קישור לשיר דמעות

מילים :זאב נחמה

פני קטיפה שראיתי
רוך ותמימות של פורקן נעורים
בך לגעת רציתי
ולא היו בך חיים
שמך חקוק על האבן
רק אהבה נשארה לי בלב
את עכשיו בגן עדן
ולי נשאר הכאב
אמרת שהגשם ישטוף את הדמעות
אבל הגשם הפסיק והדמעות ממשיכות
הן זולגות אל הקבר החם
יורדות בכל העולם.
מלבדך לא היתה לי
אף נערה לא אהבתי לפני
אמונים לך שמרתי
ואשמור לך גם אחרי
פני קטיפה בשמיים
לי מחייכת מבין עננים
את עוצמת עיניים
ומתכסה לך בתכריכים

לחן :זאב נחמה ותמיר קליסקי

ביצוע :אתניקס ואייל גולן

קישור לשיר לבכות לך
אני הולך לבכות לך
תהיה חזק למעלה
געגועיי כמו דלתות
שנפתחות בלילה
לנצח אחי ,אזכור אותך תמיד
וניפגש בסוף ,אתה יודע
ויש לי חברים אבל גם הם כבים
אל מול אורך המשגע
כשעצובים הולכים לים
לכן הים מלוח
וזה עצוב שלהחזיר ציוד אפשר,
לא געגוע
לנצח אחי...
וכמו הגלים אנחנו מתנפצים
אל המזח ,אל החיים...

שירי קינה מתקופתנו

מילים ולחן :אביב גפן

את השיר "לבכות לך" כתב אביב גפן לזכרו של
חברו ניר שפינר ,שנהרג בתאונת דרכים ב.1991-
גפן נתן לאריק איינשטיין לבצע את השיר ,משום
שחשב שהוא זקוק לביצוע בוגר יותר מכפי

שיוכל לבצעו בעצמו.
השיר הופיע באלבומו של איינשטיין "יש בי
אהבה" שיצא ב.1995-
ב 4-בנובמבר  1995הוזמן גפן לעצרת השלום
בכיכר רבין ,וברגע האחרון החליט לבצע את
"לבכות לך".
מספר דקות אחרי סוף השיר נורה למוות ראש
הממשלה .השיר קיבל משמעות חדשה והפך
להמנון הבלתי רשמי של נוער הנרות.

ריכוז חומרים עיבוד ועריכה  -גלית טולדו משגב

שירי קינה מתקופתנו

קישור לשיר בלוז כנעני
מאז שעזבת הרבה השתנה כאן
זהו זמן שגעון
מהומה עד אין קץ
ובכל רגע חדש
פורענות לא עלינו
והכל חי ברשת הכל מתפוצץ
ובאופק אחר על אותו דף גמרא
יושבים כל הלילה אתה ואני
שלוות עולמים
פרדס חנה-כרכור
אקליפטוס ברוח
שורק בלוז כנעני
מאז שעזבת החושך גובר כאן
האור שלך מאיר עדיין זוהר
זה סיבוב הופעות מקומי
אתה יודע
אותו שיר כאב הולך וחוזר
ובאופק אחר
סביב שולחן השבת
יושבים כולם יחד
גם אתה ואני
שלוות עולמים
פרדס חנה-כרכור
אקליפטוס בודד
שורק בלוז כנעני

קישור לשיר קשר הירח

מילים ולחן :אהוד בנאי

מאז שעזבת הרבה השתנה כאן
זה עולם אלקטרוני קצת קשה
לדבר
ומילים כמו שלך
אף אחד לא אומר כבר
הנר שלך מאיר עדיין בוער
ובאופק אחר אחרי הופעה
נעביר בסיבוב זר קוצים ריחני
שלוות עולמים
פרדס חנה כרכור
אקליפטוס ענק
שורק בלוז כנעני

מילים :אהוד מנור

"קשר הירח" הוא אמנם לא שיר קינה אך המילים "מפריד
ביננו ים" מתחברות למטאפורה "הים ביני ובינך"
– קורין אלאל סיפרה לאהוד מנור על אמא שלה ,שנסעה המון

ביצוע :קורין אלאל
לא יכולה לראות אותו,
מפריד ביננו ים.
אבל עלי וגם עליו
אותו ירח קם.

לפריז ,לבקר את המשפחה שלה .לא היו לנו בכלל קרובים
בארץ .אבא עבד המון ,ואני ואחי נשארנו לבד .אז אמא
אמרה :כשאני לא אהיה פה תסתכלו על הירח ,אני אסתכל על
הירח בפריז ,ותדעו שאנחנו מסתכלים על אותו דבר בדיוק.
אהוד לקח את זה ועיבד את זה כמו שהוא ידע.

מאז שעזבת הרבה השתנה כאן
הנר שלך מאיר עדיין בוער
השיר "בלוז כנעני" כולל רמזים רבים למאיר אריאל" :האור שלך מאיר עדיין זוהר"" ,הנר שלך מאיר עדיין בוער",
"אותו שיר כאב הולך וחוזר"" ,פרדס-חנה כרכור אבל בתכנית עם יואב קוטנר ,אמר אהוד בנאי שהשיר לאו דווקא
על מאיר אריאל ושגם יוסי אלפנט בא מכרכור

רמז נוסף בשיר ,המתייחס בעקיפין אל מאיר אריאל הוא המשפט "אקליפטוס ענק שורק בלוז כנעני" מזכיר את
האקליפטוס הענק בשיר "ארול" של מאיר אריאל .מתוך האלבום :ענה לי שנת יציאה2004 :

אחוז ירח בידו
ושים בתוך ידי,
האר עיננו ממרומים עכשיו,
ועד עלות השחר
רק הייה נא טוב אלי
כי בא לילי -
קשר הירח שלי.
חבק ירח את כתפו,
נשק לצוארי,
אמץ את שנינו אל ליבך
עכשיו.
ועד עלות השחר
רק הייה נא טוב אלי,
כי בא לילי -
קשר הירח שלי.
ריכוז חומרים עיבוד ועריכה  -גלית טולדו משגב

קישור לביצוע השיר  -להקת "הקציצות של לידיה"
הקראה של השיר בקישור

הקראה של השיר בקישור

ריכוז חומרים ,עיצוב ,עריכה ועיבוד להוראה :גלית טולדו משגב
מתוך המקורות:
פליישר ,עזרא" )1979( .הרהורים בדבר אופייה של שירת-ישראל בספרד" ,פעמים .2
פליישר ,עזרא )1994( .למהותה של שירת החול העברית בספרד ,פעמים .59

צדקה ,רינה )1988( .ראה שמש  -ספר לימוד לשירה העברית בימי הביניים ,רכס.
ריבלין ,אשר .מונחון לספרות ,ספרית פועלים.

קישור לשיר "הים ביני ובינך" מתוך :פרוייקט בן יהודה.
קישור לפרשנות השיר מתוך אתר :כפר-הנוער אלוני יצחק.

קישור למידע על השיר "בלוז כנעני"  /אהוד בנאי מתוך :וויקיפדיה.

