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קהל נכבד,
אנחנו שמחים, גאים ומתרגשים לחגוג אתכם את קונצרט נעילת עונת העשור שלנו - 

תזמורת ירושלים מזרח ומערב!

את העונה החגיגית הזו אנחנו חותמים בקונצרט שכולו חגיגה של קצב ושמחה שתקשה 
עליכם להשאר ישובים בכיסאות…

והפכו לחלק  והים התיכון,  מיטב השירים שנולדו אצל השכנים שלנו, בארצות ערב 
בלתי נפרד מהפסקול הישראלי, אותם נבצע במקביל בשפת המקור ובעברית.

בקדמת הבמה שני סולנים צעירים ומלאי אנרגיה - המלך הבלתי מעורער של הז׳אנר, 
שנמצא בחיים שלנו כבר מאז שהיה ילד - שריף האחד והיחיד, ולצידו, אדווה עומר 

המוכשרת כל כך.

אנחנו מודים לכן ולכם על עונה מלאה בהתרגשות ושמחה ומצפים כבר לעשור הקרוב 
שלנו ביחד, שיחל כבר בעונה הבאה עם תכניות אמנותיות מלאות צבע.

תהנו,

תום כהן עופר אמסלם   
מנהל מוסיקלי ומנצח ראשי מנכ״ל   
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תכנית הקונצרט: 

•  אחלאם פנאן - احالم فنان )חלומות האמן( - יצירה אינסטרומנטלית 
מאת אברהם דוד הכהן. סולן: זיוואר בהלול

•  זחמה יא דוניא - زحمه يا دنيا )רונה שלי רונה( - )סמיר שוקרי( 
מילים: יפית אביטן. מילים במקור לאחמד עדוויה: חסן אבו עתמאן. 

לחן: האני שנודה. ביצוע: שריף. 
•  מאווי מאווי )מאמי מאמי ( - )איציק קאלה( מילים: שלמה כישור. 

מילים ולחן במקור: אברהים טטליסס. ביצוע: שריף
רחֹו" - Υπάρχω  )אלינור( - )זוהר ארגוב( מילים: ג׳קי מקייטן.  •  "איָפּ

לחן: כריסטוס ניקולופולוס. ביצוע: אדווה עומר
•  לינדה לינדה  - ليندا ليندا - )חיים משה( מילים: אדוארד. 

לחן: TEE-SET ביצוע: אדווה עומר
שלוש מסילות - יצירה אינסטרומנטלית מאת ברי סחרוף.  •

•  Do You Love Me )דו יו לאב מי( - )שרית חדד(. מילים: הנרי. 
מילים במקור ולחן: משפחת בנדלי. ביצוע: אדווה עומר 

•  ע'ורבה - غربة ) וואי לי( -  )עומר אדם(. מילים: דורון מדלי. 
מילים במקור ולחן לשירו של פארס כארם: יאסר ג'לאל. ביצוע: אדווה עומר

•  יא חבאייבי יא ע'אייבין - يا حبايبي يا غايبي-  )פריד אלאטרש( 
מילים: מורסי ג'מיל עזיז. לחן: פריד אלאטרש. ביצוע: שריף

•  סתו· ستو  )בסבוסה( - )שריף( מילים: דני שושן. 
מילים במקור )לאחמד עדאוויה(: חסן אבו עתמאן. לחן: פארוק סלאמה. 

ביצוע: שריף 
•  "Picture"  )זה הזמן לסלוח( - )יואב יצחק( מילים ולחן: ארא דינקג'יאן. 

תרגום: יואב יצחק. ביצוע: שריף ואדווה עומר.
•  יא עוואזל פלפילו - يا عواذل فلفلوا )הקשיבו חבריי(. )שרית חדד( 

מילים: אופיר כהן. מילים במקור לפריד אלאטרש: אבו אלסעוד אלאביארי. 
לחן: פריד אלאטרש. ביצוע: שריף ואדווה עומר. 
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•  חביבי יא עיני - حبيبي يا عيني - 
מילים ולחן: ג'ורג'ס יזבק. + יא בינת א-סולטן- يا بنت السلطان - )אחמד עדאוויה( מילים: 

חסן אבו עתמאן. לחן: פארוק סלאמה. ביצוע: שריף ואדווה עומר
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תום כהן – מנצח
תום כהן, 36 ,יליד באר שבע, הוא מנצחה הראשי ומנהלה המוסיקלי 
גם  מוסיקלית  ומנהל  מנצח  ומערב.  מזרח  ירושלים  תזמורת  של 
 MED Orchestra -על התזמורת האנדלוסית מונטריאול )קנדה( וה

)בלגיה(.

 )"Gusto  El"( "מנצח, מנגן מנדולינה ומעבד עבור תזמורת "אל גוסטו
מאלג'יר. ניהל את פסטיבל מוסיקת העולם בגיברלטר בין השנים 
2011-2013 ומשמש כמנהלו האמנותי של "ערבסק" - פסטיבל עכו 

הבינלאומי למוזיקה ערבית.

כהן נחשב לבעל יכולת ייחודית להעביר את המוזיקה של צפון-אפריקה וארצות ערב 
לנגנים בעלי השכלה קלאסית מערבית, ועל כן מוזמן באופן תדיר להקים תזמורות 
במבנה הייחודי של תזמורתנו הישראלית ברחבי העולם - צרפת, קפריסין, אוזבקיסטן 

ועוד. 

ביטוי  נתן  כן,  כמו  המלך.  ובמימון  עבור  במרוקו  תזמורת  להקים  הוזמן   2016 בשנת 
טאהה,  ראשיד  חאלד,  שב  מסיאס,  אנריקו  כמו:  שמות  לצד  בעבודה  זה  לכשרונו 
אישתאר אלבינה, יסמין לוי,דימיטריס באסיס ובניצוח על תזמורות וביניהן התזמורת 

הפילהרמונית הישראלית.

בארץ, הפיק אלבומים, סינגלים והופעות חיות עבור שמות גדולים בתעשיית המוזיקה 
וביניהם: ברי סחרוף, עמיר בניון, שרית חדד, דודו טסה, אהוד בנאי, דויד ברוזה, נינט 

טייב, כנסיית השכל, עידן עמדי, עומר אדם, שמעון בוסקילה, דקלה ועוד.

מהארץ  המבצעים  גדולי  עם  עבד  והאנדלוסית  אפריקאית  הצפון  המוזיקה  בתחום 
ומחו"ל - ריימונד אבקסיס, רבי חיים לוק, אמיל זריהן, ליאור אלמליח, מוריס אלמדיוני, 

בנימין בוזגלו, נטע אלקיים, האחים קרוצ'י ועוד.

כהן הלחין את המוזיקה עבור סדרת הטלוויזיה "זגורי אימפריה” של מאור זגורי ועבור 
יוסף סידר. נחשב לאחד מנגני המנדולינה  וביניהם "הערת שוליים" של  סרטי קולנוע 
הטובים בעולם ומנגן על כלי שנבנה במיוחד בשבילו על ידי בונה הכלים הישראלי, 

בועז אלקיים.
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מתן יונה
לימודיו  את  טרומבון.  ונגן  מעבד  מלחין,  מנצח,  הוא  יונה  מתן 
המוסיקליים החל בקונסרבטוריון העירוני בפתח תקווה, בכיתתו 
של הטרומבוניסט מר אלכס צ׳יצ׳ילניצקי. עוד במסגרת זו עסק 
ומגוונים.  שונים  מוסיקליים  והרכבים  לתזמורות  ועיבוד  בנגינה 
במקביל, למד אצל מר מיכה דיוויס, נגן הטרומבון של התזמורת 
בתזמורת  העביר  הצבאי  שירותו  את  הישראלית.  הפילהרמונית 
והמעבד  המנצח  כעוזר  מכן  ולאחר  טרומבון  כנגן  ראשית  צה"ל, 
המוסיקלי של התזמורת. עם שחרורו הצבאי החל לנגן ולהופיע 

עם תזמורות והרכבים שונים בארץ ובעולם,  

מתן הוא בוגר האקדמיה למוסיקה ירושלים )זוכה פרס מצטיין דיקן הפקולטה( במסלול 
תואר ראשון בשני מקצועות ראשיים: ניצוח תזמורת בהדרכתו של ד"ר יבגני צירלין 

והלחנה בהדרכתם של ד"ר איל אדלר ופרופ' מנחם ויזנברג. 

מתן הוא חבר קבוע בתזמורת ירושלים מזרח ומערב החל משנת 2013 כנגן טרומבון. 
במסגרת התפתחותו המקצועית בתזמורת, השתלם יונה אצל מנהלה המוסיקלי מר 
תום כהן, ובשנת 2016 ערך את הופעת הבכורה שלו כמנצח, והצטרף אל צוות המנצחים 
של  "פנטזיה   - מקורית  יצירה  התזמורת  עבור  במיוחד  כתב  בנוסף,  התזמורת.  של 
מזרח ומערב" - שבוצעה בביצוע בכורה ע"י התזמורת בסדרת הקונצרטים "חביבי" 
במרץ 2018 בניצוחו, ובנוסף בוצעה במסגרת פסטיבל פסנתרים באוקטובר 2018 וגם 
במסגרת סיבוב קונצרטים של התזמורת בצרפת בנובמבר 2018 בבית האופרה של 

ניס, בקתדרלת שטרסבורג ובTheatre de la ville בפריז. 

ב"חג המחזמר 2016" שימש יונה כמעבד והמנצח של המחזמר "סוליקא" בכיכובה של 
נסרין קדרי. לאור הצלחתו, המחזמר עולה בימים אלה על במות התיאטרון בכל רחבי 

הארץ תחת הפקתו של תיאטרון באר שבע.

 "Introduction and Allegro" בדצמבר 2017, הוזמן לנצח על יצירתו של מוריס ראוול
בקונצרט הפתיחה של פסטיבל הנבל הישראלי השלישי.

שיר"  "מזמור  בקונצרט  חיפה  על התזמורת הסימפונית  לנצח  הוזמן   ,2018 בדצמבר 
שהתקיים באודיטוריום חיפה. 
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לציון הפרס השני  ראויים  ופרסים,  יונה במספר מלגות הצטיינות  זכה  לאורך השנים 
בתחרות הקומפוזיציה ע"ש מרק קופיטמן )2016(, הפרס הראשון בתחרות הארצית 
השנייה בקומפוזיציה מטעם הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה ת"א )2017(, פרס מצטיין 
 The Siday Fellowship" דיקן הפקולטה לניצוח והלחנה, מלגת הצטיינות ליוצרים מטעם
."The Goldberg Charitable Trust"  ומלגת הצטיינות מטעם ”for Musical Creativity

תזמורת  ומערב,  מזרח  ירושלים  תזמורת  ע"י:  השאר  בין  בוצעו  ועיבודיו  יצירותיו 
הקאמרטה הישראלית ירושלים, אנסמבל "מיתר", אנסמבל "טרמולו" ועוד.
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שריף
שריף, ובשמו הפרטי מייק שרוף, בן 39 גדל בעוספיא, והחל את 
כישרונות צעירים  הקריירה כנער הפלא הדרוזי ב-1986 בתחרות 
מקומית, שממנה המשיך לתוכנית "כוכבי המחר" )תוכנית כישרונות 
אז  שהיה  הראשון  בערוץ  שודרה  אשר  הערבית  בשפה  צעירים 
ערוץ הטלוויזיה היחיד בישראל(. לאחר התוכנית פנה למשפחתו 
חסותו.  תחת  הילד  את  לקחת  וביקש  קיסר  יהודה  הגיטריסט 

המשפחה הסכימה ושריף, בעודו בן 7, עבר לתל אביב. 

האלבומים  )שלושת  הראשונים  אלבומיו  את  הפיק  קיסר  יהודה 
כאמרגנו של שריף. הלהיט שפרסם את שריף  ושימש   )1992 יצאו בשנת  הראשונים 
היה "בסבוסה" )מהאלבום הראשון(, שעד היום הוא השיר הכי מוכר של שריף. מאוחר 
יותר שריף החליט להחליף אמרגן ועבר למפיק אבי גואטה, שהפיק עבורו ארבעה 
אלבומים. כעבור זמן קצר לקח תחת חסותו אבי גואטה את הזמרת שרית חדד שרק 

החלה את הקריירה המוזיקלית שלה, בתור זמרת החימום של שריף.

