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מנצח: מתן יונה 

קונצרט מיוחד ויוצא דופן שיוקדש למוסיקה 
העממית הקלאסית הפרסית. חומרים שנעים 

על התפר שבין המסורת הפרסית המוסיקלית 
המפוארת ובין מוסיקת הפופ המערבית 

שהשפיעה רבות על היצירה באיראן טרום 
המהפכה בשנת 79. שני סולנים ישראלים 

צעירים, עם חיבור עמוק לשורשיהם האיראניים 
- הזמרת והשחקנית לירז צ׳רכי ולצידה הקול 

הצעיר המוכר ביותר בתוך הקהילה הפרסית 
בארץ - אלירן, יבצעו ממיטב להיטיהם של 

שמות ענקיים כמו היידה, מואין, אומיד, גוגוש 
 ועוד... תשלים את החגיגה הזמרת 

 הדסה ישורון שבקולה העוצמתי תלהיט 
את האוירה ותרים את הקצב עם שירים 

מהסגנון הפרסי-כורדי.

לילות פרס

הדסה
ישורון אלירן

לירז צ׳רכי

כתיבה ועריכת תוכניה: שירה אוחיון



אנחנו שמחים גאים ומתרגשים לחלוק אתכם את המופע השלישי בעונת 
הקונצרטים שלנו... והפעם - לילות פרס!

בשמונה השנים האחרונות, במקביל לליבת הפעילות המסורתית שלנו )פיוטים, 
מוסיקה אנדלוסית וסגנונות עממיים צפון אפריקאיים(, מצאנו את עצמנו 

מרחיבים את היריעה לסגנונות סובבי ים תיכון. 

אם התחלנו את המסע במרוקו ובאלג׳יר, מהר מאוד המשכנו אותו, בעידודכם 
ובתמיכתכם, למצרים מצד אחד, לספרד וצרפת מצד שני וכל הדרך עד ליוון 

ותורכיה.

הקונצרט הערב הוא כבר השלב הבא בהתפתחות שלנו, שבה אנחנו עושים 
שימוש בשפה המוסיקלית היחודית של התזמורת כדי לבצע בסגנון שלנו 
חומרים מאיראן וכורדיסטן... היריעה התרחבה לה עוד ועכשיו היא כבר כוללת 

לא רק את ארצות הים התיכון, אלא את כל ארצות ערב והאיסלאם.

כל זאת בדרך שלנו לנסות ולהפוך לתזמורת שנותנת ביטוי אומנותי ומוזיקלי, 
לכל התרבויות שיוצרות את הגיוון והיופי בחברה הישראלית.

אנחנו גאים שאתן ואתם שותפים שלנו במסע הזה,

לא היינו יכולים לעשות זאת בלעדיכם.

ועל כך תודה.

עופר אמסלם  תום כהן

מנצח ראשי ומנהל מוסיקלי מנכ״ל  

קהל נכבד,

לילות פרס



מוזיקת פופ פרסית )בפרסית: موسیقی پاپ فارسی;( הידועה גם כ”מוזיקת פופ 

איראנית” או כ”פרסיפופ”, היא תת-ז’אנר מוזיקלי הכולל בתוכו מוזיקת פופ בשפה 

הפרסית, או בשפות אזוריות המדוברות באיראן ובאפגניסטן. למרות שהמקור של 

מוזיקת הפופ הפרסית הוא באיראן, המוזיקה מושמעת גם בטג’יקיסטן, אפגניסטן, 

ובתפוצה האפגנית והאיראנית באירופה ובאמריקה.

מוזיקת הפופ הפרסית התפתחה בשנות ה-70. פרסומו של ויגן דרדריאן )הידוע 

כ”מלך הג’אז”( בתחילת שנות ה-50 וההשפעה המערבית על מעמד הביניים 

הובילו למהפכה מוזיקלית באיראן, כאשר באיראן היו עד אז בעיקר זמרים 

קלסיים. בדומה למוזיקת הפרסית הקלסית היה שימוש בכלי נגינה ובאלמנטים 

מקומיים, אך היה שימוש גם באלמנטים ובכלי נגינה מודרניים, כמו: גיטרה 

חשמלית שיצרו את הפופ הפרסי. בין הזמרים הגדולים של הפופ ניתן למנות 

את: האיידה, גוגוש, מהסטי, פוראן, אבי, דאריוש, סטאר מועין ואחרים. 

תור הזהב של מוזיקת הפופ הפרסית החל בשנות ה-70 ונמשך עד המהפכה 

האסלאמית באיראן ב-1979 , אך לאחר המהפכה האיראנית מוזיקת הפופ הפרסית 

נאסרה להשמעה באיראן. היא הפכה למוזיקה פיראטית וכמעט כל הזמרים, חוץ 

מהזמרת גוגוש, היגרו לאירופה ולארה”ב, והתיישבו בעיקר בלוס אנג’לס, משום 

שאותם זמרי פופ נתפסו כמייצגי המשטר המלוכני הישן. גוגוש הייתה הזמרת 

היחידה מאותה תקופה, שנשארה באיראן למשך 20 שנה, אף על פי שנאסר 

עליה, ועל נשים בכלל להופיע בפני הציבור. לבסוף גוגוש נאלצה גם היא להגר 

על מנת לחדש את הקריירה שלה כזמרת האיראנית המפורסמת ביותר בעולם. 

מחוץ לאיראן החלו לפעול ערוצי טלוויזיה, תחנות רדיו ואתרי אינטרנט, אשר היוו 

תפקיד חשוב בחיבור בין אומני הפופ הפרסי לבין הקהל האיראני ברחבי העולם.

המוזיקה הנעשית כיום באיראן היא קלאסיקה לצד חדשנות, תמימות לצד מחאה 

פוליטית ודתית בוטה, לאומנות מופגנת ולצידה מוזיקה מחתרתית אסורה. גם כיום 

באופן כללי העיסוק במוזיקה לא נחשבת כדבר מכובד בעיני המשטר האסלאמי 

באיראן, אם כי אינו אסור. לאחר עשור של מלחמה עקובה מדם עם עיראק ועם 

עליית הפלג הרפורמיסטי בראשותו של הנשיא מוחמד חאתמי לשלטון בשנת 

מוזיקת פופ פרסית

לילות פרס



1997, החלו להתיר השמעת פופ הנחשב “ראוי”, כלומר כזה שאינו נוגד את עקרונות 

האסלאם וערכי המהפכה. דבר זה נעשה על מנת להתחרות במוסיקת הפופ שגם 

ככה הגיעה על גבי גלי האתר והלוויין הישר מלוס אנג’לס. ככל שחולפות השנים, 

משרד ההכוונה האסלאמית, האחראי על אישור הפצת ספרים, מוסיקה וסרטים, 

מרכך את ההגבלות ויותר אלבומים מקבלים אישור להתפרסם.

