
קונצרט מחווה לסלימן אלמגרבי ולאלברט סוויסה

כתיבה ועריכת תוכניה: שירה אוחיון



מוגדור
קהל נכבד,

אנחנו שמחים. גאים ומתרגשים לחגוג אתכם ביחד את סיומה של עוד עונת קונצרטים 
מרגשת ומרתקת, והפעם, בקונצרט שכולו מחווה לשני ענקים, שתרומתם לחיי התרבות 
סלימן   - שמרוקו  במולדתם  והרוח  התרבות  לחיי  לתרומתם  רק  שנייה  בארץ  והרוח 

אלמגריבי ואלברט סוויסה.

בסדרה זו ״נלביש״ מיטב מלהיטיהם הגדולים ב״תלבושת חדשה״ על ידי שימוש בשפה 
המוסיקלית הייחודית שפיתחנו בתזמורת לאורך השנים.

יהיו איתנו שלושה סולנים אהובים במיוחד - הראשון, הקונטרה טנור בעל היכולת 
נטע אלקיים, שכמו  והיוצרת  לצידו הזמרת  זריהן.  - אמיל  כמוה  עוד  הקולית שאין 
באירופה  בארץ,  מרשימה  קריירה  מנהלת  היא,  גם  כך  שהזכרנו  האגדיות  הדמויות 
ובמרוקו במקביל . ואחרון חביב, זמר שבעצם הווייתו מקפל רבים מהערכים שעליהם 
מושתתת התזמורת שלנו - יהודי, החי ויוצר במרוקו המוסלמית, בשלל שפות וביניהן 
ערבית צרפתית ועברית, ולא חווה בכך שום סתירה, אלא בדיוק להפך… מכבד אותנו 

כוכב ענק, נצר לשושלת מוסיקאים ידועה - מקסים קרוצ׳י.

זו גם הזדמנות נהדרת לבשר לכם, שבמסגרת המסע המוסיקלי, החברתי והגיאוגרפי 
הרפרטואר  ובתוכה  התרבות  האחרונות,  בשנים  וחבריה  התזמורת  על  שעובר 
המוסיקלי הרחב והמאתגר יחד עם קביעת מקום הקבע של התזמורת בעיר  הקודש - 
ירושלים,  אשר ממנה אנו שואבים השראה רב תרבותית , הביאנו לתובנה שהתזמורת 
לצד  המזרחית  הקלאסית  המוסיקה  את  לתזמורת  שמנגנת  למעשה    הלכה  הפכה 

תמהיל תרבות מערבי היוצרים יחד סוג של מוסיקה היכולה להיווצר רק בישראל.

 צועדים קדימה… 

החל מהעונה הבאה התזמורת תקרא בשם חדש, ויהי שמה בישראל ובעולם -  תזמורת 
ירושלים מזרח ומערב.

אנחנו מודים לכם על התמיכה והאהבה, ההתפתחות הזו היא לא רק בשבילכם, היא 
גם בזכותכם. ועל כן, תודתנו מקרב לב, והתחייבותנו להמשיך ולעשות את הטוב ביותר 

שאנחנו יכולים בכדי לגעת בכם.

בברכה,

עופר אמסלם  תום כהן

מנצח ראשי ומנהל מוסיקלי מנכ״ל  



מוגדור
קונצרט "מוגדור" - רפרטואר

1. ווארזאזאת

2. מחרוזת רמל מיה: יא סידי דיאן - אלברט סויסה. בעד אלוולפ ולמחבה / קולי עלאש 

כוויתני / סולי יא זהרה - סלימן אלמגרבי. ביצוע:  אמיל זריהן

סויסה.  עקלי מעאכ- אלברט   / סלימן אלמגריבי   - ננסאכ  מוחאל  זידאן:  מחרוזת   .3

ביצוע: נטע אלקיים

ביצוע:   - סלימן אלמגרבי.  / טוולת אל ע׳ריבה  מחרוזת סיכא: קאלבי צבאר דיים   .4

נטע אלקיים

5.  בטייחי - "כפר ילדותי" - יצירה אינסטרומנטלית מאת חיים אוחנה.

6. מחרוזת סחלי: ע׳ריב בלא וואלי / יא סידי טאלב -סלימן אלמגרבי. ביצוע: נפתלי 

אברג׳ל

7. מחרוזת ערובי / זרקה / סיכא: קונת עזרי - אלברט סויסה / ע׳ירכ מא חבית / סדריכ עלא 

סדרי - סלימן אלמגריבי. ביצוע: מקסים קרוצ׳י

סלימן  ומסררה-  זע׳ירה  אינתי   / לי  חביבי משא   / ומשאת  ראחת  מחרוזת סחלי.   .8

אלמגריבי. ביצוע: מקסים קרוצ׳י

ביצוע:  נטע  / לעטאר- אלברט סויסה.  מחרוזת עירק: לכתאת- סלימן אלמגריבי   .9

אלקיים ומקסים קרוצ׳י

מחרוזת עירק: תלת א-סחאב. אלברט סויסה / ע׳זלי מלעפר / קוליתלי נסתנאכ.   .10

סלימן אלמגרבי / סידי חביבי. אלברט סויסה. ביצוע: אמיל זריהן

ביצוע: אמיל זריהן, נטע אלקיים ומקסים  הדרן -ג'ית נציידו - סלימן אלמגריבי.   .11

קרוצ׳י
 



מוגדור
סולנים

תום כהן - מנצח

האנדלוסית  התזמורת  של  המוסיקלי  ומנהלה  הראשי  מנצחה  הוא   ,34 כהן,  תום 
ירושלים.

  MED -וה )קנדה(  מונטריאול  האנדלוסית  התזמורת  את  מוסיקלית  ומנהל  מנצח 
Orchestra )בלגיה(.

מנצח, מנגן מנדולינה ומעבד עבור תזמורת »אל גוסטו« )»El Gusto«( מאלג‹יר.

ניהל את פסטיבל מוסיקת העולם בגיברלטר בין השנים 2013-2011.

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

כמו כן, נתן ביטוי לכישרונו זה בעבודה לצד שמות כאנריקו מסיאס, שב חאלד וראשיד 
וביניהן התזמורת הפילהרמונית הישראלית, התזמורת  תזמורות  על  ובניצוח  טאהה 

הקאמרית הישראלית והסימפונט רעננה.

בארץ, הפיק אלבומים, סינגלים והופעות חיות עבור שמות גדולים בתעשיית המוסיקה 
וביניהם ברי סחרוף, עמיר בניון, נינט טייב, כנסיית השכל, עידן עמדי, עומר אדם ועוד.

קולנוע  סרטי  ועבור  אימפריה”  »זגורי  הטלוויזיה  סדרת  עבור  המוסיקה  את  הלחין 
וביניהם ״הערת שוליים״.

נחשב לאחד מנגני המנדולינה הטובים בעולם ומנגן על כלי שנבנה במיוחד בשבילו ע״י 
הבונה הישראלי בועז אלקיים.

נטע אלקיים

ואמה  טינר'יר,  יליד  אביה  מרוקו.  ילידי  להורים  וגדלה  נולדה  ואומנית,  מוסיקאית 
במכללת  האמנות  לימודי  את  ובהצטיינות  בתיכון  מוסיקה  לימודי  סיימה  מקזבלנקה. 
“קיי״. כיום היא יוצרת ומתגוררת בירושלים. את הידע שלה במוסיקה ובשפה הערבית-

מרוקאית ירשה מבית סבתה וממשיכה להרחיב אותו דרך שמיעה ולימוד של המוסיקה 
שהובאה לארץ על ידי יהודי מרוקו. בהשראת שירת הנשים מצפון אפריקה נטע משלבת 
בקולה השפעות מוסיקליות אנדלוסיות, ברבריות וים-תיכוניות. היא שיתפה פעולה עם 
וריימונד אל בידוויה,  התזמורת האנדלוסית לצד גדולי ה׳שעבי׳ המרוקאי מייק קרוצ׳י 



מוגדור
והוזמנה  מדיוני  אל  ומוריס  ביטון  נינו  בניהם  מובילים  מוסיקאים  עם  מופעים  העלתה 
היא  איתו  ג׳אני״  ״הווא  המוסיקלי  הפרויקט  ובעולם.  בארץ  רבים  בפסטיבלים  להופיע 
מופיעה יחד עם שאר חברי ההרכב, הוא חזית היצירה המוסיקאלית שלה, בו היא גם 
יוצרת וכותבת. בשנה האחרונה, העלתה נטע אלקיים ולהקתה מופע מיוחד "א-ביאדי" 
מרוקו.  יהודי  מקרב  שיצאה  ביותר  הגדולה  הדיווה  אלפסיה,  זוהרה  לזמרת  המוקדש 
אלקיים ולהקתה מגישים את הקלאסיקות של אלפסיה בשפתם המקורית של נגני ההרכב 
ובקולה המיוחד של נטע, הרווי השפעות צפון-אפריקאיות. זו הפעם הראשונה בה זוכות 
יצירות רבות מהרפרטואר של אלפסיה לפרשנות מוזיקלית חדשה, החושפת את דמותה 

הייחודית ומגלה את הרוך והקושי, החלוציות והמסתורין שבחייה.

אמיל זריהן

הסולן והפייטן בעל קול הזמיר המופלא אמיל זריהן, אשר זכה עוד בצעירותו לכינויי 
"חוזליטו הישראלי", נולד בראבט במרוקו, שם למד מילדותו את שירת הבקשות, את 
הפיוטים ואת השירה העממית הערבית. בארץ המשיך ללמוד שירה ופיוט אצל ר' שלמה 
וענונו ז"ל וכבר כילד הופיע בתכניות רדיו של קול ישראל. זריהן נודע בקולו המרטיט 
לבבות רבים ממשתתפי שירת הבקשות בסתיו ובחורף. הופעותיו בארץ ובעולם מושכות 
זה  ובכלל  אפריקה  צפון  יהודי  של  והפיוט  השירה  מגוון  את  מבצע  זריהן  רב.  קהל 
המוסיקה האנדלוסית בלבושה העברי והערבי כאחד. ממייסדי התזמורת האנדלוסית 
הישראלית וסולנה הראשי הראשון. כיום מופיע עם כל התזמורות האנדלוסיות בארץ 
ובעולם. משמש סולן הבית של התזמורת האנדלוסית ירושלים. חתן פרס ע"ש אריק 

איינשטיין של משרד התרבות.  

