְּביָ ְד ָך ָהאו ֶֹה ֶבת,
ּוע?
ּוע? ַמ ּד ַ
ּוע? ַמ ּד ַ
ֱאמֹר ִלי ַמ ּד ַ
ָקרוֹב וְ ָרחוֹק וְ ָרחוֹק וְ ָקרוֹב,
יך,
ַח ֵּכה ִליַ ,ח ֵּכה ִליִ ,עם ְצחוֹק ְּב ֵע ֶינ ָ
ֲא ִני ִמ ׁ ְש ַּת ַּג ַעתֲ ,א ִני ִמ ׁ ְש ַּת ַּג ַעת,
יך.
יךֵ ,א ֶל ָ
יךֵ ,א ֶל ָ
יךֵ ,א ֶל ָ
ֵא ֶל ָ
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נירה:
ש ֶר ֶפת,
ֲא ִני ׁ ֶש ִּנ ְט ֶר ֶפתׁ ,שו ֶֹא ֶפתִ ,נ ְ ׂ
יךֲ ,א ִני ְּכ ָבר ֵא ֶינ ָּנה,
ש ֶר ֶפת ֵא ֶל ָ
ִנ ְ ׂ
ש ָיגה וְ רו ֶֹד ֶפת,
מּותי ַמ ִּ ׂ
מּות ָך ֶאת ְּד ִ
ְּד ְ
ָאז ּבוֹא ְּכ ָבר ַעד ֵה ָּנהַ ,עד ֵה ָּנהַ ,עד ֵה ָּנה.

נירה:
ֲא ִני ִמ ׁ ְש ַּת ַּג ַעת
ששי:
ֲא ִני ִמ ׁ ְש ַּת ֵּג ַע ֵא ַליִ ְך...
נירה:
יך...
יךֵ ,א ֶל ָ
ֵא ֶל ָ
ששי:
ֵא ַליִ ְך.

השיר :דודו ברק
הלחן :שייקה פייקוב
הלהיט הבולט מן הסרט "נורית",
"סרט בורקס" ראשון בארץ בבימויו
של ג'ורג' עובדיה המנוח.
ששי קשת ויונה אליאן שיחקו
בתפקידים הראשיים.
הזמרת נירה גל תרמה את
שירתה לסרט לצדו של ששי קשת.
שייקה פייקוב הלחין את מרבית
השירים .שניים מהם הלחין
בועז שרעבי.
שנים רבות התביישתי בשירי
הסרט .הם נחשבו בעיניי זולים
ומיותרים.
לימים ,כששמעתי גרסת כיסוי של
אתי לוי ושימי רון ,הבנתי שהשירים
נהדרים ופשוט הקדימו את זמנם
הראוי להם ,עת הטלנובלות.

ָקרוֹב וְ ָרחוֹק...
ששי:
ַה ֶּד ֶר ְך ּדו ֶֹה ֶרת...
ָקרוֹב וְ ָרחוֹק וְ ָרחוֹק וְ ָקרוֹב
ַח ִּכי ִליַ ,ח ִּכי ִליִ ,עם ְצחוֹק ְּב ֵע ַיניִ ְך
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ֲ .94א ָנ ׁ ִשים יֵ ׁש ָּבעו ָֹלם
ֲא ָנ ׁ ִשים ָּבעו ָֹלם יֵ ׁשִּ ,ב ִּתי ַה ְּק ַט ָּנה,
ַא ְרמוֹן ָל ֶא ָחדַ ,ל ׁ ֵּש ִני ֵאין ִּפ ָּנה
נּוח וְ לּו ְל ׁ ָש ָעה ְמ ֻא ׁ ֶּש ֶרת.
ָּב ּה יָ ַ
ָמה או ַֹמר ָל ְךִּ ,ב ִּתי ,וְ ַא ְּת ּכֹה ְק ַט ְנ ַט־
ָּנה?

ָא ָנה ֶא ְפ ֶנה?...
ֲא ָנ ׁ ִשים ָּבעו ָֹלם יֵ ׁשִּ ,ב ִּתי ַה ּטו ָֹבה,
ש ִאים ֵהם ִא ָּתם ֲחלוֹמוֹת וְ ִת ְקוָ ה.
נוֹ ְ ׂ
עוֹד יָ ִאיר ָל ְך ַהּיוֹם ,עוֹד ָּת ִעיר ָל ְך ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש,
צּובה?
ָל ָּמה זֶ ה ,יַ ְל ָּד ִתיַ ,א ְּת עו ֵֹד ְך ֲע ָ

ָא ָנה ֶא ְפ ֶנה?
ָא ָנה ָאבוֹא?
ֵאין ִלי ָא ָדם ׁ ֶש ִּי ְפ ַּתח ְל ָבבוֹ.
ָא ָנה ָאבוֹא?
ָא ָנה ֶא ְפ ֶנה?
ִמי ְלקו ִֹלי יַ ֲע ֶנה?

ָא ָנה ֶא ְפ ֶנה?...

94. People

השיר :דודו ברק
הלחן :שייקה פייקוב
עוד שיר מתוך הסרט "נורית"
שהיה לקלט .השיר זכה לגרסאות
מרשימות של איציק הרוש ושל
זהבית פסי ,מתחרה מ"כוכב נולד".
במקור שרה נירה גל.

ֲא ָנ ׁ ִשים ָּבעו ָֹלם יֵ ׁשִּ ,ב ִּתי ַה ַּד ָּלה,
ימן ׁ ְש ֵא ָלה,
ַח ֵּיינּו ,יַ ְל ָּדהֵ ,הם ִס ַ
ַה ׁ ַּש ְלוָ ה ָל ֶא ָחדַ ,ל ׁ ֵּש ִני ֵאין ָמנו ַֹח,
ָמה או ַֹמר ָל ְךִּ ,ב ִּתי ,וְ ַא ְּת ּכֹה ֻא ְמ ָל ָלה.
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ְ .95נ ׁ ָש ָמה
ְּכ ׁ ֶש ָעצּוב ִלי ַעל ַה ֵּלב
וְ ִנ ְד ֶמה ִלי ׁ ֶש ִּפ ְתאֹם
ָּכל עו ָֹל ִמי ָח ֵרב
ְמ ַנ ֶח ֶמת ַה ְּנ ׁ ָש ָמה,
ְמ ַר ֶח ֶמת ַה ְּנ ׁ ָש ָמה
וְ חו ֶֹל ֶמת ִּב ְד ָמ ָמה
ַה ְּנ ׁ ָש ָמה.
יקה
ִאם ָע ְמ ָקה ִּבי ַה ׁ ְּש ִת ָ
וְ ִנ ְר ֶאה ׁ ֶש ַה ִּת ְקוָ ה
ִמ ֶּמ ִּני ְרחו ָֹקה,
ְמ ַנ ֶח ֶמת ַה ְּנ ׁ ָש ָמה,
ְמ ַר ֶח ֶמת ַה ְּנ ׁ ָש ָמה
וְ חו ֶֹל ֶמת ִּב ְד ָמ ָמה
ַה ְּנ ׁ ָש ָמה.
ִעם ּב ֶֹקר אוֹר ַא ָּתה ֵנעוֹר
ִלזְ כּות וַ ֲח ָס ִדים,
וְ ֶא ְצ ְל ָך עו ְֹמ ִדים ַּב ּתוֹר
ִא ׁ ָּשה וִ ָיל ִדים.
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95. Soul
ּוב ֶּד ֶר ְך -
ַ
ֲעבו ַֹדת ַה ֶּפ ֶר ְך,
ידת ַה ֶּב ֶר ְך,
ְמ ִע ַ
ָּכ ָכה אוֹ ְּב ֵע ֶר ְך.
ַה ַח ִּיים זֶ ה לֹא ַמה ׁ ֶּש ָהיָ ה,
ַּגם לֹא ַמה ׁ ֶּש ִּי ְהיֶ ה.

וְ זָ ֵקן וָ ַנ ַער.
ַה ַח ִּיים זֶ ה לֹא ַמה ׁ ֶּש ָהיָ ה,
ַּגם לֹא ַמה ׁ ֶּש ִּי ְהיֶ ה.
ְמ ַנ ֶח ֶמת ַה ְּנ ׁ ָש ָמה,
ְמ ַר ֶח ֶמת ַה ְּנ ׁ ָש ָמה,
וְ חו ֶֹל ֶמת ִּב ְד ָמ ָמה
ַה ְּנ ׁ ָש ָמה.

השיר :דודו ברק
הלחן :אבי טולדנו על פי
מוטיב מרוקאי
אבי טולדנו יצא בפרויקט "מרוקר"
 שירת מרוקו ,ארץ מוצאו,שירים מבית אביו.
לשמחתי ,היה לי חלק נכבד
בתקליט הנפלא הזה.
הבולט שבשירים היה השיר
"נשמה" על פי לחן של אבי עם
מוטיבים מרוקניים אותנטיים.

ְמ ַנ ֶח ֶמת ַה ְּנ ׁ ָש ָמה,
ְמ ַר ֶח ֶמת ַה ְּנ ׁ ָש ָמה
וְ חו ֶֹל ֶמת ִּב ְד ָמ ָמה
ַה ְּנ ׁ ָש ָמה.
יך ַּכ ֲא ַבק ְּד ָר ִכים
ׁ ְשנו ֶֹת ָ
יעף.
עו ְֹברוֹת ,חו ְֹלפוֹת ִּב ָ
חו ִֹחים ָּב ֶהן וְ ַגם ְּפ ָר ִחים,
ֶּכ ֶסף וְ זָ ָהב.
ִמן ַה ׁ ַּש ַער
ׁשּוב ִנ ְר ֶאה ַה ַּי ַער,
א ׁ ֶֹשר וְ ַגם ַצ ַער
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ֵ .96אל ֱאל ֵֹהי ׁ ָש ַמיִ ם
ֵאל ֱאל ֵֹהי ׁ ָש ַמיִ ם,
ֶמה ָח ֵסר ִלי ַּב ַח ִּיים,
ִאם יֵ ׁש ִלי ַק ְנ ַקן ִעם ַמיִ ם
וְ ֶל ֶחם ּכֹה ָט ִעים?
ֵאל ֱאל ֵֹהי ׁ ָש ַמיִ ם,
ַמה ִּנ ְד ָר ׁש לוֹ ָל ָא ָדם
ִמ ְּל ַבד ַא ֲה ָבה ִּב ׁ ְש ַניִ ם,
א ׁ ֶֹשר וְ ֶק ׁ ֶשר ָּדם?
ֵאל ֱאל ֵֹהי ְּב ֵני ַה ֶח ֶלד,
יך.
ׁ ְשמֹר ָמקוֹם ִלי ֵּבין ָּב ֶא ָ
ַא ְך ֶּפ ֶלא ַעל ָּכל ֶּפ ֶלא,
ׁ ְשמֹר ִלי ַע ְכ ׁ ָשו וְ ָכאן.
יך,
עוֹד ָאבוֹא ִּב ׁ ְש ָע ֶר ָ
ֲא ָבל עוֹד יֵ ׁש ִלי זְ ַמן.

96. God in heaven

גרסה עברית לשיר היווני:
ENA TO CHELIDONI
לחן:
MIKIS THEODORAKIS
מילים מקוריות:
ELYTIS (ULISSE) ODYSSEFS

השיר :דודו ברק
הלחן :מיקיס תיאודורקיס
שיר זה נתן לי במתנה שמעון
פרנס ידידי משכבר הימים.
שיר נפלא של המלחין היווני האגדי
מיקיס תיאודורקיס.
הביצוע הנודע הוא של גיאורגו
דלאראס.
כאן הביצוע שהוא כל כך שלנו
בפי חנוך אלבלק וחבריו
ל"גבעטרון".