את השיר  וכלל  ב-1994  שיצא  לאמא"  "באהבה  סימן",  לי  "תני  היו  אלבומיו  בין שאר 
"וואלה מרה" )שיר בערבית, במקור של הזמר הלבנוני מלחם ברכאת(, "הופעה חיה 
בירדן", "נולדתי לשיר", "אהבה תמימה" ו-"שר זוהר ארגוב" )אלבום קאברים לשיריו של 

זוהר ארגוב שיצא גם בשם "הזוהר לארגוב"(.

שריף ושרית חדד הקליטו שני דואטים: "לא ראוי לאהבה" )שיר על פי לחן טורקי, במקור 
של הזמרת לינט( ו"שלום חבר" שהוקלט ב-1995 לאחר רצח יצחק רבין. הצלחתו של 

שריף הייתה גדולה והוא אף הופיע מול מלך ירדן בשנת 1996.

את  והוציא  בר  מינו  האמרגן  עם  חוזה  שריף  חתם  גואטה  עם  החוזה  סיום  לאחר 
האלבומים "חפלה עם שריף" ו"לאהוב". שיר הנושא באלבום האחרון היה דואט עם 

זהבה בן. שנה לאחר מכן הוציא את האלבום "לאורך הדרך".

"מג'נון" בשיתוף  "האושר שלי" הכולל את הלהיט  הוציא שריף את האלבום  ב-2007 
פעולה עם הראפר מסיקה, ואת השירים "למה את כועסת", "מתגעגע" ו"ג'יני ג'יני" )שיר 

בערבית, במקור של הזמר הלבנוני ראע'ב עלאמה(.

ב-2008 הוציא שני סינגלים נוספים "ג'מילה", "אוהב אותך". ב-2009 הוציא סינגלים נוספים 
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"קצת רומנטי", "אני נשבע", "מבולבל". ב-2010 הוציא שני סינגלים נוספים "מאמי'לה" 
ו"את תהיי מלכה".ב-8 בדצמבר 2010 הוציא שריף את האלבום ה-14 שנקרא "את תהיי 

מלכה".

ב-2012 עבר שריף לניהולו של האמרגן ישראל בונדק, והוציא דואט עם אתי לוי בשם 
"גבר בלי מילה" אשר זכה להצלחה רבה. ב-2013 הוציא שריף שיר מתוך אלבומו החדש 
שיצא בקרוב ששמו "שריף אוהב", וכן החל לשדר תוכנית רדיו יומית ברדיו 99.5 "חם 
אש". ב-2014 שחרר שריף את אלבומו ה-21 ששמו "אחלה חפלה עם שריף 2", אלבום 

מחרוזות בעיבודו של אורחן טורק.

ב-2015 הוציא דואט עם דודו אהרון בשם "הכל קורה בתל אביב" אשר כבש את מצעד 
הפזמונים הישראלי ויצא לאור באלבום טרמינל 3 של אהרון, ובנוסף שיתף פעולה עם 
ניהולו. בנוסף, ב-2015 הוציא סינגל חדש,  אייל מלכא וחתם על חוזה תחת  האמרגן 
"להרים ת'מצב רוח". ב-2016 הוציא סינגל חדש, "מחרוזת יאללה חתונה" ולאחר מכן 

הוציא סינגלים נוספים בשם "ממשיכה לבד" ו"לדבר עם העיניים".

ב-2018 עזב שריף את אייל מלכא ועבר לניהולו של המנהל איתמר כהן.

בימים אלה חורש את הארץ בסבב הופעות, והחל מחודש יוני מתחיל סבב הופעות 
עם תזמורת ירושלים מזרח ומערב המונה כ-35 נגנים בהופעות בהיכלי תרבות ברחבי 

הארץ יחד עם הזמרת אדווה עומר ועוד... 
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אדווה עומר 
אדווה עומר פרצה לחיינו בדואט המשותף שלה עם הזמר דודו 
אהרון בתוכנית "הכוכב הבא לאירווזיון" וצימררה את כולנו בקולה 
המרגש. מאז שמה לא מפסיק להיות מדובר בתעשיית המוסיקה 
כדי להישאר  ישראל, אחת שכאן  כזמרת הבאה של  הישראלית 

לעוד הרבה מאוד שנים. 
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נגן אורח )קלידים(: זיוואר בהלול 
 , זיוואר הוא פסנתרן  ומוזיקאי במקצועו.  זיוואר בהלול הוא אמן 
הפקות  במגוון  ומלחין.   השתתף  מוזיקלי  מעבד  קלידן, שחקן, 
היתר השתתף  בין  מפורסמים.  לזמרים  ובחו"ל  בארץ  מוזיקליות 

בפרויקט העולמי של המוזיקאי קוטימן. 

כתב מוזיקה למספר הצגות )"הערבי האחרון", קברט על חייו של 
פריד אלאטרש ועוד(, סדרות טלוויזיה, סרטים וכדומה.

כיום הוא משתתף בסבב קונצרטים עם הזמר זיו יחזקאל. בנוסף, 
הוא נמנה על אחד מנגני הרכב להקת "עאג'ר", וכן משתתף כשחקן 

במספר הצגות, סדרות וסרטים. 
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1. אחלאם פנאן - احالم فنان )חלומות האמן(
יצירה אינסטרומנטלית מאת אברהם דוד הכהן. סולן: זיוואר בהלול

אברהם דוד הכהן נולד בשנת  1926 בבגדאד למשפחה של מוזיקאים יהודים ונפטר 
בשנת 1994. דוד היה מבכירי נגני הקאנון בארץ. כשעלה לארץ ניגן בקול ישראל  ועבד 
עם זמרים מפורסמים כמו: ג'ו עמר, זוהר ארגוב ועוד. דוד היה חבר בלהקת המחול 
"ענבל" והלחין מעל 100 לחנים והמפורסמים שבהם: "עוד יום יבוא", שכתב יורם טהר 
לב, "המלאך הטוב יופיע" ללילית נגר ועוד. הוא היה מורהו של משה אביכזר, אביו של 
אליהו אביכזר, הנגן הראשי של 'תזמורת ירושלים מזרח ומערב', שאף זכה לקבל ממנו 

קאנון.

2. זחמה יא דוניא - زحمه يا دنيا
)רונה שלי רונה( - )סמיר שוקרי(

מילים: יפית אביטן. מילים במקור לאחמד עדוויה: חסן אבו עתמאן.
לחן: האני שנודה. ביצוע: שריף. 

גרסה מסוימת סמיר שוקרי  לפי  סמיר שוקרי.  הוא שירו של  רונה"  "רונה שלי  השיר 
מספר שכתב את השיר בזמן ששהה בחו"ל, באיזור זמן אחר, ורצה להתקשר לביתו, 

רונה, שנשארה בישראל. )"שעון מראה שלוש. מתי, מתי כבר שמונה?"(

כמו מוזיקאים רבים בז'אנר הים-תיכוני, גם סמיר שוקרי ייחס את הלחן למקור "עממי", 
אך למעשה המקור הוא השיר "זאחמה יא דוניה" )زحمه يا دنيا( של הזמר המצרי אחמד 

עדאוויה, שכתב לו חסן אבו עתמאן והלחין האני שנודה. 

אחמד עדויה שיחק ושר ב-18 סרטים, הופיע בעולם הערבי ומחוצה לו. בשיריו שילב 
ביקורת  להעביר  וכדי  הפועלים  ואת הסלנג של מעמד  קהיר  את שפת הרחוב של 
על מעמד הביניים השתמש במשחקי מילים בשיריו. אחמד עדוויה גדל בשכונת עוני 
ובחגים.  דתיים  באירועים  ושר  הסולם  מתחתית  ממש  שהתחיל  מספר  הוא  בקהיר. 
בהכשרתו הוא אינסטלטור אך מהר מאוד זנח את המקצוע והפך להיות זמר השעבי 
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הגדול ביותר שמצרים ידעה. בשנות ה-90 שילב בשיריו סינטיסייזר ומכונת תופים, אך 
קיבל ביקורות רבות על אובדן האותנטיות של המוזיקה.

בשנת 1971 החל להופיע, ולפרנסתו עבד בתור מלצר. עדוויה מעולם לא למד מוזיקה, 
הידע שצבר היה משמיעה בלבד. בילדותו היה בורח מבית ספר והולך לרחוב מוחמד 
ביראת  הקשיב  שם  מצרים.  של  ביותר  הגדולים  והאמנים  המוזיקאים  גרו  שבו  עלי, 
כבוד למאסטרים הגדולים של השירה הערבית, ולפעמים גם הצטרף אליהם. הזמרים 
שהשפיעו על עדוויה היו בין היתר שפיק ג'לאל ומוחמד אלעזבי. בסוף הוא עזב את 

בית הספר ועבר לגור ברחוב הקסום ושם פיתח את הקריירה שלו.

עדוויה נהיה כוכב גדול, עם יותר מ 200 שירים, מאות מאוואלים, קונצרטים, הופעות 
והופעות פרטיות בלונדון, פריז, אמריקה, קנדה ואוסטרליה, הרבה מאוד כסף, חברת 
הפקות משלו )"עדוויאת"(, 18 סרטים, בנוסף שיריו היו נכס לרקדניות הבטן, ועדויה היה 
מופיע עם רקדניות הבטן הגדולות כמו פיפי עבדו, סוהיר זכי ועוד, ועד היום שיריו הם 
האהובים ביותר על הקהל המצרי בהופעות ריקודי הבטן וזכו לעיבודים רבים במצרים 
ואפילו בישראל. השיר "זחמה יא דוניה זחמה" הפך ל"רונה שלי רונה" של סמיר שוקרי. 
יודע  בקהיר  ומי שהיה  תנועה  פקק  הוא  "זחמה"  שלו.  הגדולים  הלהיטים  אחד  זהו 
האוכלוסין  צפיפות  על  שר  הוא  ביממה.  שעות   24 של  תנועה  לפקק  היא  שהכוונה 
בעולם, שקיים ללא מטרה וללא מנהיג, ועל תרבות הצריכה המטורפת שמביאה את 

האנשים לגור בעיר, וגורמת לצפיפות גדולה יותר. 

מהמשמעויות  חלק  במצרים.  הביניים  מעמד  על  ביקורת  קיימת  עדוויה  של  בשיריו 
הנסתרות כנראה נוצרו מהצורך של האנשים לתת לעדוויה קרדיט על כך שהוא לא רק 
זמר שעבי פשוט. עדוויה מספר שמעולם לא הביא ביקורת פוליטית בשיריו "אני רחוק 
מפוליטיקה, אני משבח את השלום, ואני שמח שאנשים מנכסים לי משמעויות רבות 

לשירים שלי אבל זה רחוק מהכוונות שלי"

עדוויה הוא הזמר המשפיע ביותר על הדור שלאחריו של זמרי השעבי כמו: חכים, 
עדאוויה  אותו.(.  ומכבדים  'הדוד'  או  'המורה'  לו  קוראים  )הם  ועוד  אסמר  אל  חסאן 
אומר: "אני אוהב את כולם, הם ילדים טובים. אני אפילו אוהב את שעבאן שהסגנון שלו 
קצת שונה", וממשיך להתגאות שבדורו היה הזמר הגדול מכולם. קיבלתי את ההכרה 
מי  אפילו  מרוצה,  ואני מאוד  אייקון  אני  אין מתחרים,  לפופולאריות שלי  לי,  שהגיעה 
שמרגיש שהשירים שלי לא לרמתו מקשיב להם בסתר" )מתוך הסטודיו של אילאיל( 



מנצח ומנהל מוסיקלי: תום כהן
בסבוסה

רונה שלי רונה )סמיר שוקרי(
מילים: יפית אביטן. 