מקסים קרוצ׳י

מקסים הוא זמר יהודי מרוקאי שחי ומופיע במרוקו. מאז ומתמיד יהודי מרוקו נטלו חלק 
משמעותי ביצירת המורשת העשירה של המוסיקה המרוקאית, לצד הזמרים הערבים 
המרוקאים, הן זו המסורתית הקלאסית והן זו העממית )שעבית(, אך מי שנושא את 
הלפיד הזה כיום במרוקו הוא מקסים קרוצ'י. הוא הזמר היהודי האחרון שחי כיום 
במרוקו ומשמר את שורשי המוזיקה האנדלוסית מתקופתו של זיריאב ועד לימנו אנו.

מוזיקאים  של  למשפחה  בקזבלנקה  נולד  ניסים,  הוא  המקורי  שמו  אשר  מקסים, 
המתמחים בסגנון האנדלוסי. מקסים התעניין מאד גם במנגינות הברבריות, הוא למד 
לנגן באורגן, כלי ששימש לשמחות משפחתיות. בשלב מסוים בחיים החל ללמוד הנדסת 
מכונות. לאחר מכן החליט לעזוב את התחום, בעקבות סיום לימודיו בקונסרבטוריון 

הלאומי למוזיקה של מרוקו, שם למד לנגן פסנתר.



מוגדור
מקסים ליווה את אביו בערבים, בעידודו של אמו שהאמינה בו, ובבקרים עבד בתחום 
ההנדסה. אביו העדיף שבניו יעסקו במקצוע אחר. אבל באחד מערבי השמחות, הוא 
ניצל את העדרו של נגן האורגן הרשמי כדי לנגן עם אביו, אשר הופתע, לגלות כי מקסים 
הוא ילד מוכשר. מקסים החליט להתרכז בקריירה המוזיקלית ולהתפרנס ממנה. הוא 
ספג השראות מהמוזיקאים הרבים שבאו לעבוד עם אביו ושרו בסגנונות שונים. מקסים 
בארץ  ומופיעים  בארץ  שחיים  קרוצ'י  וסמי  מייק  הידועים  הזמרים  של  אחיהם  הוא 

ובחו"ל.

מקסים קרוצ'י הפך הטנור של המוזיקה המרוקאית היהודית. הוא יצא לסיבוב הופעות 
במספר מדינות כמו: ארצות הברית וקנדה והוא ידוע ברחבי העולם. הוא הופיע בקונצרט 
במלזיה והצית את לבבות חובבי המוזיקה האנדלוסית הגדולים. מטרתו היא הנצחת 
המוזיקה האנדלוסית, משום שבניגוד לזמר המזרחי )השרקי( שמוכרת בכל העולם, 

המוזיקה האנדלוסית פחות מוכרת בארצות ערב ובעולם.

שנמלטו  ופורטוגל  ספרד  של  היהודית  מהקהילה  חלק  לאותו  בעברו  שייך  מקסים 
שלהם.  הזאת  המוזיקלית  המורשת  בשימור  משתתף  וכיום  האינקוויזיציה,  מאימת 
הוא עושה זאת גם על ידי המראה הייחודי שלו, כשהוא מופיע לבוש קפטן מרוקאי 
מסורתי בכל אחת מהופעותיו לצד זמרי ה'אלא' הגדולים. מקסים הוא ידען גדול לא רק 
בסוג זה של מוסיקה, אלא גם בקיא במורשת המרוקאית המודרנית שמציעה לאוהדיה 

מבחר פואטי גדול ומגוון של יצירות מוזיקליות.

בנוסף לאנדלוסית, אפשר למצוא בין מבחר השירים בביצועו שירים בסגנון ה"עייטה" 
וה"מלחון" , וכן שירים של להקת "נאס אלע'יוואן". הוא כתב עיבוד מיוחד לשיר של 
הוא  יותר,  מאוחר  רבה.  להצלחה  שזכה  מרוקאי  במקצב  בוהם"  "לה  אזנבור  שארל 
החליט להצטרף לאגודה אזרחית של "כוכבי מרוקו " יחד עם אמנים אחרים כמו חאג'ה 

חאמדוייה, או נאג'את עטאבו כדי לחלוק כבוד לזמר המרוקאי.

נפתלי אברג'ל

נפתלי הוא נגן בנג'ו, עוד וקמנג'ה. מוותיקי הנגנים של התזמורת האנדלוסית הישראלית 
המקורית וכיום נגן בתזמורת האנדלוסית  ירושלים. מתמחה בסגנון הדג'ירי. הופיע עם 

זמרים רבים ביניהם: ריימונד אבקסיס, מואיזו ונינו ביטון. 



מוגדור
מרחיבים דעת

סלימן אל מוגריבי

זמר מלחין ויוצר. מגדולי הזמר המרוקאי שקמו בישראל. אחראי על נכסי צאן ברזל 
המושמעים עד היום בכל רחבי העולם.

נולד במקנס שבמרוקו בשנת 1925. בן למרדכי וזוהרה בן חמו ז"ל, הבכור מבין ששת 
ילדיהם. למד במרוקו תלמוד תורה על ידי מורה פרטי בביתו. כשסיים את לימודי תלמוד 

התורה, המשיך ללמוד בבי"ס לפיתוח קול, נגינה ותווים.

סלימן הצעיר משמאל עם המועלם דוד בן הרוש ויעקב זראד

ואחיו המשיכו בדרכו  והקים להקה עוד במרוקו. סלימן  וכנר  זמר  אביו של סלימן היה 
מאד,  והתפרסמה  ובארץ  מרוקו  ברחבי  שונים  באירועים  ושרה  שניגנה  להקה  והקימו 
בעיקר בזכות קולו הייחודי והיפה של סלימן. כבר בצעירותו התגלה סלימן כמוסיקאי בעל 
קול יוצא דופן ויכולת מוסיקלית מעולה. הוא היה משורר שכתב לעצמו שירים, הלחין, שר 

וניגן אותם.כך שימח וריגש בקולו ובשיריו מאות אלפי אנשים בארץ וברחבי העולם.

סלימן התבקש פעמים רבות להופיע בבית מלך מרוקו, חסן השני,  אך בשל חששו 
מהערבים תמיד התחמק מכך. ב-1982 באחת מהופעותיו בפריז, המלך חסן נכח והעניק 

לו תמונה שלו עם הקדשה אישית.

המלך  בבית  כתופרת  שעבדה  אבוטבול,  לבית  פאני  עם  סלימן  התחתן   1950 בשנת 
ובמרוקו נולדו שני ילדיהם הראשונים.   
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באשקלון  עולים  למעברת  המשפחה  נשלחה  לארץ  הגיעם  עם  ארצה.  עלו  ב-1956 

ובהמשך עברו לגור בחיפה. בארץ נולדו שני ילדיו הנוספים.

באותה עת התפרסם סלימן ולהקתו בארץ יותר ויותר. בלהקה השתתפו אחיו. סלימן 
שר וניגן על עוד, אלי - כינור, מוריס - אקורדיון, יצחק - תוף ודרבוקה והאח הצעיר 
שמעון שר וניגן אף הוא על עוד. סלימן ניצח על הצד הארגוני של הלהקה שנקראה 
התפרקה  רבות  שנים  כעבור  עליו.  התבססה  השונים  בהרכביה  והצלחתה  שמו  על 

הלהקה וסלימן המשיך לעבוד עם להקות אחרות.

ידו גם בעסקים אך ללא ספק ההצלחה  ניסה לשלוח  סלימן 
שנות  בסוף  המוסיקה.  בתחום  הייתה  בחייו  ביותר  הגדולה 
במועדוני  לבלות  החלו  אנשים  השבעים  ותחילת  השישים 
רבים.  על  התחבבה  והמזרחית  היוונית  והמוסיקה  לילה, 
סלימן החל להופיע במועדוני לילה ידועים בתל אביב. מהם: 
"קזבלנקה", "לילות פריז", "רספוטין" ועוד. סלימן הופיע גם בכל 
בצרפת.  בעיקר  באירופה,  שונים  במקומות  ואף  הארץ  רחבי 

הוא התפרנס מהופעות אלו אך הרבה להופיע גם בהתנדבות. העבודה עם הלהקות 
בהרכבים שונים נמשכה עד תחילת שנות התשעים.

סידי  "יא  נסידו",  המפורסמים-"זית  להיטיו  בין  יצירות.  כ-100  והלחין  כתב  סלימן 
טאלב","רג'אלי למעפר","סדרק עלא סדרי", ועוד…

הוא היה ועודנו מפורסם בקרב יוצאי מרוקו בארץ ובעולם. זכה לכבוד רב בכל מקום 
כלפיו.  האהדה  ורגשות  שמחתו  את  שביטא  רב,  קהל  הגיע  להופעותיו  הגיע.  אליו 
ביותר  צנוע  אדם  ומעולם  מאז  היה  הוא  כלפיו  וההערצה  הגדולה  למרות ההצלחה 
שלא אהב את כל ההמולה סביבו. הוא היה אדם דתי שהקפיד על תפילה יומית בביתו 

ובבית הכנסת ועל שמירת שבת,חגים וכשרות.

בשנת 1998 חלה סלימן במחלה שממנה נפטר בגיל 73 והשאיר אחריו ארבעה ילדים, 
עשרה נכדים ועשרה נינים.

שיריו זכו לביצועים של זמרים רבים וממשיכים להישמע בשמחות ואירועים. יהי זכרו 
ברוך.

כתבה: ניקול גואטה , בתו של סלימן אלמגרבי. 
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אלברט סוויסה

אלברט סוויסה היה מענקי המוזיקה המרוקאית שחי ויצר בישראל. נולד בקזבלנקה 
1951. עלה בצעירותו לארץ וגדל וחי בירושלים, שם למד בישיבה. הוא למד פנטומימה 
בפריז; הוא עבד גם עם להקת פנטומימה ותיאטרון שם. בישראל הופיע בעיקר בשמחות 
וחתונות, וגם במרוקו. אלברט הקליט עשרות תקליטים )רבים מהם ב 78( תחת מספר 
 ,)Boussiphone( בוסיפון ,)Casaphone( חברות הפקה שונות, כולל: נ. סבאח, קאסה-פון

 .)Zakiphon( וזקיפון )Koliphone( קוליפון

אלברט היה זמר מלהיב, שידע לשמח את הקהל והיה גם מלחין ונגן עוד. כתב שירים 
ריימונד  הזמרת  היא  שבהם  המפורסמת  שונים,  לזמרים  רבים 
אבקסיס, שבזכותה שיריו הפכו פופולאריים מאד. שיריו אהובים 

מאד בקרב הזמרים המרוקאים בארץ ובמרוקו. 