כוכב הפופ המפורסם ביותר בשנות ה-90 היה שאדמהר עקילי. עקילי זכה 

בתחרות שירה בטלוויזיה ומאז התפרסם ברחבי איראן. לימים גם הוא היגר 

לקנדה ולארה”ב. בהמשך כבר נוצר דור צעיר וחדש של עשרות זמרים גברים 

צעירים. אחד המפורסמים ביותר מביניהם הוא מוחסן יגאנה,. הוא נקרא מלך הפופ 

הפרסי ואף משווים אותו לעקילי. ניתן היום להקשיב לפופ מאיראן, בעיקר זו 

המתפרסמת באמצעות רדיו ג’אואן, “רדיו הצעירים” הפופולרי. מדובר בסגנון יחסית 

חדש,המשלב סגנון ישן עם חדש, ז’אנר שקם לתחייה ושיש לו מאפיינים ייחודיים 

משלו כיום. למשל, שירה גברית רווייה בסלסולים, במילות אהבה ובהתערבות 

אלקטרונית. התפתחות הסגנון הזה משקפת במידה רבה את ההתרחשויות באיראן 

ואת השינוי שהמשטר עובר בהתאם למציאות. יחד עם זאת, למרבה הצער, האיסור 

על שירת סולו של נשים, כמובן שבסגנון הפופ, נותר בעינו.

באיראן של היום, מוסיקת הפופ היא המייצגת הנאמנה ביותר של רחשי הציבור 

הרחב, המשכיל, העירוני, זה שיש לו את היכולת המינימלית להשפיע על הלכי 

הרוח במדינה ולהביא לשינוי חברתי, שינוי שאנשי המשטר האסלאמי לא 

מעוניינים בו.

לילות פרס

מקורות: 

יוטיוב

ויקיפדיה, עברית

ויקיפדיה, אנגלית
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גיברלטר בתאריך 14 בינואר 2011 
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Home coming .1 - יצירה אינסטרומנטלית |  
      לחן: ארא דינקג’יאן 

לילות פרס

 Night Ark יצירה אינסטרומנטלית שבוצעה על ידי הלהקה הארמנית 
, מתוך האלבום “Picture” שיצא לאור ב-1986. הנעימה הולחנה על ידי 
מייסד הלהקה ארא דינקג’יאן )Ara Dinkjian(, מוזיקאי ארמני-אמריקאי, 
יליד 1958, דינקג’יאן נולד בניו ג’רזי, ואת הופעתו הראשונה על במות עשה 
בזמן התערוכה העולמית של ניו יורק )1964( עת היה בן שש, בנגנו על על 
דרבוקה. בשנת 1968 יסד את להקתו, Night Ark שניגנה פיוז’ן של מוזיקה 
מאנטוליה עם 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. .

היצירה Home coming שימשה כאות הפתיחה והסיום, וקטעים ממנה 
בעיבודים שונים שימשו כקטעי קישור בין המערכונים של תכנית הסאטירה 
הפופולארית “החמישיה הקאמרית”, אשר שודרה בערוץ 1. בסוף אחת 
מעונות התוכנית שודר מערכון ובו הופיעו חמשת שחקני התוכנית, הויברגר 
בתפקיד הסולן, מבצעים שיר במסגרת הופעה בסגנון אוריינטלי, עם מילים 
חדשות, כאשר Homecoming בביצועה המקורי והאינסטרומנטלי הושמעה 
ברקע. מלודיית השיר הועתקה מתפקיד כלי המיתר המובילים ביצירה 
)ג’ומבוש או עוד(. ביצוע השיר נודע בשם “מגיע יום חדש”, ונכלל באחד 
האלבומים המייצגים את שנות התשעים במארז אלבומי האוסף ‘גדלנו יחד’, 

שיצא  לרגל חגיגת היובל למדינת ישראל.



Spideh dam .2  )“עלות השחר”( |  
 | )Mahasti( זמרת: מהסטי       

  מלים ולחן: סעיד מהנאוויאן |  ביצוע: אלירן

לילות פרס

Eftekhar Dadehbala )פרסית : افتخار ددهباال(,  מהסטי - 
Mahasti )פרסית : مهستی(, הייתה  הידועה יותר בשם 
זמרת איראנית. היא נולדה ב 16 בנובמבר 1946 באיראן 
ומתה ב- 25 ביוני 2007. מהסטי היא אחותה הצעירה של 

.Hayedeh -עוד זמרת איראנית מפורסמת, האיידה

 Banooye Golhaa“ מהסטי הייתה מוכרת באיראן בתור
va Delha” )גברת הלבבות והפרחים(.  קולה של מהסטי 
Parviz Yahaghi, מלחין וכנר  התגלה על ידי מאסטרו 
איראני מכובד. היא החלה את הקריירה שלה כזמרת של מוזיקה מסורתית 
 ke Delam“ בשנת 1963, עם השיר “Gol hâ ye Rangârang“ פרסית בתכנית רדיו
RA Borde Xodâyâ” שהלחין ועיבד עבורה מאסטרו  Parviz Yahaghi למילים 

.Bijan Taraghi של

בהתחלה, משפחתה של מהסטי סרבה לאפשר לה לפתח קריירה בתחום 
הבידור כי זו לא נחשבה כקריירה מוערכת לנשים באיראן באותה העת. עם 
זאת, מהסטי גרמה לרבים להתגבר על סטיגמה זו כאשר יצרה דימוי חדש 
לנשים בתוך תעשיית הבידור באיראן.היא יצרה דימוי של זמרת “אישה-
עדינה”, גברת עם נימוסים גדולים. ההצלחה העצומה שלה במוזיקה פרצה 
 ,Hayedeh -את המסלול לנשים רבות אחרות, כולל לאחותה הבכירה, האיידה
שהתחילה את הקריירה המוזיקלית שלה 5 שנים לאחר זו של מהסטי. שתי 
האחיות תרמו תרומה עצומה לשיפור התדמית של הזמרות באיראן ולהעברת 
המוזיקה האיראנית מהמקום שבו היא הייתה למקום שבו היא נמצאת עכשיו. 