לחן: האני שנודה 
زحمه يا دنيا / غناء: احمد عدوية

كلامت:حسن ابو عتامن
لحن: هاين شنوده

רונה שלי רונה 

רונה אותך אוהב 

אבא אלייך ישובה 

עם געגועים בלב 

הולך מכאן רונה 

חוזר לשם רונה 

משם לכאן רונה 

רונה שלי את רונה 

שעון מראה שלוש 

מתי מתי כבר שמונה 

רוצה אותך לראות 

רוצה קולך לשמוע 

קולך אלי קורא 

אי שם אני טועה 

קולך אלי קורא 

אי שם אני טועה 
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زحمه يا دنيا زحمه وتاهوا الحبايب
زحمه وال عاديش رحمه مولد وصاحبه غايب

اجي من هنا زحمه واروح هنا زحمه
هنا او هنا زحمه

زحمه يا دنيا زحمه
زحمه وانا رايح له وانا وسط الزحام

عايز يسمع واقله ما بيوصليش الكالم
بيني وبينه معاد وحريوح املعاد

اجي من هنا زحمه واروح هنا زحمه
هنا او هنا زحمه

زحمه يادنيا زحمه
زحمه ومعطالين وان رحت وما لقيتوش

اخاف اروح له تاين يف معادي وما القاهوش
كتري الناس كتري وانا عايزاركب واطري

اجي من هنا زحمه واروح هنا زحمه
هنا او هنا زحمه

زحمه يادنيا زحمه
الساعه اال تلت ومعادي معاه متنيه

ال من السكه دي رحت وال ال قي سكه تانيه
كتري الناس كتري وانا عايز اركب واطري
زحمه يا دنيا زحمه وتاهوا الحبايب

زحمه وال عاديش رحمه مولد وصاحبه غايب
اجي من هنا زحمه واروح هنا زحمه

هنا او هنا زحمه
زحمه يا دنيا زحمه
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3. מאווי מאווי )מאמי מאמי ( - )איציק קאלה(
מילים: שלמה כישור. מילים ולחן במקור: אברהים טטליסס. ביצוע: שריף

מקורו של השיר בשירו המפורסם של גדול זמרי הערבסק איברהים טטליסס "מאווי, 
קאלה  איציק  של  הוא  לשיר  ביותר  המוכר  הביצוע  כחול(.  כחול  )שפירושו  מאווי" 

שהושפע מאד מסגנון הערבסק התורכי 

Mavi Mavi Ibrahim Tatlises
מאמי איציק קלה 

מילים: שלמה כישור/ לחן: אברהים טטליסס

Yıllardır bir özlemdi
Yanıp durdu bağrımda
Tam ümidi kesmişken
Onu gördüm karşımda

 
Mavi mavi masmavi

Gözleri boncuk mavi
Bir gördüm aşık oldum

Şu gelen kimin yarı
 

Hayat denen bu yolda
Yürürken adım adım

Mutluluğu ararken
Birden ona rastladım
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לכל אדם בעולם 

ישנו אוצר נעלם. 

לא יספר לאיש עליו, 

אותו ישמור ויאהב 

ולי יש את אוצרי 

כי ידעתי - את שלי. 

מאמי, מאמי, את שלי, 

את יומי לי, את לילי. 

את הכל בעולמי, 

כמה טוב לי - את אתי. 

אוצר יפה ויקר, 

את לי תמיד העיקר 

וכל השאר כה טפל, 

עומד בצד ואפל. 

מיום שאת באת אלי, 

את עומדת מול עיני. 

מאמי, מאמי... 

הבאת אביב לחיי, 

הארת לבי ועיני. 

גאה הלב במסתרים 

על מה שאין לאחרים 

כי לי יש את אוצרי 

וידעתי - את שלי. 

מאמי, מאמי... 
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רחוֹ" -Υπάρχω )אלינור( - )זוהר ארגוב( 4. "איָפּ
מילים: ג׳קי מקייטן. לחן: כריסטוס ניקולופולוס. ביצוע: אדווה עומר

השיר "אלינור" הוא השיר הראשון באלבום השני של זוהר ארגוב שיצא ב-1980, שגם 
נקרא על שם שיר זה. יהודה קיסר, ששימש כגיטריסט של להקת "צלילי העוד" והתרשם 
נעשתה באמצעות  אלבומו הראשון. ההקלטה  את  להפיק  הציע  ארגוב,  מקולו של 
רשמקול פשוט במועדון "הברווז" ביפו. האלבום הפך להצלחה גדולה, למרות איכות 
הצליל הגרועה בה הוקלט. לאחר ההקלטה באיכות נמוכה הוקלט השיר "אלינור" שוב 
באיכות טובה יותר והפך ללהיט ענק בתחנה המרכזית הישנה של תל אביב ובארץ 

כולה, בעיקר לאחר שהופץ על ידי האחים ראובני. 

מילות השיר "אלינור" שהפך את זוהר ארגוב לכוכב ענק נכתבו על ידי ג'קי מקייטן, 
רחֹו" Υπάρχω( Ypárcho - שמשמעותו בעברית "אני  זמר, כגירסה עברית לשיר "איָפּ
קיים"( של הזמר היווני הכי מצליח, סטליוס קזנג'ידיס, בלחן של המלחין היווני המחונן 
כריסטוס ניקולופולוס. מקייטן היה המבצע המקורי ולא התלבט אם להעניק לארגוב 
בונדק.  ישראל  מספר  למלך",  ארגוב  זוהר  את  שהכתיר  זה  הוא  "מקייטן  השיר.  את 
"הוא ממש הוריד מעליו את הכתר והעביר לזוהר. לא היתה לו בעיה עם זה. אני זוכר 
שבאירועים ג'קי היה מזמין את זוהר לבמה ואומר לקהל 'קבלו את הגדול מכולם, זוהר 

ארגוב המלך'".  

סטליוס קזנג'ידיס

מיוחד  ויחס  רגישות  בעל  מחונן,  ומלחין  וירטואוז  בוזוקי  נגן   - ניקולופולוס  כריסטוס 
למלודיה, ששיריו מושרים בפי כל, ובוצעו ע"י גדולי זמרי יוון החל מסטליוס קזנג'ידיס 
גדול זמרי יוון המנוח, ולאורך השנים ע"י יורגוס דאלארס, חאריס אלקסיו, אלני ויטאלי, 
פאפאדופולו  פיצה  מקדונס,  קוסטאס  באסיס,  דימטריס  דיוניסיו,  סטרטוס  גליקריה, 
ורבים אחרים. גם בישראל להיטיו מוכרים ואהובים. ביניהם "אלינור", של זוהר ארגוב, 
"אמא אמא" ו"האסיר" של חיים משה, "קללת הים" של יהודה פוליקר, הלהיט "פומה 

פומה" ועוד. 

בגיל  יוון.  במרכז   Kamohri בעיירה  איכרים  למשפחת   1947 בשנת  נולד  ניקולופולוס 
צעיר החל לנגן באקורדיון ואת הרומן הראשון עם הבוזוקי החל כשאחיו הביא לו את 
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הכלי שאותו למד בעזרת מורה מקומי. כישרונו התגלה ,והוא החל להופיע במועדוני 
לילה ובפסטיבלים מקומיים, מנגן את כל סוגי המוסיקה היוונית: מ"לאייקה" המודרנית, 

"דמוטיקה" המסורתית, "רבטיקה" הפופולרית ומוזיקה מאזור הים השחור.

הבוזוקי.  סודות  את  לפענח  החל  ושם  באקדמיה  ללמוד  לאתונה  הגיע   1963 בשנת 
המוסיקאי פאנוס לאטרוס שהבחין בכישרונו הגדול הכיר לו את הזמר האגדי סטליוס 
קזנג'ידיס שמיד הזמין אותו לנגן איתו. ניקולופולוס הפך במהירות לנגן הבוזוקי הראשי 
של קזנג'ידיס, והופיע אתו ברחבי העולם עד אמצע שנות השישים במועדוני לילה, 
נחשב  היום  גדולים. עד  ובפסטיבלים  ואח"כ בהופעות הגדולות בתיאטרונים  בעיקר, 
ומופיע  חדשים  שירים  ליצור  ממשיך  ביותר,  הגבוהה  מהדרגה  כבוזוקאי  ניקולופולוס 
הענקית  הצלחתו  ולמרות  רבים,  דיסקים  ומוציא  בעולם  הידועים  האולמות  במיטב 

נשאר אדם חברתי וצנוע. 
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אלינור 
זוהר ארגוב 

מילים: ג'קי מקייטן
לחן: כריסטוס ניקולופולוס

)Υπάρχω) Ypárcho

Stélios Kazantzídis

אלינור את יפה כמו מלאך

ופנייך יעידו כך

בלעדייך לא שווה לי כל העולם

אלינור אני פה לבד יושב

ועלייך רק חושב

לשנות את המזל את מוכרחה

אלי - התאכזבתי קשות,

לא ישנתי לילות

עוד תשובי אלי ונמשיך כך יחדיו

אל אותם הימים - אפורים וורודים

אלי - שלי את לעד

ואני פה לבד

יושב ועצוב

לבד וכאוב

חושב על אותם הימים שחלפו

עמוק, עמוק ופתאום מצאתי בך

חלומי להיות אתך

נערה כה מתוקה את אלינור

זה סיפור של אהבה מאכזבת

אהבה כה כואבת

שהסוף צריך להיות אינשאללה טוב

אלי - התאכזבתי קשות...
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Ipárkho
ki ośo ipa ́rkhis tha ipárkho sklav́a ti zoí sou, tha'́ kho

.ki as vadhízoume se dhroḿous khoristouś

Ipárkho
,meś' sta mat́ia sou pou klaíne

meś' sta khíli sou pou kaíne
 kai tha ipárkho sta tragoud́hia pou th'

.akouś

,Ímai tis zoiś sou o eńas
dhe me svíni kaneńas
ki an me állous milaś

ki oŕes-óres yelaś
,kata ́ vat́hos ponaś

.yiatí skéftes' emeńa

Ímai kai arkhí kai finále
kai sti skeṕsi sou vále

pos an kánis dhesmó
més' se liǵo kairó
tha khoriśis yiatí
.tha ipárkho egó

,Ipárkho 
sti khará sou kai sti lípi

i morfí mou dhe tha sou lípi
.ki oúte prókitai poté na xekhastó

Ipárkho
,més' stin tíkhi sou pou vrízis

sto mialó sou pou zalízis
.me tsigáro m' anamnísis kai piotó

...Ímai

https://lyricstranslate.com/en/yparxo-iparho-i-exist.html
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5. לינדה לינדה - ليندا ليندا - )חיים משה(
מילים: אדוארד. לחן:TEE-SET ביצוע: אדווה עומר

השיר "לינדה, לינדה", הוא אחד מנכסי צאן וברזל בזמר המזרחי הישראלי. מה שפחות 
ידוע הוא הסיפור הלא מוכר של הקלאסיקה שביצע חיים משה בשנת 1983 וחשיפת 
הגרסה הישראלית הראשונה והגנוזה בעברית לשיר המדובר. השיר הוא במקורו בכלל 
שיר הולנדי, שהקליטה להקת הפופ-רוק Tee Set, שזכורה בעיקר בשל להיטה הענק 
בשנת   .1978 בשנת  ידה  על  הוקלט    Linda השיר   .Ma Belle Ami  –  1969 משנת 
1979 הוקלט השיר בערבית על ידי הזמר הלבנוני אדוארד ובאותה שנה, הצמד סמיר 
יורק, ביצעו אותו  ניו  ישראלים שהופיעו במועדוני  זמרים  ואיציק ארושס, שני  שוקרי 
בהופעותיהם, עם טקסט שחציו עברי וחציו ערבי. עם הפזמון: "לינדה לינדה יא לינדה, 

בת 16 ועוד ילדה".

לאחת ההופעות של שוקרי וארושס, הזדמן המלחין משה בן מוש, מ"צלילי הכרם". 
בן מוש, שבאותה תקופה עבד עם חיים משה, התלהב מתגובות הקהל במועדון הניו 
יורקי והציע לחיים להקליט אותו גם. בהתחלה חיים די נסוג כי הוא לא כל כך רצה 
להסתבך עם הקלטה בערבית, מה שלא היה נהוג אז, אבל בסוף הוא השתכנע וזכה 
בלהיט הפריצה שלו. הגרסה הגנוזה של סמיר שוקרי ואיציק ארושס ל"לינדה" משנת 

1979, לא יצאה מעולם על גבי תקליט או דיסק וחציה בעברית וחציה בערבית. 