בין היתר סוויסה כתב שיר מיוחד בשם "חסן תאני עלא סלאמתק 
סידנא". סוויסה משתמש בתואר הכבוד "סידנא" )אדוננו, מלכנו( 
עבור המלך חסן השני, ובכך ביטא את הקשר העמוק שבין יהדות 
לשליטיה.  היהודים  שרחשו  הרב  הכבוד  ואת  למרוקו  מרוקו 

השיר הזה במובנים רבים הוא על כוח והגנה, והוא מעביר את שתי התחושות דרך 
השירה וכלי הנגינה. כתב גם שיר לזכרו של המרגל אלי כהן ז"ל.  לפי מכריו, מרבית 
שיריו נכתבו על אירועים שקרו לו בחיים, והוא היה יוצר פורה מאד שהמילים והלחנים 

זרמו אליו בקלילות.  

אלברט סויסה מופיע במסיבת בר מצווה במרוקו, 1950 
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אן - אדוני השופט יַיּ 2. ַיא ִסיד ְאִדּ

אלברט סויסה

שיר על חיי הזוגיות. בשיר קורא הדובר לשופט לשפוט בינו לבין האישה שלו, הוא מספר לו את 

צרותיו ומבקש שישפוט ויגשר בינו לבין אשתו.

אן ַיא ִסיד  ְדְלּכ ַמא ַכּ ִג'ית ְנַעאוְוּ

עְנִדי ְמָרא ָדאְלָמאִני ָראִני ְמַעאָהא ְפְלְמַחאן

אן י ַכּ ִלּ ם בְּ ְחְכּ שַׁאְרע ִביִני וּוִביְנָהא וְוּ

אן יַיּ אם ַיא ִסיד ְאִדּ וּוַאָנא ָראִדי ְבְלְחַכּ

 

ַלאם ד ִלי ְלכְּ א וּוַקל ִלי ַעאווְּ ְכְזר ִפיָיּ

ִסיִדי קּוְלְתלּו ַעאְיׁש ְפְלְקְהָרה

אן ייַּ ְאִדּ

ְע

ּכּוּל יּום ְמָעא ְלְמָרא

ר ְהְדָרה ְתּ אר ַמא ְנִסיב ְאְנכְּ ְפָדּ

אן( יַיּ ַלא ְפִטין ְאְג'ִג'יַראן  )ַיא ִסיד ְאִדּ ִג'ית ְנְדִעיָהא ְבּ

אן( יַיּ אן   )יא ִסיד ְאִדּ ם ְעִליָהא ַיאּכ ְיּתּוב אּוַכּ ְיְחְכּ

ַתאר ְלְפִדיָחה ְל'ִגיָרה וּוְלְפַעאְיל כְּ

ַלאם ְלָעאר ְכּ א 'ִגיר בְּ ָטְיָחה ְעִליָיּ

אר   ת ְקְלִבי ְסבָּ וּוַאָנא ְמִליח ַסאְכּ

 

ַלאם אן ְתְסְמע ְלכְּ יַיּ ָסאְפד ְעִליָהא ְאִדּ

ְד'ְגָיא ַג'את ְלְעְנדּו וּוְבַדאת ְתְהְדר

ְפר אן כְּ יַיּ ַדאּכ ְאִדּ

ַקאל ְלָהא ָראְג'ְלּכ ְעָיא ַמא ְיְסְבר

אן( יַיּ אב  )ַיא ִסיד ְאִדּ ַדּ ָראְג'ִלי כְּ ַקאְלְתלּו ַלא ְתִטיק ְבּ
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אן( יַיּ ק ִלי ְלְעַדאב     )ַיא ִסיד ְאִדּ ה וּודּווְוּ ִניָיּ ִני ְבּ ָסאְבּ

אן( יַיּ )ַיא ִסיד ְאִדּ ְעִיית ָסאְבָרה לּו ַמא ִפיּה ְסוּוָאב  

א ַמא ְנְמִׁשי ְלְחַבאב ָחאְסם ְעִליָיּ

וּוַאָלא ְיִג'יוּו ְיׁשּופּוִני ְלְקָראב

אן שִׁי ְחְדּ ְידּוְקּ ְלַבאב   ַכאְיף 'ַכּ

 

אל ְחָראם אן וּוַגּ יַיּ ְבִני ְבְעד ְאִדּ ַג'אוְוּ

ְעַלאׁש אְג'ל וְוּ ְעַלאׁש ַיא ַהאד ְאָרּ וְוּ

אס ב ַהאד ְבְנת ְאַנּ ְתְעְדּ

אס ַעאְמל ְעִליָהא שְַׁחאל ְמן ְעסַּ

אן( יַיּ ַלאם ְלָעאר  )ַיא ִסיד ְאִדּ ִרי ַמא קּוְלְתְלָהא ְכּ ְעְמּ

אן( יַיּ )ַיא ִסיד ְאִדּ ְלִקיָפאר    ְנְמשִׁי ְנְכְדם ְפְלְכָלא וְוּ

אן( יַיּ ַתאר       )ַיא ִסיד ְאִדּ ְלְפלּוס ְכּ ה וְוּ ְנִג'יב ְלְהִדיָיּ

ָראִני ְעִיית ָסאְבר וּוְעָיא ְסְבִרי

ִג'ית ְאְמַעוּול ְלּכ ְעְנְדּכ ְנְג'ִרי

ָהא ְנְבָקא ְעְג'ִרי    ְקִני ְמְנּ ְטְלּ

 

ַלאם זּוג' ְאְנְסְמעּו ְלכְּ  ָסאְפד ְעִליָנא ְבּ

ְלָנא ַקאל וּוַאׁש ְג'ָרא ִליּכּום סּווְוּ

י ִג'יתּו ָלאק ְאִלּ ְעָלא ְטּ

ְב'ִגיתּו ם ְעִליּכּום ְמְנּ ַבאׁש ַמא ְיְחְכּ

אן( יַיּ )ַיא ִסיד ְאִדּ ּגּוְלְתלּו ְמָראִתי ַמא ְנְפְרח ִביָהא 

אן( יַיּ א ִפיָהא       )ַיא ִסיד ְאִדּ אר וּוּכּוְלּ ַמּ י ָדּ ְתְעִבּ

אן( יַיּ )ַיא ִסיד ְאִדּ וּוַאָנא ּגּוְלת לּו שִׁי ַמא ְנְעִטיָהא 

אּה ְיְהִדיּכּום ָהא ָלּ אן ָקאְלּ יַיּ ִדּ

ְנְעלּו שִּׁיָטאן  ְיְלְעב ִביּכּום

ַלאק ָראּה ְחָראם ְעִליּכּום   ַהאד ְאְטּ
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ַלאם א ְלְמָרא ַיא ַפאְהם ְלכְּ שַׁאְפת ִפיָיּ

ַפאְהְמָנא וּוְכְזְרת פְלמּוָראִדין ְתּ

ָסאְלְחָנא ְקְבְדְתָהא וּוְתּ

ַעאְהְדָנא אן ָראּה ְתּ יַיּ אם ְאִדּ ְקַדּ

אן( יַיּ יף ְמשָׁא ְל'ְגָיאר    )ַיא ִסיד ְאִדּ ַמאן ְזַיאן ִכּ ְאְזּ

אן( יַיּ דּו שִׁי ְלְמָראר )ַיא ִסיד ְאִדּ ְרָנא ַמא ְנַעאוְוּ ְעְמּ

אן( יַיּ )ַיא ִסיד ְאִדּ אן ִדיָמא ְיּכּון ְפְכָבאר      יַיּ ְאִדּ

ית ְלְכִליָלה וּוַאָנא ְפְרָחאן ְעִבּ

אן וּוְדְהב ְל'ְגָיאר  וּוְנִסיָנא ַמא ַכּ

יַסאן     ְזִריע ְלִכּ הּו וְוּ ִזיְדָנא ְפְזּ

ה - מעבר להרגל ולאהבה ְבְעד ְלוּוְאְלף וּוְלְמְחאבָּ

סלימן אלמגרבי

 שיר על ייסורי האהבה והפרידה. הקושי להסתגל לחיים עם עזיבת האהוב/ה 

 

ְסוּוַאן ִזיתּו ְתלּומּוִני  2(   וּוָא ַמאְלּכּום ַיא ְנּ

א 'ְגפּוִני וּוַאח ְחאְרקּו ִליָיּ א וּוְאְנּ וּוַאָנא ְלְבָכּ

יף ַהאד ְלא'ְגַזאל  ּכּוְנתּו ְתְעאְדרּוִני   אן ְעאְנְדּכּום ִכּ וּוַא לּוַכּ

אְלוּוִיָסאל  ְעַלא ַמא שְַׁפאת ְעיּוִני וּוָא ְתאְדִעיוּו ִלי ְבּ

 

אְחָבה וּוַעאְהדּו ְנּכאר אם ְאְסּ ְנַסא ִאיַיּ ה 'ְגַזאִלי 'ְגְדאר  תְּ ְבְעד ְלוּוְאְלף וּוְלְמְחאָבּ

ְעַלאׁש 'ְגְדאב ְדאְל'ְגאְדָבה  ַמא ַבאן ַמא ְדְהאר
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אּה ּגּולּוִלי ַאׁש ַמאלּו אן ַמא ְדְהאר ְכַיאלּו   ִליַלּ ַמא ַבּ

אִני וּוָראח ְבַחאלּו  ַמא ְתִלית ְנאְסְבאר א ְנְרָג'א לּו ִזין ְלְקְמאר   ְכַלּ ַהאִדי מּוַדּ

 

י ִביּה ְבַלאִני ַמא ְסְבת לּו ְקְדאר ַיא ְכוּוַאִני  וּוָא ְראִבּ

אד ְמַחאִני ִיְדִפי ְדְלאְהְג'אר ִקית ְפְלְקְהאר ְמְנִיְבְרּ ַבְעד ְלוּוְאְלף ְנַסאַני ְבּ

 

ִיְדִפי ְדְלאְהְג'אר וּוִיִפיְדִני  וּוִיׁשּוף ְמְנַחאִלי וּו'ְגַבאִני 

אב ְלְהוּוָא ְיְעְדאְרִני וִויִזיד ְיְעְדאר  ָנארּו ְפְלְקאְלב ְתְחְראְקִני  ַמא ְסְבת לּו ְקְדאר ְמְנְג'רְּ

 

 