מהסטי ה נשואה ל Kouros Nazemiyan וילדה לו את בתה היחידה, סהר.
נישואיה עם נאזימיאן הסתיימו בגירושים בסופו של דבר. נאזימיאן הוצא 
להורג על ידי בית המשפט של הרפובליקה האסלאמית החדשה זמן קצר 
 ,Sanandaji לאחר המהפכה. כמה שנים מאוחר יותר היא נישאה בשנית, ל

בעלים של מפעל נעליים, אולם גם נישואיהם פורקו.

בשנת 1978, לפני המהפכה האיראנית היא היגרה לבריטניה ולאחר מכן עברה 
אל ארצות הברית בשנת 1981, שם התגוררה לאחר מכן עד סוף ימיה.



השיר Spideh dam הוא שיר פרידה ואכזבה מהאהוב. הדוברת בשיר מספרת:   

“עם עלות השחר וזריחת החמה הגיע הרגע להיפרד, והנה אנו עומדים חסרי 
מילים. כל מה שהיה בינינו נגמר הרסת את חיי. אני רוצה ללכת אין לי מה 
לעשות פה יותר. תחושת מחנק בגרון…אמרת לי כמה אתה אוהב אני בתמימותי 

האמנתי לך.” השיר הוא אמנם שיר עצוב ומדכא אך עם מקצב שמח.

سپیده دم اومد و وقت رفتن
حرفی نداریم ما برای گفتن

حرفی که بوده بین ما تموم شد
این جا برام نیست دیگه جای موندن

من میرم از زندگی تو بیرون
یادت باشه خونمو کردی ویرون

خونمو کردی ویرون

میخوام برم نگو که دیوونه ای
برای موندن ندارم بونه ای

وقت خداحافظیه تو گلوم حلقه زده بغض غریبونه ای
وقت خداحافظیه تو گلوم حلقه زده بغض غریبونه ای

من میرم از زندگی تو بیرون
یادت باشه خونمو کردی ویرون

خونمو کردی ویرون

اّول آشناییمون یادم میاد یادم میاد
گفتی به من دوست دارم خیلی زیاد خیلی زیاد

اّول آشناییمون یادم میاد یادم میاد
گفتی به من دوست دارم خیلی زیاد خیلی زیاد

رو سادگی حرف تو باورم شد
تو عاقبت زندگیمو دادی به باد

دادی به باد
من میرم از زندگی تو بیرون

یادت باشه خونمو کردی ویرون
خونمو کردی ویرون

اّول آشناییمون یادم میاد یادم میاد
گفتی به من دوست دارم خیلی زیاد خیلی زیاد

اّول آشناییمون یادم میاد یادم میاد
گفتی به من دوست دارم خیلی زیاد خیلی زیاد

رو سادگی حرف تو باورم شد
تو عاقبت زندگیمو دادی به باد

دادی به باد
من میرم از زندگی تو بیرون

یادت باشه خونمو کردی ویرون
خونمو کردی ویرون

من میرم از زندگی تو بیرون
یادت باشه خونمو کردی ویرون

خونمو کردی ویرون

من میرم از زندگی تو بیرون
یادت باشه خونمو کردی ویرون

خونمو کردی ویرون

Spideh dam

לילות פרס



 Do Panjereh .3 )“שני חלונות”( |
    זמרת: גוגוש Googoosh | מילים: ארדלאן סרפראז | 

  לחן: חסאן שמאעיזאדה | ביצוע: אלירן

לילות פרס

גּוגּוש )Googoosh - בפרסית: گوگوش;(  היא זמרת פופ 
ושחקנית איראנית. נולדה ב-1950 בטהראן, איראן. 

 Faegheh :שמה האמיתי של דיוות הפופ מאיראן הוא
Atashin. מוצאו של אביה הוא מסראב, דרום אזרבייג’ן 
)באיראן(, עיר הממוקמת בין טבריז לארדביל )איראן(. 
מגיל שלוש, לוותה גוגוש את אביה על הבמה ועד מהרה 

נודעה הילדה כזמרת וכשחקנית.  

לשיא תהילתה היא הגיעה בשנות ה- 70 של המאה ה-20 באיראן. גוגוש 
נחשבה לזמרת ההקלטות הידועה ביותר בשנים אלה. בנוסף לעיסוקה במוזיקה, 
הופיעה בסרטים פרסיים רבים בשנות ה- 60 וה- 70 והייתה פופולרית באיראן 

כמו שאלביס או הביטלס היו פופולריים בחלקים אחרים של העולם.

1979, ועד שנת 2000, הפסיקה להקליט  לאחר המהפכה באיראן בשנת 
ולהופיע עקב האיסור להופעת יחיד של זמרות באיראן. נשים לא הורשו עוד 
להופיע בציבור. בניגוד למה שרבים ציפו, גוגוש לא עזבה את טהרן כמו זמרים 
ושחקנים רבים אחרים שעזבו ללוס אנג’לס, אלא היא נשארה והקריבה את 
הקריירה המוזיקלית שלה, אולם האוהדים שלה לא שכחו אותה. חוג מעריציה 
גדל, צעירים גילו אותה מחדש בזכות הקלטות במחתרת )בוטלג( של שיריה 

גם בארצות שמחוץ לאיראן, במזרח התיכון ומרכז אסיה. 

בשנת 2000 היא יצאה מאיראן, ומאז הקאמבק שלה כבר הפך פנומנלי. היא 
יצאה לסיבוב קונצרטים בצפון אמריקה, במונטריאול, ניו יורק, וושינגטון 
הבירה, שיקגו, סן פרנציסקו ולוס אנג’לס. הופעתה המחודשת על הבמה 
סימנה רנסנס בקריירה שלה, לאחר שלא הופיעה בציבור במשך 21 שנים. 
כיום היא חיה בלוס אנג’לס בעיקר וממשיכה בצורה חלקית את הקרירה שלה. 
היא עדיין שרה, אבל עיקר תהילתה מתכנית ריאליטי על שמה. בזמן שידור 
התכנית אין עם מי לצ’וטט או לדבר, מבין האיראנים. כולם צופים, מרוכזים 
ומתוחים. התכנית מופקת באירופה - לכן רוב הבנות גלויות-ראש - ומשודרת 
באיראן ובתפוצות בלוויין ובאינטרנט. בעונה האחרונה זכתה דווקא מתמודדת 

דתייה. לגוגוש יש בן יחיד מנישואים קודמים.



“הפופולריות של גוגוש חוצה דורות,” נכתב בשיקגו טריביון באחד הביקורות 
הזוהרות הרבות בעיתונים הארציים. כראיה לפופולרית שלה, הקונצרטים 
שלה משכו מספר מפתיע של אוהדים. היא מילאה את הפורום בן  18,000 
המושבים בלוס אנג’לס זה כאשר אלפים רבים של אוהדים היו מוכנים לשלם 

מאות דולרים עבור כרטיסים לקונצרט שאזלו לחלוטין.

