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שירת התנ״ך של דודו ברק
יוסף פריאל

תקציר
מעל חמישים שנה כותב דודו ברק שירים ופזמונים ,יותר מ 400-הולחנו .חלק מפזמונים אלה
הם ממש פס הקול של המדינה ,במיוחד מן התקופה שלאחר מלחמת ששת הימים ושחרור
״ארץ התנ״ך״ .כך הם למשל ״ארץ ישראל יפה״ ,״פרחים בקנה״ ,ו״חג יובל״ .במאמר זה
פנינו להדגשת הקשר העמוק והאוהב שבין ברק לשפת המקרא ולארצו .נושא נוסף הנידון
במאמר הוא הקשר המיוחד שבין ברק לירושלים ,בירת תקופת המקרא .כעשירית משיריו
עוסקים בירושלים ,גם הם בהשראת השפה המקראית ,והמפורסם שבהם הוא ״שובי בת
ירושלים״ .במאמר הצגנו את דרכי שימושו של ברק בתנ״ך ,בשיבוץ פסוקים ,בשימוש
במוטיבים מקראיים ,ואפילו באימוץ מילים מקראיות ופסוקים לצורך שמות של שירים.
תארנים :דודו ברק ,פזמונאות ישראלית ,התנ״ך כערש תרבותי ,שירי ירושלים ,שפת
המקרא ,ארץ התנ״ך.

* ד״ר יוסף פריאל מכשיר מורים וגננות במכללת גבעת וושינגטון ובמכללת אורות ,מלמד
באוניברסיטת בר אילן את הקורסים ״השתקפות סיפורי התורה בזמר העברי״ ,״השתקפות דברי
הנביאים והכתובים בזמר העברי״ ,״פזמונאי ישראל כותבים תנ״ך״ ,ומרצה לתנ״ך.

15

 | 16י׳ פריאל

א .מבוא
למעלה מ 400-פזמונים שהולחנו 1כתב דודו ברק 2.הם נאספו בשלושה אוספים :״דרך ארץ
השקד״ ( ,)1986״היום היום״ ( ,)2008ו״לקט שכחה״ ( .)2012ברק עסק לא רק בפזמונאות,
הוא כתב גם תשעה ספרי שירה 3ושלושה ספרים לילדים .ספרו ״פולין בין פאר לאפר״
( ,)1986הקשור בתולדות משפחתו 4,עובד על ידי יאיר קלינגר לקנטטה מוזיקלית הנקראת
״בין ורשה לירושלים״.
השם שנתן ברק לספרו זה הוא כמובן מקראי :״לָשׂוּם ַל ֲא ֵבלֵי צִיּוֹן ָלתֵת ָלהֶם ְפּאֵר ַתּחַת ֵאפֶר״
(יש׳ סא ,ג) .שימת הלב למקור המקראי של מילות שיריו של ברק היא מטרת עבודתנו.
ואכן ,במאמר ראשון זה לא באנו לסקור את כל עבודתו אלא רק את הקשר העמוק שלו
למקרא ולשפתו.
במאמר קודם 5כבר הבחנו בעובדה שהתנ״ך היה נוכח בפזמונאות הישראלית בעיקר עד
אמצע שנות השמונים ,אך מאז חלה נסיגה גדולה בסוגת הכתיבה הזו .לא נכחד שגם רוב
שיריו המפורסמים של ברק נכתבו בשנות השבעים ,אך הוא לא הפסיק את כתיבתו עד
ימים אלה.
השם של ספרו האחרון ,״שיר קורא ללחן״ ( ,)2017מבטא את פנייתו של ברק למלחינים

 1על היחס בין פזמונאות לשירה ראו אצל זיוה בן-פורת ,״הפזמון כבעיה וכמושא של חקר הספרות״,
בתוך :ליריקה ולהיט ,תל-אביב  ,1989עמ׳  ,23–9וראו שם מאמרים נוספים העוסקים בסוגיה זו.
במאמר קודם (״הארץ הטובה ,ההר הטוב ונביאו אליהו בשירי טהרלב״ ,מחקרי גבעה ,ה [תשע״ח],
עמ׳  ,208–189ושם עמ׳  )191–190הכרענו שאומנם ניתן להבחין בין שני המושגים ,אך השפה
המקובלת לא מבחינה ביניהם ,ולכן גם במאמר זה ננקוט ״שירים״ ולא ״פזמונים״.
 2ב 1969-הולחן לראשונה שיר שלו :״הילדים של סיון״ .המלחין היה איש הרדיו ניסים שובל ,והושר
בפי אילנית .השיר מופיע בספרו של דודו היום היום ,עמ׳  .58ספר זה סרוק באתר של דודו ,וניתן
לראות שם את כל ההפניות לשירים וסיפוריהםhttps://dudu-barak.com/wp-content/ .
uploads/2017/03/HAYOM.pdf
 3את ספר שיריו של ברק איש הבשר איש החלב (תשל״ז) ,סקר פנחס אלעד-לנדר ״ייחודו של ספר
ביכורים״ ,מאזניים ,מו/ב (תשל״ז) ,עמ׳  .147–146את שלושים עונות של גשם (תשל״ט) ,סקרה
שלומית כהן-אסיף ״שירים בניחוח הנכון״ ,מאזניים ,נ/א (תשל״ט) ,עמ׳  .68–67את אהבה ,מחילה
פיוס (תשמ״ט) ,סקרה באותו שם יהודית כפרי במאזניים סד /א–ב (תשמ״ט) ,עמ׳  .86–85במאזניים
נד/א; נה /ו; נט /ז–ח יש סקירות קצרות על ספרים נוספים.
 4הקנטטה תורגמה לפולנית Dudu Barak Polska. :על קובץ שירים זה ראו בפרק ״נושא השואה
בספרות הישראלית – גל חדש״ בספרו של אבנר הולצמן ,אהבות ציון ,ירושלים תשס״ו ,עמ׳
 ,549–522ושם עמ׳ .534
 5״שירת התנ״ך של יורם טהרלב״ ,מחקרי גבעה ,ד (תשע״ו–תשע״ז) ,עמ׳  ,201–169ושם עמ׳ .174–171
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להלחין גם את שיריו ופזמוניו 6שנכתבו בשנים האחרונות ,וגם בהם ניכרת (אם כי במידה
פחותה) ההשפעה המקראית על שפתו.
דודו ברק נולד בירושלים ב ,6.2.1948-כשלושה חודשים לפני הקמת המדינה .עיון בכתיבתו
יכול למצוא נקודות השקה בין תולדות חייו לתולדותיה של המדינה .הדבר התבטא בשנת
חצי היובל (תשל״ג) שלכבודה כתב את ״חג יובל״ שזכה במקום השלישי בפסטיבל שירי
הילדים באותה שנה 7.כך מספר הבית השני:
צֹו ֲחקִים י ַ ְחּדָיו ּבְרֹוןֲ ,השָׁרֹון וְהַשֹּׁומְרֹון,
שׁלַח.
ּבִירִיחֹו רִּמֹון ּפָרַח ,וְאֶת נ ִיחֹוחֹו ָ
י ָם ַה ֶּמלַח ּכְבָר מָתֹוק ,עַל ַהּנ ֶג ֶב חַג ֵמאִיר,
הַר סִי נ ַי ִּפתְאֹום יָרֹק ,ו ְאֹופִירָה לִי ָּתשִׁיר.
פזמון:
חַג חַג חַג יֹובֵל ,עַל ּכָל ֶארֶץ יִשְׂרָאֵל,
עַל ּכָל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל ,חַג יֹובֵל.
בשיר זה מבטא המשורר את התלהבותו מן הארץ שהתרחבה לה לאחר חצי יובל שנים
מזרחה ודרומה וכולה נושאת פריה .בשנת היובל (תשנ״ח) הוסיף ברק בית מתקן לשיר
על פי המציאות שהשתנתה עקב פינוי סיני בתשמ״ב ( )1982ויריחו בתשנ״ד (.)1994
ּשִיר נֹולָד אֵי שָׁםַּ ,ב ֲחצִי יֹובֵל ָלעָם,
ז ֶה ַה ׁ
ו ְ ַעכְשָׁיו ּכְבָר חַג יֹובֵל ,עַל ּכָל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל.
אֵין אֹופִירָה ו ִירִיחֹו ,הַר סִי נ ַי ּג ַם הּוא רָחֹוק,
השָּׁלֹום8.
אְַך עֹוד י ִ ְת ַמּמֵשׁ חֲלֹום ,וְיַּג ִי ַע ַ
עשר שנים אחר כך ,בתשס״ח ( ,)2008חגגה המדינה שישים ,וברק כתב לזמרת אילנית,
שחגגה גם היא עם המדינה ועם ברק את יום הולדתה השישים ,את השיר ״ישראלית״9.

 6באתר של דודו מוצג הספר כספר פזמונים ,אך לדעתי חלקם הגדול נוטה יותר להגדרה של שירים .גם
ספר זה סרוק באתר ,ראוhttps://dudu-barak.com/wp-content/uploads/2018/10/%D7%A9%D :
7%99%D7%A8-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%9C%D7%9C%D7%97%D7%9F%D7%93%D7%95%D7%93%D7%95-%D7%91%D7%A8%D7%A7-2.pdf
 7הלחין שייקה פייקוב ,שהיה שותף פעיל מאוד של ברק בשנים הראשונות של כתיבתו .את השיר
שר אבי טולדנו והוא מופיע בספרו היום היום ,עמ׳ .204
 8תוספת זו לשיר מופיעה בספרו היום היום ,עמ׳ .205
 9הלחין תומר הדדי .השיר מופיע בספרו היום היום ,עמ׳ .44
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השיר ,המשלב מוטיבים לאומיים ודתיים עם פרטים מחייה של הזמרת ,מסתיים כך:
שׁבָה ּג ְבּולִית ֲ -א נ ִי יִשְׂרְ ֵאלִית.
נֹושֵׂאת שִׁירִי ָמחָר ,לְמֹו ָ
ְּבפִי ְּת ִפּלַת שָׁלֹוםּ ,כְחֻּלָה ּכְמֹו ַטּלִית ֲ -א נ ִי יִשְׂרְ ֵאלִית.
ָלעַדָ ,ל נֶצַחְ ,מ ַח ֶּפשֶׂת אֶת ַהּדֶרְֶך,
10
ָלעַדַ ,לּנֵצַחָ ,ח ְפ ִ
שּׁי ָה ּו ְמאֻשֶּׁרֶתֲ ,א נ ִי יִשְׂרְ ֵאלִית.
פזמון:
שׁמִי,
שׂפַת ִאּמִי ו ְג ַם ִּב ְ
שׁמָהִּ ,ב ְ
יִשְׂרְ ֵאלִית ַּבּלֵב ּו ַבּנ ְ ָ
ַּבחֲלֹומִי ּו ְבדָמִי ,רִּקּוד ו ְזֶמֶר ֲע ָממִיְּ ,ב ִאּמָא ֲאדָמָה...
 35שנים אחרי ״חג יובל״ ,ברק עדיין גאה במושבה הגבולית ,בטלית הכחולה-לבנה,
ובאמא-אדמה 11שהיא ארץ המולדת .הקשר העמוק והעבות של ברק לארץ המולדת
ומורשתה הוא לא פחות מן הקשר לעברה של ארץ זו — ארץ התנ״ך ושפתו ,ואת זאת נוכיח.

ב .שיבוצים מקראיים
ברק מרבה לשבץ פסוקים בשיריו 12,כך ב״ארץ ישראל יפה״

המפורסם13.