וּוִיְתִני - אמור לי למה חרכת אותי קּול ִלי ְעַלאׁש ְכּ

סלימן אלמגרבי

ין ְמְעדּור 2( ַלא ְינּום וּוַאַלא ְיַבאת ַהאִני ָעאשְׁק ְאִזּ

ַנאס ְתַבאת ִפיְזְהוּוַא ּוְמָראח וּוַאָנא ְגְדְרִני ְזַמאִני

ְעת ְקְסר ְלַכאִלי  ית ְקְסִרי ְמלּווּוַאח ּוְתְבּ ְכִלּ

י ָדאְקהּום ְבזּוְג' ְקְטע ְלְחמּו ְבשְָׁעאִרי ְעְמָדא ְעִלּ

 

א ְתְלָקאּה י ְתְהוּוַאּה  2(  ַסאְעפּו ְחָתּ ְאִלּ

קּוּכ ִתיַהאנּו ּוְסְבר ְלְג'ָפאּה ַלא ְי'ְגְרּ

א ְת'ְגְפ ְרָדאּה וּוִיָדא ָטאל ְמַנאּה ַלא ְבָדּ

ַלא בּוּד ְלָעאשִׁיק יּוִפי ִמיַזאלּו

ַאׁש ְמְנְמְמלּוּכ  2(  ְיַעאְנד ְסְלָטאנּו

 

ין ְפִניְתִני   וּוִיְתִני  ְבַדאּכ ְאִזּ קּול ִלי ְעַלאׁש כְּ

ָעאם ּוְלְפָראׁש ְעַלאׁש  ְנִסיִתי ְטּ ְהְרְבִתי וְוּ

י ְעִטיְתִני ׁשּוף ְמְנַחאִלי ּוִגיְתִני  ִפין ְלַעאְהד ְאִלּ
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א  2( י ַפאׁש ּכּוָנּ ְלְעשְָׁרה ְאִלּ ָנא וְוּ אם חּוְבּ ְנִסיִתי ִאיַיּ

אס ל ְלְעַכּ אּה זּווְוּ י ְפְרְקְתִני ְמ'ַדאְרָנא ִגיְרּכ ִמא ְיְחַלאׁש  ִליַלּ ַיא ִלּ

י ְעִטיְתִני  אן ִג'יְתִני  ִפין ְלַעאְהד ְאִלּ ַאְמְנְדָרא לּוַכּ

 

אם ְלְמַלאח  2( רּו ִליַיּ ַאִג'יִני ּוַדאוּוִי ְלְג'ָראח ְנְתְפְכּ

ִביב ַמא ַדאוּוַאׁש ְמְנָסאב ְנָראּכ ְנְרַתאח ְלְעדּו ַמא ְישְַׁפאׁש  ְטּ

י ְעִטיְתִני   ִגיר דוּוַאּכ הּווּוַא ְיִפיְדִני  ִפין ְלַעאְהד ְאלִּ

 

י ַנאוּוִית ְלְגְדר  2( ְבִתי ְתְעְדר ַיא לִּ אן ְג'ְרּ לּוַכּ

אס ית ְלְעְדַיאן ְתְהְדר ַאַנא ַמא ְנְסוּוַאׁש  ַמא ִטיְקת שִׁי ְבַנּ ְכִלּ

י ְעִטיְתִני  א ְחְסְלת ּוְפִניְתִני  ִפין ְלַעאְהד ְאִלּ ְחָתּ

 

ַלאִהיבּו ְאשְְּׁמסּו ָסאְיל ַמא ִבין ְאְלַמַנאְזל 2(

ל י ְלַבְדרּו ַסאְיל וּוַא ַמאִאי ְלַג'ַדאווְּ ְיְחִכּ

אַלאן יל ַיְחִיי ְלַאְרוּוַאח ַטַראַטאן ַיַלא ַלּ ַאְלַבְדרּו ְלַמוּוַאִסּ

 

ה 2( ה ּוַסְפָרה מּוְדַהִביָיּ יָיּ ִמין ַכאְמָרה ַדאִכּ

ה ה ַמאְלת דּון ַכאִפיָיּ וּוַא שְְׁמס ְאְלַעאשִׁיָיּ

אַלאן אח   ַטַראַטאן ַיַלא ַלּ ה ַתְמִזיְג' ְאָרּ ְמן ִעין ְלחּוִמיָיּ

 

ַלאִקי 2( ַיִסיד ְאְלִעיָנאִקי ִפי ְנָהאר ְאתַּ

אהּו ָבאִקי ַאְמַלאִני ַיא ָסאִקי ְסְתרּו ָלּ

אַלאן אוּוָאִקי ְיְחָלא ַמאוּוַאִלי  ַטַראַטאן ַיַלא ַלּ ַמא ִבין ְאָסּ

 

ַאְמַלא ִלי ַיאָנא  וּוַאְסִקי ַאְלִגיְזַלאן  

ַאן וּוַא ְלחּוּבּו ַבאָנא  ַמא ִבין ְלַאְכוְוּ

ַלא דּוְנָיא ַתדּום  ַלא שְְׁרבּו ְיְחָלא 

אַלאן ְלַמאִליח ַג'אְלס ְמַעאָנא ַטַראַטאן ַיַלא ַלּ א וְוּ ִאיָלּ
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3. מּוַחאל ְנְנָסא ְג'ַזאִלי - אין סיכוי שאשכח את אהובי

סלימן אלמגריבי

 

ַנאָסא  2(   ַמא ְנוּוִית ְאְלְמְחבּוב ְיְתּ

ַחאלּו וּוְלְקלּוב ְעִליּה ְיְכּ

ַראָסא ְעְדמּו  2( ְפְלְקְבר ְיְתּ

ין ַהאָדא ַחאלּו י ְעשְׁק ְאִזּ וּוִלּ

מּוַחאל ְנְנָסא ְגַזאִלי  מּוַחאל ְנְנַסאְהּ

אִלי וּוְעְקִלי ְמָעאְהּ הּווּוַא ַדאְים ִפי  ַבּ

 

מּוַחאל ְנְנַסאּה ְמְנַבאִלי   הּווּוַא ְרְבִחי וּוְרְסַמאִלי

ַהאְהּ ין ְלַגאִלי ְנְעשְׁק ִפי ְבּ מּול ְאִזּ

י ְעָטאְהּ ין ִלּ ָנא ְלַעאִלי וּוִזּ ָחאן ְרְבּ ְסְבּ

ה  וּוִהיְבתּו ַמא ְיְלָהא ִקיָמה ְלְהָמּ ין וְוּ ְעָטאְהּ ְאִזּ

אׁש ַמא ְחַלאְהּ ְסָמה ְקַדּ ְנּ ְחל ְאְלִעין וְוּ ְכּ

ְנִעיׁש ְמָעאְהּ ית ְנׁשּופּו ִדיָמא וְוּ ְתְמִנּ

 

ל ְלְגִביָנה ְלחּוְבּ זּווְוּ וּוְנִעיׁשּו ְבזּוְג' ְפְלַהאָנה   וְוּ

ל ִפיָנא ְנְבָקאוּו ְבַלאְהּ י ְיקּווְוּ ְאִלּ

ה ּוַמא ְיִסיב שִׁי דוּוַאְהּ  ְהָנּ ְמְנַחאלּו ַמא ְיְתּ
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עקלי מעאכ - מחשבותיי רק בך

אלברט סויסה 

עקלי מעאכ יא גזאלי וואנה בלה 

איילי יא וועדי וואנה בלה לקלב מג׳רוח יא גזאלי 

ונתה דווה 

איילי יא וועדי 

ואינתה דווה פריקא צעיבא ודמעא ג׳ראת 

גריבתי גריבה ונארי גדאת 

טוולת לגיבה אה קוללי עלאש ? קוללי עלאש 

עמרי מא נווית גייארבכ 

מה ערפתש סבאבכ לי 

 2x נסיתיני מן באלכ

חראם עליכ יא גזאלי ועלאש 

האד לגיבא טאלת היילי יא וועדי ועלאש 

קולי כיף ג׳ראלכ יא חביב 

 2x מאלכ שווקתיני פכייאלכ

חראם עליכ יא גזאלי ועלאש 

האד לגיבא טאלת היילי יא וועדי ועלאש 

טאל גייאבכ טאל האדי מוד׳א 

 2x ושחאל מא עטיתני לי בווסאל

חראם עליכ יא גזאלי ועלאש 

האד לגיבא טאלת היילי יא וועדי ועלאש 

כול יום עליכ נסאל דמוע עיני הא טאל 
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 2x האיים משטון לבאל

חראם עליכ יא גזאלי ועלאש 

האד לגיבא טאלת היילי יא וועדי ועלאש 

עקלי מעאכ יא גזאלי וואנה בלה 

איילי יא וועדי וואנה בלה לקלב 

מג׳רוח יא גזאלי ונתה דווה 

איילי יא וועדי ואינתה דווה 

 4. ְקְלִבי ָסאְבר ַדאְים - ליבי תמיד סבלני

סלימן אלמגריבי

ְחִדי  ַאוּוַא ְבְדמּוִעי ְנְדִפי ְזָמאִרי י ִאיָלא ְנּכּון וְוּ ָאה ְנְבִכּ

ְנְדַחאּכ  2(  ִאיָלא ְנׁשּוף ְלְעדּו   וַואַלא ְישְָׁפא ִפי 'ְגָיאִרי

ְנָהאר ְקְלִבי ָסאְבר ַדאְים וּוְעִיית /)וּוִזיד( ְנְסְבר  ִפי ְבְחִרי ַהאְים ִליל וְוּ

 

ַסאָעה ְמְנְקַדאָיא  ְנְרָג'א מּוַלאָיא

אר ְיְעִטיִני ְדוּוַאָיא ְיְהָנא ְקְלִבי וּוְתְנְדָפא ִלי ָנּ

ְנְפְרַאח ּוְנְדְחּכ ְנְסָטאב ְהוּוַאָיא

ב וּוְיְעְדר ְבִני ְיְזרְּ ְדּ לְּ ְמן ְגּ ְכּ

 

וּוַאָראִני ַתאְלף  ַלאְזְמִני ְנַסאְעף

וּוִי ְבַלא ְזָמאר א ְתְכּ וּוְלְחְבּ ְמַכאְלף   ִניַראנּו ְקוּוִיָיּ

וּוַאְלף ין ּוִביּה ְמּ ַאָנא ְעְבד ְאִזּ

ין נּווּוְזד וּוְנְחְדר  אן ְאִזּ א ַכּ ִפין ָמּ
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יְזִני  'ְגָראמּו ַסאמּו  ַהאִיּ ין בּווְוּ וּוִזּ

