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"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 1969 היה 

"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. 

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 29 בשכונת 
"קרית-שמואל" בירושלים. בהיותי בן שנה עברנו לגור ברחוב 

עזה 23 ב"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. 

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 1970 ועד לראשית 
שנת 2005. ובאותן  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", 

באהבה רבה-

דודו ברק.
ראש השנה תשס"ט.  23
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56( לסוכה שלי )שייקה פייקוב( )1972(

57( תורה אורה )טוני הלפמן( )2004(

שער חמישי – ושמחת בחגיך – חגי החורף

58( מנורת האריות )טוני הלפמן( )2004(
59( אור שבעת הימים )אבי טולדנו( )1998(

60( חג חנוכה )שייקה פייקוב( )1972(
61( השקדייה הכי יפה בארץ )טוני הלפמן( )2005(

62( יום הולדת לשקדייה )שייקה פייקוב( )1972(
63( משלוח מנות )טוני הלפמן( )2005(
64( הדסה אסתר )נחום היימן( )1999(

שער שישי - ושמחת בחגיך - חגיגת אביב וקיץ

65( חגיגת אביב )שייקה פייקוב( )1974(
66( באביב הקרוב )נחום היימן( )1970(

67( טיול במגדיר הצמחים )נחום היימן( )1991(
68( חג הפסח בא )טוני הלפמן( )2004(

69( חד גדיא הללויה )טוני הלפמן( )2005(
70( עשר המכות )אלכסנדר סאשה ארגוב( )1971(

71( בין ורשה לירושלם )יאיר קלינגר( )1984( 
       )הולחן ב - 2002(

72( עקדת יצחק )יאיר קלינגר( )1984( 
       )הולחן ב - 2002(

73( ינאי בן החמש לומד כינור שמינית )יאיר קלינגר(                                                  
       )1984( )הולחן ב - 2002(

74( ישראל שלי חוגגת )מוני אמריליו( )1973(
75( זמרת הארץ )דובי זלצר( )1992(

76( חג יובל )שייקה פייקוב( )1973(
77( אימא תש"ח )טוני הלפמן( )2004(

78( חג האש )טוני הלפמן( )2005(
79( ארץ שבעת המינים )נחום היימן( )1988(

80( ביכורים )טוני הלפמן( )2004(
81( הללויה שבת שלום )נחום היימן( )1989(
82( שבת שלום ירושלם )נחום היימן( )1989(

83( שבת ברחביה )טוני הלפמן( )2005(
84( שמלת כלולות )נחום היימן( )1970(

שער שביעי - כותל המזרח

85( כותל המזרח )יוני רועה( )1993(
86( רוח מזרחית )נורית הירש( )1994(

87( טובים השניים)טובות השתיים( )נורית הירש( )1994(
88( זוהר בדשא )אילנה אביטל( )1992(

89( מחוזות האהבה )בועז שרעבי( )1987(
90( ירדנה )גברי מזור( )1993(

91( יפהפייה )אהובה עוזרי( )1993(
92( האיש מן החלום )יאיר קלינגר( )1988(

93( קרוב ורחוק )שייקה פייקוב( )1972(
94( אנשים יש בעולם )שייקה פייקוב( )1972(

95( נשמה )אבי טולדנו על פי מוטיב מרוקאי( )1991(
96( אל אלוהי שמים )מיקיס תיאודורקיס( )1993(

97( רקוויאם לקיץ )מנוס הדג'ידקיס( )1995(
98( אלני בת אלמוות )טול וטול( )1992(

99( כעת חיה )עליזה עזיקרי( )1988(
100( שיר ברוח הנכונה )יאיר קלינגר( )1994(

101( זיל הזול )יוני רועה( )1994(

שער שמיני - הרקיע השביעי

102( הרקיע השביעי )ברוך פרידלנד ודורון מזר(                          
)1989(         

103( זודיאק )יוני רועה( )1992(
104( שירו שיר לשמש )נורית הירש( )1974(

105( שחור לבן שחור )נתן כהן( )1973(
106( אחכה לך )נתן כהן( )1973(

107( קשר דם )מירון מינסטר( )2001(
108( שמור לי את יום המחרת )יוסי לוי( )1969(

109( בערוב היום )גידי קורן( )1976(
110( חסד מתוק )שמואל אלבז( )2006(

111( יוצאת אל החיים )קורין אלאל( )1992(
112( נפילת מתח )יצחק קלפטר( )1/1990(

113( כוח )חנן יובל( )1/1990(
114( מאמא מייבלי )בועז שרעבי( )1971(

115( מסע באמריקה )ניקי גונן( )1991(
116( הנסיך הלבן )מיקיאגי( )1992(

117( ליידי מקבת )מישה סגל( )1969(
118( אשה )דני גרנות( )1976(

119( חייך וחיי )בועז שרעבי( )1972(
120( חופשי ומאושר )בועז שרעבי( )1971(

תוכן הענינים

6-7

8-9

10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-29
30-31
32-33
34-35
36-39
40-43
44-45

46-47

48-49
50-51
52-53
54-55
56-57
58-59
60-61
62-63
64-65
66-67
68-70
84-85
86-87
88-89

90-93
94-95
96-97

98-99

100-101
102-103
104-105
106-107
108-109
110-111
112-113
114-117
118-119
120-121

122-123

124-125
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
158-159

160-161
162-163
164-165
166-169
170-173

174-175

176-177
178-179
180-181
182-185
186-189
190-191
192-193

194-195

196-199

200-201
202-203
204-205
206-207
208-209
210-211
212-213
214-215
216-217
218-221
222-223

224-225

226-227
228-229
230-231
232-233

234-235
236-239
240-241
242-243
244-245
246-247
248-250
251
252
253
254-255
256-257
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260-261

262-263

264-267
268-269
270-271
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274-277
278-279
280-281
282-285
286-289
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292-293
294-295
296-297
298-299
300-303
304-305
306-307
308-309
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ַהּיוֹם
ׁש, ֲאִני אּוַלי ִנְרגָּ

ת ּתוָֹדה, ִפלַּ ֲאִני אוֵֹמר תְּ
ָדה, ֵאין זוֹ ַאגָּ ִאְמִרי ׁשֶ

ֶקט ַהּיוֹם. ׁשֶ ִאְמִרי בְּ

ן ָלנּו ִלְחיוֹת ַהּיוֹם ֵמַהְתָחָלה... תֵּ

ַהּיוֹם,
ׁש, ה ַממָּ ּיוֹם ַהזֶּ בַּ

ֲאִני ׁשוֵֹאל ֶאת ֱאלִֹהים 
ֲאִני ׁשוֵֹאל ֶאת ֱאלִֹהים 

ֲאִני ּכוֵֹרַע
ַהּיוֹם.
ַהּיוֹם

ׁש, ֲאִני אּוַלי ִנְרגָּ
ְתאֹם ִלְחיוֹת, ֲאִני אוֵֹהב פִּ
ְתאֹם ִלְחיוֹת, ֲאִני אוֵֹהב פִּ

ה ׁשוֵֹמַע, ַאתָּ
ַהּיוֹם.

ן ָלנּו ִלְחיוֹת ַהּיוֹם ֵמַהְתָחָלה... תֵּ

ַהּיוֹם,
ׁש, ה ַממָּ ּיוֹם ַהזֶּ בַּ

ְך, ל כָּ ָבר לֹא ָעצּוב כָּ ֲאִני כְּ
ְך, ל כָּ ָבר לֹא ָעצּוב כָּ ֲאִני כְּ

ֲאִני יוֵֹדַע:
ַהּיוֹם.
ַהּיוֹם

ׁש, ֲאִני אּוַלי ִנְרגָּ
ְתאֹם ִלְחיוֹת, ֲאִני אוֵֹהב פִּ
ְתאֹם ִלְחיוֹת, ֲאִני אוֵֹהב פִּ

ה ׁשוֵֹמַע, ַאתָּ
ַהּיוֹם.

ן ָלנּו ִלְחיוֹת ַהּיוֹם ֵמַהְתָחָלה, תֵּ
ן ָלנּו ֵמַהְתָחָלה ְוַעד ַהּסוֹף, תֵּ

ֲאִני הוֵֹלְך ְרֶאה ֵאיְך ׁשֶ ְוָאז תִּ
ֶלם ְוהוֵֹלְך, תֶּ ָיֶפה בַּ

ְוהוֵֹלְך ְוהוֵֹלְך ְוהוֵֹלְך.

ַהּיוֹם,
ׁש, ה ַממָּ ּיוֹם ַהזֶּ בַּ

ה, לוֹׁשָ מוִֹטים ׁשְ ַהְדִליִקי פָּ
ה, ְלִחיׁשָ ִאְמִרי ַהּכֹל בִּ

ֲהִיי ׁשוֶֹתֶקת,
ַהּיוֹם.

1. ַהּיוֹם ַהּיוֹם

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.

השיר: דודו ברק 
הלחן: מוני אמריליו 1. Today today
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ָרֵאל ָיָפה 2. ֶאֶרץ ִיׂשְ

ָרֵאל ָיָפה... ֶאֶרץ ִיׂשְ

ְפּתוֹר ָוֶפַרח ְוָהֵעֶמק הּוא כַּ
ַרח ְוַכְפּתוֹר, ְוָהָהר הּוא פֶּ

ָלִגים ָוֶקַרח פוֹן ׁשְ ְוַהצָּ
רוֹם ָזָהב ָטהוֹר. ְוַהדָּ

אן ֵריַח ִסים נוְֹתִנים כָּ ְרדֵּ ל ַהפַּ כָּ
ן ּפוְֹרחוֹת, לָּ ֵקִדּיוֹת ּכֻ ְ ְוַהּשׁ
ִמיד זוֵֹרַח אן תָּ ֶמׁש כָּ ֶ ַהּשׁ

ַעל ֵמי ּתּוָגה ּוְמנּוחוֹת.

ָרֵאל ָיָפה... ֶאֶרץ ִיׂשְ

יֵנינּו ר בֵּ ְרָחִחים ֲאׁשֶ ם ַלפִּ גַּ
ָרֵאל, ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵיׁש ָמקוֹם בְּ

ּלֹא ָעֵלינּו רוֹת ׁשֶ ִמן ַהצָּ
ה ּגוֵֹאל. ה ְוַרק ַאתָּ ַאתָּ

ֶגל ָכחֹל ָלָבן מּוָנף ַהדֶּ בְּ
יַרי, ל ׁשִ ַלִים כָּ ְוִלירּוׁשָ

ֲאַנְחנּו ׁשּוב עוִֹלים ְלֶרֶגל
ָרֵאל ַחי". יִרי: "ַעם ִיׂשְ הוֹ ׁשִ

ָרֵאל ָיָפה... ֶאֶרץ ִיׂשְ

ַנֲעָרה טוָֹבה ְיַפת ֵעיַנִים
ָרֵאל, ֶאֶרץ ִיׂשְ ָלנּו ֵיׁש בְּ

ַלִים" ְו"ֶיֶלד טוֹב ְירּוׁשָ
ל. ל ּוִמי ִמלֵּ לֵּ הוֹ ִמי פִּ

זֹאת ֵיׁש ָלנּו ְותוָֹרה אוָֹרה כָּ
ה, ָדה ּוְמִגלָּ ְוַגם ַהגָּ
נּו לָּ ֵואלִֹהים ֶאָחד ׁשֶ

ה. לָּ ְוקוֹל ָחָתן ְוקוֹל כַּ

ָרֵאל ָיָפה ֶאֶרץ ִיׂשְ
ָרֵאל ּפוַֹרַחת, ֶאֶרץ ִיׂשְ
ּה ְוצוָֹפה ָבה בָּ ַאתְּ יוֹׁשְ

ּה ְוזוַֹרַחת. ַאתְּ צוָֹפה בָּ

ִים ָלנּו ֵיׁש, ַאַחי, ָהִרים ַאְלפַּ
ר, ם ָנאוּו ַרְגֵלי ַהְמַבּשֵׂ בָּ
ַמִים ָ ְוַגם ַמְלָאְך ִמן ַהּשׁ

נּו הּוא ׁשוֵֹמר. ֶאת ַנְפׁשֵ ׁשֶ

ִעיר ַהּזֹאת ֵיׁש ָלנּו ְוָחִסיד בָּ
ָרִחים, ְוַגם ַחָּילוֹת ְוַגם פְּ

נּו לָּ ן ׁשֶ לָּ ָרכוֹת ּכֻ ְוַהבְּ
ָבִחים. ְ ׂשוֹרוֹת ְוַהּשׁ ְוַהבְּ

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.

השיר: דודו ברק 
הלחן: שייקה פייקוב 2. Beautiful Israel
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ֵקד ָ ֶרְך ֶאֶרץ ַהּשׁ השיר: דודו ברק 3. דֶּ
הלחן: אברהם זיגמן

זַֹהר ּוְבעוָֹלם ׁשוֵֹטף בְּ
ִנים, ָ ַבע ַהּשׁ ְחלְֹפָנה ׁשֶ תַּ

ַער הּוא ָאָדם, ַהנַּ
ר ָוָדם,  ׂשָ ַמת בָּ ִנׁשְ

ֲעָנִנים. ָקף בָּ ׁשְ ַער ַהנִּ ַהנַּ

ֵקד... ָ ֶרְך ֶאֶרץ ַהּשׁ דֶּ

תוְֹך ַהחֶֹרף, ָעמֹק ָעמֹק בְּ
ֵבד, ֵבד כָּ ֵמֲעָרֶפל כָּ

ָמעוֹת ֶרְך ַהדְּ ִמדֶּ
ֲעִלי ְלָכאן ִלְראוֹת

ֵקד. ָ ַמן ּוֶוֶרד ַהּשׁ ֶאת ַאְרגְּ
ֵקד ּפוֵֹרַח ֲחֵצֵרְך ׁשָ בַּ

בּוָרה, ְ ֶֹקת ַהּשׁ ְלַיד ַהּשׁ
ְך ְבֵרי ִלבֵּ ְלַיד ׁשִ

עוֵֹמד ּוְמַחֵּיְך
יָרה. ִ חוֹלוֹת ְוַהּשׁ ִאיַלן ַהמְּ

ֵקד... ָ ֶרְך ֶאֶרץ ַהּשׁ דֶּ

תוְֹך ַהחֶֹרף ָעמֹק ָעמֹק בְּ
ּלוֹ רוֵֹעד, ינוֹק, ּכֻ נוַֹלד תִּ

ז אוֹר ִּפזֵּ לָּ ּוְכׁשֶ
ֶרַגע ֶזה ׁש בְּ ַממָּ

ֵקד. ְרֵחי ׁשָ ַחּלוֹנוֹ ָעלּו פִּ בְּ
ֵקד ּפוֵֹרַח ֲחֵצרוֹ ׁשָ בַּ

בּוָרה, ְ ֶֹקת ַהּשׁ ְלַיד ַהּשׁ
ינוֹק ָהַרְך ְוַהתִּ

ַלח ֶאת ִחיּוכוֹ ׁשָ
יָרה. ִ חוֹלוֹת ְוַהּשׁ ֶאל ֵעץ ַהמְּ

ֵקד, ָ ֶרְך ֶאֶרץ ַהּשׁ דֶּ
ֶרְך אוֹר ָוֶדַמע, דֶּ

אִתי ֶיֶלד ָקט, רוֵֹעד, בָּ
ֶבר ַחי. אִתי גֶּ בָּ

ד ֲאִני עוֵֹמד, ּוַבצַּ
ֶמת ַעל ָיִדי נוֹׁשֶ

ֵקד, ָ ֶרְך ֶאֶרץ ַהּשׁ דֶּ
ֶאֶרץ ֱאלַֹהי.

תוְֹך ַהחֶֹרף ָעמֹק ָעמֹק בְּ
ל ְיָלִדים אוֵֹבד, ְצחוָֹקם ׁשֶ

ינוֹק ָהַרְך ְוַהתִּ
ְלֶיֶלד ָקט ָהַפְך

ֵקד. ָ ְוַעל רֹאׁשוֹ ֲעֶטֶרת ַהּשׁ

זה שיר דיוקן עצמי. 
זו דמותו של הילד דוד וילד 

מרחוב עזה 23 בשכונת "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.

3. The almond country road

1213



ָנה השיר: דודו ברק 4. ֶּדֶרְך ְיׁשָ
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.

ַלְיָלה ָיַרד ַעל ָהֵעֶמק
ִליל, ט ַעל ַהגָּ ְוָיֵרַח ׁשָ
ְדֶהֶמת זֹאת ָאנִֹכי ַהנִּ

ְרִמיל. ָבָנה ָעַלי ְוַהתַּ ַהלְּ

ָנה יר ְוֶדֶרְך ְיׁשָ ֶרְך ׁשִ דֶּ
ָבָנה, ֶאֱעבֹר ְלאוֹר ַהלְּ

יְנַתִים י בֵּ ְרתִּ יר ִזמַּ ֶאֶלף ׁשִ
ִים. יר ַאְלפַּ ָלְך עוֹד ָאׁשִ

ת זוַֹרַחת ַתְרִמיִלי פַּ בְּ
ְנָחַלי, ִים בִּ ים ַהמַּ ְוַזכִּ
ַחת כַּ ׁשְ י ַהנִּ לִּ א ׁשֶ ִאמָּ

י ְוִעם ְצָלַלי. ֵלְך ִעמִּ אן תֵּ כָּ

ָנה... יר ְוֶדֶרְך ְיׁשָ ֶרְך ׁשִ דֶּ

זֹאת ִהיא ַאְרִצי ַעל ָיֶמיָה
י ַרְגַלי, ְחתֵּ יִתי ָהָרץ תַּ ֶזה בֵּ

י ּוָבֶניָה זֹאת ִהיא ִאמִּ
לוִֹתי ְוַעד ַאֲחרוֹן ָיַמי. ַעד בְּ

ָנה... יר ְוֶדֶרְך ְיׁשָ ֶרְך ׁשִ דֶּ

4. Ancient path
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השיר: דודו ברק 5. ֶאֶרץ ְלָבָנה
הלחן: טוני הלפמן

ֶאֶרץ ְלָבָנה
ָנה. ָ ּשׁ ַעם בַּ פַּ

ֲעָנָנה. ב עוֵֹטף בַּ ְוַהלֵּ

י? י? ַמה הוֵֹלם בִּ ַמה ּפוֵֹעם בִּ
י. ֶיֶלד ָקט, ָקָטן, חוֵֹלם בִּ

ה ִעם חֶֹרף תוִֹכי ַמכֶּ בְּ
ב. ֵלי ַהלֵּ ל ִעְנבְּ ַעל כָּ

י, י ְונוֵֹהם בִּ ם בִּ הּוא נוֹׁשֵ
י. בוֹת ַיְלדּות רוֵֹקם בִּ ַמְחׁשְ

ִנים ְוַגם ֵמעֶֹרף ִמפָּ
ֶלג ֶאת ַחַּיי עוֵֹטף. ׁשֶ

ֶאֶרץ ְלָבָנה
ָנה. ָ ּשׁ ַעם בַּ פַּ

ֲעָנָנה. ב עוֵֹטף בַּ ְוַהלֵּ

ַלִים. ירּוׁשָ ֶלג ַצח בִּ ׁשֶ
ִית. ֶלג ַרְך ַעל ַהר ַהבַּ ׁשֶ

ַמִים, ָ ֶלג ִמּשׁ ֶלג, ׁשֶ ׁשֶ
ית ֶלֶחם ְוֶחְברוֹן. ַעל בֵּ

ה ִחֶּוֶרת, לָּ ִהינּוַמת כַּ
ֵמַעל ְצַפת, ֵמַעל ָנֶצֶרת.

ֶרת, נֶּ ַמְלָמָלה ַעל ָים כִּ
ֶתר ָנח ַעל ַהֶחְרמוֹן. כֶּ

ֶאֶרץ ְלָבָנה
ָנה. ָ ּשׁ ַעם בַּ פַּ

ֲעָנָנה. ב עוֵֹטף בַּ ְוַהלֵּ

ָנַפִים לּוַגת כְּ ֵהי יוָֹנה ׁשְ
את ֲעַנף ֵעץ ַזִית, ַהּנוֹׂשֵ

ַעִיט, ַעִיט ַעל ָהַרִיְך,
חּוָגה. עּוִפי, נּוִסי, בְּ

ַלח, יוָֹנִתי ֵמחֹד ַהׁשֶּ
ַלע ף ַהקֶּ ּוֵמֶאֶבן כַּ

ַלע עּוִפי ֶאל ַחְגֵוי ַהסֶּ
ְוֶאל ֵסֶתר ַמְדֵרָגה.

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.

5. White land
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ָמר ּפוֹת תָּ ֵצל כַּ השיר: דודו ברק 6. בְּ
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.

ֶרת, נֶּ ֶאֶרץ ַהכִּ ן, בְּ ֵמַעל ְלחוֹף ַיְרדֵּ
ֵאר ֲהמוֹן ָיַמי, ָ אוְֹמִרים ְלִהּשׁ

תוְֹך ִסיָרה חוֶֹתֶרת ָמר, בְּ ּפוֹת תָּ ֵצל כַּ בְּ
יִרים ְוִעם ַאֲהבוַֹתי. ִ ל ַהּשׁ ְוִעם כָּ

תוְֹך ִסיָרה חוֶֹת ָמר, בְּ ּפוֹת תָּ ֵצל כַּ ־)בְּ
ֶרת

יִרים ְוִעם ַאֲהבוַֹתי(. ִ ל ַהּשׁ ְוִעם כָּ

ָמר... ּפוֹת תָּ ֵצל כַּ ֶרת, בְּ נֶּ ֶאֶרץ ַהכִּ בְּ

ֶרת, נֶּ ֶאֶרץ ַהכִּ ָמר בְּ ֵצל ַּכּפוֹת תָּ בְּ
ֶמׁש ּתוָֹעפוֹת, ָהָיה ִלי אוֹר ְוׁשֶ

ֶרְך דֶּ ַאר, ָזָהב ָנַגע בַּ ם ִנׁשְ ַהּבֶֹקר ׁשָ
ֵעיַני צוֹפוֹת. ָמִתי ָחְלָמה ֶאת ׁשֶ ְוִנׁשְ

ֶרְך דֶּ ַאר, ָזָהב ָנַגע בַּ ם ִנׁשְ )ַהּבֶֹקר ׁשָ
ֵעיַני צוֹפוֹת(. ָמִתי ָחְלָמה ֶאת ׁשֶ ְוִנׁשְ

ָמר, ּפוֹת תָּ ֵצל כַּ ֶרת, בְּ נֶּ ֶאֶרץ ַהכִּ בְּ
ר. ִנים ְלֵאין ִמְספָּ נוַֹתי ׁשָ י ִלׁשְ הוַֹסְפתִּ
ָמר(. ּפוֹת תָּ ֵצל כַּ ֶרת, בְּ נֶּ ֶאֶרץ ַהכִּ )בְּ

ֶרת, נֶּ ֶאֶרץ ַהכִּ ה, בְּ תוְֹך ִסיָרה ְקַטנָּ בְּ
י, ָאֲהָבה ַנְפׁשִ י ִעם ׁשֶ ָחַתְרתִּ

ַער ַאְרמוָֹנּה ָרֵחל ַהְמׁשוֶֹרֶרת ׁשַ בְּ
ית. דּוִכיַפת ָחְפׁשִ ָרה ִלי ִנּגּוִנים כְּ ִזמְּ

ַער ַאְרמוָֹנּה ָרֵחל ַהְמׁשוֶֹרֶרת ׁשַ )בְּ
ית(. דּוִכיַפת ָחְפׁשִ ָרה ִלי ִנּגּוִנים כְּ ִזמְּ

ָמר... ּפוֹת תָּ ֵצל כַּ ֶרת, בְּ נֶּ ֶאֶרץ ַהכִּ בְּ

6. In the shade of the palm trees
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ֶּנֶרת ל ַהכִּ השיר: דודו ברק 7. ָרֵחל ׁשֶ
הלחן: אפי נצר

ֶרת, נֶּ ֵמיֵמי כִּ ַחר בְּ ַ ָטַבל ַהּשׁ
ִרים, ה ְוִצפֳּ ת רּוחוֹת ַקלָּ ִאְוׁשַ

ִים ְזַהב ׁשּוֵלי ַהמַּ בִּ
ּה עוֶֹבֶרת, ִהיא ְלַבדָּ

ְכָמּה ָלּה ֶטֶנא-ִמְזמוִֹרים. ְוַעל ׁשִ

ָרֵחל ִמן ַהּתוָֹרה,
יָרה, ִ ָרֵחל ִמן ַהּשׁ

ֶרת. נֶּ ֵמי כִּ ר ָעְבָרה בְּ ָרֵחל ֲאׁשֶ

ֶרת, נֶּ ֵמי כִּ ָמר בְּ ֵדַרת תָּ קּוָפה ׂשְ ׁשְ
ִהיִרים, ם ָצֳהַרִים בְּ ׁשוְֹטִפים בָּ

ִים יִרית-ַהמַּ פִּ ִעם ׁשַ
ּה עוֶֹבֶרת, ִהיא ְלַבדָּ

ַמִים ְלָהִרים. ין ׁשָ רוַֹגַעת בֵּ

ָרֵחל ִמן ַהּתוָֹרה...

ֶרת, נֶּ ֵמיֵמי כִּ סּוף ָהֶעֶרב בְּ כָּ
ִריִרים, ִים ַהקְּ מַּ ָדד בַּ ִסיָרה בָּ

ֵמֶחֶסד ְנעּוֶריָה
ּה חוֶֹזֶרת, ִהיא ְלַבדָּ

יִרים. ִ ל ַהּתוָֹרה ְוַהּשׁ ָרֵחל ׁשֶ

ָרֵחל ִמן ַהּתוָֹרה...

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 1969, טרם 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.

7. Rachel of the Kinneret
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ְרֶמל השיר: דודו ברק 8. כַּ
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.

ָהר ם בָּ ֵאי-ׁשָ
ַמִים, יט ָאָדם ֶאל ַעְנֵני ׁשָ ִהבִּ

ה. לָּ ם, ְסָתִוים גִּ ִריחוֹת ָאִביב ָנׁשַ פְּ
ָהִאיׁש נוַֹתר,

ִנים, נּוֵגה ֵעיַנִים, נּוֵגה פָּ
חוֵֹלם הּוא ַעל ִאיָלן ְוַאָּיָלה.

י... לִּ ְרֶמל ׁשֶ ֶזה ַהכַּ

ב." ְרֶמל ַלַּיַער ֵיָחׁשֵ ְרֶמל ְוַהכַּ ר ַלכַּ "...ְוָהָיה ִמְדבָּ

)ישעיהו ל"ב, ט"ו(.

ָהר ם בָּ ֵאי-ׁשָ
ן ַיַער, ָהיֹה ָהָיה ִאיָלן ֵמֵצל, בֶּ

יָנה. ֵבד, אוֵֹמר בִּ ָרף כָּ א ׂשְ נוֹׂשֵ
נוִֹפים ָנַצר,

ַמר ַעל ַנֲעָרה ָוַנַער ׁשָ
יָקָתם ָהִראׁשוָֹנה. ְוַעל ְנׁשִ

ב, י ַיַער ֵיָחׁשֵ לִּ ְרֶמל ׁשֶ ֶזה ַהכַּ
ר ּבוֹ זּוג אוֵֹהב. ְמָחה, ִנְסתַּ ּבוֹ ֶנֶאְסָפה ׂשִ

ב, ַרף ַהלֵּ ר, ִנׂשְ י, ִמְדבָּ לִּ ו ָהָהר ׁשֶ ַעְכׁשָ
ַאְך עוֹד ִיְפַרח ָהָהר, עוֹד ְיַלְבֵלב.

ָהר ם בָּ ֵאי-ׁשָ
ָהְיָתה ִלי ַאָּיָלה ַקַּלת ַרְגַלִים,
ְיא. חוֶֹלֶפת ְנָחִלים, צוֶֹלֶלת גַּ

ִביָלּה ָעַבר ׁשְ
ִים, בּול, ֶאת ַקו ַהמַּ ֶאת ַקו ַהגְּ

ִהְרִחיָקה ָלּה ֵמֶאֶרץ ֱאלוַֹהי.

י... לִּ ְרֶמל ׁשֶ ֶזה ַהכַּ

8. Carmel
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ת ָהֵעֶמק השיר: דודו ברק 9. ֶחְמדַּ
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 .

ת ָהֵעֶמק, ֶחְמדַּ
דוֹת ָהֵאׁש ְוַהּמוֵֹקׁש ׂשְ בִּ
ל. ׁשּוָעל חוֵֹמק לוֹ, ְמַילֵּ

ת ָהֵעֶמק, ֶחְמדַּ
ׁש ׁש ּוְמַבקֵּ ר ּוִמְתַרגֵּ ֲאִני חוֵֹזר ּוְמַזמֵּ

ל. לֵּ לוֹם ָהֵעֶמק, ַעל ַחָּייו ְלִהְתפַּ ִלׁשְ

י, ר ָאַהְבתִּ ְפָלא ֲאׁשֶ ת ָהֵעֶמק ַהּמֻ ֶחְמדַּ
י, ַעד יוֹם מוִֹתי,  ְבתִּ ְמקוֹם ׁשִ

ִיְזְרֶעאל. בְּ

ת ָהֵעֶמק, ֶחְמדַּ
ע ִרְגֵבי ָהֲאָדָמה, ַמגַּ

ל. ַחר ְמַחלֵּ רוֶֹעה ִעם ׁשַ
ת ָהֵעֶמק, ֶחְמדַּ

ִמיָמה, ַהֲחִמי ־ְמעּוף ָהרּוַח ָהרוַֹגַעת, ַהתְּ
ָמה,

יל. לֵּ ְיָלה, ַמה מִּ לַּ ִיל, ַמה מִּ ׁשוֵֹמר ִמלַּ

י, ר ָאַהְבתִּ ְפָלא ֲאׁשֶ ת ָהֵעֶמק ַהּמֻ ֶחְמדַּ
י, ַעד יוֹם מוִֹתי, ְבתִּ ְמקוֹם ׁשִ

ִיְזְרֶעאל. בְּ

ת ָהֵעֶמק, ֶחְמדַּ
ִזְכרוֹן ָסִבי ְוָסָבִתי,

חּוַח ְונוֵֹפל. ְצִריף ׁשָ בִּ
ת ָהֵעֶמק, ֶחְמדַּ

ַיְלדּוִתי, יִתי, בְּ י, ְלַיד בֵּ ה ִאמִּ ה ָאִבי, ִהנֵּ ִהנֵּ
ל. ּבֶֹלת ַעל ַהתֵּ ְזַהב ׁשִ ַני בִּ ה בָּ ִהנֵּ

י, ר ָאַהְבתִּ ְפָלא ֲאׁשֶ ת ָהֵעֶמק ַהּמֻ ֶחְמדַּ
י, ַעד יוֹם מוִֹתי, ְבתִּ ְמקוֹם ׁשִ

ִיְזְרֶעאל. בְּ

9. Delight of the valley
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ַלִים ת ְירּוׁשָ השיר: דודו ברק 10. ׁשּוִבי בַּ
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. 

ׁשּוִבי...

יעּו, ֶאל "ָרַמת ָרֵחל" ַיגִּ
ים. ְנַאנִּ ַמְלָאִכים ְוׁשִ

יעּו, ה" ַיְרגִּ ֶאת "ְיִמין מֹׁשֶ
ים". ֲאַננִּ נוֹת ׁשַ כְּ "ִמׁשְ

הּו ַמְרַבד ָיִניַח ִמיׁשֶ
ֶרם" ָהְרדּוָמה" ַעל "ֵעין כֶּ

דוָֹלה ַיְבִטיַח ְלָוה גְּ ְוׁשַ
ִל"ְרַחְבָיה" ו"רוֵֹמָמה".

ׁשּוִבי...

ַמל ָעַלִיְך, ה גָּ ָהִרּבוֹן ִהנֵּ
ֵלם. נּוִמי, נּוִמי ִעיר ׁשָ

ְמׁשוְֹרַרִיְך, ח בִּ דָּ ַהנִּ
ם חוֵֹלם. יֵרְך ַהנָּ ֶאת ׁשִ

ֶרם", "ֵבית ַהכֶּ אוֹר ִנְדַלק בְּ
"ָניוֹת". ֵנר זוֵֹרַח בְּ

ה זוֶֹהֶרת "גוֵֹנן" ִהלָּ בְּ
ּיוֹת". ְלפִּ ְוֵעיַני ֶאל "תַּ

"קוְֹמִמּיּות" ּבוֵֹקַע, בְּ
ת ַהַחּלוֹן. ׁשֶ יר ִמקֶּ ׁשִ

ילֹה", ִמְזמוֹר נוֵֹבַע, ִמ"גִּ
ילוֹת. ֶאל אוְֹקָינוֹס ַהלֵּ

ַלִים, ת ְירּוׁשָ ׁשּוִבי, ׁשּוִבי, בַּ
י, יִתי, ֶאל יוֹם ָקְדׁשִ ֶאל בֵּ

ַמל ָעַלִיְך ָהִרּבוֹן גָּ
י. ְוָעַלי ְוַעל ַנְפׁשִ

ת ֵהִגיַח, בָּ ל ׁשַ ַסַהר ׁשֶ
ָעִרים". ט ַעל "ֵמָאה ׁשְ ׁשָ
ית ֵלִוי" הוִֹפיַע, ִאיׁש ִמ"בֵּ
ֶרְך "ֵנס ָהִרים". ב ִמדֶּ ׁשָ

ְך חֹׁשֶ ּכֲֹהִנים ָעְברּו בַּ
ים". נִּ בוָֹאם ֵמ"ִעיר גַּ בְּ
ן, ִעם ֵאפוֹד ָזָהב ָוחֹׁשֶ

ִרּמוִֹנים ּוַפֲעמוִֹנים.

10. Jerusalem, return to me
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ַלִים ירּוׁשָ השיר: דודו ברק 11. ּכֶֹתל בִּ
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".

ַלִים, צּוף ְירּוׁשָ בְּ
ַלִים. צּוף ְירּוׁשָ

ל, ּכֶֹתל ְוחוָֹמה... ִמְגדָּ

ן, ְלבוָֹנה ּומוֹר ׁשוֹׁשָ
ַלִים, ירּוׁשָ י בִּ ְמתִּ ָנׁשַ
ֵריחוֹת ָאז ֶאֱעבֹר בָּ

ַלִים, ֵנְרדְּ ְירּוׁשָ בְּ
ַלִים. ֵנְרדְּ ְירּוׁשָ

ל, ּכֶֹתל ְוחוָֹמה... ִמְגדָּ

ָעָפר, ַמִים, ֵאׁש ָואוֹר
ַלִים, ירּוׁשָ י בִּ ָנַגְעתִּ
יֵניֶהם ָאז ֶאֱעבֹר בֵּ

ַלִים, ֵאׁש ְירּוׁשָ בְּ
ַלִים. ֵאׁש ְירּוׁשָ

ל, ּכֶֹתל ְוחוָֹמה... ִמְגדָּ

ֵאזוֹב, ֶאֶבן ְוִצּפוֹר
ַלִים, ירּוׁשָ ָרִאיִתי בִּ

ְראוֹת ָאז ֶאֱעבֹר מַּ בַּ
ַלִים, ִבי ְירּוׁשָ ׁשְ בִּ

ַלִים. ִבי ְירּוׁשָ ׁשְ

ל, ּכֶֹתל ְוחוָֹמה ִמְגדָּ
עוְֹטִפים אוִֹתי ַחִּיים,

קוְֹרִאים ִלי ּבוֹא:
ַלִים ֶיֶלד טוֹב ְירּוׁשָ

ר ְנבוֹ, רּוְך ׁשּוְבָך ֵמהֵַ בָּ
ֲעַלִים י ַהנַּ תֵּ ל ֶאת ׁשְ ׁשַ

בוֹד. ֶנֶגד ֶמֶלְך ַהכָּ כְּ

ָחִליל, ֵנֶבל ְוִכּנוֹר
ַלִים, ירּוׁשָ י בִּ ַמְעתִּ ׁשָ
ִליִלים ָאז ֶאֱעבֹר צְּ בַּ

ַלִים, יר ְירּוׁשָ ׁשִ בְּ
ַלִים. יר ְירּוׁשָ ׁשִ

ל, ּכֶֹתל ְוחוָֹמה... ִמְגדָּ

ם ּוְדַבׁש ָטהוֹר ֲעַנב דָּ
ַלִים, ירּוׁשָ י בִּ ָטַעְמתִּ

תוֹק ָאז ֶאֱעבֹר מָּ בַּ

11. The Wailing Wall
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ׁש ית ִמְקדָּ השיר: דודו ברק 12. בֵּ
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.

י, ִלבִּ ׁש ֵיׁש בְּ ית ִמְקדָּ בֵּ
ל לֵּ ָרִטי ְלִהְתפַּ ׁש פְּ ית ִמְקדָּ בֵּ

ָרֵאל. ַוֲאִני ּכֵֹהן ּבוֹ ְוֵלִוי ְוִיׂשְ

י, תוְֹך ִלבִּ ׁש בְּ ית ִמְקדָּ ֵיׁש ִלי בֵּ
י, ִקְרבִּ ׁש ָקבּוַע בְּ ית ִמְקדָּ בֵּ

ה, ִפלָּ א ֵלאלוֵֹהי ָמרוֹם תְּ ם ֲאִני נוֹׂשֵ ׁשָ
ם ֲאִני קוֵֹרא ְלַרֲחִמים ּוְמִחיָלה. ׁשָ

י, תוְֹך ַנְפׁשִ ׁש בְּ ית ִמְקדָּ ֵיׁש ִלי בֵּ
י. ם ֶוֱאנוֹׁשִ ְמֻיָחד, נוֹׁשֵ

ָמה, ת ּוְנׁשָ בָּ ם ֲאִני ַמְדִליק ֵנרוֹת ׁשַ ׁשָ
ה. ם ֲאִני מוֶֹדה ַעל אוֹר ָיֵרַח ְוַחמָּ ׁשָ

י, ִלבִּ ׁש ֵיׁש בְּ ית ִמְקדָּ בֵּ
ל לֵּ ָרִטי ְלִהְתפַּ ׁש פְּ ית ִמְקדָּ בֵּ

ָרֵאל. ַוֲאִני ּכֵֹהן ּבוֹ ְוֵלִוי ְוִיׂשְ

תוְֹך ּתוִֹכי, ׁש בְּ ית ִמְקדָּ ֵיׁש ִלי בֵּ
ר ְוִלְבִכי, יִתי ְלאֹׁשֶ ֶזה בֵּ

ׁשּוָבה, ל תְּ ם ֲאִני ׁשוֵֹאל ַהּכֹל ּוְמַקבֵּ ׁשָ
ַאֲהָבה. ם ֲאִני ּדוֵֹאג ְוַגם חוֵֹגג בְּ ׁשָ

ׁש ְלִתְפָאָרה, ית ִמְקדָּ ֵיׁש ִלי בֵּ
ַרע, טוֹב ְוַגם בְּ י בְּ לִּ הּוא ׁשֶ

ִכיָנִתי, ִביר ֵלאלַֹהי, ִלׁשְ ִקְרּבוֹ ֵיׁש דְּ בְּ
ָמִתי. יר ְוהּוא ַחַּיי ְוִנׁשְ ִלּבוֹ ֵיׁש ׁשִ בְּ

12. Temple
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ָעִרים ְבָעה ׁשְ השיר: דודו ברק 13. ׁשִ
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. 

ָהַלְכנּו ֵאפוֹא
ַמִים ָ ֵכֶלת ַהּשׁ מּול תְּ

יר. ְמחוֹלוֹת ָוׁשִ ֶכם, בִּ ַער ׁשְ ֶאל ׁשַ

יוִֹנים ְלָבנוֹת
יבּו יָרה ִהְקׁשִ ִ ֶאל ַהּשׁ

ִלים. ִעְנבָּ ְוֶהְמָיָתן ָהְיָתה כָּ
ּפוֹת, ְמבוֹא ָהַאׁשְ בִּ

ְרֵחי ָאִביב ִהְרִהיבּו, פִּ
ין ֶהָעִלים. ָבה בֵּ ַבׁש ָנׁשְ ְורּוַח דְּ

ָעִרים... ְבָעה ׁשְ ׁשִ

ַאְדמוֹן ַצְנָחן בְּ
ֵתַפִים ר כְּ ְוֶנְהדַּ

ְמבוֹא ָהֲאָריוֹת ִחֵּיְך ּדּוָמם. בִּ
ַער ִצּיוֹן ַ ִמּשׁ

ַלִים ה ְירּוׁשָ ְרׂשָ פָּ
ל ָהעוָֹלם. ֵני כָּ ָתּה ַעל פְּ ִפלָּ ַנף תְּ כְּ

ָעִרים... ְבָעה ׁשְ ׁשִ

ָבר נּו ִמכְּ ׁשְ קַּ בִּ
ַלִים, לוֹם ְירּוׁשָ ִלׁשְ

ָמעוֹת. ַער ַהדְּ ַתח ׁשַ ּוָבאנּו פֶּ
ר ֵרי ָעׂשָ ל תְּ ם כָּ ׁשָ

ִים פַּ ְרׂשּו ָלנּו כַּ פָּ
לוֹם ָלּה ַעד ְמאֹד. י ׁשָ חּו כִּ ְוׂשָ

אֹל  אנּו ִלׁשְ ָאז בָּ
ַלִים ִלְכבוֹד ְירּוׁשָ

ָרִחים. ַער ַהפְּ ׁשַ ַמְלָאְך ָצחוֹר בְּ
דוֹל, בוֹד ָלּה גָּ כָּ

ָנַפִים, יב ְלֶבן כְּ ֵהׁשִ
ם ֵזִרים ַצִחים. ָעֵרנּו ׂשָ ּוִבׂשְ

ָעִרים, ְבָעה ׁשְ ׁשִ
ָעִרים, ְבָעה ׁשְ ׁשִ

ֶקט. ֶ ר ְוַאְבֵני ַהּשׁ ַמע ְוָהאֹׁשֶ ַהדֶּ
ָעִרים, ְבָעה ׁשְ ׁשִ
ָעִרים, ְבָעה ׁשְ ׁשִ

ר ְוָהאוֹר. ַמע ְוָהאֹׁשֶ ַהדֶּ

ַער ָיפוֹ  ׁשַ בְּ
ת ֵעיַנִים ה ְתֻכלַּ ַיְלדָּ

ִעיר. י ַרב ָהאוֹר בָּ ָאְמָרה ָלנּו כִּ

13. Seven gates
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ַלִים  לוֹם ְירּוׁשָ השיר: דודו ברק 14. ׁשָ
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 2008 הוזמנתי 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.