את ְל ֻכ ָּלם.
ֵאיזֶ ה עו ָֹלם ָּב ָר ָ
ֵאיזֶ ה עו ָֹלם ָנ ַת ָּת ְּב ִח ָּנם.
ְּכ ׁ ֶש ְּב ֵני ָא ָדם יִ ְהיּו ִל ְב ֵני ָא ָדם,
ָאז עו ָֹל ְמ ָך יִ ְהיֶ ה ֻמ ׁ ְש ָלם.
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יאם ַל ַּקיִ ץ
ֶ .97ר ְקוִ ֶ
ּושי ְּגדו ָֹלה,
ָעב ְק ַט ָּנה חו ֶֹל ֶפת ְּכ ַכף יַ ד ּכ ׁ ִ
ּופ ְך ָּב ֲא ֵפ ָלה,
רּוח ְמ ַל ֶּט ֶפת ֶאת ּג ֵ
ַ
ירי,
ַעל ַהחוֹף נו ַֹתר ִּכ ֵּסא ּבו ֵֹדד וַ ֲע ִר ִ
ירי,
ֲע ִפיפוֹן ִנ ְק ַרעָ ,נפֹל ָנ ַפל ַעל ְּפ ֵני ִע ִ
ִמי ׁ ֶש ְּכ ָבר ָחזַ ר ֵמחוֹף ַה ָּיםִ ,מן ַה ַּג ִּלים,
יא ִלים.
ַעל ָּכ ֵרי ַה ֶּד ׁ ֶשא יְ ַג ֶּלה ַנ ֲח ִל ֵ
ַּתם ַה ַּקיִ ץ ַּתם
וַ ֲח ִלילוֹ ֵאי ׁ ָשם ָנ ַדם,
יסר ַה ְּס ָתו
אּולי ִּפ ְתאֹםֵ ,ק ַ
ַ
עּוגב,
יִ ְפ ַצח ְּב ַמ ְנ ִּג ַינת ָ
ַה ַּקיִ ץ ַּתם.
ַה ַּקיִ ץ ַּתם,
ַה ַּקיִ ץ ַּתם
וַ ֲח ִלילוֹ ֵאי ׁ ָשם ָנ ַדם,
יסר ַה ְּס ָתו
אּולי ִּפ ְתאֹםֵ ,ק ַ
ַ
עּוגב.
יִ ְפ ַצח ְּב ַמ ְנ ִּג ַינת ָ
הּוב ְך ,יו ֵֹרד יַ ִּמיםִ ,ה ְפ ִליג ַל ֶּמ ְר ָח ִבים,
ֲא ֵ
עוֹד ְמ ַעט ָה ֵא ׁש ִּת ְב ַער ָּב ָאח ַּכ ְּל ָה ִבים,
ֶאת ִּכ ַּכר ַה ֶּל ֶחם הּוא ׁ ָש ַמר ָל ְך ַּב ְּמזָ וֶ ה
וְ ַק ְנ ַקן ַה ַּייִ ןִ ,צ ְמאו ֵֹנ ְך ,וַ ַּדאי יַ ְרוֶ ה,
ַא ְּת ׁ ֶש ְּכ ָבר ֶנ ְח ֵּבאת ִמן ַה ְּט ָל ִלים ֶאל ַה ֵּכ ִלים,
ְּבוַ ַּדאי ַּת ְב ִח ִיני ְּבמו ָֹתם ׁ ֶשל ֶה ָע ִלים.
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ַּתם ַה ַּקיִ ץ ַּתם...

97. Requiem for the summer
גרסה עברית לשיר היווני:
KATHE KIPOS ECHI
מאת:
MANOS HADJIDAKIS

השיר :דודו ברק
הלחן :מנוס הדג'ידקיס
חני ליבנה שלנו וניקוס דימיטרטוס
היווני חברו יחדיו להשמיע את
שירו של מנוס הדג'ידקיס הגדול
הן בעברית הן ביוונית.
השיר הנהדר הזה ,הזכור אף
בביצועה של ננה מושקורי,
הביאני אל קיסר הסתיו ,גווניו ,גניו
ותוגותיו.

"א ֶל ִני ַּבת ַא ְל ָמוֶ ת"
ֶ .98
ִמן ַה ָּים ִה ֵּנה עו ֶֹלה ַע ּמּוד ַה ׁ ַּש ַחר,
ְס ִפ ָינה רו ַֹג ַעת ׁ ָשם ָּבא ֶֹפק ,מּול
ַה ֵּתל,
ֶק ֶרן ׁ ֶש ֶמ ׁש ַא ְדמו ִֹנית ָע ֵלינּו ָנ ָחה,
ַא ְּת וַ ֲא ִני ַעל חוֹף ָרחוֹק ִמ ָּכל ָנ ֵמל.
ֶא ֶל ִני ַּבת ַא ְל ָמוֶ ת,
ַא ְּת יָ ָפה ֵמ ְר ָב ָבה,
הוֹ מּוזָ ה ֶנ ְה ֶּד ֶרת,
ֵא ַלת ָה ַא ֲה ָבה.
ֶא ֶל ִני ַּבת ַא ְל ָמוֶ ת,
הּובה ׁ ֶש ִּלי ָנאוָ ה,
ֲא ָ
הוֹ ֱא ִל ַילת ַהּי ִֹפי,
ַח ִּכיֲ ,א ִני ְּכ ָבר ָּבא.

98. The immortal Eleni
השיר :דודו ברק
הלחן :טול וטול

ֶא ֶל ִני ַּבת ַא ְל ָמוֶ ת,
ַא ְּת יָ ָפה ֵמ ְר ָב ָבה,
הוֹ מּוזָ ה ֶנ ְה ֶּד ֶרת,
ֵא ַלת ָה ַא ֲה ָבה.
ֶא ֶל ִני ַּבת ַא ְל ָמוֶ ת,
הּובה ׁ ֶש ִּלי ָנאוָ ה,
ֲא ָ
הוֹ ֱא ִל ַילת ַהּי ִֹפי,
ַח ִּכיֲ ,א ִני ְּכ ָבר ָּבא.

לחן הולנדי בתבלין יווני שנתן לי
במתנה ידידי הטוב והיקר ,הזמר
יעקב נווה ,זמר מקסים שמרבה
להופיע אתי ועם שיריי ברחבי
הארץ.
כשני טרובדורים סבבנו ארץ
ומלואה שנים רבות ועודנו סובבים
בה.

גרסה עברית לשיר הולנדי בסגנון יווני:
ELENI
מאת:
TOL & TOL

ִמ ִּמזְ ָרח ִה ֵּנה עו ֶֹלה ַּג ְל ַּגל ַה ַּס ַהר,
זּובה.
יקה ְמי ֶֻּת ֶמתֲ ,ע ָ
ְס ִפ ָינה ִה ְר ִח ָ
ְּב ִל ִּבי ַא ְּת ְלעו ָֹלםְּ ,בטוֹב וָ ַצ ַער,
ֶא ֶל ִניֵ ,א ָל ִתיֵ ,א ַלת ָה ַא ֲה ָבה.
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ָּ .99כ ֵעת ַח ָּיה

99. Right now

עוֹד ְס ָע ָרה ֶנ ֶע ְל ָמה וְ ׁ ָש ָחה,
ׁשּוב ֵמ ָע ַלי ָקם ַע ּמּוד ַה ׁ ַּש ַחר,
ִה ֵּנה ָהאוֹר וְ ִה ֵּנה ַה ַּנ ַחת.
ַע ְכ ׁ ָשו עו ָֹלה
ַק ָּלהַ ,ק ָּלה
ֵמ ֲא ֵפ ָלה ֶאל אוֹר ֻמ ְפ ָלא.

יָ ְד ָך הו ׁ ַֹש ְט ָּת ִמ ּתו ְֹך ָהא ֶֹפל,
ית ִמ ּתו ְֹך ַה ּת ֶֹפת,
או ִֹתי ָמ ׁ ִש ָ
ַּב ִּמ ְנ ָה ָרה ׁשּוב ִנ ְר ֶאה ָהא ֶֹפק.
ַע ְכ ׁ ָשו עו ָֹלה
ַק ָּלהַ ,ק ָּלה
ֵמ ֲא ֵפ ָלה ֶאל אוֹר ֻמ ְפ ָלא.

ִעם ַה ִּת ְקוָ ה וְ ַה ׁ ַּש ְלוָ ה,
ִעם חֹם ַה ֶּנ ֶפ ׁש וְ ַה ֶּל ָה ָבה.
הּובי ׁ ֶש ְּב ִק ְר ִּבי
ִעם ֲא ִ
ֲא ׁ ֶשר ְּכ ֶח ֶרב הּוא ַעל ְל ָב ִבי.
ִעם ַה ָּנכוֹן וְ ַה ַּק ָּים,
ִעם ַה ּבו ֵֹר ַח וְ ַה ֶּנ ֱע ָלם,
ָּכ ֵעת ַח ָּיהָּ .כ ֵעת ַח ָּיה
ָּכל ׁ ֶש ָע ַבר או ִֹתי ָהיֹה ָהיָ ה.

ִעם ַה ִּת ְקוָ ה וְ ַה ׁ ַּש ְלוָ ה...

השיר :דודו ברק
הלחן :עליזה עזיקרי
עליזה'לה עזיקרי אהובה עליי
במיוחד .היא כל תפארתו של אגן
הים התיכון.
היא קצת יוונייה ,קצת טורקיה,
קצת ספרדייה ומאוד יהודייה.
היא השונית שלנו אל תוך הים.
זמרת נהדרת שכל כולה שמש,
תכלת ים ,מרחבי חופש ויופי
מדהים.
לא בכדי היא חיה באילת הרחוקה
השוכנת לחוף ימים רחוקים ,אל
מול הרי אדום.

ש ְמ ִּתי,
ִאם ֶאת ַנ ְפ ׁ ִשי ְּב ַכ ִּפי ָאז ַ ׂ
ִאם ֶּפ ַתע ַק ְמ ִּתי וְ ֶנ ֱע ַל ְמ ִּתי,
ִאם ַעל ַה ּטוֹב ַּב ֵּלילוֹת ָח ַל ְמ ִּתי.
ַע ְכ ׁ ָשו עו ָֹלה
ַק ָּלהַ ,ק ָּלה
ֵמ ֲא ֵפ ָלה ֶאל אוֹר ֻמ ְפ ָלא.
ִעם ַה ִּת ְקוָ ה וְ ַה ׁ ַּש ְלוָ ה...
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רּוח ַה ְּנכו ָֹנה
ִ ׁ .100שיר ָּב ַ
ִאם ִהיא ְס ָתוִ ,היא ֶק ׁ ֶשת ֵמ ָע ַלי,
ִּת ְצ ַּבע זָ ָהב ֶאת ׁ ְשחוֹר יָ ַמי.
ִאם ִהיא ח ֶֹרףִ ,לי ִהיא ְס ָע ָרה
ּוב ִל ִּבי ִהיא ְּב ֵע ָרה.
ְ
ֶּפ ַתע ִהיא ָא ִביב ְּב ִלי ֲע ָנ ָנה,
ּולבו ָֹנה.
ְמ ֻק ֶּט ֶרת מוֹר ְ
ַקיִ ץ ׁ ָשב,
ִהיא ׁ ָש ָלל ַרב.

ִעם ַה ׁ ַּש ַחר ִהיא ְט ָל ִלים ַּב ַּגיְ א,
יחת ַהּיוֹם ִּב ׁ ְש ֵּתי ֵע ַיני.
זְ ִר ַ
ירים
ּוב ָצ ֳה ַריִ ם ְּב ִה ִ
ְ
ירים".
"שיר ַה ׁ ִּש ִ
ָּת ׁשּוב ִמ ּתו ְֹך ׁ ִ
אשוֹן,
ּוב ֶע ֶרב ִהיא ּכו ָֹכב ִר ׁ
ָ
יקה ִּבי ַעיִ ן וְ ִא ׁישוֹן.
ַמ ְד ִל ָ
ַליִ ל ַרד,
יָ ד ְּבתו ְֹך יָ ד.

ַנ ֲע ָרה עו ָֹנה ִהיא וְ ׁ ָש ָנה
ּול ָב ָנה,
וְ אוֹר ַח ָּמה ְ
ּונבו ָֹנה,
ֵא ַלי ָּת ׁשּוב ,יָ ָפה ְ
רּוח ַה ְּנכו ָֹנה.
ָּב ַ
ש ֶדה ִהיא וְ ִג ָּנה,
ַנ ֲע ָרה ָ ׂ
אּולי ַּד ְר ַּדר אוֹ ׁשו ׁ ַֹש ָּנה,
ַ
ֵא ַלי ָּת ׁשּובָּ ,ת ׁשּוב ִל ְמעו ָֹנ ּה
רּוח ַה ְּנכו ָֹנה.
ָּב ַ

ַנ ֲע ָרה עו ָֹנה ִהיא וְ ׁ ָש ָנה...
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100. Song in the right spirit

השיר :דודו ברק
הלחן :יאיר קלינגר
לחן לריקוד עם מאת יאיר קלינגר.
נתן כהן ,לא מן "הנשמות
הטהורות" אלא נתן כהן התימני
לצורך האבחון ,הוא ששר במלוא
גרון ובמלוא המרץ.
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 .101זִ יל ַהזּ וֹל

101. Dirt cheap

ּומ ָדם ִמזְ ָר ִחי
ְּג ֶב ֶרת ּכ ֵֹהןְּ ,ג ֶב ֶרת ֵלוִ י ָ
הּודה" ִנ ְפ ְּג ׁשּו ,יָ א ָא ִחי,
"מ ֲח ֵנה יְ ָ
ְּב ׁשּוק ַ
ַה ִּמזְ ָר ִחי וְ ַה ֵּלוִ י וְ ַה ּכ ֵֹהןָ ,א ָחא,
ּובין ְּב ָר ָכה הו ְֹלכוֹת ָל ֶהן ְּב ַנ ַחת.
ֵּבין ְק ָל ָלה ֵ

ּוג ֶב ֶרת ַחם וְ ַגם ַה ְּג ֶב ֶרת יֶ ֶפת,
ְּג ֶב ֶרת ׁ ֵשם ְ
ַל ַּס ִּלים או ְֹספוֹת ַּב ָּטטוֹתֶּ ,גזֶ רְ ,צנוֹן וְ ֶל ֶפת.
וְ ַה ֶּי ֶפת וְ ַה ַחם וְ ַגם ַה ׁ ֵּשם ׁ ָש ַמיִ ם,
יך עוֹד סו ֲֹחבוֹת וְ לֹא נו ְֹפלוֹת ִמן ָה ַר ְג ַליִ ם.
ֵא ְ

זִ יל ַהזּ וֹל,
זִ יל ַהזּ וֹל,
ְּת ִני ִלי ׁ ֶש ֶקל,
ְק ִחי ֶאת ַה ּכֹל.
ִּת ְפ ְּת ִחי ֶאת ַה ַּסל,
ּוח רוֹזֶ ְנ ַטל,
ָּכל ַּת ּפ ַ
יו ָֹנ ָתן ,או ְֹר ֵליָ אן,
ּוח ַמ ְל ִמ ְיליָ אן,
ָּכל ַּת ּפ ַ
ּיּוךְּ ,ב ָגדוֹל,
ְּת ִני ִח ְ
ְק ִחי ַּכ ָּפ ָרה,
ְק ִחי ַה ּכֹל.

