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 אפרים קישון/ זוהי ארץ

זוהי ארץ כל כך קטנה ששטחה על מפת העולם אינו מספיק כדי לכתוב את 
 .שמה בתוכו

 .זוהי הארץ היחידה בעולם שמשלמי מיסייה בחוץ לארץ הקימו אותה

 .זוהי ארץ בעלת גבולות בלתי מוגבלים

 .הי ארץ הצרותזו, זוהי הארץ הצרה ביותר בעולם

 .זוהי ארץ בה לומדת האם את שפת האם מפי ילדיה

 .זוהי ארץ בה אבות אכלו בוסר ושיני הבנים מצוינות

 .ומדברים רוסית, קוראים אנגלית, זוהי ארץ בה כותבים עברית

זוהי ארץ בה לכל אזרח זכות לומר את דעתו אך אין בה חוק המחייב מישהו 
 .להקשיב

 . הודות לשכנותיה–תר במזרח הקרוב זוהי ארץ המתקדמת ביו

 .זוהי ארץ בה כל ההון נמצא אצל היהודים ורבה ההתמרמרות על כך

זוהי ארץ בה תוכל לקנות בכספך את הכל חוץ ממכונית יגואר שהיא יקרה 
 .מידי

 .זוהי ארץ שהפרידה בין דת למדינה ומאז שולטת בה הדת לבדה

 .עוד שנתייםזוהי ארץ שיש בה כור אטומי אך טלפון רק ב

 .זוהי ארץ של ברירות שאין בה כל ברירה

זוהי ארץ שהתגברה על החרם הערבי אך לא על שביתת עובדי הניקיון 
 .העירוני

 .זוהי ארץ שהצליחה להפיק מי שתייה מן הים אך הרחצה עוד אסורה בו

 .זוהי ארץ שהיא חלק בלתי נפרד מן האיגודים המקצועיים שלה

 .אך הרים מולידים נאומים, מסוגל להזיז הריםזוהי ארץ שבה פתק קטן 

 .זוהי ארץ המייצרת פחות ממה שהיא אוכלת ודווקא בה טרם מת איש מרעב

 .זוהי ארץ בה לא מצפים לניסים אלא מתחשבים בהם

דווקא מן " אולקוס"זוהי ארץ שקיומה בסכנה מתמדת אך תושביה מקבלים 
 .השכנים למעלה

לכן מקימים עיר חדשה תוך שלושה ימים , ודזוהי ארץ בה אין איש רוצה לעב
 .והולכים בטל עד סוף השבוע

 . זוהי ארץ שאינה מקבלת אוויר אבל נושמת חירות

 . אדם– חייל ובכל זאת כל חייל –זוהי ארץ בה כל אדם 

 .זוהי ארץ בת חמישים אבל חכמה ומנוסה כבת עשרים

 .זוהי הארץ היחידה בעולם שבה יהודי אינו יהודי

 .הארץ היחידה שאני יכול לחיות בהזוהי 

 !זוהי הארץ שלי

  
  
  



  המדינה שלי מאת אפרים קישון
 

מתאבדים מעזה , קטיושות מלבנון, זוהי המדינה היחידה שבה התפוצצו כבר טילים מעיראק
כמה עובדות על . ועדיין דירת שלושה חדרים עולה יותר מאשר בפאריז, ופגזים מסוריה

 ... דינה שאנו כולנו אוהביםהמדינה שלנו ולמה היא המ
מתאבדים מעזה , קטיושות מלבנון, זוהי המדינה היחידה שבה התפוצצו כבר טילים מעיראק

  .ועדיין דירת שלושה חדרים עולה יותר מאשר בפאריז , ופגזים מסוריה
  

בנות , פרחים בקנה"זוהי המדינה היחידה שבמועדוני טראנס מוכי אקסטזי הלהיט הוא 
לאמן ,  שהפרויקט שלו כבש את המצעדים עדיין גר עם ההורים בכפר סבאהזמר, "בצריח

  .הראפ הכי בוטה קוראים מוקי והקמבק של צביקה פיק נמשך עשר שנים 
  

שחקני כדורגל , "מה אומרת אמא שלך"זוהי המדינה היחידה שבה שואלים כוכבניות פורנו 
כל , כשהולכים להורים, וביום שישי, באים למגרש עם אבא כדי שהוא יצעק על המאמן
  .אחד יושב בדיוק באותו כיסא שבו ישב בגיל חמש

  
  .זוהי המדינה היחידה שבה המובטלים שובתים 

  
אפשר "שואלים אם , זוהי המדינה היחידה שבה אנשים שבאים אליך בפעם הראשונה

  " ?לקחת מהמקרר
  

וזה שלידו עם , רזוהי המדינה היחידה שבה האיש בחולצה הפתוחה עם הכתם הוא כבוד הש
  .החליפה והעניבה הוא הנהג שלו

  
, 2003- עוד סגור ב2000ג "נתב, זוהי המדינה היחידה שבה כביש חוצה נגמר לפני החצי

, יבוא המים מתחיל דווקא בשנה הכי גשומה ופי גלילות מפורק כבר שמונה שנים רצוף
  . ועדיין קיים

  
אבל צריך ,  מחשב להטסת חלליותזוהי המדינה היחידה שבה אין בעיה להשיג תוכנת

קיימת יחידת הזמן , אם כבר מדברים, ורק פה. לחכות שבוע כדי שיתקנו לך מכונת כביסה
  ". אני אגיע בין אחת עשרה לשש "הקרויה 

  
  .כ מהטירונות " עדיין שונאים את המ60זוהי המדינה היחידה שבה בני 

  
 מקים 101מקובל בן ,  אין גרושזוהי המדינה היחידה שבה יש שני שרי אוצר ולשניהם

האופוזיציה , לראש הממשלה אסור להיות שר בטחון לפי החלטת ועדה ממלכתית, מפלגה
וחברי הכנסת שבחרו בזכות השתיקה לא סותמים את , שכחה הריץ מועמד בעיר הבירה

  .הפה
  

 סעו בצד -כוהנים: "זוהי המדינה היחידה שבה משרד התחבורה הציב בצד את השלט
  .ועכשיו צריך רק לקוות שהכוהנים נוסעים מהר יותר, " של הכביששמאל

  
  .מ ושייזהר לו "ט יש את הטלפון של המ"זוהי המדינה היחידה שלאמא של הרב

  
  .אבל אף אחד לא נותן לגמור משפט, זוהי המדינה היחידה שהעלתה לחלל לווין תקשורת



  
פיתה , קבב רומני, רביזוהי המדינה היחידה שבה ארוחה ישראלית מורכבת מסלט ע

  .אנחנו כנראה אוהבים לאכול אנטישמים). שזה מחוז בגרמניה(עיראקית וקרם בוואריה 
  

  . משמעו שאני רוצה להפריע לך, "אני לא הפרעתי לך"זוהי המדינה היחידה שבה הביטוי 
  

תמורת שטרות , זוהי המדינה היחידה שבה מוסלמים מוכרים מזכרות קדושות לנוצרים
  .ם" מודפס פרצופו של הרמבשעליהם