ִגּלוֹת. דוֹת ְוַהמְּ ָפִרים, ַהַהגָּ ֶפר ַהסְּ ִמסֵּ
ת ָאָדם, לוֹם ָלְך בַּ ַלִים, ׁשָ לוֹם ְירּוׁשָ ׁשָ

ה ְוַעד עוָֹלם, לוֹם ָעַלִיְך, ֵמַעתָּ ַהְלַואי ׁשָ
ָבָנה, ׁשּוב ֵאַלִיְך ַהּיוָֹנה ַהלְּ ַהְלַואי תָּ
ת ֲאָלִפים  לוׁשֶ ֶרְך ׁשְ ָאׁשּוב ִמדֶּ ׁשֶ כְּ

ָנה. ׁשָ

ַלִים, לוֹם ְירּוׁשָ לוֹם, ׁשָ ׁשָ
ֶתר. סֵּ ן בַּ ִעיר ַמתָּ

ַלִים, לוֹם ְירּוׁשָ לוֹם, ׁשָ ׁשָ
ֶתר. כֶּ בַּ ִניָנה ׁשֶ ַהפְּ

ה, ֲאַננָּ לוֹם ׁשַ ַלִים, ׁשָ לוֹם ְירּוׁשָ ׁשָ
ת ֲאָלִפים  לוׁשֶ ֶרְך ׁשְ ב ִמדֶּ ֵאַלִיְך ׁשָ

ָנה. ׁשָ
ִביִאים, ָלִכים ְוַהנְּ ֶרְך ַהמְּ ב ִמדֶּ ֵאַלִיְך ׁשָ

וְֹפִטים, ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּיים. ֵמֶאֶרץ ַהּשׁ

ַלִים, לוֹם ְירּוׁשָ לוֹם, ׁשָ ׁשָ
ֶתר. סֵּ ן בַּ ִעיר ַמתָּ

ַלִים, לוֹם ְירּוׁשָ לוֹם, ׁשָ ׁשָ
ֶתר. כֶּ בַּ ִניָנה ׁשֶ ַהפְּ

ה, לוֹם ַרֲעַננָּ ַלִים, ׁשָ לוֹם ְירּוׁשָ ׁשָ
ֶרְך ִמְלָחָמה ַוֲהָגָנה. ב ִמדֶּ ֵאַלִיְך ׁשָ
ֶרְך ֲהָרַרִיְך ַהּנּוִגים, ב ִמדֶּ ֵאַלִיְך ׁשָ

ים. ת, ַהּמוֲֹעִדים ְוַהַחגִּ בָּ ַ ֶאל ֶעֶרׂש ַהּשׁ

ַלִים, לוֹם ְירּוׁשָ לוֹם, ׁשָ ׁשָ
ֶתר. סֵּ ן בַּ ִעיר ַמתָּ

ַלִים, לוֹם ְירּוׁשָ לוֹם, ׁשָ ׁשָ
ֶתר. כֶּ בַּ ִניָנה ׁשֶ ַהפְּ

ֲעָנָנה, ר בַּ ַלִים, ֲאׁשֶ לוֹם ְירּוׁשָ ׁשָ
ה. ַטְנַטנָּ ֶרְך ַיְלדּוִתי ַהקְּ ב ִמדֶּ ֵאַלִיְך ׁשָ
ִפּלוֹת, יִרים ְוַהתְּ ִ ֶרְך ַהּשׁ ב ִמדֶּ ֵאַלִיְך ׁשָ

14. Shalom Yerushalayim

3637



3839



מוָֹך כָּ ְלִמי ׁשֶ השיר: דודו ברק 15. ְירּוׁשַ
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.

ֶלְך, ִוד ַהמֶּ ָך דָּ ה ָנַגע בְּ ִהנֵּ
ָך ָרֵחל ָהֵאם, ה ָנְגָעה בְּ ִהנֵּ

ר ָהִעיר, כַּ ר כִּ ַזמַּ
ית ֶלֶחם, ע, בֵּ ִקְרַית ַאְרבַּ

קוְֹלָך ָיֵגן ָעֵלינּו, ְיַרֵחם.

ר... מָּ יֶריָך ַהזַּ ִ יר ִלי ִמּשׁ ׁשִ

מוָֹך, כָּ ְלִמי ׁשֶ ד ִלי, ְירּוׁשַ ַהגֵּ
ּבּוְרָך? ֵמַאִין ֶזה ָנַחְלתָּ דִּ
ית ָאִביָך, ִאיׁש, ַהִאם ִמבֵּ

אוֹ ֵמֲעַדת ֵרֶעיָך,
ָבְרָך? ל ִעיר, דְּ אּוַלי ֵמְרחוָֹבּה ׁשֶ

ֶרְך, דֶּ יׁש בַּ ָך ָקׁשִ ה ָנַגע בְּ ִהנֵּ
ַכף ָיְדָך, ה בְּ ה ָנְגָעה ַיְלדָּ ִהנֵּ

י, לִּ ר חּוצוֹת ׁשֶ ַזמַּ
ר ָהִעיר, ָהָאֶרץ, ַזמַּ

יְרָך? ֵמַאִין ֶזה ָנַחְלתָּ ֶאת ׁשִ

ר... מָּ יֶריָך, ַהזַּ ִ יר ִלי ִמּשׁ ׁשִ

מוָֹך, כָּ ְלִמי ׁשֶ ד ִלי, ְירּוׁשַ ַהגֵּ
יְרָך? ֵמַאִין ֶזה ָנַחְלתָּ ֶאת ׁשִ

ְעְינוֹת ָהָהר? ַהִאם ִממַּ
ם? ׁשֶ ִביעוֹת ַהגֶּ ִמנְּ

א ִנּגּוְנָך? ן בָּ אוֹן ַיְרדֵּ ַהִאם ִמגְּ

ַמִים, ָך ִרּבוֹן ׁשָ ה ָנַגע בְּ ִהנֵּ
ִכיָנה, ְ ַנף ַהּשׁ ָך כְּ ה ָנְגָעה בְּ ִהנֵּ

ׁש, ְקדָּ ית ַהמִּ ר בֵּ ַזמַּ
ַלִים, ִצּיוֹן ִוירּוׁשָ

יָנה. ִוד, ַהְמֵצא ִלי ַמְנגִּ ּנוֹר דָּ כִּ

ר, מָּ יֶריָך, ַהזַּ ִ יר ִלי ִמּשׁ ׁשִ
וָֹפר ֵמרֹאׁש ָהָהר, ׁשּ יר ִלי כַּ ׁשִ
ָדִמי ִיְנַהר, ד ִמְזמוֶֹריָך בְּ ֶאׁשֶ

ר. מוָֹך ׁשָ כָּ ְלִמי ׁשֶ ְירּוׁשַ

מוָֹך, כָּ ְלִמי ׁשֶ ד ִלי, ְירּוׁשַ ַהגֵּ
ָך? ֵמַאִין ֶזה ָנַחְלתָּ ַחְסדְּ

ִביֵאי ָהִעיר? ַהִאם ִמנְּ
ִית? ִמּכֲֹהֵני ַהבַּ

ַהִאם ִמן ַהְלִוִּיים ֶנָחָמְתָך?

15. Jerusalemite
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ְרֵאִלית השיר: דודו ברק 16. ִיׂשְ
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.

ָלִלית -  ה כְּ ֲהֻמלָּ ְניוֹן, בַּ ּוק ּוַבקַּ ּשׁ בַּ
ְרֵאִלית. ֲאִני ִיׂשְ

ְקָוה ָקִליט  יר תִּ ָמטוֹס, ִעם ׁשִ ְיָתה, בְּ ַהבַּ
 -

ְרֵאִלית. ִיׂשְ
ַמִים. ֵעיֵני רּוִחי ׁשָ עוֹד ְמַצֶּיֶרת בְּ
ָנַפִים -  ֵואלִֹהים ֶאָחד ּוַמְלֲאֵכי כְּ

ְרֵאִלית. ֲאִני ִיׂשְ

בּוִלית  ָבה גְּ יֵרי ָמָחר ְלמוֹׁשָ את ׁשִ נוֹׂשֵ
 -

ְרֵאִלית. ֲאִני ִיׂשְ
ית -  מוֹ ַטלִּ ה כְּ ֻחלָּ לוֹם, כְּ ת ׁשָ ִפלַּ ִפי תְּ בְּ

ְרֵאִלית. ֲאִני ִיׂשְ
ֶרְך. ת ֶאת ַהדֶּ ׂשֶ ָלַעד, ָלֶנַצח, ְמַחפֶּ
ֶרת -  ֶ ָּיה ּוְמֻאּשׁ ָלַעד, ָלֶנַצח, ָחְפׁשִ

ְרֵאִלית. ֲאִני ִיׂשְ

ָמה. ׁשָ ב ּוַבנְּ לֵּ ְרֵאִלית בַּ ִיׂשְ
ִמי. ׁשְ י ְוַגם בִּ ַפת ִאמִּ ׂשְ בִּ

ֲחלוִֹמי ּוְבָדִמי. בַּ

ִליִלית - רּוַח ַהגְּ ֶתף ַהֶחְרמוֹן, בָּ ַעל כֶּ
ְרֵאִלית. ֲאִני ִיׂשְ

ּכוִֹלית -  ּפּוז ְוֶאׁשְ ֵסי ִלימוֹן, תַּ ַפְרדְּ בְּ
ְרֵאִלית. ֲאִני ִיׂשְ

ֶזר. ל גֶּ דוָֹלה ׁשֶ ֵבית ָקֶפה ָקָטן, ַעל ּכוֹס גְּ בְּ
"ח עוִֹדי חוֶֹרֶזת -  ׁשָ יֵרי תָּ תוִֹכי ׁשִ בְּ ׁשֶ כְּ

ְרֵאִלית. ֲאִני ִיׂשְ

הוָֹפָעה ֵליִלית -  ימוֹת עוָֹלם, בְּ ֵמַעל בִּ
ְרֵאִלית. ֲאִני ִיׂשְ

י ְצחוֹק ָרָחב ְוַגֲאָוה ֵחיִלית -  ֵּיׁש בִּ ׁשֶ כְּ
ְרֵאִלית. ֲאִני ִיׂשְ

ה אוֹ ֵאֶבל, ֻקדָּ יוֹם פְּ ְלאוֹר ֵנרוֹת ַהַחג, בְּ
ַמע ְצִפיָרה עוָֹלה, ָחִליל, אוֹ ֵנֶבל  ָ ִהּשׁ בְּ

 -
ְרֵאִלית. ֲאִני ִיׂשְ

ָמה. ׁשָ ב ּוַבנְּ לֵּ ְרֵאִלית בַּ ִיׂשְ
ִמי. ׁשְ י ְוַגם בִּ ַפת ִאמִּ ׂשְ בִּ

ֲחלוִֹמי ּוְבָדִמי. בַּ
ִרּקּוד ְוֶזֶמר ֲעָמִמי.

א ֲאָדָמה. ִאמָּ בְּ

ִרּקּוד ְוֶזֶמר ֲעָמִמי.
א ֲאָדָמה. ִאמָּ בְּ

לוֹם, ת ׁשָ ִפלַּ ִפי תְּ בְּ
ית, מוֹ ַטלִּ ה כְּ ֻחלָּ כְּ

ְרֵאִלית. ֲאִני ִיׂשְ

16. Yisre’elit
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ה ִהלָּ ּבוֵֹרי ַהתְּ השיר: דודו ברק 17. ַאַחי גִּ
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.

ָאִחי ָהְרִביִעי ֶאְלָעָזר,
, ְלתָּ ֶאל ֶאֶרץ ֶחְרמוֹן ֶהְעפַּ

ל ָהָהר רֹאׁשוֹ ׁשֶ ה בְּ מּול ֵנס ָהֻאמָּ
. ְלתָּ ְלגַּ ְמעוֶֹתיָך גִּ ית דִּ ֲחִריׁשִ

ּבוַֹרי... ַאַחי גִּ

ָטן, ֲאִני יוָֹנָתן ַהקָּ
ְתָיהּו, ְבֵני ַמתִּ בִּ ט ׁשֶ ַהקָּ

אן אִתי ַעד כָּ ה בָּ יטּו ַאַחי, ִהנֵּ ַהבִּ
אּו. ה בָּ ְוָיַמי ַהָּיִפים ִהנֵּ

ר ֶאְקׁשֹר ׁשֶ ר ֶאל גֶּ ׁשֶ ם גֶּ בָּ
ינּו, תֵּ ְוָכְך ַנֲחזֹר ֶאל בָּ

ֵמֵעֶבר ָלֶרֶכס ַאֶּיֶלת ָהאוֹר
ׁשּוב ּבוָֹכה ְוצוֶֹחֶקת ֵאֵלינּו.

ּבוַֹרי... ַאַחי גִּ

כוִֹרי יוָֹחָנן, ָאִחי בְּ
ַמִים, ָ ֵאֶליָך קוְֹרִאים ַהּשׁ

ָלָבן ׁשוֵֹמר ְנִתיֶביָך ַמְלָאְך בְּ
ָנַפִים. ְמָפֵרׂש הּוא ָעֶליָך כְּ

ְמעוֹן, , ׁשִ ִני ִלי ָיַקְרתָּ ׁשֵ
ָעֶמיָך, ר פְּ ְדבָּ ֶאל חֹם ַהמִּ

ְריוֹן ֶבת ׁשִ ֶבת ָזָהב ּוִמְרכֶּ ִמְרכֶּ
נוֶֹתיָך. "ף ָאֶל"ף ׁשְ ִלי ׁשוְֹמרוֹת ֶאת כַּ

ּבוַֹרי, ַאַחי גִּ
ה, ִהלָּ ּבוֵֹרי ַהתְּ גִּ

ִתי ָהעוָֹלה ְועוָֹלה, ִפלָּ ָלֶכם תְּ
ּבוַֹרי, ַאַחי גִּ

ה, ִהלָּ ּבוֵֹרי ַהתְּ גִּ
ִתי ָהעוָֹלה, ִפלָּ ָלֶכם תְּ
ה, ִהלָּ ּבוֵֹרי ַהתְּ ַאַחי גִּ
ה. ִהלָּ ּבוֵֹרי ַהתְּ ַאַחי גִּ

ט, ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה, ַהבֵּ
עוָֹלם ּוְמלוֹאוֹ ְלַרְגֶליָך,

ה ֵמָעֶליָך, הוָֹדּה ּוְכבוָֹדּה, ֻחפָּ
ָדה אוֹדוֶֹתיָך. ר ַאגָּ ַספֵּ תְּ

17. My glorious brothers
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ְפרֹט ֵנֶבל ְועּוָגב השיר: דודו ברק 18. בִּ
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.

ְפרֹט ֵנֶבל ְועּוָגב ְוָאז בִּ
ם ְוָהַרְך יָתר ַהְמֻיתָּ ִיְבַקע ַהמֵּ

יַע ָעַזב ִהגִּ ְויוֹם ׁשֶ
ְולֹא עוֹד ִיְזּכֹר

ח כַּ ְולֹא עוֹד ִיׁשְ
יֶריָך, ָאִחי ְיִחיִדי, ַרק ֶאֶלף ׁשִ
אן. ר ִיָּׂשאּוָך ַעד כָּ ְדבָּ ִמן ַהמִּ

ַצח ְוָלָבן ּוָבִהיר,
לּוַח, צוֵֹחק ְוָנִקי ְוׁשָ

ְולּו ַרק ָרִאיָת, ָאִחי,
כֹל ְוָהַרן. ֶאת ֲאִביִבי ַהתָּ

י, יֶריָך ִאתִּ ֶאֶלף ׁשִ
יֶריָך ָלרּוַח, ְוֶאֶלף ׁשִ

יֶריָך, ָאִחי, ַרק ֶאֶלף ׁשִ
אן. ר ִיָּׂשאּוָך ַעד כָּ ְדבָּ ִמן ַהמִּ

ְפרֹט ֵנֶבל ְועּוָגב ְוָאז בִּ
ם ְוָהַרְך יָתר ַהְמֻיתָּ ִיְבַקע ַהמֵּ

יַע ָעַזב ִהגִּ ְויוֹם ׁשֶ
ְולֹא עוֹד ִיְזּכֹר

ח כַּ ְולֹא עוֹד ִיׁשְ
יֶריָך, ָאִחי ְיִחיִדי, ַרק ֶאֶלף ׁשִ
אן. ר ִיָּׂשאּוָך ַעד כָּ ְדבָּ ִמן ַהמִּ

ר ְונּוִרית יר ּוַפְרפַּ ׁשִ
ּובֶֹקר ָוֶעֶרב ְוַלְיָלה,

, ָאִחי, ַמְעתָּ ְולּו ַרק ׁשָ
ֲעלוֹת ֶהְמָיָתן. ֶאת ַהּיוִֹנים בַּ

י ֶאֶלף ְצחוֶֹקיָך ִאתִּ
י ָלּה, ְוֶאֶלף ְצחוֶֹקיָך ֵהם ׁשַ

ַרק ֶאֶלף ְצחוֶֹקיָך, ָאִחי,
אן. ר ִיָּׂשאּוָך ַעד כָּ ְדבָּ ִמן ַהמִּ

18. Harp and organ
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ָבָנה ְקָוה ַהלְּ השיר: דודו ברק 19. ַהתִּ
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

ִנְדֶמה ָהָיה ִלי
ָכל ַהְיקּום. ֵאין ֲאהּוָבה ִלי בְּ ׁשֶ

ִנְדֶמה ָהָיה ִלי
י ְולֹא עוֹד ָאקּום. ַבע ָנַפְלתִּ י ׁשֶ כִּ

ֶבר י ֶאת ַחַּיי ַעד ׁשֶ ים ָאַחְזתִּ ּוְלִעתִּ
ֶבר, י ֶיֶלד ְולֹא גֶּ ים ָהָיה בִּ ּוְלִעתִּ

ְקָוה. י, ֵיׁש ִלי עוֹד תִּ ִמיד ָיַדְעתִּ ֲאָבל תָּ

ָבָנה... ְקָוה ַהלְּ ַהתִּ

ִנְדֶמה ָהָיה ִלי
ה. ּלֹא ֶאֱעבֹר ֶאת ַהחֶֹרף ַהזֶּ ׁשֶ

ִנְדֶמה ָהָיה ִלי
ָרִאיִתי הּוא ַרק ַמֲחֶזה. ל ׁשֶ כָּ ׁשֶ

כַֹח י ֶאת ֵעיַני בְּ ְפתִּ ְפׁשַ ים ׁשִ ּוְלִעתִּ
ּכַֹח י ְלַעְצִמי ִלׁשְ ים ָנַתתִּ ּוְלִעתִּ

ְקָוה. י, ֵיׁש ִלי עוֹד תִּ ִמיד ָיַדְעתִּ ֲאָבל תָּ

ָבָנה, ְקָוה ַהלְּ ַהתִּ
ָבָנה ְקָוה ַהלְּ ַהתִּ

ֵמאֶֹפק ּפוַֹקַחת ֵעיֶניָה,
ִמּתוְֹך ֲעָנָנה,

ָבָנה ְקָוה ַהלְּ ַהתִּ
ְכָנֶפיָה. חוֶֹבֶקת אוִֹתי בִּ

ִנְדֶמה ָהָיה ִלי
מּו ָעַלי ְמֵרִעים ְוֵרִעים. קָּ ׁשֶ

ִנְדֶמה ָהָיה ִלי
ִאים. ָבר בָּ ם כְּ ל ָיַמי ֶאל ִקצָּ ה כָּ ִהנֵּ
ִכי י ֶאת ָאְזַני ַעד בֶּ ים ָאַטְמתִּ ּוְלִעתִּ

ִחי, י ֱאֵלי דֶּ ִחי ָהַלְכתִּ ים ִמדְּ ּוְלִעתִּ
ְקָוה. י, ֵיׁש ִלי עוֹד תִּ ִמיד ָיַדְעתִּ ֲאָבל תָּ

ָבָנה... ְקָוה ַהלְּ ַהתִּ

19. The white hope
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השיר: דודו ברק 20. ִמַּדת ָהַרֲחִמים
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.

מוָֹתּה, ֵאין כְּ ִמַּדת ָהַרֲחִמים, ׁשֶ
ָרִאיִתי ֶאת ַחֶּייָה ּומוָֹתּה,

מוָֹתּה, ֵאין כְּ ִמַּדת ָהַרֲחִמים, ׁשֶ
ה. ַאתָּ ל ׁשֶ ל ַמה ֶּׁשֲאִני, כָּ ִהיא כָּ

ָך ֶזה נַֹחם, עֹוד נוַֹתר בְּ ּוַמה ׁשֶּ
ת ָהַרֲחִמים. ֵהן זוִֹהי ִמדַּ

מוָֹך, ָך, כָּ לְּ הּוא ׁשֶ ָבר ׁשֶ ְוֶזה דָּ
ל ַהָּיִמים. ָך, ַעד ַאֲחִרית כָּ ִאתְּ

ֶלג, פֶּ דוָֹלה כַּ ְמָעה גְּ ָך דִּ ְוֵיׁש בְּ
ה, ה ַוֲעֻגלָּ ֻחלָּ נוַֹבַעת כְּ

ל ֶיֶלד, ה ׁשֶ ה ַקלָּ ָך ִרְגׁשָ ְוֵיׁש בְּ
צּוָלה. ְתאֹם, ִמן ַהמְּ ָך, פִּ עוָֹלה ִממְּ

מוָֹתּה, ֵאין כְּ ִמַּדת ָהַרֲחִמים, ׁשֶ
ָרִאיִתי ֶאת ַחֶּייָה ּומוָֹתּה,

מוָֹתּה, ֵאין כְּ ִמַּדת ָהַרֲחִמים, ׁשֶ
ה. ַאתָּ ל ׁשֶ ל ַמה ֶּׁשֲאִני, כָּ ִהיא כָּ

ִכי: בֶּ ָך ִמין ְיָלָלה כַּ ְוֵיׁש בְּ
ֶאְפרוַֹח ְוגּור ְוַגם ּגוָֹזל,

ִחי, ָך ֵמֲאֵפָלה, ִמדֶּ ּדוְֹמִעים בְּ
ל ֶיֶלד ְועוָֹלל. יָבָבה ׁשֶ כִּ

ָך ִמין ְלִטיָפה ּפוַֹצַעת, ַאְך ֵיׁש בְּ
ִמים: ְכִלי תָּ ה, כִּ ָ חוֶֹבֶקת ִהיא ִאּשׁ
מוֹ ְקִטיָפה נוַֹג ה ִהיא כְּ ָיד ַרכָּ ־בְּ

ַעת,
ּה ַרֲחִמים. ֵאין בָּ ה, ׁשֶ ָיד ָקׁשָ בְּ

20. Measure of mercy
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ת ֵקן ׂשֶ ה ְמַחפֶּ השיר: דודו ברק 21. ִצּפוֹר ְקַטנָּ
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.

ָתו ִיץ ָעַבר, ִאּתוֹ ַהסְּ ַהקַּ
ׁשּום ְוָאפֹר, ְוחֶֹרף גָּ

הוִֹפיַע ָאִביב ְוָעַזב ֵמֵאָליו
ְוֵאין ִלי עוֹד ֵקן ְלִמְסּתוֹר.

ְרֵאִני עוֶֹבֶרת, ַעם תִּ ִאם פַּ
ֶעֶרב קוֵֹדר, חוֶֹלֶפת בְּ

ֶרת, י, ַאתְּ ֻמכֶּ ֱאמֹר ִלי: ַחכִּ
ֲעַדִין זוֵֹכר... ֱאמֹר ׁשֶ

ת ֵקן... ׂשֶ ה ְמַחפֶּ ִצּפוֹר ְקַטנָּ

ֵמֶאֶרץ ָהֵאׁש ָהֲעזּוָבה,
ֶמׁש נוַֹלד, ֶ ם ַהּשׁ ָמקוֹם ׁשָ

ֵלָוה ה ְוָנאָוה ּוׁשְ י ְקַטנָּ ָעַבְרתִּ
ָאַבד, יִתי ׁשֶ ִלְמצֹא ֶאת בֵּ

ִצּפֶֹרת ּבוֶֹדֶדת ם כְּ ָ ִמּשׁ
ין ֶאֶלף ָעִרים, י בֵּ ָחַלְפתִּ

י ָהאוֶֹבֶדת? ְרכִּ , דַּ ַאֵּיה ַאתְּ
ָהִרים? יִתי בֶּ ַאֶּיָך,  בֵּ

ת ֵקן ׂשֶ ה ְמַחפֶּ ִצּפוֹר ְקַטנָּ
יר ָחָדׁש ְוֵלב, ְוׁשִ

ת ֵקן ׂשֶ ה ְמַחפֶּ ִצּפוֹר ְקַטנָּ
ַאְך ֵאין ָלּה ִאיׁש אוֵֹהב.

ִהְמֵראִתי ֶאל-ָעל ִעם ָהרּוחוֹת
י, יִתי ְוַגנַּ ָלׁשּוב ֶאל בֵּ

כּוחוֹת חוֹת ּוׁשְ ְדָרִכים ִנדָּ ַהְרֵחק בִּ
י ִלְמצֹא ֶאת ֵרַעי, תִּ ׁשְ קַּ בִּ

י אוָֹתם ַרק ִלְסלַֹח, תִּ ׁשְ קַּ בִּ
ָעַבר,  ל ׁשֶ ּכַֹח ֶאת כָּ ִלׁשְ
ְוׁשּוב ַרק ִמְקָלט ּוָמנוַֹח
ר. כָּ ֵביָתם ַהּמֻ ִלְמצֹא בְּ

ת ֵקן... ׂשֶ ה ְמַחפֶּ ִצּפוֹר ְקַטנָּ

21. A small bird seeks a nest
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ל ִסיָון השיר: דודו ברק 22. ַהְיָלִדים ׁשֶ
הלחן: ניסים שובל

זה למעשה שירי הראשון. 
לא הלהיט הראשון, אך השיר 

הראשון שהתפרסם. 
 בשנת 1968 קדמו 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.

ל ִסיָון ַהְיָלִדים ׁשֶ
ים ְוָנִׁשים, ָהְפכּו ֲאָנׁשִ

ן ְועוָֹלם ְמֻאבָּ
ים. ׂש ְיָלִדים ֲחָדׁשִ ִחפֵּ

אוִֹמים, לוֲֹהִטים ְוַח ל תְּ ל ַמזַּ ־ׁשֶ
ים, מִּ

ִעם ַקִיץ נוְֹלדּו, ְיָלִדים ׁשֶ
חוֹלוֹת ְרדּוִמים, ִנית בְּ ָּיחּולּו ׁשֵ ׁשֶ

דּו, ְלעוָֹלם ֵהם ִלְצרוֹר ְיֻאגְּ
דּו. ְיֻאגְּ

ל ִסיָון ַהְיָלִדים ׁשֶ
ֶמׁש ָזְרָחה, ֶ ַהּשׁ ׁשֶ נוְֹלדּו כְּ

ָלָבן ָהעוָֹלם בְּ
ְמָחה. ֶחְדָוה ְוׂשִ ָצַחק בְּ

אוִֹמים ֶנֶאְחזּו ַהְיָלִדים, ַמַּזל תְּ בְּ
ָרב, ה ְוׁשָ ל ַחמָּ ָּיִמים ׁשֶ בְּ

ִדים ל ֵקיִצים ְורּוחוֹת ַהקָּ ִסיָמן ׁשֶ בְּ
ַרף ַהְיקּום ְוִנְצָרב, ֵעת ִנׂשְ

ְוִנְצָרב.

ל ִסיָון ַהְיָלִדים ׁשֶ
ָהב חוֹלוֹת ַהזָּ דּו בְּ ִרקְּ

ן ְועוָֹלם ְמֻלבָּ
ט ְמאָֹהב. ם ַמבָּ ַלח בָּ ׁשָ

נּו ַהְיָלִדים אוִֹמים ִיבָּ ל תְּ ַמזַּ בְּ
ָהב ּוַבָּים, חוֵֹפי ַהזָּ בְּ

ָמָמה ְוחוֹלוֹת נֹו ל דְּ ֶמְרָחב ׁשֶ ־בְּ
ְדִדים,

ְתַלׁש ְוָנַדם, נִּ ֵתֵבל ׁשֶ בְּ
ְוָנַדם.

22. The children of Sivan
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השיר: דודו ברק 23. ֲחֵבִרים
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".

ו ֲאִני ּפוֵֹסַע ִלי ְלַאט, ַעְכׁשָ
ֶמׁש, ֶ ּוֵמָעַלי זוַֹרַחת ָלּה ַהּשׁ

ֶכם ֶאָחד, ֶאָחד ה ְלֻכלְּ י ִלי ָלֵתת ֹפּ ְבתִּ ָחׁשַ
ֶאת ַמה ֶּׁשֲחֵבַרי ָנְתנּו ִלי ֶאֶמׁש.

י ֶאת ַהּטוֹב, ְלתִּ י ִקבַּ לִּ ל ַהֲחֵבִרים ׁשֶ ִמכָּ
ֶאת ַהִחּיּוְך ָנַתן ִלי ֶהָחֵבר ֲהִכי ָקרוֹב.

יר, ד אוִֹתי ָלׁשִ ָחֵבר ֶאָחד ִלמֵּ
מַֹח. ד אוִֹתי ִלׂשְ ָחֵבר ַאֵחר ִלמֵּ

יָעה ִלי ָלַקַחת ְקָצת ֲאִויר י ִהצִּ ם ֲחֶבְרתִּ גַּ
ּכַֹח. ְוֶאת ָהַרע ַמֵהר ְמאֹד ִלׁשְ

ד אוִֹתי ִלְבּכוֹת, מֵּ לִּ ָהָיה ִמי ׁשֶ
ם ִלְסלַֹח. ָעַזר ִלי גַּ ָהָיה ִמי ׁשֶ

ּכוֹת ִטיפוֹת, ָהֶעְלּבוֹנוֹת ְוַהמַּ ל ַהלְּ ִמכָּ
ַאר ִלי ַרק ֶאל ּתוְֹך ַעְצִמי ִלְברַֹח. ִנׁשְ

י ֶאת  ְלתִּ י ִקבַּ לִּ ל ַהֲחֵבִרים ׁשֶ ִמכָּ
ַהּטוֹב,

ֶאת ַהִחּיּוְך ָנַתן ִלי ֶהָחֵבר ֲהִכי ָקרוֹב.

יָטב: ם ֶאת ַהמֵּ לָּ י ִמּכֻ ְלתִּ ִקבַּ
ר, ע ָהאֹׁשֶ נּות ְוֶאת ַמגַּ ֶאת ַהכֵּ

ֶמׁש ְוָיֵרַח ְוכוָֹכב, י ֶקֶרן ׁשֶ ְלתִּ ִקבַּ
ר. ֶאת ַקב ָהַרֲחִמים, ֶאת ַקב ַהּיֹׁשֶ

23. Friends
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השיר: דודו ברק 24. ְנִתיָבה
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.

ְרחוֹב, ָלָלה בָּ ִהיא ַהקְּ
ַלָּוה אוָֹתנּו. מְּ ׁשֶ

ִדיָחה ְוַהִחּדּוד, ִהיא ַהבְּ
אוֹן. ִאים בְּ ּשָׂ ַהנִּ

ָגאוֹן. לוֶֹחֶמת ְוחוֶֹלֶמת בְּ

ֶמר... ְנִתיב ַהזֶּ

ָעָרּה, ׂשְ ְוֵאׁש בִּ
ֵעיַנִים. ָרק ָלּה בָּ בָּ

ֵעָרה, בְּ עוָֹלה כַּ
ְלֶהֶבת ָיּה. מוֹ ׁשַ כְּ

ָרֵאל, ִהיא ֶאֶרץ ִיׂשְ
ַלִים. ִצּיוֹן ִוירּוׁשָ

ֶסף, ׁש ַהכֶּ גַּ יָעה ִממַּ ִהגִּ
ֵעת ַחָּיה, אן, כָּ כָּ

ִנָּיה. ן ְיהּוָדה. ֵאין ׁשְ ְנִתיָבה בֶּ

ֶמר... ְנִתיב ַהזֶּ

ְלָמ"ח, ִהיא ֶזֶמר ַהפַּ
ל ָהָאֶרץ, ִהיא ֶזֶמר כָּ

"ח ׁשָ עוֵֹלי תָּ ׁשְ ִממִּ
ַעד ּבוֲֹאָך ֲהלוֹם.

ּיוֹנּות, יר ַהצִּ ִהיא ׁשִ
ָפר ְוַהּתוֶֹצֶרת, ַהכְּ

ֶגב, ָרב ַהְרֵאל, ְקָרבוֹת ַהנֶּ ִמקְּ
מּול ָהֵרי ֱאדוֹם.

ָאז ְוַעד ַהּיוֹם. מֵּ ָהרּוַח ׁשֶ

ֶמר, ְנִתיב ַהזֶּ
ִזְמַרת ָהָאֶרץ,

ִליָטה ְוַהֲחלוֹם. ָהֲעִלָּיה ְוַהקְּ
ֶמר, ְנִתיב ַהזֶּ

ִדיָנה, ְנִתיב ַהמְּ
לוֹם. ָ ְלָחָמה ְוַהּשׁ ָהֲאָדָמה, ַהמִּ
לוֹם. ָ ְלָחָמה ְוַהּשׁ ָהֲאָדָמה, ַהמִּ

ָך, לְּ ִהיא ָהִעְבִרית ׁשֶ
נּו, לָּ ִהיא ָהִעְבִרית ׁשֶ
ּוק י ַהּשׁ ַפת ַאְנׁשֵ ִמּשְׂ

אוֹן. ְנתֵּ ְוַעד ַהפַּ

24. Netiva
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ן-ָאִב"י 25. ַאֲהַבת ִאיָתָמר בֶּ
     

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.

י ַלְמרוֹת ְרצוָֹנּה..." "ֶאת ֵלָאִתי ָאַהְבתִּ

ֲחבוֹא, מַּ ֶרת בַּ ֵלָאה סוֶֹגֶרת ּוְמֻסגֶּ
ֶניָה, ּה, ַצחוֹת פָּ ַער רֹאׁשָ ָחם ׂשְ פֶּ

ְלָבבֹו מּוָתּה בִּ ע הּוא ְלָהִמית דְּ בַּ ִנׁשְ
ב ֵאֶליָה. ל ְוׁשָ בּוָעתוֹ ִנְכׁשַ ׁשְ בִּ

ִנים לֹׁש ׁשָ ְכלוֹת ׁשָ ְוָאז, כִּ
ָהְלָכה ִהיא ַאֲחָריו,

ֲעמוִֹנים ֵמָאז ֶלְכּתוֹ פַּ
יָריו: נוְֹגִנים ָלּה ֶאת ׁשִ

י ַלְמרוֹת ְרצוָֹנּה... "ֶאת ֵלָאִתי ָאַהְבתִּ

יִני ֵלָאִתי - י ֲאַהְבתִּ ...כִּ
ַחַּיי ָלְך ּומֹוִתי".

י ׁשּוב ַיֲעבֹר ָעְרפִּ ה ְוֶרֶטט בְּ ִהנֵּ
ַעם, ל פַּ ָרה ָהַאֲהָבה ׁשֶ בְּ ֵאיָכה דִּ

ַלִים ִאיׁש ָטהוֹר, ָטהוֹר ִעיר ְירּוׁשָ בָּ
ַזַעם. ַאב בְּ אֹב כָּ ָאהֹב ָאַהב, כָּ

ַבר ַאֲהָבתֹו ְוֶזהּו דְּ
ָהָבה, לֶּ עוָֹלה בַּ

ְמָעה ְנִסיָכתֹו ר ׁשָ ֲאׁשֶ
ֵלָאה ָהֲאהּוָבה:

י ַלְמרוֹת ְרצוָֹנּה, "ֶאת ֵלָאִתי ָאַהְבתִּ
י ָלסּור ִלְמעוָֹנּה, ן ָיכְֹלתִּ ִמי ִיתֵּ

ְך, ל-כָּ ֲאִני אוֵֹהב אוָֹתְך כָּ
ְך, ל-כָּ ק אוָֹתְך כָּ ֲאִני נוֹׁשֵ

יִני, ֵלָאִתי -  לּו ֲאַהְבתִּ
ַחַּיי ָלְך ּומוִֹתי".

ְלָבִבי", ְוהּוא ָאַמר ָלּה: "ַאתְּ ׁשוֶֹכֶנת בִּ
יָתּה ּוְתׁשּוקוֶֹתיָה, ְוָצר ֲעֵלי בֵּ

ן-ָאִב"י, ַלַהט: "ִאיָתָמר", הּוא בֶּ ָחַתם בְּ
ָכה ֵאֶליָה. כֹה בָּ ִנים בָּ לֹׁש ׁשָ ׁשָ

ים ֵקץ ְלַחָּייו ׁש ָלׂשִ קֵּ בִּ
ר, חוֹ ַהקַּ ֶאְקדָּ בְּ

ְמעוָֹתיו, ר ָלּה ַנַחל דִּ ְוׁשָ
ר: ר ְוׁשָ ר ְוׁשָ ְוׁשָ

25. The love story of Itamar Ben Avi
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השיר: דודו ברק 26. ְיֵמי ֵלָאה
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. 

ים ְוִנְפָלאוֹת ַבְקׁשּו ִנסִּ ִאם תְּ
יְנַתִים, ְוַהָּיִמים, ְיֵמי ֵלָאה ָחְלפּו בֵּ
ָהרוֹת ָחִלים ְוַכנְּ נְּ יֶריָה כַּ ל ׁשִ ֵהן כָּ

ִים. ָים ַהמַּ עוָֹדם ׁשוְֹטִפים ְוִיְזְרמּו כְּ

ּמּו ַהָּיִמים... ָבר תַּ כְּ

ים ָהיּו ְמאֹד, ֻכלִּ ְיֵמי ֵלָאה תְּ
ֶלא, יִרים ְוֶאֶלף פֶּ ֶמׁש ְוׁשִ ָהיּו ָלּה ׁשֶ
ילוֹת לֵּ ֲאִני ׁשוֵֹמַע ֵאיְך נוְֹגִנים ֵהם בַּ
ֶהם ֲאִני עוֹד ֶיֶלד. י בָּ לִּ ֲחלוֹמוֹת ׁשֶ בַּ

ּמּו ַהָּיִמים ָבר תַּ כְּ
ר ָיפּו ְמאֹד ֲאׁשֶ

ַעם, ְוַתּמּו ִנְפְלאוֹת ֵלָאה ִמפַּ
יר ִ ַאְך ַנֲחֵלי ַהּשׁ

ם ִלְנּדֹד ר ַנְפׁשָ ֲאׁשֶ
מוֹ ֶאְתמוֹל. ים כְּ ֻכלִּ עוָֹדם תְּ

ים ְוִנְפָלאוֹת, ֲחלוִֹמי ִנסִּ בַּ
ַמִים, ֵלָאה רֹוֶקֶמת ְוֵעיֶניָה אוֹר ׁשָ

ְנָחִלים ּוְנָהרוֹת יֶריָה כִּ ְוָכל ׁשִ
ִים. מַּ בַּ ק ָלֶאֶבן ׁשֶ ר סוָֹדם ִיְמתַּ ֲאׁשֶ

ּמּו ַהָּיִמים... ָבר תַּ כְּ

ים ָהיּו ְמאֹד, ֻכלִּ ְיֵמי ֵלָאה תְּ
ֵדָרה ָצְבעּו ָלּה  ָתִוים ֶאת ַהּשְׂ ם ַהסְּ גַּ

ֵכֶלת, תְּ
ר ִהְזִמין אוָֹתּה ִלְרקֹד ְוָהָאִביב ֲאׁשֶ

ֶחֶלד. א ַהְרֵחק בַּ ֶאת ִמְזמוֶֹריָה ָאז ָנׂשָ

ּמּו ַהָּיִמים... ָבר תַּ כְּ

26. Day’s of Leah
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אר השיר: דודו ברק 27. ֲעִגיֵלי ַדמָּ
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.

יָרה ַאְדמוֹן  רוָֹנּה אוְֹמִרים ׁשִ ּוִמגְּ
ּוְזִעיָרא.

ּה ְגבָּ ן ַהּמֻ ְוַעל ַהכַּ
ים ְלֶפֶלא ִוים ָרבִּ תָּ

ּה ִנְבָרא. ר ִאתָּ יר ֲאׁשֶ ִ ְוָכל ִמּלוֹת ַהּשׁ

יָמן... ֶרת ִמתֵּ מֶּ ַהזַּ

ְזמוֹר ַהּגוֶֹאה ּוַבמִּ
ֶמר, ַמת ְנִסיְך ַהזֶּ ִנׁשְ

ֶרְך ָהעֹו דֶּ ר ָהָיה ָלּה ְלָמאוֹר בַּ ־ֲאׁשֶ
ָלה.

ְוִהיא ֵאָליו ֶלָהָבה,
יָריו עוֶֹרֶמת ִהיא ֶאת ׁשִ

דוָֹלה. דוֹל, ְלַאֲהָבה גְּ ְלֵזר ֶאָחד גָּ

יָמן... ֶרת ִמתֵּ מֶּ ַהזַּ

ָבן ָחּה ַהלָּ ְטבָּ ִממִּ
אוֹתוֹ ֻקְמקּום קוֵֹרא ָלּה,

ן. ְרַמן ּופֶּ לוֹן ֵיׁש ַאְלתֶּ סָּ בַּ ְפִרָּיה ׁשֶ סִּ בַּ
ּה ְגבָּ ן ַהּמֻ ְוַעל ַהכַּ
ִצּיּור ָהִרים ָוֶסַלע

יָמִנָּיה ּפוַֹסַעת ָלּה ָהֵכן. ּוְדמּות תֵּ

ֵבד ֲארוָֹנּה ַהכָּ בַּ
י, ְמלוֹת ְקִטיָפה ָוֶמׁשִ ׂשִ

ל ֲעִגיֵלי  יִטים כָּ ְכׁשִ ּוְבֵתַבת ַהתַּ
אר. ַדמָּ

ָטן ַחּלוָֹנּה ַהקָּ בְּ
ת יר יוֶֹרׁשֶ ִ ִצּפוֹר ַהּשׁ

ר. ר ָאִביָה ׁשָ ּגּוִנים ֲאׁשֶ ל ַהנִּ ֶאת כָּ

יָמן, ֶרת ִמתֵּ מֶּ ַהזַּ
ָמן, ת ָהַאְרגָּ נַּ ׁשוֹׁשַ

ל. יר ַהלֵּ ִנּיוֹת ְוׁשִ לָּ ה כַּ יׁשָ ַמגִּ
ר ָ ּוְלָך ָהִאיׁש ַהּשׁ

אר, ל ֲעִגיֵלי ַדמָּ ַעל כָּ
ָרֵאל. ֶרת-ַעד ֵמֵאֶרץ ִיׂשְ ִהיא ַמְזכֶּ

בוֹהוֹת ימוֹת ַהגְּ מּול ַהבִּ
אוֹתוֹ ָקָהל קוֵֹרא ָלּה

27. The earings of Damar
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יָמן ת תֵּ נַּ השיר: דודו ברק 28. ׁשוֹׁשַ
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.

ֶנה ּבוֵֹקַע ׁשּוב ַהסְּ
ּוַמְעָין נוֵֹבַע,

ָמִרים ּוָמן ֲאִני טוֶֹעֶמת תְּ
ּוֵמִיֵמי צּוִרים לוֶֹגֶמת.

ֶאל סּוָפה ִנְקַלַעת,
ֶמת, ָהרּוַח ִמְתַעצֶּ

ימוֹן ֲאִני ִנְכַנַעת, ַלְיׁשִ
ָקִלים חוֶֹלֶמת. ַעל ְנֵוה דְּ

קוֹל ָרחוֹק...

ַהְרֵחק עוִֹדי ּפוַֹסַעת,
ַעת, סוֶֹעֶרת ְוִנְרגַּ

הוֹת, ע ִאמָּ ֶאל ַאְרבַּ
ע ִאּמוַֹתי ֲאִני נוַֹסַעת. ֶאל ַאְרבַּ

ר, ׁשֶ ַנף ַהנֶּ לֹא ַעל כְּ
ֶסם, לֹא ַעל ַמְרַבד ַהקֶּ

ֶאל ֶאֶרץ אוֲֹהַבי,
ֶאל ֶאֶרץ ֲאבוַֹתי ֲאִני ִנְכֶנֶסת.