זִ יל ַהזּ וֹל...

השיר :דודו ברק
הלחן :יוני רועה
עוד שיר בביצועו של נתן כהן
התימני.
זה מאותם שירים שלא הושמעו די,
וחבל.
אני גאה מאוד בשיר הנחמד הזה,
בלחן היפה של יוני רועה .ואתם
יודעים? גם במילותיי.
זה "שיר טיול" בשוק "מחנה יהודה"
בירושלים.

ּוג ֶב ֶרת מו ַֹצ ְרט וְ ַה ְּג ֶב ֶרת ֶה ְנ ֶּדל,
ְּג ֶב ֶרת ַּב ְך ְ
ישית ְּב ֶּפ ְנ ֵּדל,
זֹאת ְּבגוֹל וְ זֹאת ְּב ֶק ֶרןַ ,ה ׁ ְּש ִל ׁ ִ
ּוכן ָס ָל ִטיםַ ,מ ְכ ִניסוֹת ַל ׁ ַּש ַער
ְמ ַא ְּגפוֹת ּד ַ
ש ֶדה וְ תּות ִּג ָּנה וְ תּות ֵע ִצים וְ יַ ַער.
ּתּות ָ ׂ
זִ יל ַהזּ וֹל...
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הרקיע השביעי
הרקיע השביעי

Seventh Heaven

260

261

יעי
יע ַה ׁ ְּש ִב ִ
ָ .102ה ָר ִק ַ
ָנכוֹן ְל ַע ְכ ׁ ָשו,
ֲא ִני או ֵֹהב או ָֹת ְך,
ְּבתו ְֹך ִא ׁישו ַֹניִ ְך ֵע ַיני ִנ ְד ָלקוֹת.
ָנכוֹן ְל ַע ְכ ׁ ָשו,
ֲא ִני ּכו ֵֹאב או ָֹת ְך
ְּבתו ְֹך ְמצּוקוֹת וְ ַד ּקוֹת ְמתּוקוֹת.
ָנכוֹן ְל ַע ְכ ׁ ָשו,
ֲא ִני ׁשו ֵֹאל או ָֹת ְך,
ְּבתו ְֹך ִחידו ַֹתיִ ְך ַא ְל ֵפי ִּפ ְתרוֹנוֹת.
ָנכוֹן ְל ַע ְכ ׁ ָשו,
ֲא ִני ּגו ֵֹאל או ָֹת ְך
ּומ ּתו ְֹך ֲע ָננוֹת.
ִמ ּתו ְֹך ַע ְר ִפ ִּלים ִ
ַח ִּכי,
ַח ִּכי,
ַה ְמ ִּת ִיני,
עוֹד ִּת ְר ִאי,
יע ׁ ְש ֵנינּו יַ ַחד
ַנ ִּג ַ
יעי.
יע ַה ׁ ְּש ִב ִ
ָל ָר ִק ַ
ָנכוֹן ְל ַע ְכ ׁ ָשו,
ַה ּכֹל ָּתלּוי ַרק ָּב ְך
רּוחָּ ,ב ֵא ֶפרַּ ,ב ָּים.
ּוב ַ
ָּב ֵא ׁש ָ
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ָנכוֹן ְל ַע ְכ ׁ ָשו,
ֲא ִני ׁ ָשבּוי ׁ ְש ָּל ְך,
ָא ִסיר ְלעו ָֹלםְ ,לעו ָֹלםְ ,לעו ָֹלם.
ַח ִּכי,
ַח ִּכי,
ַה ְמ ִּת ִיני,
עוֹד ִּת ְר ִאי,
יע ׁ ְש ֵנינּו יַ ַחד
ַנ ִּג ַ
יעי.
יע ַה ׁ ְּש ִב ִ
ָל ָר ִק ַ

102. Seventh heaven

השיר :דודו ברק
הלחן :ברוך פרידלנד
ודורון מזר
החיבור עם המלחין ברוך פרידלנד
מ"תופעת דופלר" היה נהדר .אדם
מוכשר מאין כמוהו .חבל שלא
פעלנו יחדיו קצת יותר.
אל חיבור הלחן של ברוך הצטרף
הזמר דורון מזר .יצא להיט בכיף.

אּולי ִנ ְמ ָצא ׁ ָשםְ ׁ ,ש ֵנינּו,
ַ
ַּגן ֻמ ְפ ָלא אוֹ ֵאיזֶ ה ִאי,
ֹאהב ָל ֶנ ַצח
וְ ׁ ָשם נ ַ
יעי.
יע ַה ׁ ְּש ִב ִ
ָּב ָר ִק ַ
ַח ִּכי,
ַח ִּכי,
ַה ְמ ִּת ִיני,
עוֹד ִּת ְר ִאי,
יע ׁ ְש ֵנינּו יַ ַחד
ַנ ִּג ַ
יעי.
יע ַה ׁ ְּש ִב ִ
ָל ָר ִק ַ
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 .103זו ְֹדיַ אק
הּומה!!!
ַעל ַה ׁ ּשוֹרַ ,על ַה ֶּק ׁ ֶשתַ ,על ַה ְּג ִדי ְ -מ ָ
ַעל ַא ְריֵ הַ ,על מֹאזְ ַניִ םַ ,על ַה ְּד ִלי ִ -מ ְל ָח ָמה!!!
ַעל ַּד ִגיםְ ,ק ָרב ִּב ׁ ְש ַניִ ם ְ -ל ָב ָנה ַּב ַח ָּמה.
תּולה ִמ ְס ַּת ֶע ֶרת ַעל ָט ֶלה וְ ַס ְר ָטן.
ְּב ָ
ְּתאו ִֹמים ַּב ַּמ ְח ֶּת ֶרת ִעם ַע ְק ָרב ְמ ֻס ָּכן.
ֵא ׁש ַּב ׁ ָּש ַמיִ ם! ׁ ַש ְל ֶה ֶבת ֵמ ָעל!
נ ַֹג ּה וְ ֶצ ֶדק טו ְֹב ִעים ֶּב ָח ָלל.
זו ְֹדיַ אק סו ֵֹבבִ .מ ְס ּתו ֵֹבב ַה ַּג ְל ַּגל.
הּומה!!!
ְמ ָ
ָּכ ְך ָא ְמ ָנםֶּ ,בן ָא ָדםִ ,מ ְס ּתו ֵֹבב ָּבעו ָֹלם.
ְּב ִלי ּכו ָֹכבְּ .ב ִלי ַמ ָּזלֵ ,מ ֵאי ּפֹה ְל ֵאי ׁ ָשם.

103. Zodiac
ֵא ׁש ַּב ׁ ָּש ַמיִ ם! ׁ ַש ְל ֶה ֶבת ֵמ ָעל!
נ ַֹג ּה וְ ֶצ ֶדק טו ְֹב ִעים ֶבּ ָח ָלל.
זו ְֹדיַ אק סו ֵֹבבִ .מ ְס ּתו ֵֹבב ַה ַּג ְל ַּגל.
הּומה!!!
ְמ ָ
ֵא ׁש ַּב ׁ ָּש ַמיִ ם!
ֵא ׁש ַּב ׁ ָּש ַמיִ ם!!!
ֵא ׁש!!!

השיר :דודו ברק
הלחן :יוני רועה
המלחין יוני רועה שלח לי מנגינה
לתחרות הקדם אירוויזיון.
במשפט המוסיקלי הראשון חשתי
שאני ממריא אל השחקים,
אל מלחמת כוכבים.
ואני ,מה לי ולמלחמות?
לא בכדי אני מצהיר בשיר:
"מי אני שם בלילה שאצא אל
הקרב? לא אני שם בלילה שאפול
כמו כוכב".
עזבו אותי ממלחמות ומדם.
תנו לכתוב שירים ולייחל ליום
המחר .טוב יותר ,חם ,נושם.
שיר אנרכיסטי שמתאים
לזרוקי "דור הפרחים".

ֵא ׁש ַּב ׁ ָּש ַמיִ ם! ׁ ַש ְל ֶה ֶבת ֵמ ָעל!
נ ַֹג ּה וְ ֶצ ֶדק טו ְֹב ִעים ֶבּ ָח ָלל.
זו ְֹדיַ אק סו ֵֹבבִ .מ ְס ּתו ֵֹבב ַה ַּג ְל ַּגל.
הּומה!!!
ְמ ָ
ִמי ֲא ִני ׁ ָשם ַּב ַּליְ ָלהֶ ׁ ,ש ֵא ֵצא ֶאל ַה ְּק ָרב?
לֹא ֲא ִני ׁ ָשם ַּב ַּליְ ָלהֶ ׁ ,ש ֶא ּפֹל ְּכמוֹ ּכו ָֹכב.
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ִ ׁ .104שירּו ׁ ִשיר ַל ׁ ֶּש ֶמ ׁש
ׁ ִשירּו ַל ׁ ֶּש ֶמ ׁש ֲא ׁ ֶשר ֶאת יו ֵֹמנּו צו ֵֹב ַע זָ ָהב,
ׁ ִשירּו ַל ׁ ֶּש ֶמ ׁש ֲא ׁ ֶשר ְּב ִל ֵּבנּו ּפו ֵֹק ַח ֶא ׁ ְש ָנב,
ירנּו ׁ ֶש ָּלנּו ְּבחּוט ַא ֲה ָבה,
זֶ ה ָהרו ֵֹקם ֶאת ׁ ִש ֵ
ׁ ִשירּו ַל ׁ ֶּש ֶמ ׁש ַה ַחי ְּבתו ֵֹכנּו ְּכ ֵא ׁש ֶל ָה ָבה.
ׁ ִשיר מּול ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש ַה ּטוֹב
ׁ ֶש ְּל ָך ִנ ַּתן,
יך
הּוא ׁ ֶשזּ ו ֵֹר ַח ָע ַלי וְ ָע ֶל ָ
ִמ ַּק ְר ֵעי ֶה ָע ָנן.
ׁ ִשירּו ַל ׁ ֶּש ֶמ ׁש ֲא ׁ ֶשר ֶאת יו ֵֹמנּו צו ֵֹב ַע זָ ָהב,
ׁ ִשירּו ַל ׁ ֶּש ֶמ ׁש ֲא ׁ ֶשר ְּב ִל ֵּבנּו ּפו ֵֹק ַח ֶא ׁ ְש ָנב.
ׁ ִשירּו ַל ׁ ֶּש ֶמ ׁש ַה ָּבא ִמן ָהא ֶֹפק ָאדֹם וְ ִנ ְר ָּג ׁש,
ׁ ִשירּו ַל ׁ ֶּש ֶמ ׁש ַה ׁ ָּשט ֵמ ָע ֵלינּו ָּכל יוֹם ֵמ ָח ָד ׁש,
זֶ ה ַה ַּמ ְד ִליק ֶאת ֵנרוֹת ִנ ׁ ְשמו ֵֹתינּו ָּכל ּב ֶֹקר ַה ׁ ְש ֵּכם,
זֶ ה ַה ּקו ׁ ֵֹשר ֶאת ַח ְד ֵרי ְל ָב ֵבנּו ְּב ַליְ ָלה נו ׁ ֵֹשם.

104. Sing a song to the sun

השיר :דודו ברק
הלחן :נורית הירש
לאחר שזכינו במקום השלישי
באתונה התעורר בנו התיאבון.
בנו ,בנורית הירש ,באילנית ובי.
אמנם השתתפות באירוויזיון אין לי
ברזומה ,אך פרסים עולמיים יש
גם יש.
אחרי מדליית הזהב באתונה בא
המקום השני בפסטיבל "ימאהה"
הגדול של טוקיו.
פסטיבל יוקרתי ומפואר לא פחות
מכל אירוויזיון באירופה.
לצערי ,נבצר ממני להשתתף בו.
ואולם היפנים הדייקנים מיהרו
לפצות אותי במדליית כסף ענקית,
בתעודת קלף מהודרת ובכסף.
הנה כי כן סידרתי לעצמי עוד שנת
לימודים באוניברסיטה.
והשמש עודנה עולה לה בארץ
השמש העולה.
מתברר שהשיר הזה מושמע שם
עד עצם היום הזה.