נ ַ ֲערָה טֹובָה יְפַת עֵי נַי ִם לָנּו י ֵשׁ ְּב ֶארֶץ יִשְׂרָאֵל,
שׁ ַלי ִם ,הֹו מִי ִּפּלֵל (תה׳ קו ,ל)ּ ,ומִי ִמּלֵל (בר׳ כא ,ז)?
וְיֶלֶד טֹוב י ְרּו ָ
ו ְתֹורָה אֹורָה ּכַּזֹו י ֵשׁ לָנּו ו ְג ַם ַהּגָדָה ּו ְמגִּלָה,
שּׁלָנּו ו ְקֹול ָחתָן ו ְקֹול ּכַּלָה (יר׳ לג ,יא).
ואֱֹ-להִים ֶאחָד ֶ

 10רומז כמובן לשיר ״חופשי ומאושר״ שכתב דודו ,הולחן ב 1971-על ידי בועז שרעבי ובוצע על ידי
אילן ואילנית .בגלל הקשר העמוק ביניהם ,תופיע אילנית עוד פעמים מספר במאמר זה .השיר
מופיע בספרו היום היום ,עמ׳ .308
 11רומז לשירו של יענקלה רוטבליט מ.1969-
 12במאמרה ״שירי ארץ ישראל והמסורת היהודית״ (אצל :איתן אביצור ואחרים [עורכים] ,לבוש
ותוך :המוסיקה בחוויית היהדות ,רמת-גן תשע״ב ,עמ׳  ,138–123ושם עמ׳  )129–128הצביעה טלילה
אלירם על שיר זה כמאפיין להשתקעות התנ״ך ב״שירי ארץ ישראל״ ,אם כי היא הניחה שהנערה
הטובה יפת העיניים ,הפותחת את השיר ,הגיעה משירו של לוין קיפניס ״אליעזר ורבקה״ .השיר
נכתב ב ,1919-ומופיע בגיליון מס׳  35של גיליונות לגננות .גיליונות אלה הן הגרסה המוקדמת של
כתב העת הד הגן.
 13גם את זה הלחין שייקה פייקוב ( )1972וביצעה להקת פיקוד דרום .השיר מופיע בספרו היום היום,
עמ׳ .10
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פזמון:
ֶארֶץ יִשְׂרָאֵל יָפָה ,אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל ּפֹורַחַת,
שׁבָה ּבָּה ו ְצֹופָהַ ,א ְּת צֹופָה ּבָּה ו ְזֹורַחַת.
ַא ְּת י ָ ְ
לָנּו י ֵשַׁ ,אחַי ,הָרִים ַא ְל ַּפי ִםּ ,בָם נ ָאוּו רַגְלֵי ַה ְּמ ַבשֵּׂר (יש׳ נב ,ז; נחּום ב ,א)...
ו ְ ָה ֵעמֶק הּוא ּכַפְּתֹור וָפֶרַח (שמ׳ כה ,לג) ,ו ְ ָההָר הּוא ּפֶרַח וְכַפְּתֹור,
שׁ ָל ג ִים וְקֶרַח ו ְ ַהּדָרֹום זָהָב טָהֹור (שמ׳ כה).
ו ְ ַהּצָפֹון ְ
שּׁקֵדִּיֹות ּכֻּלָן ּפֹורְחֹות,
ּכָל ַהּפַרְּדֵסִים נֹו ְתנ ִים ּכָאן רֵי ַח ו ְ ַה ְ
שּׁמֶשׁ ּכָאן ָּתמִיד זֹורֵחַ ,עַל מֵי ּתּו ג ָה (מש׳ יד ,יג) ּומְנּוחֹות (תה׳ כג ,ב).
ַה ֶ
ּג ַם ַלּפִרְ ָחחִים ֲאשֶׁר ּבֵינ ֵינּו י ֵשׁ מָקֹום ְּבאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל,
מִן ַהצָרֹות שֶֹּׁלא ָעלֵינּוַ ,אּתָה וְרַק ַאּתָה ּגֹואֵל.
שׁ ִלַים ּכָל שִׁירַי,
ְּבכָחֹל ָלבָן מּו נ ָף ַהּדֶ ג ֶל וְלִירּו ָ
ֲא נַחְנּו שּׁוב עֹולִים לָרֶג ֶל ,הֹו שִׁירִי :עַם יִשְׂרָאֵל (שמ״ב יח ,יז) חַי!
בגוף הציטוט הובאו המקורות של כמה מן המילים בשיר ,אך ברצוני לעמוד על שניים
מהם .התקבולת בין ״ ִּפּלֵל״ ל״ ִמלֵּל״ היא בעצם תקבולת בין שני פעלים נדירים בעברית
המודרנית וברור שיסודם הוא בשפת המקרא .המילה ״ ִּפּלֵל״ בוטאה על ידי ישראל-יעקב
האומר לבנו האובד :״רְאֹה ָפ נ ֶיָך ֹלא ִפלָּ ְלתִּי״ (בר׳ מח ,יא) ,וחריזתה ״ ִמלֵּל״ מופיעה בפירוש
בדברי שרה היולדת בת התשעים :״ותֹּאמֶר מִי ִמלֵּל ְל ַאבְרָהָם הֵינ ִיקָה ָבנ ִים שָׂרָה״ (בר׳ כא ,ז).
שׁבָה״ המופיעה בפזמון היא לא מילה מקראית אך הטייתה מבוססת על סגנון
המילה ״י ָ ְ
שׁבָה״ בבניין בינוני כמוה כ״שֹׁ ְפטָה״ הנאמר על השופטת דבורה
כתיבה מקראי בלבד .״י ָ ְ
״הִיא שֹׁ ְפטָה אֶת־יִשְׂרָאֵל״ (שו׳ ד ,ד) ,או כדוגמת ״עֵי נ ִי עֵי נ ִי יֹ ְרדָה ַמּי ִם״ (איכה א ,טז).
שתי דוגמאות אלה מורות על כתיבה המושפעת מאד מסגנון הכתיבה המקראי ,השיר הזה
חתָן ו ְקֹול ּכַּלָה״ מופיע בירמיהו ארבע פעמים14
עטוף גם בשיבוצים מן המקרא .הביטוי ״קֹול ָ
ומקור המילים ״רַגְלֵי ַה ְּמ ַבשֵּׂר״ הוא בישעיהו ובנחום .בהמשך השיר מוזכרים עוד ה״ּכַפְּתֹור
וָפֶרַח״ וה״זָהָב הטָהֹור״ המוכרים ממנורת המשכן (שמ׳ כה) ושיבוצים נוספים כ״מֵי ּתּו ג ָה״
(מש׳ יד ,יג); ״מְנּוחֹות״ (תה׳ כג ,ב) ו״עַם יִשְׂרָאֵל״ שהוא כמובן צירוף מקראי ,אך למרבה
הפלא מופעו הראשון הוא רק בשמ״ב יח ,יז והוא אינו תדיר בתנ״ך .אין צורך להרחיב על
נוכחותם של המוטיבים הדתיים הרבים בשיר כא-להים ,גואל ,מגילה ועלייה לרגל .כולם,
מלבד ההגדה 15המאוחרת ,מיסודות התיאולוגיה המקראית.
 14ושלושה מהם (ז ,לד; טז ,ט; כה ,י) כחלק מנבואת פורענות .רק הנבואה המופיעה רביעית (לג ,יא)
שהיא נבואת נחמה ,מצדיקה את השיבוץ של פסוקים אלה בברכה השביעית של ״שבע הברכות״
הנוהגות במשתה חתן וכלה.
 15המילה הגדה בה״א אינה מקראית ,וסביר להניח שהכותב התכוון להגדה של פסח ,שעריכתה
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ואכן ,שיר זה הפך להיות מאבני היסוד של הזמר העברי המתחדש ,ועד היום הוא נלמד
במערכת החינוך ומושר באירועים לאומיים רבים.
שיר לא מוכר ,העושה מלאכה מתוחכמת בשפה המקראית ,הוא

״ארץ לבנה״16.