קוֹל ָרחוֹק...

יָמן ְוֶאֶרץ ֶנֶגב, תֵּ
לּוַח, ָמחוֹז ָרחוֹק ׁשָ

ָנ"ְך ית ְוַהתָּ מוֶֹלֶדת ָהֵראׁשִ
ין ְיִריעוֹת ָהרּוַח. בֵּ

ם ֲאִני נוֶֹדֶדת, ׁשָ
אוֶֹחֶזת ֵנֶבל ַמִים,

ְרָחִבים ֲאִני אוֶֹבֶדת, מֶּ בַּ
ַמִים. ע רּוחוֹת ׁשָ ין ַאְרבַּ בֵּ

ר, ְדבָּ קוֹל ָרחוֹק עוֶֹלה ִמן ַהמִּ
ַחר, ַ אוֹר ַהּשׁ ָנכוֹן כְּ

ַאְבָרָהם, ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב קוְֹרִאים 
אן. ִמכָּ

ר, ְדבָּ קוֹל ָרחוֹק עוֶֹלה ִמן ַהמִּ
י לֹא ָנָחה, לִּ י ׁשֶ ַנְפׁשִ

הּו קוֵֹרא ִלי: "ּבוִֹאי, ִמיׁשֶ
יָמן, ת תֵּ נַּ ׁשוֹׁשַ
יָמן, ת תֵּ נַּ ׁשוֹׁשַ

יָמן". ת תֵּ נַּ ׁשוֹׁשַ

28. Rose of Yemen
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ִוי י ְיהּוָדה ַהלֵּ השיר: דודו ברק 29. ַרבִּ
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". 

י ָאַמר: "ִצּיוָֹנה". בִּ ׁשְ ַהתִּ
ין. דִּ ִוי ָנַהג כַּ ַהלֵּ

ְוִנְפַרד ִמּדוֹן ְודוָֹנה
ל ַהְּיהּוִדים. ּוִמכָּ

ֵעֶרְך ה בְּ ָעה ַקלָּ ָנח ׁשָ
ֵכָנה. ְ טוֵֹלדוֹ ַהּשׁ בְּ
ֶרְך ְוַאַחר ָיָצא ַלדֶּ

ה. ה ְקַטנָּ ִפלָּ ּוְבִפיו תְּ

נּו... הוֹ ַרבֵּ

ְוַעל ְיהּוֵדי קוְֹרדוָֹבה
ָמָתם. ֵרְך, ַעל ִנׁשְ הּוא בֵּ
ָכה ָלשַֹׂבע, כֹה בָּ הּוא בָּ

י ַהָּים. לֵּ ַיַחד ִעם גַּ
ִרָּיה ַסְנדְּ בוֹאוֹ ַלֲאֶלכְּ בְּ
יר. אי ָחַרז עוֹד ׁשִ ַודַּ בְּ

ְנְדִרָּיה, ִהיא ָהְיָתה לוֹ ְלַקפַּ
ַדְרּכוֹ ָלִעיר ָקִהיר. בְּ

נּו... הוֹ ַרבֵּ

ִעיר טּוֶדָלה, ֶזה ָהָיה בָּ
ִהיר, אּוַלי קוֵֹדר. יוֹם בָּ

ֶוה ָלּה? ִמי ִיְדֶמה ָלּה? ִמי ִיׁשְ
ּה נוַֹלד ַהְמׁשוֵֹרר. בָּ

ֶלְך ַחְצרוֹת ַאְרמוֹן ַהמֶּ בְּ
יֵרי ּדוִֹדים. ר ׁשִ הּוא ָקׁשַ
ֶלְך: ָכל ַהפֶּ מוֹ ָיָצא בְּ ׁשְ

"ַהְמׁשוֵֹרר ַהְּיהּוִדי". 
לוֹם..."( ֲאִלי ִלׁשְ ׁשְ )"ִצּיוֹן ֲהלֹא תִּ

ִוי, נּו ְיהּוָדה ַהלֵּ הוֹ ַרבֵּ
ה ְותֹף ִמְרָים. ּנוֹר ַאתָּ ְלִצּיוֹן כִּ

ִבי? ֵאיְך ָהַלְכנּו ַאֲחֶריָך ׁשֶ
ֲאָנָחה, ִמָּים ֶאל ָים. ְמָחה, בַּ ׂשִ בְּ

ָרָנָדה ָאז ִהְדִרים הּוא ֶאל גְּ
ר. ן ֶעְזָרא ׁשָ ּוְלִאבְּ

ְרּכוֹ ָנָדָדה ְך דַּ ַאַחר כָּ
ר. ְלֶסִביְלָיה, ֶאל ַהּשַׂ

ְמָלִכים ִהְצִליף הּוא ֶצֶלף בִּ
ים. עֶֹקץ ַעְקַרבִּ מוֹ בְּ כְּ
ּוְבַלְיָלה, ַלְיָלה ֶאֶלף,

י. בִּ ׁשְ ַגׁש ֶאת ַהתִּ הּוא פָּ

נּו... הוֹ ַרבֵּ

ב ָלֶבַטח ֵיׁש אוְֹמִרים, ָיׁשַ
ָקִהיר ַהֲהדּוָרה. בְּ

ֵיׁש אוְֹמִרים, ִנְרַמס ְלֶפַתע
יָרה. בִּ מּול ַהּכֶֹתל בַּ

ַתב ִלְכבוֹד ַהַּיִין, יר כָּ ׁשִ
יר ַלָּים. יר ַלֵּיֶצר, ׁשִ ׁשִ
ַלִים, ַתב ִלירּוׁשָ יר כָּ ׁשִ

ם:  לָּ ִרים ּכֻ ְואוֹתוֹ ׁשָ
לוֹם..."( ֲאִלי ִלׁשְ ׁשְ )"ִצּיוֹן ֲהלֹא תִּ

נּו... הוֹ ַרבֵּ

29. Rabbi Yehudah Halevy
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השיר: דודו ברק 30. ֵלְך ְלָך
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.

ֵלְך ְלָך
תּוִלים ֶרם ֲעָנִבים ׁשְ ֶאל כֶּ

ֵלְך ְלָך
ָחִלים ל ַהנְּ ם ֵיְלכּו כָּ ְלׁשָ

ֵלְך ְלָך
ָחִלים ל ַהנְּ ם ֵיְלכּו כָּ ְלׁשָ

ים ֻחלִּ ַמִים ַהכְּ ָ ְוַהּשׁ
עוִֹלים. ׁשְ ל ַהמִּ ין כָּ ַהְרֵחק בֵּ

ֵלְך ְלָך
ֵלְך ְלָך,

ָך, לְּ ָרִכים ׁשֶ ל ַהדְּ כָּ
ָך, לְּ ל ָהעוָֹלם ׁשֶ כָּ

ָך ַעד יוֹם מוְֹתָך. לְּ ׁשֶ

ֵלְך ְלָך
יָרה ע ִצּפוֹר ׁשִ סַּ ם תִּ ְלׁשָ

ֵלְך ְלָך
ֶרְך ֶאֶרץ ַהּתוָֹרה ֶאל דֶּ

ֵלְך ְלָך
ֶרְך ֶאֶרץ ַהּתוָֹרה ֶאל דֶּ
כוָֹרה ֵרי אוָֹתּה ַהמְּ ַאׁשְ

ם ֶאְקָרא. ר אוְֹתָך ְלׁשָ ֲאׁשֶ

ֵלְך ְלָך
ֵלְך ְלָך,

ָך, לְּ ָרִכים ׁשֶ ל ַהדְּ כָּ
ָך, לְּ ל ָהעוָֹלם ׁשֶ כָּ

ֵלְך ְלָך. 

ֵלְך ְלָך
ִמָּים ֶאל ָים ֵמַהר ֶאל ַהר

ֵלְך ְלָך
ר אַֹמר קוֹם ֲאׁשֶ ֶאל ַהמָּ

ֵלְך ְלָך
ר אַֹמר קוֹם ֲאׁשֶ ֶאל ַהמָּ

ר ין ְנאוֹת ִמְדבָּ ם בֵּ ֵאי-ׁשָ
ר. כָּ ֶאֶרץ ַהכִּ ַהְרֵחק בְּ

ֵלְך ְלָך
ֵלְך ְלָך,

ָך, לְּ ָרִכים ׁשֶ ל ַהדְּ כָּ
ָך, לְּ ל ָהעוָֹלם ׁשֶ כָּ

ָך ַעד יוֹם מוְֹתָך. לְּ ׁשֶ

ֵלְך ְלָך
ֵלְך ְלָך,

ָך, לְּ ָרִכים ׁשֶ ל ַהדְּ כָּ
ָך, לְּ ל ָהעוָֹלם ׁשֶ כָּ

ָך ַעד יוֹם מוְֹתָך. לְּ ׁשֶ

30. Go your way
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השיר: דודו ברק 31. ֶאֶרץ ְמכוָֹרה
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.

ְבנּו, ְמכוָֹרה, ֵאַלִיְך ׁשַ
ֵבל, ְנפוֹת תֵּ ע כַּ ֵמַאְרבַּ

ֵצל. מֵּ רוֹׁש ְותֶֹמר ׁשֶ ְך ָלַטַעת בְּ בָּ
ְבנּו, ְמכוָֹרה, ֵאַלִיְך ׁשַ
ל, יר ַהלֵּ ר ָלְך ׁשִ ְלַזמֵּ

ל, לֵּ לוֵֹמְך ֵמעֶֹמק ֵלב ְלִהְתפַּ ִלׁשְ
ל. לֵּ לוֵֹמְך ֵמעֶֹמק ֵלב ְלִהְתפַּ ִלׁשְ

ֶאֶרץ ְמכוָֹרה,
ֶרת ְוָזָרה, ּכֹה ֻמכֶּ

ם )ְלִהְת ׂשֵּ ־ֲאפָֹרה ּומּוָאָרה ְלִהְתבַּ
ם(, ׂשֵּ בַּ

ֶאֶרץ ַנֲעָרה,
ִביָרה ְפָחה ְוַהגְּ ִ ַהּשׁ

ם, ֵ ה ַהֲהדּוָרה ְיַפת ַהּשׁ יׁשָ ׁשִ ַהקְּ
ם(. ֵ ה ַהֲהדּוָרה ְיַפת ַהּשׁ יׁשָ ׁשִ )ַהקְּ

ֶאֶרץ ְמכוָֹרה,
ַעל ַהּטוֹב ְוַעל ָהַרע,

בּוָרה ְוַהּמוֵֹפת  ַעל ָהעֹז ְוַהגְּ
)ְוַהּמוֵֹפת(,

ֶאֶרץ ְיָקָרה,
ָעָרה, ֵעין ַהסְּ ם בְּ גַּ

ָּין ְוֵיׁש ׁשוֵֹפט, ין ְוֵיׁש דַּ ֵיׁש ָלְך דִּ
ָּין ְוֵיׁש ׁשוֵֹפט(. ין ְוֵיׁש דַּ )ֵיׁש ָלְך דִּ

ֶאֶרץ ֲאהּוָבה,
ׁשּוָבה, ין ִחיָדה ּוֵבין תְּ בֵּ

ִנים ֵאין ְספֹר  ֵאיָבה ׁשָ ְמֻגֶּדֶרת בְּ
ִנים ֵאין ְספֹר(, )ׁשָ

ֶאֶרץ ְועוֹד ֵאיְך,
ְרֵּבְך אּו ִמקִּ ֵאיְך ֶזה בָּ

אוְֹרֵרְך ּוְמָבְרֵכְך ִמּדוֹר ְלדוֹר,
)אֹוְרֵרְך ּוְמָבְרֵכְך ִמּדוֹר ְלדוֹר(.

י, ְפַאְרתִּ ֶאֶרץ תִּ
ִחּיּוַכי ְוִדְמָעִתי,

ְמָחִתי  ר ֶאת ׂשִ ְיגוִֹני ֲאׁשֶ
י ָיָדיו לוֵֹפת, תֵּ ׁשְ בִּ

ֶאֶרץ ְמכוָֹרה,
ַעל ַהּטוֹב ְוַעל ָהַרע,

בּוָרה ְוַהּמוֵֹפת, ַעל ָהעֹז ְוַהגְּ
בּוָרה ְוַהּמוֵֹפת(. )ַעל ָהעֹז ְוַהגְּ

ְבנּו... ֵאַלִיְך ׁשַ

31. Homeland
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ֶכם השיר: דודו ברק 32. ְוׁשּוב ִאתְּ
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 

מה בכך: מילים ולחן - עממי.

ֶכם ְוׁשּוב ִאתְּ
ִית ַהּמּוָאר, בַּ בַּ

ֶכם  ְוׁשּוב ִאתְּ
ֶרְך ֵאין ַאֶחֶרת, י דֶּ כִּ

ַוֲאֵליֶכם
ר. יֵרנּו ֶזה יּוׁשַ ׁשִ

ֶכם ְוׁשּוב ִאתְּ
חֹל, ִלְנׁשֹם ֶאת ַהכָּ

ֶכם ְוׁשּוב ִאתְּ
ֶרת, כֶּ ֶרְך ַהּמֻ דֶּ בַּ

ה יוְֹמֶכם ִהנֵּ
זוֵֹרַח ְוָגדוֹל.

ֶכם... ְוׁשּוב ִאתְּ

ֶכם ְוׁשּוב ִאתְּ
ִעם ֶעֶרב ִנְתעוֵֹרר

ֶכם ְוׁשּוב ִאתְּ
נּו ַיַחד, לָּ ַמח ּכֻ ִנׂשְ

יְרֶכם ּוְלׁשִ
ְזמוֹן חוֵֹזר. יב פִּ ָנׁשִ

ֶכם... ְוׁשּוב ִאתְּ

ֶכם  ְוׁשּוב ִאתְּ
אוֹר, ֵנֵצא ִלְראוֹת בָּ

ֶכם ְוׁשּוב ִאתְּ
ְיָלה, ל ַהלַּ ִנְרקֹד ֶאת כָּ

י ֲאֵליֶכם כִּ
ָרִצינּו ַלֲחזֹר.

ֶכם ְוׁשּוב ִאתְּ
ִעם ֶעֶרב ִנְתעוֵֹרר,

ֶכם ְוׁשּוב ִאתְּ
נּו ַיַחד, לָּ ַמח ּכֻ ִנׂשְ

יְרֶכם ּוְלׁשִ
ְזמוֹן חוֵֹזר. יב פִּ ָנׁשִ

ֶכם ְוׁשּוב ִאתְּ
ֶכם ְוׁשּוב ִאתְּ

לוֹם ֲעֵליֶכם ְוׁשָ
נּו, לָּ ְוָעֵלינּו, ַעל ּכֻ

ֶכם ְוׁשּוב ִאתְּ
ֶכם ְוׁשּוב ִאתְּ

ֶכם לָּ ֲאַנְחנּו ׁשֶ
נּו. לָּ יִרים ׁשֶ ִ ְוכֹל ַהּשׁ

32. With you again
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ָכה? ה כָּ השיר: דודו ברק 33. ָלמָּ
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.

רֶֹגז? ה בְּ ָלמָּ
לֹא יוַֹדַעת

ם. לָּ רֶֹגז ִעם ּכֻ בְּ
רֶֹגז? ה בְּ ָלמָּ

ה רֶֹגז ָלמָּ בְּ
רֶֹגז ְלעוָֹלם. בְּ

דוִֹלים... ָכה ַהגְּ ה כָּ ָלמָּ

ה יוֹיוֹ? ָלמָּ
לֹא יוַֹדַעת

יוֹיוֹ ֶזה ֶנְחָמד.
ה יוֹיוֹ? ָלמָּ

ה יוֹיוֹ ָלמָּ
ן ִלי עוֹד ֶאָחד. תַּ

ה רּוִתי? ָלמָּ
לֹא יוֵֹדַע

יד ְלָך. לֹא ַאגִּ
ה רּוִתי? ָלמָּ

ה רּוִתי ָלמָּ
ִביְלָך. ׁשְ ִהיא לֹא בִּ

דוִֹלים. ָכה ַהגְּ ה כָּ ָלמָּ

ָכה? ה כָּ ָלמָּ
לֹא יוַֹדַעת

ָכה ְסָתם אּוַלי. כָּ
ָכה? ה כָּ ָלמָּ

ה ָכה ָלמָּ כָּ
י. ָבר ִנְמַאס ִלי, דַּ כְּ

ְוָקא? ה דַּ ָלמָּ
לֹא יוַֹדַעת

יז. ְוָקא ְלַהְרגִּ דַּ
ְוָקא? ה דַּ ָלמָּ

ה ְוָקא ָלמָּ דַּ
ְוָקא ְלַהְכִעיס. דַּ

דוִֹלים ָכה ַהגְּ ה כָּ ָלמָּ
ׁשוֲֹאִלים ְוׁשוֲֹאִלים

ִלים ִלי ֶאת ַהּמַֹח? ְונוָֹרא ְמַבְלבְּ

ה ּכוַֹבע? ָלמָּ
לֹא יוַֹדַעת

ל ְסָתם. ּכוַֹבע ֶטְמבֶּ
ה ּכוַֹבע? ָלמָּ

ה ּכוַֹבע ָלמָּ
ִביל ַהָּים. ׁשְ ְסָתם בִּ

33. Why so?
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ֶנה קָּ ָרִחים בַּ השיר: דודו ברק 34. פְּ
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!!!

ַהַחָּיִלים ָלִעיר
ַעם ָרב יעּו בְּ ַיגִּ

יר ִעם ְנָערוֹת ָוׁשִ
ְרֵחי-ָזָהב, ְוִעם פִּ

ר ֶאְתמוֹל ְוָכל ֲאׁשֶ
כוֹל ָיַדע ַמְכאוֹב ּוׁשְ

ֶכת ּוְקָרב. לֶּ לֹא עוֹד ֵיַדע ׁשַ

ה ְלָרִפיַח... ין ַעזָּ ֶמׁש ִיּדֹם בֵּ ֶ ַהּשׁ

ָאִביב ִנְרָּדם ׁשֶ כְּ
ִחָּורוֹן ֵיעוֹר בְּ

ם דוֹת ָהֵאׁש ִיתַּ ׂשְ בִּ
ָרב ָהַאֲחרוֹן, ַהקְּ

ר ּובֶֹקר ֶנְהדָּ
ְקָעה ָלָהר ִמן ַהבִּ

רֹן. ֶזֶמר, בְּ ָאז ַיֲעֶלה בְּ

ה ְלָרִפיַח, ין ַעזָּ ֶמׁש ִיּדֹם בֵּ ֶ ַהּשׁ
ת ַהֶחְרמוֹן, ְסגַּ ין ַעל פִּ ָיֵרַח ַיְלבִּ
ִריַח, צְּ ֶנה ּוָבנוֹת בַּ קָּ ָרִחים בַּ פְּ

ָהמוֹן. ָיׁשּובּו ָלִעיר ַחָּיִלים בְּ

ה ה ַאַחת ְקַטנָּ ַיְלדָּ
ּוְבָיָדּה ֵזִרים

ָבָנה ָלִעיר ַהלְּ
יִרים, ׁשִ ֵצא ָאז בְּ תֵּ

ׁש ּוְלַחָּיל ִנְרגָּ
ׁש, דַּ ים ַסְביוֹן בַּ ׂשִ תָּ

ִהיִרים. ַמִים ּכֹה בְּ ָ ְוַהּשׁ

ה ְלָרִפיַח... ין ַעזָּ ֶמׁש ִיּדֹם בֵּ ֶ ַהּשׁ

34. Flowers in the gun barrel
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ַאֲהָבה פוֹן בְּ השיר: דודו ברק 35. ַלצָּ
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.

פוֹן... יר ַלצָּ ֶאֶלף ׁשִ

ֶמׁש ָיִציץ ַחְיָכִני, ֶ יוֹם ָיבוֹא ְוַהּשׁ
ָלִגים ֵמָהִרים ְ ֵיְרדּו ַהּשׁ

ְרֵחי ִצְבעוִֹני ין פִּ ּוְפָלִגים ִיְזְרמּו בֵּ
ִרים. ים, ַהקָּ ֻחלִּ ִביִלים ַהכְּ ׁשְּ בַּ

ְיָתה חוְֹזִרים, , ֲאִני ְוַהחֶֹרף ַהבַּ ַאתְּ
פוֹר. לוֹם ָלְך ַמְמֶלֶכת ַהכְּ ׁשָ

ָהִרים, פוֹן, ִנְתָרֶאה בֶּ ַחָּיֵלי ַהצָּ
ָאה ַנֲחזֹר. ָנה ַהבָּ ָ ּשׁ בַּ

פוֹן... יר ַלצָּ ֶאֶלף ׁשִ

ֶמׁש ִחּיּוְך ַאֲחרוֹן ַלֶחְרמוֹן ֶ ַהּשׁ ׁשֶ כְּ
ל ְסָתו, יוֹם רּוַח ׁשֶ ַלח בְּ ׁשְ תִּ

פוֹן, ִפּקּוד ַהצָּ ְיַצְלֵצל ֵטֵלפוֹן בְּ
ו. ֶזה ֲאַנְחנּו ֵמֵעֶבר ַלקַּ

ם ַאְרמוֹן , ֲאִני ְוַהחֶֹרף ַנְזִמין ׁשָ ַאתְּ
ַעל ַהר ֲעָרֶפל ְוָעָנן,

ָהמוֹן ם ָחָצב ְוַכְרּכֹם ִיְפְרחּו בְּ ׁשָ
ָלָבן. ְלחּו בְּ ִחּיּוִכים ִיׁשְ

פוֹן ִמּגוָֹלן ַעד ֶחְר יר ַלצָּ ־ֶאֶלף ׁשִ
מוֹן,

ֶרת ְוַעד ָלָרָמה, נֶּ ַעד כִּ
יל ְלַעּמוֹן, יר ַיְעפִּ ִ ר ְוַהּשׁ ְנַזמֵּ

ָמָמה. ְ ר ַהּשׁ ְיַהְדֵהד ַעד ִמְדבַּ

ֲעמוֹן ל ֶקַרח ִלְצִליל פַּ ִמְזֶחֶלת ׁשֶ בְּ
ְלָוה, ׁשַ יֵרנּו עוֶֹנה בְּ ׁשִ

בוֹר ְוַעְצמוֹן ְלּבַֹע, תָּ ס ַעל גִּ ְנַטפֵּ
יַרת ַחָּיִלים ְמַלָּוה. ְוׁשִ

פוֹן ָהָרחוֹק יַרת ַהצָּ ְמַלָּוה ֶאת ׁשִ
ֶבת ָוקֹר, ל ֶאֶרץ נוֹׁשֶ ׁשֶ

נּו ִלְצחוֹק ם ְוַתְדִליק ֶאת ִלבֵּ ַחמֵּ תְּ
ב רּוַח ָאפֹר. ְוָתֵמס ַמצַּ

35. To the north with love
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השיר: דודו ברק 36. ַסֶּיֶרת-ֱאגוֹז
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".

ה ְקָצת ָעָבה ְלַסֶּיֶרת-ֱאגוֹז ֵיׁש ְקִלפָּ
ל ָזָהב ַוֲהמוֹן ַאֲהָבה. ַאְך ֵלב ׁשֶ

ְתֵכֶלת, ּטוְֹבִלים ַרק בִּ ים ַהָּיִמים ׁשֶ ַרבִּ
יר, ׁשִ ם ִלְפצַֹח בְּ ר טוֹב ָהָיה בָּ ֲאׁשֶ

ה ם ֶאת ֵאלֶּ ְבָרֵתנּו ִנְזּכֹר בָּ ַאְך ַעל דִּ
ר אוֹר ַהּיוֹם ׁשּוב ָלֶהם לֹא ָיִאיר. ֲאׁשֶ

ֶמׁש ׁשוַֹקַעת ֶ ָבר ַהּשׁ ָהר כְּ ְלַמְעָלה בָּ
ל ֶעֶרב ּפוֵֹרץ ִמן ַהחֹם, ְורּוַח ׁשֶ
ֶרְך יוַֹדַעת, ַסֶּיֶרת-ֱאגוֹז ֶאת ַהדֶּ

ְלׁשֹם. ם ׁשִ ם ֶאְתמוֹל, גַּ ּה ִהיא ָהְלָכה גַּ י בָּ כִּ

ה ְקָצת ָעָבה ְלַסֶּיֶרת-ֱאגוֹז ֵיׁש ְקִלפָּ
ל ָזָהב ַוֲהמוֹן ַאֲהָבה. ַאְך ֵלב ׁשֶ

ֶמׁש ׁשוַֹקַעת ֶ ָבר ַהּשׁ ָהר כְּ ְלַמְעָלה בָּ
ל ֶעֶרב ּפוֵֹרץ ִמן ַהחֹם, ְורּוַח ׁשֶ
ֶרְך יוַֹדַעת, ַסֶּיֶרת-ֱאגוֹז ֶאת ַהדֶּ

ְלׁשֹם. ם ׁשִ ם ֶאְתמוֹל, גַּ ּה ִהיא ָהְלָכה גַּ י בָּ כִּ

יָנַתִים ָבר ָעְיָפה בֵּ ְרּכוֹ כְּ דַּ ל ִמי ׁשֶ כָּ
ְיָלה קוֵֹדר ִמּיוֹם ְמָפֵרְך ּוִמלַּ

ְבָעַתִים, ָמָחר ְיַחֵּיְך לוֹ ַהּיוֹם ׁשִ
חוֵֹזר. ת ַהַחָּיל ׁשֶ ִהלַּ י זוֹ תְּ כִּ

ה ְקָצת ָעָבה ְלַסֶּיֶרת-ֱאגוֹז ֵיׁש ְקִלפָּ
ל ָזָהב ַוֲהמוֹן ַאֲהָבה. ַאְך ֵלב ׁשֶ

ִנית ְוַתּפּוַח ֵעי-ַחמָּ ינוֹת ַמטָּ בֵּ
קּוָחה ְוַהּדֶֹפק הוֵֹלם, ָהַעִין פְּ

ְדרוֹן ָהֲאִויר ׁשּוב ָמתּוַח, מִּ אּוַלי בַּ
ָבר חוֵֹלם. ּמּול כְּ מִּ ב ׁשֶ ֲאָבל ַהּמוֹׁשָ

ּיּור ֶאל ָהעֶֹמק, ְיָלה ַיְחּדֹר ַהסִּ ַהלַּ
ן, ָמָחר ׁשּוב ִיְצַלח ֶאת ֵמיֵמי ַהַּיְרדֵּ

ְוׁשּוב ַיֲחזֹר ֶאל ַהּסּוף ְוַהּגֶֹמא
ן. ּבֶֹקר ָחָדׁש ַעל ָהָהר ְיַנגֵּ ׁשֶ כְּ

36. The “Egoz” commando unit
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ָרֵאל לוֹם ַעל ִיׂשְ השיר: דודו ברק 37. ׁשָ
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.(

לוֹם ָיבוֹא ָחר ׁשָ ִאם ַלמָּ
ּמּו ַהּדוֹרוֹת, ַעד תַּ

ִמן ָהָרָמה ַעד ַהר ְנבֹו
ַהְדִליקּו ְמדּורוֹת,

לוֹם יֹאַמר ָאז ַהר ֶאל ַהר ׁשָ
דוֹל ָיֵהל ְואוֹר גָּ

ּיוֹם ָחָדׁש ִיְזַרח ָמָחר ׁשֶ כְּ
ָרֵאל. ית ִיׂשְ ל בֵּ ַעל כָּ

לוֹם... לוֹם, ׁשָ ׁשָ

ְרחוֹבוֹת ַהְדִליקּו אוֹר בָּ
ִעיר, רּו בָּ יר ַזמְּ ְוׁשִ

ְקווֹת ל ַהתִּ ֵני כָּ ָמָחר ַעל פְּ
ִהיר, ַיְפִציַע יוֹם בָּ

יהּו ָאז וָֹבִכים ַיְגבִּ ִמּשׁ
ִרּבוֹא יוֵֹני-ָלָבן

ז ֶמׁש ְנִקָּיה ִמפָּ ְוׁשֶ
ְקָרא ִמּתוְֹך ָעָנן: תִּ

לוֹם, לוֹם, ׁשָ ׁשָ
ָרֵאל, לוֹם ַעל ִיׂשְ ׁשָ

ל, יֵרי ַהלֵּ ִאְמרּו, ִאְמרּו ׁשִ
ָרֵאל! לוֹם ַעל ִיׂשְ לוֹם, ׁשָ ׁשָ

ל ָזָהב ָּיִאיר יוֹם ׁשֶ ׁשֶ כְּ
ָהר ּוָבָרָמה, בָּ

ְרקּו ֵמֵאׁש ּוְקָרב ֲחגוֹר פָּ
ְלָחָמה, ּוִמן ַהמִּ

ֲעדּו ֵזִרים ָאדֹם, ָלָבן,
יָרה ׁשִ ּובוֹאּו בְּ

ן לָּ ָרְך ּכֻ ִעם ַנֲערוֹת ַהכְּ
ָלִעיר ַהּמּוָאָרה.

לוֹם... לוֹם, ׁשָ ׁשָ

37. Shalom al Yisrael
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השיר: דודו ברק 38. ֶאל ָהאוֹר
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.

ְמבוֹא ָהִעיר... בוֹא בִּ נָּ ּוְכׁשֶ

ַחר, ַ ַאֶּיֶלת ַהּשׁ
ַאֶּיֶלת ָהאוֹר,

ה ָמָחר ִעם ָהֵנץ ַהַחמָּ
ַנֲחזֹר.

ָרָאה ְוָאַמר ָלנּו טוֹב, ָהָיה ׁשֶ
ם ַיֲעקֹב, לַּ ָנִביא אוֹ ַמְלָאְך ִמּסֻ

ָרִכים ָהְרָחבוֹת, דְּ ִפית בַּ צָּ ְוַאתְּ ׁשֶ
בוֹת. בוֹת, ֶמְרכָּ ֵאַלִיְך ָנבוֹא ֶמְרכָּ

ְמבוֹא ָהִעיר... בוֹא בִּ נָּ ּוְכׁשֶ

ַחר, ַ ַאֶּיֶלת ַהּשׁ
ַאֶּיֶלת ָהאוֹר,

ל טַּ ָיָפה ַאתְּ בַּ
הוֹר. חוֹק ַהטָּ ּוַבצְּ

ה ַעד ַלּיוֹם ֶהָחָדׁש, ֶרְך ַרבָּ ַהדֶּ
ַבׁש, ה ַעד ִמְכֶוֶרת ַהדְּ ֶרְך ַרבָּ ַהדֶּ

ֵלווֹת, ְ ָבעוֹת ַהּשׁ ה ַלגְּ ֶרְך ַרבָּ ַהדֶּ
בוֹת. בוֹת, ֶמְרכָּ ִאים ֶמְרכָּ ֲאַנְחנּו בָּ

ְמבוֹא ָהִעיר בוֹא בִּ נָּ ּוְכׁשֶ
יר, יִרי ָלנּו ׁשִ ׁשִ אי תָּ ַודַּ

ַהר ֲאדָֹני ִמי ַיֲעֶלה בְּ
ה ַוֲאִני ְוַהּבֶֹקר ַהַחי. ַאתָּ

ַחר, ַ ַאֶּיֶלת ַהּשׁ
ַאֶּיֶלת ָהאוֹר,

ּטוֹב ֵלָוה ַאתְּ בַּ ׁשְ
חוֹר. יר ַהצָּ ִ ּוַבּשׁ

ְך ֲערּוָגה, ֲערּוָגה, ַדְרכֵּ ַנֲחלֹף בְּ
ֶרְך סּוָגה, ר ּוֶבִכי ַהדֶּ אֹׁשֶ בְּ

ֵדרוֹת ַהּטוֹבוֹת, ה ַלּשְׂ ֶרְך ַרבָּ ַהדֶּ
בוֹת. בוֹת, ֶמְרכָּ ִאים ֶמְרכָּ ֲאַנְחנּו בָּ

38. Into the light
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ית ִליׁשִ מֶֹרת ַהׁשְּ ַאׁשְ השיר: דודו ברק 39. בְּ
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.

ין ְיִריחוֹ ִלְמחוָֹלה, ט בֵּ ַהָּיֵרַח ׁשָ
ר. ְדבָּ ָבר ַעל ַהמִּ ַלְיָלה כְּ

דוָֹלה, ה ֲהִכי גְּ ִפלָּ א ֶאת ַהתְּ הּו נוֹׂשֵ ִמיׁשֶ
ר. ְכָלל, ֶאְפׁשָ את, בִּ אוָֹתּה ָלׂשֵ ׁשֶ

ם ְחתַּ נֶּ ֶרְך ׁשֶ ִמן ַהדֶּ
ם, לָּ ָּכל ַהַחָּיִלים, ּכֻ

אט ֶאל ָאֳהָלם. לָּ ֶנֶאְספּו בַּ
ית ִליׁשִ ְ מֶֹרת ַהּשׁ ַאׁשְ בְּ

ית רּוַח ַלִיל ֲחִריׁשִ
ָקה ּדּוָמם. ַעל ֶלְחָים ָנׁשְ

ין ְיִריחוֹ ִלְמחוָֹלה, ט בֵּ ַהָּיֵרַח ׁשָ
ר. ְדבָּ ָבר ַעל ַהמִּ ַלְיָלה כְּ

ה,  תָּ ל ַהכִּ ם, כָּ ְבַעת ַהחוֹל, ֵאי-ׁשָ ַעל גִּ
י ְמֻאָחר. ָנְטָתה ָללּון, כִּ

ם ְחתַּ נֶּ ֶרְך ׁשֶ ִמן ַהדֶּ
ם, לָּ ָּכל ַהַחָּיִלים, ּכֻ

אט ֶאל ָאֳהָלם. לָּ ֶנֶאְספּו בַּ
ית ִליׁשִ ְ מֶֹרת ַהּשׁ ַאׁשְ בְּ

ית רּוַח ַלִיל ֲחִריׁשִ
ָקה ּדּוָמם. ַעל ֶלְחָים ָנׁשְ

ֶאֶרץ  ם, ַהְרֵחק, בְּ ָמר ִנְרדָּ ֵעץ תָּ
ר, כָּ ַהכִּ

"ַנַח"ל ָים" ָעַבר ְלדֹם.
ָמה ִעם ֶעֶרב ֶסַלע ְוַדְר ה ָנׁשְ תָּ ־ַהכִּ

ר. דַּ
יו רוֶֹקֶמת ִהיא ֲחלוֹם. ְוַעְכׁשָ

ם ְחתַּ נֶּ ֶרְך ׁשֶ ִמן ַהדֶּ
ם, לָּ ָּכל ַהַחָּיִלים, ּכֻ

אט ֶאל ָאֳהָלם. לָּ ֶנֶאְספּו בַּ
ית ִליׁשִ ְ מֶֹרת ַהּשׁ ַאׁשְ בְּ

ית רּוַח ַלִיל ֲחִריׁשִ
ָקה ּדּוָמם. ַעל ֶלְחָים ָנׁשְ

39. The third watch
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ָאפֹֹר השיר: דודו ברק 40. ַחָּיל בְּ
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.

ָלְך ָהִייִתי ֵמִביא אוָֹצרוֹת, ְרָבָבה.

ַאְך ֲאִני...

לּו ָהיּו ִלי ַקְרֵעי ֲחלוֹמוֹת ְוָעָנן,
חֹר, ׁשָ ה בְּ ֶסַלע ָרם ַאְדמוִֹני ְוֻכְמתָּ

ן, לּו ָהיּו ִלי אוָֹצר ּוְבָרָכה ְלַמתָּ
ָאפֹר. ה, ַרק ַחָּיל בְּ לֹא ָהִייִתי, ַיְלדָּ

ָאפֹר ַאְך ֲאִני, ַיְלָּדִתי, ַרק ַחָּיל בְּ
ב, ן ּגוָֹרִלי ִעם ָהרּוַח נוֹׁשֵ ְוַעל כֵּ

ֲעבֹר, י תַּ ַדְרכִּ ְך בְּ ְרכֵּ ְוָהָיה ִאם דַּ
ר ֶאְהֶיה ָלְך  ְדבָּ חוֹל ַהמִּ ם בְּ גַּ

אוֵֹהב.

ַאְך ֲאִני...

ַמִים ְלָים ין ׁשָ לּו ָהִייִתי רוֵֹחף בֵּ
ָאדֹם, ה בְּ ְמתָּ חּוֵרי ַהּכֻ אוָֹתם בַּ כְּ

ם ָלְך ָהִייִתי ֵמִביא ִמְמרוֵֹמי ָהֵאי ׁשָ
ֲעָנִנים ְלָבִנים ְוֶאת סוֹד ַהֲחלוֹם.

יר ר ָהַאדִּ ְדבָּ מִּ לּו ָהִייִתי ׁשוֵֹעט בַּ
ֶבת  ים ַעל ִמְרכֶּ ָרׁשִ אוָֹתם פָּ כְּ

ָהאוֹר,
ְמֶלֶכת אוִֹפיר ָלְך ָהִייִתי ֵמִביא ִממַּ
חֹר. ׁשָ ה בְּ ֶסַלע ָרם ַאְדמוִֹני ְוֻכְמתָּ

ָאפֹר, ַאְך ֲאִני ַרק ַחָּיל בְּ
ִביֵלי ֶהָעָפר, ְ ַרק ַחָּיל ִמּשׁ

ֲעבֹר, י תַּ ַדְרכִּ ְך בְּ ְרכֵּ ִאם דַּ
ר. ְדבָּ ָלְך ֶאְפרֹׂש ֶאת חוֹלוֹת ַהמִּ

ֶמׁש ַהַחם ֶ לּו ָהִייִתי חוֵֹלף מּול ַהּשׁ
ָלָדה, ַכְנֵפי ַהפְּ אוָֹתם ַמְלָאִכים בְּ כְּ

ת ָהעֹו ְרכַּ ־ָלְך ָהִייִתי ֵמִביא ֶאת בִּ
ָלם

ה. ְואוָֹתּה ְלַרְגַלִיְך ׁשוֵֹטַח, ַיְלדָּ

ִים ָהִייִתי ּגוֵֹלׁש ֵכֶלת ַהמַּ לּו ַעל תְּ
ְקָוה, י ַהתִּ לֵּ אוָֹתם ְנִסיִכים ַעל גַּ כְּ

ָלִגים ּוֵמֶאֶרץ ָהֵאׁש ְ ֵמָהֵרי ַהּשׁ

40. A soldier in grey
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ר השיר: דודו ברק 41. ַצבָּ
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.

ָיָמיו ֵהם חֹל,
ָיָמיו ֵהם קֶֹדׁש,

ת ְוַחג בָּ ׁשַ
ְויוֹם ּתּוָגה.

עֹל, ְך בָּ מוֹׁשֵ
ָכל ַהּגֶֹדׁש, בְּ

ה ָאַרג ִהנֵּ
עוֹד ֲערּוָגה.

ל, אוֵֹחז ַמגָּ
ֶחֶרב, אוֵֹחז בַּ

ה ָוַטף ָ ִאּשׁ
ְזרוֹעוָֹתיו. בִּ

יט ֶאל ָעל, ַמבִּ
ֶאל ּתוְֹך ָהֶעֶרב

ְואוֹר מּוָצף
ֵמַעל ַחָּייו.

ר... ַצבָּ

נוַֹלד ָלאוֹר,
ֶמׁש, ֶ נוַֹלד ַלּשׁ

לוֹם ְליוֹם ׁשָ
ּוִמְלָחָמה.

נוַֹלד ָטהוֹר,
ֶמׁש, דוֹת ַהקֶּ ִלׂשְ

ְלָאב ָחָכם
ה. מָּ ְוֵאם תַּ

ה, ְלִעיר ְקדוֹׁשָ
ִלְכָפר ּפוֵֹרַח

ּוְלִקּבּוץ,
תוֹ. ּבוֹ ֶחְמדָּ

ה, מּותוֹ ָקׁשָ דְּ
ּה ֵלב זוֵֹרַח בָּ

ּוָבּה
ָמתוֹ. ְלֶהֶבת ִנׁשְ ׁשַ

ר- ַצבָּ
רֹאׁש ָהָהר. ה בְּ ְרׁשוֹ ַיכֶּ ׁשָ

ר- ַצבָּ
ר. ְנֵוה ִמְדבָּ ן בִּ רוֹת ִיתֵּ פֵּ
ָבעוֹת ּדוֵֹהר ְוָים ַיֲחבֹק גְּ

ְך ָמתוֹק, ל כָּ ּדוֵֹקר, סוֵֹער, כָּ
ר. ַצבָּ

נוַֹלד ָלאוֹר,
ֶמׁש, ֶ נוַֹלד ַלּשׁ

ְלָאב ָחָכם
ה. מָּ ְוֵאם תַּ
נוַֹלד ָטהוֹר

ֶמׁש, דוֹת ַהקֶּ ִלׂשְ
לוֹם ְליוֹם ׁשָ
ּוִמְלָחָמה.

41. Sabra
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עּוַדת ֶזהּות )ִזהּוי( השיר: דודו ברק 42. תְּ
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.

ֵיׁש ִלי ָעָבר ְוהֶֹוה ְוָעִתיד,
ֵיׁש ִלי ָמָחר ְוֶאְתמֹל ְוָתִמיד,
ן ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ן, ָאנוִֹכי בֶּ כֵּ
פוֹת. ָים ִניִבים ְוׂשָ ר בְּ ּוְמַזמֵּ

יד, ְיִדיִדי... גִּ ָאז ַמה תַּ

אִתי ֶעֶבד ִעְבִרי, ִמן ַהּתוָֹרה בָּ
לּות - ְיהּוִדי ֲעִריִרי, ִמן ַהגָּ

ר, ְרֵאִלי ְמֻנכָּ אן ֲאִני ִיׂשְ כָּ
ֶעֶצם?" ב ְוׁשוֵֹאל: "ָמה ֲאִני בְּ ׁשָ

ִעְבִרית, ר בְּ ִאם ַרק ִעְבִרי, ֲאַדבֵּ
יִרית ָלִדינוֹ ׁשִ ִאם ְיהּוִדי - בְּ
ן ָהָאֶרץ ַהּזֹאת, ְוִאם ֲאִני בֶּ

פוֹת. ַבע ׂשָ ְבִעים ְוׁשֶ ר ׁשִ ֲאַדבֵּ

יד, ְיִדיִדי, גִּ ָאז ַמה תַּ
ַהִאם ִעְבִרי ֲאִני,

אּוַלי ְיהּוִדי?
ְרֵאִלי ֲאִני ִיׂשְ

ן ָאָדם? אוֹ ְסָתם בֶּ
ם ְוֶאֶרץ ְוָעם? ִלי ׁשֵ ן בְּ א בֵּ מָּ ׁשֶ

ה ַוֲאִני- ַיַחד ַאתָּ
י, ָמרוָֹקִני ּוּפוָֹלִני, ֶאְתיוֹפִּ

ִחים, רּוִסי ְוֵתיָמִני, ִרּבוֹא ִנדָּ
ֶבת ַאִחים. ׁשֶ ַיַחד ַעד עוָֹלם בְּ

ִוד י ֶזֶמר דָּ ּוְכִעְבִרי ַחי בִּ
ּנוִֹרי ׁשּוב ַמְרִעיד, ְוִכיהּוִדי כִּ

לוֹם, י ׁשָ ן בִּ ְרֵאִלי ְמַנגֵּ ִיׂשְ
י. יר הוֵֹלְך בִּ ֵאל ֱאלִֹהים, ֵאיֶזה ׁשִ

42. Identity card
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ּצוֵֹחק ַאֲחרוֹן השיר: דודו ברק 43. צוֵֹחק ִמי ׁשֶ
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. 