ׁ ִשיר מּול ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש ַה ּטוֹב
ׁ ֶשאו ְֹת ָך או ֵֹהב
יך
יר ָ
ירי וְ ׁ ִש ֶ
הּוא ׁ ֶש ָּי ִאיר ַעל ׁ ִש ַ
ַהחו ְֹד ִרים ֶאל ַה ֵּלב.
ׁ ִשירּו ַל ׁ ֶּש ֶמ ׁש ַה ַחי ְּבתו ֵֹכנּו ָּכ ֵא ׁש,
ׁ ִשירּו ַל ׁ ֶּש ֶמ ׁש ַה ַחי ְּבתו ֵֹכנּו ְּכ ֵא ׁש ֶל ָה ָבה.
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ָ ׁ .105שחֹר ָל ָבן ׁ ָשחֹר
ׁ ָשחֹרָ ,ל ָבןָ ׁ ,שחֹר
עו ְֹב ִרים ִעם ּב ֶֹקר אוֹר,
ְּכ ׁ ֶש ָאדֹם הו ֵֹפ ְך יָ רֹק
ּוב ַר ְמזוֹר.
ַּב ַּגן ָ
ּופ ָּזה
ָל ִעיר ַה ּמ ַ
ׁ ָשחֹרָ ,ל ָבןָ ׁ ,שחֹר,
יהםִּ ,ב ְת ֻע ָּזה,
ֲח ָט ֵא ֶ
ׁשו ְֹל ִחים ַעל ִּפי ַה ּתוֹר.
ׁ ָשחֹר ּגו ֵֹנבָ ,ל ָבן עו ֵֹגב,
ׁ ָשחֹר או ֵֹרב ְל ָכל ַּבת ׁ ַש ַחת,
וְ ַה ׁ ָּש ָעה ׁ ָש ָעה טו ָֹבה,
ּומ ְצ ַל ַחת.
ׁ ָש ָעה טו ָֹבה ִהיא ֻ
ּוכ ׁ ֶש ֲא ִני ֵמ ִציץ ָּב ֶהם
ְ
יהם,
ּובמֹאזְ ֵני ֲח ָט ֵא ֶ
ְ
יִ ְצ ִרי ַה ַּמר וְ ָה ַא ְכזָ ר
ִא ָּתם ּפו ֵֹס ַע ְּברֹב ַנ ַחת.

ׁ ָשחֹר ּגו ֵֹנבָ ,ל ָבן עו ֵֹגב...
ׁ ָשחֹרָ ,ל ָבןָ ׁ ,שחֹר
יו ְֹצ ִאים ַט ְר ָּפם ִל ְגמֹר,
לּולי וָ ָחם,
ְּב ַליְ ָלה ַא ְפ ִ
ַעד זַ ַעם יַ ֲעבֹר.
ָמ ָחר ִעם ּב ֶֹקר אוֹר,
ירי ֵּתעוֹר,
ִל ְכ ׁ ֶש ִע ִ
ׁשּוב יַ ַע ְברּו מּול ָה ַר ְמזוֹר
ׁ ָשחֹר ָל ָבן ׁ ָשחֹר.

105. Black white black

השיר :דודו ברק
הלחן :נתן כהן
שיר על תל אביב החטאה שנפשי
הפרועה יוצאת אליה.
אחד משלושת השירים שכתבתי
לשלישייה המיתולוגית
"הנשמות הטהורות".
(האחרים" :אחכה לך"
ו"יש ללכת עם הזמן".
כל הלחנים של נתן כהן).

ׁ ָשחֹר ּגו ֵֹנבָ ,ל ָבן עו ֵֹגב...

ׁ ָשחֹרָ ,ל ָבןָ ׁ ,שחֹר
ָח ִריףָ ,חמּוץָ ,מתוֹק,
ְּב ָצ ֳה ַריִ ם זִ יוָ ִנים,
ַמ ִּכים יָ ֵר ְך ַעל ׁשוֹק.
ּוסדוֹם וַ ֲעמו ָֹרה,
ְ
ַק ַּל ַחת ַּב ְּק ֵד ָרה,
יהם ָמ ָרה ׁ ְשחו ָֹרה
וַ ֲע ֵל ֶ
ִּת ּפֹל ִּב ְס ָע ָרה.
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ֲ .106א ַח ֶּכה ְל ָך
ֲא ַח ֶּכה ְל ָך,
יר ָך
ַּכ ֵּבה ֶאת ָּכל אוֹרוֹת ִע ְ
ּובוֹא ֶאל ַה ִּפ ָּנה ׁ ֶש ָּלנּו
ּול ָב ִנים.
ֵּבין ְס ִד ִינים ַצ ִחים ְ
ֲא ַח ֶּכה ְל ָך,
ֱאסֹף או ִֹתי ֶאל ּתו ְֹכ ָך
ַה ְר ֵחק ָּב ֲע ָר ֶפל ׁ ֶש ָּלנּו
ֵּבין ָע ׁ ָשן ָאדֹם ַל ֲע ָנ ִנים.

106. I’ll wait for you
ֲא ַח ֶּכה ְל ָך...
ֲא ַח ֶּכה ְל ָך
ּופ ָך
ְל ֵה ָא ֵבק ְּבתו ְֹך ּג ְ
ש ֵדה ַה ְּק ָרב ׁ ֶש ָּלנּו
וְ ָכ ְך ִּב ְ ׂ
ֶאת מו ִֹתי ִל ְמצֹא ִא ְּת ָך ,או ֵֹהב.
ֲא ַח ֶּכה ְל ָך...

השיר :דודו ברק
הלחן :נתן כהן
נתן כהן  -מלחין מעולה ,איש
"הנשמות הטהורות" ,הזמין אצלי
שיר להרכב זה.
"אחכה לך" נכתב במיוחד לסולנית
הלהקה נאווה ברוכין.
לטעמי ,זה ביצוע חד-פעמי נדיר
ביופיו .ביצועים יפים אחרים הם
של דפנה דקל ,ג'וזי כץ ושרון קרלן
הצעירה.
השיר נכתב בין מלחמת ששת
הימים למלחמת יום הכיפורים.
שיר ציפייתן של נשים לאהובי לבן
שבקרב.

ֲא ַח ֶּכה ְל ָך,
ֲא ַח ֶּכה ְל ָך ִּב ְק ֵצה ָה ֶע ֶרב
את ָך ,או ֵֹהב,
ׁ ָש ָטהָ ׁ ,ש ָטה ִל ְק ָר ְ
ֲא ַח ֶּכה ְל ָך,
ֲא ַח ֶּכה ְל ָך ְּבסוֹף ַה ֶּד ֶר ְך
ַקח ֶאת ַה ִּד ְמ ָעהֶ ,את ַה ְּכ ֵאב.
ֲא ַח ֶּכה ְל ָך,
ֲחרֹת ָעמֹק ְּבתו ְֹך ִל ְּב ָך
ֶאת ֵס ֶפר ַה ְּס ָפ ִרים ׁ ֶש ָּלנּו
ׁ ֶש ִּנ ְכ ַּתב ְּב ֵס ֶתר ַה ְּס ָת ִרים.
ֲא ַח ֶּכה ְל ָך,
אר ָך,
ִל ְנ ׁשֹם ָעמֹק ֶאת ַצ ָּו ְ
ְּבתו ְֹך ָה ַא ֲה ָבה ׁ ֶש ָּלנּו
ַרק ָח ִדים ִחידוֹת ַא ְך לֹא ּפו ְֹת ִרים.
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ֶ .107ק ׁ ֶשר ָּדם
ְר ִאיֲ ,א ַנ ְחנּו ְּכ ָבר יְ ָל ִדים ְּגדו ִֹלים,
דּורה,
ִל ַּמ ְדנּו זֶ ה ֶאת זוֹ ִמ ׁ ְש ָנה ְס ָ
ֲא ִני ַמ ִּכיר ֶאת ָּכל ַק ֵּוי ַּכ ּפוֹת יָ ַדיִ ְך
ירה.
וְ ֶאת ְט ִביעוֹת ֶא ְצ ְּבעו ַֹתי ַא ְּת ַמ ִּכ ָ
ְר ִאיָּ ,ב ַל ְענּו ֶאת ָּכל ַה ּתו ָֹרה ּ ֻכ ָּל ּה,
אּולי לֹא ֶאת ּ ֻכ ָּל ּה ֲא ָבל ִּכ ְמ ַעט,
ַ
ׁ ָש ַל ְחנּו ֶאת ַל ְח ֵמנּו ְּכ ָבר ֶאל יָ ם ַה ַּמיִ ם,
ִנ ׁ ְש ַאר עוֹד ְל ַב ֵּק ׁש ָּכל ָּכ ְך ְמ ַעט.

107. Blood connection
זֶ ה ֶק ׁ ֶשר ָּדם,
זֶ ה ֶק ׁ ֶשר ַחם,
ַע ְכ ׁ ָשו ִנ ׁ ְשמֹר ַעל ַה ָּמצּוי וְ ַה ַּק ָּים,
יטב ַעד סוֹף ַה ֶּד ֶר ְך
ַח ְּב ִקי או ִֹתי ֵה ֵ
וַ ֲא ַח ְּב ֵק ְך ַעד אוֹר ַהּיוֹם יִ ַּתם.

השיר :דודו ברק
הלחן :מירון מינסטר
שיר מזכרת לימי נישואיי ליעל אם
בניי.
חרף גירושינו יש בינינו יחסי
ידידות טובים והוגנים.
אנחנו ערבים זה לזה ,נועצים זה
בזה .חוגגים יחדיו את חגי ישראל
ואת ימי ההולדת המשפחתיים.
זה שיר על אודות שניים שמכירים
היטב זה את זה.
ואולי אין הם מכירים כלל וכלל.
הלחן הנהדר של מירון מינסטר.
שרים אורנה ומשה דץ.

זֶ ה ֶק ׁ ֶשר ָּדם,
זֶ ה ֶק ׁ ֶשר ַחם,
ַע ְכ ׁ ָשו ִנ ׁ ְשמֹר ַעל ַה ָּמצּוי וְ ַה ַּק ָּים,
יטב ַעד סוֹף ַה ֶּד ֶר ְך
ַח ְּב ִקי או ִֹתי ֵה ֵ
וַ ֲא ַח ְּב ֵק ְך ַעד אוֹר ַהּיוֹם יִ ַּתם.
רּוח ׁשּוב נו ׁ ֶֹש ֶבת ְּב ָע ִלים,
ְר ֵאהָ ,ה ַ
ַע ְכ ׁ ָשו ֵּבין ַה ׁ ְּש ָמ ׁשוֹת וְ ֶע ֶרב ַרד,
אתי ְל ָנכוֹן לו ַֹמר ְּב ַפ ַעם ֶא ֶלף:
ָמ ָצ ִ
"יָ ֶפה ׁ ֶש ִּלי ,או ַֹהב או ְֹת ָך ָל ַעד".
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ְ ׁ .108שמֹר ִלי ֶאת יוֹם ַה ָּמ ֳח ָרת
ָא ָּנאְ ׁ ,שמֹר ִלי ֶאת יוֹם ַה ָּמ ֳח ָרת
ׁ ֶש ְּי ֵהא ְּכמוֹ ֶא ְתמוֹלְּ ,כמוֹ ׁ ִש ְל ׁשוֹם,
ָּכל ֶר ַגע הו ֵֹלם ִּבי וְ ֶנ ְח ָרת
ַמה ֲח ָבל ׁ ֶש ָּמ ָחר ֵאינוֹ ַהּיוֹם.
ָּכל ַה ׁ ְּש ִנּיוֹת ֶנ ֶא ְספּו ְלדֹם
ׁשו ְֹתקוֹת ַּב ׁ ָּשעוֹן ַה ׁ ָּשעוֹת,
ִּכי לּו ִצ ִּפ ָּיה ַרק ָהיְ ָתה ֲחלוֹם,
ֵהן ְּכ ַדאי ְל ַח ּכוֹת,
ֵהן ְּכ ַדאי ְל ַח ּכוֹת.

108. Save tomorrow for me

השיר :דודו ברק
הלחן :יוסי לוי
נכתב בהזמנה לשולה חן בת
"נהלל" החיננית ,כוכבת "להקת
הנח"ל" הנצחית.
שולה של אבי קורן המתוק
והמוכשר מאין כמוהו.
זוג אהוב עלי ,זוג חמוד ,בין שהם
ביחד בין שהם לחוד.