ְנַבאְיע ְלְקַדאמּו  ְיְהָנא ָכאְטִרי וּוִיּכּון ְעְנִדי ָזאר

ְהַנא ְבְרָסאמּו וּוְנקּול ְפְרח ְקְלִבי וְוּ

וּוְנַפאִזי ְהמּוִמי וּוִיזּול ְל'ְגָיאר 

 

וּוַאִני  ִיְבִלי ְמְנְבַלאִני ְאְלְעשְׁק ְכּ

ַתאר ַדאוְוּ ִניַראִני  ְקְלִבי ְמִריד ַפאִני וּוְמַחאְינּו כְּ וּוְגּ

אִני י ְלפּוַגּ ְטְלְבּכ ַיא ְלַעאִלי ְרִבּ

ְתְנְד'ר ְמְנַחאִלי וּוְתַדאוּוִי ְלְדָראר  

 

ְתרּו ְהוּוַאִסי ְלְחְבּ ְאְנָקאִסי  וּוְכּ ְבּ

י ְלְמָראר וּוְחָראם ְנַעאִסי  ָסאְבר ְפְלְקָדא וּוְנְסִקּ

ְעד ּוַסאְבת ָראִסי א ָטאל ְדְלוְוּ ְעִלייָּ

אּה ּגּולּוְלָהא 'שְׁ ְעְמְלת ְמְנָעאר    ִליַלּ

 

גּולּו ִליָהא טולת עליי אלע'יבה - שאלו אותה למה נעדרה ארוכות

ה  ְלְמְחָבּ א ְלִג'יָבה  ָאוּו ְנִסית ְלָעְהד וְוּ ְלת ְעִליָיּ טּווְוּ

ְהַבאן ְנְטָפא ְאְלּ אב  ָג'אָרה ְקִריַבאן וּוָא ִיְפָראח  ְקְלִבי וְוּ אב ַאְמְנָסּ ְמְנָסּ

 

א וּוִין ְמשַׁאת ְלְחִביָבה ְלת ְדְלִגיָבה  ׁשּופּו ִליָיּ ּגּולּו ִליָהא ְעַלאׁש טּוווְּ

ה ְלְמְחָבּ ָראּה ִביַנאְתָנא ְלַעאְהד וְוּ   

 

אִהי ַמא ְנְנַסאָהא אָהא   וּוָאָלּ ִדיָמא ְנְסְתַנּ

ָטאר ְעְקִלי ְמַעאָהא ְר'ְגבּוָהא ְר'ִגיָבה  וּוְתִג'יִני נוּוִיָבה

ְלְמְחָבה  ְלף וְוּ וּוַיאּכ ְתְעְמל ִפי ְחאּק ְאְלוְוּ
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ְנִדיר ָלה ְנַזאָהא ְמְנַבאִלי ַמא ְנְנַסאָהא  וְוּ

ְגִריְבִתי ְגִריָבה י ְיְהִדיָהא  ְאְנׁשּוְפָהא ְקִריָבה וְוּ ְרבִּ

ַיא ַנאִסי ְלְפְרָקה ְסִעיָבה  

 

ַסאָעה ְמְנְהוּוַאָהא   ַאוּו ְנׁשּוף ִפי ְבַהאָהא

ה י ְתְתְכָבּ ה  ְמִנּ אָהא וַוא ְמְנִגיר ְסָבּ ִדיָמא ְנְסְתַנּ

ְהָבה   ְעָיא ְקְלִבי שְְׁעְלת ִלי ְאְלּ

 

י ְעָטאָהא ַמא ְחַלאָהא  ַאוּו ְרִבּ ְסיַאדי וְוּ

א ְטִביָבה ְאְנְטְלְבַלה ְטִליָבה ְנְרָזא ִפיְדוּוַאָהא וּוַא ִהיָיּ

ְנְלְעבּו ְלִעיָבה  ִגיר ְנעּודּו וְוּ

 

 5.  "כפר ילדותי"

יצירה אינסטרומנטלית מאת: חיים אוחנה.

חיים אוחנה הוא מנגניה הוותיקים ביותר של התזמורת האנדלוסית הישראלית הראשונה. כיום 

משמש כספרן וחבר בוועדת רפרטואר בתזמורת האנדלוסית ירושלים.

חיים החל את דרכו כנגן גיטרה. בהמשך שימש כנגן עוד בהרכב של הזמר המפורסם סמי אלמגריבי   

וניגן גיטרה ובנג'ו עוד בתזמורות האנדלוסיות.

חיים הוא גם מלחין ומשורר שהוציא לאור שני ספרי שירה.  שתיים מיצירותיו המקוריות "מרקש" 

ו"אגדיר" נוגנו בתזמורת. היצירה "אגדיר" נוגנה ע"י מארק אליהו והתזמורת האנדלוסית ירושלים.   
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6. אל ע'ריב בלא וואלי - ערירי בלא כלום

סלימן אלמגריבי 

אל ע'ריב בלא וואלי 

שכון יסאל עליה 

דימא מגראב 

אמאזחלו ומעדב 

שדו לבוואב עליה 

לג'רבא צעיבא 

מא יקדהא צבאר 

גלבתהא גלבא 

ויקולהא הז׳אר 

ע'ריב בראני 

ומאענדי חבאב 

צאבר עלא מחאני 

נסרף למקתאב 

מנום ולח׳יאר 

עדית אייאם 

כלשי מקדאר 

מכתוב פי זמאמכ 

יא סידי טאלב 

סלימן אלמגריבי 

יא סידי טאלב 

חביבי ראח הרב 

ספר משא פחאלו וכלאני 
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7. ְסְדְרּכ ְעָלא ְסְדִרי - החזה שלך על חזי

סלימאן אלמגריבי

 

ְסְדְרּכ ְעָלא ְסְדִרי וּוִגיר ִאיָלא ַמא ַבאן ְלְפְג'ִרי

ין ְלַפאִני וּוַאַנא ְמַעאּכ ַאְעְמִרי ַיא ִזּ

ג'ּום ָראִני ִביּכ ְמְגרּום ְנּ ַיא ְלַקאָמר וְוּ

ְהמּום ְפְלָעאשְׁק ַלא ְתלּום ְנְבָרא ְמְנּכּוְלּ

ּרּום י ווְּ ְנעּום ְפְלוּוִיְסִכּ ר וְוּ ַעאד ְנְסְכּ

י ְנְגִנּ ְנָיא ַמא ִהי ְתדּום ְנְזָהא וְוּ ְאְדּ

 

חּוב רּוִחי ְפַנאת ָנאִרי שְְׁעְלת וּוְגַדאת ְמְלּ

את ְלְבַנאת ְלִעישָׁה ִביּכ ְחַלאת ַיא ַלאלַּ וְוּ

ְנקּול ַבאּש ְבָראת ְמַעאּכ לוּוִיָלה ְנַבאת וְוּ

י ְתְהוּוַאִני ְלַחַיאת ַיא ִלּ ְאְנִתי ּרּוח וְוּ

ְך ְלְעקּול מּול ְידּווְוּ ָראּה ִזיְנּכ ְמְכּ

ְלַחאְג'ב ְמְפתּול ְלִעיִנין ּכּוחּול וְוּ וְוּ

שְְׁעְרּכ ְמְכבּול ָראִני ִביּכ ְמְהבּול

י ְתְדָמאִני ְתקּול ַיא ִלּ ב וְוּ כּוְלּ ַמא ְתְג'ְרּ

ַא ַדאוּוִי ְלְג'ָראח ְיְהַנא ְקְלִבי ְנְרַתאח

וּוַאח ִאיְמַתא ָכאְטִרי ְיְרַתאח א וּוְנּ ְעִייתְבְלְבָכּ

ַמאח ְסּ ּכּוְלּ ְסָבאח וּוְסָבאח ְנקּול ְלְעפּו וְוּ

ְעַיאִני אח  ַיא רּוִחי וְוּ יַסאן ְאָרּ ְנשְְׁרב ִכּ
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8. ָראַחת וּוְמשַׁאת - הלכה ונעלמה

סלימאן אלמגריבי

שיר על ייסורי הפרידה מהאהובה שהלכה ולא שבה, על געגועי האוהב שהפרידה קשה לו כמוות 

ושורפת את ליבו. 

וּוַא ַמא ְחַלא ְלמּות ְעָלא ְלְפְרָקה

י ַמא ָדאקּו ַאווְּ ַיא ַמא ְסְעב  ָנאר ְלְפָראק ְעָלא ִלּ

ְמְחבּוב  2(  ָכאְטִרי ְפְלְבַלאד 

וּוַאָנא ַיא ְנשְַׁתאקּו ְנשְַׁתאקּו

ְעַלאׁש ָראַחת וּוְמשַׁאת  ְעַלאׁש וְוּ

אְתִני ְבַלאׁש ְכַלּ  ְכַדאת ְעְקִלי 

יַפאׁש יַפאׁש ְנוּוַאִג'י  קּוִלי ִכּ  ִכּ

ְעַלאׁש  ָראַחת וּוְמשַׁאת  ְעַלאׁש וְוּ

 

אְנת ְמַעאָיא ִדיָמא ְפְרָחאָנה ַכּ

א ַעאְישִׁין  ִפיַגאְית ְאְלַהאָנא ּכּוָנּ

א ֻסְלָטאָנה יף ֻסְלָטאן  וּוִהיָיּ ַאָנא ִכּ

וּוְליּום ָראַחאת  ַמא ְנְנַסאַהאׁש  

ּכ ַיא ְחִביִבי אְנת ְתקּול ִלי ְנְחְבּ ַכּ

וּוְליּום ְג'ַפאת  וּוְלְעְבת ְבַקְלִבי

י ל ְעִליָהא ְרִבּ ְכּ ין ְאְנְוּ ַלאִכּ

יַפאׁש   יְלָהא  ְלְכְדע ִכּ ִרּ ְיוְוּ

א ַעאְישִׁין  ְבְלְמְעשְָׁרה ְכוּוַאן ּכּוָנּ

ְרד ּוְלְגָסאן יְלוְוּ ְסט ְעְרשָׁה  ִכּ ִפי וְוּ
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ית ְכַיאְלָהא  ַהאָדא ׁשַחאל ַמא ַבאן ְתְמִנּ

ְכִפי בּוָסאְלּכ  וּוַאִתינִי ְכָלאס  

ית   ְמְנְבְעד ְאְלִגיָבה ְליּום ְתְהִנּ

וּוִית ְלְפְרָקה ְסִעיָבה  ִביָהא ְנכְּ וְוּ

ְחִיית ָאּה ַיא ְלְחִביָבה  שְְׁפְתּכ וְוּ

ְקִדי ִלי ַחאְג'ִתי   וּוִיְבָרא ִלי ְלַבאס 

ְאְנִתי ְסע'יָרה ּוְמְסַראָרה - את צעירה וחיננית

סלימן אלמגרבי

 

שיר על התשוקה לאהובה: את יפה וחיננית ואני מת עלייך. האם גם את אוהבת אותי? 