ּצוֵֹחק ָאָה... צוֵֹחק ִמי ׁשֶ

ּוִבים, ָאַמְרנּו ְלָהִקים ֵהָאֲחֻזּיוֹת ְוִיּשׁ
ִבים", ה ַהֲחלּוִצים ׁשָ ֲחקּו: "ִהנֵּ צָּ ָהיּו ׁשֶ

ְזמוֹן: נּו, ּוְבִפינּו ַהפִּ לָּ ׁשֶ ַאְך ָאנּו בְּ
ּצוֵֹחק ַאֲחרוֹן". "צוֵֹחק ִמי ׁשֶ

ּצוֵֹחק ָאָה... צוֵֹחק ִמי ׁשֶ

ֵעת", י כָּ ח ָנא ֶאת ַעמִּ לַּ ה ָקָרא: "ׁשַ ּמֹׁשֶ ּוְכׁשֶ
ת", ְצחוֹק ָחנּוק ָאַמר לוֹ: "ַעל ּגּוִפי ַהמֵּ ְרעֹה בִּ פַּ

ה ְוַאֲהרֹן: קוֹל מֹׁשֶ ו בְּ יבּו לוֹ ַיְחדָּ ֵהׁשִ
ּצוֵֹחק ַאֲחרוֹן". "צוֵֹחק ִמי ׁשֶ

ּצוֵֹחק ָאָה... צוֵֹחק ִמי ׁשֶ

נוֹ ַהּיוֹם צוֵֹחק ְרעֹה, ֵהן בְּ ְוִאם ֶאְתמוֹל ָצַחק פַּ
ִליְך ַהְרֵחק, ַהְרֵחק, ׁש אוָֹתנּו ְלַהׁשְ ּוְמַבקֵּ

ים ֶאת ֶהָח ־ָאז ַצַה"ל ַרק ִמּתוְֹך ִנימּוס ַמְגׁשִ
זוֹן:

ּצוֵֹחק ַאֲחרוֹן". "צוֵֹחק ִמי ׁשֶ

ּצוֵֹחק ָאָה... צוֵֹחק ִמי ׁשֶ

ּצוֵֹחק ָאָה, צוֵֹחק ִמי ׁשֶ
ּצוֵֹחק ָאָה, צוֵֹחק ִמי ׁשֶ

ּצוֵֹחק ַאֲחרוֹן. צוֵֹחק ִמי ׁשֶ

יק ָהָיה ָוַתם, ָאָדם ָאִבינּו ָהִראׁשוֹן ַצדִּ
ם", ַעת גַּ ְצחוֹק ָאְמָרה: "ֱאכֹל ֵמֵעץ ַהדַּ ַחָּוה בִּ
רֹון, יב ָלּה: "ָיָפִתי, ֵיׁש ִעקָּ ָתִמים ֵהׁשִ הּוא בְּ

ּצוֵֹחק ַאֲחרוֹן". צוֵֹחק ִמי ׁשֶ

ּצוֵֹחק ָאָה, צוֵֹחק ִמי ׁשֶ
ּצוֵֹחק ָאָה, צוֵֹחק ִמי ׁשֶ

ּצוֵֹחק ַאֲחרוֹן. צוֵֹחק ִמי ׁשֶ

ּבוֵֹלרוֹת ּוִבְקָלס, ַחְקנּו בְּ ּנוֹן ׂשִ גַּ ָבר בַּ כְּ
ס, ִהְפִסידּו ִג'יְנִג'י ְוַננָּ ׁשֶ נוָֹרא ָצַחְקנּו כְּ
ָאז ֵהם ָקְראּו ֵאֵלינּו ְוָחְרצּו ָלנּו ָלׁשוֹן:

ּצוֵֹחק ַאֲחרוֹן". "צוֵֹחק ִמי ׁשֶ

ּצוֵֹחק ָאָה... צוֵֹחק ִמי ׁשֶ

ְהֶיה ִלי ֲחֵבָרה, תִּ י ִמּנּוִרית ׁשֶ תִּ ׁשְ קַּ בִּ
ָפַתִים", ִהיא ָאְמָרה, ב ֶאת ֶהָחָלב ִמן ַהּשְׂ "ַנגֵּ

ה ֶעְלּבֹון: י ָלּה ֻמכֵּ תִּ ִהיא ָצֲחָקה ְוָאז ָלַחׁשְ
ּצוֵֹחק ַאֲחרוֹן". "צוֵֹחק ִמי ׁשֶ

43. He who laughs last
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יָך ַחגֶּ ַמְחתָּ בְּ השיר: דודו ברק 44. ְוׂשָ
הלחן: טוני הלפמן

44( ושמחת בחגיך )2004( 
45( מועדים לשמחה )2004(

47( חגי תשרי )2004( 
51( חוזרים אל בית הספר )2003( 

57( תורה 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.

יָך ַחגֶּ ַמְחתָּ בְּ ְוׂשָ
ֵמַח. ְוָהִייָת ַאְך ׂשָ

ָך ְוֵאֶליָך, אוֹר ִיְזַרח ִממְּ
ָהעוָֹלם ִחּיּוְך ׁשוֵֹלַח.

ִפּלוֶֹתיָך, א ַהְרֵחק, ַהְרֵחק תְּ ׂשָ
ׁשוֶֹתיָך. קָּ ל בַּ א ֶאת כָּ ׂשָ

ַרְך, ֱאלִֹהים ָסַלח ֱאלִֹהים בֵּ
ֵמַח. ְוָהִייָת ַאְך ׂשָ

... ַמְחתָּ ְוׂשָ

יָך ַחגֶּ ַמְחתָּ בְּ ְוׂשָ
ֵמַח. ְוָהִייָת ַאְך ׂשָ

ה ַעל ָיֶמיָך אֶֹדם ַהַחמָּ
ָך ּפוֵֹרַח. ּוִמּמּול ַגנְּ

ַמְלָאִכים ָחִגים ֵמָעֶליָך,
ַמר ַחֶּייָך. ה ַעל ִמׁשְ ֵהמָּ
ְוַהַחג ּדוֶֹאה ְוַהַחג ּגוֶֹאה

ְוַהַחג עוֶֹלה, זוֵֹרַח.

ַח ַמְחתָּ בְּ , ְוׂשָ ַמְחתָּ , ְוׂשָ ַמְחתָּ ־ְוׂשָ
יָך, גֶּ

ֵמַח. ְוָהִייָת, ְוָהִייָת, ְוָהִייָת ַאְך ׂשָ

יָך ַחגֶּ ַמְחתָּ בְּ ְוׂשָ
ֵמַח. ְוָהִייָת ַאְך ׂשָ

רוֹת מּול ֵעיֶניָך, זַֹהר ַהנֵּ
עוֹד ְמַעט ָיבוֹא אוֵֹרַח.

ָפֶניָך, ִביִעים ִמלְּ גְּ ַיִין בַּ
ְלָחֶניָך. ים ַעל ׁשֻ ַמְטַעמִּ
ֶמר ָעט ט ְוַהזֶּ ֶמר ׁשָ ְוַהזֶּ

ֶמר ׁשּוב קוֵֹלַח. ְוַהזֶּ

... ַמְחתָּ ְוׂשָ

44. Rejoice in thy feasts
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ְמָחה השיר: דודו ברק 45. מוֲֹעִדים ְלׂשִ
הלחן: טוני הלפמן

44( ושמחת בחגיך )2004( 
45( מועדים לשמחה )2004(

47( חגי תשרי )2004( 
51( חוזרים אל בית הספר )2003( 

57( תורה 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.

ְמָחה: מוֲֹעִדים ְלׂשִ
ִלְגָדֶיָך, ְליוְֹנָך,

ָך ַוֲחָלְבָך, ְבׁשְ דִּ
לוְֹמָך. ְלַחֶּייָך, ִלׁשְ

ְמָחה... מוֲֹעִדים ְלׂשִ

ְמָחה: מוֲֹעִדים ְלׂשִ
בּוָכה, ְנָעה, ַלמְּ ַלצִּ
ג, ַלַהְצָלָחה, ַלֶהּשֵׂ
ִליָחה. ַלּתוָֹדה ְוַלסְּ

ְמָחה: מוֲֹעִדים ְלׂשִ
ְגבּוְלָך, בִּ ַלַחָּיל ׁשֶ

ַעְרָך, ׁשַ ְלָאְך בְּ ַלמַּ
ְמלּוָכה. יר הּוא בִּ ָלַאדִּ

ְמָחה... מוֲֹעִדים ְלׂשִ

ְמָחה: מוֲֹעִדים ְלׂשִ
ָך, ְלָאִביָך, ְלִאמְּ

ְלָסְבָך, ְלָסָבְתָך,
ְלָאִחיָך, ֲאחוְֹתָך.

ְמָחה: מוֲֹעִדים ְלׂשִ
ָך, ְלִבְנָך ּוְלִבתְּ

ְלדוְֹדָך, ְלדוָֹדְתָך
ָך. ְוַלֲאהּוֵבי ִלבְּ

ְמָחה, מוֲֹעִדים ְלׂשִ
ְמָחה, מוֲֹעִדים ְלׂשִ

ִלי ְוָלְך ּוְלָך,
ָרָכה. ְוָנבוֹא ַעל ַהבְּ

ְמָחה: מוֲֹעִדים ְלׂשִ
ָלאָכה, ת, ַלמְּ ַלֲחרֹׁשֶ

נּוָחה, ת, ַלמְּ בָּ ַ ַלּשׁ
דוֶֹתיָך, ְלֵביְתָך. ִלׂשְ

45. Seasons for gladness
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ָרֵאל השיר: דודו ברק 46. ַחֵּגי ִיׂשְ
הלחן: שייקה פייקוב

46( חגי ישראל )1972( 
48( בראש השנה )1972( 

56( לסוכה שלי )1972(

שירי תשרי מראשית שנות 
השבעים שכתבתי לאילנית. 

הפרויקט היה אמור להכיל את כל 
חגי ישראל ואולם הוא פסק לאחר 

ט"ו בשבט.

קוֹל ַמְרִעים ִהְצַטֵחק בְּ
יָצן ּפּוִרים, ַהלֵּ

ִים. ְוָזַלל ָאְזֵני ָהָמן - ַאְלפַּ
ָהָדר ַסח בְּ ַחג ַהפֶּ

ר ְדבָּ א ִמן ַהמִּ בָּ
סֶֹמק ְלָחַיִים. ִעם ָאִביב בְּ

ָהעוֹנוֹת חוְֹלפוֹת...

יוֹם ָהַעְצָמאּות ָקַרן
ָכחֹל-ָלָבן, בְּ

ת. ׁשֶ ְוָהִעיר ָהְיָתה ְמַעט ִנְרגֶּ
יר ׁשִ עֶֹמר ָאז בְּ ַל"ג בָּ

ְמדּורוֹת ִהְבִעיר,
ת. ׁשֶ ֵכֶלת ֵחץ ִמקֶּ ַלח ַלתְּ ְוׁשָ

ּכּוִרים מוֵֹעד ַהבִּ בְּ
ַעל ָהרֹאׁש ֵזִרים

ֵתֵפינּו. ינּו ַעל כְּ ְמנּו, ְוַסלֵּ ׂשַ
ְונוְֹתָרה ַרק עוֹד ַאַחת,

ת, בָּ ה ׁשַ ְלכָּ ַהמַּ
ׁשּוב ֵאֵלינּו. בּוַע ִהיא תָּ עוֹד ׁשָ

ָהעוֹנוֹת חוְֹלפוֹת...

ַנף יוָֹנה ַרד ָלָבן ִמכְּ
ָנה ָ ַחג רֹאׁש ַהּשׁ

ּפּוַח. ַבׁש תַּ ַלח ִניחוַֹח דְּ ְוׁשָ
ִעם ְיֵמי ָעָנן ָקִרים

ּפּוִרים, א יוֹם כִּ בָּ
ּה ָהרּוַח. ָאה ִעמָּ ּתּוָגתוֹ ָנׂשְ

ְרחּו לּוָלב ֻסּכוֹת פָּ בְּ
ְוֶאְתרוֹג ָזָהב

ִים. מַּ ַוֲהַדס ַוֲעָרָבה בַּ
ל ָהִעיר ִהְתעוְֹרָרה כָּ

ְמַחת ּתוָֹרה ׂשִ בְּ
ִים. ה ְלָחְדׁשַ ְוַאַחר ָנַדמָּ

ָהעוֹנוֹת חוְֹלפוֹת
ָנה עוֶֹבֶרת, ְועוֹד ׁשָ

יָנה ַהּזֹאת ְנגִּ ַאְך ַהמַּ
ֶאֶרת. ִמיד ִנׁשְ תָּ

ה ִהְדִליק אוֹרוֹת ֲחֻנכָּ
ֵזֶכר ִלְגבּורוֹת,

ְלנּו. ְסִביבוִֹנים ּוְלִביבוֹת ִקבַּ
ד אוֹר ִרקֵּ ָבט בָּ ׁשְ ט"ּו בִּ

ֵקד, ין ֲעֵצי ׁשָ בֵּ
ְלנּו. ֶלָהִרים ִאּתוֹ ָאז ֶהְעפַּ

46. Israel’s holidays
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ֵרי ׁשְ השיר: דודו ברק 47. ַחֵּגי תִּ
הלחן: טוני הלפמן

44( ושמחת בחגיך )2004( 
45( מועדים לשמחה )2004(

47( חגי תשרי )2004( 
51( חוזרים אל בית הספר )2003( 

57( תורה 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.

ֲעִנית ְוַאֲחֵרי ַהתַּ
יִזין פִּ יעּו ֻאׁשְ ַיגִּ

ְבעוִֹנית, ה ַהצִּ כָּ ֶאל ַהּסֻ
ֶלְך. ִוד ַהמֶּ ת דָּ ֻסכַּ

ִעם ֶאְתרוִֹגים ַוֲעָרבוֹת,
ים, לּוָלב ַוֲהַדסִּ

ה. ל ֵאלֶּ יחוָֹחם ׁשֶ ֵאין ֻמְפָלא ִמנִּ ׁשֶ

ֲהָדָרּה, ַאֲחרוָֹנה, בַּ
ל ָהִעיר יף ֶאת כָּ קִּ תַּ

ְמַחת ּתוָֹרה, דוָֹלה, ׂשִ ְמָחה גְּ ׂשִ
ְמַחת ַהְפֵלא ָוֶפֶלא, ׂשִ

פוֹת ְמַרֲחפוֹת ַהקָּ בְּ
יר ׁשִ ׁשּוב ְלָכאן בְּ תָּ

ֶלְך. ל ַהפֶּ ּוְבִרּקּוד סוֵֹבב ֶאת כָּ

ֵרי, ׁשְ ַחֵּגי תִּ
ֵרי, ׁשְ ַחֵּגי תִּ
ַהּכֹל ִלְפֵני.
ֵרי, ׁשְ ַחֵּגי תִּ
ֵרי, ׁשְ ַחֵּגי תִּ

ין. מּול יוֹם ַהדִּ
י. לֵּ ְוָכל ּכֻ

ֵרי, ׁשְ ׁשּוב מוִֹפיִעים ַחֵּגי תִּ
ֵמַעל ָעָנן ָלָבן.

ָמה ְו"קוֹל ִנְדֵרי", ׁשָ ֵנר ַהנְּ
ּפּוַח. ַבׁש ְוַהתַּ ַהדְּ

ָבִרים, ה ׁשְ לֹוׁשָ רּוָעה, ׁשְ ִקיָעה, תְּ תְּ
תוְֹך ׁשוָֹפר ָקָטן, בְּ

רּוַח. ָּׂשא בָּ ְוַדף ַהּלּוַח, ַהנִּ

ָנה, ָ רֹאׁש ְוִראׁשוֹן, רֹאׁש ַהּשׁ
ינוֹק. ִניחוֹחוֹת תִּ בְּ

ה, נָּ ית ְלַבְנבַּ ְכַנף ַטלִּ בִּ
חוֵֹבק ַעְצמוֹ, ִנּנוַֹח.

ּפּוִרים ְוַאֲחָריו יוֹם כִּ
ּדוֵֹמַע ְוָעמֹק,

ָכל ַהּכַֹח. ָעָריו, בְּ נוֵֹעל ֶאת ׁשְ

ֵרי, ׁשְ ַחֵּגי תִּ
ֵרי, ׁשְ ַחֵּגי תִּ
ַהּכֹל ִלְפֵני.
ֵרי, ׁשְ ַחֵּגי תִּ
ֵרי, ׁשְ ַחֵּגי תִּ

ין. מּול יוֹם ַהדִּ
י. לֵּ ְוָכל ּכֻ

47. Festivals of Tishrei
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ָנה ָ רֹאׁש ַהּשׁ השיר: דודו ברק 48. בְּ
הלחן: שייקה פייקוב

46( חגי ישראל )1972( 
48( בראש השנה )1972( 

56( לסוכה שלי )1972(

שירי תשרי מראשית שנות 
השבעים שכתבתי לאילנית. 

הפרויקט היה אמור להכיל את כל 
חגי ישראל ואולם הוא פסק לאחר 

ט"ו בשבט.

ָנה ְוַגם ַמתָּ
ָנה ָ רֹאׁש ַהּשׁ בְּ

ּפּוַח. ַבׁש ְותַּ ן ָלְך ִעם דְּ ֶאתֵּ

רֹאׁש...

ָנה ָ רֹאׁש ַהּשׁ בְּ
ָנה ָ רֹאׁש ַהּשׁ בְּ

ַמִים. ָ ָיִאיר ִלי ּכוָֹכב ִמּשׁ
ה נָּ ְרֵחי ַהגִּ פִּ

ָנה ָ רֹאׁש ַהּשׁ בְּ
ִים. חּו ַאפַּ תַּ ִעם ֶעֶרב ִיׁשְ

ָנה ָ רֹאׁש ַהּשׁ
ה, ְמָחה ְוִרנָּ הּוא ׂשִ

ה נָּ פִּ הּוא ָהאוֹר בַּ
ְויוָֹנה ְלָבָנה.

ָנה ָ רֹאׁש ַהּשׁ בְּ
ָנה ָ רֹאׁש ַהּשׁ בְּ

ֶרת. ָרָכה ְלַמְזכֶּ מֹר ָלְך בְּ ֶאׁשְ
ִצּפוֹר ְרָנָנה

ָנה ָ רֹאׁש ַהּשׁ בְּ
יִרים ַלֲעֶטֶרת. ְקׁשֹר ָלְך ׁשִ תִּ

רֹאׁש...

ָנה ָ רֹאׁש ַהּשׁ בְּ
ָנה ָ רֹאׁש ַהּשׁ בְּ

ִתי ִעם ָהרּוַח. ִפלָּ ַלח תְּ ֶאׁשְ

48. New Year (Rosh Hashanah)
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ָתו ן ַהסְּ השיר: דודו ברק 49. גַּ
הלחן: יאיר רוזנבלום

49( גן הסתיו )1990( 
55( חגיגת 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.

ַחִּיים ַעל ַסף ָהֶעֶרב, ֲאַנְחנּו, ׁשֶ
ִבים ּדּוָמם. ַחּלוֵֹננּו ִמְתַיצְּ בְּ

נּו ׁשּוב נוֶֹהֶרת ְרכֵּ ה דַּ ָתו ַהזֶּ סְּ בַּ
ם. ר ֵאי ׁשָ ֶאל ֵעֶבר ַהָּיִמים ֲאׁשֶ

ָנה נוְֹסָפה נוֵֹתינּו עוֹד ׁשָ ּוְלִמְנַין ׁשְ
ְמעּוָפה. ע ָהעוֹנוֹת יוְֹצאוֹת בִּ ֵעת ַאְרבַּ

י עוֹדוֹ ּבוֵֹער, לִּ ָמה ׁשֶ ׁשָ ְוֵנר ַהנְּ
ֵהר. אּוַלי ָמָחר ׁשּוב ָהָרִקיַע ִיְתבַּ

ינּו תֵּ ָתו ֵמַעל בָּ ׁש ַהסְּ ִהְתַחדֵּ בְּ
ִעם ְרִחיַפת ָהָעב ָהֲאפָֹרה,

ֲחֵצֵרנּו ְפרַֹח ֶהָחָצב בַּ בִּ
ָנב ַעל ִהְרהּוָריו. ב נוֵֹעל ֶאׁשְ ַהלֵּ

ִית, ת ֶאל ַהבַּ ׁשֶ ֶפׁש ְמַבקֶּ ַהנֶּ
ְוַהִּיְרָאה אוֶֹחֶזת ֲחָדָריו.

ַמִים, ָ ְלֶהֶבת ַהּשׁ ֶעֶרב, ִעם ׁשַ בָּ
ָתו. ן ַהסְּ ֲאַנְחנּו ִנְכָנִסים ֶאל גַּ

ָנה נוְֹסָפה נוֵֹתינּו עוֹד ׁשָ ּוְלִמְנַין ׁשְ
ְמעּו ע ָהעוֹנוֹת יוְֹצאוֹת בִּ ־ֵעת ַאְרבַּ

ָפה.
י עוֹדוֹ ּבוֵֹער, לִּ ָמה ׁשֶ ׁשָ ְוֵנר ַהנְּ

ֵהר. אּוַלי ָמָחר ׁשּוב ָהָרִקיַע ִיְתבַּ

ַמל ָיׁשּוב ִלְפרַֹח. קָּ ל ׁשֶ ה כָּ ִהנֵּ
ל ׁשּוב לֹא ִיְמַעד. ׁשַ ר כָּ ְוָכל ֲאׁשֶ
ִלי נוַֹע ו בְּ וְֹכִבים ַעְכׁשָ ה ַהּשׁ ְוֵאלֶּ

אּוַלי ְמנּוָחָתם ִּתּנוֹן ָלַעד.

49. The autumn garden
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ר בָּ השיר: דודו ברק 50. ַקִיץ ִנׁשְ
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' .

יָנה, ְנגִּ ֵאל ֱאלוֵֹהי ַהמַּ
ָנף, ָרִציִתי ַלֲעׂשוֹת כָּ

ִלְפרֹׂש ֶאְבָרה, ָלעּוף ֶאל ָעל,
ֲאָבל ָלעּוף ֵהן לֹא אּוַכל.

ָנה ָחְלָפה ֶאל מּול ֵעיַני... ׁשָ

ָנה, י ֵכן ָעְבָרה ׁשָ ה כִּ ִהנֵּ
ל ֵחְטָאּה ַוֲעווָֹנּה. ִעם כָּ

ָערוֹת תֹם ַהסְּ בְּ
ה ֵאיִטיב ִלְראוֹת ֶאת ַהַחמָּ

ְזַרח ִמיגוָֹנּה. ְוִהיא תִּ

ר ָעְבָרה עוָֹנה בָּ ַקִיץ ִנׁשְ
ה, נָּ תַּ ָבר לֹא ִהׁשְ ְוׁשּום דָּ

בוֹת ִמן ֶהָעִבים, רּוחוֹת נוֹׁשְ
ִעיר ּוִבְלָבִבי. ָבר ְסָתו בָּ כְּ

ְוֶעֶרב יוֵֹרד ַעל ֲעָנָנה
ה נָּ גִּ ַוֲחָצִבים ֵיׁש בַּ

ָמה ָאפֹר צוֵֹנן ׁשָ ּוַבנְּ
ּוַמה ִּיְהֶיה? ְלָאן ֶאְפֶנה?

ָנה ָחְלָפה ֶאל מּול ֵעיַני, ׁשָ
אי. רּוָעה ּוַבֲחׁשַ קוֹל תְּ בְּ

יט ֶאל ֶהָהִרים, ַאבִּ
ם ָיבוֹא ֶעְזִרי, ָ אּוַלי ִמּשׁ

ו ָאז ֵאיָמַתי? ִאם לֹא ַעְכׁשָ

ה ָטה ִצנָּ ׁשְ ִתי פָּ ַיְלדָּ בְּ
ָנה, ּוֵמַאְרִצי ָהאוֹר פָּ

ַעל ְלָחֶייָה ֵצל ָיַרד,
ָרה? ָרה ָלּה? ַמה קָּ הוֹ ַמה קָּ

50. Summer is over
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ֶפר ית ַהסֵּ השיר: דודו ברק 51. חוְֹזִרים ֶאל בֵּ
הלחן: טוני הלפמן

44( ושמחת בחגיך )2004( 
45( מועדים לשמחה )2004(

47( חגי תשרי )2004( 
51( חוזרים אל בית הספר )2003( 

57( תורה 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.

ַעם ל פַּ ַהְיָלדוֹת ׁשֶ
אן, ַעל ָיִדי. עוְֹמדוֹת כָּ
ַזַעם יט בְּ בִּ לֹא. ַאל תַּ

ָאחוָֹרה, ְיִדיִדי.

ָנה... ל ׁשָ כָּ

י ֶיֶלד. ָנכוֹן. ֵאיֶננִּ
ָבר ֵאיִני. ם ַנַער כְּ גַּ
ֲאָבל ַהְפֵלא ָוֶפֶלא,
י. נִּ ב ֶאל גַּ ָחָצב ׁשָ

עּור מוֶֹלֶדת ׁשִ מוֹ בְּ כְּ
ְבִכי, ֵמִציף אוִֹתי בִּ

ּוְכמוֹ קוֵֹרא: "ֵהיי, ֶיֶלד,
ָנה טוָֹבה, ָאִחי". ׁשָ

ָנה... ל ׁשָ כָּ

ֶפר. ית ַהסֵּ חוְֹזִרים ֶאל בֵּ
ָבר ַמֲאִפיר. ָתו כְּ ַהסְּ

ָהרּוַח ׁשּוב זוֶֹלֶפת
ִמים ֶאל ָהֲאִויר. ׂשָ בְּ

ֶטן בֶּ ׁשּות בַּ ִמין ִהְתַרגְּ
ן, ב ְקָצת ְמֻענָּ לֵּ בַּ

ְך ְלֶפַתע, ל כָּ ַהּכֹל כָּ
ַהּכֹל ּכֹה ְמֻתְכָנן.

ָנה. ל ׁשָ כָּ
ל יוֹם. כָּ

ל ֶרַגע. כָּ
ֶפר, ק, ַעל ַקו ַהתֶּ דַּ

ּנוֹן, ַלגַּ
ן ָאׁשּוָבה ַלגַּ

ֶפר. ּוְלֵבית ַהסֵּ

ִניחוַֹח ְקֶלַמְנִטיָנה,
יַרת ַעְגָבִנָּיה, ׁשִ
יָנה ַוֲעִדיָנה, ַוְרדִּ

נּוָיה. ה עוֹד פְּ ְוִרנָּ

51. Back to school
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ן השיר: דודו ברק 52. ִמי ִיתֵּ
הלחן: יוני רועה

52( מי ייתן )2001(
53( יהי רצון )1995( 
54( הושענא )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.

ן, ִמי ִיתֵּ
ָרָכה ֵיְרדּו ָעֵלינּו, ֵמי בְּ ׁשְ גִּ

ן, ִמי ִיתֵּ
ְנֶוה ַעל ָהעוָֹלם, ְלָוה תִּ ׁשַ

ר ְלַמֲעֵננּו, מֵּ ַאֲהָבה ִמי ְיׁשַ
ֵלב ָאָדם. ק בְּ ֱאמּוָנה ִמי ְיַחזֵּ

ן, ִמי ִיתֵּ
ן, ִמי ִיתֵּ

ַמִים, ֶחֶסד ְוַגם ֵחן. ַרֲחֵמי ׁשָ
ן, ִמי ִיתֵּ
ן ִמי ִיתֵּ

ֶהֱחָינּו" ְו"ָאֵמן". ְונֹאַמר: "ׁשֶ

ן,  ִמי ִיתֵּ
ְלָוה ֵיְרדּו ָעֵלינּו, ְיֵמי ׁשַ

ן, ִמי ִיתֵּ
ְנֶוה ַעל ָהעוָֹלם, ָרָכה תִּ בְּ

ר ְלַמֲעֵננּו, מֵּ ַאֲהָבה ִמי ְיׁשַ
ֵלב ָאָדם. ק בְּ ֱאמּוָנה ִמי ְיַחזֵּ

ן ִמי ִיתֵּ
ִפּלוֵֹתינּו, ְמָנה תְּ ׁשֵּ ְוִתְתגַּ

ן ִמי ִיתֵּ
ָמה. ׁשָ ב ְוַלנְּ ָמזוֹר ַללֵּ

ַמח ַיֲעֶלה ַלְחֵמנּו, דוֹת ַהקֶּ ּוִמּשְׂ
ָמָמה. ְ ּשׁ ְנָחֵלינּו ׁשּוב ַיְבִקיעּו בַּ

ן, ִמי ִיתֵּ
ן, ִמי ִיתֵּ

ַמִים, ֶחֶסד ְוַגם ֵחן. ַרֲחֵמי ׁשָ
ן, ִמי ִיתֵּ
ן ִמי ִיתֵּ

ֶהֱחָינּו" ְו"ָאֵמן". ְונֹאַמר: "ׁשֶ

52. Wishful thinking
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השיר: דודו ברק 53. ְיִהי ָרצוֹן
הלחן: יוני רועה

52( מי ייתן )2001(
53( יהי רצון )1995( 
54( הושענא )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.

ְיִהי ָרצוֹן,
ֶמֶלְך ֶעְליוֹן,

ָפֶניָך. ְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ
ְיִהי ָרצוֹן,

ר ְוֶאְביוֹן, ׂשַ
ַיַחד ִיְזּכּו ְלַרֲחֶמיָך.

ַמִים, ָ ל ַהּשׁ ִמטַּ
ן, ְמֵני ָהָאֶרץ - תֵּ ַבׁש ְוׁשַ ִמדְּ

ה ָוַגן, ל טּוב ִמְקׁשָ ִמכָּ
ִרּמוֹן, ַזִית ְוָדָגן,

ָמר, ֵעָנב ּוְתֵאָנה. תָּ

ֵצל ִאיָלן ִנְחֶיה, בְּ
ָאָדם ְוַחָּוה ִנְהֶיה

ה. ּוְבֵננּו ׁשּוב ׁשֶֹרׁש ַיכֶּ

53. May it be Your will
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ְעָנא השיר: דודו ברק 54. הוֹׁשַ
הלחן: יוני רועה

ָמֵעִני. א ׁשְ ֱאלִֹהים, הוֹ ִרּבוֹן ָהעוָֹלם, ָאנָּ
ֵאל ֱאלִֹהים, ֲעֵנִני, ֲעֵנִני, ֲעֵנִני.

יַע? ֱאלִֹהים ׁשוֵֹכן ְמרוִֹמים, ָאָנה ַאגִּ
יַע. יַע, הוֹׁשִ ֵאל ֱאלִֹהים, הוֹׁשִ

ְעָנא, ֵאִלי. ְעָנא, הוֹׁשַ הוֹׁשַ
י. לִּ ַמִים ׁשֶ ְעָנא, ׁשָ הוֹׁשַ
י. לִּ ַמִים ׁשֶ ְעָנא, ׁשָ הוֹׁשַ

. א, ֱאלוֹהַּ ֵאִני ָלאוֹר, ָאנָּ ֱאלִֹהים, ׂשָ
ן ִלי עֹז, ִלְמחֹל ְוִלְסלַֹח. ן ִלי ּכוֹחוֹת, תֵּ תֵּ

יל ָלַדַעת כִּ ֶאְלַמד, ַאׂשְ ֱאלִֹהים, ַהְלַואי ׁשֶ
ֵאיְך ָהַאֲהָבה נוַֹגַעת ּופוַֹגַעת.

ְעָנא, ֵאִלי. ְעָנא, הוֹׁשַ הוֹׁשַ
י. לִּ ַמִים ׁשֶ ְעָנא, ׁשָ הוֹׁשַ
י. לִּ ַמִים ׁשֶ ְעָנא, ׁשָ הוֹׁשַ

54. Hoshaanah Rabbah

52( מי ייתן )2001(
53( יהי רצון )1995( 
54( הושענא )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.
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השיר: דודו ברק 55. ֲחִגיַגת ָאִסיף
הלחן: יאיר רוזנבלום

ְזִריָעה,
ִתיָלה ׁשְ
ּוְנִטיָעה

ִניף, ל תָּ ְוָיד ַמגָּ
ַלְבֵלב, ַאֲהָבֵתנּו תְּ

ֲחִגיַגת ָאִסיף. כַּ

חוֹת כָּ ָעִלים הוָֹמה, ּגוֶֹרֶפת ִנׁשְ ָהרּוַח בְּ
ה מּוִלי. ה ַהּזֹאת ַאתָּ ּוַבִצנָּ

ָרכוֹת, ִפּלוֵֹתינּו ְוֶאת ַהבְּ א ֶאת תְּ ַהַחג ִיּשָׂ
י. לִּ ָך ְוַגם ׁשֶ לְּ ָך, ׁשֶ לְּ י ׁשֶ לִּ ׁשֶ

ֶיַרח ֵאיָתִנים, ָמׁשוֹת, בְּ ְ ין ַהּשׁ ָעִבים חוְֹלפוֹת בֵּ
יִעי ֵמָרחוֹק, גִּ תַּ י ׁשֶ ָיַדְעתִּ

ים, ַאֲהָבֵתנּו ֶאְתרוִֹגים ְקַטנִּ ֲאַנְחנּו בְּ
ינוֹק. מוֹ תִּ מּוִרים כְּ מוְֹך, ׁשְ עוְֹטִפים בְּ

ָקִציר...

ל ַחַּיי, ה אוֵֹסף אוָֹתְך ֶאל ַמְעגַּ ְרִאי ִהנֵּ
ִביִבי, ִנית ַאתְּ ָחָגה ִמסְּ ַחמָּ כְּ

ֲחֵצֵרנּו, ַעל ּתּוַגת ָיַמי ִרּמוֹן ֵהֵנץ בַּ
ְוַאתְּ ִעּמוֹ ְסָתִוי ַוֲאִביִבי.

ין ְזרוֹעוֶֹתיָך, ִאיׁש, ָך, בֵּ לְּ ֲאסּוִפית ֲאִני ׁשֶ כַּ
ֶקת ֵמָעָנף, ָתו ִנתֶּ ְפִרי ַהסְּ כִּ

ִביׁש, ינוֶֹקת ּוְכמוֹ גָּ מוֹ תִּ ָך, כְּ ָאה בְּ בָּ
ֶעֶרב ְסָתו. ָך בְּ מּוַנַחת ַעל ִלבְּ

ָקִציר,
ִציר, בָּ
ָחִריׁש,
ִדיׁש, גָּ

ּצֶֹרת ְוָקִטיף, בַּ
ב אוֵֹהב ַהלֵּ

ּוְבָכל ֵעת
ִעיָמה יוִֹסיף. עוֹד פְּ

55. Harvest celebration

49( גן הסתיו )1990( 
55( חגיגת 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. 146147



י לִּ ה ׁשֶ כָּ השיר: דודו ברק 56. ַלֻסּ
הלחן: שייקה פייקוב

ַחג...

י לִּ ה ׁשֶ כָּ ַלּסֻ
ַעם ַרב אּו בְּ בָּ

ֲעָרָבה ְוֶאְתרוֹג
ַוֲהַדס ְולּוָלב.

ְוָלֵאל ּתוָֹדה
ְותוָֹדה ָלֵאל

ה כָּ ּבֹא ָיבוֹא ַלּסֻ
ְבִריֵאל. ְלָאְך גַּ ַהמַּ

ַחג...

י לִּ ה ׁשֶ כָּ ַלּסֻ
ְלָוה ׁשַ אּו בְּ בָּ

ם לּוָלב ם ֶאְתרוֹג גַּ גַּ
ַוֲהַדס ַוֲעָרָבה.

ְותוָֹדה ָלֵאל
ְוָלֵאל ּתוָֹדה

ְרצּו ְוִאם לֹא, ִאם תִּ
ָדה. זוֹ ֵאיָנּה ַאגָּ

ַחג...

י לִּ ה ׁשֶ כָּ ַלֻסּ
אּו ַלֲחגֹג בָּ

ֲעָרָבה ַוֲהַדס
ְולּוָלב ְוֶאְתרוֹג.

ת דָּ ֲהדּוִרים כַּ
ין דִּ ְוָיִפים כַּ

ה כָּ ִאים ַלּסֻ ָבר בָּ כְּ
יִזין. פִּ יִזין, ֻאׁשְ פִּ ֻאׁשְ

ַחג ֻסּכוֹת
י, לִּ י ׁשֶ ַחגִּ

ִביִלי, ׁשְ אָת בִּ ַטח בָּ בֶּ
ְרָכְתָך ֵהֵבאָת ִלי, בִּ

י. לִּ ַחג ֻסּכוֹת ׁשֶ

י לִּ ה ׁשֶ כָּ ַלּסֻ
ֶקט ַהס, אּו, ׁשֶ בָּ

ֲעָרָבה ְולּוָלב
ְוֶאְתרוֹג ַוֲהַדס.

ין דִּ ֲהדּוָרה כַּ
ת דָּ ְוָיָפה כַּ

ב ׁשֵ ה עוֹד תֵּ כָּ ּסֻ בַּ
ְמַעט. ל ָהָאֶרץ כִּ כָּ

46( חגי ישראל )1972( 
48( בראש השנה )1972( 

56( לסוכה שלי )1972(

שירי תשרי מראשית שנות 
השבעים שכתבתי לאילנית. 

הפרויקט היה אמור להכיל את כל 
חגי ישראל ואולם הוא פסק לאחר 

ט"ו בשבט.

56. In my sukkah

148149



השיר: דודו ברק 57. ּתוָֹרה אוָֹרה
הלחן: טוני הלפמן

ְרחוֹבוֹת ֶהְמָיה ּגוֶֹבֶרת, בָּ
דוָֹלה עוֶֹבֶרת. ָפה גְּ ַהקָּ

ֶרת ְרׁשֶ ַ ְונוֶֹהֶרת ַהּשׁ
ְמַחת ּתוָֹרה. ׂשִ בְּ

ּתוָֹרה אוָֹרה...

ְך. י חֹׁשֶ י אוֹר ּוַמה לִּ ַמה לִּ
ר. י אֹׁשֶ י ֶעֶצב, ָמה לִּ ַמה לִּ

ת ז ְוַגם ְנחֹׁשֶ ֶסף, פָּ כֶּ
ְלִמן טוֹב ַעד ַרע.

ר ַעת ַהּכֹׁשֶ ִאם ֶאְמָצא ֶאת ׁשְ
ר, יֹׁשֶ סּוִקים בְּ ַלֲהגוֹת פְּ

ר ה ָהאֹׁשֶ י טוֹב ִמזֶּ ַמה לִּ
ְמַחת ּתוָֹרה? ׂשִ בְּ

ּתוָֹרה אוָֹרה...

ּפּוַח ֶגל, ֵנר ְוַגם תַּ דֶּ
ֶבת רּוַח. ּוַבחּוץ נוֹׁשֶ

ף ִנְתָלׁש ִמּתוְֹך ַהּלּוַח, דַּ
ְסָעָרה. ָעף בִּ

תּוַח, ָבר פָּ ֶנֶסת כְּ ית ַהכְּ בֵּ
לּוַח. אּוָלם ִנּגּון ׁשָ בָּ

קֹט ְוֵאיְך ָננּוַח ֵאיְך ִנׁשְ
ְמַחת ּתוָֹרה? ׂשִ בְּ

ּתוָֹרה אוָֹרה.
ּתוָֹרה אוָֹרה

ה, ְלִתְפָאָרה. מוָֹה ִלְתִפלָּ ֵאין כָּ ׁשֶ
ּתוַֹרת ִמְדָרׁש

ׁש, ְקדָּ ֵמַהר ִסיַני, ִמן ַהמִּ
ְדַבׁש. יִחית בִּ ַצפִּ ַעל ְלׁשוֵֹננּו ִהיא כְּ

ֶרת, קֶּ וֵֹאָבה בַּ ית ַהּשׁ בֵּ
ִמיִני ֲעֶצֶרת, עוֹד ְמַעט ׁשְ
ֶרת בֶּ ֲעָרָבה ֶאל ִקיר ִנׁשְ

ּובוָֹכה ָמָרה.

57. Torah is light

44( ושמחת בחגיך )2004( 
45( מועדים לשמחה )2004(

47( חגי תשרי )2004( 
51( חוזרים אל בית הספר )2003( 

57( תורה 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.
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השיר: דודו ברק 58. ְמנוַֹרת ָהֲאָריוֹת
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.

מוֹת ְקַטּנוֹת ּוְנׁשָ
ג, ג ֶאל תָּ י תָּ קוֹת בִּ נוֹׁשְ

ה נָּ וֹׁשַ ְוֵאׁש ַהּשׁ
ְמנוַֹרת ַהַחג. בִּ

ֵנר ֶאָחד ֲאִרי
ִפיר. ִני הּוא כְּ ְוֵנר ׁשֵ

אוֹר ֶמן ַלמָּ ׁשֶ
יר. ִ ְוִכּנוֹרוֹת ַלּשׁ

י ָלִביא ִליׁשִ ֵנר ׁשְ
ּוְרִביִעי הּוא ַלִיׁש.

ַעִין ְוֵדָעה
ְורַֹחב ְמלוֹא ָהַעִין.

מוֹת ְקַטּנוֹת ּוְנׁשָ
ג. ג ֶאל תָּ י תָּ קוֹת בִּ נוֹׁשְ

ה נָּ וֹׁשַ ְוֵאׁש ַהּשׁ
ְמנוַֹרת ַהַחג. בִּ

ַחל י - ׁשַ ֵנר ֲחִמיׁשִ
ַחץ, י - ׁשַ ִ ּשׁ ְוֵנר ׁשִ

ְורּוַח ֱאלוִֹהים
ֶדם ָנָחה. ן, ִמקֶּ גַּ בַּ

ִביִעי - ַאְרָיא. ְוֵנר ׁשְ

ִמיִני - ַאְרֵיה. ְוֵנר ׁשְ
דוִֹלים ַרֲחִמים גְּ בְּ

י ָחיֹה ִיְחֶיה. ַיְלדִּ

58. The Lion Candelabra
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ְבַעת ַהָּיִמים השיר: דודו ברק 59. אוֹר ׁשִ
הלחן: אבי טולדנו

שיר זה נועד למעשה לכל חגי 
האור שלנו:

שבת,
חנוכה,
סוכות,

ל"ג בעומר.
ביצוע נהדר של ירדנה ארזי ואבי 

פרץ. 

ְבַעת ָיֵמינּו ַהּטוִֹבים. מּול אוֹר ׁשִ
יר ָקָטן אן ִעם ׁשִ ַיַחד כָּ

מוֹ ַאִחים ְקרוִֹבים, נּו כְּ לָּ ל ּכֻ כָּ
ב יר ַהלֵּ ַיֲעֶלה ִעם ׁשִ

ְבַעת ָיֵמינּו ַהּטוִֹבים. אוֹר ׁשִ

ַנִים ְ אן ַהּשׁ אוֹר ָעֵלינּו כָּ
אן, נּו כָּ ִבים ִאתָּ ְוַעל ַהּיוֹׁשְ

ַמִים ָ ְבַעת ָיִמים נוֵֹבַע ִמּשׁ אוֹר ׁשִ
ְוַעל ַאְרִצי זוֵֹרַח אוֹר ָלָבן.