  
  . עדיין גרים בו 24 עוזבים את הבית ובגיל 18זוהי המדינה היחידה שבה בגיל 

  
  ". משחק החיים "זוהי המדינה היחידה שבה אנשים שהולכים לתאטרון מקליטים את 

  
אבל בכל זאת מדברת , זוהי המדינה היחידה שבה אף אישה לא מסתדרת עם אמא שלה

  .שתיים מהן עליך, ם ביוםאיתה שלוש פעמי
  

ומתביישים (גם כשהילדים נמצאים , זוהי המדינה היחידה שבה מראים תמונות של הילדים
  ).נורא
  

  .זוהי המדינה היחידה שבה אפשר לדעת מה המצב הבטחוני לפי השירים ברדיו 
  

העניים בימין הקפיטליסטי , זוהי המדינה היחידה שבה העשירים הם בשמאל הסוציאליסטי
  .והמעמד הבינוני משלם הכול

  
זוהי המדינה היחידה שבה נהוג להאשים פוליטיקאים בכך שהם רוצים מכונית שוודית 

  .משפחתית עם תאוצה של טרקטור
  

זוהי המדינה היחידה שבה בדייט הראשון שואלים את הבחורה איפה היא שירתה 
  .והמדינה היחידה שבה מתברר שהיא היתה יותר קרבית ממך.בצבא

  
  .והי המדינה היחידה שבה בין היום הכי שמח ליום הכי עצוב יש בדיוק שישים שניותז
  

, זוהי המדינה היחידה שבה רוב האנשים אינם מסוגלים להסביר למה הם גרים דווקא בה
  .אבל יש להם המון סיבות למה אי אפשר לגור במקום אחר

  
, שונא את המצב, קידיםשונא פ, זוהי המדינה היחידה שבה אם אתה שונא פוליטיקאים

סימן שאתה אוהב , זג האווירשונא את איכות השירות ושונא את מ, שונא את המיסים
  .אותה
  .מדינה היחידה שיכולתי לחיות בה זוהי ה

 !!!זו המדינה שלי 



  מאת אפרים קישון   גרינשפן
  

,  ביותרונכון, מצחיק ביותר. אבל הוא נכון גם עכשיו, הסיפור הזה נכתב בשנות השמונים
  . כדאי לקרוא עד הסוף: לעצלנים. לצערי

העדן עם להט -קול אורלוגין קרא חצות וסמוך למיטתו של המנהיג צץ מיודענו הכרוב מגן
 :החרב המתהפכת

 !"קום וצא בדימוס", ציווה המלאך" ,קום"

 "?למה דווקא אני. "שפשף השר את עיניו הדבוקות מחוסר שינה" ?למה"

עליך . "שח הכרוב והציץ בשעון החול שבידו" ,עמיתי, פרטיםאין לי זמן להכנס ל"
 !"התפטר. שכל יום נוסף שלך בשלטון מביא אסון על עם ישראל, להסתפק בהסבר

 :המנהיג הזוטר עלה על מרפקיו החדים

 !"שהנבל הזה שלח אותך, אני בטוח", סינן בין שיניו" ,גרינשפן"

 ."מלמעלהזו היא הוראה . "לחש המלאך" ,לא"

למעשה כל הזמן יכול . אך ייתכן שלפני שבע שנים, זה קרה לפני כשבועיים או חצי שנה
 .הכרובים וגרינשפן קבועים, השרים מתחלפים. היה לקרות מאז קום המדינה ומוסדותיה

ל "צה, המשק יתמוטט. "התריע השליח הרם" , הכל יימשך, אם לא תגיש את התפטרותך"
 ."התחתון על העליונהישתלב בסקטור הפרטי ויד העולם 

 "?לא, גם הוא שר בממשלה כמוני, אז למה אתה לא הולך לגרינשפן"

, אשר נהג מני אז להתנדב להגנת המולדת, הנוער העברי. עמיתי, גורל המדינה מונח בכף"
 ."יורק-נוהג היום במוניות של ניו

 ."מפני שהוא מושחת"

 "?מי"

אבל אני חזרתי בסתר בסוף , בטחוןר ועדת ה"ביום ראשון שלח פתק ליו. גרינשפן"
שים עין על ? 'אתה יודע מה הוא כתב עליי. הדיונים ואספתי את קרעי הפתק מן המאפרות

 "?אני גמד, תגיד לי, אני גמד, אני שואל אותך, אני גמד. הוא כתב' !הגמד

 :המנהיג קם והזדקף במלוא קומתו

טוב אני עשוי להגיע בנעלי טניס אבל אם אני תופס יום . "הודה" ,עכשיו אני יחף, טוב"
אם אתה רוצה לדעת .זה גובה סביר לגמרי לכל הדעות. מ בלי קושי" ס161-חדשות ל
רץ בכל בוקר למספרה של ויקטור כדי שירים לו את התסרוקת עם , גרינשפן, דווקא הוא

 ..."סּפריי בשביל הצלמים בכנסת

התחבורה תשותק . "ניו עצומותחזה המלאך ועי" ,הייצור ייפסק בארץ באין חומר גלם"
 ."כליל והאינפלציה תשולש מדי חודש

 ."כולם יודעים, האחות של גרינשפן היא אלכוהוליסטית. תסלח לי, מ זה לא גמד"ס 161"

 ."יהדות הגולה הולכת ומסתגרת לה, ידידי ישראל בעולם מוכים ונבוכים"

. 'להצלת המולדת' שלו כשגרינשפן קורא לי פשפש מזיע בכנס היסוד של הסיעה! בטח"
צריך לשלוח אותו , דווקא הידיים שלו מזיעות כל הזמן! הוא קורא לי פשפש, אתה שומע
שמטרתה ', להולדת ההצלה, 'תנועה משלי, כמובן, אז גם אני יסדתי. לפסיכיאטר

 ..."הממלכתית המוצהרת לבלום את הפשפש הזה במפלגה

 !"התפטר, האבטלה תגבר ותגרום למרד אזרחי"

בתור שר הקליטה וגרינשפן בקושי הגיע % 1.1מאי -אני קיבלתי בסקרים של אפריל"
, 13-ואני רק ב,  ועדות בכנסת16-ובכל זאת הוא חבר ב, באנרגיה% 0.9לפופלוריות של 

 "?מה זה, שאחת מהן ספורט

 !"אז תתפטר"

 "?שגרינשפן ישמח"



כך קיבל את -אחר, כנותהיה שבוע ימים מבקר הסו, המנהיג הזוטר כיהן בתחבורה ובסעד
בטרם חלה ונתמנה לשר הבריאות לשלושה ימים ולשגריר במקסיקו , השיכון וקצת סגנות
כעת הוא המועמד החדש לאוצר או בלי תיק או ָנגיד או מפקד . מתוך טעות מצערת
 .המשטרה או משהו

אמרתי לו . גרינשפן תמיד מכסה אותי בטלוויזיה עם התסרוקת הגבוהה של ויקטור"
?' טוב, תפסיק לעמוד בפני במבט, גרינשפן': לשום בישיבת החרום של הוועדה האטומיתש

ומתחיל לנקות בו את ציפורניו המלוכלכות ,  אתה שומע,שליאז הוא לוקח את העט הכדורי 
אז מה . אמרתי לו בחריפות,' אם לא אכפת לך, זה עט בשביל כתיבה'. באופן פרובקטיבי

 "?הוא עונה לי, אתה חושב

 ."תפרוץ בארץ מלחמת אחים עקובה מדמים"