שׁלֶג רְַך עַל הַר ַה ַּבי ִת (מיכה ג ,יב),
שׁ ִלָםֶ ,
שׁלֶג צַח ּבִירּו ָ
ֶ
שּׁ ַמי ִם ,עַל ּבֵית ֶלחֶם ו ְ ֶחבְרֹון.
שׁלֶג ִמ ָ
שׁלֶגֶ ,
ֶ
הִיּנּומַת ּכַּלָה ִחּוֶרֶתֵ ,מעַל ְצפַתְ ,מעַל נָצְרַת,
ַמ ְל ָמלָה עַל י ָם כִּנֶּרֶתֶּ ,כתֶר נ ָח עַל ַהחֶרְמֹון.
פזמון:
שּׁנ ָה ,ו ְ ַהּלֵב עֹוטֵף ַּב ֲע נ ָנ ָה.
אֶרֶץ ְל ָבנ ָה ָּפעַם ַּב ָ
הֵי יֹו נ ָה שְׁלּו ג ַת ּכְ נ ָ ַפי ִם ,הַּנֹושֵׂאת ָע נ ָף עֵץ זַי ִת (בר׳ ט),
ַעי ִטַ ,עי ִט עַל ָהרַי ְִך 17,עּופִי נּוסִי ּבְחּו ג ָה.
שּׁלַחּ ,ו ֵמ ֶאבֶן ּכָף ַה ֶּקלַע (שמ״א כה ,כט),
יֹו נָתִי (שה״ש) ֵמחֹד ַה ֶ
עּופִי אֵל ַח גְו ֵי ַה ֶּסלַע וְאֵל ֵסתֶר מַדְרֵג ָה (שה״ש ב ,יד),
שׁלַח ּו ֵמ ֶאבֶן ּכָף ַה ֶּקלַע ,עּופִי אֵל ַח גְו ֵוי
חלקו השני של הבית השני שח כך :״יֹו נָתִי ֵמחֹד ֲה ֶ
ַה ֶּסלַע וְאֵל ֵסתֶר ַמדְרֵג ָה״ .ברק משלב כאן בין שלושה ספרים שונים .״יונתי״ היא יונתו של
בעל שיר השירים (ב ,יד) 18,השורה ״בּ ַח גְו ֵי ַה ֶסּלַע ְבּ ֵסתֶר ַהמַּדְרֵג ָה״ (שם) .אך ב ִקּנ ָּה של
יונה זו נמצאים גם חודו של השלח המוכר ממגיני חומת ירושלים בימי נחמיה :״ ְבּ ַאחַת י ָדוֹ
עֹשֶׂה ַב ְמּלָאכָה ו ְ ַאחַת ַמ ֲחזֶקֶת ַה ָ
שּׁלַח״ (ד ,יא) ,19וגם ״ּכָף ַה ֶּקלַע״ הנוראה מגיעה מאיחולה
של אביגיל לשונאיו של דוד ,גיבור נאומה המרשים בשמ״א כה ,כט20.
כנראה שברק רומז כאן לפער בין חלומו האישי שהופיע בראשית הבית השני ״הֵי יֹו נ ָה
שְׁלּו ג ַת ּכְ נ ָ ַפי ִם ,הַּנֹושֵׂאת ָע נ ָף עֵץ זַי ִתַ ,עי ִטַ ,עי ִט עַל ָהרַי ְִך ,עּופִי נּוסִי ּבְחּו ג ָה״ ,לבין המציאות
נעשתה לאורך שנים רבות לאחר חורבן הבית השני ,ראו יוסף תבורי ,״לתולדות הגדת הפסח
הארצישראלית״ אצל :מנחם כהנא ואחרים (עורכים) ,ספרות חז״ל הארץ-ישראלית ,ח״א ,ירושלים
תשע״ח ,עמ׳ .402–379
 16הולחן ב 2004-על ידי איש הרדיו טוני הלפמן והושר על ידי רונית אופיר .השיר מופיע בספרו היום
היום ,עמ׳ .16
 17ציטוט שם שירו של טשרניחובסקי שפורסם ב .1936-ראו :כל שירי שאול טשרניחובסקי ,ירושלים
תרצ״ז ,עמ׳ לג.
 18וכן של ירמיהו מט ,טז ועובדיה א ,ג.
 19נחמיה גם זיכה אותנו במידע על מקום הנקרא ״ברכת השלח״ (שם ג ,טו).
 20על תחכומה ,ראו למשל ניתוח זה :חיה פייגנבוים-בן איון ,״אמנות ומשמעות בנאום אביגיל״ ,בית
מקרא ,מב/ב (תשנ״ז) ,עמ׳ .187–171
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העכשווית של מדינת ישראל הכוללת גם שלח ,כף קלע ועיטים על ההרים ולא רק יונת
פי ִם21.
שלום שְׁלּו ג ַת ּכְ נ ָ ַ
בשיר זה ניתן למצוא גם את ״הר הבית״ ,שרק מיכה הנביא 22טבע ביטוי זה במקרא
שׁ ַלִם ִעיּ ִין ִתּ ְהי ֶה וְהַר ַה ַבּי ִת
בנבואת חורבן מוקדמת :״ ָלכֵן ִבּ ג ְ ַל ְלכֶם צִיּוֹן שָׂדֶה ֵתחָרֵשׁ ו ִירוּ ָ
ְלבָמוֹת יָעַר״ (ג ,יב).
רבים משיריו של ברק הולחנו בסגנון מזרחי 23,וברק אף הוציא שלושה תקליטורי אוסף
המתאפיינים בכך :״כותל המזרח״ ב ,1993-״החבר הכי קרוב״ (חלק א )2009 ,ו״רוחות
קדים״ ב .2014-שיר הנושא של ״כותל המזרח״ הולחן על ידי יוני רועה ובוצע על ידי
אביבה אבידן ודקלון24.
עַל ּכֹתֶל ַה ִּמזְרָח אֵזֹוב יָרֹק ו ְ ַטחַב,
שּׁמָה נָחָה,
ו ְרּו ַח אֱֹ-להִים (בר׳ א ,ב) ִמּקֶדֶם ָ
שׁחָהּ ,ו ְב ַאּג ַן ַהּי ָם נ ִּגּון ָחלִיל.
ָהאֹרֶן קֹומָתֹו עַל הַר ו ְ ֵעמֶק ָ
עַל ּכֹתֶל ַה ִּמזְרָח שִׁירֵי רֹועִים ֵמאֹפֶק,
שּׁוָקִים אֵי שׁם רֹוחֵשׁ ּפֹועֵם ַהּדֹפֶק,
ּו ַב ְ
ו ְצּוף שָׁם ו ְ ֶח ְלאָה וְנֹפֶת ו ְ ִטּנֹפֶתּ ,ו ְב ַאּג ַן ַהּי ָם ָסלָט ָחצִיל...
בשיר זה עוסק ברק בכותל המזרחי של הר הבית ,שבזמן המקדש היו שעריו מרכזים ביותר
כי מהם יצאו להר המשחה (הזיתים) הנמצא מעליו ,גם כדי לשרוף את הפרה האדומה
(משנה מידות פ״א מ״ג) ,וגם כדי להכריז על קידוש החודש (משנה ר״ה פ״ב מ״ד) .מאות
בשנים איננו נוהגים להתפלל בו ,גם מפני שהדבר נאסר על ידי השלטונות עוד במאה
השתים-עשרה 25וגם כי הגישה אליו מוזנחת ,דבר שיצר את המשפטים בשיר ״ו ְ ֶח ְלאָה
וְנֹפֶת ו ְ ִטּנֹפֶת״ ,ובהמשך השיר שלא צוטט :״ ָאבָק ָאפֹר ּופִיחַ״.
 21יש להעיר בקיצור שבמקרא לא היונה היא סמל השלום אלא הקשת ,כמבואר בבראשית ט ,יב–יז.
 22גם המופע השני במקרא ביר׳ כו ,יח מתייחס לנבואת מיכה.
 23את יחסו האישי לסגנון המוזיקלי הזה ,הציג בריאיון עם טלילה אלירם .ראו בספרה בוא שיר עברי,
חיפה תשס״ו ,עמ׳ .162
 24דקלון הוא שמו האומנותי של יוסף לוי .השיר מופיע בספרו היום היום ,עמ׳ .226
 25ישנה מסורת יהודית שמשער הרחמים הטבוע בכותל זה יבוא המשיח .הדברים לא כתובים
ֹאמר ֵא ַלי ה׳ ַה ַשּׁ ַער ַהזֶּ ה ָסגוּר יִ ְהיֶ הֶ ...את ַהנָּ ִשׂיא,
בשום מקום בפירוש ,אך דברי הנביא יחזקאל ״ויּ ֶ
וּמ ַדּ ְרכּוֹ יֵ ֵצא״ (מד ,ב–ג) ,משמיעים
אוּלם ַה ַשּׁ ַער יָ בוֹא ִ
נָ ִשׂיא הוּא י ֶֹׁשב בּוֹ ֶל ֱא ָכל ֶל ֶחם ִל ְפנֵ י ה׳ ִמ ֶדּ ֶרְך ָ
שכרגע השער הזה נעול ורק הנשיא [=המשיח] העתידי יפתחו .בזמן השלטון הנוצרי ,מתוך חשש
של השלטון שיתקיימו אמונות היהודים והמוסלמים שמשם יבוא הגואל ,אסרו הן על היהודים
והן על המוסלמים לעבור דרכו .בהמשך בנו שם המוסלמים בית קברות וגם עובדה זו הרחיקה
את היהודים מהשער והכותל המזרחיים .ראו :שולמית גרא ,שער הזהב בירושלים :שער הרחמים
(דיסרטציה) ,תל-אביב  ;1986אלי שילר ,״שער הרחמים״ ,בתוך :הר הבית ואתריו /אריאל 65–64
( ,)1989עמ׳ .110–98
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שּׁמָה נָחָה״ .״רּו ַח אֱֹ-להִים״ מגיעה לשיר
בשיר אנו מוצאים את ״ו ְרּו ַח אֱֹ-להִים ִמּקֶדֶם ָ
מסיפור הבריאה ,שם היא ״מְרַ ֶחפֶת עַל ְפּנ ֵי ַה ָמּי ִם״ (בר׳ א ,ב) והגן המופלא נמצא ״ ְבּעֵדֶן
ִמקֶּדֶם״ (שם ב ,ח) .השימוש שעושה ברק ברוח הא-להים ובגן שמקדם באים לבטא מצד
אחד את קדושת המקום ,ומנגד הם מבטאים גם היבט של ריחוק ,שהרי ״וַיְגָרֶשׁ אֶת ָה ָאדָם
שׁכֵּן ִמקֶּדֶם ְלג ַן ֵעדֶן אֶת ַהכְּרֻבִים וְאֵת ַלהַט ַה ֶחרֶב ַה ִמּ ְת ַה ֶפּכֶת״ (ג ,כד) .גירושו של האדם
וַיּ ַ ְ
הוא ״מקדם״ ,שבו עוסק השיר.
אווירת הגעגועים של הבית הראשון ממשיכה גם בבית השני אך לתקופה אחרת ,שגם
היא קשורה במקדש.
עַל ּכֹתֶל ַה ִּמזְרָח ָמג ֵן ּדָו ִד ְל ֶפלֶא,
וְעַל עֲרָבֹות ּבָכּות ּתָלּוי ּכִּנֹור ַה ֶּמלְֶך
ּכֹוכָב ּו ְל ָב נ ָה ּו ְצלָב עַל ְּפ נ ֵי ַה ֶּפלְֶך (נח׳ ג ,ט),
ּו ְב ַאּג ַן ַהּי ָם הָרּו ַח טָס...
המילים ״וְעַל עֲרָבֹות ּבָכּות ּתָלּוי ּכִּנֹור״ הן כמובן וריאציה על מזמור קלז בתהלים ,שבו
מספרים הגולים לבבל ״עַל עֲרָבִים בְּתוֹכָהּ ָתּלִינוּ כִּנֹּרוֹתֵינוּ״ מתוקף אבלותנו ,ולכן לא
נוכל להיענות לדרישת שובינו ״שִׁירוּ לָנוּ ִמשִּׁיר צִיּוֹן״ (שם ג) .סביר להניח שהמלך שאליו
מתייחס הכינור הוא דוד המלך שהשתמש בכינור זה החל מתפקידו הראשון אצל שאול,
עוד לפני המלחמה מול גוליית :״ו ָהי ָה ִבּהְיוֹת רוּ ַח אֱֹ-להִים אֶל שָׁאוּל ו ְ ָלקַח דָּו ִד אֶת ַהכִּנּוֹר
ו ְנִגּ ֵן ְבּי ָדוֹ וְרָו ַח ְלשָׁאוּל ו ְטוֹב לוֹ״ (שמ״א טז ,כז) ,ועד כתיבת ספר תהלים ,כפי העולה מן
בּ נֵבֶל ו ְכִנּוֹר״ (תה׳ קנ ,ג)26.
הפרק המסיים ״ ַהלְלוּהוּ ְ
כמו שהוצג בסעיף הקודם ,גם בשיר זה משתמש ברק במילים מקראיות שבדרך כלל לא
זוכרים את מוצאן המקראי .כך היא ַה ֶּפלְֶך (נח׳ ג ,ט) 27,ובבית האחרון של השיר שלא
צוטט ,מופיע ה״ּכֹמֶר״ (מ״ב כג ,ה; צפניה א ,ד).
בשיר מילולי ומרובה נופים ותחושות שהלחין ,והוסיף לסערתו נחום היימן ב 1991-״טיול
במגדיר הצמחים״ 28,מתחכם ברק עם הכתובים .בשיר מתאר ברק את יפעתו 29של הטבע
בכך שהוא כולל בשיר לא פחות מ 15-סוגי צמחים ועשרה שמות של יישובים (כעולה מן
המשפט השני של הפזמון ״נטייל בארבע רוחות השמים״ שגם הוא ביטוי מקראי נפוץ)30.
 26ובסך הכול  13פעמים בספר תהלים.
 27הפלך מופיע בפרק ״אשת חיל״ (שה״ש לא ,יט) בהקשר של כלי עבודה ,אך ברק מכוון כאן לפלך
כמילה נרדפת למילה עיר ,כפי שמופיע שבע פעמים בספר נחמיה.
 28הושר על ידי משה ואורנה דץ .השיר מופיע בספרו היום היום ,עמ׳ .180
 29ברק בעצמו משתמש במילה נדירה זו בשיר המבטא את כל מה שקורן ממנו .השיר ״כל הטוב היה
שלי״ הולחן על ידי קובי אשרת ב ,1987-וגם אותו שרה אילנית .השיר נפתח במילים :״אז עלתה
יפעה מן הים״ ומופיע בספרו לקט שכחה ,עמ׳ .102
 30זכ׳ ב; ו ,ה; דנ׳ ח ,ח; יא ,ד ,ובשינוי ,ביר׳ מט ,לו.
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מפאת אורכו לא נצטט את כולו .השיר פותח בהצעה הבאה:
ְל ָמ ְת נ ֶיָך ֲחגֹר (מ״ב ד ,כט) אֶת יַלְקּוט הָרֹועִים,
ו ְ ַמּטֵה ַא ֲהרֹן (שמ׳ ז) ֱאחֹז ְּביָדֶיָך.
ו ַ ֲחבֹשׁ ְלרֹאשְָׁך (ע״פ יֹו נ ָה ב ,ו) אֶת ּכֹובָע ַהּנָז ִיר,
נ ֵר ַה ַּליְלָה יָאִיר אֶת לֵילְָך ַה ָּבהִיר,
ַּכ ָּלנ ִית ו ְנּורִית י ִ ְקשְׁרּו לְָך שִׁיר ּומַּבּול ּפִרְחִי ּבַר ָעלֶיָך.
פזמון:
שּׁ ַמי ִם (זכ׳ ו ,ה).
ּבֹוא רֵעִיּ ,בֹוא ָאחִי ,נ ְ ַטּי ֵל ַּבּדְרָכִים ּבֵין אַרְבַּע רּוחֹות ַה ָ
שׁ נַי ִם.
ּבֵין ּפְרָחִים וְשִׂיחִים ִמ ַּמגְּדִיר ַה ְּצ ָמחִים ,רַק ֲא נַחְנּו יָחַד ִּב ְ
בית שלישי:
ּפַת נ ִ ְטעַם ּבְשָׁ מִיר ,ו ְ ָחלָב ְּב ָעמִיר (עמוס ב ,יג),
שּׂבִיעֶּנּו ּתּות ו ְג ַם ֶּפטֶל.
ּבַת שְׁ ֹלמֹה ַּת ְ
ִּבנְיָמִינ ָה ַּתּג ִישׁ לָנּו ְּדבַשׁ י ַ ֲערָהְּ ,ב ַּב ְסמֶת 31י ְ ָלדִים י ִ ְפצְחּו ְּבשִׁירָה,
שּׁכַח ִמּלֵאּות ּו ִמּנֵטֶל...
שּׁנ ָבֹוא ּבִרְחֹובָּה שֶׁל אֹותָּה ֲעיָרָה ו ְנ ִ ְ
ּכְ ֶ
סדרת פעולות אלה שעל המטייל לנקוט ,כולן מקראיות הן .לחגור מותניים צריך כל הולך,
שהרי השמלות נשרכות אחרי קוצים ופגעי דרך ,לכן נהג כך גחזי ,נערו של אלישע ,שמיהר
בהוראת אדונו להגיע אל הנער המת (מל״ב ד ,כט) .גם נער אחר של אלישע 32הצטווה
ציווי דומה (שם ט ,א) כדי למהר ולהמליך את יהוא.
כדי לעמוד בצורכי המסע כדאי למלא גם את ״ילקוט הרועים״ .גם דודו ברק מצווה על
המטייל במגדיר הצמחים לעשות כן בכפל משמעות ,שהרי ״ילקוט הרועים״ הוא כמובן
גם צמח 33.״מטה אהרן״ מוכר לנו הן מן המופתים שעשה משה לפני פרעה (שמ׳ ז ,יב) והן
מסיפור קרח שבו פרח מטה אהרן והוכיח שהא-ל בחר דווקא בו (במ׳ יז ,כג) ,אלא שהחיבור
בין ״אחוז״ לבין ״מטה אהרן״ אינו קיים במקרא .כשביקש משה אות מהא-ל ,אומר לו
שׁ ִלכֵהוּ ַארְצָה וַיְהִי
שׁלִיכֵהוּ ַארְצָה וַיּ ַ ְ
ה׳ :״וַיֹּאמֶר ֵאלָיו ה׳ מַה זּ ֶה ְביָדֶָך וַיֹּאמֶר ַמטֶּה :וַיֹּאמֶר ַה ְ
שׁלַח יָדְָך ו ֶ ֱאחֹז ִבּ ז ְנ ָבוֹ״ (שמ׳ ד ,ד) .אך במהלך
ְל נָחָשׁ וַיּ ָנ ָס מֹשֶׁה ִמ ָפּ נ ָיו :וַיֹּאמֶר ה׳ אֶל מֹשֶׁה ְ