הפופולריות הרבה שלה נובעת מהנוסטלגיה שהיא מביאה לקהילות יוצאות 
איראן בעולם. יוצאי איראן רבים חשים חרטה לגבי החיים בחו”ל, לאחר 
הפרידה ממולדתם בעקבות השינויים הפוליטיים שהתרחשו שם ב 20- 
השנים האחרונות. גוגוש מגלמת בשירתה את הקשרים הרגשיים החזקים 
האלה למולדת איראן . האזרבאיג’נים מעריכים במיוחד בהופעות הפומביות 
של גוגוש את השיר “Ayrilig” )הפרידה(, המילים באזרית מסמלים את הפרידה 
בין צפון אזרבייג’אן )הרפובליקה של אזרבייג’אן( ודרום אזרבייג’ן )באיראן(. על 
פי הערכות 8 מיליון אזרבאיג’נים חיים ברפובליקה, בעוד שכ 25- עד 30 מיליון 
חיים באיראן. בראיון שנערך עמה ב- BBC, גוגוש דברה באזרית והבטיחה לבצע 
הופעה בבאקו ובמרכז אסיה. בעקבות הפרסום מחדש שלה גוגוש הקליטה 
אלבום חדש בשם “Zartosht” )זורואסטר( הכולל להיטים פופולריים שלה 

משנות ה-70. 

Do Panjereh הוא שיר על אהבה נכזבת, על זוג אוהבים שלא מתאפשר להם 
להיות ביחד. במרכז השיר מטאפורה על שני האוהבים שניצבים כשני חלונות 
בודדים אסורים שקבועים בקיר עשוי אבן גרניט שחורה קשה וקרה. שפתות 
האוהבים נעולים כמו שני החלונות בקיר והם אינם יכולים לנוע בשל כובד 
האבן. וכך חולפים ימיהם של האוהבים בכאב על המרחק שמפריד ביניהם 
שלעולם לא יצטמצם. האוהבים מעדיפים להישאר שבויים ואסורים כי חופש 
עבורם פירושו מוות. עליהם למות כדי לצאת לחופשי. אולי בעולם הבא יוכלו 

לשלב את ידיהם ללא כאב בליבם. 

לילות פרס



לילות פרס

Toye yek divar e sangi
Do ta pangereh asiran
Do ta khasteh , do ta tanha
Yekishon to , yekishon man

Divar az sange siahe
Sange sard o sakhte khara
Zadeh gofle bisadaee bar labhaye khasteye ma
Nemitonim ke begonbim 
Zire sanginy divar

hameye eshge man o to
geseh hast , geseye divar
hamisheh fasele bodeh
bein dasthaye man o to
ba hamin talkhi gozashteh
shab o rozaye man o to

rahe dori bein ma nist
ama bazam inam ziadeh
tanha peyvande man o to

Daste mehrabone bade
Ma bayad asir bemonim
Zendeh hastim ta bemirim
vase ye ma rahaee marge
ta raha beshim mimirim
kashki in divar kharab sge

Man o to ba ham bemirim
Toye yek donyaye digeh
Dasthaye hamo begirim
shayad onja to delha dared bizari nabashe
mion pangerehashon dige divari nabashe

Do pangereh / googoosh



Be man nagoo .4 )“אל תגידי לי שאת 
 אוהבת אותי”( |    

זמר: דאריוש )Dariush( | מילים: מוסטפא ג’אווידאן | 
לחן: פארוויז מק’סדי | ביצוע: לירז צ’רכי

לילות פרס

צליל השלשלאות מהדהד באוזני: על זמר המחאה 
האיראני דאריוש

מאת: אורלי נוי 

על השימוש במוזיקה כחלק מגלי המחאה שלאחר 
המהפכה האסלאמית אפשר לכתוב ספרים שלמים, 
ועוד אגיע לזה אינשאללה ברשימות עתידיות. אבל 
את הרשימה הזאת אני מבקשת להקדיש לזמר האהוב 
עלי ביותר מאז גיל שש בערך, ששר שירי מחאה 
אמיצים עוד בזמן שלטונו של השאה ואף שילם על 
כך מחיר כבר: דאריוש אקבאלי )שם הבמה שלו הוא 

פשוט שמו הפרטי, דאריוש(.

דאריוש נולד בשנת 1950 באזרבאייג’אן, אך עבר לטהראן עוד בילדותו 
המוקדמת וחי בה עד שעזב את איראן. הוא התפרסם בשנת 1970 דווקא 
עם שיר אהבה מתקתק be man nagoo )به من نگو دوست دارم, ‘אל תגידי לי 
שאת אוהבת אותי’(, אבל מהר מאד הוא חבר לחוגים שמאליים ולפעילים 
קומוניסטים, והחל להקליט שירי מחאה שזכו לפופולאריות עצומה. 
המפורסם שבהם הוא بوی گندم )‘ריח החיטה’(, שהפזמון שלו מתבסס על 
שיר ילדים מוכר. דאריוש מתייחס בו לחלוקת ההון בין הפרט לשלטון 

במדינה כך:

“ריח החיטה שלי
כל מה שיש לי שלך,

חופן אדמה שלי
כל מה שאני שותל שלך”.



לילות פרס
אחד מרגעי השיא בהופעה הבלתי נשכחת שלו בישראל לפני כעשור 
היה כששר את השיר הזה ובסופו שינה את מילות הפזמון וצעק “ריח 
החיטה שלי! כל מה שיש לי שלי! חופן אדמה שלי! כל מה שאני שותל 
שלי!” והקהל זעק ביחד איתו באקסטזה ממש. את ההופעה ההיא, אגב, 

הוא פתח בציטוט מתוך שיר שבתרגום חופשי אומר:

“אין שמחה בעולם כל עוד יש לב אחד שבור
לא תהיה פריחה כל עוד יש כפר אחד עקור

בכל רחבי תבל, מכאן עד קצה עולם
לא תהיה חירות כל עוד יש איש אחד אסור”.

עוד שניים משיריו הפוליטיים המפורסמים הם جنگل )‘יער’(, ו- علي كنكوري 
)‘עלי ה”קונקורדי”, כינויי לאחד שלא מצליח אף פעם לעבור את בחינות 

הכניסה לאוניברסיטה(.

הפזמון של ג’נגל )‘יער’(:

“היער השחור, עם זרועות-הענפים שלו, נוטל ממני את רוחי
כשאני עוצר לרגע, אני שומע את הינשופים לוחשים זה לזה ‘הנמר הפצוע 

הזה יתפגר…’
אין מכאן עוד דרך מילוט. היער הזקן הוא חופת מותי”.