! אם הוא יודע לקרוא, מוטב לשאול! אידיוט?' אתה בכלל יודע לכתוב': גרינשפן שאל, לא"
 ..."הייתי צוחק ממנו, כך-לולא היה הדבר מחריד כל

הבריות ינברו באשפתות , שאם לא כן תגווע מחר הארץ ברעב, הגש היום את התפטרותך"
 ."ומגיפה של ֶדֶבר תפשוט בעם כמאכולת אש, זון לילדיהםלמען גרוף שרידי מ

אכלו פופקורן . ציפי, שני אנשים ראו אותו בקולנוע עם המזכירה שלו. זה עוד כלום"
 !"שר בממשלה, שמעת כבר דבר כזה, אחדמשקיק 

 ."האדמה החרוכה תפצה את פיה ותבלע את שארית העם, נחילי ארבה ינחתו בשדותיכם"

 "?אני שואל אותך, בשביל ציפורנייםעט כדורי זה "

 ."צורריכם יפלשו לארצך ויהרגו את זרעך לפי חרב"

 !"יפה, פופקורן בחושך"

 :המלאך הרים את חרבו המתהפכת ופניו כצוק חלמיש

 !" המבול יבוא, בן אדם. "שאג וקולו מצליף כשוט" ,האינך רוצה להבין"

 ."ן לא יודע לשחותגרינשפ. "השיב המנהיג והחליף עניבה" ,טוב מאוד"

 .שבשלב מאוחר זה של השיחה הגיש הכרוב את התפטרותו, נדמה לנו, כאן

** 

 .]אפרים קישון, "ספר הסאטירות השני"מתוך [

  



   אפריים קישון–לא מקשיבים 
, קשה להסביר זאת. שהבריות אינם מקשיבים, לפני ימים מספר גיליתי באורח מקרי לגמרי

בתי עם משפחתי הענפה במסעדה החדשה של מארטין יש: כך קרה, אך המקרה שקרה
ואילו בעל , ציֹון חלש על המטבח. ולחמנו בסכינים קהות בסטייק פילה נוקשה, וציון

ובשביל כל אחד מן , החליק בין השולחנות על בהונותיו, מארטין האלגאנטי , המקום השני 
ארטין מעלי באופן גהר מ, כאשר הגיע אלינו. הסועדים מצא כמה ביטויים של אדיבות

 ? איך הסטייק שלנו, רבותיי.  אני מקווה שהכול בסדר-: אינטימי מאד ולחש

  .  עניתי–איום 
ורץ הלאה ,  קד הבוס קידה קלה אגב חיוך של שביעות רצון– אני שמח לשמוע זאת -

  . לשולחן הסמוך
  

חנה עד שלא הגעתי לת, חשבתי שזה מקרה חריג של חוסר קומוניקציה וקשיי שמיעה
בשעת בואי התחוללו במקום חילופי דברים . הלא היא מערכת עיתוננו, הבאה במסלולי

אך נכנסתי רץ אלי עורך המשנה זיגי ושאל את . סוערים על אודות חידושו של מר שפירא
  : פי בלהט הויכוח

  ? שהוא ישוב לכיסאו תוך שלושה חודשים, אמרתי לך או לא אמרתי לך,  תגיד-
  .  לא אמרת-
  !  שמעתם– שאג זיגי בתרועת ניצחון –! בקשה ב-
  

  . אבל קולטים אך ורק מה שהחליטו מראש לקלוט, זאת אומרת מקשיבים. לא מקשיבים
  : בא הוא דוגמא מאלפת להבלי הקליטה האלההשיח -הדו
  ?  מה שלומך-
  .  רע מאד-
  ? והמשפחה.  יופי-
  .  נמאסה עלי-
  . תקפצו פעם. זה העיקר,  נו-
  

ואופיים כאופי של , על פסים חלודים, כנראה, דיבורי אנוש מתנהלים. א מקשיבאף אחד ל
המנגנת על פי , על שתיים" קאסטה"כל אחד מאתנו הוא . תוכי ממוצע או רשמקול רדום

  . שלא מקשיבים, אין זה פלא כה גדול אפוא. את המלל שלה, לחיצה על כפתור
  

להעמיד מדי פעם במבחן ,  משעשע מאדאם כי זה יכול להיות משחק חברתי. לא מקשיבים
האדם תופס לו באם הדרך את גדול מבקרי . את כושר הקליטה המעורער של הבריות

  : ומסביר לו בלהט נעורים, התיאטרון בארץ
לוקחים את , יש שמשקיעים במופע מסווים הון תועפות! אדוני,  אין חוקים לבמה-

, וההצגה היא הגרועה שבגרועות, בונים תפאורות ענק, הכוכבים המפורסמים ביותר
אוספים , מלווים קצת כסף מן הקרובים, ובאותו פרק זמן יוצאים כמה כישרונות צעירים

וההצגה היא ממש , בלי שום דבר, בלי תזמורת, מציגים בלי תפאורה, שחקנים מן הרחוב
  . נוראית

  … אולם מצד שני.  רק הכישרון קובע– יתלהב איש שיחנו – זהו -
  

ויגיד לה , אם הקורא החריף איננו מאמין לנו הבה יעשה ניסיון עם רעייתו. שיביםלא מק
אבל רק טעמתי מרק , חביבתי, באתי הביתה בלי כל תיאבון: "בקול חנפני בדמדומי הערב

ועל כן תסמיק , "ובחיי שלא יכולתי להמשיך עוד בארוחה, ורבה שבישלת בשבילי'הצ
מכאן שלא המילים ". ורבה כל יום'יכולה לבשל צאני : "הרעיה באושרה כי רב ותלחש 



  . קובעות אלא המנגינה
  ?  איך הסרט-
  .  בהתחלה היה קצת משעמם אבל אחר כך מן האמצע ירד לגמרי-
  … אז ארוץ לראות אותו,  טוב-
  

עשינו , אמרנו, סליחה. לא מקשיבים לפני החג דרכנו למישהו בדואר החבילות על הרגל
  . זה קורה, השיב הדרוך, על לא דבר. בכוונה

  . עצוב מאד, לא מקשיבים לאדם
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  עצוב למות באמצע התמוז
  

 מלמד על יוצרת אריאנה. יפה וזוהרת יותר, נעמי שמר העניקה לנו ראייה אחרת של חיינו באר� הזאת
  שהיינו זקוקי� לה מאוד ועוד נזדקק לה

  אריאנה מלמד
כמו כל שיריה שהפכו מזמ� , עכשיו. כאילו נחנה ג� בחוש נבואי, כתבה, עצוב למות באמצע התמוז

 . מותה של נעמי שמריהפו� השיר הזה לקינה הפרטית על , להמנוני�

והיה לה , והיא היתה מלחינה נהדרת,  ביותר של רגשותינו הלאומיי�היא הייתה הסייסמוגר� הרגיש
עד שהמלי� יכולות היו , הכשרו� יוצא הדופ� והנדיר כל כ� לחבר בי� מלי� לבי� מנגינות בתבונה עילאית

ובכל , לעמוד בזכות עצמ� ואת המנגינות אפשר היה לבצע ללא מלי� ודבר לא נגרע משלמות� האמנותית
 . לה ג� אלה בזכות החיבורזאת התעשרו א