 31בחירה מאד מעניינת של ברק להוסיף כפר שאינו יהודי ַּ(ב ְס ֶמת ַט ְּבעּון) לשיר .התופעה תתגלה
עוד בשירים ״שובי בת ירושלים״ שתכלול את נס הרים ורמת רחל שאינן שכונות ירושלמיות ,וכן
בשיר ״ירושלמי שכמוך״ המצרף את קריית ארבע ובית לחם לירושלים (להלן בסעיף ג).
 32לפי המדרש (ספרי זוטא יד) זהו יונה הנביא.
 33שמו המדעי  Capsella bursapastoris,ראו אצל אבי שמידע ,צמחי ישראל ,תל-אביב תשס״ה ,10
עמ׳ .56
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עשיית המופתים לפני פרעה (שם ז ,ט-י) אף אחד לא ״אוחז״ בו .בשום מקום אין חיבור
בין השורש אח״ז לבין מטה אהרן מלבד בשיר ,וזו זכותו של המשורר לעוררנו לשימת לב.
פעולה נוספת שמציע ברק ,לחבוש את הכובע על הראש ,נמצאה קודם אצל יונה :״ ֲאפָפוּ נ ִי
ַמי ִם עַד נֶפֶשׁ תְּהוֹם יְסֹ ֲב ֵב נ ִי סוּף חָבוּשׁ ְלרֹאשִׁי״ (ב ,ו) .כאן נמצא החיבור בין הראש לבין
שׁ ָתּ ָלהֶם ִמ ג ְ ָבּעֹת״
השורש חב״ש ,אם כי מן ההקשר למדנו זאת כבר מבני אהרן :״ו ְ ָח ַב ְ
(שמ׳ כט ,ט) .אגב ,זכייתו של הנזיר בכובע אינה מקרית ,שהרי שורש המילה נזיר באה
מן המילה ״נזר״ שהיא כתר34.
מילים מקראיות נוספות בשיר הן ״ ָעמִיר״ ,שבא מהפועל לעמר [=לאסוף] ,וכך אומר עמוס:
״ ִהנּ ֵה ָאנֹכִי ֵמעִיק ַתּ ְחתֵּיכֶם כַּ ֲאשֶׁר ָתּעִיק ָה ֲע גָלָה ַה ֲמ ֵלאָה לָהּ ָעמִיר״ (ב ,יג) .בשיר ,מקביל
ברק בדו-משמעות את הקשר הגיאוגרפי בין הקיבוצים השכנים עמיר ושמיר ,וכן את
שׁמִיר ו ְ ָחלָב ְּב ָעמִיר,
הקשר הבוטני בין צמח התבלין שמיר לעמיר התבואה :״ּפַת נ ִ ְטעַם ְּב ָ
שּׂבִיעֶּנּו ּתּות ו ְג ַם ֶּפטֶל״ .גם המילה ״שחקים״ המופיעה בסוף השיר היא מילה
ּבַת שְֹׁלמֹה ַּת ְ
שׁ ָחקִים״.
מקראית רבת מופע ,למשל בדב׳ לג ,כו :״וּ ְב ג ַ ֲאו ָתוֹ ְ
שיר מפורסם נוסף הנשען על אדני שפה מקראית הוא השיר ״ושוב אתכם״ ,שהלחינה נורית
הירש וייצג את ישראל בפסטיבל באתונה ב 35.1971-אילן ואילנית שבו מן הפסטיבל עם
המקום השלישי ,והיה זה אחד מן הפרסים הרבים שבהם זכה ברק.
ו ְשּׁוב ִא ְּת כֶם ,נֵצֵא לִרְאֹות ּבָאֹור.
ו ְשּׁוב ִא ְּת כֶם נִרְקֹד אֶת ּכָל ַה ַּליְלָה,
ּכִי ֲאלֵיכֶם רָצִינּו ַל ֲחזֹר.
מה פירוש ״לראות באור״? אפשר לראות את האור ,אפשר לראות בעזרת האור ,אך מה
שּׁחַת
המשמעות של ביטוי זה? אלא שברק מתבסס כאן על איוב :״פָּדָה נ ַ ְפשִׁי נַפְשׁוֹ ֵמ ֲעבֹר ַבּ ָ
ו ְ ַחיּ ָתוֹ בָּאוֹר תִּרְאֶה״ (לג ,כח).
ובסוף השיר:
ו ְשּׁוב ִא ְּתכֶם ,נ ִנְשֹׁם אֶת ַהּכָחֹל,
ו ְשּׁוב ִא ְּת כֶם ּבַדֶרְֶך ַהּמֻּכֶרֶת,
ִהּנ ֵה יֹו ְמכֶם זֹורֵ ַח ו ְג ָדֹול.
הביטוי ״זריחת היום״ איננו מן המקרא ,אך זריחת השמש כן 36,כמו גם הביטוי ״היום גדול״37.

 34כך ראב״ע בפירושו לבמ׳ ו ,ז.
 35השיר מופיע בספרו היום היום ,עמ׳ .94
 36למשל בבר׳ לב ,לב; שמ׳ כב ,ב ועוד רבים.
 37בר׳ כט ,ז .ובהקשר אחר מופיע הביטוי ״יום ה׳ הגדול״ ביואל ג ,ד; צפניה א ,יד; מלאכי ג ,יג.
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שירים משובצים בולטים נוספים הם ״רחל של הכנרת״ ( 38,)1969המפגיש בצורה וירטואלית
את רחל מן התורה עם רחל המשוררת; ״לך לך״ (;39)1971״חגיגת אביב״ שהשתתף בפסטיבל
שירי הילדים בתשל״ד 40,שגם הוא מתעטף במקרא ,בעיקר סביב אירועי ליל יציאת מצרים;
״קיץ נשבר״ ( ;41)1989״שושנת תימן״ ( ;42)1992״התקווה הלבנה״( ,43)1993עשרות שירי
חגים 44ועוד רבים.

ג .ירושלים המקראית בשירי ברק
ברק הוא ירושלמי גאה ואוהב .כעשירית מפזמוניו עוסקים בירושלים 45,חלקם בצורה
מפורשת ,כדוגמת ״כותל המזרח״ שהוזכר ,״שובי בת ירושלים״ ,״כותל בירושלים״ ,״שלום
ירושלים״ ו״ירושלמי שכמוך״ שיוזכרו להלן .״שבת ברחביה״; ״עין שמות לירושלים״;
״הללויה שבת שלום״; ״שבת שלום ירושלים״; ״אל האור״; ״עיר האור״; ״ארץ הצבי״;
״ילד חי בירושלים״; ״נעלה לירושלים״; ״תור הזהב״ ועוד .אצל חלקם ירושלים נוכחת
רק כאורחת ,כמו ב״ארץ ישראל יפה״ ו״חג יובל״ שהוזכרו ,וכן ב״דרך ארץ השקד״; ״בית
מקדש״; ״אהבת איתמר בן אב״י״ ואפילו בלהיט הגדול ״פרחים בקנה״.
בהקשר המקראי של כמה משירי ירושלים יעסוק סעיף זה.
ב 1970-הלחין נחום היימן את ״כותל בירושלים״ שכתב ברק לאחר שחרור הכותל .השיר
ניתן לריקה זראי כשהמלחין והזמרת היו בפריז ,אך לאחר מכן כתב ברק גרסה עשירה
יותר ,וביצועה ניתן ליזהר כהן 46.השיר נכתב ועוסק במעבר שבין המפגש עם הרחוק

 38הולחן על ידי אפי נצר והושר בפי יפה ירקוני .השיר מופיע בספרו היום היום ,עמ׳ .21
 39הולחן על ידי אפי נצר והושר בפי הפרברים .השיר מופיע בספרו היום היום ,עמ׳ .88
 40הולחן על ידי שייקה פייקוב והושר על ידי ״שוקולד מנטה מסטיק״ .השיר מופיע בספרו היום היום,
עמ׳ .176
 41הולחן על ידי יאיר קלינגר והושר על ידי אורי פיינמן .השיר מופיע בספרו היום היום ,עמ׳ .186
 42הולחן על ידי נחום היימן והושר על ידי שושנה דמארי .השיר מופיע בספרו היום היום ,עמ׳ .84
 43הולחן על ידי בועז שרעבי והושר על ידי יהורם גאון .השיר מופיע בספרו היום היום ,עמ׳ .52
 44שנאגדו לחמישה תקליטורי אוסף .האחד נקרא ״ושמחת בחגיך״ ,ועוד ארבעה ״ישראל שלי חוגגת״
המחולקים לפי תקופות השנה העברית .ראו באתר של דודו https://dudu-barak.com/%d7%
/aa%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d
 45בשנת  1988הוא אף הוציא ספר שירה בשם ירושלים .סקירה על הספר ראו אצל אורנה רב-הון,
״בשבי ירושלים״ ,מאזניים ,סה/ו (תשנ״א) ,עמ׳  .71–70גם הכותבת מדגישה את הקשר העמוק בין
ברק לעירו.
 46השיר בגרסתו הראשונה נמצא כאןhttps://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1 :
&prfid=908&wrkid=9872
והשיר הבשל יותר ,שבוצע ב ,1992-מופיע בספרו היום היום ,עמ׳ .30
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שׁ ַלי ִם״) לפני השחרור ,לבין הכותל המשוחרר שנותן תחושה של
שׁבִי י ְרּו ָ
והבלתי נגיש (״ ְ
התרוממות רוח ונפש.
שׁ ַלי ִם,
אֵזֹובֶ ,אבֶן וְצִּפֹור רָאִיתִי ּבִירּו ָ
שׁ ַלי ִם.
שׁבִי י ְרּו ָ
שׁ ַלי ִםְ ,
שׁבִי י ְרּו ָ
ְּבמַרְאֹות אָז ֶא ֱעבֹר ִּב ְ
פזמון:
ִמ גְּדָל ּכֹתֶל ו ְחֹומָה עֹו ְטפִים אֹותִי ַחּי ִים ,קֹורְאִים לִי ּבֹוא:
שׁ ַלי ִםּ ,בָרּוְך שּׁובְָך ְמהַר נ ְבֹו (דב׳ לֵב ,ט),
יֶלֶד טֹוב י ְרּו ָ
שּׁתֵי ֲה נ ַ ֲע ַלי ִם (שמ׳ ג ,ה; יהו׳ ה ,טו) ּכְ נ ֶג ֶד ֶמלְֶך ַהּכָבֹוד (תה׳ כד).
שַׁל אֶת ְ
שׁ ַלי ִם,
שׁ ַמ ְעּתִי ּבִירּו ָ
ָחלִיל ,נֵבֶל וְכִּנֹור (שמ״א י ,ה; ישׁ׳ ה ,יב)ָ ,
שׁ ַלי ִם...
שׁ ַלי ִם ,שִׁיר י ְרּו ָ
ִּב ְצלִילִים אָז ֶא ֱעבֹרְּ ,בשִׁיר י ְרּו ָ
שׁ ַלי ִם,
ֵע נ ָב ּדָם (ע״פ דב׳ לב ,יד) ּודְבַשׁ טָהֹורָ ,ט ַע ְמּתִי ּבִירּו ָ
שׁ ַלי ִם...
שׁ ַלי ִם ,צּוף (מש׳ טז ,כד) י ְרּו ָ
ְּבמָתֹוק אָז ֶא ֱעבֹר ּבְצּוף י ְרּו ָ
שׁ ַלי ִם,
שׁ ְמּתִי ּבִירּו ָ
שֹׁושַׁן (מל״א ז) ,לְבֹו נ ָה ּומֹר (שה״ש ד ,יד) נ ָ ַ
שׁ ַלי ִם.
שׁ ַלי ִם ,מֹר י ְרּו ָ
ְּברֵיחֹות אָז ֶא ֱעבֹר ְּבמֹר (שם) י ְרּו ָ