אוֹר ָעַלי ְואוֹר ָעֶליָך,
אן, נּו כָּ ִבים ִאתָּ אוֹר ַעל ַהּיוֹׁשְ

י ֵעיֶניָך, תֵּ ׁשְ י ֵעיַני ְוַגם בִּ תֵּ ׁשְ אוֹר בִּ
ְוַעל ַאְרִצי זוֵֹרַח אוֹר ָלָבן.

ְתאֹם יוִֹפיַע, נּוז פִּ אוֹר גָּ
ה, ָבָנה ְוֵאׁש ַהַחמָּ זַֹהר ַהלְּ

יַע ב ַהַחם ַיגִּ ר ַללֵּ ְוִכְדַבׁש ִנגָּ
ֶפׁש ַההוָֹמה. ֶאל ְמִחּלוֹת ַהנֶּ

יר ָקָטן אן ִעם ׁשִ ַיַחד כָּ
מוֹ ַאִחים ְקרוִֹבים, נּו כְּ לָּ ל ּכֻ כָּ

ב יר ַהלֵּ ַיֲעֶלה ִעם ׁשִ
ְבַעת ָיֵמינּו ַהּטוִֹבים. אוֹר ׁשִ

ת ְוַחג ָעֵלינּו, בָּ ֵנר ׁשַ
ָמה ְוֵנר ִלְבָרָכה, ׁשָ ֵנר ַהנְּ

מוֹ ֵעיֵנינּו רוֹן ּדוֵֹמע כְּ ֵנר ַהִזּכָּ
ֵמָחה ְוַהּבוָֹכה. ָאֶרץ ַהּשְׂ בָּ

ֵנר ַאְדִליק ְוֵנר ַהְדִליִקי,
ים, ּבוִֹאי ַנֲעֶלה ֵנרוֹת ַרבִּ

ְסִמי ו ָלֶבַטח ַאתְּ תַּ ַאֲחִויר ַעְכׁשָ ׁשֶ ־כְּ
ִקי,

59. The light of the seven days
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ה השיר: דודו ברק 60 ַחג ֲחֻנכָּ
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.

ָּיה ֲחֻנכִּ מוָֹנה ֵנרוֹת בַּ ׁשְ
ִנָּיה, ּוְלִביָבה ְוֻסְפגָּ

ָהיֹה ָהָיה דוֹל ׁשֶ ְוֵנס גָּ
ם ּפֹה ָוׁשָ
ְוַהְללּוָיּה.

ה, ֶזהּו ַחג ַהֲחֻנכָּ
ֵנס ָנִרים ַוֲאבּוָקה,

מוָֹנִאים ַחג הּוא ַלַחׁשְ
ִעים. הוֹ ַמה ּטוֹב ּוַמה נָּ

ִדים סֹב סֹב ִביבוִֹנים ְמַרקְּ ַהסְּ
ל ָלרֹב, ָמעוֹת ֶלָחג ְנַקבֵּ
ָהֵאׁש ָזָהב ְוָהאוֹר ָזהֹב

ְפָלא, ַמה נִּ
ִעים ָוטוֹב. ַמה נָּ

ֶזהּו...

ְמִעי, ָאחוֹת, ִמְזמוֹר ָחָדׁש, ׁשִ
ׁש, יק, ִמְזמוֹר ִנְרגָּ ִמְזמוֹר ַעתִּ

ׁש ְקדָּ ֵבית ַהמִּ ַעל ֵנס ֶהָחג בְּ
ס. טוֹב ַהנֵּ

ְדַבׁש. יִחית בִּ ַצפִּ

ֶזהּו...

60. Hanukkah
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ָאֶרץ ֵקִדָּיה ֲהִכי ָיָפה בָּ ְ השיר: דודו ברק 61. ַהּשׁ
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.

ָאֶרץ, ֵקִדָּיה ֲהִכי ָיָפה בָּ ְ ַהּשׁ
י. לִּ ה, ֲהִכי, ֲהִכי ׁשֶ ֲהִכי ְוֻרדָּ
ָאֶרץ ֵקִדָּיה ֲהִכי ָיָפה בָּ ְ ַהּשׁ

ִביִלי. ׁשְ ָבט ּפוַֹרַחת בִּ ׁשְ ט"ּו בִּ בְּ

ָאֶרץ ֵקִדָּיה ֲהִכי ָיָפה בָּ ְ ַהּשׁ
ֵעֶמק ַאָּילוֹן, ּפוַֹרַחת ׁשּוב בְּ

ֶרת, ְכתֶּ י, ִהיא ַהֻמּ לִּ ִתי ׁשֶ ִהיא ַמְלכָּ
לוֹם. ֶרְך ִלי ִהיא ְלׁשָ ת ַהדֶּ ְרכַּ בִּ

ָאֶרץ ֵקִדָּיה ֲהִכי ָיָפה בָּ ְ ַהּשׁ
ֵעֶמק ַאָּילוֹן, ּפוַֹרַחת ׁשּוב בְּ

ֶרת, ְכתֶּ י, ִהיא ַהֻמּ לִּ ִתי ׁשֶ ִהיא ַמְלכָּ
לוֹם. ֶרְך ִלי ִהיא ְלׁשָ ת ַהדֶּ ְרכַּ בִּ

ֶגד. ֶבת ִהיא ִמנֶּ ּה ִנצֶּ ִתְפַאְרתָּ בְּ
ַאף ּבּוִטיק. ֵאין בְּ ְמָלָתּה, ׁשֶ ׂשִ בְּ
ַבׁש ּוֶמֶגד, ּוְבִפְרָיּה אוֶֹצֶרת דְּ

ִריָחָתּה  בוִֹרים ִמפְּ ְנִחיל דְּ
יק. ַמְמתִּ

ָאֶרץ, ֵקִדָּיה ֲהִכי ָיָפה בָּ ְ ַהּשׁ
י. לִּ ה, ֲהִכי, ֲהִכי ׁשֶ ֲהִכי ְוֻרדָּ
ָאֶרץ ֵקִדָּיה ֲהִכי ָיָפה בָּ ְ ַהּשׁ

ִביִלי. ׁשְ ָבט ּפוַֹרַחת בִּ ׁשְ ט"ּו בִּ בְּ

ָאֶרץ ֵקִדָּיה ֲהִכי ָיָפה בָּ ְ ַהּשׁ
ּה. ִלבָּ נוֶֹצֶרת ִסּפּוֶריָה בְּ

חֶֹרף ֲעצּוָבה ִהיא ְוסוֶֹעֶרת, בַּ
ּה. ִקְרבָּ ֵלִמים יוֶֹצֶרת בְּ ַחִּיים ׁשְ

יָה, דֶּ ין בַּ ץ רוֶֹקֶמת בֵּ בֵּ ׁשְ ְמַלת תַּ ׂשִ
ָמן. ס, ְקִטיָפה ְוַאְרגָּ ְרפַּ ׁש, כַּ ׁשֵ בְּ

ְמעוֶֹתיָה אּו דִּ ם בָּ ׁשֶ גֶּ ה בַּ ִהנֵּ
ַמן. ל ַיד ַהזְּ ָעּה ׁשֶ ִלְמחוֹת ֶאת ַמגָּ

61. The most beautiful almond             
 tree in the land
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ֵקִדָּיה ְ ֶדת ַלּשׁ השיר: דודו ברק 62. יוֹם ֻהלֶּ
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.

ֶדת, ם ִלי ֵיׁש יוֹם ֻהלֶּ ַהּיוֹם גַּ
י, לִּ ֵקִדָּיה ׁשֶ ׁשְ

ָבט, ֶנְחֶמֶדת, ׁשְ ה ט"ּו בִּ ִהנֵּ
ק ְוִלי. ָלְך ָנׁשַ

ָרָכה ֶנֱאָמָנה, ִאי בְּ ׂשְ
ֵקִדָּיה ֶנְחֶמֶדת, ׁשְ

ה נָּ ל ַהגִּ ת כָּ ֵהן ַאתְּ ַמְלכַּ
ֶדת. ְוֵיׁש ָלְך יוֹם ֻהלֶּ

ֶדת, ֵקִדָּיה ֵיׁש יוֹם ֻהלֶּ ְ ַלּשׁ
ה, ְמָלָתּה ְסֻגלָּ ׂשִ

ִהיא ִעם ָהַאּלוֹן רוֶֹקֶדת
ְוִעם ָהֵאָלה.

יעּו ל ִהגִּ ְעגָּ ה ַלמַּ ִהנֵּ
ן, ל ֲעֵצי ַהגַּ כָּ

ִמיעּו ַאְנקוִֹרים קוָֹלם ִהׁשְ
ֶמׁש ַרן. ֶ ְוַהּשׁ

ָרָכה ֶנֱאָמָנה, ִאי בְּ ׂשְ
ֵקִדָּיה ֶנְחֶמֶדת, ׁשְ

ה נָּ ל ַהגִּ ת כָּ ֵהן ַאתְּ ַמְלכַּ
ֶדת. ְוֵיׁש ָלְך יוֹם ֻהלֶּ

יעּו ִרים ְלָכאן ִהגִּ ְרפָּ ַהפַּ
ִרּקּוד ָחָדׁש, בְּ

בוִֹרים ְלָכאן ֵהִביאּו ַהדְּ
ְדַבׁש. ׁש ַחּלוֹת בִּ ׁשֵ

62. The almond tree’s birthday
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לוַֹח ָמנוֹת השיר: דודו ברק 63. ִמׁשְ
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.

ת ַיֲעקֹב, נַּ ֲאִני ׁשוֹׁשַ
ִמּבֶֹקר ְוַעד ֶעֶרב.

ְלֶרַגע ֲאִני ּפּו ַהּדֹב,
י ֶגֶרב יְלבִּ ְלֶרַגע בִּ

אוֹ ַהּקוֵֹסם ֵמֶאֶרץ עּוץ,
ן ֵעֶדן. אּוַלי ִצּפוֹר גַּ

בּוץ, ַכי, בְּ ְתֵכֶלת ָמְרדְּ בִּ
ֵמִעיר ֶאל ִעיר נוֶֹדֶדת.

ים נִּ וֹׁשַ ּשׁ ה בַּ נָּ ׁשוֹׁשַ כְּ
ֲאִני ְסמּוָקה ִמַּיִין.

ים ם ַקְנַקנִּ ִנים, גַּ ם ַאגָּ גַּ
ִים. ֶאְמזֹג ָמָנה ַאפַּ

ה, דוֵֹלי ִמדָּ ָאְזֵני ָהָמן גְּ
ֶרג, ִעם ׁשוֹקוָֹלד, ִעם פֶּ

יׁש ָלֶכם ְלַצד ִחיָדה: ַאגִּ
ת ָהֶעֶרב?" "ִמי ִהיא ַמְלכַּ

ת ַיֲעקֹב נַּ ֲאִני ׁשוֹׁשַ
ל עוֹד ֲאִני לֹא ֶאֱעזֹב. כָּ
ם, ְללֹא ִאי ֲהָבנוֹת, לָּ ּכֻ
לוֵֹחי ָמנוֹת. ִיְזּכּו ְלִמׁשְ

ת ַיֲעקֹב, נַּ ֲאִני ׁשוֹׁשַ
ֵמָחה. ָצֲהָלה ְוׂשָ

ַחג ּפּוִרים יוֵֹצאת ָלְרחוֹב בְּ
ֵאַלִיְך ְוֵאֶליָך.

נוֹת, ים ּוִמְגדָּ ׁשִ ִעם ַמגָּ
ת ֲאִביַחִיל. ר בַּ ֶאְסתֵּ

נוֹת לוַֹח ַהמָּ ִמְצַות ִמׁשְ
ָעַלי יוָֹמם ָוַלִיל.

ת ַיֲעקֹב, נַּ ֲאִני ׁשוֹׁשַ
י ְוַגם ֶזֶרׁש. תִּ ם ַוׁשְ גַּ

ֲעַלת ָהאוֹב. ֲאִני ִהיא בַּ
אּוַלי ֵפָיה זוֶֹהֶרת

ִנים. ְחּפוֹׂשוֹת ְוַרֲעׁשָ ִעם תַּ
ל אִֹפי כוֹת ׁשֶ ִעם ַמסֵּ

ְלָכל ֲהמוֹן ָהֶאְביוִֹנים,
ְלָכל ַמְלכוֹת ַהּיִֹפי.

ת ַיֲעקֹב נַּ ֲאִני ׁשוֹׁשַ
ל עוֹד ֲאִני לֹא ֶאֱעזֹב. כָּ
ם, ְללֹא ִאי ֲהָבנוֹת, לָּ ּכֻ
לוֵֹחי ָמנוֹת. ִיְזּכּו ְלִמׁשְ

ת ַיֲעקֹב נַּ ֲאִני ׁשֹוׁשַ
ל עוֹד ֲאִני לֹא ֶאֱעזֹב. כָּ

י ַוֲאדוִֹני, ִבְרתִּ ב, גְּ ַאגַּ
ת ָהֶעֶרב זוֹ ֲאִני. ַמְלכַּ

63. Sending portions

166167



168



ר ה ֶאְסתֵּ השיר: דודו ברק 64. ֲהַדסָּ
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.

ר. ה ֶאְסתֵּ ֲהַדסָּ ִאְלָמֵלא ָהִיית ּכֹה ְרחוָֹקה,
יָקה, ת ָהִעיר ָהַעתִּ ן, בַּ ת ׁשּוׁשַ בַּ

תּוָקה י ַהמְּ תִּ ִאְלָמֵלא ִאׁשְ
ה. ַאתְּ ָהִיית, ַאתְּ ָהִיית ִלי ְלַמְלכָּ
יִתי ָהִייִתי ְמִביֵאְך, ֵצל קוַֹרת בֵּ בְּ
ה ָהִיית ִלי ְוָהִייִתי ָלְך מֶֹלְך, ַמְלכָּ

ר. ה ֶאְסתֵּ ֲהַדסָּ

ְרָחק ַמן ְוַהמֶּ ִאְלָמֵלא ַהזְּ
ַאתְּ ָהִיית ִלי ָרִביד ְוַגם ֲעָנק,

ה ִגלָּ מְּ ַכְנתְּ בַּ ִאְלָמֵלא ׁשָ
ה. ַאתְּ ָהִיית, ַאתְּ ָהִיית ִלי ְלַכלָּ

ל ָזָהב ִעם אֶֹדם, ְלָבֵרְך, ַעת ׁשֶ ַטבַּ
ֵעְך, ְפֶאֶרת ֶאְצבָּ נוֵֹתן ָהִייִתי ַעל תִּ

ר. ה ֶאְסתֵּ ֲהַדסָּ

ִעֵּור, ֲאִני ַאֲחַרִיְך ְולֹא כְּ
ִים, ֵאַלִיְך,  נוֹת ַאְלפַּ הוֵֹלְך ׁשְ

ר, ֶאְסתֵּ
ר. ה ֶאְסתֵּ ֲהַדסָּ

ִאְלָמֵלא ּכֵֹחְך ּוְגבּוָרֵתְך,
ְך, ִאְלָמֵלא ָזֳהֵרְך ְוִתְפַאְרתֵּ

ְך, ֶתר ְלרֹאׁשֵ ִלי כֶּ ְרִביט, בְּ ִלי ׁשַ בְּ
ה ַוֲאִני ָלְך ְלמֶֹלְך, ַאתְּ ַמְלכָּ

64. Hadasah Esther
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חגיגת אביב וקיץחגיגת אביב וקיץ

Spring & summer festivals
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השיר: דודו ברק 65. ֲחִגיַגת ָאִביב
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.

ְך ר הוֵֹלְך ַהחֹׁשֶ ְדבָּ מִּ בַּ
ְיָלה, ֲחִצי ַהלַּ בַּ

ן ֶאֶרץ ּגֹׁשֶ ֶקט ַהס בְּ ׁשֶ
יל. ֲחִצי ַהלֵּ בַּ

ת ְלדוִֹדי ֵעיֵני ְנחֹׁשֶ
ְיָלה, ֲחִצי ַהלַּ בַּ

... מוֹ ׁשֶ ְוַגם הּוא חוֵֹגג כְּ
ָרֵאל. ית ִיׂשְ ל בֵּ כָּ

ָהָאִביב ׁשּוב צוֵֹהל..

ִית בַּ ב בַּ ַוֲאִני יוֹׁשֵ
ְיָלה, ֲחִצי ַהלַּ בַּ

ִעם ֵנרוֹת ּוְגִביַע ַיִין
יל. ֲחִצי ַהלֵּ בַּ

ְוכוָֹכב ֵמִאיר ֵעיַנִים
ְיָלה ֲחִצי ַהלַּ בַּ

ַמִים ת ׁשָ ְרכַּ ִלי מוֵֹסר בִּ
ָרֵאל. ּוְלָכל ִיׂשְ

ָהָאִביב ׁשּוב צוֵֹהל...

ֶלג ֶ ֶחְרמוֹן ָנֵמס ַהּשׁ בַּ
ְיָלה, ֲחִצי ַהלַּ בַּ

ֶלג ֶחְרמוֹן זוֵֹרם לוֹ פֶּ בַּ
יל. ֲחִצי ַהלֵּ בַּ

ֶלג ֶ ם ַעל ַהר ַהּשׁ א ׁשָ ַאבָּ
ְיָלה ֲחִצי ַהלַּ בַּ

יִרים ַעל ֵנס ָוֶפֶלא ר ׁשִ ׁשָ
ָרֵאל. ל ִיׂשְ ִעם כָּ

ָהָאִביב ׁשּוב צוֵֹהל
ּתוֵֹלל, י ִמׁשְ ְוִאתִּ

ֵאיֶזה ַלְיָלה, ֵאיֶזה ַלְיָלה,
ֵאיֶזה ַלְיָלה, ֵאיֶזה ֵליל.

ָמר ּפוֵֹרַח ְקָעה תָּ בִּ בַּ
ְיָלה, ֲחִצי ַהלַּ בַּ

ם זוֵֹרַח ַהָּיֵרַח ׁשָ
יל. ֲחִצי ַהלֵּ בַּ

אי ׁשוֵֹמַע ם ָאִחי ַודַּ ׁשָ
ְיָלה, ֲחִצי ַהלַּ בַּ

ֵמַח יֵרנּו ַהּשָׂ ֶאת ׁשִ
ָרֵאל. ִיׂשְ אן בְּ כָּ

ָהָאִביב ׁשּוב צוֵֹהל...

65. Spring festival
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רוֹב ָאִביב ַהקָּ השיר: דודו ברק 66. בָּ
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.

ִמּמוַֹרד ַהּגוָֹלן
ָבן ּוִבְקַעת ַהלָּ

ט הּוא ִלְצרוֹר ְיַלקֵּ
ַנֲעָרה ְוַצְנָחן.

ָרִחים ַעל ְמבוֹא ַהפְּ
ֵלָמה ְ ִעיר ַהּשׁ בָּ ׁשֶ

יב ַמְלָאִכים הּוא ַיצִּ
ְגִליָמה ְרקּוָמה, בִּ
ָמִרים ן ַהתְּ ְוֶאל גַּ
ל ָזָהב יִריחוֹ ׁשֶ בִּ

ִרים ְרפָּ ַלח פַּ הּוא ִיׁשְ
יָריו. ְוֶאת ֵנֶבל ׁשִ

ֲהָיבוֹא?

רוֹב ָאִביב ַהקָּ בָּ
ִעם ַהּבֶֹקר ַהַחי

טֹף הּוא ִיְגלֹׁש ְוִיׁשְ
ַעד ֶאל ֶאֶרץ ִסיַני,

ִעם יוִֹנים הּוא ִיְדַהר
ר ָמחוֹל ֶנְהדָּ בְּ

רוֹם ַעד ִמְפַרץ ַהדָּ
ר. ְדבָּ סוֹף ַהמִּ בְּ ׁשֶ

רוֹב ָאִביב ַהקָּ בָּ
ִרים רּו ִצפֳּ ְך ִספְּ כָּ

הּוא ֵמחוֹף ְוַעד חוֹף
ר ִמְזמוִֹרים, ְיַפזֵּ

הּוא ָיבוֹא ֵמָהִרים
ֵזִרים ט בְּ ָ ְמֻקּשׁ
ְוִניחוַֹח לוֹ צּוף
ֵמי ְיָעִרים. ּוָבׂשְ

ן הּוא ֶחְרמוֹן ְיַנגֵּ בַּ
יִרים ַעד ֵאין ּתֹם ׁשִ

ן ְוִעם ֵמי ַהַּיְרדֵּ
ֶרת ִיְזרֹם, נֶּ ַלכִּ

ָהב י ַהזָּ ְלַגלֵּ
תֹם, הּוא ִיְצַחק ָאז בְּ

רוֹב ָאִביב ַהקָּ בָּ
לוֹם. ָ הּוא ָיבוֹא, ַהּשׁ

ֲהָיבוֹא?

רוֹב ָאִביב ַהקָּ בָּ
ִביִלים ְ י ַהּשׁ דֵּ ִמצִּ

ָרִגים ֶיֱאסֹף הּוא פְּ
ְוַאְלֵפי ַחָּיִלים,

רוֹב ָאִביב ַהקָּ בָּ
ְקָוה ל ְימוֹת ַהתִּ כָּ

ִיְהיּו ְליוֹם טוֹב
יר ַאֲהָבה, ּוְלׁשִ

ָאז ֵמחוֹף ְוַעד חוֹף
ֲחלוֹם, הּוא ָיבוֹא כַּ

רוֹב ָאִביב ַהקָּ בָּ
לוֹם. ָ הּוא ָיבוֹא, ַהּשׁ

ֲהָיבוֹא?

66. Next spring
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ָמִחים יר ַהצְּ ַמְגדִּ השיר: דודו ברק 67. ִטּיּול בְּ
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.

"ָעִמיר", ִמיר" ְוָחָלב בְּ "ׁשָ ת ִנְטַעם בְּ פַּ
ֶטל, יֵענּו ּתּות ְוַגם פֶּ בִּ ׂשְ לֹמֹה" תַּ ת ׁשְ "בַּ

ַבׁש ַיֲעָרה יׁש ָלנּו דְּ גִּ ְנָיִמיָנה" תַּ "בִּ
יָרה, ׁשִ "ָבְסַמת" ְיָלִדים ִיְפְצחּו בְּ בְּ

ל אוָֹתּה ֲעָיָרה ְרחוָֹבּה ׁשֶ בוֹא בִּ נָּ ׁשֶ כְּ
ל ֵלאּות ְוָכל ֵנֶטל. ח כָּ כַּ ְוִנׁשְ

ּבוֹא ֵרִעי...

ה ּוְלָבָנה ָנה ְוַחמָּ ָ ּשׁ יוֹם ָאִביב בַּ
ְבָעַתִים, ה ׁשִ ה ְוָקׁשָ ֶרְך ַרבָּ זֹאת ַהדֶּ

ָחִקים, ְלַרְגֵלינּו ָעָפר, ֵמָעֵלינּו ׁשְ
ים עוֹד ֵנֵלְך ְוֵנֵלְך ְוִנְגַמע ֶמְרַחקִּ

ם ָיֵמינּו, ּבוִֹכים צוֲֹחִקים ְוהוְֹלִכים גַּ
ְראוֹת ָהֵעיַנִים. ְודוְֹמעוֹת ִממַּ

ּבוֹא ֵרִעי...

ְלָמְתֶניָך ֲחגֹר ֶאת "ַיְלקּוט ָהרוִֹעים"
ָיֶדיָך ה ַאֲהרֹן" ֱאחֹז בְּ ּו"ַמטֵּ

ִזיר", ָך ֶאת "ּכוַֹבע ַהנָּ ַוֲחבֹש ְלרֹאׁשְ
ִהיר, ְיָלה" ָיִאיר ֶאת ֵליְלָך ַהבָּ "ֵנר ַהלַּ

יר רּו ְלָך ׁשִ ִנית" ְו"נּוִרית" ִיְקׁשְ לָּ "כַּ
ר ָעֶליָך. ְרֵחי בַּ ּוַמּבּול פִּ

ּבוֹא ֵרִעי ּבוֹא ָאִחי,
ָרִכים, דְּ ְנַטֵּיל בַּ

ַמִים, ָ ע רּוחוֹת ַהּשׁ ין ַאְרבַּ בֵּ
יִחים ָרִחים ְוׂשִ ין פְּ בֵּ
ָמִחים יר ַהצְּ ְגדִּ ִממַּ

ַנִים. ׁשְ ַרק ֲאַנְחנּו ַיַחד בִּ

ט ֶאת ַהּנוֹף, ֵ ַקּשׁ ֶלת ַהחוֹף" תְּ "ֲחַבצֶּ
ְצַחק ִמן  ת ָהֲעָמִקים" תִּ נַּ "ׁשוֹׁשַ

ָהאֶֹפק,
ם, ָסגֹל ְמַסמֵּ ִליל ַהחֶֹרׁש" ֵיעוֹר בְּ "כְּ

ם יר ְמַהמֵּ ַזְמֵזם ָלנּו ׁשִ "ַזְמזּוִמית" תְּ
ם, ּגּון ְוֻכּלוֹ ְמַדמֵּ ְוָירּוץ ַהנִּ
ב ּוַמּפּוַח ַהּדֶֹפק. ִעם ַהלֵּ

ּבוֹא ֵרִעי...

67. Browsing through 
	 a	flower	handbook	
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א ַסח בָּ השיר: דודו ברק 68. ַחג ַהפֶּ
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, 
המגניב שזרח עלינו עם ירח מלא 

וחרות אין קץ.

ה ַהּיוֹם ְוַיֲעִריב ֵהן עוֹד ְמַעט ִיטֶּ
ְדָיא" ָחִביב, יִרים" ְו"ַחד גַּ ִ יר ַהּשׁ ְוׁשּוב "ׁשִ

חֶֹדׁש ָהָאִביב, ם יוְֹצִאים בְּ ַהּיוֹם ַאתֶּ
ַסח. יַע פֶּ ַסח, ִהגִּ יַע פֶּ ִהגִּ

ִביַע, עוֹד ְמַעט ָנִרים גָּ
ִמיַע, ָדה ְזִמירוֹת ַנׁשְ ִמן ַהַהגָּ

יַע, ֶדר ׁשּוב ִהגִּ ֵליל ַהסֵּ
ה. ְמָחה ַרבָּ ה, ַהּשִׂ ְמָחה ַרבָּ ַהּשִׂ

עוֹד ְמַעט יוִֹנים ַנְפִריַח
ם ַאֲחרוֹן ַהְרֵחק ַנְבִריַח, ְוֶגׁשֶ

ָרִקיַע, ֶתם ַסַהר בָּ כֶּ
א. ַסח בָּ א, ַחג ַהפֶּ ַסח בָּ ַחג ַהפֶּ

הּו לָּ גִּ ָהֲאִפיקוָֹמן - ִמי ׁשֶ
ָרָכה ֵמֵאִלָּיהּו. ל בְּ ְיַקבֵּ

חֶֹדׁש ָהָאִביב, ם יוְֹצִאים בְּ ַהּיוֹם ַאתֶּ
ֶדה ַמְרִהיב ְוִתינוֹקוֹת ָסִביב, ְרֵחי  ׂשָ פִּ

ה ָוִזיו, אוֹר ַחמָּ ה בְּ ׂשֶ ָטֶלה ּוְגִדי וָָ
ַסח. יַע פֶּ ַסח, ִהגִּ יַע פֶּ ִהגִּ

ל טּוב, ֵלִאים כָּ ָוִקים ַהמְּ ְ קּו ֶאת ַהּשׁ ַחבְּ
ָמר ְוַגם ָחרּוב, ים תָּ לִּ ִאְספּו ֶאל ַהסַּ
ֵקִדים ֶוֱאגוִֹזים, ָחָלב ּוְדַבׁש ָוצּוף, ׁשְ

ַסח. יַע פֶּ ַסח, ִהגִּ יַע פֶּ ִהגִּ

ִביַע, עוֹד ְמַעט ָנִרים גָּ
ִמיַע, ָדה ְזִמירוֹת ַנׁשְ ִמן ַהַהגָּ

יַע, ֶדר ׁשּוב ִהגִּ ֵליל ַהסֵּ
ה. ְמָחה ַרבָּ ה, ַהּשִׂ ְמָחה ַרבָּ ַהּשִׂ

עוֹד ְמַעט יוִֹנים ַנְפִריַח
ם ַאֲחרוֹן ַהְרֵחק ַנְבִריַח, ְוֶגׁשֶ

ָרִקיַע, ֶתם ַסַהר בָּ כֶּ
א. ַסח בָּ א, ַחג ַהפֶּ ַסח בָּ ַחג ַהפֶּ

ָלל, ׁשָ ַסח בְּ אּו ֶאת ַקֲעַרת ַהפֶּ ַמלְּ
ֲחֶזֶרת ַוֲחרֶֹסת ּוֵביַצת ָקָלל,

ס, ָמרוֹר ּוְזרוַֹע ּוַמּצוֹת ֵמָעל, ְרפַּ כַּ
ַסח. יַע פֶּ ַסח, ִהגִּ יַע פֶּ ִהגִּ

68. Passover is coming
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ְדָיא ַהְללּוָיּה השיר: דודו ברק 69. ַחד גַּ
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.

ב, ְוָהֵאל ֵמַעל יוֹׁשֵ
ב: ִמְתּבוֵֹנן לוֹ ְוחוֹׁשֵ

לוֹם ָלֶהם ּפֹה, "ַנַחת ְוׁשָ
ֲעֵמם ּפֹה." ׁשַ מְּ ה ׁשֶ מָּ כַּ

ְדָיא... ַחד גַּ

ז ֵמַעל זוַֹרַחת, ֶמׁש פָּ ׁשֶ
ַבׁש, ֶּוֶרת דְּ ָבן, כַּ ְבדְּ ּדֻ

ַיַחד אן בְּ ָראנּו כָּ ֵאיְך בָּ
ן ֵעֶדן ֵמָחָדׁש. ֶאת גַּ

ר ְזֵאב ֶבׂש גָּ ִעם ַהכֶּ
ב, ִדי ָנֵמר ֵיׁשֵ ְוִעם גְּ
ַחר ַ ַוֲאַנְחנּו ִעם ַהּשׁ

ַיַחד. ֶאל ַהּטוֹב ָנִקיץ בְּ

ְדָיא... ַחד גַּ

ֲחֵצֵרנּו, ְדָיא בַּ ַחד גַּ
ִדי ָקָטן, ָלָבן ָוַצח, גְּ

ֵננּו, ֲחַתְלּתּול ַעל ִמְפתָּ
ֵאיֶזה מֶֹתק, ַחם ָוַרְך.

ַעְרָסל ּוְכַלְבַלב ֵיׁש בָּ
ל סַּ ִביָסה בַּ ּוַמְקלוֹת כְּ

נּוַע, ּוָבָאח ָהֵאׁש תָּ
יֵתנּו - ֵמי ַמּבּוַע. מּול בֵּ

ְדָיא, ַחד גַּ
ְדָיא, ַחד גַּ

ָדָיה, הּוא ֱאֶמת ְולֹא בְּ
ְדָיא, ַחד גַּ
ְדָיא, ַחד גַּ

ַהְללּו ַהְללּוָיּה.

ֶרֶפת, ָרה ּגוָֹעה בָּ ַהפָּ
וֵֹחט ׁשוֵֹבת ָלַעד, ַהּשׁ
ֶפת ּוֵבין ֲערּוגוֹת ַהלֶּ

ָעף ַמְלָאְך ּגוֵֹאל ֶנְחָמד.

69. Chad Gadya - Halleluyah
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ּכוֹת ר ַהמַּ השיר: דודו ברק 70. ֶעׂשֶ
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.

ְך ַרב. ָבר חֹׁשֶ ַבת ַאַחת ָעַזב ָהָיה כְּ בְּ ּוְכׁשֶ
כוֹרוֹת. ת ַהבְּ רוֹת ִעם ּתֹם ַמכַּ ּמּו ַהצָּ תַּ

ּוְבִמְצַרִים לֹא ָיְספּו ִלְדלֹק עוֹד ְמאוֹרוֹת.
ים ּוַמֶצעבְּ קִּ ֶייעס, ׂשַ ם ַעבַּ לָּ ־ָאְרזּו ּכֻ

ַרֶייעס.
ר: ַצח ָהָעם ְוׁשָ ר פָּ ְדבָּ ָהְלכּו ֶאל ַהמִּ ּוְכׁשֶ

ים, ָערוֹב... נִּ ַע, כִּ ם, ְצַפְרדֵּ "דָּ

ם. ָ ּוַפְרעֹה ֵסַרב ְלהוִֹציֵאנּו ִמּשׁ
ם. ה ּוָבא ַהדָּ טֶּ מַּ נּו בַּ ה ַרבֵּ ה מֹׁשֶ ִהכָּ
ַע. ַפְרדֵּ ַע ּוָבָאה ַהצְּ ֵהיִטיב הּוא ְלַבצֵּ

ים. נִּ ָהָיה ֲחַסר אוִֹנים ֵהִביא ֶאת ַהכִּ ּוְכׁשֶ

ים, ָערוֹב, נִּ ַע, כִּ ם, ְצַפְרדֵּ דָּ
ַהּיוֹם ַיֲערֹב. ֵּים ַעד ׁשֶ אן ִיְסתַּ ַהּכֹל כָּ

ה, ָרד, ַאְרבֶּ ִחין, בָּ ֶבר, ׁשְ דֶּ
ה. ְרבֶּ ח ֲהֵרי הּוא ֶזה ַהמַּ בָּ ְוָכל ַהְמׁשֻ

כוֹרוֹת. ת בְּ ְך, ַמכַּ ְך, חֹׁשֶ חֹׁשֶ
ל ָהאוֹרוֹת. ִעיר ֶאת כָּ ְך ַנְדִליק בָּ ְוַאַחר כָּ

ירוֹת ִ ל ֲהמוֹן ַהּשׁ יר ֶאת כָּ ְך ָנׁשִ ְוַאַחר כָּ
ִמּדוֹר ַעד ּדוֹר ּוְלדוֵֹרי דוֹרוֹת.

י טוֹב. הּו כִּ ַמטֵּ ה ָאַמר ָאז בְּ ּומֹׁשֶ
ה ַאַחת ּוָבא ָערוֹב. ר ִמלָּ ְולֹא הוִֹסיף ַדבֵּ

ֶדֶבר. ם בְּ לָּ ל ֵעֶבר ָחלּו ּכֻ ְלֶפַתע ִמכָּ
ֶעֶצם  ה בְּ זֶּ ְתאוֹם ִהְבִחין ׁשֶ ה פִּ ְוָאז מֹׁשֶ

ִחין. ׁשְ

ים, ָערוֹב... נִּ ַע, כִּ ם, ְצַפְרדֵּ דָּ

ּוַפְרעֹה ֶאל ּתוְֹך ַחֵּיינּו ָיַרד.
ָרד. ה ְוַאֲהרֹן ֶאת ַהבָּ ימּו לוֹ מֹׁשֶ ִהְגׁשִ

ה ָצהֹב הוִֹפיַע. ָרִקיַע ַאְרבֶּ ְלֶפַתע בָּ

70. The ten plagues of Egypt
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ֵלם ה ִלירּוׁשָ ין ַוְרׁשָ השיר: דודו ברק 71. בֵּ
הלחן: יאיר קלינגר

71( בין ורשה לירושלם 
72( עקדת יצחק

73( ינאי 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.

ֵלם ה ִלירּוׁשָ ין ַוְרׁשָ בֵּ
ִלי ֶזֶמר, ה ִנּגּון כְּ ַאתָּ

ה ְמחוֹל ַהֲחִסיִדים ַאתָּ
ף. ּוִמְזמוֵֹרי ַהטַּ

ֵלם ה ִלירּוׁשָ ין ַוְרׁשָ בֵּ
ית ָוֶגֶמר, ה ֵראׁשִ ַאתָּ

ין ְיִחיִדים, ה ָיִחיד בֵּ ַאתָּ
ה ֲהמוֹן ַעם ַרב. ַאתָּ

ֵלם, ה ִלירּוׁשָ ין ַוְרׁשָ בֵּ
ֵלם ה ִלירּוׁשָ ין ַוְרׁשָ בֵּ

ֶבר, ה ָוׁשֶ סָּ ה פִּ ַאתָּ
ֵלם. ה עוָֹלם ׁשָ ַאתָּ

ֵלם ה ִלירּוׁשָ ין ַוְרׁשָ בֵּ
ּנוֹר ָוֵנֶבל, ה כִּ ַאתָּ

ה ָעָפר ַוֲאָדָמה ַאתָּ
ָחִריׁש. ְוֶתֶלם בְּ

ֵלם ה ִלירּוׁשָ ין ַוְרׁשָ בֵּ
ה ִקיָנה ָוֵאֶבל, ַאתָּ

סּוק ּוְדַבר ָחְכָמה, ה פָּ ַאתָּ
יׁש". "ֵאיָכה" ְוַגם "ַקדִּ

ֵלם ה ִלירּוׁשָ ין ַוְרׁשָ בֵּ
ֶלג, ל ׁשֶ ּדּור ׁשֶ ה כַּ ַאתָּ

ּנּוִרים ְלֶהֶבת תַּ ה ׁשַ ַאתָּ
ָאִביב. ְוַנַחל בָּ

ֵלם ה ִלירּוׁשָ ין ַוְרׁשָ בֵּ
ל ּוֶפֶלג, ה ַמפָּ ַאתָּ

ין ָהִרים ה הּוא ֵעֶמק בֵּ ַאתָּ
ְפִריָחה ַמְרִהיב. בִּ ׁשֶ

ֵלם ה ִלירּוׁשָ ין ַוְרׁשָ בֵּ
ֶנֶסת, ית כְּ ת בֵּ ִפלַּ ה תְּ ַאתָּ

רוֹן ֶבת ִזכָּ ה ַמצֶּ ַאתָּ
ה. ְוֶהֶבל ֲאֻרבָּ

ֵלם ה ִלירּוׁשָ ין ַוְרׁשָ בֵּ
ן ֶחֶסד, ה ָחִסיד בֶּ ַאתָּ

ַהְּיהּוִדי ָהַאֲחרוֹן,
א. תוָֹכן ֶנְחבָּ בְּ ׁשֶ

71. Between Warsaw and Jerusalem
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השיר: דודו ברק 72. ֲעֵקַדת ִיְצָחק
הלחן: יאיר קלינגר

ֵאיְך ֶאְכּתֹב ַעל ֲעֵקָדְתָך, ּדוִֹדי ִיְצָחק.
ים? לִּ י תִּ לֵּ ְתבּו תִּ ָבר כָּ י כְּ נִּ ְוטוִֹבים ִממֶּ

ְרָחק, יֵנינּו, ַהמֶּ ר בֵּ הוֹם ֲאׁשֶ ְוַהתְּ
ִויִלים. ִויִלים, גְּ ר גְּ מֵּ תַּ ן ַהמִּ ְוֶהָעׁשָ

ֵאיְך ֶאְכּתֹב ַעל ֲעֵקָדְתָך, ּדוִֹדי ִיְצָחק.
ים? לִּ י תִּ לֵּ ְתבּו תִּ ָבר כָּ י כְּ נִּ ְוטוִֹבים ִממֶּ

ְרָחק, יֵנינּו, ַהמֶּ ר בֵּ הוֹם ֲאׁשֶ ְוַהתְּ
ִויִלים. ִויִלים, גְּ ר, גְּ מֵּ תַּ ן ַהמִּ ְוֶהָעׁשָ

ִויִלים, ר, גְּ מֵּ תַּ ן ַהמִּ ְוֶהָעׁשָ
ִויִלים. גְּ

ר, מֵּ תַּ ן ַהמִּ ְוֶהָעׁשָ

ִויִלים, גְּ

ִויִלים. גְּ

71( בין ורשה לירושלם 
72( עקדת יצחק

73( ינאי 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 

72.	The	sacrifice	of	Isaac
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ִמיִנית ּנוֹר ׁשְ ן ֶהָחֵמׁש לוֵֹמד כִּ אי בֶּ השיר: דודו ברק 73. ַינַּ
הלחן: יאיר קלינגר

ִמיִנית ּנוֹר ׁשְ ן ֶהָחֵמׁש לוֵֹמד כִּ אי בֶּ ַינַּ
ַלְנק, ַהּמוֶֹרה ֵמרּוְסָיה. ֵאֶצל ַמְרק בְּ

ִמיִנית ִכּנוֹר ׁשְ ר בְּ אי ְמַכנֵּ ַּינַּ ׁשֶ כְּ
ַלְנק, ַהּמוֶֹרה ֵמרּוְסָיה ֵאֶצל ַמְרק בְּ

ְמָעה. ְבדוֹת דִּ ֵעיַני כִּ
ב ְלָפַני. ֶלְך ִנצָּ ִוד ַהמֶּ דָּ ַבע ׁשֶ ָ ֲאִני ָנכוֹן ְלִהּשׁ

ֶטעְטל, ְ ְואּוַלי ַיְלּדוֹן ִמן ַהּשׁ
ֶטעְטל הּוא ֶזה. ְ ַיְלּדוֹן ִמן ַהּשׁ

ָחם, ָער, ֵעיֵני פֶּ חֹר ׂשֵ ׁשְ
ֶטעְטל הּוא ֶזה. ְ ַיְלּדוֹן ִמן ַהּשׁ

ֶטעְטל, ְ ַיְלּדוֹן ִמן ַהּשׁ
ָחם, ָער, ֵעיֵני פֶּ חֹר ׂשֵ ׁשְ

ה. ָמה ְוֻרדָּ ְנָהב ּוְנׁשָ עוֹר ׁשֶ
ר, נָּ ט ִיְהֶיה כַּ י ַהקָּ לִּ אי ׁשֶ ַינַּ

ט, י ַהקָּ לִּ אי ׁשֶ ַינַּ
ַיְלּדוֹן ָהֲעָיָרה ָהֲאבּוָדה.

)קטע מולחן מתוך שיר שלם המופיע בספר-
"פולין בין פאר לאפר"(

71( בין ורשה לירושלם 
72( עקדת יצחק

73( ינאי 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 

73. Yannai, 5 years old, learns to   
  play a small violin
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י חוֶֹגֶגת לִּ ָרֵאל ׁשֶ השיר: דודו ברק 74. ִיׂשְ
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.