וטוב , את המלי� והמנגינות ניכסנו לצרכינו הפרטיי�: כ� גודל העוול שעשינו לה בחייה, כמידת האהבה
 �. שהוא הופ� לאישי ופרטי למאות אלפי אנשי� שוני� זה מזה,  שכ� זו גדולתו של פזמו� אוניברסאלי–שכ

והיו בינינו כאלה שהתרעמו על שיריה , ו� השירי� גופ�ג� ייחסנו לה כוונות פוליטיות בת, אבל כשניכסנו
אלא , לא בעצמנו תלינו את האש�. כמייצגי� איזו רוח רעה של לאומנות פרועה, ואפילו החרימו אות�

 . עכשיו מאוחר מדי לבקש את סליחתה. בשירי�

 תרבות אחת 

או כשמתעטפי� , הפרשי�או כשמתלהמי� ע� רכב האש ו, "אנחנו שנינו מאותו הכפר"וכשמזמזמי� את 
או נושאי� תפילות כחילוני� גמורי� ומבקשי� מ� האל , "חמסיני� במשלט"בתוגה רכה ומוכת חו� ע� 

על משפטי , קס� שלא יפוג במהרה"אחוזי,  אנחנו חוזרי�–ושכל שנבקש לו יהי , הטוב שלא יעקור נטוע
כולנו לבניה של תרבות אחת במקו� שהופ� את , שחומק מהגדרות, על הדבר הזה, המפתח של הישראליות

 . זה כוח שהמוות לא יכול לו. גדול כוחה של נעמי שמר במלי� מלכדות. לפזוריה� של שבטי� שוני�

נעמי שמר היתה בת לתרבות שאהבה באמת . פזמונאינו הולכי� ונעשי� עלגי� ודלי הבעה: נתחיל בלשו�
, היא לא מתחרזת בקלות יתירה. לשו� הזאתוידעה כי אהבה פירושה ג� אחריות ל, את השפה העברית

כל שיר של נעמי שמר שיתנג� . היא לא מעניקה מיופיה ומעושרה למי שאינו מוכ� ללמוד אותה לעומקה
ושל שליטה עילאית בסוגות , לחלוטי� לא מאולצת, עכשיו בזכרו� שלכ� הוא פנינה של עברית משובחת

לכת וג� שורות "שירי, מזמורי� וחרוזי איגיו�, דותהיא ידעה לכתוב קינות ובל. השירה לדורותיה�
 . אישיות שהפכו להמנוני� לאומיי�

פה והמחוללי� "אבל המנו� הוא תמיד מעשה יצירה משות� של הכותב ושל כל השרי� והלומדי� על
" ירושלי� של זהב"משעה ש. מכוו� של הכותב"וודאי לא שיר שנולד ככזה בכוונת, בריקודי הע� והזוכרי�

כשמתנחלי� שרי� . הפקיעו את המלי� לטובת המחלוקת הפוליטית בי� ימי� לבי� שמאל, כה להמנו�הפ
אנחנו נוטי� לשכוח שנעמי שמר מעול� לא סימנה את גבולות האר� הטובה , "אל נא תעקור נטוע"

 . השגתו"בקוצר, באיוולתו התרע�, על המלי� והמנגינות, מי שהתרע� וכעס עליה. בשיריה

 ת במיטבהפטריוטיו

כאלה שידעו כי היא לא נקנית ,  פע� חיו בקרבנו אנשי� רציניי� יותר ביחס� לאמנות–ובאשר למנגינות 
, כל אלה ניכרי� כמעט בכל שיר. רק בייסורי הלב של היוצר אלא ג� במשמעת קפדנית ובחקרנות תמידית

כשבמלי� היתה עליצות . גינותוג� ביכולת ליצור הרמוניה מחשבתית אמיתית בחיבורי� בי� מלי� לבי� מנ
כמו בילדי כל העול� : ג� המוסיקה יכולה לשמח אותנו, מתפרצת וחדוות נעורי� שטותית וחביבה

 ". אהובי בנה לי בית"או בתו� המושל� של , או בשירו של זמר נודד, שאומרי� זה לזה שלו�

. ש לא פחות מ� המלי�תמצאו תמיד שהמוסיקה מדריכה את הרג, ובמזמורי התפילה שלה, ובקינות
מפני שהוא מחבר בי� תפיסת , יישאר שיר קינה לאומי אפקטיבי במיוחד" אנחנו שנינו מאותו הכפר"

 ושרי� –של אר� זעירה בה כמעט כול� חיי� באותו כפר , השכול לבי� תחושת האינטימיות של מקו� קט�
 . בל מתמש�בקצב הליכה של א, כמי שהולכי� בשיירה ארוכה ועצובה לבית קברות

קחו . לזהב טהור, כאלכימאית מנוסה, היא ידעה ג� ללכוד את חולייה של התרבות הזאת ולהפו� אות�
. התבוננו מעט במלי� ותמצאו את תעשיית הנוסטלגיה הישראלית במיטבה, "חורשת האקליפטוס"את 

יליטאריז� האי� כא� תמצית מזוקקת של המ. ומה באשר לחיבורי� בי� רכב האש והפרשי� והאהבה
, ובסופו של דבר, כי בסו� השיר: הנה פטריוטיז� ישראלי במיטבו? למשל" העיר באפור"ו? הרומנטי שלנו

 אבל מהי –ונכו� שזו האחרונה קיימת רק בדמיוננו , אנחנו חוזרי� מ� העיר באפור לעיר של בתי� לבני�
 ? ותפי�א� לא הסכמה על מקורות הדמיו� המש, תרבות יחודית ומובחנת מאחרות

ואי� בינה לבי� זו הארצית והמסוכסכת והמרתקת , היא עיר שקיימת רק בדמיו�, "ירושלי� של זהב"ג� 
?  הא� באמת היה לה קל וטוב כמו בשיר–יפה וצעירה , וכשאמא באה הנה. והמסוכנת דבר וחצי דבר

� מתחילה חירותו של וודאי שכא, ודאי שלא?  רק דברי� יפי� ראו ש� העיניי�–ל בסיני "ובהאחזות הנח
וכשהיא נקרית על דרכ� , לרוב בני האד� אי� חירות כזו. הפזמונאי ושל המשורר לברוא עולמות כרצונו

את נעמי שמר אימצנו כי העניקה לנו ראייה אחרת של . במלי� ובמנגינה ה� מאמצי� את הקיי� בחדווה
מצועפת כ� שמה שלא רצינו לחשוב עליו , מעט יותר זוהרת, יו�"יפה יותר מזו של היו�. חיינו באר� הזאת
 . ונמשי� לשיר, עוד נזדקק לה. היינו זקוקי� לה מאוד. תמיד היה מוסתר

 



  'מרב יודילובי� מנעמי שמר    חברי� נפרדי�: "הקול הישראלי המרגש ביותר"
� זכות גדולה נפלה בחלקנו שבדור שלנו חיה ופעלה יוצרת ענקית כמו: "בעקבות מותהאת נעמי שמר ) שבת(הספידה הבוקר , התרבות והספורט לימור לבנת, שרת החינו
נעמי השאירה אחריה מורשת אדירה של . שהצליחה לשזור בשיריה את ציוני הדר� בחיי המדינה ולבטא בכשרו� ענק את תקומת ע� ישראל בארצו, אשה של זהב, נעמי שמר