הזמרת שרית חדד הוציאה גירסה עברית משלה לשיר "לינדה לינדה".
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לינדה / חיים משה

תרגום: שירה אוחיון
מילים: אדוארד
 TEE-SET :לחן

לינדה לינדה, יא לינדה

הלילה אחגוג אצלה

לינדה לינדה, יא לינדה

הלילה אחגוג אצלה

אחד ביקש את ידה

אחד התארס אתה

אחד גרם לה לסבול

לינדה לינדה, יא לינדה

הלילה אחגוג אצלה

לינדה לינדה, יא לינדה

הלילה אחגוג אצלה

יש לה תיק מלא שמות

כל יום יומיים, שמות מוכרים

אחמד בוטרוס, פאיד ומוראוס

היא משגעת אותי עם התיק שלה

אין בו את שמי

ביקשתי את שמי

אין בו את שמי

ביקשתי את שמי

החסרת את שמי, יא לינדה

לינדה לינדה, יא לינדה

הלילה אחגוג אצלה

לינדה לינדה, יא לינדה

הלילה אחגוג אצלה

אחד ביקש את ידה

אחד התארס אתה

אחד גרם לה לסבול

יש לה במחבוא שלה מלא סודות

מי היה מאמין, ילדה קטנה כזו

תסתכל אבא, יא אבא
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לינדה לינדה, יא לינדה

לייל יסהראה ענדה

לינדה לינדה יא לינדה

ליילי יסהראה ענדה

ווחאד טלבהא

ווחאד חטבהא

ווחאד אדבהא פי סינדה

לינדה לינדה, יא לינדה

לייל יסהראה ענדה

לינדה לינדה יא לינדה

ליילי יסהראה ענדה

ענדהא שאנטה כולהא אסאמי

כול או יומן מערוף אסאמי

אחמד בוטרוס, פאיד ומוראוס

ראחאת בג''ניני ענדהא שאנטה

מא פיהא איסמי

טלבהא איסמי

מא פיהא איסמי

טלבהא איסמי

דוואבתי איסמי יא לינדה

לינדה לינדה, יא לינדה

לייל יסהראה ענדה

לינדה לינדה יא לינדה

ליילי יסהראה ענדה

ווחאד טלבהא

ווחאד חטבהא

ווחאד אדבהא פי סינדה

ענדהא בסדינה כולה א'סירי

מן כאן ייסאדאק בינת א'זרירי

שופאלאק יבא, או יבא יבא



מנצח ומנהל מוסיקלי: תום כהן
בסבוסה
לינדה / שרית חדד

HANREE.El Tawil Samir :מילים
 El Tawil Samir :לחן

ليندا ليندا / ادوارد

ים פתוח שמש רוח

ולינדה באותו איפור מרוח

לא אכפת לה יש לה מצב רוח

וחשק למתוק ואז מלוח

אחד עזב אותה

שני ביקש ידה

ולינדה לא יודעת מה אתה

היא מחפשת אש

רוצה להתרגש

זה לא הזמן שלה להתבייש

לינדה לינדה יא לינדה

לייל יסהארה ענדה

לינדה לינדה יא לינדה

ליילי יסהארה ענדה

ווחאד טלבהא

ווחאד חטבהא

ווחאד אדבהא פי סינדה

גג פתוח שיער מתוח

כשהיא נוהגת זה קצת לא בטוח

לא אכפת לה יש לה מצב רוח

וחשק למתוק ואז מלוח

אחד עזב אותה

שני ביקש ידה

ולינדה לא יודעת מה אתה

היא מחפשת אש

רוצה להתרגש

זה לא הזמן שלה להתבייש

לינדה לינדה יא לינדה

לייל יסהארה ענדה

לינדה לינדה יא לינדה

ליילי יסהארה ענדה

ווחאד טלבהא

ווחאד חטבהא

ווחאד אדבהא פי סינדה

מה יהיה אתה?
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ليندا ليندا ياليندا الليله السهرة عندا
ليندا ليندا ياليندا الليله السهرة عندا

واحد طلبها واحد خطبها
واحد طلبها واحد خطبها

واحد عبطها من زندا

ليندا ليندا ياليندا الليله السهرة عندا
ليندا ليندا ياليندا الليله السهرة عندا

واحد طلبها واحد خطبها
واحد طلبها واحد خطبها

واحد عبطها من زندا

عندها شنطة كلها اسامي
كل يومني معروف وسامي

عندها شنطة كلها اسامي
كل يومني معروف وسامي

احمد بطرس فهد قوم ارقص

احمد بطرس فهد قوم ارقص

راح بتجنني هالشنطة
ما فيها اسمي طالبها رسمي

ما فيها اسمي طالبها رسمي
دوبتي جسمي يا ليندا

ليندا ليندا ياليندا الليله السهرة عندا

ليندا ليندا ياليندا الليله السهرة عندا

واحد طلبها واحد خطبها

واحد طلبها واحد خطبها
واحد عبطها من زندا
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 6.  שלוש מסילות -
יצירה אינסטרומנטלית מאת ברי סחרוף

ברי סחרוף – מלחין, זמר וגיטריסט. בתקשורת מכנים אותו "נסיך 
הרוק הישראלי". ֶּבִרי החל את הקריירה המקצועית שלו בלהקת 
"מינימל קומפקט" שייסד בבלגיה. הלהקה זכתה להצלחה רבה 
מולך  הוא  היום  ועד  ומאז  לישראל  חזר   1990 בשנת  באירופה. 
ומפיק מעבד  ומלחין שר  כותב  בצמרת מוסיקת הרוק בישראל. 
מוסיקאים  עם  פעולה  משתף  ובעיקר  מצליחים  ישראלים  לסרטים  פסקולים  וכותב 
אחרים. המוסיקה שלו מגּוונת והוא ידוע בנטייתו לשלב ביצירותיו נגיעות של מוזיקה 

אלקטרונית והשפעות מזרחיות.

סחרוף נולד באיזמיר שבתורכיה ועלה לישראל יחד עם הוריו כשהיה בן שלוש. סחרוף 
גר עם הוריו בשכונת רמת יוסף בת ים עליה כתב את השיר "כמה יוסי", שיצא באלבום 
"סימנים של חולשה" ומשם עברו לרמת אביב. סחרוף החל את הקריירה המוזיקלית 
שלו עוד בגיל צעיר. בגיל 16 כבר היה חבר בהרכב שנקרא "חלום קוסמי" לצד אדר 
אבישר שהיה מאוחר יותר לעיתונאי. בהמשך פגש את חברו רמי פורטיס , אף הוא 
הופיע עם הרכבים שונים במועדונים. ומשם יצאו השניים לשיתוף פעולה ארוך ופורה 

בארץ ובחו"ל.

של  "סימנים  זהב,  אלבום   -  )1991( כלום"  או  "הכל  נכללים:  שלו  הסולו  אלבומי  בין 
  -)1998( "נגיעות"  זהב,  אלבום   )1996( הירח"  על  "חם  זהב,  אלבום   -  )1994( חולשה" 
אלבום פלטינה כפולה, האחר )2001(, "אתה נמצא כאן" )2011(, ליקוטים )2016( ואלבומי 
ההופעה: "כשהגיטרה מנסרת את הלילה" פורטיסחרוף )1992(, ברי סחרוף בהופעה 

1993-2002  )2003(ו"ברי סחרוף אקוסטי")2003( 
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Do You Love Me?. 7 )דו יו לאב מי?( - )שרית חדד(.
מילים: הנרי. מילים במקור ולחן: משפחת בנדלי. ביצוע: אדווה עומר 

השיר"Do You Love Me?" הוא פרי שיתוף הפעולה בין המפיק הנרי לזמרת שרית 
חדד, מלכת הפופ הים תיכוני, שיתוף שיצר כמה מן הלהיטים הכי שמחים וקצביים 
שלה, כמו: "בחום של תל אביב", "חגיגה", "חופשיה", "בין כל הבלגן" ו "לינדה,לינדה". 

השיר הופיע באלבומה ה-20.

הרדיו  בתחנות  ההשמעות  רשימת  את  שכבש   , מי?"  לאב  יו  "דו  ללהיט  "הרעיון 
, אחרי שאחד מחבריו הראה לו קליפ  בארץ, עלה בדעתו של הנרי לגמרי במקרה 
של להקה לבנונית משנות ה-70 המאוחרות ושמה "משפחת בנדלי". "לפני כחצי שנה 
 ישבנו ערב אחד כמה חברים, מישהו אמר לי ‘בוא תשמע משהו מצחיק' ושם לי את
‘?Do You Love Me' ביוטיוב. התגלגלתי מצחוק. פתאום הבנתי שאני זוכר את השיר 
יכול להיות רעיון טוב לחדש אותו", הוא משחזר, "הצעתי  מבית אבא וחשבתי שזה 

לשרית ואבי גואטה, המנהל שלה, את הרעיון, הם התלהבו וזהו, הלכנו על זה".

 Do You Love?" הנרי הוא לא היחיד שנתקל ב"משפחת בנדלי" ברשת. הקליפ של
Me" נהפך לקטע פולחן שהתגלגל במיילים בין מוסיקאים כמו דודו טסה ועלמה זוהר, 
צרכני מוסיקה, חובבי הז'אנר או סתם שוחרי נוסטלגיה ששמחו להיזכר בלהיט הלבנוני 
תקופה  מאותה  אחרים  לקליפים  )בניגוד  לפולחן  נהפך  שהוא  לכך  הסיבה  העתיק. 
שמעלים אבק וירטואלי במרתפי יוטיוב(, טמונה ככל הנראה בהכלאה המשונה שיש 
בו בין מערב למזרח. הוא צולם על חוף ים שנראה כמו רצועה בריביירה הצרפתית - 
בתקופה שלבנון הייתה שווייץ של הים התיכון - אבל יש בו שלט בערבית שמסגיר את 
מיקומו במזרח התיכון. חברי הלהקה לבושים במכנסי פאדלפון בהתאם לצו האופנה 
המערבי והזוועתי של אותה תקופה, והבנות מסופרות כמו פארה פוסט, אבל אחת מהן 
רוקדת ריקודי בטן. לצד גיטרה חשמלית וסינתסייזר יש נוכחות חזקה של דרבוקות. 
וכמובן השיר עצמו - כאילו נכתב על ידי אדם במשבר זהות עמוק בין מזרח ומערב, או 
סתם מישהו שניסה לרקוד על כל החפלות. אולי המאמץ של "משפחת בנדלי" לחבר 
בין התרבויות נוגע ללב גם משום שהוא מוכר לנו לעייפה מהחיים בישראל ומהתרבות 

הישראלית שמנסה להתפתח תוך כדי להטוט בין קוטב לקוטב."
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ורבעי טונים, מלווים במלים  ‘?Do You Love Me' מתחיל כשיר מזרחי עם סלסולים 
בגרסת  מערבי  פופ  לכיוון  צפויה  ובלתי  חדה  פנייה  עושה  הוא  כשלפתע  באנגלית, 
שנות ה-60 העליזות עם הרבה "לה לה לה". בגרסת הכיסוי של חדד, חציו המזרחי של 
השיר שוחזר כמעט אחד לאחד ואילו חציו השני נהפך לקטע דאנס שאמור להרקיד 
גם את אחרונת הדודות האשכנזיות בחתונות הקיץ. "היינו צריכים להביא את השיר 
ל-2010", מסביר הנרי, "זה היה גם מאוד ברור שצריך פזמון בעברית ושלא שנעשה את 
כל המאוול הארוך שיש בתחילת השיר. אם היינו עושים אותו כמו בשיר המקורי זה לא 

היה עובד, הוא קצת מיושן וארוך מדי". 

משפחת בנדלי, שזוכה כעת לעדנה מחודשת בפופ הישראלי, היא משפחת מוזיקאים 
לבנונית, מעין גרסה לבנונית למשפחת ג'קסון. אבי המשפחה אדוארד בנדלי, שנולד 
הזמרת  בנדלי  דורה  בהן  בנות,  ו-9  בנים   3( ילדיו  ו-12  לבנון,  בטריפולי שבצפון  וחי 
המובילה, המייקל ג'קסון של המשפחה( הופיעו בשנת 1973 בטלוויזיה הלבנונית ומאז 

לאורך כל העשור הפכו לאחד ההרכבים המצליחים במדינה ובעולם הערבי בכלל.

באמצע שנות ה-70 החלה הלהקה להופיע כמעט בכל ערב בביירות, עד שפרצה 
הבאות  השנים  בעשר  לבנון.  לטריפולי  חזרה  אותה  והבריחה  האזרחים  מלחמת 
והופיעה  בעולם הערבי  כאחת הלהקות המצליחות  ביססה את מעמדה  המשפחה 
גם באירופה, אוסטרליה, ארצות הברית ודרום אמריקה. ב-1980 נולדה כוכבת נוספת 
אבי  פלא.  לילדת  ונחשבה  ארבע  בגיל  להופיע  החלה  היא  בנדלי.  רמי  למשפחה, 
המשפחה, שהיה בעל כישרון לשפות )הוא עסק רבות בתרגומים והיה בין הראשונים 
שתרגמו את הקוראן לאנגלית וצרפתית( תרם להצלחתה הבינלאומית של משפחתו 
עם שירים המשלבים אנגלית וצרפתית. "בשנות ה-70 המאוחרות הייתה פתיחות מאוד 
גדולה לקבל דברים מהעולם", מספר הנרי. "זה לא טבעי שלהקה לבנונית תשיר שיר 

חצי ערבי וחצי בסגנון הביטלס בכלל, אבל זה חלק מהקסם".