כבר בסימון השיר הדגשתי עד כמה יסוד מילותיו הוא במקרא ונרחיב עוד.
שׁ ָלִם״ (נב ,ב) .גם
שּׁבִי י ְרוּ ָ
שׁ ַלי ִם״ הוא ביטוי של ישעיהו :״ ִה ְת נ ַ ֲערִי ֵמ ָעפָר קוּמִי ְ
שׁבִי י ְרּו ָ
״ ְ
החיבור של מגדל וחומה הוא לא רק גיאוגרפיה אלא מקרא ,למשל :״עַל כָּל ִמ גְדָּל גָּבֹ ַהּ
וְעַל כָּל חוֹמָה בְצוּרָה״ (יש׳ ב ,טו).
המוטיב של השלת הנעליים אל מול מקום קדוש הושאל לשיר ממעשיהם של משה בסנה
(שמ׳ ג ,ה) ,ותלמידו יהושע לאחר הכניסה לארץ (יה׳ ה ,טו) .שמא הרגיש המשורר תחושה
דומה אל מול הכותל המשוחרר ופונה לקוראיו בדרישה דומה?
שיח נוסף עם המקרא עולה מן המילים ״ּבָרּוְך שּׁובְָך ְמהַר נ ְבֹו״ .כידוע ,אף אחד לא שב
מהר נבו ,משה נפטר שם ככתוב ״וַיַּעַל מֹשֶׁה ֵמ ַערְבֹת מוֹאָב אֶל הַר נ ְבוֹ רֹאשׁ ַה ִפּ ְסגּ ָה ֲאשֶׁר
עַל ְפּ נ ֵי יְרֵחוֹ ַויַּרְאֵהוּ ה׳ אֶת כָּל ָהאָרֶץ ...וַיָּמָת שָׁם מֹשֶׁה״ (דב׳ לד ,א-ה) ,ויותר מכך :״ו ְֹלא
יָדַע אִישׁ אֶת ְקבֻרָתוֹ עַד הַיּוֹם ַהזּ ֶה״ (שם ו) .ייתכן לומר שברק ,הנרגש מהחזרה לארץ התנ״ך
לאחר המלחמה ,כבר ראה בדמיונו ממש שינוי סדרי עולם ,עד כדי התגלות של דמויות מן
המקרא .יש לציין שהר נבו הופיע גם בשיר ״שלום על ישראל״ 47שהיה ב 1969-להיט ענק.
 47הלחין אפי נצר ושרו הזוג ״צחי ויעל״ וכן להקת הרבנות הצבאית .השיר מופיע בספרו היום היום,
עמ׳ .106
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בשיר יש גם תחושת מתיקות עזה .מתק הענב ,הדבש וצופו המגיעים מספרי דברים ומשלי
כפי שסומן לעיל ,וכן הלבונה והמור שמקורם בשיר השירים.
גם צלילי החליל ,הנבל והכינור ,המוכרים לנו מאותות שאול לאחר משיחתו בידי שמואל
״ו ְ ִל ְפ נ ֵיהֶם נֵבֶל וְתֹף ו ְ ָחלִיל וְכִנּוֹר ו ְ ֵהמָּה ִמ ְת נ ַ ְבּאִים״ (שמ״א י ,ה) ,משרים רוח של קדושה
על השיר.
המכנה המשותף למקורות ריח ושמע אלה הוא שכולם קשורים בהעלאת הרוח ,וכך גם
השיר המעלה את קוראיו בהתרוממות הרוח הנידפת ונשמעת ממנו.
שנים רבות אחר כך ,בשנת  ,1989כתב ברק את ״שובי בת ירושלים״ 48.השיר עוסק בעיר
האהובה שלו וכולל לא פחות מ 13-שכונות ירושלמיות ועוד שני יישובים סמוכים.
אֹור נִדְלַק ְּבבֵית ַה ֶּכרֶם (יר׳ ו ,א) ,נ ֵר זֹורֵ ַח ְּבנ ָיֹות (שמ״א יט ,כב),
ּבְגֹונ ֵן ִהּלָה זֹו ֶהרֶת וְעֵי נ ַי אֵל ַּת ְלּפִּיֹות (שה״ש ד ,ד).
ּבְקֹו ְממִּיּות (וי׳ כו ,יג) ּבֹו ֵקעַ ,שִׁיר ִמ ֶּקשֶׁת ַהחַּלֹון,
ִמּגִֹלה ִמ ז ְמֹור נֹו ֵב ַע (״ נַחַל נֹ ֵבעַ״  -מש׳ יח ,ד) ,אֵל אֹו ְקי ָנֹוס ַהּלֵילֹות.
פזמון:
שׁ ַלי ִם ,אֵל ּבֵיתִי ,אֵל יֹום קָדְשִׁי,
שּׁובִי שּׁובִי ּבַת י ְרּו ָ
הָרִּבֹון ּגָמַל ָע ַלי ְִך ,ו ְ ָעלַי וְעַל נ ָ ְפשִׁי (תה׳ יג ,ו :״ּגָמַל ָעלַי״).
שּׁבָת ֵה ג ִיחַ ,שָׁט עַל ֵמאָה שְׁ ָערִים (בר׳ כו ,יא),
ַסהַר שֶׁל ַ
אִישׁ ִמּבֵית ֵלו ִי הֹופִי ַע (שמ׳ ב ,א; שו׳ יז ,שם יח),
שָׁב ִמּדֶרְֶך נ ֵס ָהרִים (יש׳ יח ,ג).
ּכֹ ֲה נ ִים ָעבְרּו ַּבחֹשְֶׁךּ ,בְבֹואָם ֵמעִיר ּגַּנ ִים,
עִם אֵפֹוד ,זָהָב וְחֹשֶׁן ,רִּמֹו נ ִים ּו ַפעֲמֹו נ ִים (שמ׳ כו).
שׁ נ ְ ַאּנ ִים (תה׳ סח ,יח),
אֵל ָרמַת ָרחֵל יַּג ִיעּוַ ,מ ְל ָאכִים ו ְ ִ
אֶת יְמִין מֹשֶׁ ה יַרְּג ִיעּו ,מִשְׁ ּכְנֹות שַׁ ֲאנַּנ ִים (עמוס ו ,א).
מִישֶׁהּו מַרְבַד יַּנ ִיחַ ,עַל עֵין ֶּכרֶם הָרְדּומָה,
שׁ ְלו ָה ּג ְדֹולָה י ַ ְבטִיחִַ ,ל ְר ַח ְבי ָה ו ְרֹו ֵממָה.
וְ ַ
שׁלֵם (ע״פ תה׳ עו ,ג),
ָהרִּבֹוןִ ,הּנ ֵה ּגָמַל ָע ָלי ְִך ,נּומִי ,נּומִי עִיר ָ
ַהּנִּדָח ִּבמְשֹׁורְרַי ְִך ,אֶת שִׁירֶיָך ִהּנ ָם חֹולֵם.

 48הולחן על ידי יוני רועה והושר בפאתוס רב על ידי שושנה דמארי .זהו אחד משיריה האחרונים,
ואחד השירים שהכי מזוהים איתה .השיר מופיע בספרו היום היום ,עמ׳ .26
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גם השיר הזה ,שלכאורה ייחודו הוא המפה הירושלמית שהוא מצייר ,עטוף במקרא ,הן בגלל
שחלק משכונות העיר קיבלו את שמן מן המקרא והן בגלל שפתו רבת השיבוצים של ברק.
אל השיר מגיע ״איש מבית לוי״ .שני סיפורים לא פשוטים במקרא מתחילים בפתיחה
העוסקת באיש משבט לוי היוצא מבית לחם במסע צפונה .האחד הוא ״פסל מיכה״ (שו׳
יז ,ז — יח ,לא) — סיפור המבטא את עזיבת המשכן בשילה והקמת פולחן זר בדן שבצפון
הארץ .והשני — פילגש בגבעה (שופטים יט-כא) 49שמתחילתו ועד סופו עטוף בשנאת
איש את רעהו.
על פי היכרותי את כתיבתו של ברק ,אציע בזהירות שנוכחותו של איש לוי זה בשיר באה
לתקן את הסיפורים ההם .האיש הלוי פה לא רק עובר דרך ירושלים במסעו צפונה (שהרי
ירושלים היא בדרך העולה צפונה מבית לחם) אלא בא כדי להישאר וליהנות מזיווה של
עיר הקודש ,לכן גם הוא מגיע מנס הרים .אמת ,שגם אביו של משה רבנו נקרא בתנ״ך
״איש מבית לוי״ (שמ׳ ,ב ,א) ,אך הוא אינו עובר בירושלים.
הדגמנו כבר בגוף השיר את משחק המילים של ״הָרִּבֹון ּגָמַל ָע ַלי ְִך ,ו ְ ָעלַי וְעַל נ ָ ְפשִׁי״ הבא
מתה׳ יג ,ו — ״ ָאשִׁירָה לַה׳ ּכִי גָמַל ָעלָי״.
ברק מזדהה עם משורר תהלים — דוד ,כובש ירושלים ,ורוצה להודות על היותו ירושלמי.
אבל ניכר שהשיר מבטא יותר מכך :אורות וזוהר ,מלאכים ושנאנים ,שבת ונפש .ניכר שנפשו
של ברק בורקת בשיר זה .ואכן ,בראיון לדודו פטימר אמר ברק את הדברים הבאים50:
השיר ״שובי בת ירושלים״ הוא נגיעת השכינה בנשמתי .נשמע מוגזם ,אך זוהי
עובדה .מעט מאוד משיריי הוכתבו לי מגבוה ,זהו אחד מהם .כאן טמונה עיר אהבתי
על כל הדרה ,חגיה ושבתותיה .לא בכדי עלתה שושנה דמארי על הבמות במיטב
מחלצותיה ,עדייה ,עגיליה ושמלות הפאר שלה .ירושלים היא לי ״עיר דוד״ תרתי
משמע  -אהבתי ואהובתי עד כלות .שם נולדתי בשנת תש״ח ,ובמבואותיה ,לצד
חטיבת הראל ,אמצא את מנוחתי בצל שקדייה .זו בקשתי ותפילתי.
באותה שנה הולחן שיר מוכר פחות אך בעל מזהים דומים ל״בת ירושלים״ ,השיר ״שלום
ירושלים״51.