נעמי תחסר לנו . ממלכת הזמר העברי איבדה היו� את מלכתה. יה גדלו ויגדלו עוד דורות רבי� של ישראלי� שיישאו בליב� את דמותהיצירה עברית בת אלמוות שעל ברכ
 ".יהי זכרה ברו�. מאוד

". צירת� ובעצב על פטירת�בהתפעלות מי, מעטי� האנשי� המאחדי� את הע� כולו בהערצה לאישיות�"ספד לנעמי שמר ואמר כי , שמעו� פרס, יושב ראש מפלגת העבודה
עמוקה כתחתיתה ויפת נו� , צלולה כמימיה, כ� ג� היא באה אלינו מהכינרת, כמשוררת רחל. כע� וכבודדי�, נעמי שמר לימדה אותנו לשיר ולהתאבל ולשמוח יחד", לדבריו

 ".אנו מתאבלי� ואסירי תודה בעת ובעונה אחת. מכל עבריה

אנחנו מכירי� המו� שני� ואני . "ידידה של שמר, אמר הפזמונאי אהוד מנור, " איבדתי אחות גדולה ומורת דר� ובמיוחד חברה טובה.מאוד מאוד עצוב, אני מרגיש נורא"
הדבר השפה הישראלית היתה . היא היתה הצברית הראשונה בזמר העברי וחיברה באופ� גאוני מנגינה למילי� ומילי� למנגינה", הוא אומר, "אפילו לא זוכר את ההתחלה

 הפכו אותה לקול הישראלי "מילי� בגובה העיניי� ומילי� בגובה שמעל הראש , השימוש שלה במילי� מהמקורות והחיבור שלה� למילי� מהרחוב, הכי טבעי עבורה
 ". המרגש ביותר שידענו

אני חושב שאלה ". ואתה מעבר לגדר/ בתו� שדה ירוק אני עובר  ":שה� בעיני תמצית ההווי הישראלית' אנחנו שנינו מאותו הכפר'יש שתי שורות שלנו ב"מנור הוסי� כי 
שמר זכתה להערכה מכל המבצעי� מכל . אוהב מוזיקה ואוהב עברית, הכתיבה שלה היתה מופת לכל מי שאוהב לשיר", לדברי מנור". המילי� שאומרות את כל מה שאנחנו

אני כל הזמ� אומר . השירי� של נעמי ה� נצחיי�. ה משו� שאיכות כל כ� גבוהה חוצה כל אופנה וכל סגנו�כול� התחברו אלי. מאריק איינשטיי� ועד עופר לוי, הסגנונות
 ".'נעמי שמר היא נעמי זמר והיא עד אי� גמר, 'כי אני מכור לחריזה, לעצמי

 "אהבה גדולה"

בתקופה האחרונה מכורח . תה ביננו חברות ואהבתי אותה אהבה גדולההי. זה כל כ� מצער. הכל הול� ופוחת: "הספידה אותה, רבקה מיכאלי, חברתה הטובה של שמר
אבל היא לא דיברה על . בשבת שעברה ביקרתי אותה בבית החולי� והיה ברור שזה ביקור פרידה. הנסיבות החברות הפכה לטלפונית ונעמי שמרה בקנאות על פרטיותה

תמיד דאגה לחבריה והקדישה לה� , תמיד אכפתית. היא היתה אד� נדיב בצורה מדהימה. ה אותיהיא התלוצצה והצחיק, למרות הקשיי�, לוחמנית כהרגלה, פרידה
 ".המילי� שלה והחוכמה שלה תמיד ליוו אותי. תשומת לב

זרתי אומ� והתקשרתי א, כשהתחלתי לאסו� חומרי� לאלבו� החדש, לפני כשלושה חודשי�. אבל נוצר משהו אישי ואוהב בינינו, נפגשנו מרחוק: "הזמרת דורית ראובני
אחרי מספר ימי� היא התקשרה שוב ואמרה שג� . אבל אי� לה עוד מנגינה, אבל אמרה שיש לה מילי� לשיר חדש שכתבה על איל� רמו�, היא כבר היתה חולה. אליה

בסופו .  כתב את האקורדי� כדי שאוכל ללמוד את השיר,אריאל, בנה. לא רציתי שהיא תאמ� את עצמה ותתעיי� מהנגינה, הגעתי אליה הביתה ע� הגיטרה. המנגינה כתובה
ידעתי שהיא חולה והיא ג� דיברה על המחלה בצורה . היא ניגנה ואני הקלטתי אותה. רצתה לדייק ולהעביר את השיר כמו שנוצר אצלה בראש. של דבר היא התעקשה לנג�

 ".זכרת וכואב לי שלא הספיקה לשמוע את השירהיא השאירה לי מ. אבל לא ידעתי שימיה ספורי�, עניינית והומוריסטית

ואתה , וכשזה נגמר נסגרת הדלת, החיי� היפי� סופ� להיגמר: "שביצע עשרות משיריה, היו� הספידה הזמר. נעמי שמר אמרה בעבר שאת כל שיריה היא כותבת ליוסי בנאי
. וכעת נעמי שמר, זיקו גרציאני, אבנר חזקיהו, בה� נסי� אלוני,  האחרונות מרבי� מדינפרדתי בשני�. וזה לא קל, מרגיש שתקופה שלמה ורגשות יפי� הולכי� ונעלמי�

 .אלה היו אנשי� שיצרו ולא רק הטביעו חות�

בודה לאור� שני� ארוכות של ע. היא עשתה את זה באופ� שמעט אנשי� ידעו לעשות. זו היתה באמת אהבה, היא לא פלירטטה איתה. נעמי שמר אהבה ע� השפה העברית"
זה . שרקדה ע� המילי� סטפס,  היא היתה ישראלית גאה"השפה העברית היתה חשובה לה . ראיתי אותה שולפת בכישרו� רב את המילה הנכונה במקו� הנכו�, משותפת

שאי� , "העיר באפור"או " לה באכזיבלי ""או בשיריה שלה , שיריו של ברסנס שתרגמה לעברית, "הצוואה"ו" לא אבקש את יד�", "20אהבה בת "כ� ב. היה תענוג גדול
 ". היא ספר של�"נעמי שמר בעיני אינה ד� או פרק בתרבות הישראלית . חו� מנכסי צא� ברזל, מילי� אחרות לתאר אות�

זמרי� חייבי� לה את הקריירה שהרבה מאוד , אנחנו מאבדי� ביו� כזה את אחד מעמודי התוו� של המוזיקה הישראלית: "אומר, לה מנדל'יענק, ר אגודת אמני ישראל"יו
. א� אנו מכבדי� את צוואתה, ולאפשר לאמני� ולקהל להיפרד ממנה, אביב"רצינו להעמיד את ארונה של נעמי שמר באחד ממוסדות התרבות של תל. המקצועית שלה�

 ".זהו יו� עצוב לתרבות הישראלית. אמני ישראל מרכיני� ראש

שוקולד מנטה 'מאוחר יותר ב,ל "עבודתנו המשותפת עברה בלהקת הנח. 'רחל'"היא הראשונה שאי פע� כתבה לי שיר . 16גיל היה לי קשר אישי איתה מ: "ירדנה ארזי
היא התקשרה , כשהורי נפטרו. וזה היה רגע מפתיע ומרגש, נעמי שמר דפקה על דלתי ע� מתנה אישית, כשאלונה בתי נולדה. ובספיישלי� טלויזיוניי� ובימתיי�', מסטיק