הפזמון של “עלי קונקורי”:
“צליל השלשלאות מהדהד באוזני

אתה נשאר מחוץ למערכה
תרכין ראש כדי שהדלתות ייפתחו בפניך

אם תגיד לא, תישאר מחוץ לשער”.

את כל זה לא הבנתי, כמובן, בילדותי. אני התאהבתי בדאריוש, שהושמע 
תכופות בביתי, בגלל השיר پریها )‘הפיות’(. בגלל הנסיבות הפוליטיות 
באיראן )של אז, כמו של היום( ואי-היכולת להשמיע ביקורת מפורשת, 
גם את השיר הזה הסווה דאריוש כשיר ילדים, שמספר על מפגש שלו 
עם שלוש פיות בוכיות המתארות באוזניו את תלאותיהן. השיר מסתיים 

במילים האלה:



לילות פרס
“העולם שלנו זרוע קוצים

מדבריותיו שורצים נחשים
כל מי שבא עם העולם הזה במגע

יודע היטב במה דברים אמורים.
העולם שלנו גדול, מלא זאבים ושועלים

זה העולם, לא אגדת ילדים”.

אבל מאזיניו של דאריוש הבינו כמובן היטב את משמעות שיריו, וכך 
גם השלטונות. בשנת 1974 דאריוש נעצר ונשפט לתשעה חודשי מאסר. 
האישום הרשמי היה שימוש בסמים, ולמחרת מעצרו השלטונות דאגו 
להפיץ בכל העיתונים תמונות שלו מעשן אופיום. דאריוש מעולם לא 
הכחיש שאכן היה צרכן כבר של אופיום ואף עבר מאוחר יותר גמילה, אבל 
לאיש לא היה ספק אז שמאסרו היה מסיבות פוליטיות לחלוטין. שלטון 
השאה לא בחל מעולם באמצעים להשתקת ביקורת, כולל הוצאה להורג 
של רבים, ביניהם עיתונאי, מסאי ומשורר אהוד מאד בשם גול-סורחי, 
שהיה מקורב מאד לדאריוש. בעקבות הוצאתו להורג דאריוש פרסם את 
השיר “ציפור מתה”, שלצערי לא מצאתי אליו קישור ביו-טיוב אבל הוא 

נפתח במילים:

“אם יש בגינה פרח אחד בודד, איך תעיז לקטוף את הפרח הזה? ואם כבר 
כלאת את הציפור בכלוב, מה לך להרוג אותה? ואם כבר הרגת אותה, מה 

הטעם לגרור את גופתה בחול?”

דאריוש יצא מאיראן מעט לפני עלייתה של הרפובליקה האסלאמית, 
לצורך טיפולים בארה”ב אחרי שמעריצה מעורערת שפכה כמות גדולה 
של חומצה על פניו. הוא מעולם לא חזר יותר לאיראן, אבל המשיך גם 
בגולה בפעילות ענפה למען הגולים הפוליטיים האיראניים ונגד השלטון 
האסלאמי. בימי מלחמת איראן-עיראק הוא פרסם את השיר یاس پرپر )‘עלי 
יסמין’(, מעין שיר ערש ששרה אמא לבנה שמת בחזית, בו היא מספרת לו 
שהיא מכינה לו תכריכים מעלי כותרת של פרחי יסמין. לא מצאתי קישור 
לשיר הזה, אבל מדובר בשיר העצוב ביותר ששמעתי בחיי. דאריוש הביע 
גם תמיכה נלהבת בגלי המחאה הירוקה ובמפגינים האיראנים, להם הוא 

הקדיש את השיר  اهای جوون )‘הו, צעיר!’(. הנה תרגום חלקי של השיר:



לילות פרס
“הו צעיר,

כשקולך האדום ניגר ברחובות העיר
שוררת את היפה בשירי

הו צעיר, אתה יכול
להיות שיר חדש

על כאבם של האנשים
על עיר רדופת סכנה

על רוחות של זדון
ולהבות של רשע
תרעיש! תרעיש!

תתקומם! תתמרד!
הפוך על פניו את העולם!

שבור את הכלים כולם!
אתה יכול להוות את המפתח

שיפתח את השערים הנעולים
שישחרר את הידיים הכבולות

משרשראות ואזיקים
אתה יכול להיות האור

שיאיר את חשכת הליל”
פורסם לראשונה בקפה גיברלטר בתאריך 14 בינואר 2011 

Be man nagoo 

Hala keh kare to shode
por az neyrango riya
hala ke dele to shode
farsangha door az khoda
Be man nagoo dooset daram
keh bavaram nemishe
nagoo faghat toro daram
keh bavaram nemishe
be man nagoo dooset daram
keh bavaram nemishe
nagoo faghat toro daram
keh bavaram nemishe
to ba in charb zabooni
hey be man dooroogh migi
mikhay goolam bezani
hey be man dooroogh migi

Be man nagoo dooset daram
keh bavaram nemishe
nagoo faghat toro daram
keh bavaram nemishe
be man nagoo dooset daram
keh bavaram nemishe
nagoo faghat toro daram
keh bavaram nemishe
Hala keh kare to shode
por az neyrango riya
hala ke dele to shode(
now that your heart
farsangha door az khoda
Be man nagoo dooset daram
keh bavaram nemishe
nagoo faghat toro daram
keh bavaram nemishe

be man nagoo dooset daram
keh bavaram nemishe
nagoo faghat toro daram
keh bavaram nemishe
To ba dele shekastam 
enghade jafa nakon
to age doosam nadari
injoori ad ta nakon
Be man nagoo dooset daram
keh bavaram nemishe
nagoo faghat toro daram
keh bavaram nemishe
be man nagoo dooset daram
keh bavaram nemishe
nagoo faghat toro daram
keh bavaram nemishe



Hala bavar bokonam ya nakonam .5 
  )“להאמין או לא?”(| 

 |)Googoosh( זמרת: גוגוש  
  מילים: מוסטפא ג’אווידאן | לחן: פארוויז מקסדי |  

  ביצוע: לירז צ’רכי

לילות פרס

Hala Bavar Bekonam ya nakonam פירושו בעברית: “להאמין או 
לא להאמין?” 

הדוברת בשיר מספרת על משבר אמון. היא אינה יודעת האם 
להמשיך להאמין לאהוב. לא יהיה קל לרפא את הכאב. ליבה שבור 
ומלא צער והיא מתלבטת האם להאמין לו שוב או לא מתוך הלילה 

החשוך בו היא שרויה. 