 49סיפור זה יופיע שוב בהמשך דברינו ,בפרק הרביעי.
 50בעיתון מעריב (.)2.6.2019
 51הלחינה נורית הירש וביצעה רוחמה רז .רז ,לשעבר זרגרי ,היא עוד זמרת שמתגאה במקור הירושלמי
שלה בשכונת הקטמונים .בגלל קולה הצלול היא כונתה בצעירותה ״הזמיר מירושלים״ .השיר מופיע
בספרו היום היום ,עמ׳ .34
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שׁ ֲא נ ָן״),
שׁ ַלי ִם נָו ֶה ַ
שׁ ֲא נַּנ ָה (יש׳ לג ,כ :״י ְרּו ָ
שׁ ַלי ִם ,שָׁלֹום ַ
שָׁלֹום י ְרּו ָ
שׁנ ָה.
ֵא ַלי ְִך שָׁב ִמּדֶרֶך שְֹׁלשֶׁת ֲא ָלפִים ָ
ֵא ַלי ְִך שָׁב ִמּדֶרֶך ַה ְּמ ָלכִים ו ְ ַהּנְבִיאִים ,מאֶרֶץ הַשֹּׁו ְפטִיםַ ,הּכֹ ֲה נ ִים ו ְ ַה ְּלוִּי ִים.
פזמון:
שׁ ַלי ִם ,עִיר ַמּתָן ַּב ֵּסתֶר (מש׳ כא ,יד),
שָׁלֹום ,שָׁלֹום י ְרּו ָ
שׁ ַּב ֶּכתֶר.
שׁ ַלי ִםַ ,ה ְּפ נ ִי נ ָה ֶ
שָׁלֹום ,שָׁלֹום י ְרּו ָ
שׁ ַלי ִם ,שָׁלֹום רַ ֲע נ ָנ ָה (איוב טו ,לב; שה״ש א ,טז),
שָׁלֹום י ְרּו ָ
ֵא ַלי ְִך שָׁב ִמּדֶרֶך ִמ ְל ָחמָה ו ַ ֲהגַּנ ָהֵ ,א ַלי ְִך שָׁב ִמּדֶרֶך הֲרָרַי ְִך הַּנּו ג ִים,
שּּׁבָת ,הַּמֹועֲדִים ו ְ ַה ַחּג ִים.
אֶל אֶרֶץ ַה ַ
שׁ ַלי ִם ֲאשֶׁר ַּב ֲע נ ָנ ָהֵ ,א ַלי ְִך שָׁב ִמּדֶרֶך יַלְדּותִי ַה ְּק ַטנ ְ ַטּנ ָה,
שָׁלֹום י ְרּו ָ
ֵא ַלי ְִך שָׁב ִמּדֶרֶך ַהשִּׁירִים ו ְ ַה ְּתפִּלֹותִ ,מ ֵּספֶר ַה ְּספָרִיםָ ,ה ַאּג ָדֹות ו ְ ַה ְּמ ג ִילֹות.
שׁ ַלי ִם ,שָׁלֹום לְָך ּבַת אָדָם,
שָׁלֹום י ְרּו ָ
ַה ְּלו ַאי שָׁלֹום ָע ַלי ְִך ֵמ ַעּתָה וְעַד עֹולָם (ישעיהו ,תהלים),
שׁ נ ָה.
שׁאָשּׁוב ִמּדֶרְֶך שְֹׁלשֶׁת ֲא ָלפִים ָ
ַה ְלו ַאי ּתָשּׁוב ֵא ַלי ְִך הַּיֹו נ ָה ַה ְל ָב נ ָהּ ,כְ ֶ
גם כאן מערב ברק את שתי אהבותיו :העיר והמקרא .בעיני הכותב ,השופטים ,הנביאים
והמלכים ,יחד עם הכוהנים והלוויים ,מתגלים שנית בעיר השאננה לאחר מסע בן שלושת
אלפים שנה .ספר הספרים תורם אף הוא לשיר את השבת והמועד ,את החג והמתן בסתר,
את הרעננות והשאננות שתביא לשלום ירושלים ״ ֵמ ַעּתָה וְעַד עֹולָם״ — ביטוי המופיע שמונה
פעמים בספרי ישעיהו ותהלים .ברק לא שוכח להזכיר שאף הוא שב אל העיר לאחר גלות
שנכפתה עליו בימי ילדותו בעקבות מעבר דירה של הוריו52.
בשנת  2004קיבל יהורם גאון את פרס ישראל .לכבוד המאורע ביקש אפי נצר מדודו
ברק שיכתוב שיר לכבודו ,ואז נכתב ״ירושלמי שכמוך״ 53.יש לציין שיהורם גאון גדל
בירושלים אך לא גר בה בשנות בגרותו ,אך דודו ,גיבורנו ,שבעל כורחו נדד עם הוריו
לחולון בילדותו ,שב אליה לתמיד.
שּׁכָמֹוָךֵ ,מ ַאי ִן ז ֶה נ ָ ַח ְל ָּת אֶת שִׁירְָך?
שׁ ְלמִי ֶ
ַהּג ֵד לִי י ְרּו ַ
ַהאִם ִמ ְּמ ַעי ְנֹות ָההָר? ִמּנְבִיעֹות ַהּגֶשֶׁם?
ַהאִם ִמּג ְאֹון יַרְּדֵן (זכ׳ יא ,ג)ּ ,בָא נ ִיּגּו נ ְָך?
שּׁכִי נ ָה,
שׁ ַמי ִםִ ,הּנ ֵה נ ָגְעָה ּבְָך ּכְ נ ַף ַה ְ
ִהּנ ֵה נ ָג ַע ּבְָך רִיּבֹון ָ
שׁ ַלי ִםּ ,כִיּנֹור ּדָו ִדַ ,ה ְמצֵא לִי ַמ נ ְג ִי נ ָה.
זַּמָר ּבֵית ַה ִּמ ְקּדָשׁ ,צִּיֹון ו ִירּו ָ
 52גם תולדות חייו נסקרים בספרו היום היום ,עמ׳ .3
 53שרה הילה מערבי .השיר מופיע בספרו היום היום ,עמ׳ .40
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פזמון:
שִׁיר לִי ִמשִּׁירֶיָךַ ,הּזַּמָר ,שִׁיר לִי ּכְשֹׁופַר ֵמרֹאשׁ ָההָר (יהו׳ טו ,ט),
שּׁכָמֹוָך שָׁר.
שׁ ְלמִי ֶ
ֶאשֶׁד ִמ ז ְמֹורֶיָך ּבְדָמִי יִנְהַר ,י ְרּו ַ
שּׁכָמֹוָךֵ ,מ ַאי ִן ז ֶה נ ָ ַח ְל ָּת ַח ְסּדֶָך?
שׁ ְלמִי ֶ
ַהּג ֵד לִי י ְרּו ַ
ַהאִם ִמּנְבִיאֵי ָהעִיר? ִמּכֹ ֲה נ ֵי ַה ַּבי ִת? ַהאִם מִן ַה ְּלוִּי ִים נ ֶ ָח ָמתְָך?
ִהּנ ֵה נ ָג ַע ּבְָך ּדָו ִד ַה ֶּמלְֶךִ ,הּנ ֵה נ ָגְעָה ּבְָך רָחֵל ָהאֵם,
זַּמָר ּכִּכָר ָהעִיר ,קִרְי ַת אַרְּבַעּ ,בֵית ֶלחֶם ,קֹולְָך י ָג ֵן ָעלֵינּו ,יְרַחֵם.
שּׁכָמֹוָךֵ ,מ ַאי ִן ז ֶה נ ָ ַח ְל ָּת ּדִיּבּורְָך?
שׁ ְלמִי ֶ
ַהּג ֵד לִי י ְרּו ַ
ַהאִם ִמּבֵית ָאבִיְך ,אִישׁ ,אֹו ֵמעֲדַת רֵעֶָך ,אּולַי מֵרְחֹובָּה שֶׁל עִירּ ,דְבָרְָך?
ִהּנ ֵה נ ָג ַע ּבְָך ָקשִׁישׁ ַּבּדֶרְֶךִ ,הּנ ֵה נ ָגְעָה יַלְדָה ְּבכַף יָדְָך,
שּׁלִי ,זַּמָר ָהעִירָ ,האָרֶץֵ ,מ ַאי ִן ז ֶה נ ָ ַח ְל ָּת אֶת שִׁירְָך?
זַּמָר חּוצֹות ֶ
גם את הירושלמי הנוסף — יהורם גאון 54מלווים רחל אמנו ,דוד המלך ,כוהנים ולוויים,
בית המקדש ואפילו השכינה .מאחר שמרכז הכובד של השיר הוא כישרון השירה של גאון,
מבוטא כישרון זה במספר מילים חורזות ששורש כולן מקראי :״ נ ָ ַח ְל ָּת אֶת שִׁרֶיָך״ (להנחיל
היא הענקה ,כמו ״ ְל ַה נְחִיל אֹ ֲהבַי י ֵשׁ״ במשלי ח ,כא); ״ נ ִיּגּו נ ְָך״ — הדברים כפשוטם ,אך
ייתכן שגם מדרשם קיים בשיר .כידוע ,גם הניגון במקרא הוא כלי בידיו של הנביא ,למשל
אלישע :״ו ְ ַעתָּה קְחוּ לִי ְמ נַגּ ֵן ו ְ ָהי ָה כְּ נַגּ ֵן ַה ֲמ נַגּ ֵן ו ַ ְתּהִי ָעלָיו י ַד ה׳ ״ (מל״ב ג ,טו) ואולי רומז
הכותב ,כמשתמע מאווירת השיר כולו ,שבשירתו של גאון יש יותר מסתם ניגון .״ ַח ְסדְָּך״ —
על פי משורר תהלים גם חסד היא מילה מקבילה לאמירה :״יְהִי נ ָא ַח ְסדְָּך ְל נ ַ ֲח ֵמ נ ִי כְּ ִאמְרָתְָך
ְל ַע ְבדֶָּך״ (קיט ,עו) .כנראה שמפסוק זה גם הפכה להיות ״ נ ֶ ָח ָמתְָך״ שבשיר מקבילה לשאר
פועלי הביטוי המקראיים המבטאים את הבוקע ממעמקי גרונו של גיבור השיר .לירושלים,
העיר גיבורת השיר ,מתווספות גם שכנותיה המקראיות :בית לחם וקריית ארבע 55.ייתכן
שהסיבה לכך היא מתוך היותן ערי האבות ,ובעיקר ערי האימהות הקבורות בהן .לגבי
רחל הקבורה בבית לחם (בר׳ לה ,יט) נאמר שתפילתה נשמעת למרחוק .כך מכריז ירמיהו
שׁמָע נְהִי ְּבכִי ַתמְרּורִים רָחֵל ְמ ַבּכָה עַל ָּבנ ֶיהָ״ (לא,
הנביא בנבואת נחמה נדירה :״קֹול ּבְרָמָה נ ִ ְ
56
יד) .הפרשנות מאפשרת להסביר את המלה ״ּבְרָמָה״ כביטוי להרמת קול .ייתכן שברק

 54יהורם קיבל את זהותו כ״ירושלמי״ בעקבות הסרט המרגש שכתב ושיחק בו – ״אני ירושלמי״ (.)1971
הסרט כלל מסע היסטורי-הווי בירושלים המשוחררת שלאחר מלחמת ששת הימים ,ובעקבותיו
יצא תקליט מצליח מאוד שהלחין דובי זלצר .מאז מזוהה יהורם עם הביטוי ״ירושלמי״ .את סיפור
הסרט וכישלונו המסחרי סקר יהורם בספרו האוטוביוגרפי שכתב עם שי פלד :עוד אני פוסע -
סיפור חיי ,ראשון-לציון .2017
 55גם בשיר שהוזכר בפרק הקודם ״ארץ לבנה״ ,אך ייכתב שנים רבות אחר כך ,יוזכרו חברון ובית
לחם.
 56כך רמב״ן (בר׳ לה ,טז) ,הנזקק לפתור סתירות בכתובים לגבי מקום קבורת רחל :״על כן אני אומר
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רצה לרמוז כאן הן לרום קולו של גאון והן לאווירת התפילה הנשמעת מרבים משיריו.
שירים ירושלמיים נוספים המתבססים על המקרא הם :״אל האור״ ( ;57)1971״שבת שלום
ירושלים״ ( ;58)1986״עיר האור״59.

ד .שימוש במוטיבים מקראיים
בכתיבתו ,ברק לא רק משבץ ,אלא גם בונה שירים על בסיס מוטיבים מקראיים .נסקור
כמה מהם .השיר ,אולי התפילה 60,״יהי רצון״ ,ששמו הוא ביטוי פתיחה של חז״ל לתפילות
שונות (למשל במשנה ברכות פ״ג מ״ט ועוד רבות) ,הולחן ב 1995-על ידי יוני רועה והושר
על ידי קולות הפעמונים של מני בגר ושימי תבורי 61,משתמש בכמה מוטיבים מקראיים.
יְהִי רָצֹוןֶ ,מלְֶך ֶעלְיֹון (בר׳ יד ,יח) ,יְהִי רָצֹון ִמ ְּל ָפ נ ֶיָך.
יְהִי רָצֹון ,שַׂר ו ְ ֶאבְיֹון ,יַחַד י ִז ְּכּו ְלרַ ֲחמֶיָך.
פזמון:
שׁ ְמ נ ֵי ָהאָרֶץ ּתֵן (בר׳ כז ,כח),
שּׁ ַמי ִםִ ,מּדְבַשׁ ו ְ ַ
ִמּטַל ַה ָ
ִמּכָל טּוב ִמ ְּקשָׁה ו ָג ַן ,רִּמֹון זַי ִת וְדָ ג ָן,
ָּתמַר ֵע נ ָב ּו ְת ֵא נ ָה (ע״פ דב׳ ח ,ח).
ְּבצֵל אִילָן נ ִ ְחי ֶה ,אָדָם ו ְ ַחּו ָה נ ִ ְהי ֶה,
ּו ְב נ ֵנּו שּׁוב שֹׁורֶשׁ יַּכֶה...
בשיר זה מייחל הכותב לעולם אוטופי עטוף ברחמי א-ל .עולם זה נראה כגן עדן ,שבו
מתנהלת זוגיות פורייה המשרישה שורשים ונסמכת על האילן הנחמד ,נטול החטא ,שבתוכו:

שהכתוב שאומר ׳קול ברמה נשמע׳ (יר׳ לא יד) ,מליצה כדרך משל לאמר :כי היתה רחל צועקת
בקול גדול ומספד מר עד שנשמע הקול למרחוק ברמה שהיא בראש ההר לבנה בנימן ,כי איננו
שם ,והיא חרבה מהם״ .ואכמ״ל.
 57הולחן על ידי שייקה פייקוב והושר על ידי להקת גייסות השריון .השיר מופיע בספרו היום היום,
עמ׳ .108
 58הולחן על ידי נחום היימן והושר על ידי משה ואורנה דץ .השיר מופיע בספרו היום היום ,עמ׳ .216
 59הולחן על ידי נחום היימן והושר על ידי להקת ״הקול זורם״ של חברת החשמל .השיר אינו מופיע
בספרי שיריו ,אך תקליט האוסף שבו הוא מופיע ״ירושלמי שכמוך״ יצא ב .2012-המילים נמצאות
באתר של דודו https://dudu-barak.com/%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%
/d7%9e%d7%99-%d7%a9%d7%9b%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%9a-2
 60בביתנו ,ושמעתי שגם במקומות נוספים ,מושר שיר זה בסעודות השבת כאחת הזמירות.
 61השיר מופיע בספרו היום היום ,עמ׳ .142
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״וַיּ ַ ְצמַח ה׳ אֱֹ-להִים מִן ָהאֲדָמָה כָּל עֵץ נ ֶ ְחמָד ְל ַמרְאֶה ו ְטוֹב ְל ַמ ֲאכָל וְעֵץ ַה ַחיּ ִים בְּתוְֹך ַהגּ ָן
(בר׳ ג ,ט) .גן נפלא זה מבורך גם בשבעת המינים 62שהשתבחה בהם הארץ ,ושבע אף
שׁ ַמנּ ֵי ָהאָרֶץ״ ,הן לזה שבא במרמה (בר׳ כז ,כח),
שּׁ ַמי ִם וּ ִמ ְ
מברכת יצחק לשני בניו ״ ִמטַּל ַה ָ
שׁבֶָך
שׁ ַמנּ ֵי ָהאָרֶץ י ִ ְהי ֶה מוֹ ָ
והן לזה שהוזמן להתברך ,שהרי גם הוא מבורך בברכה דומה ״ ִמ ְ
שּׁ ַמי ִם ֵמעָל״ (שם לט).
וּ ִמטַּל ַה ָ
שיר אחר ,הבנוי על מוטיב שבעת המינים ואוגד בתוכו פרטים מתנובת הארץ הוא ״ארץ
שבעת המינים״63.
שִׁיּבֹולִים אֵל מּול ַחּמָה ְּברִּנ ָה ,יֹו ְצאִים י ַ ְחּדָיו הַּקֹוצְרִים (תה׳ קכו ,ה),
ַהּדָ ג ָן ָלאֲדָמָה ְמנַשֵּׁקְּ ,בתֹם עִיּדָן ִמ ְּמטָרִים.
פזמון:
שׁ ְבעָה מִי נ ִים ,אֶרֶץ שְׂעֹורָה ִחּטָה ו ְ ֵענ ָב,
אֶרֶץ ּבָּה ִ
ֶארֶץ זַי ִת ּו ְת ֵא נ ִים וְרִּמֹון וְג ַם ְּתמַר ַהּזָהָב — שִׁירּו:
ַלּכְרָמִים ּבָנֹות שָׁבֹות ִּבמְחֹולֹות (שו׳ כא ,יט) ּו ְבשִׁירָה ַאּדִירָה,
שׁפַע ּכָל נַעֲרָה.
ֲע נָבִים ו ַ ֲאהָבֹות ֶּת ֱאסֹף ְּב ֶ
ַּתחַת עֵץ ַה ְּת ֵא נ ָה לְבֹו נ ָה ּומֹר (שה״ש ג ,ו) ו ְצּוף ַהּזָהָב (ע״פ מש׳ טז,
ַא ְּת אֵי נ ְֵך ַמ ֲאמִינ ָה הּוא רֹוצֶה אֹותְָך ּבִדְבָשׁ ו ְ ָחלָב (שה״ש ד ,יא).

כד)64,

הָרִּמֹון ַמ ְסמִיק עַל עֵץ אֶת ָּפנ ָיו רָאִינּו ְלמֵרָחֹוק,
אֵיְך ִלּבֵנּו ִמ ְת נַּפֵץ ּכְרִּמֹון שָׁחּוט אֵל ּפִיְך ַהּמָתֹוק.
מִן ַהּזָי ִת שּׁוב נ ִ ְלמַד ַלעֲשֹׂות ּתֹורָה ו ְג ַם ַא ֲהבָה,
ַה ָּתמָר ּתֹושִׁיט ּכַף י ָד 65ו ְ ַת ְבעִיר ַּבּנֶפֶשׁ אֵשׁ ֶל ָהבָה (ישׁ׳ ד ,ה).
שׁ ְלחַן שִּׁבֹולִים ּבְתֹוְך ַסּלֵי נְצָרִים,
ַהּפֵרֹות עַל ֲה ֻ
אִם ִהּגַעְנּו עַד ְלכָאן עֹוד נֹאהַב וְעַד ֵמאָה ו ְ ֶעשְׂרִים.

 62הדגן בשיר מבטא הן את החיטה והן את השעורה.
 63הלחין נחום היימן ושרה בצורה ווקאלית בלבד חני ליבנה בשנת  .1988השיר מופיע בספרו היום
היום ,עמ׳ .210
 64שם :״צוף דבש״.
 65״כף יד״ משמשת כאן בכפל משמעות הרומזת גם לכף התמר.
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ברק כתב שיר אהבה .ה״ּדְבַשׁ ו ְ ֶה ָחלָב״ הם תנובתה של הארץ הזו המזיבה אותם ״אֶרֶץ זָבַת
ָחלָב וּדְבָשׁ״ (שמ׳ ג ,ח ועוד רבים) .פירות שבעת המינים אינם סבילים בשיר וכל אחד
תורם את תרומתו לסיפור האהבה .הדגן מנשק ,הענבים נאספות ,הלב מתנפץ כרימון שאף
מסמיק אל מול מה שמתרחש ,והתמר מציתה אש להבה .התחכמות מיוחדת מציע ברק
עם הזית שמלמד תורה וגם אהבה .ייתכן שמקור הדברים הוא בתלמוד הבבלי :״מתוך
שרגילים בשמן זית ,חכמה מצויה בהם״ (מנחות פה ע״ב) — עץ הזית מסמל בתלמוד את
החוכמה שהיא התורה.
מאחר שזה שיר אהבה ,נבחרה מגילת שיר השירים לתרום את הלבונה והמור ,וזו הסיבה
המרכזית לכך שבמרכז השיר ניצב סיפור המחוללות בכרמים ,שמקורו באירוע שהיה
בשילה לאחר הסיפור הנורא של ״פילגש בגבעה״ שבו כמעט נכחד שבט מישראל ,וראשי
העם חיפשו פתרון להשאת הגברים הנותרים משבט בנימין.
וַיֹּאמְרוּ ִהנּ ֵה חַג ה׳ ְבּשִׁלוֹ ִמיָּמִים יָמִימָה  ...וַיְצַוּוּ אֶת ְבּ נ ֵי ִב נְיָמִן לֵאמֹר לְכוּ ו ַ ֲארַ ְבתֶּם
ַבּכְּרָמִים :וּרְאִיתֶם ו ְ ִהנּ ֵה אִם יֵצְאוּ בְנוֹת שִׁילוֹ לָחוּל ַבּ ְמּחֹלוֹת ו ִיצָאתֶם מִן ַהכְּרָמִים
ו ַ ֲח ַט ְפתֶּם ָלכֶם אִישׁ ִאשְׁתּוֹ ִמבְּנוֹת שִׁילוֹ ו ַ ֲה ַלכְתֶּם ֶארֶץ ִבּ נְיָמִן (שו׳ כא ,יט-כא).
באב67,

אירוע מקראי זה ,שלפי אחת הדעות בתלמוד 66יצר את החג המוכר לנו כט״ו
תואם היטב את מטרתו של הכותב לבנות את שיר האהבה שלו על אדני המקרא .בשיר זה
משתלבות כל אהבותיו של ברק :הארץ ,פירותיה והמקרא.

ה .שם השיר הוא מקראי
לא רק פסוקים וקטעי שיבוץ תרם התנ״ך לכתיבתו של ברק ,ישנם שירים ששמם הוא
ממש מן המקרא .כך ״ּכִי אֶל ֲאשֶׁר ֵּת ְל כִי ֵאלְֵך״ ( 68)1988הלקוח מדבריה המרגשים של
רות לנעמי (רות א ,טז).

 66הרבה דעות קיימות למקורו של החג ,וזו אחת מהן .ראו תלמוד בבלי ,תענית ל ע״ב.
 67כמובן ש״חג האהבה״ המודרני אינו מייצג את החג המדובר במקרא ,שהרי הוא עתיק מאוד וקדם
אפילו לאירוע החטיפה של הבנות ,ככתוב ״חג לה׳ מימים ימימה״ .סברה יפה וסבירה היא שהחג
״מימים ימימה״ נהג מאז שהוקם המשכן בשילה ,עשרות או מאות שנים קודם ,ונוכחות הבנות
בחג העתיק ,הוסבה בהסכמה לאירוע ״חטיפה״ של בנות זוג כדי למנוע היכחדות שבט בנימין
שנותרו בו רק שש מאות גברים (שו׳ כ ,מז) .לשאלת זמן האירוע ,האם בסוף תקופת השופטים
כפי המשתמע מן הסדר הכרונולוגי ,או בתחילתה ,ראו למשל את שמריהו טלמון ,״בימים ההם
אין מלך בישראל״ .דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות ,ח״א ,ירושלים תשכ״ט ,עמ׳
.144–135
 68הלחינה נורית הירש ושר דורון מזר .השיר מופיע בספרו לקט שכחה ,עמ׳ .8
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ו ְשּׁוב ֲא נ ִי חֹוצֶה הָרִיםּ ,ו גְבָעֹות ,נְהָרֹות ו ְאֹו ְקי ָנֹוס,
שָׁב ֲא נ ִי ֵא ַלי ְִך אֶרֶץ מֻּכָרָּה.
ּובִדְ ָממָה ֲאנ ִי הֹולְֵך ִלקְרָאתְֵךְ ,מ ַבּקֵשׁ ּבְָך אֹותָנּו,
ְמ ַבּקֵשׁ לִי ַּבי ִת ּומְכֹורָה.
פזמון:
ּכִי אֶל ֲאשֶׁר ֵּת ְלכִי ֵאלְֵך ,שֹׁומֵר ְּבחֹם אֶת ַצעֲדְֵך,
ִלּבִי שָׁבּוי ַּב ֲהדָרְֵך ,יָפָהָּ ,תמַּהֹ ,לא ר ֻ ָחמָה (הושע א).
ּכִי אֶל ֲאשֶׁר ֵּת ְלכִי ֵאלְֵך ,עַל עֵין ַה ַּמי ִם (בר׳ טז ,יז) שָׁר שִׁירְֵך,
שׁמָה...
טֹו ֵב ַע שּׁוב ְּב ַמ ָּבטְֵךַּ ,ב נ ְּ ָ
ַעכְשָׁיו ִמּמְצּוקֹות ַהּלֵב ,הַּדֹואֵב ,מִן ַהּכְאֵב ִה נ ֵה ּבָאתִי,
שׁ ְבּתִי נַעֲרָה.
שָׁב ֲא נ ִי ֵא ַלי ְִךַ ,
ו ְשּׁוב ִּב נ ְג ִיעַת אֹוהֵבִ ,מ ְתקָרֵבּ ,בְָך ֶא ְמצָאּ ,בְָך ָמצָאתִי,
אֶת ְמעַט הַּטֹוב וְהָאֹורָה.
ו ְשּׁוב ֲא נ ִי חֹוצֶה הָרִיםּ ,ו גְבָעֹות ,נְהָרֹות ו ְאֹו ְקי ָנֹוס,
שׁ ְבּתִי ּבַת שִׁירַי.
שָׁב ֲא נ ִי ֵא ַלי ְִךַ ,
אֵי שָׁם ַה ְמּתִי נ ִי מְכֹורָה ,נַעֲרָהּ ,בַת שִׁירָה,
חּי ַי69.
הֵן ָמצָאנּו ,אֶת הֲמֹון ַחיַי ְִך ו ְ ַ
אמת ,ברק השתמש במילים אלה כדי לבטא אהבה משולשת :לנערה ,לארץ ולבת השיר,
אך מה עוצמתית היא ההכרזה ״ּכִי אֶל ֲאשֶׁר ֵּת ְל כִי ֵאלְֵך״! גם שיר זה משובץ בביטויים
מן המקרא כדוגמת ״ֹלא ר ֻ ָחמָה״ שתיוולד מ״אשת הזנונים״ של הושע (א ,ו) ,אך בנבואת
הנחמה המתקנת (שם פרק ב) ,היא תהפוך ל״ר ֻ ָחמָה״ (פס׳ ג) .גם ״עֵין ַה ַּמי ִם״ מוכר מסיפור
הגר כשגורשה מבית אברהם (בר׳ טז ,יז) וכן מסיפור העבד ההולך לחפש אישה ליצחק
(שם כד יג+מג).
שיר נוסף הנושא שם מקראי הוא ״חגיגת אסיף״ ( ,)1993וזהו אחד מן הלחנים האחרונים
שהלחין יאיר רוזנבלום 70.השיר הולחן לתוכנית מיוחדת שהוקדשה בטלוויזיה לשירי
דודו ברק.