 ".נביאה בעירה. המדינה הזו לא הכירה וספק א� תכיר יוצרת בשיעור קומה כמו של נעמי שמר. ח� וג� אז ריגשה אותי לנ
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  שיר שלנוה
  

מתו� השמחות והכאבי� הפרטיי� שלו ידע אהוד מנור לברוא חוויה קולקטיבית שהפכה לשיר של 
  אריאנה מלמד נפרדת. כולנו

 

שהיו טובות משלנו ולכ� , במלי� שלו. מותו של אהוד מנור על ככה מכה הידיעה: עד כאב, עד הלב
כשרצינו קול דובר עברית שיספר את , ובי�כשהיינו צריכי� אות� בימי� קשי� ובימי� ט, הפכו לשלנו
 . סיפור חיינו

תנה למלחיני� שידע כל כ� יפה להניח את ליבו על נייר ולתת אותו במ, האיש הזה: אבל הנה הפרדוקס
רוב אוהביו של . אישי ומיוחד רק לו לבדו ומאוד אינטימי, שלו"הרי סיפר לנו את סיפורו, ולמבצעי�

להמוני ילדי� שמחאו . רוב מעריציו לא איבדו אח צעיר ששמו יהודה. אהוד מנור לא גדלו בבנימינה
פ� המסתורי והמקסי� באו,  ובכל זאת–כפיי� וקיפצו ע� שיריו לא היתה אחות קטנה ששמה ליבי 

וכולנו . חבר כשאנשי� אמרו שלו� וחבר היה, אנחנו זוכרי� את הימי� הה�, שבו מלי� טובות נוגעות
וכולנו נצבטי� בגעגוע גדול למישהו שחייו ניטלו ממנו באיזו , הרי הולכי� יו� וליל בנתיב לא מסומ�

וולתנו אנחנו מקווי� שהוא עדיי� ובאי, והנה בג� הילדי� שלו שרי� כבר שיר חדש, מלחמה מטורפת
 .יודע ועדיי� שומע

לשבת בשנה הבאה על המרפסת ? בחיינו בעול� המסוכס� הזה, כי מה אנחנו רוצי� בס� הכל
או לחזור אל , ולהתבונ� בילדי� במשחק התופסת בי� הבית לבי� השדות, ולהתפנות לציפורי� הנודדות

בזכרונות . וקי� והמרפסת היא פאטיו והי� מזוה�ג� א� השדות כבר רח, הבתי� שנגמרו ליד הי�
ה� יפי� וטובי� כמו , אלה שמתעצמי� בכל פע� ששיר של מנור מתנג� בסביבה, הקולקטיביי� שלנו

 .בימי� הה�

 אל נשמתי, אל עורקי

מתו� השמחות . מתת האלוה שניתנה לאהוד מנור היתה מורכבת ולחלוטי� לא צפויה בחייו של יוצר
לברוא : שהוא ביסודה של התרבות העברית החדשה, יי� שלו ידע לחולל את הנס הזהוהכאבי� הפרט

שהופ� להיות שיר� הפרטי של , במילותיו חוויה קולקטיבית של שיר שמלווה אותנו לאור� שני�
אחר כ� מתאהב בו מישהו ונדמה לו כי השיר , תחילה הוא מתנג� ברדיו ומזדמז� בציבור. אוהביו

ואז הוא , והוא מנכס לעצמו את השיר ואולי חולק בו ע� אהוב או אהובה, ק בשבילונכתב ממש עליו ור
 האיש שישב ליד שולח� הכתיבה שלו ובחר את המלי� –ובדר� נשכח היוצר , "השיר שלנו"כבר 

 .כדי לנגוע, כדי שילטפו ולא יעיקו, כדי שיספרו וג� לא יסגירו, בזהירות גדולה

משוררי� גדולי� ה� אנשי� . ליבו"ר כותב בסופו של דבר מתו� ד�וכל יוצ, כל יוצר רוצה לנגוע
שלוקחי� לעצמ� חירות גדולה לערבל את הלשו� וליצור מתוכה דימויי� חדשי� ולברוא עולמות 

הוא מנכיח לנו את המציאות , במיטבו: לכותב הפזמוני� יש תפקיד שונה בחיינו. מפעימי� במלי�
אבל הוא כתב לנו את , כולנו ידענו שאי� לנו אר� אחרת. מותושאיננו יודעי� לשיר על אודותיה כ

 עד שתפקח את, עד שתחדש ימיה, אי� לי אר� אחרת: ההמנו� שאומר זאת באופ� החד ביותר שאפשר
רק "אבל , מוב� שכל אחד מאיתנו רואה את העיניי� הפקוחות באופ� שונה על פי נטיות ליבו. עיניה

 . ויפה בעיני כולנו, משות� הרי לכולנו" אל נשמתי, מילה בעברית חודרת אל עורקי

�את לי עד שאני ", אבל רק הוא כתב באומ�, הלב של אנשי� אוהבי�"וכולנו יודעי� משהו על מור
 .לכל מי שעוד ירעד, ונת� את המלי� הללו לכל מי שפחד פע�, "פוחד ועל כ� רועד כל גופי הלילה

ומי שהקשיב למנור , א עולה בוודאותימתו� המלי� ה: רהנתינה העצומה הזאת נעשתה תמיד בח� נדי
, שביקש לעשות טוב במלי� ובמנגינות וג� הצליח, ברדיו ידע שהוא היה תמיד אי של נעימות שפויה

 קצת יותר פתוחי� זה –שביקש לראות את המקו� הזה קצת פחות מסוכס� ע� עצמו ואת יושביו 
 גדולות ולא רת� את מילותיו היפות למאמ� פוליטי כזה הוא נמנע בקביעות ממחלוקות ציבוריות. לזה

, בי� אבל מתמש� לשמחה מתפרצת, הוא פשוט המשי� לכתוב בי� אופטימיות לעצב גדול. או אחר
 ואוהב אותה עד – הלשו� –והוא עשה זאת באלגנטיות המלבבת של מי ששולט לחלוטי� בכלי שלו 

לא עיוות משפטי� לטובת , ל� לא אנס חרוזי�מעו: את האהבה תמצאו בכל שיר של מנור. כלות
 .תרג� בנאמנות ובמעו� של עליצות, המוזיקה

ג� בלי , אהוד מנור משאיר אחריו שובל ענק ומלכותי של מלי� נפלאות שמתנגנות יפה כל כ� על הלשו�
 עכשיו אנחנו זוכרי� אותו דר� השירי� ובגלל השירי� ומקשיבי� לה�. עכשיו ה� שוב שלו. מוזיקה

, עכשיו ובימי� הבאי�. עכשיו אנחנו מביני� עד כמה היו מילותיו פרטיות ואינטימיות לגמרי. שוב
 . אנחנו חבי� לו תודה גדולה



  מאת זיוה שמירמאת זיוה שמירההיסטוריה לפי אלתרמן  ההיסטוריה לפי אלתרמן  ות ות מחקר ספרמחקר ספר
אך כל אחד אך כל אחד , , ""משורר לאומימשורר לאומי""ביאליק ואלתרמן זכו לתואר ביאליק ואלתרמן זכו לתואר 