اومدم شبهارو باور نکنم غصه نذاشت
اومدم غصه رو باور نکنم شب نمیذاشت

حاال باور بکنم یا که باور نکنم
دردی درمون نمیشه کاری آسون نمیشه
کوه غصه روی قلبم دیگه ویرون نمیشه

میتونست چشمای تو شبهارو روشن بکنه
نذاره غم توی دل اینقده شیون بکنه

توی دل هیچ میدونی غم داره آواز میخونه
اینو من میدونم و این شب تاریک میدونه

دل تو خنده تو چشمای تو دستای تو
میتونستن نذارن شبهارو باور بکنم

حاال باور بکنم یا که باور نکنم
دردی درمون نمیشه کاری آسون نمیشه
کوه غصه روی قلبم دیگه ویرون نمیشه

میتونست چشمای تو شبهارو روشن بکنه
نذاره غم توی دل اینقده شیون بکنه

توی دل هیچ میدونی غم داره آواز میخونه
اینو من میدونم و این شب تاریک میدونه



Mahtab .6 )“זריחת הירח”( | 
 |)Hayedeh( זמרת: האיידה   
   מילים: הומה מיראפשאר | 

  לחן: אנושיראוואן רוחאני |  ביצוע: לירז צ’רכי

לילות פרס

האיידה )Hayedah בפרסית: هایده( - זמרת איראנית, 
ששרה מוזיקה פרסית קלסית ומוזיקת פופ פרסית 
בעלת מנעד קולי רחב. היא הייתה פעילה במשך 
יותר משני עשורים באיראן ומחוץ לה ונחשבת 
לאחת הזמרות הפופולריות ביותר של המאה ה-20 

באיראן. הדיווה הגדולה של הפופ הפרסי. 

 Ma’soumeh בשם   1942 ב- נולדה  האיידה 
Dadehbala בטהראן כבת למשפחה בעלת שורשים מהאזור הכורדי 

 .Mahasti של איראן וכאחות לזמרת מהסטי

את הקריירה המקצועית שלה החלה כזמרת של מוזיקה פרסית 
מסורתית. ההופעה הראשונה של האיידה הייתה כאשר הוצגה 
1968 עם תזמורת הגולה-חה בתכנית רדיו טהראן בשם  בשנת 
“Golhaa- Rangarang” )פרחים צבעוניים( בבימוי של דאווד פירניה. 
האיידה למדה מוזיקה פרסית קולית עם הכנר והמלחין הפרסי עלי 
טאג’ווידי . הלהיט הרשמי הראשון שלה שנקרא:  “Azadeh” הולחן 
על ידי עלי טאג’ווידי ונכתב על ידי Rahi Moayeri הושמע ברדיו זה 

ב-1968.

בשנות ה-70 הוסיפה האיידה מוזיקת פופ הפרסי לרפרטואר 
הפרסי הקלסי שלה. בתקופה זו עבדה עם מספר כותבי שירים, 
 Fereydoun Khoshnoud, Jahanbakhsh Pazouki, Anoushiravan  :כגון
Rohani and Mohammad Heydari. בין יצירותיה בתקופה זו היו 
.”Bezan Tar“, ”Gol-e Sang“, ”Nowrouz Aamad“, ”Soghati“  :השירים



לילות פרס
באוגוסט 1978, זמן קצר לפני המהפכה האסלאמית באיראן ב-1979, 
היגרה האיידה לבריטניה. היא נשארה שם במשך שלוש שנים עד 
שעברה לארצות הברית בשנת 1982 כדי להמשיך את הקריירה שלה. 
שם, גרה בלוס אנג’לס עד סוף ימיה. הצמיחה של הקהילה הפרסית 
בדרום קליפורניה, בשל המספר הגדל והולך של אנשים שעזבו את 
 איראן לאחר המהפכה חיזקה את הקריירה של האיידה בשנות 
ה-80. במהלך תקופה זו האיידה שחררה אלבומים שזכו להצלחה 
רבה למרות שכל השירים שלה היו פיראטים באיראן. שירים פוליטיים 
 ”Rouzaye Roshan“, ”Ghesseyeh Man“,  :נוסטלגיים של האיידה כגון
“Zendegi“  ”Ghesseyeh Man” זכו לאהדה רבה בקרב הקהילה הגולה 

הפרסית של איראן. 

בשנת 1987 האיידה הופיעה בקונצרט ברויאל אלברט הול בלונדון, 
במהלך גלותה, האיידה הופיעה בקביעות בערוצי הטלוויזיה הפרסית 

IR TV, Jaam-E-Jam :של לוס אנג’לס כמו

ב-20 בינואר 1990, כמה שעות אחרי קונצרט במועדון קזבלנקה בסן 
פרנסיסקו, קליפורניה , האיידה מתה מהתקף לב בגיל 47. הייתה 
לה היסטוריה של סוכרת ויתר לחץ דם. היא הייתה אמורה לנסוע 
להופעה חיה בבחריין שבועות בלבד לאחר מותה בטרם עת. חוסריו 
Motarjemi, מומחה IT פרסי קליפורניה, רשם וידאו של שלוש זה 
קונצרט חצי שעה, אשר מסיבות לא ידועות מעולם לא שוחרר 
רשמית. ביום רביעי, 24 בינואר 1990, האיידה הובאה למנוחות 
בבית הקברות בווסטווד וילג בלוס אנג’לס, קליפורניה. היא הקליטה 
אלבום זמן קצר לפני מותה והייתה אמורה לסיים להקליט אותו אחרי 

שתחזור מהקונצרט שלה בסן פרנסיסקו .

האלבומים של האיידה הם עדיין הנמכרים ביותר ושיריה מתנגנים 
כל הזמן על ערוצי הטלוויזיה והרדיו הפרסי בארץ ובעולם. רבים 

משיריה מושרים על ידי זמרי פופ פרסים מפורסמים. 