 69וכאן מחזירנו ברק כעשרים שנה אחורה לאחד משיריו הראשונים ״חייך וחיי״ שהלחין בועז שרעבי
והיה הצלחה גדולה בשנת ( 1972מקום שני בפסטיבל הזמר והפזמון) .ראו את השיר בספרו היום
היום ,עמ׳ .306
 70יאיר רוזנבלום ,שנחשב מגדולי המלחינים בישראל ,נפטר ב .1996-השיר בוצע על ידי אורלי שושן
ואלון כליף ומופיע בספרו של ברק היום היום ,עמ' .210
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רְאִי ִהּנ ֵה אֹוסֵף אֹותְָך אֵל ַמ ֲע ג ָל ַחּי ַי,
ּכְ ַח ָּמ נ ִית ַא ְּת ַחּג ָה ִמ ְּסבִיבִי,
שׁלִי י) יָמַי,
רִּמֹון ֵה נ ֵץ (שה״ש ו) ַּב ֲחצֵרֵנּו עַל ּתּו ג ַת ( ִמ ְ
ו ְ ַא ְּת עִּמֹו ְס ָתו ִי ו ַ ֲאבִיבִי.
שּׁלְָך ִּב ז ְרֹועֹותֶיָך אִישׁ,
ּכַאֲסּופִית ֲא נ ִי ֶ
ּכִפְרִי ַה ְּסתָיו נ ִ ֶּתקֶת ֵמ ָענ ָף,
ָּבאָה ּבְָך ּכְמֹו ּתִינֹקֶת ּו כְמֹו ּגָבִישׁ,
מֻּנַחַת עַל ִלּבְָך ְּבעֶרֶב ְסתָו.
פזמון:
ָקצִירָּ ,בצִיר ,חָרִישּׁ ,גָדִישׁ ַּבּצֹרֶת ו ְ ָקטִיף,
ַהּלֵב אֹוהֵב ּו ְבכָל עֵת עֹוד ְּפעִימָה יֹוסִיף.
שׁתִילָה ּונְטִיעָה וְי ָד ַמּג ָל ָּתנ ִיף,
זְרִיעָה ְ
ַא ֲה ָבתֵנּו ְּת ַל ְבלֵב ּכַ ֲח ג ִי ג ַת ָאסִיף (שמ׳ לד ,כב).
שּׁמָשֹׁות ְּביֶרַח אֵי ָתנ ִים (מל״א ח ,ב),
ָעבִים חֹו ְלפִים ּבֵין ַה ְ
שׁ ַּתּג ִיעִי מֵרָחֹוק.
יָדַ ְעּתִי ֶ
ֲא נַחְנּו ְּב ַא ֲה ָבתֵנּו ֶאתְרֹו ג ִים ְק ַטּנ ִים,
עֹו ְטפִים ּבְמֹוְך שְׁמּורִים ּכְמֹו ּתִינֹוק.
ברק משתמש באירועים החקלאיים הפזורים לאורך לוח השנה ( ָקצִירָּ 71,בצִיר 72,חָרִישּׁ 73,גָדִי
שַּׁ 74,בּצֹרֶתָ 75,קטִיף 76,ו ָאסִיף )77ואף בשמו המקראי של חודש תשרי (״יֶרַח ָה ֵא ָתנ ִים״ כמופיע
במל״א ח ,ב) ובהקבלה לתנועותיהם מהדהד גם את תנודות הלב בשיר האהבה האופטימי.
השיר מסתיים בתחושת הביטחון של האתרוג ,שגם הוא שייך לחג האסיף — האתרוג הזוגי
נאסף אף הוא אל המוך — ביתו המוגן.

וּק ִציר
"ל ַל ֵקּט ַעד ְכּלוֹת ְק ִציר ַה ְשּׂע ִֹרים ְ
 71על פי רות ב ,כג ,הקציר במקרא הוא כפול ועוקב זה את זהְ :
ַה ִח ִטּים" .כלומר :קציר השעורים בא בפסח וקציר החיטים בשבועות ,ככתוב "וְ ַחג ָשׁ ֻבעֹת ַתּ ֲע ֶשׂה
כּוּרי ְק ִציר ִח ִטּים" (שמ' לד ,כב).
ְלָך ִבּ ֵ
 72למשל ויקרא כו ,ה.
 73למשל בר' מה ,ו.
 74למשל שמ' כב ,ה
 75שכמובן אינה עונה רצויה ,אך המילה מקראית היא .למשל ביר' יז ,ח.
יבשׁ" (איוב ח ,יב).
 76למשל" :ע ֶֹדנּוּ ְב ִאבּוֹ ֹלא יִ ָקּ ֵטף וְ ִל ְפנֵ י ָכל ָח ִציר יִ ָ
 77התנ"ך מכנה בפירוש את סכות כחג האסיף .כך משתמע מציווי העלייה לרגל בשלושת הרגלים,
ה :שֹׁלשׁ ְפּ ָע ִמים ַבּ ָשּׁנָ ה
ָ
קוּפת ַה ָשּׁנָ
כּוּרי ְק ִציר ִח ִטּים וְ ַחג ָה ָא ִסיף ְתּ ַ
ככתוב" :וְ ַחג ָשׁ ֻבעֹת ַתּ ֲע ֶשׂה ְלָך ִבּ ֵ
כוּרָך( "...שמ' לד ,כב–כג)
יֵ ָר ֶאה ָכּל־זְ ְ
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שּׁ ָמי ִם״ 78שהוא
לסוגה זו של שירים ששמם הוא מקראי ,ניתן להוסיף גם את ״אֶ-ל אֱֹ-להֵי ָ
ביטוי מנחמיה ב ,ד ,וכן את ״אוֹר ִ
שׁ ְבעַת ַהיָּמִים״ 79שהוא ביטוי מישעיהו ל ,כו.

ו .אפילוג
81

במאמר קודם 80ערערנו מעט את השיוך המיידי של שירה תנ״כית לנעמי שמר דווקא,
וטענו שגם יורם טהרלב משתמש רבות במקרא .מאמר זה ממשיך את טענתנו ומראה עד
כמה התנ״ך הוא גם בסיס כתיבתו של דודו ברק.

ומסקנה נוספת :רשימתנו זו יוצרת תחושה שדודו ברק הוא ״ילד טוב ירושלים״ שפותח
תנ״ך לפני כתיבת כל שיר ואוהב את ארצו ואת עולמו .אמת ,שברק כינה כך את עצמו
ב״כותל בירושלים״ שהוזכר ,אולי גם ב״ארץ ישראל יפה״ שעימו פתחנו ,אך יש בו גם
פן אחר תמים פחות .בשירים אחרים שלו ,רבים מהם נמצאים בקובץ האחרון ״שיר מחכה
ללחן״ ,מתחכם ברק ואף עוקץ תופעות שפתיות המאבדות את הקשר עם שורשה המקראי
העתיק של השפה .כבר בשיר ״זמרת הארץ״ שהולחן ב — 82 1992-ששמו הוא בעל כפל
משמעות ,מציג ברק את תחושתו שמישהו זמר 83את שפת הארץ ושפת המקרא וזימר ללא
בושה מילים כמו:
מִישֶׁהּו ָּפ נ ָה לָּה עֹרֶף לַּמֹו ֶלדֶת ַה ְּק ַטּנ ָה,
ְּבחִּיּוְך ָ
שׂפָם ִצּי ֵר לָּהֹ 84,לא ָּתבַע אֶת ֶעלְּבֹו נ ָּה.
שּׁדָמְעּו ִּפתְאֹום עֵי נ ֶיהָ,
ו ְ ָהאָרֶץ הַּבֹודֶדֶת ֶ
עֹוד אֶת אַדְ ָמתָּה עֹובֶדֶת ו ְלֹו ֶחמֶת עַל ַחּי ֶיהָ.

ֹלהי ַה ָשּׁ ָמיִ ם" .הלחין מיקיס תיאודורקיס ודודו העניק לו גרסה עברית .השיר הושר"א-ל ֱא ֵ
 78בתנ"ךֶ :
ב 1998-על ידי הגבעטרון ומופיע בספר היום היום ,עמ' .251
"כּאוֹר ִשׁ ְב ַעת ַהיָּ ִמים" .הלחין ב 1998-אבי טולדנו .השיר הושר על ידי ירדנה ארזי ואבי פרץ,
 79בתנ"ךְ :
ומופיע בספר היום היום ,עמ' .158
 80שירת התנ"ך (לעיל הערה  ,)5ושם עמ' .169
 81על יחסה של נעמי שמר לתנ"ך כתבו רבים ,למשל :טליה הורוביץ" ,מסע בעקבות נעמי שמר
ותנ"ך" ,שאנן ,י (תשס"ה) ,עמ'  ;196–161אברהם זיגמן ,מדרש נעמי :נעמי שמר – המקורות היהודיים
בשירתה ,ירושלים תש"ע; מוטי זעירא ,על הדבש ועל העוקץ :נעמי שמר סיפור חיים ,בן-שמן .2017
סדרה זו שהחלה ביורם טהרלב (הפניות בהערות  5 ,1לעיל) ,ממשיכה כאן עם דודו ברק ותמשיך
בע"ה עם פזמונאים נוספים.
 82הלחין דובי זלצר וביצע יזהר כהן .השיר נמצא בספרו היום היום ,עמ' .202
 83המקור המקראי לפועל זה הוא בויקרא כה ,ג–ד ,ברשימת איסורי שנת השמיטה.
 84את "ארץ קטנה עם שפם" כתב מאיר גולדברג והלחינה ב 1989-קורין אלאל .המשיכו אחריהם
ב 1990-חברי להקת "נוער שוליים" בראשות מיקאגי (מיכאל הירשמן) ,שכתבו והלחינו את "ציירי
לך שפם" .שני השירים הצליחו מאוד.

שירת התנ״ך של דודו ברק |

ובבית השני:
שׁהִי ָאמְרָה ְּבנַחַת :׳לְֵך ו ְ ִתתְרַּג ֵל ִאּתָה׳...
מִי ֶ

85

86

שׂפָם״
אי הנחת מקלקול השפה ״לְֵך ו ְ ִתתְרַּג ֵל ִאּתָה״ ומהזלזול בארץ ה״ ְמ ַצּי ֶירֶת ְל ָע ְצמָה ָ
שׂפָם״ ,הביאה את ברק להגן על השפה ולתבוע את עלבונה.
או שהיא כבר ״אֶרֶץ ְק ַטּנ ָה עִם ָ
תביעה זו באה מאותו מקום של חיבור ל״זמרת הארץ האמיתית״ ,כלומר פירותיה האהובים.
זמרת הארץ המקורית הייתה דרישת יעקב מבניו לקחת מנחת ריצוי ל״איש הרע״ 87במצרים:
״קְחוּ ִמזִּמְרַת ָהאָרֶץ ִבּכְלֵיכֶם ו ְהוֹרִידוּ ָלאִישׁ ִמנְחָה ְמעַט ֳצרִי וּ ְמעַט דְּבַשׁ נְכֹאת ו ָֹלט ָבּ ְטנ ִים
שׁקֵדִים״ (בר׳ מא ,כא) וקיבלה משנה-משמעות בדברי ר׳ נחמן מברסלב ,שכנראה עליהם
וּ ְ
הסתמך ברק.
״היינו שזמירות וניגונים יוצאים מכנף הארץ .כי על ידי העשבים הגדילים בארץ,
נעשה ניגון״ (ליקוטי מוהר״ן תניינא ,תורה סג).
כלומר ,גידולי הארץ וניגוניה באים מאותו מקור ,וכקדושת אלה כן קדושת אלה .ואכן,
התחברו להם בעבודתו של ברק הארץ ,פרייה ,זמרתה ,שפתה ומורשתה לכדי מזמור
אהבה גדול.

 85תגובה ל"לך תתרגל איתה" שכתבה ,הלחינה ושרה אתי אנקרי בשנת .1991
 86לפי ברק ,שמה של הלהקה "נוער שוליים" ראוי לה.
" 87האיש" הוא יוסף ,שדרש להביא את האח הקטן והשאיר בינתיים אח אחר בבית הסוהר במצרים
(בר' מג ,יא).
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