אל תוסיפי על ייסורי, אמרי מתי ואבוא עם קרוביי ואבקש את ידך מהורייך…"

אְנמּות ְעִליּכ ְאְנִתי ְסִגיָרה ּוְמְסַראָרה ַאָנא ַכּ

א ַלא ַאָנא ְלְמְתסּווּוׁש ִביּכ 'שְׁ ְתְחִביִני וּוַלּ

 

אה ְיְהִדיּכ ַלא ְתִזיִדי ִלי ְפְעַדאִבי ַיא ְעְמִרי ָלּ

קּול ִלי ִאיְמָתא ְנִג'יּכ ְמָעא ְחַבאִבי וּוְסָחאִבי

ְנְכְטְבּכ ְלוּוַאִליִדיּכ ַבאׁש ְיּכּונּו ְנַסאִבי

ׁש ִביּכ ָראִני ַכאְיף ְעִליּכ ַאָנא ְלְמְתסּווְוּ

ְחָמה ִפי ְקְלְבּכ אן ּכּוְנִתי ְתְעְדר וּוְרּ לּוַכּ

ָראִני ְעִייית ַמא ְנְסְבר מֹון ַאמּור ִגיר ְאְנׁשּוְפּכ

י ְתְטְלב ְנְעִטיּכ ְאְנִתי ּרּוח וּוְלְעְמר ְאִלּ

ׁש ִביּכ ְתר ַאָנא ְלְמְתסּווְוּ ְלְהַלא ְיִזיד ְכּ
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אְנמּות ְעִליּכ אס ָראִני ַכּ ַלא ְתְסְמע שִׁי ְלַנּ

ם ִפיּכ א ְנְכְמּ ַלאְמהּום ַמא ְיְסוּוַאׁש ִדיָמא ַכּ ְכּ

אּה ְנְעִטיּכ אס ַעאְהד ְאָלּ ְנְחְלף ַיא ְבְנת ְאַנּ

ּש ִביּכ אס ַאָנא ְלְמְתסּווְוּ ְעִליּכ ְנְבָקא ְעַסּ

 

אָבאח ה ַמא ְתְעְרף ַבאׁש ַיאִתיּכ ְאַסּ י ְהמּוְמּכ ִפי ְדְלַעאשִׁייָּ ְסִלּ

ה  ְאְבִני ְחַיאְתּכ מָעא ְלִמיַלאח אְחר קּום ִפיד ְלחּוִמיָיּ ִפי ַסּ

י דּוּכ ְאְלעּויּון אִתי  ַתאְכד ְמִנּ ַאוּו ְעַלאׁש ְתְרָדא ִביְפְרַגּ

א ְטִביִבי  וּוִיַדאוּוִי ַדאּכ ְלְמְג'רּוח י הּווַוּ וּוִיִג'י ְחִביִבי ִלּ

 

ַחאב - שלושה חברים ְתַלַתא ְדְסּ

אלברט סויסה

סיפור על שלושה חברים רווק נשוי וגרוש שחיו ביחד כשכנים וחברים עד למריבה שפרצה ביניהם

סביב עניני נשים וקנאה.

 

אנּו ְמַעאשְִׁרין ְחַבאב ָחאב  ַכּ ְפִדיָחה ְג'רַאת ִבין ְתַלאַתא ְדְסּ

א יָיּ ְג' ְבִנּ אְלת ְמזּווְוּ ק וּותַּ ְלְעְזִרי ְמָעא  ְלְמְטְלּ

)1

ִנין ְפָדאר אנּו ַסאְכּ אר  ַכּ יַראן ַיא ְחָדּ ַהאדּו ְתַלאַתא ְדִזּ

יָיא ְלּ וּוַאְחד ָחאִדי ָראסּו וּוְפַעאְילּו ְמְכִבּ ְכּ

ָעאְירּו ְבשִׁי ְמְעָיאר ַהאר ַסאר ִביְנהּום ְגָיאר  וּוְתּ וּוַאְחד ְנּ

ה א ָסאְרת ְמָדאְרְבְתהּום וּוַאְעָרה וּוְקוּוִיָיּ ְחָתּ
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)2

ג' ְבְלָעאר ָקל לּו ְאְנִתי ְמְגָיאר ק ְזְבד ְלְמזּווְוּ ְלְמְטְלּ

א ס ְעִליָיּ א ְתְעסְּ ְקת ַכּ א ְתְחִדיִני  ּכְלּ וְוּ ְעַלאס ִגיר ַכּ

אר א ְתשְְׁעל ִפיּכ ְאָנּ אר  ַכּ אְנִג'יב שִׁי ְמָרא ְלדָּ ִאיָלא ַכּ

א ק ִפיָיּ א ְתְחְקּ א ְתדּוז ּוְתְרְג'ע וּושְַׁחאל ַכּ שְַׁחאל ַכּ

ְג'הּו ְמְסָפאר י ַאׁש ַהאד ְאְג'ַג'אר  ְכְלְעִני ְבווְּ א ְתקּוִלּ ְלְמָרא ַכּ

א א ְתְמשִׁי ְגְדַבאָנה וּוַלא ְבָקאת ְתְרְג'ע ִליָיּ ַכּ

אר בּו ְלדָּ שְַׁחאל ְדְלְמַראוּוַאת ָסאקּו ְלְכָבאר   ַכאפּו ְיְקְרּ

א ג' ָהאְרִבין ְעִליָיּ ִגיר ְעָלא ְסַבאְבּכ ַיא ְלְמזּווְוּ

)3

ג' ִעיב ְעִליּכ ְלְעְזִרי ַקאל לּו ַאׁש ַהאד שִּׁי ִפיּכ   ַיא ְלְמזּווְוּ

ה ְג'ִתי  ּוָבאְקָיה ִפיּכ ְבִליָיּ ְעַלאׁש ַיאּכ זּווְוּ

א ְתְגְמז ְבִעיִניּכ ַסאָרה ַמַזאָלה ִפיּכ   ַכּ שְַׁחאל ְדְדּ

ה וּוִיָיּ ְעָהא ְבְסּ אְבּ א ְתְתּ ִאיָלא שְְׁפִתי שִׁי וּוְחָדא ַגאְדָיה ַכּ

ג' ִפיּכ ְסת ְעִליּכ וּוְעִיית ְנְתְפְרּ ה ְעסְּ שְַׁחאל ְמְנְמָרּ

ה ה ּוְפַעאְיְלּכ ְקוּוִיָיּ ין ַבאְקָיה ִפיּכ ְלְהָזּ ַלאִכּ

י ִפיּכ ְבע ְאִלּ א ְתְפְטן ִביּכ   ְעְלְאְטּ י וּוַאׁש ְלְמָרה ַכּ קּוִלּ

ה ְדְלָהא ְלְקִסיָיּ י ַגאִדי ְנַעאוְוּ ַאָנא לִּ

ה ְתְעִטיּכ   וּוִיָלא ְדוּוִיִתי ְתְדִחיּכ וּוְתׁשּוף שְַׁחאל ְמְנְדְעוָוּ

א לְּ ַמא ְעְמְלת ִביָיּ ְכּ ס ְדנּוִבי וְוּ א ְתְכְלּ ְחָתּ

)4

ק ְלְמְטְלּ ק   ְעָלא ְלְעְזִרי ווְּ ג' ַיא ְלְחַבאב ְתְקְלּ ְלְמזּווְוּ

א ְבזּוְג'ּכּום ַיא ְלְמַראִמיד ְמַחאְמִיין ְעִליָיּ

ק ִתי ַמא ְתְתזּווְוּ ְאְסְמע ַיא ַדאּכ ְלְעְזִרי ְלְחְמק   ִעְיּ

ה את ִפיּכ ְבִליָיּ ַלּ ָראְפד ְמַעאּכ ְמַראָיה וְוּ

ק ר ּוְמשְְׁנּ ק   ְמְסְטּ א ְתִפיק וּוְנִתי ְתְחְלּ י ַכּ ְמִלּ

יָיה ד שִׁי ְדִרּ ְנָקה ַיאוּו ְתִסיְיּ א ְתדּור ְפְזּ ּוְתְכְרג' ַכּ
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א ְתְלְסק שְַׁחאל ְתְג'ִרי ְמְנוּוָראָהא וּוְתְעְרק    ּוִפיָהא ַכּ