Mahtâb -Beh Didan e Man Biyâ

Beh didan e man biyâ, Mahtâb dar oomad
Biyâ azizam biyâ, sabram sar oomad

Midooni ghalbam, âroom nadareh
Too Sinehyeh man, yeh bigharareh
Zanjir o vâ kon zeh pâ, divooneyeh man
Cheshm entezâram, biyâ beh khooneyeh man

Beh didan e man biyâ, Mahtâb dar oomad
Biyâ azizam biyâ, sabram sar oomad

Tow omid e mani bezâr mardom bedoonan
Gham e eshgh e tow ro too cheshm e man bekhoonan

Tow khorshid e mani, man zarrehyeh mohtâj e nooram
Biyâ garmi bedeh beh joon e man, agarcheh dooram
Faghat yeh rooz zeh tow jodâ misham keh tooyeh gooram

Midooni ghalbam, âroom nadareh
Too Sinehyeh man, yeh bigharareh
Zanjir o vâ kon zeh pâ, divooneyeh man
Cheshm entezâram, biyâ beh khooneyeh man

לילות פרס
הפסנתרן והעיתונאי הפרסי Pejman Akbarzadeh יצר לאחר מותה 
את “האיידה הדיווה הפרסית האגדית“ -  סרט תיעודי על חייה 
של האיידה שהוקרן באמסטרדם בינואר 2009 בפעם הראשונה 
ביותר בפסטיבל הסרטים בלוס  והיה מועמד התיעודי הטוב 
אנג’לס ב 2009-. הסרט הוקרן גם בפסטיבל קולנוע הבינלאומי 
בשבדיה ובפסטיבל הסרטים האיראני בהולנד. ב-20 בינואר 2010, 
יום השנה ה-20 למותה של האיידה שוחרר הסרט ב DVD על ידי 

“הערוץ  ההולנדי הפרסי” באמסטרדם. 

השיר Mahtâb -Beh Didan e Man Biyâ – בוא אלי עם זריחת הירח, 
הוא שיר אהבה תשוקה וכיסופים לאהוב וציפייה לבואו עם זריחת 

הירח.



7. קבוקם )“יונה שחורה”( | 
  לחן: עממי | ביצוע: הדסה ישורון 

לילות פרס

קבוקם הוא שיר כורדי עממי ישן )בדיאלקט קרמנג’י(. 

בשפה הכורדית יש שני דיאלקטים: הניב הסוראני )מדובר יותר 
בצד הכורדי הפרסי והתורכי( והניב הקרמנג’י )הדיאלקט הכורדי 

המדובר בצד העיראקי(.

קאבוקה בשפה הכורדית הקרמנג’ית היא: יונה שחורה. דימוי 
לאישה יפה. הגבר קורא לאישה: יונה שחורה, כדי להמחיש את 

יופייה של האישה.



 8. מחרוזת כורדית 
     )שמאמה + ג׳אנה + לורקה( | 

  ביצוע: הדסה ישורון 

לילות פרס

מחרוזת עממית הכוללת שלושה שירים: שמאמה, ג’אנה )נשמה 
בעברית( ולורקה )שם של אישה(.

‘שאמאמה’ הוא שיר כורדי עממי בניב קרמנגי שהגבר שר לאישה 
יפה ובלונדית כמו מלון . המלון הוא מטאפורה למתיקותה ויופיה 

של האישה. 

בשיר ג’אנה ג’אנה המושר בניב קרמנג’י הגבר קורא לאישה 
נשמה. “נשמה בואי לרקוד איתי בכיכר”... 

‘לורקה’ הוא עוד שיר כורדי בלחן סוראני. בשיר ‘לורקה’ הגבר 
מכנה את אהובתו לבנה, כמו גבינה לבנה גם כאן נועד הדימוי 

להמחיש את עדינותה ויופיה של האהובה. 



לילות פרס

אבראהים חאמדי ) פרסית : ابراهیم حامدی (, ידוע יותר בשם הבמה שלו 
Ebi )ابی(, הוא זמר מוזיקת פופ איראני. 

EbiŁ הוא אמן פרסי יוצא קהילה הפרסית של לוס אנג’לס. הוא נולד 
ב-19 ביוני  1949 בטהראן, איראן. הוא הבכור מבין שישה אחים. 

כמו זמרים רבים הוא עזב את איראן לפני המהפכה האסלאמית ; הוא 
ביצע את שיר לאומי איראני בשם “המפרץ הפרסי” שהתייחס לעמדה 
האיראנית בסכסוך הידוע במפרץ הפרסי, בין עוד שירים אחרים 
Tasmim התייחס לבחירות לנשיאות            “טעונים פוליטית”. גם שירו 

ב-2009 שהיו מאד שנויות במחלוקת.

Ebi הופיע בקונצרטים בכל הבמות החשובות בעולם. בשנת 1974: קיבל 
 .Shekar את פרס הזמר הטוב ביותר בפסטיבל תורכי עם השיר

במשך 50 שנות יצירתו, Ebi פרסם למעלה מ-20 אלבומים, וקרוב ל-100 
סינגלים. הוא ערך סבב מופעים מוצלחים ברחבי העולם, והוא עוסק 

באופן מתמיד בשחרור סדרת להיטים אינסופית.

כיום הוא גר Marbella, ספרד, למרות שהוא מבלה זמן רב גם בלוס 
אנג’לס . יש לו 3 בנות מנישואיו הקודמים, ובן חורג מן הקשר הנוכחי 

שלו. 

השיר “קאבלה” Ghebleh )משמעות המילה “Keblah” בערבית- כיוון 
התפילה למכה( מכיל הרבה דימויים ומטאפורות מעולם האסלאם 

והדת כדי לבטא את אהבתו של האוהב לבחורה.

Ghebleh .9 )“קבלה”( | 
   זמר: אבי )Ebi( | מילים: מסעוד אמיני | 
  לחן: סיאוואש קומיישי | ביצוע: אלירן



לילות פרס

Ghebleh 

Poshte divare shab ye rahi dare 
Ke mire ye rast dare khuneye setare 
Char ghadam az vare dele ma ke rad shi 
Mibini mahe shabe charda dare 
Khorshid khanumo abrusho barmidare
Bia berim unja ke shabash buye to bashe tu havash 

Bad ke miyad rad she bere berize saret setarehash 
Vaghti miai ghashangtarin pirhaneto tanet kon
Taje sare sarvarito saret kon
Cheshmato mast kon hame ja ro beshkan 
Ella dele sade o asheghe man 

Gheble yani halgheye cheshme mastet 
Zarih un eke dast bezanam be dastet 
Jaye dakhil pamo beband tu khunat 
Ba jaye mohr saramo bezar ru shunat



לילות פרס

Hassan Sattar המכונה סאטאר  חסן סאטאר 
)פרסית: ستار(, נולד ב-19 בנובמבר 1949. סאטאר 
אורטוריו  זמר  איראני,  פופ-טנור  זמר  הוא 
שהתמחה בשני ז’אנרים: פופ פרסי ומוזיקה 
פרסית קלסית. הוא זכה לתהילה לפני המהפכה 
והפך לזמר החצר של משפחת  האסלאמית 
המלוכה פהלווי עד עד התהפוכות הפוליטיות 
של שנות ה-70 המאוחרות. הוא עזב את איראן 
ב-1978, לפני המהפכה ומאז מקום המגורים שלו 

הוא ארצות הברית.