רּוח ַה ֵּלילוֹת
ְל ָמ ָחר ֵּתן ֶאת ַ
ּוב ַּג ִּנים,
ָּב ְרחוֹבוֹתַּ ,ב ִּס ְמ ָטאוֹת ַ
ַה ְד ֵלק ַל ַּד ּקוֹת ָה ֲא ֵפלוֹת
ּופ ִנים.
ּכו ָֹכ ִבים וְ ׁ ָש ַמיִ ם ָ
ָּכל ַה ׁ ְּש ִנּיוֹת ֶנ ֶא ְספּו ְלדֹם...
ְּכ ָת ִמיד ֶאת ַה ׁ ֶּש ֶקט ִלי ֱאסֹף
ּיּוך ׁ ָש ֵלו ְל ֵבין ַמ ַּגע ַה ָּיד,
ֵּבין ִח ְ
וְ לֹא יִ ְהיֶ ה ָל ֶר ַגע סוֹף
וְ ַה ְּז ַמן לֹא יִ ְב ַרח יו ֵֹתר ָל ַעד.
ָּכל ַה ׁ ְּש ִנּיוֹת ֶנ ֶא ְספּו ְלדֹם...
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ַּ .109ב ֲערֹב ַהּיוֹם
יך
ָעמֹק ִּב ׁ ְש ֵּתי ֵע ֶינ ָ
ִל ְט ּב ַֹע ׁ ִש ּכו ָֹרה,
ירה
ָלרּוץ ַּכ ֲא ִס ָ
יך.
ַא ַחר ְמאוֹר ָּפ ֶנ ָ
יך
ָחזָ ק ֵּבין ׁ ְש ֵּתי יָ ֶד ָ
בּודה,
ִל ׁ ְשק ַֹע ֲא ָ
ִל ְפר ַֹח ְּכיַ ְל ָּדה
יך.
ּיּוכ ָ
ַה ְר ֵחק ֵּבין ִח ֶ

109. Twilight
ּוב ֲערֹב ַהּיוֹם
ַ
ֶאל מּול ַח ּלוֹנו ַֹתי
אּולי,
ִל ׁ ְשאֹל או ְֹת ָך ַ
אּולי.
ַ

השיר :דודו ברק
הלחן :גידי קורן
גידי קורן  ,מלחין מחונן ,היה לימים
לרופא ילדים דגול בקנדה.
זה שנים לא קיבלתי ממנו לא אות
ולא סימן.
גידי הקים את להקת "האחים
והאחיות" ,ניהל אותה מוסיקלית
ואף כתב לה את מרבית שיריה.
שני שירים כתבתי לרביעייה זו -
"לך עם החופש" ו"בערוב היום".

ּוב ֲערֹב ַהּיוֹם
ַ
ֶאל מּול ַח ּלוֹנו ַֹתי
אּולי,
ִל ׁ ְשאֹל או ְֹת ָך ַ
אּולי.
ַ
יך
ִל ְמחוֹת ֶאת ִּד ְמעו ֶֹת ָ
ּוש ֵלוָ ה,
ׁשו ֶֹת ֶקת ׁ ְ
ָלמּות ֵמ ַא ֲה ָבה
יך.
ְּב ַמ ֲע ֵלה ְצחו ֶֹק ָ
יך
ש ְפתו ֶֹת ָ
ִל ְנ ׁשֹק ְל ִ ׂ
חו ֶֹל ֶמת ְּב ָה ִקיץ,
ּופ ַתע ְל ָה ִציץ
ֶ
יך.
ֶאל ּתו ְֹך ַמ ְח ׁ ְשבו ֶֹת ָ
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ֶ .110ח ֶסד ָמתוֹק

110. Sweet loving kindness

ֶר ַגע ׁ ֶשל ֶח ֶסד ָמתוֹק.
ֶר ַגע ַחם ׁ ֶש ֵאין לוֹ ָאח.
ּוע ָרחוֹק
ִמין ַּג ְע ּג ַ
ַחי ְּב ִל ִּבי.

ֶר ַגע ׁ ֶשל ֶח ֶסד ָמתוֹק.
ָאז ָנ ַג ְע ָּת ִּב ְכ ֵת ַפי.
יך ָאז ִּב ַּק ׁ ְש ָּת ִל ְנ ׁשֹק
ֵא ְ
ש ְפתו ַֹתי.
ְל ִ ׂ

אּולי לֹא ִּד ִּמית"
"ד ִּמית וְ ַ
ִּ
ִּבי ׁשו ֵֹאל ַה ּקוֹל ָה ַר ְך
זִ ְכרוֹן ַא ֲה ָבה ִּפ ְתאו ִֹמית
ׁ ָשט ְּב ִק ְר ִּבי.

אּולי לֹא ָר ִאית"
"ר ִאית וְ ַ
ָ
ִּבי ׁשו ֵֹאל ַה ּקוֹל ַה ַחי.
זִ ְכרוֹן ַא ֲה ָבה ִּפ ְתאו ִֹמית
ַּב ֲה ִג ַיגי.

הו ֵֹפ ְך ִּבי וְ הו ֵֹפ ְךַ ,ה ִּז ָּכרוֹן ַה ַחם,
ִנ ְד ֶמה ַה ּכֹל ֲחלוֹם וַ ֲהזָ יָ ה.
ית ָּכ ָכה ְס ָתם.
אּולי ָהיִ ָ
ית .וְ ַ
ָהיִ ָ
ּוקה ִר ְג ִעית אוֹ ֶה ֶרף ַא ׁ ְש ָליָ ה.
ְּת ׁש ָ

ָע ַב ְר ָּת ְּב ַח ַּייֵ .ה ַק ְמ ָּת ִּבי ִמ ְג ָּדל.
וְ ִעיר ׁ ְש ֵל ָמה ְל ֶר ַגעִ ,ל ׁ ְש ִנ ָּיה.
ית ַצו ּגו ָֹרל.
ית ַה ַּמהּותָ ,היִ ָ
ָהיִ ָ
ֻק ְרטוֹב ִר ְג ִעי ׁ ֶשל ְּכ ַלל ַה ֲהוָ יָ ה.

וְ ַא ָּתהַ ,א ָּתהַ ,א ָּתה ָל ֶנ ַצח.
ְלעו ָֹלם ִא ְּת ָך ָל ַעד.
ְּב ִל ִּבי ׁשו ֵֹתת ְּכמוֹ ֶּפ ַצע,
וְ ַה ֵּלב ִנ ְר ָעד.

וְ ַא ָּתהַ ,א ָּתהַ ,א ָּתה ָל ֶנ ַצח...

השיר :דודו ברק
הלחן :שמואל אלבז
שיר מן העת החדשה שלי ,מן
המפגש עם המלחין המבריק
שמואל אלבז.
זמרת צעירה ומבטיחה הובילה
את שיר האהבה הזה אל מצעדי
הפזמונים  -לימור טובים.

וְ ַא ָּתה ֵא ְינ ָך יו ֵֹד ַע,
ֵאין ַא ֵחרַ ,א ָּתה ֶא ָחד.
יך ַה ּכֹלַ ,ה ּכֹל ּכו ֵֹר ַע.
ֵא ְ
יך ַה ּכֹל ָמ ַעד.
ֵא ְ
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 .111יו ֵֹצאת ֶאל ַה ַח ִּיים
ַע ְכ ׁ ָשו ֲא ִני יו ֵֹצאת ַל ֶּמ ְר ָח ִבים.
שדוֹת ְמנֻ ָּק ִדים.
ְל ֶד ֶר ְך ׁ ָש ַמיִ םֵ .אין ָע ָנןׂ ָ .
ַע ְכ ׁ ָשו ֲא ִני יו ֵֹצאתְּ ,ב ַת ֲחנוֹת עו ֶֹב ֶרת,
וְ ָכל יָ ַמי ׁ ֶש ִּלי ִחידוֹת ָח ִדים.
יר ִתי,
יתי ְל ַה ִּגיד ָל ְךֲ ,אחו ִֹתי יַ ִּק ָ
ָר ִצ ִ
ֲא ִני יו ֵֹצאת ֶאל ַה ַח ִּיים ִעם ָּכל ַמה ֶשּׁ ִא ִּתי.
ֲא ִני יו ֵֹצאת ֶאל ַה ַח ִּייםָ ,הא ֶֹפק עוֹד ָרחוֹק.
ַעל ֵּכן ַה ְר ׁ ִשי ִלי ִל ְב ּכוֹתַ ,ה ְר ׁ ִשי ִלי ַּגם ִל ְצחוֹק.

111. Starting to live

השיר :דודו ברק
הלחן :קורין אלאל
במקור נכתב שיר זה לזמרת
דפנה דקל המקסימה.
קורין אלאל היא שהביאה אותו
בלחנה ובבצועה למחוזות בטוחים.
מן המעטים בשיריי אשר נתגלגלו
אל עולם הרוקרים .הלא אלה
רואים בי חנון" ,ילד טוב ירושלים",
עם לשון גבוהה ,מסודר מדיי,
מסוגנן מדיי.
מבחינתם לא התאמתי
ל"סצנה הזרוקה" שבסך הכול
אהובה עליי מאוד.
אני לא כועס .אני מחייך.

ַע ְכ ׁ ָשו ֲא ִני יו ֵֹצאת ,עוֹזֶ ֶבת ֶאת ַה ַּביִ ת.
ידים.
ָאהּוב ֶא ָחד ׁ ָשבּור וְ ַכ ָּמה יְ ִד ִ
ַע ְכ ׁ ָשו ֲא ִני יו ֵֹצאתְ ,ל ִה ְת ָראוֹת ֵּב ְינ ַתיִ ם.
בּודים.
עּורים ָה ֲא ִ
ׁ ָשלוֹם ַל ְּנ ִ
יתי...
ָר ִצ ִ
ַע ְכ ׁ ָשו ֲא ִני יו ֵֹצאתִ .צ ּפוֹר ַק ָּלה נו ֶֹס ֶקת.
ַה ֵּלב ַמ ֶּכהּ ,פו ֵֹעםַ .ה ּד ֶֹפק ְמ ַמ ֵהר.
ַע ְכ ׁ ָשו ֲא ִני יו ֵֹצאתַ .ל ֶּמ ְר ַח ִּקים חו ֶֹמ ֶקת.
ׁ ָשם ְמ ַח ֶּכה ִלי יוֹם ָח ָד ׁשַ .א ֵחר.
יתי...
ָר ִצ ִ
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ְ .112נ ִפ ַילת ֶּמ ַתח
ַא ְּת וַ ֲא ִני וְ ַה ַּליְ ָלה,
ַא ְּת וַ ֲא ִני ַּב ְּד ָמ ָמה,
ִעיר ׁ ֶש ַאף ַּפ ַעם לֹא ַדי ָל ּה
רו ֶֹב ֶצת ַּב ְּנ ׁ ָש ָמה.
ַא ְּת וַ ֲא ִני ׁ ָשם ָּבא ֶֹפל,
ִא ׁיש וְ ִא ׁ ָּשה ְנ ַג ֶּלה,
יַ ַחד ַנ ְמ ִּתין ׁ ֶש ָּבא ֶֹפק
ַה ּב ֶֹקר ַאט יַ ֲע ֶלה.

112. Easing tension
ְּכ ׁ ֶש ִּי ְת ַּב ֵהר ׁשּוב ַה ׁ ֶּש ַטח
ֵנ ַדע ִּכי סוֹף ָל ֲא ֵפ ָלה,
ּוכ ׁ ֶש ִּי ּפֹל ַקו ַה ֶּמ ַתח
ְ
ֵנ ַדע ִּכי זֹאת ַרק ַה ַה ְת ָח ָלה.

השיר :דודו ברק
הלחן :יצחק קלפטר
שיר זה נועד תחילה לזמר נתנאל.
בעת ההקלטה הצטרף אל השיר
המלחין יצחק קלפטר.
לי היה זה יום חג.
הצירוף הכמעט בלתי אפשרי ביני
ובין צ'רצ'יל הוא יצחק קלפטר,
מעיד כאלף עדים עד כמה ניגודים
עשויים להצטרף לכלל מהות
חדשה ,מעניינת ומיוחדת במינה.
שיר זה מתאר את ימי החרדה
בעת מלחמת המפרץ בראשית
שנות התשעים של המאה
הקודמת ,המאה העשרים.