"הלו הלו" )"טלפון"(,  להיטי פופ נוספים של הלהקה שנהפכו לפולחן באינטרנט הם 
ו-"Shreena Breena" שנשמע בכלל כמו פסקול לסרט בוליוודי, סימנו את גל ההשפעה 

הצרפתית והאירופאית על התרבות הלבנונית באותן שנים.

חדד היא לא הישראלית הראשונה שביצעה גרסת כיסוי לבנדלים. קדמה לה ירדנה 
ארזי שהוציאה ב-1989 את האלבום "דמיון מזרחי", שכלל עשרה שירים שהתבססו על 
להיטים של גדולי הזמר הערבי, בהם מוחמד עבד אלווהב, פיירוז ו"משפחת בנדלי". 
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השיר "מה נתת לי" מאותו אלבום מבוסס על לחן של "משפחת בנדלי".

מהמילים  חלק  על  חדד שמרה  מנור,  אהוד  של  בתרגום  נעזרה  אשר  לארזי,  בניגוד 
הלועזיות שמופיעות במקור, כראוי לטרנד של ערבוב שפות שהחל באחרונה בפופ 

המזרחי. קובי פרץ ואשתר עשו זאת בלהיט "יחד".

)מתוך כתבתה של ליה פן, "הלהקה שעומדת מאחורי הלהיט החדש של שרית חדד", 
הארץ(

Do You Love Me

מה בסך הכל ביקשתי... 

שתגיד לי.... 

שאתה אוהב אותי... 

 Do you love me

 Do you need me

 Do you want me

 Do you, Do you, Do you

מה בסך הכל ביקשתי 

שתגיד אתה אוהב 

שתגיד לי מהלב 

שעלי אתה חושב 

או לה לה לה... 

 Do you love me

 Do you need me

 Do you want me

 Do you, Do you, Do you

מה בסך הכל ביקשתי 

שתגיד אתה אוהב 

שתגיד לי מהלב 

שעלי אתה חושב 

או לה לה לה…
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8. ע'ורבה - غربة ) וואי לי( - )עומר אדם(.
מילים: דורון מדלי.לחן ומילים במקור )לשיר של פארס כארם(: יאסר ג'לאל. 

ביצוע: אדווה עומר 

ג'לאל.  יאסר  הלבנוני  המוזיקאי  הוא  המקורי,  לי"  "וואי  השיר  את  והלחין  שכתב  מי 
הוא כתב לזמר פארס כארם את השיר במקור בשם "غربة )"ע'ורבה" - זרות(. הזמר 
עומר אדם אשר השתמש בלחן של יאסר, הצמיד לו מילים של דורון מדלי, זאת לצד 
מלאכת עיבוד עכשווית של רביב בן מנחם. השיר שהפך תוך שבועות בודדים ללהיט 
בארץ.  אפשרית  רחבה  בכל  כמעט  התנגן  תיכוני,  הים  הז'אנר  חובבי  בקרב  קאלט 
לאור ההצלחה של עומר אדם עם שירו החדש, החליט שריף לבצע את "וואי לי" גם 
הוא, אבל באופן שמשתווה יותר לגרסה המקורית וביצע אותו עם המילים המקוריות 

בערבית, לפי המקור הלבנוני.

המלחין הפלסטיני יאסר ג'לאל נולד בכפר הפלסטיני שפא. הוא למד לנגן בעוד כבר מגיל 
17 וחלם להיות זמר כמו הכוכב ג'ורג' וואסוף.  משום שלא מצא חברת הפקה שתאמץ 
בביירות  סטודיו  נעזר בבעל  להלחנה. בהתחלה  פנה  הוא  אותו  ותייצג  כישרונו  את 
שנחשף במקרה ללחניו. הוא התחיל עם השיר "שאלכ" של האמן אמיר ו"באחכילק ען 
חאלי" של הזמר איימן זביב, ו "חשני כלאמה" של הזמר האני אלעמרי. הוא נפטר בדמי 
ימיו בגיל 48 מהתקף לב חמור, והותיר אחריו מורשת של רבע מאה של לחנים, שכתב 
למיטב כוכבי הזמר הלבנונים ובראשם עאסי חלאני, נג'וא כארם, דיאנה חדד, רואידה 

עטיה, פארס כארם וכן לגיבור שלו, ג'ורג' וואסוף.
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וואי לי / עומר אדם 

מילים: דורון מדלי
לחן: יאסר ג'לאל

كلامت ولحن: يارس جالل الغربة / فارس كرم 
לחן: יאסר ג'לאל אלע'ורבה /פארס כארם 

כל הלילה התבלבלתי, והיה לי מעולה 

יש אחת, אמרה לי: 'ָאלּבי' ַוֲאִני רגיש לזה 

קצת שתיתי ועלה לי, עוד אחת התלהבה 

יש לי חברה בבית, לא רוצה אף בעיה 

וואי לי וואי לי וואי לי 

הבלגאן הזה שלי 

האישה שמעה הכול 

וחוסלתי כמו גדול 

חֹוֶלה,חֹוֶלה,חֹוֶלה 

את עושה אותי חולה 

אוהב את הילדה 

לא רוצה לפגוע בה 

מבטים עפים הלילה, והחום כאן עולה 

בעל-הבית השתגע, כל המועדון מלא 

בחורות הן סוג של גזע, 

משהו מיוחד כזה 

מפתות אותך ברגע , 

איך אפשר לצאת מזה? 

וואי לי וואי לי וואי לי 

הבלגאן הזה שלי 

האישה שמעה הכול 

וחוסלתי כמו גדול 

חֹוֶלה, חֹוֶלה, חֹוֶלה 

את עושה אותי חולה 

אוהב את הילדה 

לא רוצה לפגוע בה 

שום אישה לא מתחשבת, 

יש לי לב עדין, כן 

אני מבקש עיזבוני, עוד מעט גם מתחנן 

אל נא תשלחי ידיים, אני מבקש יפה 

)יש לו חברה בבית(, רק אתה אני אהיה 



מנצח ומנהל מוסיקלי: תום כהן
בסבוסה

אהיה, אהיה, אהיה 

רק אתה אני אהיה 

היא בונה על חתונה 

ַוֲאִני אוהב אותה 

וואי לי וואי לי וואי לי 

הבלגאן הזה שלי 

האישה שמעה הכול 

וחוסלתי כמו גדול

الله يلعن يب الغربة شو سوت بحايل
مره ومرمرتيل قلبي ورسقت مني الغايل
قلنا بنسافر سنتني وبرنجع عىل الضيعة

ضاع العمر وبعدوا حسني ما خلص هالبيعة

وييل وييل وييل الله يعني ايل عندوا عيله
عايش عىل الشمعه مهموم عم يتحمم بالكيله

ديل ديل ديل يا تعترييى ويا دييل
شو صاير يب هالناس كلوا عايش بالقله

شو مشتاق المي ويب واختي تكوي تيايب

اسمع يش كلمه حنيه تنسيني عزايب
سافر شب وارجع شايب تا ارتاح شويه

ارج ما باليئ الحبايب شو صعبة يا خيي
هيه هيه هيه هالدنيا هيه هيه

بيجي ناس بتميش ناس بضلها هيه هيه

ميي ميي ميي مش قادر انسا همي
متل خيال بعمري صار وصاير عمي ميش 

بدمي
ما بدي هالغربة راجع عىل الضيعة الئوين

بدي اركع بوس ترابا هاالرض الحنونه
عيش بالدنيا واتهنا وضلك عايش رايض
راحت رجعت طلعت نزلت راح تزعل 

عالفايض
جنة جنة جنة هالدنيه والله جنة

اسمع مني وريح هالبال وضلك عايش 
متهني

عني عني عني يا غربة حيل عني
فرئتي كل االحباب واخديت الغايل مني
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9. יא חבייבי יא ע'אייבין - يا حبايبي يا غايبني. )פריד אלאטרש(
מילים: מורסי ג'מיל עזיז. לחן: פריד אלאטרש. ביצוע: שריף

השיר "יא חבאייבי ע'אייבין" )פירושו בעברית: "אהוביי, אתם חסרים"(, ששר והלחין 
הזמר המצרי המפורסם פריד אלאטרש נכתב על ידי מורסי ג'מיל עזיז. 

מורסי ג'מיל עזיז הוא משורר וסופר מצרי. נולד ב 1921- בעיר זגאזיג במחוז שרקיה 
ומת בשנת 1980, בגיל 58 שנים. הוא כתב יותר מ-1000 שירים וקסידות. זכה לכינויים 
,ביניהם: חלוץ השיר המודרני, מהנדס הזמר הערבי, המשורר בן אלף השירים  רבים 
המוצלחים, צייר המילים, אבי הריאליזם בזמר הערבי, ועוד. כתב לגדולי הזמר המצרי 
כמו: פריד אלאטרש ואום כלת'ום. בין שיריו המפורסמים: 'אלף לילה ולילה' ו'סירת אל 

חוב' שכתב לאום כלת'ום.   
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يا حبايبي يا غايبني
كلامت : مرىس جميل عزيز

ألحان : فريد األطرش

הוי אהובי הנעדרים
לחן ושירה: פריד אל אטרש

מילים: מורסי ג'מיל
תרגום : שירה אוחיון

يا حبايبي يا غايبني
واحشيني يا غاليني

لو اغمض و افتح
و االقيكم جايني جايني

يا حبايبي جايني
يا حبايبي من يوم ما بعدنا
و ال يشء يف الدنيا بيسعدنا

و ال وردة بتزوق بيتنا
و ال شمعة بتنور عيدنا
يا حبايبي ايامي فداكم

ينساين الفرح و ال انساكم
و الله و كامن و الله

انا صبح وليل
ده انا صبح وليل بستناكم

يايل حيايت عشانكم حزن

وايام اصعب من لياليها
كل جراح البعد قاسيتها
وكل االم الشوق بقاسيها

يا حياة قلبي ياكل حبايبي
ازاي يجرى ده كله لقلبي
والقى الناس كلها حواليا

اال اعز حبايبي
يا حبايبي وحشتوين تعالوا

مطرحكم لسه عىل حالوا
بستنا يا حلوين

يا حبايبي يا غايبني
لو اغمض وافتح
واالقيكم جايني

يا حبايبي جايني جايني
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הו אהוביי אתם חסרים

התגעגעתי אליכם יקרים

אם אעצום ואפתח את עיניי

ואמצא אתכם באים באים

הו אהוביי אתם באים

הו אהוביי מהיום שהתרחקתם

אין דבר בעולם הזה שישמח אותנו

שום ורד שיקשט את ביתנו

אין נר זוהר בחגנו

אקריב למענכם את כל ימיי 

השמחה שכחה אותי אך אני לא שכחתי אתכם

חי אלוהים גם אלוהים יודע

שאני בוקר ולילה,

בוקר ולילה אני מחכה לכם

בגללכם חיי מלאים יגון

והימים קשים יותר מלילותיהם

כל פצעי המרחק מקשים

וכל כאבי האהבה מקשים

הו חיי לבי, הו כל אהוביי



מנצח ומנהל מוסיקלי: תום כהן
בסבוסה

איך כל זה קרה ללבי?

אני מוצא את כל האנשים סביבי

חוץ מאהוביי היקרים ביותר

הו אהובי התגעגעתי אליכם בואו

מקומכם עדיין שמור לכם

אני מחכה מתוקים

הו אהוביי הנעדרים

התגעגעתי אליכם יקרים

אם אעצום ואפתח את עיניי

ואמצא אתכם באים באים

הו אהוביי אתם באים
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10. סתו - ستو )בסבוסה( - )שריף(
מילים: דני שושן. מילים במקור לשירו של אחמד עדאוויה: חסן אבו עתמאן. 