" " קאנונייםקאנוניים""ביאליק נתן בשיריו הביאליק נתן בשיריו ה. . מסיבה אחרתמסיבה אחרת
ביטוי נאמן ביטוי נאמן , , דותדותבסיפוריו ובאגדותיו המעובבסיפוריו ובאגדותיו המעוב, , ""עממייםעממיים""והוה

ערך וההדיר ערך וההדיר , , הוא אסף קנייני רוח לאומייםהוא אסף קנייני רוח לאומיים; ; לרוח האומהלרוח האומה
. . משתתפיםמשתתפים--ותרם מזמנו וממרצו למפעלי ציבור רביותרם מזמנו וממרצו למפעלי ציבור רבי, , אותםאותם

ולא ולא , , לא היה אלתרמן איש רעים להתרועעלא היה אלתרמן איש רעים להתרועע, , בניגוד לביאליקבניגוד לביאליק
משורר משורר ""אך הציבור שראה בו אך הציבור שראה בו , , התראיין בכלי התקשורתהתראיין בכלי התקשורת

נטלי נטלי הבין כי אין לו מתחרה במפעל המונומהבין כי אין לו מתחרה במפעל המונומ" " לאומילאומי
בתבונה בתבונה , , שעה שעקב בהתמדהשעה שעקב בהתמדה, , שהעמיס על כתפיושהעמיס על כתפיו

, , אחר האירועים הגורליים של העם והמדינהאחר האירועים הגורליים של העם והמדינה, , ובכישרוןובכישרון
היה היה , , בזמן פרסומםבזמן פרסומם. . והאירם מזוויות ראייה מפתיעותוהאירם מזוויות ראייה מפתיעות

ובדיעבד נודע להם תפקיד ובדיעבד נודע להם תפקיד , , לטוריו תפקיד חינוכי עצוםלטוריו תפקיד חינוכי עצום
. . שאותו מטעים מרדכי נאור בספרו החדששאותו מטעים מרדכי נאור בספרו החדש, , ערךערך--תיעודי רבתיעודי רב

כי אין עוד יצירה המתעדת כי אין עוד יצירה המתעדת , , בוודאותבוודאותהיום אפשר לקבוע היום אפשר לקבוע 
את ימי המאבק לעצמאות ישראל ואת שנותיה הראשונות את ימי המאבק לעצמאות ישראל ואת שנותיה הראשונות 

כיצירת כיצירת , , בכל ריבוי צבעיהם וצלמי פניהםבכל ריבוי צבעיהם וצלמי פניהם, , של המדינהשל המדינה
  "). "). עיר היונהעיר היונה""וו" " הטור השביעיהטור השביעי("("אלתרמן אלתרמן 

  
 



        שאלות לעיו� והבנהשאלות לעיו� והבנהשאלות לעיו� והבנהשאלות לעיו� והבנה
בחרו . "המדינה שלי" ו"הארץ שלי"קיראו את הקטעים : קישון .1

ים שאתם מאוד מזדהים איתם ושניים מכל קטע שני הגד
בקבוצה ניתן לדרג את {).במידה רבה(שאינכם מסכימים איתם 

 }כל הקטע על פי סדר חשיבות או מידת הזדהות

האם אתה מסכימים . הוסיפו עוד משפטים משלכם לטקסט שלו .2
 ? מדוע? את מסקנתו

באילו תחומים כן  (?האם דעתו של קישון השתנתה עם השנים .3
  )נסו לשער מדוע? ומים פחותובאילו תח

. מפרי עטו-קראו את סיפורו של קישון וחפשו סיפורים נוספים .4
תנו ? כפי שהוא כותב" נשכנית"האם הסאטירה בימינו חדה ו

 .דוגמאות

  
  

אפשר לבחור בכל שיר שלהם מכל : [נעמי שמר ואהוד מנור .5
שכול , נוף, לאומית, אישית: תקופה ולהדגים את סוגי כתיבתם

 ? במה דומה ושונה כתיבתם]. ועוד

, להבדיל מאלתרמן ומביאליק? האם הם משוררים לאומיים .6
וחוות דעתם השפיעה על השיח " דבר העם"שנשאו את 

 ? האם גם משוררים אלו ראויים לתואר המחייב, הציבורי

לצורך שאלה זו כדאי לספק לתלמידים אוספי שירים של { .7
האם יש }יםהשניים בהם מאוזכרים גם מועדי פרסום השיר

נקודת מפנה בכתיבתם מהכתיבה הלאומית העיתונאית 
 ? לכתיבה האישית

האם יש ממשיכים ללשונם הנקיה ולהקפדתם על טהרתה של  .8
 לטיפוח לסופה המגמההגיעה ם ם מותעאו ש, השפה העברית

 ? השפה

האם יש עוד כותבים חילוניים השומרים על קשר השפה עם  .9
  . את עמדתכםנמקו? האם חשוב שיהיו? המקורות

  
כיצד ? האם מותם של אושיות תרבות משפיעה על המדינה

  ?לדעתכם תשתנה התרבות הישראלית בהעדרם
חפשו את סיפורי החיים של מובילי תרבות נוספים שנפטרו 

כיצד מזכירים ? אובדנו של מי הכי משמעותי לדעתכם...בתקופה זו
  האם ראוי לאזכר אותם גם בצורות נוספות? אישים אלה



  

  חורשת האקליפטוס 

 נעמי שמר: מילים ולחן
 

 

אז , כשאמא באה הנה יפה וצעירה
  .אבא על גבעה בנה לה בית

  חצי מאה עברה, חלפו האביבים
  .ותלתלים הפכו שיבה בינתיים

  
אבל על חוף ירדן כמו מאומה לא 

  ,קרה
  :אותה הדומיה וגם אותה התפאורה

  הסירה, הגשר, חורשת האקליפטוס
  .וח על המיםוריח המל

  
  ,בשביל הנה יורדת עדת התינוקות

  הם בירדן ישכשכו רגליים
  גדלו הילדים וכבר למדו לשחות
  .ובני הנעורים חותרים בשניים

  
  ...אבל על חוף ירדן

  
  מעבר לירדן רעמו התותחים

  והשלום חזר בסוף הקיץ
  וכל התינוקות היו לאנשים

  ושוב על הגבעה הקימו בית
  

 ...אבל על חוף ירדן

  
  

  ו יהי ל

 נעמי שמר: מילים ולחן
 

  עוד יש מפרש לבן באופק
  מול ענן שחור כבד
  .כל שנבקש לו יהי

  ואם בחלונות הערב
  אור נרות החג רועד
  .כל שנבקש לו יהי

  
  לו יהי, לו יהי
   לו יהי-אנא 

  .כל שנבקש לו יהי
  

  אם המבשר עומד בדלת
  תן מילה טובה בפיו
  כל שנבקש לו יהי

  אם נפשך למות שואלת
  מפריחה ומאסיף
  כל שנבקש לו יהי

  
  ...לו יהי, לו יהי

  
  מה קול ענות אני שומע
  קול שופר וקול תופים

  כל שנבקש לו יהי
  לו תישמע בתוך כל אלה

  גם תפילה אחת מפי
  כל שנבקש לו יהי

  
  ...לו יהי, יהילו 
  

  בתוך שכונה קטנה מוצלת
  בית קט עם גג אדום
  .כל שנבקש לו יהי

  זה סוף הקיץ סוף הדרך
  תן להם לשוב הלום
  .כל שנבקש לו יהי

  
  ...לו יהי, לו יהי

  
  ואם פתאום יזרח מאופל

  על ראשנו אור כוכב
  .כל שנבקש לו יהי

  אז תן שלווה ותן גם כוח
  לכל אלה שנאהב
  יכל שנבקש לו יה

  אנחנו מאותו הכפר 

 נעמי שמר: מילים ולחן
 

  :אנחנו שנינו מאותו הכפר
   אותה בלורית שיער,אותה קומה

   מה יש לומר-אותו חיתוך דיבור 
  הן אנחנו מאותו הכפר

  
  אנחנו שנינו מאותו הכפר
  שדה ירוק חצינו עד צואר
  בערב שבנו יחד לכיכר
  כי שנינו מאותו הכפר