ה א ְתְחְסל ְפשִׁי וּוְחָדה ְעְרוּוִיָיּ א ְחָתּ ְהָנּ ַמא ְתּ

ְקּ וּוְתִג'יב ִליּכ וּוַאְלִדיָהא ַיא ְלְחְמק   ְעִליּכ ְיִטיחּו ְבְדּ

א א ְתִג'יב ְעִליָיּ י ַכּ ַסאָרה ִלּ ס ַהאד ְאְדּ ּוְתְכְלּ

ק ק   ַמא ִפיּכ ַמא ְיְתְלבְּ א ְנִתי ַיא ַדאּכ ְלְמְטְלּ ּוְחָתּ

א ט ְעִליָיּ ְסְלּ ְקִתי ְלְמָרא  ּוִג'יִתי ְתּ ְעַלאׁש ְטְלּ

)5

ג' ְסְמע ק ְעל ְלְמְעיּור ְרְג'ע    ַיא ְלְמזּווְוּ ְלְמְטְלּ

א יָיּ אר ּוְחְסְלִתי ִפיִדּ ְליום ָרא ַג'אְבְתּכ ָדּ

ְכְלע א ְתּ ְמָרא ַכּ ע   ְמְלּ ַמא ַנא שִׁי ְפַחאְלּכ ַיא ְלְמְרְבּ

ה ם ְעִליּכ ְבַלא שְְׁרִעיָיּ א ְתְחְכּ ָמה ַכּ א ְלַחאְכּ ִהיָיּ

א ְתְרְג'ע    וּוִיַלא ְנְזְלִתי ְתְטְלע ִאיָלא ְכְרְג'ִתי ְדְגָיא כַּ

ְרָיה אן ְבְלְכְדָמה וּוזְּ ַמא ְעְנְדּכ ָראָחא ִעיַיּ

ְרע   וּוִיָלא ְבְטְלִתי ְתְסְמע א ְבְדּ ְתְכְדם ְבְלָכאְטר וּוָלּ

ה יָיּ שְַׁחאל ְדְלְמַעאִני ְמְנְעְנד ְלְמָרא ִליּכ ְמְכִבּ

א ְנְסְבע ע   ְנְזַהא ְחָתּ א ְנְתְמְתּ וּוַאָנא ַגאִדי ִגיר ַכּ

א מּו ִפיָיּ ַמא ְעְנִדי ַמא ְעְנִדי ְנַסאב ְיְחְכּ

)6

ַלאם    ְמִעישְְׁתּכּום ְחָראם ג' ַקאל ְלהּום ְסְמעּו ְלְכּ ְלְמזּווְוּ

ה ִביָיּ ד שִׁי ְרְכּ ר ְיִסיְיּ א ְידּווְוּ ְלּ וּוַאְחד ַכּ ְכּ

אם ָעאשְׁרּו ְתְלת ִאיַיּ ָלאם   ִיְתּ ָיאִלי ְפְדּ ְיְדְכְכְלָהא ְפְלּ

א אְבע ְיקּול ְלָהא  נּוד ְכְרג' ְעִליָיּ ָהאר ְאָרּ ּוְנּ

ג' ְעִזיז טּול ִליַיאם   ּכּול ִליָלה ְמָעא ַמאָדאם וּוַאָנא ְמזּווְוּ

א יָיּ א ְתְחְדר וּוְתּכּון ִבין ִייִדּ י ְנְטְלְבָהא ַכּ וּוִלּ

אם ָדּ ַלאם   ְמְנְעְנד סּוִיָסה ְנּ ַהאד ְלְגְנָיה ַיא ַפאְהִמין ְלְכּ

א י ָדאְיִרין ִביָיּ ח ְג'ִמיע ִלּ ְנְדְמְתָהא ַבאׁש ְנְפְרּ



מוגדור
9. אל ח'טאט - מגלה העתידות

סלימן אלמגרבי

הדובר בשיר מספר שהלך למגלה העתידות שיקרא לו בכף היד, ומספר על אהובתו שנטשה אותו, 

הוא מבקש שימצא לו אותה ושירקח לו קטורת או שאר כשפים וקסמים שישיבו לו את אהובתו. 

קולת לח'טאט שופלי פי אידייה 

כאן היא ז׳ייא ולא לא 

האדא שחאל ואנא נרזק  

מולאת אזין ולכאלה 

כלאתני והרבת עלייא 
 

מא ס׳בת חילא 

מזאווק פיכ ג׳יבהא לייה  

גיר ללווילה  
 

  2x אלחין קולתלו מא זרא לי

 2x רסם חרופכ וקרא לי

דרב לפאל ושופלי סעד לכלילא 

מעהא לעדם דייאלי ונארי שעילא 
 

 2x מא שאפלי פידייה

 2x כלליה דוואכ צעיב עלייא
 

דזתו תסרר מין מאלייה 

עלא דיכ לאלה 

קולתלו גיר כתב לייה 

תברא חאלה 
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 2x גאלי רזעי לי פדהור

 2x ג׳יבילי מלעטר לחור

ננפע פלארגן בחור 

ונדיר חילה 

נכלטהא בזאווי ובכור 

ותציר חצלה 

  2x מא כתבלי ג׳וג׳ לחרוף

 2x קאלי סיר לדארהא ושופ

תלפו רג׳ליה בג׳וג׳ 

תעוד ווחלה 

תבעכ תעמלהא מהג׳וג׳ 

ודמועה סאיילה
 

אר - מוכר התבלינים ְלְעטָּ

אלברט סויסה

הדובר הולך למוכר התבלינים שייתן לו קטורת כדי לכבות את ייסורי האהבה שבה נכווה. הוא 

מבקש תרופה לאהבתו ולליבו הדווי. 

ד ְמַחאִני אר ְעִטיִני שִׁי ְבכּור ַבאׁש ְנְבְרּ אר ַיא ְלְעָטּ ִסיד ְלְעָטּ

יף ְנְסְבר ְחִביִבי ַעאָדאִני אר  ִכּ ַבאׁש ְנְטִפי ַהאד ְאָנּ

י ְפְרק ְחִביבּו אוּוִי ִלּ אלּוִלי דוּוַאָיא ְעְנְדּכ ְנִסיבּו  ַיאּכ ַתאַדּ ַגּ

אר ( )ְלָעאר ְלָעאר ַיא ְלְעָטּ אר  ַאׁש דוּוַאּכ ַיא ְלְעטָּ

אר ( אר   )ְלָעאר ְלָעאר ַיא ְלְעָטּ ָגאב ְדוּוַאּכ ַיא ְלְעָטּ
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]1

א ִג'ית ְנִעיד ְלּכ ְלְכָבאר ה ְבִגיְתּכ ְתְסָגא ִלייָּ אר ִדיר ְמִזיָיּ ְלְעָטּ

אר א ְנוּוִיתּו ְגַדּ ה שְָׁלּ יָיּ א ְפְגְלִבי ִכּ א ְכָלּ ִסיִדי ְלְחִביב ָגאב ְעִליָיּ

]2

י ִביּה ְלְדָראר ִסּ ִעיב ַבאש ְאְנּ אר ּכּון ְלִביב ְאְעִטיִני דוּוַא ְלחּוְבּ ְאְסּ ִסיד ְלְעָטּ

ְתׁשּופּו ִעיִני ְפְקִריב  ְנְעִטיּכ ַאְלף ִדיָנאר וּוִיָלא ְיִג'יִני ְלְחִביב וְוּ

]3

אְיַדאוּוִי וּוַיאּכ ְיְטִפיִלי ְלְג'ָמאר ְעִטיִני שִׁי ְבכּור ָקאוּוִי ְיּכּון ְדְגָיא ַכּ

ְלַגאְיב ַמא ַג'אה ְלְכָבאר אוּוִי וְוּ אוּוִי ְיְבָראִלי ְגִליִבי ְלכַּ ָזּ ַאָרא ְלַפאסּוְך וְוּ

]4

א ְמְנ ְלְעְרָעאר ַאָראִלי ּלּוַבאן ְלחּוְרּ ְמָעא ְלַסאן ְלְעְספּור שְׁוּוִיָיּ

אר א ְיִג'יִני ְלדָּ א ַלא ְדהּור ְחָתּ ל ַהאד ְלְבכּור ַלא ְסְבִחיָיּ ַמא ְנְבְטּ

]5

יָגאר אׁש ְמָעאהּום ְחְבּ ְאסִּ אׁש ּוִזיד ְאְניּום ְאַנּ א ְחבְּ ְאַתּ ַאָרא ִלַיּ

ָהאר יל ְמָעא ְנּ י ִלּ ְסוּוַאס ְנְבִכּ א ְפְקְלִבי וְוּ אׁש ְכָלּ ַלּ י ְמשָׁא ַמא ווְּ לִּ וְוּ

]6

אן זּוג' ְחָג'אר יב ְוְסַדּ ַקאלּוִלי ְעְנְדּכ ְנִסיב ְלַגאְלָבה ּופּוְזת ְאִטּ

ְכָלא וּוְלִקיָפאר יב ַהאדּוּכ ְיִג'יבּו ְלְחִביב ַאבּוְהּ ְמְלּ ְמָעאהּום ְמָראְרּכ ְאִדּ
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10.  ְג'ַזאִלי ְלְמְעְפְפר - יקירי היהיר

סלימן אלמגרבי

 

שיר על ייסורי האהבה והפרידה מהאהוב היהיר שנטש את אהובתו

ְג'ַזאִלי ְלְמְעְפְפר ָראח ַמא ַבאן ַמא ְדְהר

ַמא ְנוּוִיית ִפיּה ְל'ְגְדר  ְעָיא ְקְלִבי ְיְסְבר

ְנָהאר א ִליל וְוּ אר  ְנְסְתַנּ ְחִדי ְבִקית ְפָדּ וְוּ

 

שְְׁעְלת ִלי ָנאר יּכ ַיא ְלַגאִדי ַדאְיז ְלְבַלאִדי  קּול ְלְג'ָזאִלי וְוּ סִּ נוְוּ

וּוַאִני ְבָלא שִׁי ְזָמאר אִדי  ְמשָׁא וּוְכּ ְקִדי ִלי ְמָראִדי ְדוּוָא ִלי ְנַכּ

ְחׁשּו ְעְקִלי ָטאר ְחִדי  וּוַאָלא ְבְעת' ִלי ְכָבאר ְבוְוּ אִני ווְּ ְעִדי ְכַלּ ַאׁש ְעְמל וְוּ

 

אִלי ְקְלִבי ְמְדָראר ם ְמשָׁא וּוְכָלּ י ָעאְלם ִג'יר ִפיּה ְנְכְמּ ָראה ְרִבּ

ְפאר ָדא ְיְכּ ם   ּגּולּולּו ְעַלאׁש ְקְלבּו ַהאְכּ א ְיְרְחם וּוְעִליּה ְאְנְסְלּ וּוְעִליָיּ

ין ְאְלְמְסַראר ְחל ְאְלִעין ְלשְָׁפאר  מּול ְאִזּ אם וּוְנׁשּופּו ַלאְזם  כְּ ְמּ וּוְנקּול ְנדְּ

 

אר ה וּוְנכְּ ָעאם ּוְלְפָראׁש    ְחִביִבי ְנָסא ְלְמְחָבּ ָנא ְטּ וּוְגְדְרִני וּוְעַלאׁש שְְׁרְכּ

אס  ַמא ְידּוְזָהא ְנַעאס   ְיׁשּוף ְמְנַחאִלי וּוַיאּכ ְיְעְדר ִעיִני ְעִליּה ְעַסּ

אר ַתאר ַלא ְתלּומּוִני ַיא ְחדָּ אס  ָזארּו ְמַחאְיִני ְכּ א ַנּ א וְּוְסוּוַאס ְדְחּכּו ְעִלָיּ ְדְכל ִפָיּ

 

ְחְג'אר ָראח ְבְהְרְבתּו ַלא ְסַמאח   ְעַלאׁש ְקְלבּו ָקאְסח ְמְלּ ְהְרב ְגַזאִלי וְוּ

וּוַאח  ְדְבל ִליָיא ְכַיאִלי וּוְסָפאר א וּונְּ ְסָבאח ְדכּול ְלְבָכּ א וְוּ וּוְעשִׁיָיּ

אר ָיא ְחִביִבי ְלְגַדּ ַדאוּוִי ִלי ְלְג'ָראח ְיְהָנא ְקְלִבי ְיְרַתאח  ְלָעאר ְעִליּכ ְלָעאר  ַאְהּ
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אּכ - אמרת לי לחכות לך קּוְלִתיִלי ְנְסְתַנּ

 סלימן אלמגריבי

השיר מספר על ציפיית האהובה לאהובתו . "כל עוד אני חי אוהב אותך".."אמרת לי שאחכה לך 

אבל אין לך מילה". האהוב מספר כמה אהב ומתפלא איך אפשר לשכוח את האושר שהיה להם 

יחדיו. הוא קורא ליפה בבנות לחזור אליו כדי שיחיה לנצח יחד.   