ְּכ ׁ ֶש ִּי ְת ַּב ֵהר ׁשּוב ַה ׁ ֶּש ַטח
ֵנ ַדע ִּכי סוֹף ָל ֲא ֵפ ָלה,
ּוכ ׁ ֶש ִּי ּפֹל ַקו ַה ֶּמ ַתח
ְ
ֵנ ַדע ִּכי זֹאת ַרק ַה ַה ְת ָח ָלה.
ַא ְּת וַ ֲא ִני וְ ָה ֶר ַגע
ֶּפ ַתע ּתו ְֹפ ִסים עוֹד ֶמ ְר ָחק,
ׁשּוב ִנ ְמ ָל ִטים ִמן ַה ֶּפ ַגע,
ּומ ָּב ָרק.
ֵמ ַר ַעם ִ
אשינּו,
ְמסו ְֹכ ִכים ַעל ָר ׁ ֵ
ָּכל ַה ִּס ּפּור ְמ ֻס ָּב ְך,
ַמ ְע ָלה ּתו ִֹלים ַמ ָּב ֵטינּו
ֶאל ׁ ֶש ֶמ ׁש ׁ ֶש ַּב ִּמזְ ָרח.
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ּ .113כ ַֹח

113. Power

ּומי יִ ֵּתן ִלי ּכ ַֹח ַל ֲעמֹד ָּבזֶ ה?
ִ
ימה ּכֹה ֲא ֻר ָּכה?
ּומי יִ ֵּתן ִלי ְנ ׁ ִש ָ
ִ
ּומי יִ ֵּתן ִלי מ ַֹח ְל ַח ׁ ֵּשב ֶאת זֶ ה
ִ
יע ַל ִּפ ְס ָּגה ָה ְרחו ָֹקה?
ּול ַה ִּג ַ
ְ

וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ִּבי ּכ ַֹח ְל ָה ִקים ָע ִרים
שא ַה ֶּג ׁ ֶשר ְל ַהזְ ִניק ֶאל ָעל,
וְ ֶאת ַמ ָּ ׂ
ירים,
וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ִּבי ּכ ַֹח ְלזַ ֵּמר ׁ ִש ִ
יע ֶאל ַהּיוֹם ַה ְמי ָֻחל.
וַ ַּדאי ַא ִּג ַ

וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ִּבי ּכ ַֹח ַל ֲעמֹד ָּבזֶ ה,
ימה ּכֹה ֲא ֻר ָּכה,
וְ ִאם ִּת ְהיֶ ה ִּבי ְנ ׁ ִש ָ
וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ִּבי מ ַֹח ְל ַח ׁ ֵּשב ֶאת זֶ ה,
צּוקה.
ֵא ַדע ַמ ְר ּגו ַֹע וְ ֵא ֵצא ִמן ַה ְּמ ָ

ּכ ַֹח ַ -עד ַל ׁ ְּש ִריר ָה ַא ֲחרוֹן,
ּוב ָּגרוֹן,
יתר ַ
ּכ ַֹח ַּ -ב ֵּמ ָ
ּכ ַֹח ְ -ל ַכ ֵּון ֶאת ְּכ ֵלי ַה ֶּז ֶמר
ַעד יָ ַמי יִ ְסעּוַ ,עד ֶּג ֶמר,
ַעד ֵאי ׁ ָשם.
ּכ ַֹח ְ -ל ַה ְג ׁ ִשים ֶאת ַה ֲחלוֹם.
ּכ ַֹח ְ -ל ָק ֵרב ֶאת ַה ׁ ָּשלוֹם.
ּכ ַֹח ַ -ל ֲעמֹד ְּב ָכל ָהע ֶֹמס,
ְּבלֹא ַּכ ַעס וְ ַת ְרע ֶֹמת
ַעד עו ָֹלם.

ּכ ַֹח ַ -עד ַל ׁ ְּש ִריר ָה ַא ֲחרוֹן,
ּוב ָּגרוֹן,
יתר ַ
ּכ ַֹח ַּ -ב ֵּמ ָ
ּכ ַֹח ְ -ל ַכ ֵּון ֶאת ְּכ ֵלי ַה ֶּז ֶמר
ַעד יָ ַמי יִ ְסעּוַ ,עד ֶּג ֶמר,
ַעד ֵאי ׁ ָשם.
ּכ ַֹח ְ -ל ַה ְג ׁ ִשים ֶאת ַה ֲחלוֹם.
ּכ ַֹח ְ -ל ָק ֵרב ֶאת ַה ׁ ָּשלוֹם.
ּכ ַֹח ַ -ל ֲעמֹד ְבכֹל ָהע ֶֹמס,
ְּבלֹא ַּכ ַעס וְ ַת ְרע ֶֹמת
ַעד עו ָֹלם.

השיר :דודו ברק
הלחן :חנן יובל
מפגש נדיר עם חנן יובל שהלחין
את השיר והביאו אל עצמתו
הנדרשת בחום וברגישות רבה.
הביצוע של נתנאל.

ּומי יִ ֵּתן ִלי ּכ ַֹח ְל ָה ִקים ָע ִרים?
ִ
ּומי יִ ֵּתן ִלי ֶּג ׁ ֶשר ְל ַהזְ ִניק ֵאל ָעל?
ִ
ירים
ּומי יִ ֵּתן ִלי ּכ ַֹח ְלזַ ֵּמר ׁ ִש ִ
ִ
וְ ֶל ֱאסֹף ֶאת ַה ְּב ָרכוֹת וְ ַה ׁ ָּש ָלל?
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יב ִלי
אמא ֵמיְ ְּ
ָ .114מ ָ
יב ִלי,
אמא ֵמיְ ְּ
ָמ ָ
יפי.
יס ִּ
יס ִ
ַא ְּת ַה ַג'זִ ,מ ּמו ַֹרד ַה ִּמ ִ
ַא ְּת ִמ ְק ַצב ַה ְמתו ְֹפ ִפים,
יב ִלי.
אמא ֵמיְ ְּ
ָמ ָ
ַא ְּת ַה ֶּצ ַבע ַה ׁ ָּשחֹר,
ֲא ׁ ֶשר ׁ ָשחֹר ִּפי ׁ ֵש ׁש אוֹ ׁ ֶש ַבע
ִמן ַה ַּליְ ָלה ׁ ֶש ַּב ַּמ ְר ְּת ִפים.
אמא ָמאם,
יב ִליָ ,מ ָ
אמא ֵמיְ ְּ
ָמ ָ
ַא ְּת ַה ֶּנ ֶפ ׁש וְ ַה ָּדם,
ַא ְּת ַה ׁ ִּשיר ׁ ֶש ּלֹא ָנ ַדם,
שדוֹת ַה ּ ֻכ ְת ָנה.
ִמ ְּ ׂ
יב ִלי.
אמא ֵמיְ ְּ
ָמ ָ

יב ִלי,
אמא ֵמיְ ְּ
ָמ ָ
קוֹל ִּב ְכיֵ ְך ְּכמוֹ ַה ּנוֹף ְּב ַא ַל ָּב ָמה.
יב ִלי.
אמא ֵמיְ ְּ
ָמ ָ
ְניּו או ְֹר ִל ְינס ָהיְ ָתה ָל ְך ׁ ִשיר,
יב ִלי.
אמא ֵמיְ ְּ
יב ִליָ ,מ ָ
אמא ֵמיְ ְּ
ָמ ָ
יר ְך ָה ִעיר יו ֵֹצאת.
ְל ׁ ִש ֵ
ּומזַ ֶּמ ֶרת
ָה ִעיר ְּכ ָבר ָק ָמה ְ
ּומ ׁשו ֶֹר ֶרת ָל ְך ִּפזְ מוֹן ַא ִּדיר.
ְ

114. Moms Mabley

השיר :דודו ברק
הלחן :בועז שרעבי
ממס מייבלי הייתה זמרת
ושחקנית אמריקנית מיוחדת
במינה בשנות השישים והשבעים
ואולי אף קודם לכן.
התאהבתי בסבתא הזאת חסרת
השיניים ,אשר בפניה התגלם כל
העצב השחור של בני ג'ורג'יה,
אלבאמה ,לואיזיאנה ,מיסיסיפי.
בועז שרעבי קשר לשיר לחן סוחף
והוא שר להפליא.

אמא ָמאם...
יב ִליָ ,מ ָ
אמא ֵמיְ ְּ
ָמ ָ

יב ִלי,
אמא ֵמיְ ְּ
ָמ ָ
ַה ׁ ָּש ִנים ָל ְך ָהיּו ִּכ ְס ָתו וָ ח ֶֹרף,
יב ִלי.
אמא ֵמיְ ְּ
ָמ ָ
ַא ְּת יָ ַד ְע ְּת ֶע ְל ּבוֹן ּובּוז,
יב ִלי.
אמא ֵמיְ ְּ
יב ִליָ ,מ ָ
אמא ֵמיְ ְּ
ָמ ָ
ָּכל ַח ַּייִ ְך ַה ׁ ְּשח ִֹרים
ָּפנּו ָל ְך ע ֶֹרף וְ ִה ְכזִ יבּו
וְ ָד ְמעּו ִעם ִמ ְק ְצ ֵבי ַה ְּבלּוז.
אמא ָמאם...
יב ִליָ ,מ ָ
אמא ֵמיְ ְּ
ָמ ָ
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יקה
ַ .115מ ָּסע ְּב ָא ֵמ ִר ָ
ֵמ ֲא ַל ְס ָקה ְל ֶנ ְּב ַר ְס ָקה,
אנה,
ִמ ּמו ְֹנ ָט ָנה ְל ִא ְינ ִדיָ ָ
אנהָ ׁ ,שםָ ,רחוֹק.
לּואיזְ יָ ָ
ַעד ְל ִ

ִמ ֶינסו ָֹטה וְ ָדקו ָֹטה,
יזּורי
ּומ ִ
יפי ִ
יס ִּ
יס ִ
ִמ ִ
או ֶֹרגוֹן ּווו ׁ ִֹש ְינ ְגטוֹןָ ׁ ,שלוֹם.

'יניָ ה ַעד ְלג'ו ְֹר ְג ָ'ּיה,
יר ִג ְ
ִמ ִּו ְ
ִמ ְּניּו ֶג ְ'ר ִסי ִל ְניּו ֶה ְמ ְפ ׁ ֵשייר,
ַעד ְניּו ֶמ ְק ִסיקוֹ וְ ַעד ְניּו יו ְֹרק.

ֶּפ ְנ ִס ְיל ֶב ְניָ הֲ ,א ִריזו ָֹנה,
ָקרו ַֹליְ ָינהָ ,ק ִליפו ְֹר ִנ ָּיה,
צ'ּוס ְטסַ ,א ְּת ַמ ָּמ ׁש ֲחלוֹם.
ֶמ ֶס ְ

יקה
הוֹ ָא ֵמ ִר ָ
הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ.
יקה
הוֹ ָא ֵמ ִר ָ
הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ.

יקה
הוֹ ָא ֵמ ִר ָ
הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ.
יקה
הוֹ ָא ֵמ ִר ָ
הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ.

ָאיוֹוָ הֲ ,הוַ אי ,או ָֹהיוֹ,
ֵמיין ׁ ֶש ַּב ָּצפוֹן.
קוֹלו ָֹרדוֹ וְ ֶנ ָב ָדה,
יּוטה ּווֶ ְרמו ְֹנט.
ָ

'יניָ ה,
יר ִג ְ
ּב ֶֹקר טוֹב ָל ְך ,וֶ ְסט וִ ְ
ידהוֹ,
ַהיי ְל ַאיְ ֶ
ְלרוֹד ַאיְ ֶיל ְנדְ ,ל ֶק ְנ ָט ִקי.
ויסקו ְֹנ ִסיןַ ,היי הוֹ.
וְ ַגם ְלוִ ְ

יש ֶיגן וְ ֶק ְנזַ ס,
ִמ ׁ ִ
ֶט ֶנ ִסי ִמ ֶּנ ֶגד,
ידה וְ ֶט ְק ַסס ,י ִֹפי ׁ ֶש ָּכזֶ ה.
ְפלו ִֹר ָ
ְס ָתו ְּבאו ְֹק ָלהו ָֹמה,
ׁ ֶש ּפו ׁ ֶֹש ֶטת ֶּב ֶגד.
ּוב ַא ַל ָּב ָמה ָּכל ַה ַג'ז ַה ֶּזה.
ְ

ִסי יּו ֵדייר וַ יו ִֹמ ְינג.
ּול ִה ְת ָראוֹת ָל ְך.
ְ
ִא ִילינוֹיַ ,ה ְמ ִּת ִיני,
ד"ש ְל ֶמ ִר ֶיל ְנד.
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115. Journey in America
ַא ְר ֶק ְנסוַֹ ,ח ִּכי ִעם
יקט אוֹף קוֹלו ְֹמ ִּביָ ה.
יס ְט ִר ְ
ִד ְ
ֶד ָלוֶ ורֲ ,ע ִני ִלי
ִאם ָא ְמ ָנם ָאבוֹא,
יקטֵ ,אי ׁ ָשם ְּב ַקו ָה ֶא ְנד.
ַעד קו ֶֹנ ִט ֵ

השיר :דודו ברק
הלחן :ניקי גונן
לאכלס את כל מדינות ארצות
הברית בשיר אחד זו משימה
כמעט בלתי אפשרית.
אכן ,השיר הקטלוגי הזה הצליח לי.
למגינת לבי כמעט אינו מושמע.
הלחן כמו מתוך מערבון טיפוסי.
ניקי גונן מבאר שבע הלחין ושר
כאחד מזמרי העם האמריקנים.

ֵאיזֶ ה י ִֹפיֵ ,איזֶ ה א ֶֹפק,
ִמ ְס ַּת ְח ֵרר ,הו ֵֹלם ַה ּד ֶֹפק,
ּומ ְר ַחב ִמ ְחיָ ה.
ֵאיזֶ ה ּג ֶֹדל ֶ
ֶא ֶרץֶ ,א ֶרץ ֶנ ְה ֶּד ֶרת,
ְּב ָד ִמי ְּכסּוס ּדו ֶֹה ֶרת,
זִ ָּכרוֹן ָּכזֶ ה וַ ֲחוָ יָ ה.
יקה
הוֹ ָא ֵמ ִר ָ
הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ.
יקה
הוֹ ָא ֵמ ִר ָ
הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ.
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יך ַה ָּל ָבן
ַ .116ה ָּנ ִס ְ

116. The White Prince

יך ַה ָּל ָבן נו ַֹלד ֶּב ָע ָנן
ַה ָּנ ִס ְ
אּולי ְּב ָה ֵרי ַה ׁ ֶּש ֶלג.
וְ ַ
אּולי ִמ ַּק ְרחוֹן ְמ ֻפ ֶּס ֶלת ְּדמּותוֹ,
וְ ַ
ַה ָּי ָפה ִמ ָכּל ֵנס וָ ֶפ ֶלא.