אן, ִלי ָהֶעֶרב כָּ כְּ ִהְסתַּ
ָלָבן ה ָלְך בְּ ְמַחכֶּ

נּו. לָּ ְך ְוַגם ׁשֶ לָּ ֶזה ַהַחג ׁשֶ
ק ָלְך ַעל ֶלְחֵיְך ַ הּוא ִיּשׁ

ַוֲאַנְחנּו ְנַחֵּיְך,
ְענּו. ַעד ְלָכאן ִהגַּ ה טוֹב ׁשֶ מָּ כַּ

י חוֶֹגֶגת... לִּ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ

ם לָּ רוִֹרים קוְֹרִאים ּכֻ ַהדְּ
ל ָהעוָֹלם ּגוֹ ׁשֶ ַעל גַּ

ִים. ִרים ַאְלפַּ ַוֲאַנְחנּו ְמַזמְּ
ב ֻאְרָחא, ְיִדיִדי, ַאגַּ
ָך לְּ ה ׁשֶ ל ַהַחג ַהזֶּ כָּ

ִים. פַּ ֵאהּו ַעל כַּ ַקח אוֹתוֹ, ׂשָ

י חוֶֹגֶגת לִּ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ
ְוָנאָוה ּוִמְתמוֶֹגֶגת,

ִים, ֲחגֹג יוֵֹבל ַאְלפַּ ִהיא עוֹד תַּ
י חוֶֹגֶגת לִּ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ

ים אוֶֹרֶגת ֻחלִּ ֲחלוֹמוֹת כְּ
ְרַוִים. י ְזַהב פַּ לִּ יִרי ׁשֶ ְוׁשִ

י ָיָפה לִּ ְוָהִעיר ׁשֶ
י צוָֹפה, ְוָהָאֶרץ בִּ

ּפּוַח. ַבׁש ְוַגם תַּ ה ִלי דְּ יׁשָ ַמגִּ
ַנאי, טוֹב ִלי טוֹב ְוֵיׁש ִלי פְּ

ֵעיַני, ֶקט בְּ ֶ ְוַהּשׁ
טּוַח. ְך בָּ ל כָּ ְתאֹם כָּ ַוֲאִני פִּ

י חוֶֹגֶגת... לִּ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ

74. My Israel celebrates
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השיר: דודו ברק 75. ִזְמַרת ָהָאֶרץ
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.(

ְך... ַמה לָּ

ָאֶרץ ח בָּ לַּ הּו ׁשִ ִמיׁשֶ
ָרד, ם ָערוֹב ְוַגם בָּ גַּ

ָנה לֹו ם בָּ יתוֹ ֵאי ׁשָ ֶאת בֵּ
ים ָאַבד. ְרַחקִּ ּוַבמֶּ

ֶניָה, ַאְך ָהָאֶרץ, ֵאם בָּ
יל ֶאֶמׁש, יָנה לוֹ ִמלֵּ ַמְמתִּ

יָטה לוֹ ֶאת ָיֶדיָה מוֹׁשִ
ֶמׁש. ֶ ּוָפֶניָה ֶאל ַהּשׁ

ְך... ַמה לָּ

ְיָתה, ִאיׁש ֶאָחד ָחַזר ַהבַּ
ִתיל ַתל ׁשָ ה ׁשָ נָּ גִּ בַּ

ֶבט ת ַהנֶּ ְרכַּ ּוֵבַרְך בִּ
ִליל. ֶגב ַלגָּ ֵמַהנֶּ

ְפֶעֶמת, ְוָהָאֶרץ ַהנִּ
ְמבֶֹרֶכת ָאז ָהְלָכה ָלּה,

חוֶֹלֶמת?" "ֶהָהִייִתי כְּ
ֲאָלה ְוַגם ִחְּיָכה ָלּה. ׁשָ

ַמה ָּלְך...

ָנה ָלּה עֶֹרף הּו פָּ ִמיׁשֶ
ה, ַטנָּ ַלּמוֶֹלֶדת ַהקְּ

ָפם ִצֵּיר ָלּה, ִחּיּוְך ׂשָ בְּ
ַבע ֶאת ֶעְלּבוָֹנּה. לֹא תָּ

ְוָהָאֶרץ ַהּבוֶֹדֶדת
ְתאֹם ֵעיֶניָה ְמעּו פִּ דָּ ׁשֶ

עוֹד ֶאת ַאְדָמָתּה עוֶֹבֶדת
ְולוֶֹחֶמת ַעל ַחֶּייָה.

ְך, ַמה לָּ
י? ְבכִּ י תִּ ְך כִּ ַמה לָּ

ְפִני ָאחוֹר, ַאל תִּ
י ִלי, ַאתְּ ַחכִּ

ַאתְּ
ְוֶאֱחזֹר.

ַנַחת: ִהי ָאְמָרה בְּ ִמיׁשֶ
ּה". ל ִאתָּ "ֵלְך ְוִתְתַרגֵּ

ֵמִרּקּוד ְוֶזֶמר ַעם ִהיא
ֶאל ָהאֶֹפק ִנְמְלָטה.
ַאְך ָהָאֶרץ ַהּזוַֹרַחת

ַבׁש ְוַיִין ה ָלּה דְּ יׁשָ ַמגִּ
ָחה: ְוָזַבת ָחָלב ִהיא ׂשָ

ְך ָאחוֹת ִלי ַאִין". ַבדֵּ "ִמלְּ

75. Song of the land
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השיר: דודו ברק 76. ַחג יוֵֹבל
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

ַחג, ַחג, ַחג יוֵֹבל...

חֹל, ָלָבן, ְוָלִעיר כָּ
חֹל, ָפר ָלָבן, כָּ ְוַלכְּ

ּבּוץ אוֹתוֹ ִמְגָון, ַלקִּ
ב ִצְבֵעי ִמְכחוֹל. ַלּמוֹׁשָ

ִהיר, ַלֻחְרׁשוֹת ָירֹק בָּ
ֶהה, דוֹת ָירֹק כֵּ ַלּשָׂ

יר ֶרם ְוַלנִּ ְוַלכֶּ
ֶצַבע ְיַרְקַרק ֵזֶהה.

ַחג, ַחג, ַחג יוֵֹבל...

ֵמַח ְוצוֵֹהל ֵצא ׂשָ
יל, ֶאל ָהְרחוֹב ְוֶאל ַהלֵּ

ּתוֵֹלל ִהְתהוֵֹלל ְוִהׁשְ
ַחג ָעֶליָך ַחג יוֵֹבל.

ר כָּ כִּ ַבר בַּ ל ִעיִרי כְּ כָּ
ּוֵביִתי עוֵֹמד מּוָאר,

ר ָ י ְמֻאּשׁ ְלָבִבי בִּ
ר: י רֹוֵקד ְוׁשָ ַעמִּ ׁשֶ כְּ

ַחג, ַחג, ַחג יוֵֹבל...

ִליל, אוֹר ָיַרד ַעל ַהגָּ
ְרֶמל, ִמְתמוֵֹגג לוֹ ַהכַּ

ִגיל, ר בְּ ְלּבַֹע ׁשָ ַהגִּ
ם ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל. ר גַּ ׁשָ

ֶרת ָצֳהָלה, נֶּ כִּ בַּ
ִהיר, ן ׁשוֵֹטף בָּ ַהַּיְרדֵּ

ֵפָלה ְ ֶדת ַהּשׁ ְמַרקֶּ
יר. ַלִים ׁשִ ִוירּוׁשָ

ַחג, ַחג, ַחג יוֵֹבל
ָרֵאל, ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ַעל כָּ
ָרֵאל ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ַעל כָּ

ַחג יוֵֹבל.

רֹן ו בְּ צוֲֹחִקים ַיְחדָּ
וְֹמרוֹן, רוֹן ְוַהּשׁ ָ ַהּשׁ
ַרח יִריחוֹ ִרּמוֹן פָּ בִּ
ַלח. ְוֶאת ִניחוֹחוֹ ׁשָ

ָבר ָמתוֹק, ַלח כְּ ָים ַהמֶּ
ֶגב ַחג ֵמִאיר, ַעל ַהנֶּ
ְתאֹם ָירֹק, ַהר ִסיַני פִּ

יר. ׁשִ ְואוִֹפיָרה ִלי תָּ

76. Jubilee
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"ח ׁשָ א תָּ השיר: דודו ברק 77. ִאמָּ
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 

1939 נאלצה 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 
אמי לעולמה. שיר זה הוא לזכרה 

ואף לזכר אבי. 
מתוך פרויקט שירי החגים שנכתבו  

, בֹהַּ ֶגל ַעל ּתֶֹרן גָּ מוֹ ַהדֶּ כְּ
ִנים ְוַהּטַֹהר, ּוְמנוַֹרת ַהקָּ

ִביָבּה, סְּ יִתים ׁשֶ מוֹ ֲעֵלי ַהזֵּ כְּ
א ֵאם ַרחּוָמה ְוטוָֹבה. ִאמָּ

י... לִּ "ח ׁשֶ ׁשָ א תָּ ִאמָּ

י, לִּ "ח ׁשֶ ׁשָ א תָּ ִאמָּ
"ח, ׁשָ א תָּ ִאמָּ

ְגבּוָרה ָעְמָדה בִּ
ן. לָּ ל ּכֻ ימוֹת ַהַחִּיים כָּ ְמׂשִ בִּ

י, לִּ "ח ׁשֶ ׁשָ א תָּ ִאמָּ
ֶנֶפׁש ַמְלָאְך,

ִאיָרה ִלי ֶאֶרץ, ִהׁשְ
ִית מּוָגן. ִאיָרה ִלי בַּ ִהׁשְ

ם ָלּה ַאֲחרוֹן ֲאִביֶביָה תַּ ּוְכׁשֶ
ִעים ְלַחֶּייָה, ׁשְ ַנת תִּ ית ׁשְ ֵראׁשִ בְּ

ְמִלי, ִאָּיר ַהסִּ יוֹם ה' בְּ בְּ
י. לִּ א ׁשֶ י ֵמִאמָּ ְמתִּ ִהְתַיתַּ

י... לִּ "ח ׁשֶ ׁשָ א תָּ ִאמָּ

י, לִּ "ח ׁשֶ ׁשָ א תָּ ִאמָּ
"ח, ׁשָ א תָּ ִאמָּ

ּפוִֹלין נוְֹלָדה בְּ
ָעְבָרה. ָאה ׁשֶ ית ַהמֵּ ֵראׁשִ בְּ

י, לִּ "ח ׁשֶ ׁשָ א תָּ ִאמָּ
ַרְך, ָמּה ִיְתבָּ ׁשְ

ְרָחה ִמן ַהּתֶֹפת, בָּ
ֵזָרה. ְרָחה ִמיֵמי ַהגְּ בָּ

ְחֶרֶרת ְוָעְלָתה ֲחלּוָצה ְמׁשֻ
ּוָבְנָתה ְמִדיָנה ְלִתְפֶאֶרת

ה ָחה ְקַטְנַטנָּ פָּ ּוְבתוָֹכּה ִמׁשְ
יֵמי ִמְלָחָמה ִראׁשוָֹנה. בִּ

י, לִּ "ח ׁשֶ ׁשָ א תָּ ִאמָּ
"ח, ׁשָ א תָּ ִאמָּ
ְך ְוֵאַלִיְך, ִאתָּ

ח. כַּ אוָֹתְך ְלעוָֹלם לֹא ֶאׁשְ

י, לִּ "ח ׁשֶ ׁשָ א תָּ ִאמָּ
"ח, ׁשָ א תָּ ִאמָּ

ִנים, ֵני בָּ ָיְלָדה ׁשְ
ַיְתמּות ֲעגּוָמה. ֲחסוֹר, בְּ מַּ בַּ

י, לִּ "ח ׁשֶ ׁשָ א תָּ ִאמָּ
ְזָרח, מִּ אן בַּ כָּ

מוֹ ָהרּוַח ָהְיָתה כְּ
יֵמי ַעְצָמאּות ּוְתקּוָמה. בִּ

77. Mother 1948
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השיר: דודו ברק 78. ַחג ָהֵאׁש
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.

ַהַחג ֲהִכי ָקָטן,
ְלַיד ַהּתֶֹמר,

דוֹל ִמּכֹל, הּוא ַהגָּ
עֶֹמר. הּוא ַל"ג בָּ

רּוף ַהַחג ֲהִכי ׂשָ
ָקָרא אוָֹתנּו ֶאל ָהֵאׁש,

ּוף ּשׁ ּוְכמוֹ ִמּתוְֹך כִּ
ׁש. ְזָרִדים ִהְתַחְלנּו ְלקוֹׁשֵ

ּכוָֹכב ֶאָחד ָזַרח לוֹ,
ָבה. ְוכוָֹכב ֶאָחד כָּ

ַרח לוֹ, יר ֶאָחד פָּ ְוׁשִ
ר ּכוְֹכָבא. ׁש ֶאת בַּ ְמַבקֵּ

ַהַחג ֲהִכי ָקָטן,
ְלַיד ַהּתֶֹמר,

דוֹל ִמּכֹל, הּוא ַהגָּ
עֶֹמר. הּוא ַל"ג בָּ

ַהַחג ֲהִכי ָקָטן
דוֹל. נּו ַהגָּ ָהָיה ַחגֵּ

ָיָצאנּו ֶאל ַהחֶֹרׁש ָאז
יר ּוְבָמחוֹל. ׁשִ בְּ

ְכֵמנּו נּו ַעל ׁשִ תֵּ ַקׁשְ
ֲחגוֹר. ינּו בַּ ְוִחצֵּ

ֶמׁש ֵמָעֵלינּו ֶ ַהּשׁ
ל ֵאׁש ָואוֹר. ְלָהבוֹת ׁשֶ ׁשַ

ַהַחג ֲהִכי ָקָטן,
ְלַיד ַהּתֶֹמר,

דוֹל ִמּכֹל, הּוא ַהגָּ
עֶֹמר. הּוא ַל"ג בָּ

ַהַחג ֲהִכי ַמְדִליק,
ַעת ַעְרִבית ָהָיה ִנְבָרא. ׁשְ בִּ

ְכבוֹדוֹ ָאַסְפנּו לִּ ׁשֶ כְּ
דּוָרה. ֲעָנִפים ַלמְּ

ּנוַֹח יֵרנּו ַהנִּ ׁשִ
ָמָמה. ַקע ִמן ַהדְּ ָאז בָּ

ְוׁשּוב ָעָלה ִניחוַֹח
ּפּוֵחי ָהֲאָדָמה. תַּ

78.	The	festival	of	fire
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יִנים ְבַעת ַהמִּ השיר: דודו ברק 79. ֶאֶרץ ׁשִ
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.

ַהִרּמוֹן ַמְסִמיק ַעל ֵעץ,
ָניו ָרִאינּו ְלֵמָרחוֹק. ֶאת פָּ

ץ נּו ִמְתַנפֵּ ֵאיְך ִלבֵּ
תוֹק. יְך ַהמָּ חּוט ֶאל פִּ ִרּמוֹן ׁשָ כְּ

ְבָעה ִמיִנים... ּה ׁשִ ֶאֶרץ בָּ

ִית ׁשּוב ִנְלַמד ִמן ַהזַּ
ַלֲעׂשוֹת ּתוָֹרה ְוַגם ַאֲהָבה.

ף ָיד יט כַּ ָמר ּתוֹׁשִ ַהתָּ
ֶפׁש ֵאׁש ֶלָהָבה. נֶּ ְוַתְבִעיר בַּ

ְבָעה ִמיִנים... ּה ׁשִ ֶאֶרץ בָּ

ְלָחן, ֻ רוֹת ַעל ַהּשׁ ַהפֵּ
י ְנָצִרים. תוְֹך ַסלֵּ ִלים בְּ בֳּ ׁשִ

ְענּו ַעד ְלָכאן, ִאם ִהגַּ
ִרים. עוֹד נֹאַהב ְוַעד ֵמָאה ְוֶעׂשְ

ְבָעה ִמיִנים... ּה ׁשִ ֶאֶרץ בָּ

ה, ִלים ֶאל מּול ַחמָּ בֳּ ׁשִ
יו ַהּקוְֹצִרים. ה יוְֹצִאים ַיְחדָּ ִרנָּ בְּ

ָגן ַלֲאָדָמה  ַהדָּ
ן ִמְמָטִרים. תֹם ִעדַּ ק בְּ ֵ ְמַנּשׁ

ְבָעה ִמיִנים. ּה ׁשִ ֶאֶרץ בָּ
ה ְוֵעָנב. עוָֹרה, ִחטָּ ֶאֶרץ ׂשְ

ֶאֶרץ ַזִית ּוְתֵאִנים.
ָהב. ַמר ַהזָּ ְוִרּמוֹן ְוַגם תְּ

ירּו!!! ׁשִ

בוֹת נוֹת ׁשָ ָרִמים בָּ ַלכְּ
יָרה. יָרה ַאדִּ ְמחוֹלוֹת ּוְבׁשִ בִּ

ֲעָנִבים ְוַאֲהבוֹת
ל ַנֲעָרה. ַפע כָּ ׁשֶ ֱאסֹף בְּ תֶּ

ְבָעה ִמיִנים... ּה ׁשִ ֶאֶרץ בָּ

ֵאָנה ַחת ֵעץ ַהתְּ תַּ
ָהב. ְלבוָֹנה ּומוֹר ְוצּוף ַהזָּ

ַאתְּ ֵאיֵנְך ַמֲאִמיָנה,
ְדַבׁש  ְוָחָלב. הּוא רוֶֹצה אוָֹתְך בִּ

ְבָעה ִמיִנים... ּה ׁשִ ֶאֶרץ בָּ

79. Land of seven species
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ּכּוִרים השיר: דודו ברק 80. בִּ
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.

ר ָנבוָֹאה ה ְוַגם ֲאִני ֲאׁשֶ ַאתָּ
ְקֵצה  ׁש בִּ ים ַממָּ ם ִלְקִציר ִחטִּ ֵאי ׁשָ

מוָֹאב,
ֵצל ִאיָלן ַמְרּגוַֹע אי ִנְמָצא בְּ ַודַּ

ָרב. ֶטֶרם ַקִיץ ִויֵמי ׁשָ בְּ

ַרח, ֶתם פֶּ י ִלְפֵני ָקִציר - כֶּ כִּ
ָלו. ן ּתוָֹרה - ָמן ָמתוֹק ּוׂשְ ְוִלְפֵני ַמתַּ
ּכּוִרים - קֹר ּוְכפוֹר ָוֶקַרח, ְוִלְפֵני ַהבִּ

בּועוֹת - ֲעֵלה ָטָרף. ּוְבֶטֶרם ׁשָ

ֶמׁש. ֶ ִאים, ְיֵמי ַהּשׁ ְרֵאה ָיִמים בָּ
ָך. ים ַהְרֵחק ְלֶנְגדְּ רּוׂשִ דוֹת פְּ ִטיֵחי ׂשָ ׁשְ

ֶמׁש ֶהם ַהקֶּ ֶטֶרם ַיֲעֶלה בָּ בְּ
ְכָחה. ִ ּשׁ ָאה, בַּ פֵּ ֶקט, בַּ לֶּ בַּ

ֶלם. תֶּ ל בַּ ַלח ַמגָּ ֱאחוֹז ֶחְרֵמׁש ּוׁשְ
ָזָהב חוֵֹבק אוְֹתָך ֵמאֶֹפק ְוַעד ּתֹם.

ה ֵהן ֵאין ָיִמים ָיִפים יוֵֹתר ֵמֵאלֶּ
ר ִיְדאּו ְיֵמי ַהחֹם. ִלְפֵני ֲאׁשֶ

ַרח, ֶתם פֶּ י ִלְפֵני ָקִציר - כֶּ כִּ
ָלו. ן ּתוָֹרה - ָמן ָמתוֹק ּוׂשְ ְוִלְפֵני ַמתַּ
ּכּוִרים - קֹר ּוְכפוֹר ָוֶקַרח, ְוִלְפֵני ַהבִּ

בּועוֹת - ֲעֵלה ָטָרף. ּוְבֶטֶרם ׁשָ

ֶחם, דוֹת ַהלֶּ ׂשְ זּוִרים בִּ יְנֵרי אוִֹפיר פְּ דִּ
ז. פָּ בוֹת בַּ ם ִנצָּ ְורּות ְוָנֳעִמי ׁשָ

ֶכם אוֹת ַעל ׁשֶ ה, נוֹׂשְ ִרנָּ אוֹת ֵהן בְּ בָּ
ז. ֶאת ֲאֻלּמוֹת ָהֵאׁש ְוַהּטוֹפָּ

80.	First	offerings
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לוֹם ת ׁשָ בַּ השיר: דודו ברק 81. ַהְללּוָיּה ׁשַ
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.

ָקְדׁשוֹ. ָקְדׁשוֹ, בְּ ַהְללּו ֵאל בְּ
ׁשוֹ. ׁשוֹ, ִמְקדָּ ִמְקדָּ ְמרוָֹמיו, בְּ בִּ

ִכּנוֹר, ַהְללּוהּו בְּ
ֲחִליִלים ּוְבִמְזמוֹר. בַּ

לוֹם. ת ׁשָ בַּ ַהְללּוָיּה ׁשַ

לוֹם. ת ׁשָ בַּ ַהְללּוָיּה ׁשַ

81. Halleluyah “Shabbat shalom”
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ֵלם לוֹם ְירּוׁשָ ת ׁשָ בַּ השיר: דודו ברק 82. ׁשַ
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.

ֵצל ַעל ָהֵאזוֹב,
ֵני ָהְרחוֹב. ּכוָֹכב ִראׁשוֹן ַעל פְּ

ם ַעְך ֵאי ׁשָ אוֹר דָּ
ִמן ֶהָהִרים ֶאל ַקו ַהָּים.

ַחג ָלְך, ִעיר ָוֵאם,
ֵלם. לוֹם, ְירּוׁשָ ת ׁשָ בַּ ׁשַ

ֵנר נוֵֹגַע ֵנר,
ֲחָדִרים ִהְבהּוב נוֵֹהר בַּ

ה ָ ְוִדְמעוֹת ִאּשׁ
ה. ָ מוֹטוֹת ַהְיֻרּשׁ ַעל פָּ

ַחג ָלְך, ִעיר ָוֵאם,
ֵלם. לוֹם, ְירּוׁשָ ת ׁשָ בַּ ׁשַ

י ַחּלוֹת ְקלּועוֹת תֵּ ׁשְ
ים ֵעיַני רוֹאוֹת. נִּ וֹׁשַ ּשׁ בַּ

ִתָּיה ְ ֶאֶבן ַהּשׁ
ַוֲחִליֵלי ַהְללּוָיּה.

ַחג ָלְך, ִעיר ָוֵאם,
ֵלם. לוֹם, ְירּוׁשָ ת ׁשָ בַּ ׁשַ

82. Shabbat shalom Jerusalem
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"ְרַחְבָיה" ת בִּ בָּ השיר: דודו ברק 83. ׁשַ
הלחן: טוני הלפמן

תמונת ילדות בבית אבא ואימא, 
ברחוב עזה 23 בשכונת "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.

לוֹם, ת ׁשָ בַּ ׁשַ
לוֹם, ת ׁשָ בַּ ׁשַ

לוֹם, ֵאִלי. ת ׁשָ בַּ ׁשַ
לוֹם, ת ׁשָ בַּ ׁשַ
לוֹם, ת ׁשָ בַּ ׁשַ

ְהֶיה ְלָך ְוָלְך ְוַגם ִלי. תִּ

ֵעת ַחָּיה, י, כָּ ִאמִּ
חוֶֹזֶרת ִלְתִחָּיה.

תוְֹך ַהֲהָוָיה בְּ
אט. לָּ ַמְדִליָקה ֵנרוֹת בַּ

מוֹג נָּ ָאִבי ׁשֶ
חוֵֹזר ׁשּוב ַלֲחגֹג,

ת. בָּ ל ׁשַ י ִנּגּון ׁשֶ ִמיַע לִּ ַמׁשְ

י, ה ֲאִני ִאתִּ ִהנֵּ
חוֵֹזר ֶאל ַיְלדּוִתי,

יִתי חוֵֹזר ׁשּוב ֶאל בֵּ
ה. כּוָנה ַהְיֻרקָּ ְ ּשׁ בַּ

ִפּלוֹת ָים ַהתְּ
ִניחוַֹח ַחּלוֹת,

ת ְמתּוָקה. בָּ ְנֶוה ׁשַ ַהְלַואי תִּ

ָרִאיִתי ֵצל עוֵֹבר
ָנמוֹג ֶאל ֶהָחֵצר
ֵרר תָּ ֶקט ִהׂשְ ְוׁשֶ

ה. כּוָנה ַהְיֻרקָּ ְ ּשׁ בַּ
ת, בָּ ָאה ׁשַ בָּ

ֵהִגיָחה ַאט, ַאט.
ֶבת ֵריָקה. ְמָטה ִנצֶּ ְוַהסִּ

ָנב, ִמּצַֹהר, ֵמֶאׁשְ
מוֹטוֹת ָזָהב, ַעל פָּ

ְנָהב, אוֹר ׁשֶ ֵנרוֹת בְּ
ֶהֱעלּו ֶאת ְנגוָֹהם.

יר ַהְללּוָיּה, ׁשִ
ה ְוהוָֹדָיה, ִפלָּ תְּ

ם. ֵמ"ְרַחְבָיה" ָעלּו ֵאי-ׁשָ

ה, י ִלי ְסֻגלָּ תִּ ׁשְ קַּ בִּ
י ִלי ׁשּוב ְמנּוָחה, תִּ ׁשְ קַּ בִּ

י. י ִלי ַגם ַנֲחָלה ְלַנְפׁשִ תִּ ׁשְ קַּ בִּ
ה ָמָצאִתי ְסֻגלָּ

ְוַגם ְמנּוָחה
י. ְוַגם ַנֲחָלה ְלָהִניַח רֹאׁשִ

ה... י ִלי ְסֻגלָּ תִּ ׁשְ קַּ בִּ

לוֹם... ת ׁשָ בַּ ׁשַ

י. לִּ "ְרַחְבָיה" ׁשֶ ת בִּ בָּ ׁשַ

83. Shabbat in Rehavia

218219



220221



לּולוֹת ְמַלת כְּ השיר: דודו ברק 84. ׂשִ
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.

ְוָכְך ּתֹאְמִרי ִלי ְנִסיָכה,
ְך זוֶֹהֶרת: לֵּ ְוַאתְּ ּכֻ

ָך לְּ ְמָלָכה ׁשֶ מַּ "ֶאְמלְֹך בַּ
ְפֶאֶרת. ְמַלת תִּ ִלי ׂשִ ם בְּ גַּ

ִאם ַנֲחָלֵתנּו ְמנּוָחה
יֵתנּו, ְוַאֲהָבה בֵּ

ָך לְּ ְמָלָכה ׁשֶ מַּ ֶאְמלְֹך בַּ
נּו". י ַיְכִסיף רֹאׁשֵ ַעד כִּ

י ָלְך לּולוֹת ָנַתתִּ ְמַלת כְּ ׂשִ
ֶרת ֵלָוה ְוֶנְהדֶּ ׁשְ

ְרֵחי ִליָלְך ִעם ִרְבַבת פִּ
ְכִמָּיה סוֶֹגֶרת. ְוׁשִ

ּה ָזָהב לָּ ִעם ִהינּוָמה ּכֻ
ֶרן ַסַהר, אּול ִמקֶּ ׁשָ

ְנָהב ָרִחים ָעׂשּוי ׁשֶ ְוֵזר פְּ
ית ֵפיוֹת ַהַּיַער. ִמבֵּ

ז ּה ֲעֵלי טוֹפָּ י בָּ ִהְתַקְנתִּ
ְלֶהֶבת, י ׁשַ נֵּ ְוׁשוֹׁשַ

ז, י פָּ ּה ָנַתתִּ ּוְלָעְרפָּ
ֶבת. ּלוֹ ִרְקַמת ַמְחׁשֶ ּכֻ

ל ֲאַבק ַהּכוָֹכִבים ֶאת כָּ
י ֵמָעֶליָה, ְרתִּ זַּ פִּ

ל ֶהָעִבים ְוֶאת ָלְבָנם ׁשֶ
י ְלַרְגֶליָה. ְחתִּ ִהנַּ

י ָלְך לּולוֹת ָנַתתִּ ְמַלת כְּ ׂשִ
ִים, ִרים ַאְלפַּ ּוַפְרפָּ

אּו אוָֹתְך ה ִיׂשְ ֵהם ַלֻחפָּ
ַמִים. ין ֶאֶרץ ְלׁשָ בֵּ

ְזרוֹעוַֹתי ְוָאז אוָֹתְך בִּ
רוַֹגַעת ּובוַֹטַחת

לּולוַֹתי א ִעם ֶיַרח כְּ ֶאּשָׂ
ֶאל ַנֲחָלה ָוַנַחת.

84. Wedding gown
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כותל המזרחכותל המזרח
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ְזָרח השיר: דודו ברק 85. ּכֶֹתל ַהמִּ
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.

ִוד ְלֶפֶלא ְזָרח ָמֵגן דָּ ַעל ּכֶֹתל ַהמִּ
ֶלְך, ּנוֹר ַהמֶּ לּוי כִּ כּות תָּ ְוַעל ַעְרבוֹת בָּ

ֶלְך ֵני ַהפֶּ ּכוָֹכב ּוְלָבָנה ּוְצָלב ַעל פְּ
ן ַהָּים ָהרּוַח ָטס. ּוְבַאגַּ

ְזָרח ָאָבק ָאפֹר ּוִפיַח, ַעל ּכֶֹתל ַהמִּ
ִריַח, ֵגר ַמְנעּול ְוַגם בְּ ַער ִיסָּ ַ ַהּשׁ

ן ּומּוָאִזין ַעל ְצִריַח ם ּכֶֹמר ְוַחזָּ ׁשָ
ן ַהָּים ִסיַרת ִמְפָרׂש. ּוְבַאגַּ

ב לֵּ הּו ָעמֹק בַּ ֶ ּוַמּשׁ
ְך: ְך אוֹ כָּ אוֵֹמר ִלי כָּ

ְרֶצה, ְרֶצה אוֹ לֹא תִּ "תִּ
ְזָרח." ָך הּוא ּכֶֹתל ַהמִּ לְּ ׁשֶ

ב לֵּ הּו ָעמֹק בַּ ֶ ּוַמּשׁ
ְך: ְך אוֹ כָּ אוֵֹמר ִלי כָּ

ְרֶצה, ְרֶצה אוֹ לֹא תִּ "תִּ
ְזָרח." ָך ָלַעד, ּכֶֹתל ַהמִּ לְּ ׁשֶ

ְזָרח ֵאזוֹב ָירֹק ְוַטַחב ַעל ּכֶֹתל ַהמִּ
ה ָנָחה, מָּ ֶדם ׁשָ ְורּוַח ֱאלִֹהים ִמקֶּ

ָחה ָהאֶֹרן, קוָֹמתוֹ, ַעל ַהר ָוֵעֶמק ׁשָ
ן ַהָּים ִנּגּון ָחִליל. ּוְבַאגַּ

יֵרי רוִֹעים ֵמאֶֹפק, ְזָרח ׁשִ ַעל ּכֶֹתל ַהמִּ
ם, רוֵֹחׁש, ּפוֵֹעם ַהּדֶֹפק ָוִקים, ֵאי-ׁשָ ְ ּוַבּשׁ

ם ְוֶחְלָאה ְונֶֹפת ְוִטּנֶֹפת ְוצּוף ׁשָ
ן ַהָּים ָסַלט ָחִציל. ּוְבַאגַּ

ב לֵּ הּו ָעמֹק בַּ ֶ ּוַמּשׁ
ְך: ְך אוֹ כָּ אוֵֹמר ִלי כָּ

ְרֶצה, ְרֶצה אוֹ לֹא תִּ "תִּ
ְזָרח." ָך הּוא ּכֶֹתל ַהמִּ לְּ ׁשֶ

ב לֵּ הּו ָעמֹק בַּ ֶ ּוַמּשׁ
ְך: ְך אוֹ כָּ אוֵֹמר ִלי כָּ

ְרֶצה, ְרֶצה אוֹ לֹא תִּ "תִּ
ְזָרח." ָך, ָלַעד, ּכֶֹתל ַהמִּ לְּ ׁשֶ

85. The Eastern Wall
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השיר: דודו ברק 86. רּוַח ִמְזָרִחית
הלחן: נורית הירש

"רוח מזרחית" - 
מי אם לא אתי לוי המתוקה? 

שיר שאתי הזמינה ואני נעניתי 
בשמחה רבה. 

נורית הירש הפליאה בלחן מדברי 
נהדר.

רּוַח ִמְזָרִחית,
ר, בָּ ֵהד ִנׁשְ

ר. כּו ָעַלי קוֹלוֹת ִמְדבָּ ֶקֶסם ְיַהלְּ

ּלוֹ ֵעיַנִים, ר ּכֻ ְדבָּ ַהמִּ
ם ִיְנּדֹד. ֲאהּוִבי ֵאי ׁשָ

ַנִים ׁשְ ָך בִּ ַקח אוִֹתי ִאתְּ
ֶסם ְוַהּסוֹד. ֶאל ַהקֶּ

ַחׁש ְוָהַרַחׁש, ֶאל ַהלַּ
ָעָרה, ֶאל ִחיַדת ַהמְּ

י לֹא ָנָחה, לִּ ֵהן רּוִחי ׁשֶ
ָעָרה. ֵעין ַהסְּ ִהיא בְּ

רּוַח ִמְזָרִחית,
ר, בָּ ֵהד ִנׁשְ

ר. כּו ָעַלי קוֹלוֹת ִמְדבָּ ֶקֶסם ְיַהלְּ

ּלוֹ ֵעיַנִים, ר ּכֻ ְדבָּ ַהמִּ
הּוא ָנָחׁש ְוהּוא ַעְקָרב,

ִים פַּ ֶקל ַרב כַּ ַחת דֶּ תַּ
ע חוֹלוֹת ָזָהב. ַעל ַמצַּ

רּוַע ַנֲחלֹם ֲחלוֹם פָּ
ַעל ִמְסּתוֹר ּובוֹ אוָֹצר,

ַיַחד ֶאל ַהּלֹא ָידּוַע
ים ֵאָליו ִנְדַהר. ַמלִּ ַעל גְּ

86. East Wind
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ִים( תַּ ְ ַנִים )טוֹבוֹת ַהּשׁ ְ השיר: דודו ברק 87. טוִֹבים ַהּשׁ
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.

ַנִים ִמן ָהֶאָחד. ְ טוִֹבים ַהּשׁ  

א, ַאתְּ ָאחוֹת ִלי ְוַגם ִאמָּ אתי: 
ּבוִֹאי ְוִנְפַסע ָקִדיָמה  

ָחר. ֶאל יוֹם ַהמָּ  
ְיִדיָדה ַאתְּ ִלי ָלֶנַצח,  

ַצע, ל פֶּ י כָּ ת בִּ ַאתְּ חוֶֹבׁשֶ  
ֵאב ַאְכָזר. ל כְּ כָּ  

נּו, לָּ ֱאלִֹהים ֶאָחד ׁשֶ זהבה: 
ח אוָֹתנּו, כַּ ּלֹא ִיׁשְ ַרק ׁשֶ  

הּוא ַהּכֹל ָיכוֹל.  
ְענּו, י ִאם ַעד ְלָכאן ִהגַּ כִּ  
נּו, לָּ יר ׁשֶ ִ ינּו ִעם ַהּשׁ תֵּ ׁשְ  

דוֹל. ֱאלִֹהים גָּ  

ַנִים... ְ טוִֹבים ַהּשׁ יחד: 

ִאם ַחַּיי ּבוִֹכים ִלי  זהבה:  
ם, ׁשֶ גֶּ

ת, ׁשֶ ַאתְּ ָעַלי ִצְבֵעי ַהקֶּ  
ַאתְּ ִלי ִמְטִרָּיה.  

ֶמׁש, ִאם ַחַּיי זוְֹרִחים ִלי ׁשֶ אתי:  
ֶמת, תוְֹך ּתוִֹכי נוֹׁשֶ ַאתְּ בְּ  

ָּיה. ְמׁשִ ַאתְּ ִלי ׁשִ  

חֹר ְוִאם ָעצּוב  ִאם ׁשָ זהבה:  
ִלי,

אּוב ִלי, ִאם ָאפֹר ְוִאם כָּ  
ְקָוה. ַאתְּ ִלי ַהתִּ  

ִאם ָלָבן ְוִאם ִנְפָלא ִלי, אתי: 
ל עוָֹלִמי ִנְגָלה ִלי, ִאם כָּ  

ְלָוה ַ ַאתְּ ִלי ַהּשׁ  

ַנִים ִמן ָהֶאָחד, ְ טוִֹבים ַהּשׁ יחד: 
ִים, ַרק לֹא ְלַבד, תַּ ְ טוֹבוֹת ַהּשׁ  

ה ֶנְחָמד, מָּ ה ָנִעים, כַּ מָּ כַּ  
ָיד. ָלַעד, ָלֶנַצח, ָיד בְּ  

ַנִים ִמן ָהֶאָחד, ְ טוִֹבים ַהּשׁ  
ִים, ַרק לֹא ְלַבד, תַּ ְ טוֹבוֹת ַהּשׁ  

ה ֶנְחָמד, מָּ ה ָנִעים, כַּ מָּ כַּ  

87. Two’s better
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א ׁשֶ דֶּ השיר: דודו ברק 88. זַֹהר בַּ
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.

י, ְלִכי ִאתִּ ִאם תֵּ דורון: 
ה. ָ א אוָֹתְך ִלי ְלִאּשׁ ֶאּשָׂ  

י, ְלִכי ִאתִּ ִאם תֵּ  
ה. ָ ְלִדי ִלי, ֲחִמּשׁ ִנים תֵּ בָּ  

ָך... ָך ְולֹא ִאתְּ לֹא ִאתְּ שלוה: 

ְצִעיָרה ֲאִני,  
ם הּוא ָצִעיר. ְועוָֹלִמי גַּ  

ִנים, ֵיׁש ִלי עוֹד ׁשָ  
ִעיר. חּוִרים בָּ ְוֵיׁש עוֹד בַּ  

לֹא ָצִריְך טוֹבוֹת, דורון: 
ְגָלִלי. ְגָלֵלְך, לֹא בִּ לֹא בִּ  

לֹא ָצִריְך טוֹבוֹת, אורי: 
י. לִּ ְהִיי ׁשֶ ם ִאם לֹא תִּ גַּ  

ְך ְך ְולֹא ִאתָּ דורון ואורי: לֹא ִאתָּ
ְך לָּ ְך ְולֹא ׁשֶ לָּ לֹא ׁשֶ  
ח ה ִנְפתָּ ִתיב ִהנֵּ ַהנָּ  

ַעד ְקֵצה עוָֹלם.  
ֶזה לֹא ָלְך ְוֶזה לֹא ָלְך  

ִנְתַחֵפף. ַהְרֵחק ִנְבַרח.  
ַמְבִטיִחים, לֹא ַמְבִטיִחים.  

ם. ְולּו ִחנָּ  

י, לִּ ְהִיי ׁשֶ ִאם תִּ דורון: 
ה. ַטְנַטנָּ ֲאהּוָבִתי ַהקְּ  

י, לִּ ְהִיי ׁשֶ ִאם תִּ  
ָנה. ן ָלְך ַמתָּ ַחַּיי ֶאתֵּ  

י, ְלִכי ִאתִּ ִאם תֵּ אורי: 
יׁש ָלְך ֶוֶרד ְוִליָלְך. ַאגִּ  

י, ְלִכי ִאתִּ ִאם תֵּ  
ְך. לָּ ַעד יוֹם מוִֹתי ֶאְהֶיה ׁשֶ  

ָך. ָך ְולֹא ִאתְּ לֹא ִאתְּ שלוה: 

ָך. לְּ ָך ְולֹא ׁשֶ לְּ לֹא ׁשֶ  
תּוָחה, י פְּ לִּ י ׁשֶ ְרכִּ עוֹד דַּ  

ַעד ְקֵצה עוָֹלם.  
לֹא ְלָך ְולֹא ְלָך,  

ָך ָך ְולֹא ִממְּ לֹא ִממְּ  
ל ַהְבָטָחה ל כָּ ֲאַקבֵּ  

ם. ְולּו ִחנָּ  

י, לִּ ְהִיי ׁשֶ ִאם תִּ אורי: 
ה. ַאְרמוֹן ֶאְבֶנה ָלְך אוֹ ֻסכָּ  

י, לִּ ְהִיי ׁשֶ ִאם תִּ  
ה. מוֹ ַמְלכָּ ְחִיי ֶאְצִלי כְּ תִּ  

דורון, שלוה ואורי:
ְמָחה ׂשוֹן ּוְבׂשִ ׂשָ בְּ  

ִלי ְוָלְך ְוַגם ְלָך,  
תּוָחה, אן פְּ ֶרְך כָּ עוֹד ַהדֶּ  

ִלְקֵצה עוָֹלם.  
ׂשוֹן ְמָחה ּוְבׂשָ ׂשִ בְּ  

ַאֲהבוֹת עוֹד ֵיׁש ָהמוֹן  
ּבוֹאּו ְוִנְקטֹף ִמיְליוֹן,  

ם. י ֵהן ִחנָּ כִּ  

88. Splendour in the grass
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השיר: דודו ברק 89. ְמחוֹזוֹת ָהַאֲהָבה
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.

י,  זֹאת ָיַדְעתִּ
ְקָוה. ּיּוס ִהּנוֹ תִּ ַהפִּ

ֶקט. ֶ נּוָחה ְוַהּשׁ ׁש ֶאל ַהמְּ ָאז ֲאַבקֵּ
ָאֵכן ׁשוֶֹאֶלת.

לֹא ִנְבֶהֶלת ְוׁשוֶֹתֶקת.
ה ֶאת סוֹד ָהַאֲהָבה. ׁשּוב ְמַגלָּ

י... ַנְפׁשִ ה רוֶֹאה, ֶזה בְּ ַאתָּ

י, זֹאת ָיַדְעתִּ
ַהֵחרּות ִהיא ֲאחוִֹתי.

ְלָעֶדיָה. ה בִּ ׁשּוב לֹא ֶאְחֶיה ְולּו ַדקָּ
ת ׁשֶ עוֹד ְמַבקֶּ

ֶאת ָיֶדיָה, ַרק ֵאֶליָה.
ְדמּוִתי. ע ִהיא בִּ גַּ ו, תִּ ו, ַעְכׁשָ ַעְכׁשָ

י. ַנְפׁשִ ה רוֶֹאה, ֶזה בְּ ַאתָּ
י. ה אוֹ ֶרֶגׁש ֱאנוֹׁשִ ֻחְלׁשָ

ֲאִני חוֶֹזֶרת ִלְמחוֹזוֹת ָהַאֲהָבה.
ָהָדר ְוׁשּוב זֹוֶקֶפת בְּ

ְבעוֹל ַצָּואר. ִנית, גִּ לָּ מוֹ כַּ כְּ
ְלָוה. ֶקט ְוׁשַ עֶֹמק ָהֵעיַנִים, ׁשֶ בְּ

י, זֹאת ָיַדְעתִּ
בּול. ַמִים ֵהם ַהגְּ ָ ַהּשׁ

ן ְוָלֶלֶכת. כֵּ ָבר מּוָכָנה ְלִהְסתַּ כְּ
ְולֹא אוִֹסיף עוֹד

ֶכת. לֶּ ַ ּשׁ ְך בַּ ַלֲעמֹד כָּ
ה ַהּטוֹב קוֵֹרא ֵאַלי ִמּמּול. ִהנֵּ

י... ַנְפׁשִ ה רוֶֹאה, ֶזה בְּ ַאתָּ

89. Places of love
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ָנה השיר: דודו ברק 90. ַיְרדֵּ
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.

ְתאֹם, ָאה פִּ ִהיא בָּ
ִמּתוְֹך ֶהָעָבר.

ִהיא ֶרַגע ַהּיוֹם.
ְוִהיא ֶרַגע ָמָחר.

אוֵֹהב ְוׂשוֵֹנא ָלּה
א ָלּה. ּוְקָצת ְמַקנֵּ

ָנה. קָּ ֵאין ָלּה תַּ יוֵֹדַע ׁשֶ
ְוֶזה ִנְגָמר.