לחן: פארוק סלאמה. ביצוע: שריף 

השיר "בסבוסה" הוא הלהיט שפרסם את שריף כ"ילד הפלא הדרוזי" ועד היום הוא 
לשיר  המילים  את   .1992 בשנת  הראשון  באלבומו  יצא  הוא  שלו.   מוכר  הכי  השיר 
כתב דני שושן.  כותב השיר, דני שושן, הוא מחלוצי הרוק הישראלים, המוכר מלהקת 
יצא לקריירה באירופה, שם הקליט שני תקליטי סולו שלו כזמר  הצ'רצ'ילים. שושן 
הנגנים הבריטים,  טובי  מנגנים  ה-80. בחלק מהשירים  ומבצע באמצע שנות  מלחין 
וביניהם הלהקה האגדית של'' ג'ו קוקר ''הגריז-בנד'', ''מל קולינס'' הסקסופונים שיותר 
מאוחר הצטרף ל''דייר-סטרייט'', ויש דואט באחד השירים של דני שושן עם הזמרת 
של להקת הפינק פלויד האגדית מ''דארק סייד'' ,''קלייר טורי''. שושן הופיע גם כאמן 
חימום לזמר ולגיטריסט הענק והאגדי ''ג'ימי הנדריקס'' במועדון סטאר-קלוב האמבורג. 
שושן היה חלק מחברי להקת "שליחי הבלוז" כשלוש שנים. כתב גם למרגלית צנעני 

את הלהיט "נערי שובה אלי". 

השיר המקורי שנקרא "סתו" )"ستو بسبستلوا بسبوسة" - סתו בסבסתלו בסבוסה( שייך 
לזמר הפופ המצרי אחמד עדאוויה. הוא הולחן ע"י פארוק סלאמה ונכתב ע"י המשורר 
והכותב המצרי חסן אבו עתמאן )1929 -  1990(, אחד המשוררים הפופולריים ביותר של 
הזמר העממי במצרים. שמו של אבו עתמאן נקשר עם שמות הזמרים מוחמד רושדי 
ואחמד עדווייה. במילותיו הוא הוסיף גוון מיוחד לפופ המצרי, שלא היה בשימוש בזמר 
המצרי לפניו. מילות שיריו מאופיינות בקלילותן וביכולת שלהן לייצר שמחה או צחוק 
כאשר מקשיבים לאחד משיריו. אולי לכך התכוון המוזיקאי הגדול, מוחמד עבד אל-
ווהאב, כשאמר על אחמד עדאוויה "זה הזמר שנשמע על ידי השוליים בציבור ונשמע 

על ידי אינטלקטואלים בחשאי". )ויקיפדיה ערבית(
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בסבוסה
מילים: דני שושן 

מילים במקור לשיר של אחמד 
עדוויה: 

חסן אבו עתמאן
לחן: פארוק סלאמה 

ستو بسبستلوا بسبوسة
غناء: احمد عدوية

كلامت:  حسن أبو عتامن
لحن : فاروق سالمة

סוכר יא סוכר בסבוסה 

הדבש שלך מה לי עשה 

אוהב אותך יא בסבוסה 

אז למה את כל כך קשה 

סוכר יא סוכר בסבוסה 

הדבש שלך מה לי עשה 

אוהב אותך יא בסבוסה 

אז למה את כל כך קשה 

בסבוסה די בסבוסה די 

בסבוסה די בסבוסה די 

אני רק בן אדם 

יאללה בסבוסה סוכר 

בלילה היא רוקדת 

בבר לא מתעייפת 

רוצה אני אליה 

אני כבר משתגע 

כי היא כבר לא יודעת 

שאני אוהב אותה 

בסבוסה די... 

סוכר יא סוכר... 

אצלה הכל בסדר 

אני לבד בחדר 

תמיד חושב עליה 
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כמה יפות עיניה 

היא עפה כמו ציפור 

תמיד בורחת מידי 

בסבוסה די…

ستو بسبستلوا بسبوسة
 بالسمن والسكر والعسل عسل وكسل يحوسة عاطل ونايم ىف العسل وستو بس ستو بس 

بوسة بالسمن والسكر والعسل ستو

طبعا مش حأكتب املوسيقى كامن 

و ستو مبسبسالوا وماما مسأيالوا 

وستو مبسبيسالوا ومامتوا مسأيالوا 

نايم وال عىل بالة وال عايز يشتغل اة اة اة اة

وستوا بس دة ستوا بس بوسة بالسمن والسكر والعسل ستوو 

ستو بسبستلوا بسبوسة بالسمن والسكر والعسل عسل وكسل يحوسة عاطل ونايم ىف العسل 
وستو بس ستو بس 
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وطبعا برضة فية موسيقى 

أنجغة يانونو انجغة ياعرض حال بدمغة افندى والصبغة تروح لو تنغسل اة اة اة 

وستو بس دة ستو بس بوسة بالسمن والسكر والعسل ستو 

ستو بسبستلوا بسبوسة بالسمن والسكر والعسل عسل وكسل يحوسة عاطل ونايم ىف العسل 
وستو بس ستو بس 

موسيقى ودندنة روشة 

خالصة ومش خالصة دة سالح من غري رصاصة الفالح ىف الدراسة وال يسد ىف عمل اة اة اة اة 

وستو بس دة ستو بس بوسة بالسمن والسكر والعسل ستو

ستو بسبستلوا بسبوسة بالسمن والسكر والعسل عسل وكسل يحوسة عاطل ونايم ىف العسل 
وستو بس ستو بس
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Picture" .11" )זה הזמן לסלוח[ - )יואב יצחק(
מילים ולחן: ארא דינקג'יאן. תרגום: יואב יצחק. ביצוע: שריף ואדווה עומר.

מקורו של השיר "זה הזמן לסלוח" של הזמר והיוצר הפורה, יואב יצחק, הוא ביצירתו 
ובוצעה במקור עם ההרכב שלו    "Picture" דינקג'יאן, שנקראת  ארא  של המוזיקאי 

.Night Ark

מנגני  לאחד  נחשב  ארמני.  אמריקאי-  מוזיקאי  הוא   )Ara Dinkjian( דינקג'יאן  ארא 
העוד המובילים בעולם ולמי שהצליח לשלב את הכלי האוריינטלי עם סגנונות והרכבים 
הופעתו  את  ארמני.  ממוצא  להורים  ג'רזי  בניו   1958 בשנת  נולד  דינקג'יאן  מערביים. 
הראשונה על במות עשה בזמן התערוכה העולמית של ניו יורק. )1964(, עת היה בן 

שש, בנגנו על דרבוקה. 

בשנת 1986 ייסד את להקתו, Night Ark, שניגנה פיוז'ן של מוזיקה מאזורי אנטליה בשילוב 
אלמנטים של ג'אז. בשנת 2002 נבחר לייצג את ארמניה בפסטיבל העוד הבינלאומי 
הראשון, שנערך בסלוניקי. בשנת 2008 בזמן שהופיע בפסטיבל ישראל, הקליט את 
אלבומו "שלום על העולם" ביחד עם נגנים מישראל, טורקיה, הרשות הפלסטינית ויוון. 

לציבור בישראל מוכרת יצירתו "Homecoming" ששימשה כנעימת הנושא של תכנית 
 ,Dinata Dinata הטלוויזיה החמישיה הקאמרית, והייתה גם להיט גדול ביוון תחת השם

.Night Ark שאף הוא בוצע במקור עם ההרכב
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זה הזמן לסלוח )יואב יצחק( 
עוד ארוכה הדרך אל האושר 

רצופה היא מכשולים רבים 

עת לחייך לשמוח גם לדמוע 

אך מה יפים יפים הם החיים 

זה הזמן לסלוח 

לוותר לשכוח 

גם אם זה קשה 

שנינו יחד את הכל עוד נשנה 

לא צריך לברוח 

את האמת למרוח 

אני ואת לא נשנה את העולם הזה 

את שתי עיני נושא אני למעלה 

מבקש תשובות לשאלות 

אין מענה ואיש גם לא יודע 

האם בסוף הדרך ניפגש 

זה הזמן לסלוח…
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12.  יא עוואזל פלפילו - يا عواذل فلفلوا )הקשיבו חברי(. 
)שרית חדד(.

מילים:אופיר כהן. מילים במקור לפריד אלאטרש: אבו אלסעוד אלאביארי. 
לחן: פריד אלאטרש. ביצוע : שריף ואדווה עומר

يا عواذل فلفلوا - נכתב בשנת 1950 על ידי אבו אלסעוד  השיר "יא עוואזל פלפלו" - 
אלאביארי ללחן של פריד אלאטרש. 

בסרט  גמאל  סאמיה  האגדית  הבטן  רקדנית  לצד  השיר  עם  לראשונה  הופיע  פריד 
اخر كدبه )"אחר כדבה" -"עוד שקר"( שגם אותו כתב אבו אל-סעוד אל-אביארי. אל-
אביארי היה תסריטאי, סופר וכותב מצרי, שנולד ב 1910- בשכונת באב אל-שאעריה 
בקהיר וכתב סרטים ושירים רבים לשחקנים וזמרים כמו: איסמעיל יאסין, מוחמד פאוזי 

ופריד אל אטרש.

זהו אחד השירים המזוהים ביותר עם פריד, אולי המפורסם שלו ביותר בקרב הקהל 
היה  ביותר  המפורסם  וחיקויים,  פרודיות  ממנו  עשו  השבעים  בשנות  שכן  הישראלי, 
המערכון של "הגשש החיוור" עם תיקי דיין )עם השם: "יא עווז אל פלפילו", כמו לכתוב 

נוח עם שבע שגיאות...(.

עואד'ל  فلفلوا.  عواذل  يا   - פלפלו  ַעַואִד'ל  יא  הוא:  השיר  שם  של  הספרותי  הכתיב 
בספרותית, או עואזל, במדוברת מצרית, הם אנשים שמַגנים, מוכיחים, נוזפים. פירוש 
כותרת השיר: ַיא ַעַואֶזל ַפְלֶפלּו היא: הו המַגּנים/המקנאים, תתפוצצו )מקנאה(!. והוא 
מלווה בתנועת יד מצרית שנועדה להרגיז. כידוע, בשירה הערבית הפניה לאהובה היא 
בד"כ בלשון זכר, מסיבות צניעות. כך כתבו ושרו פעם שירי אהבה בערבית מצרית. 

לכן כל השיר כתוב בלשון זכר אך פונה לאהובה. בהמשך מובא תרגום השיר.

הזמרת שרית חדד הוציאה גירסה עברית משלה בשם "הקשיבו חבריי" למילים שכתב 
לה אופיר כהן.
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פריד אל-אטרש 
היה זמר מלחין נגן עּוד וירטואוז ושחקן קולנוע מצרי-סורי פופולרי. נחשב לאחד היוצרים 

הבולטים במוזיקה הערבית במאה ה-20. כינויו היה "מאליכ אלעוד" )מלך העוד(. 

סוריה  בדרום  א־סווידא  שבמחוז  הדרוזים  בהר   1910 בשנת  נולד  אל־אטרש  פריד 
למשפחת נסיכים, משפחה שהייתה השלטת בהר, וראשיה היו ממנהיגי המרד האנטי־
אביו  גם  היה  הפעילים  בין  הצרפתי.  השלטון  נגד  ה-20  בשנות  קולוניאלי שהתנהל 
של פריד, פאהד אל־אטרש. אמו של פריד, עליאא' חוסיין אל־מנדר הלבנונית, נאלצה 
בראשית שנות ה-20, עם התגברות המתח בין הדרוזים לצרפתים, לברוח לקהיר עם 
שלושת ילדיה – פואד, פריד ואמאל )הלוא היא הזמרת המפורסמת אסמהאן(– מפחד 
השלטונות הצרפתיים. שנים ספורות אחר כך מת האב בסוריה, ולמשפחה לא נותר 
יותר, קיבלה המשפחה אזרחות מצרית. אמו  אלא להסתדר בכוחות עצמה. מאוחר 
שרה וניגנה בעּוד, ואף הופיעה למחייתה במועדוני לילה בקהיר, דבר שגרם לו להתעניין 
במוזיקה כבר בגיל צעיר. אל-אטרש החל לשיר באירועי בית הספר. הוא למד באקדמיה 
למוזיקה, ועבד בראשית דרכו כמלצר עד שהתגלה על ידי מדחת אסם ,שכלל אותו 
כנגן העוד ברדיו המצרי.  הוא הפך לעוזרו של המחבר המפורסם ריאד א-סונבאטי. 
בשנות ה-30, התחיל אל-אטרש את קריירת השירה המקצועית שלו כאשר עבד עבור 
תחנות רדיו פרטיות במצרים. אחר כך קיבל משרת נגן עּוד בתחנת הרדיו הממלכתית 

ומאוחר יותר אף החל לעבוד כזמר בתחנה.