יתן.
יך ַה ָּל ָבן יַ ִּציב וְ ֵא ָ
ַה ָּנ ִס ְ
רּוח.
ּועה אוֹ ַ
אּולי הּוא ּב ָ
וְ ַ
אּולי הּוא ִנ ְר ֶאה וְ ֵא ֶינ ּנּו ִנ ְר ֶאה.
וְ ַ
רּוע.
וְ ׁ ָשקּוף ַּכ ֲחלוֹם ָק ַ

יך ַה ָּל ָבן.
הּוא ֵּב ֵינינּו הו ֵֹל ְךַ ,ה ָּנ ִס ְ
ּובן.
יכה ְל ָב ָנהַּ ,כ ּמ ָ
ש ְנ ִס ָ
ְמ ַח ֵּפ ׂ
ַה ֻא ְמ ָנםַ ,ה ֻא ְמ ָנם יֵ ׁש ָּכ ֵא ֶּלה?

יטי ׁ ֵש ִניתַ ,נ ֲע ָרה ַא ְלמו ִֹנית.
ַאל ַּת ִּב ִ
אּולי ַא ָּג ָדה אוֹ ְּב ָדיָ ה ׁ ִש ְגעו ִֹנית
הּוא ַ
רּוע.
ׁ ֶשל אוֹתוֹ ְמ ׁשו ֵֹררִ ,א ׁיש ָּפ ַ

יך ַה ָּל ָבןְּ ,כ ַטל ַר ֲע ָנן
ַה ָּנ ִס ְ
וְ ָצחוֹר ְּכ ׁשו ׁ ַֹשן ַה ֶּמ ֶל ְך.
אּולי ׁשּוב ַהּיוֹם
הּוא ִנ ְר ָאה ָּכאן ׁ ִש ְל ׁשוֹם וְ ַ
יֵ ָר ֶאה ְּב ַד ְר ֵכי ַה ֶּפ ֶל ְך.

יכי ַה ָּל ָבן...
ּור ֵאהְ ,נ ִס ִ
ּבוֹא ְ

השיר :דודו ברק
הלחן :מיקיאגי
מיקיאגי ההוא מ"נוער שוליים" לקח
את הטקסט הלבן הזה והלחין אותו
לאורי פיינמן.
התוצאה  -להיט ליום שלג.
שיר במעטה אגדי עם ארומה
קרירה.
הלחן ,העיבוד והביצוע נפלאים לי.

יטבִ ,מ ָּס ִביבִ ,מ ָּס ִביב,
יטי ֵה ֵ
ִאם ַּת ִּב ִ
ְּבוַ ַּדאי ִּת ְמ ָצ ִאיהּו ַעד ּבוֹא ָה ָא ִביב.
וְ יִ ַּמס ְל ָבבוֹ ָאזְּ ,כ ֶפ ֶלג.
יכי ַה ָּל ָבן,
ּור ֵאהְ ,נ ִס ִ
ּבוֹא ְ
ֵמ ֵע ֶבר ִמ ֶּזהֵ ,מ ֵע ֶבר ִמ ָּכאן,
ִהיא ְל ָךִ ,היא ְל ָך ַמ ְמ ִּת ָינה.
יכי ַה ָּב ִהיר,
ּור ֵאהְ ,נ ִס ִ
ּבוֹא ְ
ִמ ָּכל א ֶֹפק ֻמ ְפ ָלאִ ,מ ַּמ ֲחרֹזֶ ת ׁ ֶשל ׁ ִשיר.
ִהיא ׁ ֶש ְּל ָךִ ,היא ׁ ֶש ְּל ָך ַמ ָּת ָנה.
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יידי ַמ ְק ֶּבת
ֵ .117ל ִ

117. Lady Macbeth

יידי ַמ ְק ֶּבת,
ֵל ִ
ִּג ִּלינּו ְּכ ָבר ֶאת ַה ְּק ָל ִפים.
יידי ַמ ְק ֶּבת,
ֵל ִ
שה ְּכ ׁ ָש ִפים.
ָעשּׂו ָּב ְך ַמ ֲע ֵ ׂ

יידי ַמ ְק ֶּבת,
ֵל ִ
ִּג ִּלינּו ְּכ ָבר ֶאת ַה ְּק ָל ִפים.
יידי ַמ ְק ֶּבת,
ֵל ִ
שה ְּכ ׁ ָש ִפים.
ָעשּׂו ָּב ְך ַמ ֲע ֵ ׂ

יידי ַמ ְק ֶּבת,
ֵל ִ
ִּג ִּלינּו ְּכ ָבר ֶאת ַה ְּק ָל ִפים.
יידי ַמ ְק ֶּבת,
ֵל ִ
שה ְּכ ׁ ָש ִפים.
ָעשּׂו ָּב ְך ַמ ֲע ֵ ׂ

צו ֶֹע ֶקת ַרב ָה ֲא ָד ָמה,
ַא ְך ַא ְּת ִּב ְכ ָלל לֹא ֲא ׁ ֵש ָמה.
ִּכי ַרק ִּת ְנ ׁ ֶש ֶמתַּ ,בת ְּב ִל ַּי ַעל,
לֹא ַת ֲעמֹד ְל ַצד ַה ַּב ַעל.

ַה ּכֹל ָהיּו ִּד ְב ֵרי ִמ ְר ָמה,
ַא ְך ַא ְּת ִּב ְכ ָלל לֹא ֲא ׁ ֵש ָמה.
ש ְמ ְּת יָ ֵד ְך ָּב ֶר ַצח,
ֵהן ִאם לֹא ַ ׂ
שם ָל ְך ֶנ ַצח.
ָהיָ ה ָה ֶר ַצח ָ ׂ

ִמ ְצ ִאי ָל ְך ֵאיזוֹ ֶנ ָח ָמה
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַא ְּת לֹא ֲא ׁ ֵש ָמה,
ידה,
יסטו ְֹריָ ה ָּב ְך ִה ְכ ִח ָ
ִּכי ַה ִה ְ
ידה.
ֱא ֵלי ִק ְב ֵר ְך או ָֹת ְך הו ִֹר ָ

יידי ַמ ְק ֶּבת.
ֵל ִ
בּודה.
וְ ַא ְּת ֲה ֵרי ַמ ְל ָּכה ְּכ ָ
יידי ַמ ְק ֶּבת,
ֵל ִ
ִמ ּתו ְֹך ִס ְפ ֵרי ָה ַא ָּג ָדה.

יידי ַמ ְק ֶּבת,
ֵל ִ
בּודה,
וְ ַא ְּת ֲה ֵרי ַמ ְל ָּכה ְּכ ָ
יידי ַמ ְק ֶּבת,
ֵל ִ
וְ ַרק ִא ׁ ָּשה ָּכמו ְֹך ֵּת ַדע.

יידי ַמ ְק ֶּבת,
ֵל ִ
בּודה.
וְ ַא ְּת ֲה ֵרי ַמ ְל ָּכה ְּכ ָ
יידי ַמ ְק ֶּבת,
ֵל ִ
לֹא ַרע ָּכל ָּכ ְך ְּב ַא ָּג ָדה.

ָּפ ׁשּוט ָר ִצית ׁ ֶש ַּב ֲע ֵל ְך
יְ ֵהא ָל ֶא ֶרץ ַה ּמו ֵֹל ְך.
ַעל ֵּכן זָ ַר ַע ְּת וְ הּוא ָק ַצר,
שר.
יך וְ ַ ׂ
שדוֹת ַח ֵּיי ָנ ִס ְ
ִּב ְ ׂ

ַּגם ִאם ַא ֵחר יִ ְמ ׁשֹל ָּב ָעם,
יָ דוֹ ְּת ֵהא וַ ַּדאי ַּב ָּדם.
ַעל ֵּכן ָא ַמ ְר ְּת ְל ַב ֲע ֵל ְך
ִל ׁ ְשלֹף ַח ְר ּבוֹ ִמן ַה ָּי ֵר ְך.

ֵּבין ַּדף ְל ַדף ַק ְּפ ִלי ַע ְצ ֵמ ְך
ַרק ְּב ִלי יָ ַדיִ ם ְל ַל ְכ ֵל ְך.
ִחזְ ִרי ֶאת ַּב ֲע ֵל ְך ִל ְראוֹת
ּופים ִל ׁ ְשעוֹת.
ִמ ְּב ִלי ְל ִכ ׁ ּש ִ

ָּכל זֹאת ִּכי ַא ְּת ָה ַל ְכ ְּת ׁשו ָֹלל
ַא ַחר ִּכ ׁ ּשּוף וְ ׁ ֵשד ֻא ְמ ָלל.
ִּג ִּלינּו ְּכ ָבר ֶאת ַה ְּק ָל ִפים,
שה ְּכ ׁ ָש ִפים.
ָעשּׂו ָּב ְך ַמ ֲע ֵ ׂ
שה ְּכ ׁ ָש ִפים.
ַמ ֲע ֵ ׂ

ָּכל זֹאת ִּכי ַא ְּת ָה ַל ְכ ְּת ׁשו ָֹלל
ַא ַחר ִּכ ׁ ּשּוף וְ ׁ ֵשד ֻא ְמ ָלל.
ִּג ִּלינּו ְּכ ָבר ֶאת ַה ְּק ָל ִפים.
שה ְּכ ׁ ָש ִפים.
ָעשּׂו ָּב ְך ַמ ֲע ֵ ׂ
שה ְּכ ׁ ָש ִפים.
ַמ ֲע ֵ ׂ

ַא ֶח ֶרת ׁשּוב ֵּת ְל ִכי ׁשו ָֹלל
ַא ַחר ִּכ ׁ ּשּוף וְ ׁ ֵשד ֻא ְמ ָלל.
יך ֶאל ָהרּוחוֹת
וְ ָאז ַנ ׁ ְש ִל ְ
ֶאת ַה ָּי ָפה ָּב ַא ָּגדוֹתָּ ,ב ַא ָּגדוֹת.
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השיר :דודו ברק
הלחן :מישה סגל
הדיוה הראשונה שהתאהבתי בה
הייתה ליידי מקבת.
לילית מרושעת ,מפלצתית ואישה
מטורפת ומטריפה כאחת.
בבחינות הבגרות באנגלית דרשו
מבני דורי להתמחות בשקספיר.
עונש לא מבוטל.
כמוצא שלל רב התאהבתי
בגברת ,בליידי מקבת,
וכמוני כן הזמר קובי רכט והמלחין
מישה סגל.

יידי ַמ ְק ֶּבת...
יידי ַמ ְק ֶּבתֵ ,ל ִ
ֵל ִ
301
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ִ .118א ׁ ָּשה
ִא ׁ ָּשה
ּושה
ְללֹא ּב ׁ ָ
ָּכל ָּכ ְך ִא ׁ ָּשה
דּושה
ָּכל ָּכ ְך ְּג ׁ ָ
ּ ֻד ְב ְּד ָב ִנים וְ ִר ּמו ִֹנים
וְ ִצ ֳּפ ִרים
וַ ֲאזו ִֹרים
ּוב ָקעוֹת
ּורים ְ
וְ ִק ּמ ִ
ָע ׁ ָשן ָּב ִהיר וְ ִס ְמ ָטאוֹת,
ֲא ִני ָגמּור,
ֲא ִני ׁ ָשבּור,
ֲא ִני ִנ ְכ ָנע – ְל ִה ְת ָראוֹת.
ה-שה
ִא ׁ ָּשה ָ ׁ -ש ׁ ָ
ה-שה
ה-ש ׁ ָ
ּושה ָ ׁ -ש ׁ ָ
ַמ ָּמ ׁש ּב ׁ ָ
ה-שה
ה-ש ׁ ָ
ִל ְהיוֹת ִא ׁ ָּשהִ ,א ׁ ָּש ׁ ָ
ה-שה ָּכזֹאת.
ִל ְהיוֹת ִא ׁ ָּשה ָ ׁ -ש ׁ ָ
ִא ׁ ָּשה
ּושה
ְללֹא ּב ׁ ָ
ִעם ֲח ָס ִדים
ְּכ ֵב ִדיםְּ ,כ ֵב ִדים,
ּוד ַב ׁש
זָ ַבת ָח ָלב – ָח ָלב ְ
וְ ַנ ְד ֵנדוֹת
וְ ַא ָּגדוֹת
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118. Woman
ּומדּורוֹת
ּורים ְ
וְ ִס ּפ ִ
ּומ ְנ ָהרוֹת,
ּוש ָע ִרים ִ
ְׁ
ֲא ִני ָאבּוד
ּול ִא ּבּוד
ְ
ֲא ִני הו ֵֹל ְך – ְל ִה ְת ָראוֹת.
ה-שה...
ִא ׁ ָּשה – ׁ ָש ׁ ָ
ִא ׁ ָּשה
ּושה
ְללֹא ּב ׁ ָ
ּ ֻכ ָּל ּה ַח ׁ ְש ַמל
ֵאיזֶ ה ִמ ׁ ְש ָקל
ִמ ׁ ְש ָקל ָּכ ֵבדָּ ,כ ֵבד ְמאֹד
וַ ֲא ֻר ּבוֹת
וְ ַא ְכזָ בוֹת
וְ ַא ֲהבוֹת וְ ׁשו ׁ ַֹש ִּנים
וַ ֲא ָנחוֹת וְ ִע ְניָ ִנים,
ֲא ִני ָנ ֵמס,
ֲא ִני גו ֵֹסס,
ֲא ִני הו ֵֹל ְך ַל ֲע ָנ ִנים.