ְבִסיָמה ַמאַדאְמִני ַחאי ְנְהוּוַאּכ 2( ַיא ִזיְנת ְאְתּ

ְלְמַסאּכ  ְקְלִבי ְיְבִגיּכ ִדיָמא ְקְתִני ְבְתּ ּוְחְמּ

ַאְמְנְדָרא ִאיְמָתא ְנְלָקאּכ  ּוְנבּוס ִדיּכ ְלְפִמיָמה

 

ְלָמה אּכ ַמא ְעְנְדּכ ְכּ קּוְלִתיִלי ְנְסְתַנּ

ְבִסיָמה שְַׁחאל וּוַאַנא ְנשְְׁתְרַג'אּכ ַיא ִזיְנת ְאְתּ

ָראה ְקְלִבי ְיְהוּוַאּכ ּוַבאִלי ְמַעאּכ ִדיָמא

ַאְמְנְדָרא ִאיְמַתא ְנְלַקאּכ ְנבּוס ְלְפִמיָמה

 

א ַג'את ְנקּול ַהאָיּ ּכּוְלּ יּום ְנׁשְתְרַג'א וְוּ

ַמא ְנְפְעְתִני ִחיָלה וּוַאַלא ְבִרָיא ִפיּכ ְקַדאת

ְאְנַסאת ְלְעשְָׁרה  וּוְנַסאת ּכּוְלּ ַמא ַפאת

ְלף  ּוְכְרְג'ת ְלחּוָמה ה וּוְלוְוּ ְרת ְלְמְחָבּ ְנְכּ

 

ְתְמשִׁי יִני וְוּ ְעַלאׁש ְעִליּכ ְתְגְדר ְתְכִלּ

ְסִנין ְעִליּכ ְנָקאִסי א ווְּ ַהאִדי מּוָדּ

ּכ ּוַסאְבת ָראִסי ָטאב  ְקְלִבי ְמְנחּוְבּ

אָמא ַמְנְפְעִני ְמַעאּכ דוּוַא  וּוַאַלא ְנְפעּוִני ְעַזּ

 



מוגדור
ר ּוְתשְְׁעל ִלי ָנאר ּכּוְלּ יּום ְנְתְפְכּ

ְלת ְלשְָׁפאר ְחַלאת ְלְעיּון ְמְדְבּ ְעָלא ְכּ

ִזיְנָהא ְעִליָנא ְיְדוּוִי ְמְתל ְאְלַקָמאר

ַסאְלת ְעַלא ְג'ִמיע ְלְבַנאת ְבְלַכאל ּולּושִׁיָמה

 

ל ְדְלְהְזר ְנזּוווְּ ְאְרְג'ע ִלי ַיא ְחִביְבִתי וְוּ

ְהר ַיא ִזיְנת ְלְבַנאת ַיא ְמשְׁמּוְמת ְאְזּ

ְעַלא ִזיְנּכ ַיא ְטְפָלה ַמ ְקְדְרת ְנְסְבר

ְנִעיׁשּו ְבזּוְג' ִדיָמא ָנא  וְוּ ַא  ְיְהַנא חּוְבּ

 

 

11. ג׳ית נציידו וציידני - באתי לצוד אותו, אך הוא צד אותי -שיר סיום 

סלימן אלמגרבי

ג׳ית נציידו וציידני ואנא צע'ירה דריה 

לאכן פישבכתו חצלני כוואני באלפ כיה 

 2x כוואני בלאני נסאני ח'דעני כוואני בי אלפ בהאד לכיה

אל חוב יא אח'אי מוציבה וחכאם וחכאם 

 2x חכאייתו עג'יבה וע'ריבא ותבלית בלגראם

 2x תעדבת מן צג'ר תעדיבה ווטאלבת מאל

ג׳ית נחצלו וחצלני ג׳ית נגפלו וגפלני 

לאכן מצע'רי לעב בייה 

כוואני כלאני נסאני כדעני כוואני בי אלפ כיה 
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ג׳ית נציידו וציידני ואנא צע'ירה דריה 

לאכן פישבכתו חצלני כוואני בהאד כיה 

כוואני כלאני נסאני כדעני כוואני כוואני ביאלפ כיה 

אנא לי לעבת בראסי וכונת גפלה 

 2x ליום קנוודי )קנבכי( ונקאסי בלחוב חצלה

שכון יגתני יא נאסי ראני וואחלה 

שכון יגתני יא נאסי ראני וואחלה 

לי יקול חוב כיף וואלו 

בע'ית לו יחצל פי חבאלו 

ווידוק חאלי ומא בייה 

כוואני כלאני נסאני ח'דעני כוואני כוואני בי אלפ כיה 

ג׳ית נציידו וציידני ואנא צע'ירה דריה 

לאכן פספכתו חצלני כוואני באלפ כיה 

כוואני כלאני נסאני ח'דעני כוואני כוואני בי אלפ כיה 

אנא לי נווית נציידו הווא לי ציידני 

וליום חצלת מא בין יידו כנוואדי במחאני 

עד יז׳יבני לעינדו ליללא לא תלומוני 

עד יז׳יבני לעינדו ליללא לא תלומוני 

ריג׳לי עמל הא בייא 

וועייני סבאב כלאייה 

מעראפת האגדה יזרה בייה 

כוואני כלאני נסאני ח'דעני כוואני כוואני בי אלפ כיה



מוגדור
השיר מספר על ייסורי האהבה של האהובה שנלכדה ברשתו של אהובה. 

"באתי לצוד אותו והוא הקדים וצד אותי 

ועודני צעירה מאד

אבל הוא לכד אותי בחכתו 

וגרם לי לאלפי כוויות

שרף אותי, בגד בי, עינה אותי, 

שרף אותי באלפי כוויות
 

האהבה אחי היא אסון

וצרותיה צרות

סיפורה פלאי ומיוחד

נפלתי באהבה

סבלתי מקטנותי סבל רב

ואני מבקשת עזרה... הצילו אותי
 

באתי להשיגו והוא השיג אותי

באתי להפתיעו והפתיע אותי

אבל עוד בצעירותי הוא שיחק בי

הוא שרף אותי, בגד בי, עינה אותי, 

שרף אותי באלפי כוויות
 

אני ששחקתי בראשי 

והייתי קלת דעת

מיום שהכרתי את עצמי 

הייתי לכודה באהבה

מי יציל אותי, אנשים, אני לכודה

מי יציל אותי, אנשים, אני לכודה



מוגדור
מי שאומר שהאבה טובה ומהנה

אני מאחלת לו שילכד בכבליה

ויטעם את מצבי ואת מה שאני עוברת

באתי לצוד אותו והוא הקדים וצד אותי 

ועודני צעירה מאד

אבל הוא לכד אותי בחכתו 

וגרם לי לאלפי כוויות

שרף אותי, בגד בי, עינה אותי, 

שרף אותי באלפי כוויות

אני שקיוויתי לצוד אותו,

אך הוא הקדים וצד אותי, 

היום בו נפלתי בידיו הוא בעוכריי

דודי הביא אותי אליו

אז אל תאשימו אותי

רגליי עשו זאת

הן אשמות

ועיני הן הסיבה לבגידה,

לא תיארתי שכך יקרה לי



מוגדור
על הבמה

ן                                                         כינור ראשו
לודמילה גולד

מריאן טור
ליה שרמן

יבגני בייבסקי
גרגורי נחימזון

נדיה נחימזון

כינור שני
ז׳אנה שמידט

תומר עינת
ילנה זבריאנסקי

 בוריס וסילייב
 אנה פורמן
דנה ברזאן

ויולה
אדי קשווין
 זאק אוונס

 משה ג׳יוואן
 אדי שובייב
מאיה רומן

צ’לו
 ג׳קלין פיי

 אלה ויסוצקי
 לריסה לינצקי

 אייל יהב

קונטרבס
אלכס פורמן

אבוב
לבון אוגניאן

נאי
יצחק ונטורה

גיטרה
ג׳ו טיילור

גיטרה בס
אסף רבי

כינור מזרחי
פאדל מנאע

נתנאל יצחקוב

מנדול
גלעד וקנין

עוד
אליאס וכילה
מרינה טושיץ

שרלי זריהן

בנג’ו
נפתלי אברג’יל

קאנון
אליהו אביכזר

כלי הקשה
דניאל בלגזל

גלעד אמסלם
 אבי כהן

 חגי לשם
 שלום פרץ
ארז מונק

דרבוקה
חיים אוחיון

דאף
רמזי בישאראת

חצוצרה 
עידית מינצר
אביאור רוקח

טרומבון 
 מתן יונה

מעיין מילוא

סקסופון 
 זיו סלמה

רן דוד

קמנג‹ה 
אלעד לוי

 קולות
 ליז אביטל
יפה עשור



מוגדור
צוות אומנותי

מנהלה
עופר אמסלם - מנכ״ל

שמעון יפרח - מנהל הפקה
יצחק אטיאס - מנהל במה
גיא שושן - ע. מנהל במה

לימור אמסלם - מנהלת שיווק ומכירות
שירה אוחיון - מנהלת תוכן ופרוייקטים

אילנה תורג׳מן - מנהלנית
אוולין פריינטה - חשבת

יוכי בר - שרות לקוחות ומנויים
יפה אטיאס - שרות לקוחות ומנויים

איציק אלון - דייל / הנה״ח
יפה פרץ - דיילת

ענת כהן - טלמרקטינג

תום כהן - מנצח ראשי ומנהל מוסיקלי
אייל מזיג - מנצח

אתי תבל - מנצחת
קארין בן יוסף - מנצחת
מאיר בריסקמן - מנצח

מתן יונה - מנצח
אלונה ממן - מנצחת

אמיל זריהן - סולן ראשי
ר׳ מאיר עטייה  - יועץ מוסיקלי )אלא אנדלוסית(

חיים אוחנה - ספריה ופרוייקטים
אלדד תמיר - סאונדמן 

צליל העמק - הגברה ותאורה
יעקב פלברבאום - צילום

אבי נישניבר - צילום וידיאו  
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