ֶסם. זוֵֹכר ֶאת ַהקֶּ

זוֵֹכר ֶאת ַהֶחֶסד.
ם ֶאת ַהּנוָֹרא זוֵֹכר גַּ

ר. ְוֶאת ַהמַּ

ָנה... קוְֹרִאים ָלּה ַיְרדֵּ

ִנְגַמר ִלי ַהּסּוס,
ָהֶרֶסן ִנְקַרע,
מֹר ִלי ֵאִלי ִיׁשְ

ֶאת אוָֹתּה ַנֲעָרה.

ָנה. לוֹם ְלַיְרדֵּ ׁשָ
ה. ֶרנָּ ִמיד ֶאְזכְּ תָּ

ְלטוֹב ּוְלַרע אוָֹתּה ֶאְזּכֹר,
ְלעוָֹלִמים.

ָנה. קוְֹרִאים ָלּה ַיְרדֵּ
ה. ָנה ְוֵאיֶננָּ ֶיׁשְ

ָנה, ה, ַיְרדֵּ יָעה ַעד ֵהנָּ ִהגִּ
ֵמחוֹף ַאְכִזיב.

ָנה. ָיָפה ִהיא ַיְרדֵּ
ה. ֶפנָּ ָלַעד ֶאְרדְּ
ָמָחר ֶאְמָצֶאָנה

ל ָאִביב. חוֹף תֵּ בְּ

ם, ָער ֲאַדְמדַּ ׂשֵ
ָחם. ֵעיַנִים פֶּ

ָפַתִים ּוֶפַרח ׂשְ
ם. ן, ֶצַבע דָּ ׁשוֹׁשָ

ָחֶזה ְמפָֹאר ָלּה
ּומֶֹתן ּכֹה ַצר ָלּה.
ר. ן ְיֵרַכִים ֶנְהדָּ ַאגַּ

ְקָעה ָוָהר. בִּ

ְואֶֹרְך ַרְגַלִים
ַמִים. ָ ָלּה ַעד ַהּשׁ

ִים, נַּ ִחּיּוְך ְוׁשִ
אוָֹצר. ִניִנים בְּ פְּ

ו ֶאל ַהחֶֹפׁש. ַעְכׁשָ
ו ֶאל ַהּנֶֹפׁש. ַעְכׁשָ

ו ֶאל ָהאֶֹפק ָהָרָחב, ַעְכׁשָ
ֶאל ֵקץ ַהָּיִמים.

ֶפת ְוגוֶֹרֶפת. ֶ ִהיא רוֶֹדֶפת, ְמטֶֹרֶפת, ְמַכּשׁ
ֶפת ְועוֶֹטֶפת. ִהיא ׂשוֶֹרֶפת ְוׁשוֶֹטֶפת ְוחוֹׂשֶ

ה ּוִבי נוַֹגַעת. ַעת, ְמַפתָּ גַּ ַעת, ְמׁשַ ַ ְמֻרּשׁ
י ּפוַֹגַעת ְלעוָֹלם. ְנבוָֹנה ִהיא. בִּ

ָנה... קוְֹרִאים ָלּה ַיְרדֵּ

ָנה... קוְֹרִאים ָלּה ַיְרדֵּ

ִהיא רוֶֹדֶפת...

ָנה... קוְֹרִאים ָלּה ַיְרדֵּ

ָנה... קוְֹרִאים ָלּה ַיְרדֵּ

90. Yardena
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השיר: דודו ברק 91. ְיֵפהִפָּיה
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.

ַוֲאִני, ֵאיִני יוֵֹדַע
ו ֶזה יוֹם, ִאם ַעְכׁשָ

ו. אוֹ ִאם ַלְיָלה ַעְכׁשָ
לֹא רוֶֹאה ְולֹא ׁשוֵֹמַע.

ְמאָֹהב ֲאִני.
ְמאָֹהב.

ת... ִהיא ָיָפה ְוִהיא ּכוֶֹבׁשֶ

ִית. יוֹם ָיבוֹא, ֶאְבֶנה ָלּה בַּ
ֵדר. ֶפת גָּ ה ָלּה, ֻמקֶּ נָּ ע גִּ ְוֶאטַּ

ל ַזִית, ִתיִלים ׁשֶ ן ּוַבת, ׁשְ בֵּ
ָחֵצר. ֲחקּו בְּ ם ְיׂשַ ׁשָ

ת... ִהיא ָיָפה ְוִהיא ּכוֶֹבׁשֶ

כּוָנה ָאז ְרִאיִתיָה. ְ ּשׁ בַּ
הוֹ ְיֵפהִפָּיה ֻמְפָלָאה.

ִּתיָה, ׁשְ קַּ ֱאלִֹהים, ָאז בִּ
ְהֶיה ִלי ְלֵרָעה. תִּ ׁשֶ

ֶחֶסד ָלה בְּ ֶאת ָיְפָיּה ִקבְּ
ל ֶהָהָדר. ל ַהֵחן ְוֶאת כָּ ְוֶאת כָּ

י הוֶֹרֶסת, לִּ ֶאת ַחַּיי ׁשֶ
ָבר. י ִמכְּ י ָיְפָיּה ׁשוֵֹכן בִּ כִּ

ת. ִהיא ָיָפה ְוִהיא ּכוֶֹבׁשֶ
ה ְיעּוָדה. לָּ ה ִתְהֶיה ִלי. כַּ לָּ כַּ

ת, הוֹ ְיֵפהִפָּיה נוֶֹאׁשֶ
ה. ֲאִני ַרק ַנַער ְוִהיא עוֹד ַיְלדָּ

רּו ָעֶליָה, בְּ נוֹת דִּ ַהבָּ
ן. ִלבָּ ְוִקְנָאה ָרְבָצה בְּ
ִנים ָעְרגּו ֵאֶליָה, ַהבָּ

ם. ְרבָּ ם ָיְצָאה ִמקִּ ְוַנְפׁשָ

91. Beauty
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השיר: דודו ברק 92. ָהִאיׁש ִמן ַהֲחלוֹם
הלחן: יאיר קלינגר

שיר מתנה לירדנה ארזי, לרשת 
ג' ולמצעד הפזמונים השנתי 

תשמ"ט. הלחן היפהפה של יאיר 
קלינגר.

ְויוֵֹצא ֵאַלי ִמן ַהֲחלוֹם.
לּו ָהָיה ֵאַלי ּפוֵֹסַע,

י ָהָיה ׁשוֵֹמַע ֶאת ִלבִּ
ְויוֵֹצא ֵאַלי ִמן ַהֲחלוֹם.

י. ר ָחַלְמתִּ הּוא ֲאׁשֶ
ם ֶנֱעָלם ְלֵאי ׁשָ

ִלי ַמֲעֶנה ּוְבִלי ָדָבר. בְּ
ֵטינּו, ְגעּו ָאז ַמבָּ לּו פָּ
ֵנינּו. זוֹ ָהִיינּו ׁשְ ֶזה בְּ

ר? ֲהָיׁשּוב ֵאַלי ָהִאיׁש ַהזָּ
ֵטינּו, ְגעּו ָאז ַמבָּ לּו פָּ
ֵנינּו. זוֹ ָהִיינּו ׁשְ ֶזה בְּ

ר? ֲהָיׁשּוב ֵאַלי ָהִאיׁש ַהזָּ

ָהָבה לֶּ יׁש ָהִאיׁש בַּ לּו ִהְרגִּ
ְתאֹם. ֵאׁש פִּ תוְֹך ּתוִֹכי כְּ ָעְלָתה בְּ ׁשֶ

לּו ָהָיה ֵאַלי ּפוֵֹסַע,
י ָהָיה ׁשוֵֹמַע ֶאת ִלבִּ

ְויוֵֹצא ֵאַלי ִמן ַהֲחלוֹם.
לּו ָהָיה ֵאַלי ּפוֵֹסַע,

י ָהָיה ׁשוֵֹמַע ֶאת ִלבִּ
ְויוֵֹצא ֵאַלי ִמן ַהֲחלוֹם.

י ר ָחַלְמתִּ הּוא ֲאׁשֶ
הּוא ֱאֶמת ְוַקָּים.

מּול ַחּלוִֹני עוֵֹבר יוֹם יוֹם.
ת: ְלַעְצִמי ֲאִני לוֶֹחׁשֶ

ת? ׁשֶ ִני לוֹ ָיד, ָמה ַאתְּ חוֹׁשֶ "תְּ
ְך, ָהִאיׁש ִמן ַהֲחלוֹם". לָּ הּוא ׁשֶ

ת: ְלַעְצִמי ֲאִני לוֶֹחׁשֶ
ת? ׁשֶ ִני לוֹ ָיד, ָמה ַאתְּ חוֹׁשֶ "תְּ
ְך, ָהִאיׁש ִמן ַהֲחלוֹם". לָּ הּוא ׁשֶ

י ר ָחַלְמתִּ הּוא ֲאׁשֶ
י. י, ֱאנוֹׁשִ מּוָחׁשִ

מוֹ ְמאָֹהב. טוֹ כְּ ּוַמבָּ
ֶאת ֵעיַני ֲאִני עוֶֹצֶמת.

ָהִקיץ ֲאִני חוֶֹלֶמת בְּ
יו. ָחר ַיְחדָּ ֵאיְך ִנְרקֹם ֶאת ַהמָּ

ֶאת ֵעיַני ֲאִני עוֶֹצֶמת.
ָהִקיץ ֲאִני חוֶֹלֶמת בְּ

יו. ָחר ַיְחדָּ ֵאיְך ִנְרקֹם ֶאת ַהמָּ

ָהָבה לֶּ יׁש ָהִאיׁש בַּ לּו ִהְרגִּ
ֵאׁש  תוְֹך ּתוִֹכי, כְּ ָעְלָתה בְּ ׁשֶ

ְתאֹם. פִּ
לּו ָהָיה ֵאַלי ּפוֵֹסַע,

י ָהָיה ׁשוֵֹמַע ֶאת ִלבִּ

92. The man from the dream
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השיר: דודו ברק 93. ָקרוֹב ְוָרחוֹק
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.

ששי:
ָהאֶֹפק נוֵֹסַע, נוֵֹסַע, נוֵֹסַע,

כַֹח כַֹח, בְּ י בְּ ה בִּ ַהּדֶֹפק ַמכֶּ
ֵעיַנִיְך ֲאִני ׁשּוב טוֵֹבַע, ּוְכָבר בְּ

ִיְך, ִלְברַֹח, ִלְברַֹח. לַּ ין גַּ ִלְנהֹר בֵּ

ָקרוֹב ְוָרחוֹק...

נירה:
ֶרֶפת, ְטֶרֶפת, ׁשוֶֹאֶפת, ִנׂשְ נִּ ֲאִני ׁשֶ
ה, ָבר ֵאיֶננָּ ֶרֶפת ֵאֶליָך, ֲאִני כְּ ִנׂשְ

יָגה ְורוֶֹדֶפת, מּוִתי ַמּשִׂ מּוְתָך ֶאת דְּ דְּ
ה. ה, ַעד ֵהנָּ ה, ַעד ֵהנָּ ָבר ַעד ֵהנָּ ָאז ּבוֹא כְּ

ָקרוֹב ְוָרחוֹק...

ששי:
ֶרְך ּדוֶֹהֶרת... ַהדֶּ

ָקרוֹב ְוָרחוֹק ְוָרחוֹק ְוָקרוֹב
ֵעיַנִיְך י ִלי, ִעם ְצחוֹק בְּ י ִלי, ַחכִּ ַחכִּ

ששי:
ֶרְך ּדוֶֹהֶרת, עוֶֹבֶרת, סוֶֹעֶרת, ַהדֶּ

ת ָיַדִיְך. ַתח, ּפוֶֹרׂשֶ פֶּ י ִלי בַּ ַחכִּ
ֶרת, ֶרְך ַהּזֹאת ְלֵעיַני ִמְתַקצֶּ ַהדֶּ

ה ֵאַלִיְך, ֵאַלִיְך. נָּ יַע ִממֶּ ַאגִּ

ָקרוֹב ְוָרחוֹק ְוָרחוֹק ְוָקרוֹב,
ֵעיַנִיְך, י ִלי, ִעם ְצחוֹק בְּ י ִלי, ַחכִּ ַחכִּ

ַע, גֵּ תַּ ַע, ֲאִני ִמׁשְ גֵּ תַּ ֲאִני ִמׁשְ
ֵאַלִיְך, ֵאַלִיְך, ֵאַלִיְך, ֵאַלִיְך.

נירה:
ֶבת, ּכוֶֹתֶבת, ּכוֶֹאֶבת, יוֹׁשֶ ֲאִני ׁשֶ

צּוַע. י פָּ י בִּ ּכוֶֹתֶבת ֵאֶליָך, ִלבִּ
ָיְדָך ָהאוֶֹהֶבת, י בְּ לִּ ֱאסֹף ֶאת ּכֻ

ֱאמֹר ִלי ַמּדּוַע? ַמּדּוַע? ַמּדּוַע?

ָקרוֹב ְוָרחוֹק ְוָרחוֹק ְוָקרוֹב,
ֵעיֶניָך, ה ִלי, ִעם ְצחוֹק בְּ ה ִלי, ַחכֵּ ַחכֵּ

ַעת, גַּ תַּ ַעת, ֲאִני ִמׁשְ גַּ תַּ ֲאִני ִמׁשְ
ֵאֶליָך, ֵאֶליָך, ֵאֶליָך, ֵאֶליָך.

נירה:
ַעת גַּ תַּ ֲאִני ִמׁשְ

ששי:
ַע ֵאַלִיְך... גֵּ תַּ ֲאִני ִמׁשְ

נירה:
ֵאֶליָך, ֵאֶליָך...

ששי:
ֵאַלִיְך.

93. Near and far
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עוָֹלם ים ֵיׁש בָּ השיר: דודו ברק 94. ֲאָנׁשִ
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.

ָאָנה ֶאְפֶנה?...
י ַהּטוָֹבה, תִּ עוָֹלם ֵיׁש, בִּ ים בָּ ֲאָנׁשִ

ם ֲחלוֹמוֹת ְוִתְקָוה. ִאים ֵהם ִאתָּ נוֹׂשְ
ֶמׁש, ֶ ִעיר ָלְך ַהּשׁ עוֹד ָיִאיר ָלְך ַהּיוֹם, עוֹד תָּ

ִתי, ַאתְּ עוֵֹדְך ֲעצּוָבה? ה ֶזה, ַיְלדָּ ָלמָּ

ָאָנה ֶאְפֶנה?...

ה, ַטנָּ י ַהקְּ תִּ עוָֹלם ֵיׁש, בִּ ים בָּ ֲאָנׁשִ
ה נָּ ִני ֵאין פִּ ֵ ַאְרמוֹן ָלֶאָחד, ַלּשׁ

ֶרת. ֶ ָעה ְמֻאּשׁ ּה ָינּוַח ְולּו ְלׁשָ בָּ
י, ְוַאתְּ ּכֹה ְקַטְנַט תִּ ־ָמה אוַֹמר ָלְך, בִּ

ה? נָּ

ָאָנה ֶאְפֶנה?
ָאָנה ָאבוֹא?

ח ְלָבבוֹ. ִּיְפתַּ ֵאין ִלי ָאָדם ׁשֶ
ָאָנה ָאבוֹא?
ָאָנה ֶאְפֶנה?

ִמי ְלקוִֹלי ַיֲעֶנה?

ה, לָּ י ַהדַּ תִּ עוָֹלם ֵיׁש, בִּ ים בָּ ֲאָנׁשִ
ֵאָלה, ה, ֵהם ִסיַמן ׁשְ ַחֵּיינּו, ַיְלדָּ

ִני ֵאין ָמנוַֹח, ֵ ְלָוה ָלֶאָחד, ַלּשׁ ַ ַהּשׁ
י, ְוַאתְּ ּכֹה ֻאְמָלָלה. תִּ ָמה אוַֹמר ָלְך, בִּ

94. People
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ָמה השיר: דודו ברק 95. ְנׁשָ
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.

ֶרְך - ּוַבדֶּ
ֶרְך, ֲעבוַֹדת ַהפֶּ
ֶרְך, ְמִעיַדת ַהבֶּ
ֵעֶרְך. ָכה אוֹ בְּ כָּ

ָהָיה, ֶ ַהַחִּיים ֶזה לֹא ַמה ּשׁ
ִּיְהֶיה. ֶ ם לֹא ַמה ּשׁ גַּ

ָמה, ׁשָ ְמַנֶחֶמת ַהנְּ
ָמה ׁשָ ְמַרֶחֶמת ַהנְּ
ְדָמָמה ְוחוֶֹלֶמת בִּ

ָמה. ׁשָ ַהנְּ

ָרִכים ֲאַבק דְּ נוֶֹתיָך כַּ ׁשְ
יָעף. עוְֹברוֹת, חוְֹלפוֹת בִּ
ָרִחים, ֶהן ְוַגם פְּ חוִֹחים בָּ

ֶסף ְוָזָהב. כֶּ

ַער ַ ִמן ַהּשׁ
ׁשּוב ִנְרֶאה ַהַּיַער,

ר ְוַגם ַצַער אֹׁשֶ

ב ָעצּוב ִלי ַעל ַהלֵּ ׁשֶ כְּ
ְתאֹם פִּ ְוִנְדֶמה ִלי ׁשֶ

ל עוָֹלִמי ָחֵרב כָּ

ָמה, ׁשָ ְמַנֶחֶמת ַהנְּ
ָמה ׁשָ ְמַרֶחֶמת ַהנְּ
ְדָמָמה ְוחוֶֹלֶמת בִּ

ָמה. ׁשָ ַהנְּ

ִתיָקה ְ י ַהּשׁ ִאם ָעְמָקה בִּ
ְקָוה ַהתִּ ְוִנְרֶאה ׁשֶ

י ְרחוָֹקה, נִּ ִממֶּ

ָמה, ׁשָ ְמַנֶחֶמת ַהנְּ
ָמה ׁשָ ְמַרֶחֶמת ַהנְּ
ְדָמָמה ְוחוֶֹלֶמת בִּ

ָמה. ׁשָ ַהנְּ

ה ֵנעוֹר ִעם ּבֶֹקר אוֹר ַאתָּ
ִלְזכּות ַוֲחָסִדים,

ּתוֹר ְוֶאְצְלָך עוְֹמִדים בַּ
ה ִויָלִדים. ָ ִאּשׁ

ְוָזֵקן ָוַנַער.
ָהָיה, ֶ ַהַחִּיים ֶזה לֹא ַמה ּשׁ

ִּיְהֶיה. ֶ ם לֹא ַמה ּשׁ גַּ

ָמה, ׁשָ ְמַנֶחֶמת ַהנְּ
ָמה, ׁשָ ְמַרֶחֶמת ַהנְּ
ְדָמָמה ְוחוֶֹלֶמת בִּ

ָמה. ׁשָ ַהנְּ

95. Soul
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ַמִים 96. ֵאל ֱאלֵֹהי ׁשָ

השיר: דודו ברק 
הלחן: מיקיס תיאודורקיס

גרסה עברית לשיר היווני:

ENA TO CHELIDONI

לחן:

        MIKIS THEODORAKIS

  מילים מקוריות:

ELYTIS )ULISSE( ODYSSEFS

ַמִים,  ֵאל ֱאלֵֹהי ׁשָ
ַחִּיים, ֶמה ָחֵסר ִלי בַּ

ִאם ֵיׁש ִלי ַקְנַקן ִעם ַמִים
ְוֶלֶחם ּכֹה ָטִעים?
ַמִים, ֵאל ֱאלֵֹהי ׁשָ

ְדָרׁש לוֹ ָלָאָדם ַמה נִּ
ַנִים, ׁשְ ַבד ַאֲהָבה בִּ ִמלְּ

ם? ר דָּ ר ְוֶקׁשֶ אֹׁשֶ

ֵני ַהֶחֶלד, ֵאל ֱאלֵֹהי בְּ
ֶאיָך. ין בָּ מֹר ָמקוֹם ִלי בֵּ ׁשְ

ֶלא, ל פֶּ ֶלא ַעל כָּ ַאְך פֶּ
ו ְוָכאן. מֹר ִלי ַעְכׁשָ ׁשְ
ָעֶריָך, ׁשְ עוֹד ָאבוֹא בִּ
ֲאָבל עוֹד ֵיׁש ִלי ְזַמן.

ם. ָראָת ְלֻכלָּ ֵאיֶזה עוָֹלם בָּ
ם. ִחנָּ ֵאיֶזה עוָֹלם ָנַתתָּ בְּ

ֵני ָאָדם ִיְהיּו ִלְבֵני ָאָדם, בְּ ׁשֶ כְּ
ָלם. ָאז עוָֹלְמָך ִיְהֶיה ֻמׁשְ

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".

96. God in heaven
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ִיץ 97. ֶרְקִויֶאם ַלקַּ

השיר: דודו ברק 
הלחן: מנוס הדג'ידקיס

גרסה עברית לשיר היווני:

KATHE KIPOS ECHI 

מאת:               

MANOS HADJIDAKIS

דוָֹלה, י גְּ ַכף ַיד ּכּוׁשִ ה חוֶֹלֶפת כְּ ָעב ְקַטנָּ
ֲאֵפָלה, ֶפת ֶאת ּגּוֵפְך בָּ רּוַח ְמַלטֶּ

א ּבוֵֹדד ַוֲעִריִרי, סֵּ ַעל ַהחוֹף נוַֹתר כִּ
ֵני ִעיִרי, ֲעִפיפוֹן ִנְקַרע, ָנפֹל ָנַפל ַעל פְּ

ים, לִּ ָבר ָחַזר ֵמחוֹף ַהָּים, ִמן ַהגַּ כְּ ִמי ׁשֶ
ה ַנֲחִליֵאִלים. א ְיַגלֶּ ׁשֶ ֵרי ַהדֶּ ַעל כָּ

ם ִיץ תַּ ם ַהקַּ תַּ
ם ָנַדם, ַוֲחִלילוֹ ֵאי ׁשָ

ָתו ְתאֹם, ֵקיַסר ַהסְּ אּוַלי פִּ
יַנת עּוָגב, ַמְנגִּ ִיְפַצח בְּ

ם. ִיץ תַּ ַהקַּ

ם, ִיץ תַּ ַהקַּ
ם ִיץ תַּ ַהקַּ

ם ָנַדם, ַוֲחִלילוֹ ֵאי ׁשָ
ָתו ְתאֹם, ֵקיַסר ַהסְּ אּוַלי פִּ

יַנת עּוָגב. ַמְנגִּ ִיְפַצח בְּ

ְרָחִבים, ים, ִהְפִליג ַלמֶּ ֲאהּוֵבְך, יוֵֹרד ַימִּ
ָהִבים, לְּ ָאח כַּ ְבַער בָּ עוֹד ְמַעט ָהֵאׁש תִּ
ָזֶוה מְּ ַמר ָלְך בַּ ֶחם הּוא ׁשָ ר ַהלֶּ כַּ ֶאת כִּ

אי ַיְרֶוה, ְוַקְנַקן ַהַּיִין, ִצְמאוֵֹנְך, ַודַּ
ִלים, ָלִלים ֶאל ַהכֵּ את ִמן ַהטְּ ָבר ֶנְחבֵּ כְּ ַאתְּ ׁשֶ

ל ֶהָעִלים. מוָֹתם ׁשֶ ְבִחיִני בְּ אי תַּ ַודַּ בְּ

ם... ִיץ תַּ ם ַהקַּ                                 תַּ

97. Requiem for the summer

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.

ת ַאְלָמֶות"  98. "ֶאֶלִני בַּ

ת ַאְלָמֶות, ֶאֶלִני בַּ
ַאתְּ ָיָפה ֵמְרָבָבה,
ֶרת, הוֹ מּוָזה ֶנְהדֶּ

ֵאַלת ָהַאֲהָבה.
ת ַאְלָמֶות, ֶאֶלִני בַּ

י ָנאָוה, לִּ ֲאהּוָבה ׁשֶ
הוֹ ֱאִליַלת ַהּיִֹפי,

א. ָבר בָּ י, ֲאִני כְּ ַחכִּ

גרסה עברית לשיר הולנדי בסגנון יווני: 

ELENI 

מאת: 

TOL & TOL

ַחר, ַ ה עוֶֹלה ַעּמּוד ַהּשׁ ִמן ַהָּים ִהנֵּ
אֶֹפק, מּול  ם בָּ ְסִפיָנה רוַֹגַעת ׁשָ

ל, ַהתֵּ
ֶמׁש ַאְדמוִֹנית ָעֵלינּו ָנָחה, ֶקֶרן ׁשֶ

ל ָנֵמל. ַאתְּ ַוֲאִני ַעל חוֹף ָרחוֹק ִמכָּ

ת ַאְלָמֶות, ֶאֶלִני בַּ
ַאתְּ ָיָפה ֵמְרָבָבה,
ֶרת, הוֹ מּוָזה ֶנְהדֶּ

ֵאַלת ָהַאֲהָבה.
ת ַאְלָמֶות, ֶאֶלִני בַּ

י ָנאָוה, לִּ ֲאהּוָבה ׁשֶ
הוֹ ֱאִליַלת ַהּיִֹפי,

א. ָבר בָּ י, ֲאִני כְּ ַחכִּ

ַהר, ל ַהסַּ ְלגַּ ה עוֶֹלה גַּ ְזָרח ִהנֵּ ִממִּ
ֶמת, ֲעזּוָבה. ְסִפיָנה ִהְרִחיָקה ְמֻיתֶּ

טוֹב ָוַצַער, י ַאתְּ ְלעוָֹלם, בְּ ִלבִּ בְּ
ֶאֶלִני, ֵאָלִתי, ֵאַלת ָהַאֲהָבה.

98. The immortal Eleni

השיר: דודו ברק 
הלחן: טול וטול

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.
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ֵעת ַחָּיה השיר: דודו ברק 99. כָּ
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.

ְטתָּ ִמּתוְֹך ָהאֶֹפל, ָיְדָך הוֹׁשַ
יָת ִמּתוְֹך ַהּתֶֹפת, אוִֹתי ָמׁשִ

ְנָהָרה ׁשּוב ִנְרֶאה ָהאֶֹפק. מִּ בַּ
ו עוָֹלה ַעְכׁשָ
ה ה, ַקלָּ ַקלָּ

ֵמֲאֵפָלה ֶאל אוֹר ֻמְפָלא.

ְלָוה... ַ ְקָוה ְוַהּשׁ ִעם ַהתִּ

ָחה, עוֹד ְסָעָרה ֶנֶעְלָמה ְוׁשָ
ַחר, ַ ׁשּוב ֵמָעַלי ָקם ַעּמּוד ַהּשׁ

ַחת. ה ַהנַּ ה ָהאוֹר ְוִהנֵּ ִהנֵּ
ו עוָֹלה ַעְכׁשָ
ה ה, ַקלָּ ַקלָּ

ֵמֲאֵפָלה ֶאל אוֹר ֻמְפָלא.

ְלָוה, ַ ְקָוה ְוַהּשׁ ִעם ַהתִּ
ָהָבה. ֶפׁש ְוַהלֶּ ִעם חֹם ַהנֶּ

י ִקְרבִּ בְּ ִעם ֲאהּוִבי ׁשֶ
ֶחֶרב הּוא ַעל ְלָבִבי. ר כְּ ֲאׁשֶ

ָּים, כוֹן ְוַהקַּ ִעם ַהנָּ
ֱעָלם, ִעם ַהּבוֵֹרַח ְוַהנֶּ
ֵעת ַחָּיה ֵעת ַחָּיה. כָּ כָּ

ָעַבר אוִֹתי ָהיֹה ָהָיה. ל ׁשֶ כָּ

י, ְמתִּ י ָאז ׂשַ ַכפִּ י בְּ ִאם ֶאת ַנְפׁשִ
י, י ְוֶנֱעַלְמתִּ ַתע ַקְמתִּ ִאם פֶּ

י. ילוֹת ָחַלְמתִּ לֵּ ִאם ַעל ַהּטוֹב בַּ
ו עוָֹלה ַעְכׁשָ
ה ה, ַקלָּ ַקלָּ

ֵמֲאֵפָלה ֶאל אוֹר ֻמְפָלא.

ְלָוה... ַ ְקָוה ְוַהּשׁ ִעם ַהתִּ

99. Right now
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כוָֹנה רּוַח ַהנְּ יר בָּ השיר: דודו ברק 100. ׁשִ
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.

ְיא, גַּ ַחר ִהיא ְטָלִלים בַּ ַ ִעם ַהּשׁ
י ֵעיַני. תֵּ ׁשְ ְזִריַחת ַהּיוֹם בִּ

ִהיִרים ּוְבָצֳהַרִים בְּ
יִרים". ִ יר ַהּשׁ ׁשּוב ִמּתוְֹך "ׁשִ תָּ

ּוָבֶעֶרב ִהיא ּכוָֹכב ִראׁשוֹן,
י ַעִין ְוִאיׁשוֹן. ַמְדִליָקה בִּ

ַלִיל ַרד,
תוְֹך ָיד. ָיד בְּ

ָנה... ַנֲעָרה עוָֹנה ִהיא ְוׁשָ

ת ֵמָעַלי, ִאם ִהיא ְסָתו, ִהיא ֶקׁשֶ
חוֹר ָיַמי. ע ָזָהב ֶאת ׁשְ ְצבַּ תִּ

ִאם ִהיא חֶֹרף, ִלי ִהיא ְסָעָרה
ֵעָרה. י ִהיא בְּ ּוְבִלבִּ

ִלי ֲעָנָנה, ַתע ִהיא ָאִביב בְּ פֶּ
ֶרת מוֹר ּוְלבוָֹנה. ְמֻקטֶּ

ב, ַקִיץ ׁשָ
ָלל ַרב. ִהיא ׁשָ

ָנה ַנֲעָרה עוָֹנה ִהיא ְוׁשָ
ה ּוְלָבָנה, ְואוֹר ַחמָּ

ׁשּוב, ָיָפה ּוְנבוָֹנה, ֵאַלי תָּ
כוָֹנה. רּוַח ַהנְּ בָּ

ה, ֶדה ִהיא ְוִגנָּ ַנֲעָרה ׂשָ
ה, נָּ ר אוֹ ׁשוֹׁשַ ְרדַּ אּוַלי דַּ

ׁשּוב ִלְמעוָֹנּה ׁשּוב, תָּ ֵאַלי תָּ
כוָֹנה. רּוַח ַהנְּ בָּ

100. Song in the right spirit
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השיר: דודו ברק 101. ִזיל ַהּזוֹל
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.

ֶבֶרת ֶיֶפת, ם ּוְגֶבֶרת ַחם ְוַגם ַהגְּ ֶבֶרת ׁשֵ גְּ
ֶזר, ְצנוֹן ְוֶלֶפת. טוֹת, גֶּ טָּ ים אוְֹספוֹת בַּ לִּ ַלסַּ

ַמִים, ם ׁשָ ֵ ְוַהֶּיֶפת ְוַהַחם ְוַגם ַהּשׁ
ֵאיְך עוֹד סוֲֹחבוֹת ְולֹא נוְֹפלוֹת ִמן ָהַרְגַלִים.

ִזיל ַהּזוֹל...

ֶבֶרת ֵלִוי ּוָמָדם ִמְזָרִחי ֶבֶרת ּכֵֹהן, גְּ גְּ
ׁשּו, ָיא ָאִחי, ׁשּוק "ַמֲחֵנה ְיהּוָדה" ִנְפגְּ בְּ

ִוי ְוַהּכֵֹהן, ָאָחא, ְזָרִחי ְוַהלֵּ ַהמִּ
ַנַחת. ָרָכה הוְֹלכוֹת ָלֶהן בְּ ין ְקָלָלה ּוֵבין בְּ בֵּ

ִזיל ַהּזוֹל,
ִזיל ַהּזוֹל,

ֶקל, ִני ִלי ׁשֶ תְּ
ְקִחי ֶאת ַהּכֹל.

ל, ִחי ֶאת ַהסַּ ְפתְּ תִּ
ּפּוַח רוֶֹזְנַטל, ל תַּ כָּ

יוָֹנָתן, אוְֹרֵלָיאן,
ּפּוַח ַמְלִמיְלָיאן, ל תַּ כָּ

ָגדוֹל, ִני ִחּיּוְך, בְּ תְּ
ָרה, פָּ ְקִחי כַּ

ְקִחי ַהּכֹל.

ל, ֶבֶרת ֶהְנדֶּ ְך ּוְגֶבֶרת מוַֹצְרט ְוַהגְּ ֶבֶרת בַּ גְּ
ל, ְנדֵּ פֶּ ית בְּ ִליׁשִ ְ ֶקֶרן, ַהּשׁ גוֹל ְוזֹאת בְּ זֹאת בְּ

ַער ַ פוֹת ּדּוַכן ָסָלִטים, ַמְכִניסוֹת ַלּשׁ ְמַאגְּ
ה ְותּות ֵעִצים ְוַיַער. נָּ ֶדה ְותּות גִּ ּתּות ׂשָ

ִזיל ַהּזוֹל...

101. Dirt cheap
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הרקיע השביעיהרקיע השביעי

Seventh Heaven
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ִביִעי ְ השיר: דודו ברק 102. ָהָרִקיַע ַהּשׁ
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.

ו, ָנכוֹן ְלַעְכׁשָ
ְך, לָּ בּוי ׁשְ ֲאִני ׁשָ

ָאִסיר ְלעוָֹלם, ְלעוָֹלם, ְלעוָֹלם.

י, ַחכִּ
י, ַחכִּ

יִני, ַהְמתִּ
ְרִאי, עוֹד תִּ

ֵנינּו ַיַחד יַע ׁשְ ַנגִּ
ִביִעי. ְ ָלָרִקיַע ַהּשׁ

ֵנינּו, ם, ׁשְ אּוַלי ִנְמָצא ׁשָ
ן ֻמְפָלא אוֹ ֵאיֶזה ִאי, גַּ

ם נֹאַהב ָלֶנַצח ְוׁשָ
ִביִעי. ְ ָרִקיַע ַהּשׁ בָּ

י, ַחכִּ
י, ַחכִּ

יִני, ַהְמתִּ
ְרִאי, עוֹד תִּ

ֵנינּו ַיַחד יַע ׁשְ ַנגִּ
ִביִעי. ְ ָלָרִקיַע ַהּשׁ

ו, ָנכוֹן ְלַעְכׁשָ
ֲאִני אוֵֹהב אוָֹתְך,

תוְֹך ִאיׁשוַֹנִיְך ֵעיַני ִנְדָלקוֹת. בְּ
ו, ָנכוֹן ְלַעְכׁשָ

ֲאִני ּכוֵֹאב אוָֹתְך
תוְֹך ְמצּוקוֹת ְוַדּקוֹת ְמתּוקוֹת. בְּ

ו, ָנכוֹן ְלַעְכׁשָ
ֲאִני ׁשוֵֹאל אוָֹתְך,

ְתרוֹנוֹת. תוְֹך ִחידוַֹתִיְך ַאְלֵפי פִּ בְּ
ו, ָנכוֹן ְלַעְכׁשָ

ֲאִני ּגוֵֹאל אוָֹתְך
ים ּוִמּתוְֹך ֲעָננוֹת. ִמּתוְֹך ַעְרִפלִּ

י, ַחכִּ
י, ַחכִּ

יִני, ַהְמתִּ
ְרִאי, עוֹד תִּ

ֵנינּו ַיַחד יַע ׁשְ ַנגִּ
ִביִעי. ְ ָלָרִקיַע ַהּשׁ

ו, ָנכוֹן ְלַעְכׁשָ
ְך לּוי ַרק בָּ ַהּכֹל תָּ

ָּים. ֵאֶפר, בַּ ֵאׁש ּוָברּוַח, בָּ בָּ

102. Seventh heaven
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השיר: דודו ברק 103. זוְֹדַיאק
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".

ְלֶהֶבת ֵמָעל! ַמִים! ׁשַ ָ ּשׁ ֵאׁש בַּ
נַֹגּה ְוֶצֶדק טוְֹבִעים ֶּבָחָלל.

ל. ְלגַּ זוְֹדַיאק סוֵֹבב. ִמְסּתוֵֹבב ַהגַּ
ְמהּוָמה!!!

ַמִים! ָ ּשׁ ֵאׁש בַּ
ַמִים!!! ָ ּשׁ ֵאׁש בַּ

ֵאׁש!!!

ִדי - ְמהּוָמה!!! ת, ַעל ַהגְּ ׁשֶ וֹר, ַעל ַהקֶּ ַעל ַהּשׁ
ִלי - ִמְלָחָמה!!! ַעל ַאְרֵיה, ַעל מֹאְזַנִים, ַעל ַהדְּ

ה. ַחמָּ ַנִים - ְלָבָנה בַּ ׁשְ ִגים, ְקָרב בִּ ַעל דַּ
ֶעֶרת ַעל ָטֶלה ְוַסְרָטן. תּוָלה ִמְסתַּ בְּ

ן. ֶרת ִעם ַעְקָרב ְמֻסכָּ ְחתֶּ מַּ אוִֹמים בַּ תְּ

ְלֶהֶבת ֵמָעל! ַמִים! ׁשַ ָ ּשׁ ֵאׁש בַּ
ָחָלל. נַֹגּה ְוֶצֶדק טוְֹבִעים בֶּ

ל. ְלגַּ זוְֹדַיאק סוֵֹבב. ִמְסּתוֵֹבב ַהגַּ
ְמהּוָמה!!!

עוָֹלם. ן ָאָדם, ִמְסּתוֵֹבב בָּ ְך ָאְמָנם, בֶּ כָּ
ם. ל, ֵמֵאי ּפֹה ְלֵאי ׁשָ ִלי ַמזָּ ִלי ּכוָֹכב. בְּ בְּ

ְלֶהֶבת ֵמָעל! ַמִים! ׁשַ ָ ּשׁ ֵאׁש בַּ
נַֹגּה ְוֶצֶדק טוְֹבִעים ֶּבָחָלל.

ל. ְלגַּ זוְֹדַיאק סוֵֹבב. ִמְסּתוֵֹבב ַהגַּ
ְמהּוָמה!!!

ָרב? ֵאֵצא ֶאל ַהקְּ ְיָלה, ׁשֶ לַּ ם בַּ ִמי ֲאִני ׁשָ
מוֹ ּכוָֹכב. ֶאּפֹל כְּ ְיָלה, ׁשֶ לַּ ם בַּ לֹא ֲאִני ׁשָ

103. Zodiac
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ֶמׁש ֶ יר ַלּשׁ ירּו ׁשִ השיר: דודו ברק 104. ׁשִ
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.

ר ֶאת יוֵֹמנּו צוֵֹבַע ָזָהב, ֶמׁש ֲאׁשֶ ֶ ירּו ַלּשׁ ׁשִ
ָנב, נּו ּפוֵֹקַח ֶאׁשְ ִלבֵּ ר בְּ ֶמׁש ֲאׁשֶ ֶ ירּו ַלּשׁ ׁשִ

חּוט ַאֲהָבה, נּו בְּ לָּ יֵרנּו ׁשֶ ֶזה ָהרוֵֹקם ֶאת ׁשִ
ֵאׁש ֶלָהָבה. תוֵֹכנּו כְּ ֶמׁש ַהַחי בְּ ֶ ירּו ַלּשׁ ׁשִ

ֶמׁש ַהּטוֹב ֶ יר מּול ַהּשׁ ׁשִ
ן, ָך ִנתַּ לְּ ׁשֶ

ּזוֵֹרַח ָעַלי ְוָעֶליָך הּוא ׁשֶ
ְרֵעי ֶהָעָנן. ִמקַּ

ר ֶאת יוֵֹמנּו צוֵֹבַע ָזָהב, ֶמׁש ֲאׁשֶ ֶ ירּו ַלּשׁ ׁשִ
ָנב. נּו ּפוֵֹקַח ֶאׁשְ ִלבֵּ ר בְּ ֶמׁש ֲאׁשֶ ֶ ירּו ַלּשׁ ׁשִ

ׁש, א ִמן ָהאֶֹפק ָאדֹם ְוִנְרגָּ ֶמׁש ַהבָּ ֶ ירּו ַלּשׁ ׁשִ
ל יוֹם ֵמָחָדׁש, ט ֵמָעֵלינּו כָּ ָ ֶמׁש ַהּשׁ ֶ ירּו ַלּשׁ ׁשִ

ם, כֵּ ל ּבֶֹקר ַהׁשְ מוֵֹתינּו כָּ ְדִליק ֶאת ֵנרוֹת ִנׁשְ ֶזה ַהמַּ
ם. ַלְיָלה נוֹׁשֵ ר ֶאת ַחְדֵרי ְלָבֵבנּו בְּ ֶזה ַהּקוֹׁשֵ

ֶמׁש ַהּטוֹב ֶ יר מּול ַהּשׁ ׁשִ
אוְֹתָך אוֵֹהב ׁשֶ

יֶריָך יַרי ְוׁשִ ָּיִאיר ַעל ׁשִ הּוא ׁשֶ
ב. ַהחוְֹדִרים ֶאל ַהלֵּ

ֵאׁש, תוֵֹכנּו כָּ ֶמׁש ַהַחי בְּ ֶ ירּו ַלּשׁ ׁשִ
ֵאׁש ֶלָהָבה. תוֵֹכנּו כְּ ֶמׁש ַהַחי בְּ ֶ ירּו ַלּשׁ ׁשִ

104. Sing a song to the sun
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חֹר חֹר ָלָבן ׁשָ השיר: דודו ברק 105. ׁשָ
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(. 

חֹר ּגוֵֹנב, ָלָבן עוֵֹגב... ׁשָ

חֹר חֹר, ָלָבן, ׁשָ ׁשָ
ם ִלְגמֹר, יוְֹצִאים ַטְרפָּ
ַלְיָלה ַאְפלּוִלי ָוָחם, בְּ

ַעד ַזַעם ַיֲעבֹר.
ָמָחר ִעם ּבֶֹקר אוֹר,

עוֹר, ִעיִרי תֵּ ִלְכׁשֶ
ׁשּוב ַיַעְברּו מּול ָהַרְמזוֹר

חֹר. חֹר ָלָבן ׁשָ ׁשָ

חֹר ּגוֵֹנב, ָלָבן עוֵֹגב... ׁשָ

חֹר חֹר, ָלָבן, ׁשָ ׁשָ
עוְֹבִרים ִעם ּבֶֹקר אוֹר,

ָאדֹם הוֵֹפְך ָירֹק ׁשֶ כְּ
ן ּוָבַרְמזוֹר. גַּ בַּ

ה ָלִעיר ַהּמּוַפזָּ
חֹר, חֹר, ָלָבן, ׁשָ ׁשָ

ה, ְתֻעזָּ ֲחָטֵאיֶהם, בִּ
י ַהּתוֹר. ׁשוְֹלִחים ַעל פִּ

חֹר ּגוֵֹנב, ָלָבן עוֵֹגב, ׁשָ
ַחת, ת ׁשַ חֹר אוֵֹרב ְלָכל בַּ ׁשָ

ָעה טוָֹבה, ָעה ׁשָ ָ ְוַהּשׁ
ָעה טֹוָבה ִהיא ּוֻמְצַלַחת. ׁשָ

ֶהם ֲאִני ֵמִציץ בָּ ּוְכׁשֶ
ּוְבמֹאְזֵני ֲחָטֵאיֶהם,
ר ְוָהַאְכָזר ִיְצִרי ַהמַּ

רֹב ַנַחת. ם ּפוֵֹסַע בְּ ִאתָּ

חֹר חֹר, ָלָבן, ׁשָ ׁשָ
ָחִריף, ָחמּוץ, ָמתוֹק,

ָצֳהַרִים ִזיָוִנים, בְּ
ים ָיֵרְך ַעל ׁשוֹק. ַמכִּ

ּוְסדוֹם ַוֲעמוָֹרה,
ֵדָרה, קְּ ַחת בַּ ַקלַּ

חוָֹרה ַוֲעֵליֶהם ָמָרה ׁשְ
ְסָעָרה. ּפֹל בִּ תִּ

105. Black white black
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ה ְלָך השיר: דודו ברק 106. ֲאַחכֶּ
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.