ִא ׁ ָּשה
ּושה
ְללֹא ּב ׁ ָ
ישה
ָּכל ָּכ ְך ְּג ִמ ׁ ָ
ישה
ּור ִג ׁ ָ
ְ
יסית
יסית ּ ֻכ ָּל ּה וַ ֲע ִס ִ
ְּב ִס ִ
תּוקה
ּומ ָ
ְ
וַ ֲע ֻמ ָּקה
ָּכל ָּכ ְך ִא ׁ ָּשהָּ ,כל ָּכ ְך ִא ׁ ָּשה
ֹאש ּה,
ִמ ַּכף ַר ְג ָל ּה וְ ַעד ר ׁ ָ
ֲא ִני נו ֵֹחת,
ֲא ִני סו ֵֹחט,
ּושה.
ֲא ִני ְּכ ָבר ֵמת ֵמרֹב ּב ׁ ָ

השיר :דודו ברק
הלחן :דני גרנות
שובב ,שובב השיר המתגסס הזה.
דני גרנות צעיר.
דודו ברק צעיר.
וכל האישה הזאת ההזויה  -צעירה,
טעימה ,נהדרת.
היום לא הייתי מעז לכתוב שיר
כזה.
היום דני גרנות לא היה מעז
להלחין ולשיר שיר כזה.
בין השוביניזם לפמיניזם היינו
נמלטים לאשר תיקחנו הרוח.

ה-שה...
ִא ׁ ָּשה – ׁ ָש ׁ ָ

ה-שה...
ִא ׁ ָּשה – ׁ ָש ׁ ָ
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יך וְ ַח ַּיי
ַ .119ח ֶּי ָ

119. Your life, my life

ַעל ִמ ְפ ַּתן יו ְֹמ ָך
צּועים ַא ְל ַּפיִ ם
ַצ ֲע ִ
וְ יו ָֹנה ַצ ָחה
וְ ׁ ִשיר ַעד ֵלב ׁ ָש ַמיִ ם
רּוכה
וְ יַ ְל ָּדה ְּב ָ
ִעם א ֶֹדם ַּב ְּל ָחיַ יִ ם
ַעל ִמ ְפ ַּתן יו ְֹמ ָך.

ַּב ֲערֹב יו ְֹמ ָך
ַמ ָּבט ׁשו ֵֹתק ָל ֶע ֶרב
נ ַֹכח ַמ ְל ָּכ ְת ָך
וְ ַעל ִל ְּב ָך ַה ֶח ֶרב,
זו ִֹהי ׁ ְש ָע ְת ָך
ְּב ָרכוֹת ַק ֵּבל ִמ ֶּק ֶרב
יך.
ֵלב ֱאל ֶֹה ָ

ַּב ֲח ִצי ַהּיוֹם
יך,
ַמ ֵּדי ַה ְּק ָרב ָע ֶל ָ
ְּב ׁ ַש ַע ְר ָך ָמקוֹם
יך
ְל ֶא ֶלף ְנ ׁשו ֶֹת ָ
ּוב ַּנ ֲח ָלה
ַ
ִּתינוֹק ָעגֹל ָּב ֲע ָג ָלה.

ֵא ּלּו ֵהם יָ ַמי
יך,
וְ ֵא ּלּו ֵהם יָ ֶמ ָ
ֵא ּלּו ְּת ִפ ּלו ַֹתי
יך,
וְ ֵא ּלּו ְּת ִפ ּלו ֶֹת ָ
ָּכאן מּול ׁ ְש ֵּתי ֵע ַיני
יך וְ ַח ַּיי.
עו ְֹב ִרים ַח ֶּי ָ

ַה ְק ׁ ֵשב,
ָא ִחי ׁ ֶש ִּלי ַה ָּקטַ ,ה ְק ׁ ֵשב,
ַה ְק ׁ ֵשב ֶאל ָהעו ָֹלם ַה ֶּזה ׁ ֶש ְּל ָך
ְל ָך קו ֵֹרא הּוא ְּב ׁ ִש ְמ ָך.
ָמ ָחר
ל-על
יִ ְסעּו ֲע ִפיפו ִֹנים ֶא ָ
וְ יוֹם נו ָֹסף יֶ ְח ַּדל.
ָא ִחי ׁ ֶש ִּלי ַה ָּקט,
ַח ֵּיינּו ֵהם ַּג ְל ַּגל.

ַה ְק ׁ ֵשב...
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השיר :דודו ברק
הלחן :בועז שרעבי
שיר זה נכתב לפסטיבל הזמר
והפזמון תשל"ב.1972 .
השיר זכה במקום השני והתגלית-
בועז שרעבי,
מלחין וזמר בראשית דרכו.
בועז שכח לרגע את מילות השיר
שהלחין על בימת התחרות
ב"בנייני האומה" בירושלים.
הוא עצר את מהלכה של
התזמורת והחל מהתחלה בקור
ובביטחון מדהימים לקול תרועות
הקהל.
השיר זכה לביצועים רבים ובהם
של אילנית ,אורנה ומשה דץ,
ריטה עם גידי גוב ובלעדיו ועוד
ועוד.
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ּומ ֻא ׁ ָּשר
ָ .120ח ְפ ׁ ִשי ְ
ֵּתן ֶאת ַה ׁ ָּש ַמיִ ם וְ ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש ַה ַח ָּמה,
ֵּתן ִל ְראוֹת או ָֹתם ִמן ַה ְּנ ׁ ָש ָמה,
ֵּתן ַל ֶּנ ֶפ ׁש ׁ ֶש ִּת ְב ַער,
ּומ ֻא ׁ ָּשר.
ֵּתן ִל ְהיוֹת ָח ְפ ׁ ִשי ְ
ׁ ִשיר ָלנּו ׁ ִשיר
ּוש ַלח ָלנּו אוֹר,
ְׁ
ֵּתן יוֹם ָּב ִהיר
וְ ֶע ֶרב ָטהוֹר,
ְצ ַחק ְּב ַנ ְפ ׁ ִשי
ּומּואר,
ָ
ָל ָבן
ּבו ָֹאה ָח ְפ ׁ ִשי
וְ ֵל ְך ְמ ֻא ׁ ָּשר.

120. Free and easy
עוֹד ְּת ִפ ָּלה ַא ַחת ֲא ַנ ְחנּו ְנ ַב ֵּק ׁש
ִמ ְּמ ָך,
יע ְל ׁ ִש ְמ ָך,
עוֹד ְּת ִפ ָּלה ָנ ִר ַ
זְ כֹר או ָֹתנּו ַּגם ָמ ָחר
ּומ ֻא ׁ ָּשר.
ֵּתן ִל ְהיוֹת ָח ְפ ׁ ִשי ְ
ׁ ִשיר ָלנּו ׁ ִשיר...

השיר :דודו ברק
הלחן :בועז שרעבי
עוד שיר עם בועז שרעבי מראשית
שנות השבעים.
גם שיר זה זכה לביצועים רבים
ובהם:
אילן ואילנית,
בועז שרעבי,
"צלילי הכרם",
רונית אופיר,
צמד "לאו דווקא",
להקת הבנים "היי פייב",
בנות "חמסה",
הראל מויאל,
דויד דאור עם קבוצת זמרים
ואחרים.

יֵ ׁש יָ ִמים יָ ִפים ׁ ֶש ַה ְּד ָר ִכים ָּב ֶהם ְּגדוֹלוֹת,
יֵ ׁש ְּד ָב ִרים טו ִֹבים ַּגם ַּב ֵּלילוֹת
וְ ָכל ַמה ׁ ֶּשעוֹד נו ָֹתר
ּומ ֻא ׁ ָּשר.
ַרק ִל ְהיוֹת ָח ְפ ׁ ִשי ְ
ׁ ִשיר ָלנּו ׁ ִשיר...
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תודות וברכות:
בראש ובראשונה ברצוני להודות למר זמיר בר לב היקר,
בעל בית הדפוס והוצאת הספרים "פרינטיב" ,על היענותו
להוצאת ספרי אשר עלותו רבה.
תודה מקרב לב על הפתיחות ,ההכרה וההוקרה ועל
נדיבות הלב.
תודה מיוחדת לטוני בבוט המעצב והגרפיקאי המחונן
על שעות עבודה רבות ,מסירות רבה ועל עיצוב הכריכה
והספר.
תודות למנהלת הסטודיו אליס סימן טוב וכן לאירית
רודריגז ולמוריה נגארי אשר על תוכנת הניקוד.
תודה מיוחדת לידידתי היקרה רותי בסון ,המטמונאית שלי
מן "הבנק הבינלאומי הראשון" בסניף "רחביה" בירושלים
על הסיוע בהוצאת הספר ועל רעיונותיה היצירתיים.
תודות אין קץ למר רמי שטייף מנהל אגף השיווק והפרסום
ב "בנק דיסקונט",
על רכישת חמש מאות העותקים הראשונים של ספר זה.
תודה רבה על העידוד הרב.
תודה גם לגברת אורנה פרנק שסייעה לידו.
הודיה גדולה לחברי הטוב איזי מן מ"קול ישראל" על
העידוד והסיוע בפרסום הספר.
על החיבור לבית ההוצאה "פרינטיב" בירושלים.
חן ,חן לידידתי היקרה אסתר גולדנברג על הניקוד
המוקפד והעריכה הלשונית המדויקת.
תודה לאדם יקר לשלומי אלקלעי איש התווים על מסירות
הלב ונדיבות הרוח.
תודה לרעי היקר המלחין מוני אמריליו על הסיוע בתיווי.
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ינון זכרם של הורי האהובים לאה (לבית קלטר) ויהושע וילד.
תבורך משפחתי היקרה והאהובה:
בניי שלי -אופיר ,ינאי והרן שהם לי כל ישותי ועולמי.
כלתי המתוקה זהר ונכדי יחידי עידו מחמל עיני.
אם בניי היקרה יעל.
אחי האהוב כתריאל וילדיו אלון ,שירי ואיילה.
מחותניי ,יקיריי ,מרתה ואליהו שרבקובסקי ועימם אריאל
ושגית.
תבורך כל סיעת ידידיי באשר הם:
שמוליק קלוסקי ,דורון וזהבה דוידסקו ,יעקב ותמי נוה,
אסנת פז ,יהודית רודד ,ג'ולי פיזנטי ,נורית ודני בזל,
אביבה מנדל והאחיות אתי ויהודית אדריאן.
יבורכו הזמרים ,הלהקות ,המלחינים ,המעבדים,
הטרובדורים ,היועצים האמנותיים ,האמרגנים ,היחצ"נים,
טכנאי האולפנים ,חברות התקליטים ,הוצאות הספרים וכל
אשר עברו במשעוליי בארבעים שנות יצירתי.
כאן אף המקום להודות לכל אשר דאגו לציור ספריי ,לציור
עטיפות התקליטים ,הקלטות והתקליטורים הרבים ,לאיור,
לצילום ולגרפיקה
וכמובן לאזכר את כולם (כמעט) בשמותיהם:
הציירת והגרפיקאית זיוה נבו דותן ,הצלם והצייר חגי דור,
הגרפיקאי והמוסיקאי יוסי גרושקה ,הגרפיקאית אודליה
גל מ"סטודיו דורון עדות" ,הציירת והאדריכלית מילי איתן,
הקריקטוריסט מושיק לין ,הגרפיקאי מיקי גולדשטיין ,הצייר
והגרפיקאי רוני רכב ,הגרפיקאית רוחמה ש,.
הצייר משה ברנשטיין,
הצייר אבינועם קוסובסקי ,הצלם אמיתי לבון ,הצלם
יוני המנחם ,הצייר דני רבס ,הצייר אברהם מנדאל,
הגרפיקאית שלומית חפץ ,הציירות אלישבע געש ,אורה
איתן ואורה אייל ,הגרפיקאי והמפיק אריה בודיאן מחברת
התקליטורים "ויזארט" ,הצלם רמי זרנגר,
"סטודיו האחים פראג'",המפיק עופר שרביט,
המפיקה ורד היימן ,הגרפיקאי חובב כרובי .תודה גם לאלה
ששמם נשכח שלא במזיד.
ברכות ותודות ממני  -דודו ברק.