הקריירה המוזיקלית של אל-אטרש נמשכה לאורך ארבעה עשורים וכללה את הלהיטים 
"עלשאן מליש ע'יירכ" ו"יא עוואזל פלפילּו", "יא גמיל, יא גמיל" ועוד. הוא הלחין מבחר 
מגוון של שירים וזכה להערכה רבה כמלחין, זמר ונגן. אל-אטרש טען כי אף שבחלק 
מיצירותיו ניכרת השפעה מוזיקלית מערבית, הוא נותר תמיד נאמן לעקרונות המוזיקה 
הערבית. אף שרוב יצירותיו רומנטיות באופיין, הוא הלחין מספר שירים דתיים ולאומיים.

אחד ממאפייניו הייחודיים של פריד אל-אטרש היה קולו. בתחילת דרכו ניחן אל-אטרש 
בקול גבוה ורך, אשר התפתח בהמשך חייו למנעד רחב יותר וצליל עמוק יותר. לאלה 
כי הזמר הנשמע בהקלטות משנות ה-30  ,קשה להאמין  מכירים את שירתו  שאינם 
התאפיינה  אל-אטרש  של  שירתו  ה-60.  משנות  בהקלטותיו  הנשמע  זמר  אותו  הוא 

,בתשוקה שניכרה בה.

הוא השתתף ב-31 סרטים ערביים, בעיקר מוזיקליים, מ-1941 ועד למותו ב-1947 נחשב 
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לאחד מהיוצרים הערבים המפורסמים והחשובים ביותר, כדוגמת עבד אל ווהאב או 
אום כלת'ום. בניגוד לחלק מהזמרים הערביים, הוא הלחין וכתב את מאות שיריו. כמו 
עבד אלחלים חאפז, אום כלת'ום, עבד אל ווהאב וזמרים אחרים, מנוגנים לחני שיריו 

בעברית למילות שירי קודש בשפה העברית.

אף אחותו אסמהאן , הייתה זמרת מפורסמת ולזמן מה הם עבדו יחדיו, עד למותה 
המסתורי בשנת 1944 לאחר שמכוניתה הידרדרה לנהר הנילוס. בשנת 1941 הם כיכבו 

בסרטם הראשון ופריד הלחין את הפסקול לסרט.

אל-אטרש סבל מבעיות לב ב-30 שנות חייו האחרונות. בשנותיו האחרונות הוא רזה 
ונקבר בקהיר,  נפטר אל-אטרש מדום לב בביירות   1947 קיצוני.ב-26 בדצמבר  באופן 

לצד אחיו ואחותו.

פריד אל-אטרש מעולם לא נישא. במהלך השנים ניהל רומנים עם נרימן צאדק, מלכת 
פאתן  המצרית  השחקנית  גמאל,  סאמיה  המצרית  הבטן  רקדנית  האחרונה,  מצרים 

חמאמה, והזמרת הישראלית מאיה קאזיביאנקה, שנפטרה לאחרונה.
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יא עוואזל פלפלו
מילים: אבו אלסעוד אלאביארי

לחן ושירה: פריד אלאטרש
תרגום שירה אוחיון

يا عواذل فلفلوا 
كلامت: ابو السعود اإلبياري

ألحان وغنا: فريد األطرش

היא אמרה לי ואמרתי לה, היא פנתה אלי ופניתי אליה 

היא באה אלי והלכתי אליה 

הוי המקנאים, תתפוצצו !

אמרו לי דברים ואמרו לה דברים

וזה גרם ביני ובינה למריבה

אך הדברים שלהם רק הגבירו את אהבתי העזה

ותשוקתה אלי גאתה, היא דרשה בשלומי

שמחתי לקבל את דרישת השלום שלה, 

וכשפגשה אותי צחקתי לה

והיא אמרה לי ואמרתי לה, היא פנתה אלי ופניתי אליה 

הוי המקנאים, תתפוצצו !

עם קרבתה ְּגֵדָלה תשוקתי אליה 

אך היא רחוקה, ואני חושש לה

אני חושש שהאנשים יתאהבו בעיניה
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וייחלו לנשק את ידיה

בידיה כל הברכה ועיניה הן התקווה

היא נשבעה לי באהבתנו, ואני גם נשבעתי לה 

הוי המקנאים, תתפוצצו!

היא אמרה לי ואמרתי לה, היא פנתה אלי ופניתי אליה 

היא באה אלי והלכתי אליה 

הוי המקנאים, תתפוצצו!

ما قال يل وقلت له ومال يل وملت له
وجاين ورحت له 
يا عواذل فلفلوا

قالوا يل كالم وقالوا له كالم
وكان بيني وبينه خصام
كالمهم زاد غرامي غرام

وفاض به الشوق بعث يل سالم
وسالمه فرحت له وقابلني ضحكت له

وقال يل وقلت له ومال يل وملت له
يا يا عواذل فلفلوا

ىف قربه يزيد حنيني إليه
وهو بعيد يا خويف عليه

أخاف للناس يحبوا عينيه
ويتمنوا يبوسوا إيديه

ىف إيديه كل الهنا وعينيه هى املنا
وحلف يل بحبنا وأنا برضه حلفت له
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يا يا عواذل فلفلوا
ما قال يل وقلت له ومال يل وملت له

وجاين ورحت له 
يا عواذل فلفلوا

הקשיבו חבריי )שרית חדד(
מילים: אופיר כהן

מילים במקור: אבו אלסעוד 
אלאביארי

לחן: פריד אלאטרש
יא עוואד'ל פלפלו

מילים: אבו אלסעוד אלאביארי

לחן ושירה: פריד אלאטרש

תעתיק עברי

הקשיבו חבריי

התאהבתי עד בלי די

נשבעתי בחיי

שאתן את כל כולי רק לנסיך שלי

ויותר לא אחפש רוצה להיכנס

אל הלב שלו ושם להישאר

ראיתי עולם וחציתי ימים 

אך כמוהו עוד אין היפה בגברים

שלחתי פרחים ואלפי חיוכים

ניסיתי הכול את כל הדכים

לו הבאתי אוצרות

וניגנתי מנגינות

גם ישנתי מול ביתו

רק לפגוש במבטו

הוא היה כל עולמי

ונדד בחלומי

הוא קיבל כל שאהב

על מגש עשוי זהב

אך הוא נעלם לו ואותי עזב

ראיתי עולם וחציתי ימים 

אך כמוהו עוד אין היפה בגברים

שלחתי פרחים ואלפי חיוכים

ניסיתי הכול את  כל הדרכים
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לו כתבתי מכתבים

והקדשתי לו שירים

הוא היה לי לחידה

רק אותו לבי ידע

את הכול נתתי לו

רק כדי להיות שלו

לא הפסקתי לחזר

לא רציתי לוותר

אך הוא לא ידע זה את לבי שלי שובר

הקשיבו חבריי

התאהבתי עד בלי די

נשבעתי בחיי

שאתן את כל כולי רק לנסיך שלי

ויותר לא אחפש רוצה להיכנס

אל הלב שלו ושם להישאר

ַמא ַקאל ִלי ּוֻקְלֶת לה, ּוַמאל ִלי ּוִמְלֶת ֹלה

ּוַגאִני ּוֻרְחֶת ֹלה, יא עואד'ל פלפלוא

ַקאלּוא ִלי ַּכַלאם, ּוַקאלּוא ֹלה ַּכַלאם 

ּוַּכאן ֵּביִני ּוֵּבינֹה ִח'ַצאם 

ַּכַלאְמהֹם ַזאד ַע'ַראִמי ַע'ַראם 

ּוַפאצ' ּבֹה ֶאלּשֹוק ַּבַעת' ִלי ַסַלאם

ּוַסַלאמֹה ְפִרְחֶת ֹלה ּוַקאַּבְלִני ְצ'ֶחְּכֶת ֹלה

ַמא ַקאל ִלי ּוֻקְלֶת לה, ּוַמאל ִלי ּוִמְלֶת ֹלה

יא עואד'ל פלפלו

 

ִפי ֻקְרּבֹה ְיִזיד ַחִניִני ִאֵליה

ּוֻהַּו ְּבִעיד ַיא ח'ֹוִפי ַעֵליה

ַאַח'אף ַלא אלַּנאס ְיִחּבּוא ֵעיֵניה

ּוִיְתַמּנּוא ְיּבּוסּוא ִאיֵדיה

ִפי ִאיֵדיה ֻּכִּל אְלַהַנא ּוֵעיֵניה ִהַּי אְלֻמַנא 

ּוְחֶלף ִלי ְּבֻחְּבנא ּוַאַנא ַּבְרצ'ֹה ְחִלְפִת ֹלה 

יא עואד'ל פלפלוא

ַמא ַקאל ִלי ּוֻקְלֶת לה, ּוַמאל ִלי ּוִמְלֶת ֹלה

ּוַגאִני ּוֻרְחֶת ֹלה, יא עואד'ל פלפלו
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13. חביבי יא עיני - حبيبي يا عيني. )מאיה יזבק(
מילים ולחן: ג'ורג'ב יזבק+ יא בינת א-סולטן- يا بنت السلطان -)אחמד עדוויה( 

 מילים: אבו עתמאן/מאמון אלשנאווי. לחן: פארוק סלאמה.
ביצוע: שריף ואדווה 

השיר "חביבי יא עיני" שייך במקור לזמרת הלבנונית מאיה יזבק, המילים והלחן חוברו 
גם  שירים  שהלחין  לבנוני  מלחין   -  1983 בשנת    Yazbec Georges יזבק-  ג'ורג'  ע"י 
לזמר הנודע ג'ורג' וואסוף. השיר זכה לקאברים רבים על ידי נורהאן, מרים פארס, ננסי 
אג'ראם, היפא ועוד והפך פופולרי מאד בקרב רקדניות מחול מזרחי. גם בארץ זכה 

לקאברים של שריף ואחרים ולגרסה של סמיר שוקרי. 

השיר "יא בנת א-סולטאן" הוא שירו של זמר הפופ המצרי אחמד עדאוויה, השיר נכתב 
לו ע"י הכותב והמשורר מאמון אלשנאווי. עדאוויה התגלה על ידי מאמון אל שאנאווי, 
הוא מספר, שאחת מהופעותיו  לגדולי הזמרים המצריים.  מילים  גדול שכתב  משורר 
התקופה  של  הגדולים  הזמרים  כל  היו  בה  שהאורחים  הולדת  יום  במסיבת  הייתה 
וביניהם: פאריד אל אטראש, פאיזה אחמד, ווארדה, עבד אלחאלים, אום כלתום ועבד 
אלוואהב. באותה מסיבה גילה אותו מאמון ואמר לו "אחמד, הקול שלך מלא בסבל, זהו 
קול של יתום. שאתה שר את המאוואל אני מתמלא בעצב ומרגיש על סף דמעות. אני 
אוהב את הקול שלך". מאמון נהיה המנהל האישי של עדוויה ואף כתב לו שירים )"כולו 
עלא כולו", "סלימתה אום חסן", "בינת אל סולטן" ועוד שירים רבים ומאוואלים יפיפיים(. 
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חביבי יא עיני 
תרגום מערבית: שירה אוחיון

حبيبي يا عيني
مايا يزبك

אהובי, עיניים שלי, עיניים שלי, הו ליילי

אתה המדיר שינה מעיני , ביום ובלילה

חי אלוהים התגעגעתי, בחיאת העיניים שלך

הו הפרידה שלנו , התגעגעתי לעיניך

בנוכחותך,  יא בו סמרה, הירח בלילה מתוק יותר

והמתיקות הזו שרק תימשך,  ונשיר יא עיני יא ליל

השירה מחיה את הנפש, מרפאת את הלב הפצוע

יאללה נרקוד ונשיר, ונחיה בגן העדן הכי יפה  

יאללה יאללה יאללה יאללה 

יאללה יא באסם.. תופף לי קצת

ואתה, יא יזבק.. נגן לי איזה תקסים

ואת, המוזיקה שלי תרקידי אותי קצת..

לפי הקצב...