  
  ובלילות שישי
  כשרוח חרישי

  בצמרות שחורות עובר
  אז אני אותך זוכר

  
  תמיד בפרדסים ובשדרות

  רותאהבנו את אותן הנע
   אין דבר- אבל בסוף אמרנו 

  זה הכל נשאר בתוך הכפר
  

  ברחנו אל אותם המקומות
  הלכנו אל אותן המלחמות
  זחלנו על קוצים ועל דרדר
  אבל שבנו יחד אל הכפר

  
  ...ובלילות שישי

  
  אני זוכר בקרב שלא נגמר

  פתאום ראיתי איך אתה נשבר
  וכשעלה השחר מן ההר

  אז אותך הבאתי אל הכפר
  

   אנחנו כאן בכפר- ה אתה רוא
  כמעט הכל נשאר אותו הדבר

  בתוך שדה ירוק אני עובר
  ואתה מעבר לגדר

  

 נעמי שמר/אין ויש 
  לנו אין נהרות אדירים

  וגשם בקיץ
  לנו אין בירות אפורות

  -וכל עשנן 
  אבל יש לנו תכלת כל השמיים
  אבל יש לנו שמש כל השנה

  
  ,לנו אין טירות אצילים

  חומות חתומות
  לנו אין יערות אפלים

  -שלכת ענבר 
  אבל יש לנו עיינות ותהומות

  גם בהר, בביקעה וגם בהר
  
  ,ראשו בעבים,  אין מגדל נישאלנו

  -לנו אין אוצר נעלם בצל הגיא 
  אבל יש לנו חלק בדוד

  נחלה בבן ישי



  

  אין לי ארץ אחרת 

  אהוד מנור: מילים
 קורין אלאל: לחן

 

 

  אין לי ארץ אחרת
  אם אדמתי בוערתגם 

  רק מילה בעברית חודרת
  אל עורקי אל נשמתי

  בגוף כואב
  בלב רעב

  .כאן הוא ביתי
  

  לא אשתוק כי ארצי
  שינתה את פניה

  לא אוותר לה אזכיר לה
  ואשיר כאן באוזניה

 עד שתפקח את עיניה

  

  אחי הצעיר יהודה 

  אהוד מנור: מילים
 יוחנן זראי: לחן

 

 

 

  ,אחי הצעיר יהודה
  ?האם אתה שומע
  ?האם אתה יודע

  השמש עוד עולה כל בוקר
  ,ואורה לבן

  ולעת ערב רוח מפזרת
  .י הגןאת על

  הגשם הראשון
  ,ירד לפני יומיים
  ,בערב יום שלישי

  ושוב אפשר לראות שמיים
בשלולית על הכביש 

  .הראשי
  

  אחי הצעיר יהודה
  ?האם אתה שומע
  ?האם אתה יודע
  בגן הילדים שלך

  ,לומדים כבר שיר חדש
  ובתיכון התלמידים
שוב מתעמלים על 

  .המגרש
  רוחות ערבית

  מייללות על המרפסת
  ,י הסתיואת כל שיר

  ,ואמא מחכה בסתר
  שאולי עוד יגיע מכתב

  אחי הצעיר יהודה
  ?האם אתה שומע
  ?האם אתה יודע

  כל חבריך הטובים
  ,נושאים דמותך עמם

  ובכל הטנקים על קווי הגבול
  אתה נמצא איתם

  ,אחי הטוב
  ,אני זוכר את שתי עיניך

  .והן פותרות חידה
  ובני הרך יפה כמוך
  . יהודה-בשמך לו אקרא 

  
  
  
  

_________________________  
  שיר עם נקי

  אהוד מנור: מילים
 מתי כספי: לחן

 

  ,ערב יום שבת
  ,שעה חמש עד שש

  וכל אחד כמעט
  .שוב מתחדש

  בכל שבעה ימים
  ,המקלחות שרות
  המים שוב חמים

  .צינורותב
  

  ,שביל באמצע שביל בצד
  .חפופים אחד אחד
  ,איזה נקיון וסדר

  .איזה יופי של מצעד
  

  ,מים וסבון
  ,חשמל דופק שעון
  ולא עושים חשבון

  .עם החשבון
  ,מי בושם לפנים

  ,וחולצת שבת יפה
  וזוג של לבנים

  .להחלפה
  

  ...שביל באמצע שביל בצד
  

  רגע של חלום
  לגוף ולנשמה

  כולם אומרים שלום
  .ומה נשמע

  אפילו גוף חורק
  ,הוא מרגיש פתאום טרי

  וכל אחד שורק
 .שיר עם נקי

  



  

 

  בשנה הבאה 

  אהוד מנור: מילים
 נורית הירש: לחן

 

 

 

  בשנה הבאה נשב על המרפסת
  .ונספור ציפורים נודדות

  ילדים בחופשה ישחקו תופסת
  .בין הבית לבין השדות

  
  עוד תראה, עוד תראה

  כמה טוב יהיה
  .בשנה הבאה, בשנה

  
  ענבים אדומים יבשילו עד הערב

  .ויוגשו צוננים לשולחן
   ישאו אל אם הדרךורוחות רדומים

  .עיתונים ישנים וענן
  

  ...עוד תראה, עוד תראה
  

  בשנה הבאה נפרוש כפות ידיים
  מול האור הניגר הלבן

  אנפה לבנה תפרוש באור כנפיים
  .והשמש תזרח בתוכן

  
  ...עוד תראה, עוד תראה

  ימי בנימינה 

  אהוד מנור: מילים
 מתי כספי: לחן

 

  מה קרה לילד שדיבר אל כוכבים
  שהמתיק סודות עם סביונים ושחפים
  -שספר כל נמש חרש ובחול נרדם 

  ? ונעלםמה קרה לו יום אחד שקם
  

  אני רוצה לחזור
  אל הימים הכי יפים שלי

  -הימים היחפים של בנימינה 
  ,הכל זרם לאט, אני זוכר, כן

  השמש לא מיהר
  ,אנשים אמרו שלום

  .חבר היה חבר
  
  "היורה ירד מחר הבט בלבנה"
  "?איך היה יבול הענבים השנה"
  ,"היכנסו הערב יש ריבה מתות גינה"
  ."ובלילה תתכסו כי תהיה צינה"
  

  ...אני רוצה לחזור
  

  אם רע לי ואם טוב, ועכשיו אם יום או ליל
  .אין לי רגע זמן לשבת ולחשוב
  לפעמים אני כמעט מדעתי יוצא
  .כל ימי אני הולך לשם ולא מוצא

  
  מה קרה לילד שנרדם בחול החם

  ?קם ונעלם, לפתע, שיום אחד