ה ְלָך... ֲאַחכֶּ

ה ְלָך ֲאַחכֶּ
תוְֹך ּגּוְפָך ְלֵהָאֵבק בְּ

נּו לָּ ָרב ׁשֶ ֵדה ַהקְּ ׂשְ ְוָכְך בִּ
ָך, אוֵֹהב. ֶאת מוִֹתי ִלְמצֹא ִאתְּ

ה ְלָך... ֲאַחכֶּ

ה ְלָך, ֲאַחכֶּ
ל אוֹרוֹת ִעיְרָך ה ֶאת כָּ בֵּ כַּ

נּו לָּ ה ׁשֶ נָּ ּובוֹא ֶאל ַהפִּ
ין ְסִדיִנים ַצִחים ּוְלָבִנים. בֵּ

ה ְלָך, ֲאַחכֶּ
ֱאסֹף אוִֹתי ֶאל ּתוְֹכָך

נּו לָּ ֲעָרֶפל ׁשֶ ַהְרֵחק בָּ
ן ָאדֹם ַלֲעָנִנים. ין ָעׁשָ בֵּ

ה ְלָך, ֲאַחכֶּ
ְקֵצה ָהֶעֶרב ה ְלָך בִּ ֲאַחכֶּ

ָטה ִלְקָראְתָך, אוֵֹהב, ָטה, ׁשָ ׁשָ
ה ְלָך, ֲאַחכֶּ

ֶרְך סוֹף ַהדֶּ ה ְלָך בְּ ֲאַחכֶּ
ֵאב. ְמָעה, ֶאת ַהכְּ ַקח ֶאת ַהדִּ

ה ְלָך, ֲאַחכֶּ
ָך תוְֹך ִלבְּ ֲחרֹת ָעמֹק בְּ

נּו לָּ ָפִרים ׁשֶ ֶאת ֵסֶפר ַהסְּ
ָתִרים. ֵסֶתר ַהסְּ ב בְּ ְכתַּ נִּ ׁשֶ

ה ְלָך, ֲאַחכֶּ
ִלְנׁשֹם ָעמֹק ֶאת ַצָּואְרָך,

נּו לָּ תוְֹך ָהַאֲהָבה ׁשֶ בְּ
ַרק ָחִדים ִחידוֹת ַאְך לֹא ּפוְֹתִרים.

106. I’ll wait for you
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ם ר דָּ השיר: דודו ברק 107. ֶקׁשֶ
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.

ם, ר דָּ ֶזה ֶקׁשֶ
ר ַחם, ֶזה ֶקׁשֶ

ָּים, צּוי ְוַהקַּ מֹר ַעל ַהמָּ ו ִנׁשְ ַעְכׁשָ
ֶרְך ִקי אוִֹתי ֵהיֵטב ַעד סוֹף ַהדֶּ ַחבְּ

ם. ֵקְך ַעד אוֹר ַהּיוֹם ִיתַּ ַוֲאַחבְּ

דוִֹלים, ָבר ְיָלִדים גְּ ְרִאי, ֲאַנְחנּו כְּ
ָנה ְסדּוָרה, ְדנּו ֶזה ֶאת זוֹ ִמׁשְ ִלמַּ
ּפוֹת ָיַדִיְך ל ַקֵּוי כַּ יר ֶאת כָּ ֲאִני ַמכִּ

יָרה. עוַֹתי ַאתְּ ַמכִּ ְוֶאת ְטִביעוֹת ֶאְצבְּ

ּה, לָּ ל ַהּתוָֹרה ּכֻ ַלְענּו ֶאת כָּ ְרִאי, בָּ
ְמַעט, ּה ֲאָבל כִּ לָּ אּוַלי לֹא ֶאת ּכֻ

ִים, ָבר ֶאל ָים ַהמַּ ַלְחנּו ֶאת ַלְחֵמנּו כְּ ׁשָ
ְך ְמַעט. ל כָּ ׁש כָּ ַאר עוֹד ְלַבקֵּ ִנׁשְ

ם, ר דָּ ֶזה ֶקׁשֶ
ר ַחם, ֶזה ֶקׁשֶ

ָּים, צּוי ְוַהקַּ מֹר ַעל ַהמָּ ו ִנׁשְ ַעְכׁשָ
ֶרְך ִקי אוִֹתי ֵהיֵטב ַעד סוֹף ַהדֶּ ַחבְּ

ם. ֵקְך ַעד אוֹר ַהּיוֹם ִיתַּ ַוֲאַחבְּ

ָעִלים, ֶבת בְּ ְרֵאה, ָהרּוַח ׁשּוב נוֹׁשֶ
ָמׁשוֹת ְוֶעֶרב ַרד, ְ ין ַהּשׁ ו בֵּ ַעְכׁשָ

ַפַעם ֶאֶלף: ָמָצאִתי ְלָנכוֹן לוַֹמר בְּ
י, אוַֹהב אוְֹתָך ָלַעד". לִּ "ָיֶפה ׁשֶ

107. Blood connection
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ֳחָרת  מֹר ִלי ֶאת יוֹם ַהמָּ השיר: דודו ברק 108. ׁשְ
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.

ֳחָרת מֹר ִלי ֶאת יוֹם ַהמָּ א, ׁשְ ָאנָּ
ְלׁשוֹם, מוֹ ׁשִ מוֹ ֶאְתמוֹל, כְּ ְּיֵהא כְּ ׁשֶ

י ְוֶנְחָרת ל ֶרַגע הוֵֹלם בִּ כָּ
ָחר ֵאינוֹ ַהּיוֹם. מָּ ַמה ֲחָבל ׁשֶ

ִנּיוֹת ֶנֶאְספּו ְלדֹם ְ ל ַהּשׁ כָּ
עוֹת, ָ עוֹן ַהּשׁ ָ ּשׁ ׁשוְֹתקוֹת בַּ

ָּיה ַרק ָהְיָתה ֲחלוֹם, י לּו ִצפִּ כִּ
ַדאי ְלַחּכוֹת, ֵהן כְּ
ַדאי ְלַחּכוֹת. ֵהן כְּ

ילוֹת ן ֶאת רּוַח ַהלֵּ ְלָמָחר תֵּ
ים, נִּ ְמָטאוֹת ּוַבגַּ סִּ ְרחוֹבוֹת, בַּ בָּ

ּקוֹת ָהֲאֵפלוֹת ַהְדֵלק ַלדַּ
ַמִים ּוָפִנים. ּכוָֹכִבים ְוׁשָ

ִנּיוֹת ֶנֶאְספּו ְלדֹם... ְ ל ַהּשׁ כָּ

ֶקט ִלי ֱאסֹף ֶ ָתִמיד ֶאת ַהּשׁ כְּ
ע ַהָּיד, ֵלו ְלֵבין ַמגַּ ין ִחּיּוְך ׁשָ בֵּ

ְולֹא ִיְהֶיה ָלֶרַגע סוֹף
ַמן לֹא ִיְבַרח יוֵֹתר ָלַעד. ְוַהזְּ

ִנּיוֹת ֶנֶאְספּו ְלדֹם... ְ ל ַהּשׁ כָּ

108. Save tomorrow for me
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ֲערֹב ַהּיוֹם השיר: דודו ברק 109. בַּ
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".

ּוַבֲערֹב ַהּיוֹם
ֶאל מּול ַחּלוֹנוַֹתי

אֹל אוְֹתָך אּוַלי, ִלׁשְ
אּוַלי.

י ֵעיֶניָך תֵּ ׁשְ ָעמֹק בִּ
ּכוָֹרה, ִלְטּבַֹע ׁשִ
ֲאִסיָרה ָלרּוץ כַּ

ֶניָך. ַאַחר ְמאוֹר פָּ

י ָיֶדיָך תֵּ ין ׁשְ ָחָזק בֵּ
קַֹע ֲאבּוָדה, ִלׁשְ

ה ַיְלדָּ ִלְפרַֹח כְּ
ין ִחּיּוֶכיָך. ַהְרֵחק בֵּ

ּוַבֲערֹב ַהּיוֹם
ֶאל מּול ַחּלוֹנוַֹתי

אֹל אוְֹתָך אּוַלי, ִלׁשְ
אּוַלי.

ְמעוֶֹתיָך ִלְמחוֹת ֶאת דִּ
ֵלָוה, ׁשוֶֹתֶקת ּוׁשְ
ָלמּות ֵמַאֲהָבה

ַמֲעֵלה ְצחוֶֹקיָך. בְּ

ְפתוֶֹתיָך ִלְנׁשֹק ְלׂשִ
ָהִקיץ, חוֶֹלֶמת בְּ

ּוֶפַתע ְלָהִציץ
בוֶֹתיָך. ֶאל ּתוְֹך ַמְחׁשְ

109. Twilight
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השיר: דודו ברק 110. ֶחֶסד ָמתוֹק
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.

ל ֶחֶסד ָמתוֹק. ֶרַגע ׁשֶ
ְכֵתַפי. ָאז ָנַגְעתָּ בִּ

תָּ ִלְנׁשֹק ׁשְ קַּ ֵאיְך ָאז בִּ
ְפתוַֹתי. ְלׂשִ

"ָרִאית ְואּוַלי לֹא ָרִאית"
י ׁשוֵֹאל ַהּקוֹל ַהַחי. בִּ

ְתאוִֹמית ִזְכרוֹן ַאֲהָבה פִּ
ֲהִגיַגי. בַּ

ל. י ִמְגדָּ ַחַּיי. ֵהַקְמתָּ בִּ ָעַבְרתָּ בְּ
ִנָּיה. ֵלָמה ְלֶרַגע, ִלׁשְ ְוִעיר ׁשְ

הּות, ָהִייָת ַצו ּגוָֹרל. ָהִייָת ַהמַּ
ַלל ַהֲהָוָיה. ל כְּ ֻקְרטֹוב ִרְגִעי ׁשֶ

ה ָלֶנַצח... ה, ַאתָּ ה, ַאתָּ ְוַאתָּ

ל ֶחֶסד ָמתוֹק. ֶרַגע ׁשֶ

ֵאין לוֹ ָאח. ֶרַגע ַחם ׁשֶ
ְעּגּוַע ָרחוֹק ִמין גַּ

י. ִלבִּ ַחי בְּ

ית" מִּ ית ְואּוַלי לֹא דִּ מִּ "דִּ
י ׁשוֵֹאל ַהּקוֹל ָהַרְך בִּ

ְתאוִֹמית ִזְכרוֹן ַאֲהָבה פִּ
י. ִקְרבִּ ט בְּ ׁשָ

רוֹן ַהַחם, כָּ י ְוהוֵֹפְך, ַהזִּ הוֵֹפְך בִּ
ִנְדֶמה ַהּכֹל ֲחלוֹם ַוֲהָזָיה.

ָכה ְסָתם. ָהִייָת. ְואּוַלי ָהִייָת כָּ
ָלָיה. ׁשּוָקה ִרְגִעית אוֹ ֶהֶרף ַאׁשְ תְּ

ה ָלֶנַצח. ה, ַאתָּ ה, ַאתָּ ְוַאתָּ
ָך ָלַעד. ְלעוָֹלם ִאתְּ

ַצע, מוֹ פֶּ י ׁשוֵֹתת כְּ ִלבִּ בְּ
ב ִנְרָעד. ְוַהלֵּ

ה ֵאיְנָך יוֵֹדַע, ְוַאתָּ
ה ֶאָחד. ֵאין ַאֵחר, ַאתָּ

ֵאיְך ַהּכֹל, ַהּכֹל ּכוֵֹרַע.
ֵאיְך ַהּכֹל ָמַעד.

110. Sweet loving kindness
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השיר: דודו ברק 111. יוֵֹצאת ֶאל ַהַחִּיים
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.

ְרָחִבים. ו ֲאִני יוֵֹצאת ַלמֶּ ַעְכׁשָ
ִדים. דוֹת ְמֻנקָּ ַמִים. ֵאין ָעָנן. ׂשָ ְלֶדֶרְך ׁשָ

ַתֲחנוֹת עוֶֹבֶרת, ו ֲאִני יוֵֹצאת, בְּ ַעְכׁשָ
י ִחידוֹת ָחִדים. לִּ ְוָכל ָיַמי ׁשֶ

יָרִתי, יד ָלְך, ֲאחוִֹתי ַיקִּ ָרִציִתי ְלַהגִּ
י. ל ַמה ֶּׁשִאתִּ ֲאִני יוֵֹצאת ֶאל ַהַחִּיים ִעם כָּ
ֲאִני יוֵֹצאת ֶאל ַהַחִּיים, ָהאֶֹפק עוֹד ָרחוֹק.

ם ִלְצחוֹק. י ִלי גַּ י ִלי ִלְבּכוֹת, ַהְרׁשִ ן ַהְרׁשִ ַעל כֵּ

ִית. ו ֲאִני יוֵֹצאת, עוֶֹזֶבת ֶאת ַהבַּ ַעְכׁשָ
ה ְיִדיִדים. בּור ְוַכמָּ ָאהּוב ֶאָחד ׁשָ

יְנַתִים. ו ֲאִני יוֵֹצאת, ְלִהְתָראוֹת בֵּ ַעְכׁשָ
עּוִרים ָהֲאבּוִדים. לוֹם ַלנְּ ׁשָ

ָרִציִתי...

ה נוֶֹסֶקת. ו ֲאִני יוֵֹצאת. ִצּפוֹר ַקלָּ ַעְכׁשָ
ה, ּפוֵֹעם. ַהּדֶֹפק ְמַמֵהר. ב ַמכֶּ ַהלֵּ

ים חוֶֹמֶקת. ְרַחקִּ ו ֲאִני יוֵֹצאת. ַלמֶּ ַעְכׁשָ
ה ִלי יוֹם ָחָדׁש. ַאֵחר. ם ְמַחכֶּ ׁשָ

ָרִציִתי...

111. Starting to live
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ַתח השיר: דודו ברק 112. ְנִפיַלת מֶּ
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.

ַטח ֶ ֵהר ׁשּוב ַהּשׁ ִּיְתבַּ ׁשֶ כְּ
י סוֹף ָלֲאֵפָלה, ֵנַדע כִּ

ַתח ִּיּפֹל ַקו ַהמֶּ ּוְכׁשֶ
י זֹאת ַרק ַהַהְתָחָלה. ֵנַדע כִּ

ְיָלה, ַאתְּ ַוֲאִני ְוַהלַּ
ָמָמה, דְּ ַאתְּ ַוֲאִני בַּ

ַעם לֹא ַדי ָלּה ַאף פַּ ִעיר ׁשֶ
ָמה. ׁשָ נְּ רוֶֹבֶצת בַּ

אֶֹפל, ם בָּ ַאתְּ ַוֲאִני ׁשָ
ה, ה ְנַגלֶּ ָ ִאיׁש ְוִאּשׁ

אֶֹפק בָּ ין ׁשֶ ַיַחד ַנְמתִּ
ַהּבֶֹקר ַאט ַיֲעֶלה.

ַטח ֶ ֵהר ׁשּוב ַהּשׁ ִּיְתבַּ ׁשֶ כְּ
י סוֹף ָלֲאֵפָלה, ֵנַדע כִּ

ַתח ִּיּפֹל ַקו ַהמֶּ ּוְכׁשֶ
י זֹאת ַרק ַהַהְתָחָלה. ֵנַדע כִּ

ַאתְּ ַוֲאִני ְוָהֶרַגע
ַתע ּתוְֹפִסים עוֹד ֶמְרָחק, פֶּ

ַגע, ׁשּוב ִנְמָלִטים ִמן ַהפֶּ
ָרק. ֵמַרַעם ּוִמבָּ

ינּו, ְמסוְֹכִכים ַעל ָראׁשֵ
ְך, ּפּור ְמֻסבָּ ל ַהסִּ כָּ

ֵטינּו ַמְעָלה ּתוִֹלים ַמבָּ
ְזָרח. מִּ בַּ ֶמׁש ׁשֶ ֶאל ׁשֶ

112. Easing tension
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השיר: דודו ברק 113. ּכַֹח
הלחן: חנן יובל

מפגש נדיר עם חנן יובל שהלחין 
את השיר והביאו אל עצמתו 

הנדרשת בחום וברגישות רבה. 
הביצוע של נתנאל.

י ּכַֹח ְלָהִקים ָעִרים ְוִאם ִיְהֶיה בִּ
ר ְלַהְזִניק ֶאל ָעל, ׁשֶ א ַהגֶּ ְוֶאת ַמּשָׂ

יִרים, ר ׁשִ י ּכַֹח ְלַזמֵּ ְוִאם ִיְהֶיה בִּ
יַע ֶאל ַהּיוֹם ַהְמֻיָחל. אי ַאגִּ ַודַּ

ִריר ָהַאֲחרוֹן, ְ ּכַֹח - ַעד ַלּשׁ
רוֹן, יָתר ּוַבגָּ מֵּ ּכַֹח - בַּ

ֶמר ֵלי ַהזֶּ ּכַֹח - ְלַכֵּון ֶאת כְּ
ֶמר, ַעד ָיַמי ִיְסעּו, ַעד גֶּ

ם. ַעד ֵאי ׁשָ
ים ֶאת ַהֲחלוֹם. ּכַֹח - ְלַהְגׁשִ

לוֹם. ָ ּכַֹח - ְלָקֵרב ֶאת ַהּשׁ
ָכל ָהעֶֹמס, ּכַֹח - ַלֲעמֹד בְּ

ַעס ְוַתְרעֶֹמת לֹא כַּ בְּ
ַעד עוָֹלם.

ֶזה? ן ִלי ּכַֹח ַלֲעמֹד בָּ ּוִמי ִיתֵּ
ה? יָמה ּכֹה ֲאֻרכָּ ן ִלי ְנׁשִ ּוִמי ִיתֵּ

ב ֶאת ֶזה ן ִלי מַֹח ְלַחׁשֵּ ּוִמי ִיתֵּ
ה ָהְרחוָֹקה? ְסגָּ יַע ַלפִּ ּוְלַהגִּ

ֶזה, י ּכַֹח ַלֲעמֹד בָּ ְוִאם ִיְהֶיה בִּ
ה, יָמה ּכֹה ֲאֻרכָּ י ְנׁשִ ְהֶיה בִּ ְוִאם תִּ
ב ֶאת ֶזה, ֵ י מַֹח ְלַחּשׁ ְוִאם ִיְהֶיה בִּ
צּוָקה. ֵאַדע ַמְרּגוַֹע ְוֵאֵצא ִמן ַהמְּ

ִריר ָהַאֲחרוֹן, ְ ּכַֹח - ַעד ַלּשׁ
רוֹן, יָתר ּוַבגָּ מֵּ ּכַֹח - בַּ

ֶמר ֵלי ַהזֶּ ּכַֹח - ְלַכֵּון ֶאת כְּ
ֶמר, ַעד ָיַמי ִיְסעּו, ַעד גֶּ

ם. ַעד ֵאי ׁשָ
ים ֶאת ַהֲחלוֹם. ּכַֹח - ְלַהְגׁשִ

לוֹם. ָ ּכַֹח - ְלָקֵרב ֶאת ַהּשׁ
ּכַֹח - ַלֲעמֹד ְבכֹל ָהעֶֹמס,

ַעס ְוַתְרעֶֹמת לֹא כַּ בְּ
ַעד עוָֹלם.

ן ִלי ּכַֹח ְלָהִקים ָעִרים? ּוִמי ִיתֵּ
ר ְלַהְזִניק ֵאל ָעל? ׁשֶ ן ִלי גֶּ ּוִמי ִיתֵּ

יִרים ר ׁשִ ן ִלי ּכַֹח ְלַזמֵּ ּוִמי ִיתֵּ
ָלל? ָ ָרכוֹת ְוַהּשׁ ְוֶלֱאסֹף ֶאת ַהבְּ

113. Power
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ִלי השיר: דודו ברק 114. ָמאָמא ֵמְייבְּ
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.

ִלי, ָמאָמא ֵמְייבְּ
ָמה. ַאַלבָּ מוֹ ַהּנוֹף בְּ ְכֵיְך כְּ קוֹל בִּ

ִלי. ָמאָמא ֵמְייבְּ
יר, ְניּו אוְֹרִליְנס ָהְיָתה ָלְך ׁשִ

ִלי. ִלי, ָמאָמא ֵמְייבְּ ָמאָמא ֵמְייבְּ
יֵרְך ָהִעיר יוֵֹצאת. ְלׁשִ

ֶרת ָבר ָקָמה ּוְמַזמֶּ ָהִעיר כְּ
יר. ְזמוֹן ַאדִּ ּוְמׁשֹוֶרֶרת ָלְך פִּ

ִלי, ָמאָמא ָמאם... ָמאָמא ֵמְייבְּ

ִלי, ָמאָמא ֵמְייבְּ
י. יִסיִסיפִּ ַאתְּ ַהַג'ז, ִמּמוַֹרד ַהמִּ

ַאתְּ ִמְקַצב ַהְמתוְֹפִפים,
ִלי. ָמאָמא ֵמְייבְּ

חֹר, ָ ַבע ַהּשׁ ַאתְּ ַהצֶּ
ַבע ׁש אוֹ ׁשֶ י ׁשֵ חֹר פִּ ר ׁשָ ֲאׁשֶ

ִפים. ְרתְּ מַּ בַּ ְיָלה ׁשֶ ִמן ַהלַּ

ִלי, ָמאָמא ָמאם, ָמאָמא ֵמְייבְּ
ם, ֶפׁש ְוַהדָּ ַאתְּ ַהנֶּ

ּלֹא ָנַדם, יר ׁשֶ ִ ַאתְּ ַהּשׁ
ְתָנה. דוֹת ַהּכֻ ִמּשְׂ

ִלי. ָמאָמא ֵמְייבְּ

ִלי, ָמאָמא ֵמְייבְּ
ְסָתו ָוחֶֹרף, ִנים ָלְך ָהיּו כִּ ָ ַהּשׁ

ִלי. ָמאָמא ֵמְייבְּ
ַאתְּ ָיַדְעתְּ ֶעְלּבוֹן ּובּוז,

ִלי. ִלי, ָמאָמא ֵמְייבְּ ָמאָמא ֵמְייבְּ
חִֹרים ְ ל ַחַּיִיְך ַהּשׁ כָּ

נּו ָלְך עֶֹרף ְוִהְכִזיבּו פָּ
לּוז. ְוָדְמעּו ִעם ִמְקְצֵבי ַהבְּ

ִלי, ָמאָמא ָמאם... ָמאָמא ֵמְייבְּ

114. Moms Mabley
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ָאֵמִריָקה ע בְּ השיר: דודו ברק 115. ַמסָּ
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.

ִמיֶנסוָֹטה ְוָדקוָֹטה,
י ּוִמיזּוִרי ִמיִסיִסיפִּ

לוֹם. יְנְגטוֹן, ׁשָ אוֶֹרגוֹן ּוווֹׁשִ

ְנִסיְלֶבְנָיה, ֲאִריזוָֹנה, פֶּ
ָקרוַֹלְייָנה, ָקִליפוְֹרִנָּיה,

ׁש ֲחלוֹם. ֶמֶסצ'ּוְסְטס, ַאתְּ ַממָּ

הוֹ ָאֵמִריָקה 
הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ.

הוֹ ָאֵמִריָקה 
הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ.

ּבֶֹקר טוֹב ָלְך, ֶוְסט ִויְרִג'יְנָיה,
ַהיי ְלַאְייֶדהוֹ,

ְלרוֹד ַאְייֶלְנד, ְלֶקְנָטִקי.
ְוַגם ְלִוויְסקוְֹנִסין, ַהיי הוֹ.

ִסי יּו ֵדייר ַויוִֹמיְנג.
ּוְלִהְתָראוֹת ָלְך.

יִני, ִאיִלינוֹי, ַהְמתִּ
ד"ש ְלֶמִריֶלְנד.

ַרְסָקה, ֵמֲאַלְסָקה ְלֶנבְּ
ִמּמוְֹנָטָנה ְלִאיְנִדָיאָנה,

ם, ָרחוֹק. ַעד ְללּוִאיְזָיאָנה, ׁשָ

ִמִּויְרִג'יְנָיה ַעד ְלג'וְֹרְג'ָּיה,
ייר, יּו ֶג'ְרִסי ִלְניּו ֶהְמְפׁשֵ ִמנְּ

ַעד ְניּו ֶמְקִסיקוֹ ְוַעד ְניּו יוְֹרק.

הוֹ ָאֵמִריָקה 
הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ.

הוֹ ָאֵמִריָקה 
הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ.

ָאיוָֹוה, ֲהַואי, אוָֹהיוֹ,
פוֹן. צָּ בַּ ֵמיין ׁשֶ

קוֹלוָֹרדוֹ ְוֶנָבָדה,
יּוָטה ּוֶוְרמוְֹנט.

יֶגן ְוֶקְנַזס, ִמיׁשִ
ֶגד, ֶטֶנִסי ִמנֶּ

ֶזה. כָּ ְפלוִֹריָדה ְוֶטְקַסס, יִֹפי ׁשֶ
אוְֹקָלהוָֹמה, ְסָתו בְּ

ֶגד. ֶטת בֶּ ּפוֹׁשֶ ׁשֶ
ה. ל ַהַג'ז ַהזֶּ ָמה כָּ ּוְבַאַלבָּ

י ִעם ַאְרֶקְנסוֹ, ַחכִּ
ָיה. ִדיְסְטִריְקט אוֹף קוֹלוְֹמבִּ

ֶדָלֶוור, ֲעִני ִלי
ִאם ָאְמָנם ָאבוֹא,

ַקו ָהֶאְנד. ם בְּ ַעד קוֶֹנִטיֵקט, ֵאי ׁשָ

ֵאיֶזה יִֹפי, ֵאיֶזה אֶֹפק,
ְחֵרר, הוֵֹלם ַהּדֶֹפק, ִמְסתַּ

ֵאיֶזה ּגֶֹדל ּוֶמְרַחב ִמְחָיה.

ֶרת, ֶאֶרץ, ֶאֶרץ ֶנְהדֶּ
סּוס ּדוֶֹהֶרת, ָדִמי כְּ בְּ

ֶזה ַוֲחָוָיה. רוֹן כָּ ִזכָּ

הוֹ ָאֵמִריָקה 
הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ.

הוֹ ָאֵמִריָקה 
הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ.

115. Journey in America
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ָבן ִסיְך ַהלָּ השיר: דודו ברק 116. ַהנָּ
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.

יב ְוֵאיָתן. ָבן ַיצִּ ִסיְך ַהלָּ ַהנָּ
ְואּוַלי הּוא ּבּוָעה אוֹ רּוַח.

ְואּוַלי הּוא ִנְרֶאה ְוֵאיֶנּנּו ִנְרֶאה.
ֲחלוֹם ָקרּוַע. קּוף כַּ ְוׁשָ

ִנית, ַנֲעָרה ַאְלמוִֹנית. יִטי ׁשֵ בִּ ַאל תַּ
ְגעוִֹנית ָדָיה ׁשִ ָדה אוֹ בְּ הּוא אּוַלי ַאגָּ

רּוַע. ל אוֹתוֹ ְמׁשוֵֹרר, ִאיׁש פָּ ׁשֶ

ָבן... ּבוֹא ּוְרֵאה, ְנִסיִכי ַהלָּ

ָעָנן ָבן נוַֹלד בֶּ ִסיְך ַהלָּ ַהנָּ
ֶלג. ֶ ָהֵרי ַהּשׁ ְואּוַלי בְּ

מּותוֹ, ֶלת דְּ ְרחוֹן ְמֻפסֶּ ְואּוַלי ִמקַּ
ַהָּיָפה ִמָּכל ֵנס ָוֶפֶלא.

ָבן. ִסיְך ַהלָּ יֵנינּו הוֵֹלְך, ַהנָּ הּוא בֵּ
ּמּוָבן. ׂש ְנִסיָכה ְלָבָנה, כַּ ְמַחפֵּ
ה? ֵאלֶּ ַהֻאְמָנם, ַהֻאְמָנם ֵיׁש כָּ

ַטל ַרֲעָנן ָבן, כְּ ִסיְך ַהלָּ ַהנָּ
ֶלְך. ן ַהמֶּ ׁשוֹׁשַ ְוָצחוֹר כְּ

ְלׁשוֹם ְואּוַלי ׁשּוב ַהּיוֹם אן ׁשִ הּוא ִנְרָאה כָּ
ֶלְך. ַדְרֵכי ַהפֶּ ֵיָרֶאה בְּ

ִביב, ִביב, ִמסָּ יִטי ֵהיֵטב, ִמסָּ בִּ ִאם תַּ
ְמָצִאיהּו ַעד ּבוֹא ָהָאִביב. אי תִּ ַודַּ בְּ

ֶפֶלג. ס ְלָבבוֹ ָאז, כְּ ְוִימַּ

ָבן, ּבוֹא ּוְרֵאה, ְנִסיִכי ַהלָּ
אן, ה, ֵמֵעֶבר ִמכָּ ֵמֵעֶבר ִמזֶּ
יָנה. ִהיא ְלָך, ִהיא ְלָך ַמְמתִּ

ִהיר, ּבוֹא ּוְרֵאה, ְנִסיִכי ַהבָּ
יר. ל ׁשִ ֲחרֶֹזת ׁשֶ ל אֶֹפק ֻמְפָלא, ִממַּ ִמכָּ

ָנה. ָך ַמתָּ לְּ ָך, ִהיא ׁשֶ לְּ ִהיא ׁשֶ

116. The White Prince
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ת השיר: דודו ברק 117. ֵלייִדי ַמְקבֶּ
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.

ת, ֵלייִדי ַמְקבֶּ
ָלִפים. ָבר ֶאת ַהקְּ ינּו כְּ לִּ גִּ

ת, ֵלייִדי ַמְקבֶּ
ִפים. ׁשָ ה כְּ ְך ַמֲעׂשֵ ָעׂשּו בָּ

ְבֵרי ִמְרָמה, ַהּכֹל ָהיּו דִּ
ָמה. ְכָלל לֹא ֲאׁשֵ ַאְך ַאתְּ בִּ

ֶרַצח, ְמתְּ ָיֵדְך בָּ ֵהן ִאם לֹא ׂשַ
ם ָלְך ֶנַצח. ָהָיה ָהֶרַצח ׂשָ

ת, ֵלייִדי ַמְקבֶּ
בּוָדה, ה כְּ ְוַאתְּ ֲהֵרי ַמְלכָּ

ת, ֵלייִדי ַמְקבֶּ
ַדע. מוְֹך תֵּ ה כָּ ָ ְוַרק ִאּשׁ

ָעם, ם ִאם ַאֵחר ִיְמׁשֹל בָּ גַּ
ם. דָּ אי בַּ ֵהא ַודַּ ָידוֹ תְּ

ן ָאַמְרתְּ ְלַבֲעֵלְך ַעל כֵּ
לֹף ַחְרּבוֹ ִמן ַהָּיֵרְך. ִלׁשְ

י ַאתְּ ָהַלְכתְּ ׁשוָֹלל ל זֹאת כִּ כָּ
ד ֻאְמָלל. ּוף ְוׁשֵ ּשׁ ַאַחר כִּ

ָלִפים. ָבר ֶאת ַהקְּ ינּו כְּ לִּ גִּ

ִפים. ׁשָ ה כְּ ְך ַמֲעׂשֵ ָעׂשּו בָּ
ִפים. ׁשָ ה כְּ ַמֲעׂשֵ

ת, ֵלייִדי ַמְקבֶּ
ָלִפים. ָבר ֶאת ַהקְּ ינּו כְּ לִּ גִּ

ת, ֵלייִדי ַמְקבֶּ
ִפים. ׁשָ ה כְּ ְך ַמֲעׂשֵ ָעׂשּו בָּ

צוֶֹעֶקת ַרב ָהֲאָדָמה,
ָמה. ְכָלל לֹא ֲאׁשֵ ַאְך ַאתְּ בִּ

ִלַּיַעל, ת בְּ ֶמת, בַּ ְנׁשֶ י ַרק תִּ כִּ
ַעל. לֹא ַתֲעמֹד ְלַצד ַהבַּ

ת. ֵלייִדי ַמְקבֶּ
בּוָדה. ה כְּ ְוַאתְּ ֲהֵרי ַמְלכָּ

ת, ֵלייִדי ַמְקבֶּ
ָדה. ִמּתוְֹך ִסְפֵרי ָהַאגָּ

ֲעֵלְך בַּ ׁשּוט ָרִצית ׁשֶ פָּ
ְיֵהא ָלֶאֶרץ ַהּמוֵֹלְך.

ן ָזַרַעתְּ ְוהּוא ָקַצר, ַעל כֵּ
ר. דוֹת ַחֵּיי ָנִסיְך ְוׂשַ ׂשְ בִּ

י ַאתְּ ָהַלְכתְּ ׁשוָֹלל ל זֹאת כִּ כָּ
ד ֻאְמָלל. ּוף ְוׁשֵ ּשׁ ַאַחר כִּ

ָלִפים, ָבר ֶאת ַהקְּ ינּו כְּ לִּ גִּ
ִפים. ׁשָ ה כְּ ְך ַמֲעׂשֵ ָעׂשּו בָּ

ִפים. ׁשָ ה כְּ ַמֲעׂשֵ

ת, ֵלייִדי ַמְקבֶּ
ָלִפים. ָבר ֶאת ַהקְּ ינּו כְּ לִּ גִּ

ת, ֵלייִדי ַמְקבֶּ
ִפים. ׁשָ ה כְּ ְך ַמֲעׂשֵ ָעׂשּו בָּ

ִמְצִאי ָלְך ֵאיזוֹ ֶנָחָמה
ָמה, ַאתְּ לֹא ֲאׁשֵ יָון ׁשֶ כֵּ

ְך ִהְכִחיָדה, י ַהִהיְסטוְֹרָיה בָּ כִּ
ֱאֵלי ִקְבֵרְך אוָֹתְך הוִֹריָדה.

ת, ֵלייִדי ַמְקבֶּ
בּוָדה. ה כְּ ְוַאתְּ ֲהֵרי ַמְלכָּ

ת, ֵלייִדי ַמְקבֶּ
ָדה. ַאגָּ ְך בְּ ל כָּ לֹא ַרע כָּ

ִלי ַעְצֵמְך ף ְלַדף ַקפְּ ין דַּ בֵּ
ִלי ָיַדִים ְלַלְכֵלְך. ַרק בְּ

ֲעֵלְך ִלְראוֹת ִחְזִרי ֶאת בַּ
עוֹת. ּוִפים ִלׁשְ ִלי ְלִכּשׁ ִמבְּ

ְלִכי ׁשוָֹלל ַאֶחֶרת ׁשּוב תֵּ
ד ֻאְמָלל. ּוף ְוׁשֵ ּשׁ ַאַחר כִּ
ִליְך ֶאל ָהרּוחוֹת ְוָאז ַנׁשְ

דוֹת. ַאגָּ דוֹת, בָּ ַאגָּ ֶאת ַהָּיָפה בָּ

ת... ת, ֵלייִדי ַמְקבֶּ ֵלייִדי ַמְקבֶּ

117. Lady Macbeth
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ה ָ השיר: דודו ברק 118. ִאּשׁ
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.

ְוִסּפּוִרים ּוְמדּורוֹת
ָעִרים ּוִמְנָהרוֹת, ּוׁשְ

ֲאִני ָאבּוד
ּוְלִאּבּוד

ֲאִני הוֵֹלְך – ְלִהְתָראוֹת.

ה... ה-ׁשָ ה – ׁשָ ָ ִאּשׁ

ה ָ ִאּשׁ
ה ְללֹא ּבּוׁשָ

ַמל ּה ַחׁשְ לָּ ּכֻ
ָקל ֵאיֶזה ִמׁשְ

ֵבד ְמאֹד ֵבד, כָּ ָקל כָּ ִמׁשְ
ַוֲאֻרּבוֹת

ְוַאְכָזבוֹת
ים נִּ ְוַאֲהבוֹת ְוׁשוֹׁשַ
ַוֲאָנחוֹת ְוִעְנָיִנים,

ֲאִני ָנֵמס,
ֲאִני גוֵֹסס,

ֲאִני הוֵֹלְך ַלֲעָנִנים.

ה... ה-ׁשָ ה – ׁשָ ָ ִאּשׁ

ה ָ ִאּשׁ
ה ְללֹא ּבּוׁשָ

ה ָ ְך ִאּשׁ ל כָּ כָּ
ה דּוׁשָ ְך גְּ ל כָּ כָּ

ָבִנים ְוִרּמוִֹנים ְבדְּ ּדֻ
ִרים ְוִצפֳּ
ַוֲאזוִֹרים

ְוִקּמּוִרים ּוְבָקעוֹת
ִהיר ְוִסְמָטאוֹת, ן בָּ ָעׁשָ

ֲאִני ָגמּור,
בּור, ֲאִני ׁשָ

ֲאִני ִנְכָנע – ְלִהְתָראוֹת.

ה ה-ׁשָ ה - ׁשָ ָ ִאּשׁ
ה ה-ׁשָ ה-ׁשָ ה - ׁשָ ׁש ּבּוׁשָ ַממָּ
ה ה-ׁשָ ה-ׁשָ ָ ה, ִאּשׁ ָ ִלְהיוֹת ִאּשׁ

זֹאת. ה כָּ ה-ׁשָ ה - ׁשָ ָ ִלְהיוֹת ִאּשׁ

ה ָ ִאּשׁ
ה ְללֹא ּבּוׁשָ
ִעם ֲחָסִדים

ֵבִדים, ֵבִדים, כְּ כְּ
ָזַבת ָחָלב – ָחָלב ּוְדַבׁש

ְוַנְדֵנדוֹת
דוֹת ְוַאגָּ

ה ָ ִאּשׁ
ה ְללֹא ּבּוׁשָ

ה ִמיׁשָ ְך גְּ ל כָּ כָּ
ה ּוְרִגיׁשָ

ּה ַוֲעִסיִסית לָּ ִסיִסית ּכֻ בְּ
ּוְמתּוָקה
ה ַוֲעֻמקָּ

ה ָ ְך ִאּשׁ ל כָּ ה, כָּ ָ ְך ִאּשׁ ל כָּ כָּ
ּה, ף ַרְגָלּה ְוַעד רֹאׁשָ ִמכַּ

ֲאִני נוֵֹחת,
ֲאִני סוֵֹחט,

ה. ָבר ֵמת ֵמרֹב ּבּוׁשָ ֲאִני כְּ

ה... ה-ׁשָ ה – ׁשָ ָ ִאּשׁ

118. Woman
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השיר: דודו ברק 119. ַחֶּייָך ְוַחַּיי
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.

ֲערֹב יוְֹמָך בַּ
ט ׁשוֵֹתק ָלֶעֶרב ַמבָּ

ְתָך נַֹכח ַמְלכָּ
ָך ַהֶחֶרב, ְוַעל ִלבְּ

ָעְתָך זוִֹהי ׁשְ
ֶרב ל ִמקֶּ ָרכוֹת ַקבֵּ בְּ

ֵלב ֱאלֶֹהיָך.

ֵאּלּו ֵהם ָיַמי
ְוֵאּלּו ֵהם ָיֶמיָך,

ִפּלוַֹתי ֵאּלּו תְּ
ִפּלוֶֹתיָך, ְוֵאּלּו תְּ

י ֵעיַני תֵּ אן מּול ׁשְ כָּ
עוְֹבִרים ַחֶּייָך ְוַחַּיי.

ב... ַהְקׁשֵ

ן יוְֹמָך ַעל ִמְפתַּ
ִים ַצֲעצּוִעים ַאְלפַּ

ְויוָֹנה ַצָחה
ַמִים יר ַעד ֵלב ׁשָ ְוׁשִ

רּוָכה ה בְּ ְוַיְלדָּ
ָחַיִים לְּ ִעם אֶֹדם בַּ

ן יוְֹמָך. ַעל ִמְפתַּ

ֲחִצי ַהּיוֹם בַּ
ָרב ָעֶליָך, י ַהקְּ ַמדֵּ

ַעְרָך ָמקוֹם ׁשַ בְּ
ְלֶאֶלף ְנׁשוֶֹתיָך

ֲחָלה ּוַבנַּ
ֲעָגָלה. ינוֹק ָעגֹל בָּ תִּ

ב, ַהְקׁשֵ
ב, ט, ַהְקׁשֵ י ַהקָּ לִּ ָאִחי ׁשֶ

ָך לְּ ה ׁשֶ ב ֶאל ָהעוָֹלם ַהזֶּ ַהְקׁשֵ
ְמָך. ׁשִ ְלָך קוֵֹרא הּוא בְּ

ָמָחר
ִיְסעּו ֲעִפיפוִֹנים ֶאל-ָעל

ל. ְויוֹם נוָֹסף ֶיְחדַּ
ט, י ַהקָּ לִּ ָאִחי ׁשֶ

ל. ְלגַּ ַחֵּיינּו ֵהם גַּ

119. Your life, my life
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ר ָ י ּוְמֻאּשׁ השיר: דודו ברק 120. ָחְפׁשִ
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.

ׁש  ה ַאַחת ֲאַנְחנּו ְנַבקֵּ ִפלָּ עוֹד תְּ
ָך, ִממְּ

ְמָך, ה ָנִריַע ְלׁשִ ִפלָּ עוֹד תְּ
ם ָמָחר ְזכֹר אוָֹתנּו גַּ

ר. ָ י ּוְמֻאּשׁ ן ִלְהיוֹת ָחְפׁשִ תֵּ

יר... יר ָלנּו ׁשִ ׁשִ

ה, ֶמׁש ַהַחמָּ ֶ ַמִים ְוַהּשׁ ָ ן ֶאת ַהּשׁ תֵּ
ָמה, ׁשָ ן ִלְראוֹת אוָֹתם ִמן ַהנְּ תֵּ

ְבַער, תִּ ֶפׁש ׁשֶ ן ַלנֶּ תֵּ
ר. ָ י ּוְמֻאּשׁ ן ִלְהיוֹת ָחְפׁשִ תֵּ

יר יר ָלנּו ׁשִ ׁשִ
ַלח ָלנּו אוֹר, ּוׁשְ

ִהיר ן יוֹם בָּ תֵּ
ְוֶעֶרב ָטהוֹר,
י ַנְפׁשִ ְצַחק בְּ
ָלָבן ּומּוָאר,
י ּבוָֹאה ָחְפׁשִ
ר. ָ ְוֵלְך ְמֻאּשׁ

דוֹלוֹת, ֶהם גְּ ָרִכים בָּ ַהדְּ ֵיׁש ָיִמים ָיִפים ׁשֶ
ילוֹת לֵּ ם בַּ ָבִרים טוִֹבים גַּ ֵיׁש דְּ

עוֹד נוָֹתר ֶ ְוָכל ַמה ּשׁ
ר. ָ י ּוְמֻאּשׁ ַרק ִלְהיוֹת ָחְפׁשִ

יר... יר ָלנּו ׁשִ ׁשִ

120. Free and easy

308309



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.

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.

תודות וברכות:
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