לה, לה  לה, לה  לה, לה  לה, לה  

הו אהובתי, העיניים שלי.. אוי לי העיניים
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חביבי יא עיני 
סמיר שוקרי/ ג'ורג' בר

يا حبيبي يا عيني.. يا عيني يا لييل
يا مسهر عيني.. بنهاري ولييل 

والله اشتقنا.. وحياة عيونك
يا مفارقنا اشتقنا.. لعيونك

بوجودك يا بو سمره.. يحىل السهر بالليل
والحلوة بيطول عمرها.. ونغني يا عيني يا ليل 

املغنى حياة الروح.. يشفي القلب املجروح
يال نرقص ونغني.. ونعيش بأحىل جنة

يال يال يال 
يال يال يال 

يال يا باسم.. طبيل شوية
وانت يا يزبك.. قسميل شوية
وانتي يا مزيكا.. دقييل شويه

ال ال ال ال ال ال 
بتايت بتاتو.. رقصني ياهو

يا حبيبي يا عيني.. يا مسهر عيني

חביבי יא עיני, יא עייני יא ליילי

יא מסהר עיני, בנהרי וליילי

חביבי יא עיני, יא עייני יא ליילי

יא מסהר עיני, בנהרי וליילי

יא תעבני חאליק עלא רחתק

דן וואחייתאק

לוואריק ענ סחתק

יא תעבני חאליק עלא ארחתק

דן וואחייתאק לוואריק ענ סחתק

ווסיהום יא מעלמה, על עיני יא מועלם

חבאייבנא יא מעלמה, על עיני יא מועלם

שמפניה יא מעלמה, על עיני יא מועלם

אלשישה יא מעלמה, על עיני יא מועלם

ואל וויסקי יא מעלמה, על עיני יא מועלם

עמר לי יא וואד א-שישה

חות לי עליה תחשישה

עמר לי יא וואד א-שישה

חות לי עליה תחשישה

אהלן בסעדת אל ביה

נאוורתי עלינא אלבית

אהלן בסית אלהאנם

מה לק לא תישראבי ליה

יאללה, יאללה יאללה...

יאללה, יאללה יאללה...

יאללה יא חביבי, טאבלי שוואייה
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ותלאתה, תלאתה ובס!

וולמוסיקה, וואלרנא אל ראקס

ותלאתה, תלאתה ובס!

ולמוסיקה, וואלרנא אל ראקס

יאללה יא חביבי, יאללה יא עיוני

יאללה יא חביבי, יאללה יא עיוני

בת הסולטאן
אחמד עדאוויה

תרגום מערבית: שירה אוחיון
يا بنت السلطان 

הו בת הסולטאן רחמי על המסכן

המים בידייך מתוקה, ועדאוויה צמא

על גשר עבאס אנשים הולכים ובאים

הולכים ומסתכלים עלייך, מתוקה 

כמו פרי האננס

תני לי עוד, תני

המים האלו בידיך הם כמו סוכר

שלום מתוקה, שלום

ארצך כה רחוקה

רק צווי עלי ואני אבוא אלייך בהליכה 

עד מסר אלגדידה )הליופוליס(

שלום מתוקה, שלום

קשה להגיע אלייך

רק צווי עלי ואני אבוא אלייך בהליכה 

עד מסר אלגדידה )הליופוליס(

תני לי עוד, תני

המים האלו בידיך הם כמו סוכר...

הו בתם של הורים יקרים מי מתוק כמוך מי?

יופייך כמו פרי בשל ומילותייך כמו ויטמין 

הו בת היקרים מי מתוק כמוך מי?

יופייך כמו פרי בשל ומילותייך כמו ויטמין 
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תני לי עוד, תני

המים האלו בידיך הם כמו סוכר

אהובך עדוויה אוהב את אלכסנדריה

מצרים היא מולדתי ואני ממדינות ערב

אהובך עדוויה אוהב את אלכסנדריה

וקהיר היא עיר הולדתי ואני ממדינות ערב

يا بنت السلطان حني عىل الغلبان
امليه يف ايدييك يا حلوة و عدوية عطشان
عىل كوبري عباس ماشيه وماشيه الناس

ماشيه تبص علييك يا حلوة يا فروته واناناس
اديني اديني اكرت

دي امليه يف ايدك سكر

سعيده يا حلوه سعيدة
يليل بالدك بعيدة

اامري وانا اجيلك مايش ملا ملرص الجديده

سعيده يا حلوه سعيدة
ومواصالتك بعيدة

اامري وانا اجيلك مايش يا حلوة
ملا ملرص الجديده

اديني اديني اكرت
دي امليه يف ايدك سكر...

يا بنت الغاليني مني يف حالوتك مني
ياليل جاملك فاكهه وكالمك فيتامني
يا بنت الغاليني مني يف حالوتك مني

ياليل جاملك فاكهه يا حلوة وكالمك فيتامني

اديني اديني اكرت
دي امليه يف ايدك سكر

محسوبك عدويه يحب اسكندريه
ومرص دي بلدي والدول العربيه

محسوبك عدويه يحب اسكندريه
وكايرو دي بلدي والدول العربيه
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 14.  מברוק עליכ יא עריס - مربوك عيك يا عريس
+ ג׳ינא וג׳ינא - جينا وجينا

מילים ולחן: עממי עיראקי. ביצוע: שריף ואדווה 

וג'ינא )באנו( הוא שיר חתונה עממי  יא עריס" )מזל טוב, חתן(  "מברוק עליכ  השיר 
עיראקי. 

מזל טוב, חתן
תרגום מערבית : שירה אוחיון 

مربوك عليك يا عريس

מזל טוב, חתן, מזל טוב

מזל טוב, חתן, מזל טוב

המוזמנים באים לברכך,

מזל טוב, חתן, מזל טוב

מזל טוב, חתן, מזל טוב

מזל טוב, חתן, מזל טוב

המוזמנים באים לברכך,

מזל טוב, חתן, מזל טוב

הלילה הוא ליל חגך

אללה יברך אותך וירבך

הלילה הוא ליל חגך

אללה יברך אותך וירבך

אלפי ברכות

מכל אוהביך

אלפי ברכות

מכל אוהביך

הלילה הוא ליל חגך

אללה יברך אותך וירבך
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הלילה הוא ליל חגך

אללה יברך אותך וירבך

אלפי ברכות, חתן, מזל טוב.

مربوك عليك يا عريس مربوك
مربوك عليك يا عريس مربوك

املعزيم جاين يهنوك
مربوك عليك يا عريس مربوك

مربوك عليك يا عريس مربوك
مربوك عليك يا عريس مربوك

املعزيم جاين يهنوك
مربوك عليك يا عريس مربوك

الليلة دي ليلة عيدك
الله يبارك ويزيدك

الليلة دي ليلة عيدك
الله يبارك ويزيدك

الفني مربوك
ليل يحبوك

الفني مربوك
ليل يحبوك

الليلة دي ليلة عيدك
الله يبارك ويزيدك

الليلة دي ليلة عيدك
الله يبارك ويزيدك

الفني مربوك يا عريس مربوك
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באנו, ובאנו
جيئنا وجيئنا 

באנו, באנו, באנו, הבאנו את החתן ובאנו

עיניו השחורות כחול, והלילה מתוק מתוק

התפילות שלך, מוחמד, נענו וקרובינו ביקרו אותנו

הו שמחה בואי אלינו, וירח האר את לילנו

جينا وجينا وجينا جبنا العريس وجينا
كرمال عيونو الكحلة والليلة احىل واحىل

صالتك يا محمد زارونا اهالينا
يا فرحة هيل علينا ويا قمر طل علينا
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וואי לי  .15
מילים: אדווה עומר ותום כהן.

כל הלילה התבלבלתי

והיה לי מעולה

לאחד קראתי אלבי

והוא קצת רגיש לזה

קצת שתיתי ועלה לי

עוד אחד שם התלהב

לא רציתי, אך יצא לי

לשחק לו עם הלב

וואי לי וואי לי וואי

הבלאגן הזה שלי

הוא בסרט - דון ג׳ואן

ואני לא בעניין

חולה חולה חולה

אני עושה אותו חולה

לא רוצה לפגוע בו

אבל גם לא ליגוע בו

וואי לי וואי לי וואי

הבלאגן הזה שלי

הוא בסרט - דון ג׳ואן

ואני לא בעניין

וואי לי וואי לי וואי ... לי

מבטים עפים הלילה

והחום כל כך עולה

בעל הבית השתגע

כל המועדון מלא

בחורים הם סוג של גזע

משהו די פשוט כזה

נדלקים ממך ברגע

איך אפשר לצאת מזה

וואי לי וואי לי וואי

הבלאגן הזה שלי

הוא בסרט - דון ג׳ואן

ואני לא בעניין

חולה חולה חולה

אני עושה אותו חולה

לא רוצה לפגוע בו

אבל גם לא ליגוע בו

וואי לי וואי לי וואי ... לי

אף אחד אנ׳לא סופרת

אל תשחק אותה מסכן

מבקש ממני ״בואי״,
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עוד מעט גם תתחנן

אל תשלח אלי ידיים,
לא בצחוק ולא ״בכיף״

אמא מחכה בבית

רק איתה אתה תהיה

תהיה, תהיה, תהיה

רק איתה אתה תהיה

היא רוצה טוב בשבילך

ואתה אוהב אותה

וואי לי וואי לי וואי

הבלאגן הזה שלי

הוא בסרט - דון ג׳ואן

ואני לא בעניין

חולה חולה חולה

אני עושה אותו חולה

לא רוצה לפגוע בו

אבל גם לא ליגוע בו

וואי לי וואי לי וואי... לי
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צוות אומנותי
תום כהן – מנצח ראשי, מעבד ומנהל מוסיקלי

מתן יונה- מנצח
אייל מזיג – מנצח

אתי תבל – מנצחת
קארין בן יוסף – מנצחת

אלונה ממן – מנצחת
מאיר בריקסמן – מנצח

אמיל זריהן – פייטן ראשי
ר’ מאיר עטייה ז״ל – יועץ מוסיקלי )אלא 

אנדלוסית(
חיים אוחנה – ספריה ופרוייקטים

צליל העמק- הגברה ותאורה
אבי נשניבר – צילום וידיאו

אלדד תמיר - סאונד מן

חברי ועד עמותה
יו”ר – יובל רכבי

מיכל רכבי
יפה ישראלי

יעקב כהן
יורם כהן

בעלי תפקיד
עופר אמסלם –מנכ”ל

לימור אמסלם – מנהלת שיווק ומכירות
אילנה תורג׳מן – מנהלנית
עזי ירמיהו – מנהל כספים
שמעון יפרח – פרויקטים

אורי מלין – מנהלת הפקה
אוריה בראון – מנהל במה

גיא שושן- ע. מנהל במה
שירה אוחיון – מנהלת תוכן ופרוייקטים

יוכי בר, יפה אטיאס – שירות לקוחות ומנויים
איציק אלון, יפה פרץ – דיילות

ענת כהן - טלמרקטינג

כינור ראשון
 תומר עינת –

קונצרט מייסטר
ליה שרמן 

גרגורי נחימזון
יבגני בייבסקי
סופי פרדקין

טליה הרצליך

כינור שני
לודמילה גולד

לאה גדייב
אנה פורמן

ילנה זיבריאנסקי
דנה ברזן

ויולה
אדוארד קשווין

זאק אוונס
משה ג’יוואן

צ’לו
אודי ובר

לריסה לינצקי
אורלי שפירא

ג’קי פיי

קונטרבס
אלכסנדר פורמן

נאי
יצחק ונטורה

גיטרה
ג’ו טיילור
רועי צעדי

גיטרה בס
עדי גיגי

כינור ערבי
פאדל מנאע

מנדול
גלעד וקנין

עוד
אליאס וכילה
מרינה טושיץ

בנג’ו
נפתלי אברג’יל

קאנון
 אליהו אביכזר-

נגן ראשי

כלי הקשה
דניאל בלגזל

תופים
ידין אדר

דרבוקה
חיים אוחיון

גלעד אמסלם

חצוצרה
עידית מינצר

אביאור רוקח
איתמר בן יקיר

טרומבון
מתן יונה

אריאל לייקין

סקסופון
רן דוד

על הבמה
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אתונה - ירושלים 
מופע 4

צמאה לך נפשי
מופע 1

החיים שלנו בלאפה
מופע 3

דימיטריס באסיס
מארח את שרית אביטן

הארץ שהבטיחו לי 
מופע 2

לוסי איוב עמיר בניון 
ו״קהילות שרות״
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