סאטאר היה אחד משישה אחים שנולדו לאם עבדאנית ולאב אזרי. 
 Khaneh“ פרסומו החל בגיל 22 עם שחרורו של שיר הנושא שלו
 .Morad Barghi עבור תכנית טלוויזיה פופולרית באיראן ”Bedush
התכנית הפכה אותו לכוכב בן רגע. הלהיט הבא שלו הגיע עם 
סדרות הטלוויזיה Ghesseye Eshq שנעשו על ידי מנצור פורמאנד. 

 .”Hamsafar“ שיר החתימה שלו הוא

עם מעל ל-40 שנות תהילה, לסאטאר יש מעל 70 להיטים, כולל 
השיר הפרסי הידוע ביותר בעולם “גולה סנגם”. 

סאטאר הקליט מעל ל-350 שירים, והוא בין מעט מאוד זמרים 
גם  היה  בפופ,  שלו  הרחב  לרפרטואר  בנוסף  אשר  פרסים, 
מבצע מקצועי של מוזיקה מסורתית וקלסית פרסית. סאטאר הקליט 
 Feelings“, ”A time“ :גם מספר גרסאות כיסוי באנגלית לשירים כמו

 .”I Believe“ -ו ”for us“, ”Speak softly, Love

Shazde khanoom .10 )“גברתי הנסיכה”( | 
 |  )sattar( זמר: סטאר     

         מילים ולחן: מוחמד סאלח עלא | ביצוע: אלירן



לילות פרס
סאטאר הוא ווקאליסט עטור פרסים, שזכה בשני פרסי אריה הזהב 
מהאקדמיה העולמית לאמנות, ספרות ומדיה )WAALM( בשנת 
 IFSI 2005. בנוסף, הוענק לו דוקטורט של כבוד במוזיקה ממכון

בלונדון בשנת 2004.

Shazde khanoom )גברתי הנסיכה( הוא שיר אהבה לבת המלך, 
הנסיכה. זהו שיר אהבה ברמות הכי גבוהות של התמסרות לאהובה. 

הדובר מוכן לוותר על גאוותו ולהפוך לעבד, למשרת של אהובתו.

Shazdeh Khanoom  (موناخ هدزاش)

دو تا دستام مرکبی
تموم شعرام خط خطی
پیش شما شازده خانوم

منم فقیر پا پتی
غرورروبردار و ببر

دلم میگه دلم میگه
غالمی رو به جون بخر

دلم میگه دلم میگه
شازده خانوم قابل باشم

باید بگم به شعر من
خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی

شازده خانوم چه خاکی وچه بی ریا
به منزل خود آمدی خود آمدی خود آمدی

عجب عجب چه رند و چه بال شده دل پدر سوخته ام
باور کن زشوقتون اشکی شده چشم به در دوخته ام

فرصت بدین عاشقیمو خدمتتون عرض می کنم
واسه فرار از خودم

دو پا دارم
دوپا دیگه قرض می کنم
شازده خانوم قابل باشم

باید بگم به شعر من
خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی

شازده خانوم چه خاکی وچه بی ریا
به منزل خود آمدی خود آمدی خود آمدی



לילות פרס

פוראן-Pooran )בפרסית: پوران  ( או בשמה המלא 
Farrokhdokht Abbasi Taqani הייתה זמרת פופ 
ושחקנית איראנית. היא נולדה בשנת 1934 בטהראן, 

איראן ומתה ב-1990.

פוראן היתה אחת הזמרות האיראניות המפורסמות 
ביותר בשנות ה-30 עד אמצע שנות ה-50, לאחר 
זמרים  יצאה כמו הרבה  המהפכה האיראנית 
ושחקנים אל מחוץ לאיראן. לקראת מותה בגיל 60 

חזרה לבקר את נכדה באיראן ומתה ונקברה באיראן. 

Zendegi )“חיים”( מדבר על החיים שחולפים מהר והאדם  השיר 
שאינו יודע מה יהיה מחר. 

Zendegi / pooran

 چشمای من میل به گریه داره میخواد بباره
 دل نمیدونی که چه حالی داره چه حالی داره

غصه به جز گریه دوا نداره خدا نداره
 هر چی تو دنیا غمه مال منه

 روزی هزار بار دل من میشکنه
 دل دیگه اون طاقتا رو نداره خدا نداره
 پشت سر هم داره بد میاره خدا میاره

 از در و دیوار واسه دل میباره خدا میباره
 زندگی آی زندگی خسته ام خسته ام

 گوشه ی زندون غم دست و پا بسته ام
 زندگی آی زندگی خسته ام خسته ام

 گوشه ی زندون غم دست و پا بسته ام
 هر چی تو دنیا غمه مال منه

 روزی هزار بار دل من میشکنه
 دل دیگه اون طاقتا رو نداره خدا نداره
 پشت سر هم داره بد میاره خدا میاره

از در و دیوار واسه دل میباره خدا میباره

Zendegi .11 )“החיים”( | 
    זמרת: פוראן )pooran( | ביצוע: לירז צ’רכי



לילות פרס

נעמאתוללה אע’אסי Nematollah Aghasi )בפרסית: نعمت اهلل آغاسی( הוא 
זמר פופ איראני שחי בין השנים 1939-2005.

“אמאנה” הוא שיר אהבה לאישה בשם אמאנה. בשיר מבטא הדובר את 
ייסורי אהבתו ותשוקתו לאמנה, חייו בלעדיה אינם חיים והכאב גדול, 

ליבו מדמם עם לכתה.  

Amaneh .12 )“אמנה”( | 
 | )Nematollah Aghasi( זמר: נעמתוללה אע’אסי      

     מילים ולחן: ???? | ביצוע: לירז צרכ’י

Nematollah Aghasi – Amaneh
My heart, saddened from your spite 
In my chest, sadness reside 
My heart’s dwelling, destroyed from sublime
Why is this tradition of the time!
Ameneh, your eye, my wine’s chalice
Ameneh, your frown, my pain and malice 
My life is on fire from your deed
Your passion won’t leave my heart, indeed
Ameneh, my heart, for you it beats
Ameneh, don’t afflict, my heart bleeds
Ameneh, your name is my pain and misery
Ameneh, without you, my heart, my life’s agony
My heart gone mad with your mystery 
My life drowning for your necessity 
Your affected manner, my wine cover 
O by God!  Your manner!
Ameneh, your name is my pain and misery 
Ameneh, without you, my heart, my life’s agony



לילות פרס

מהסטי - Eftekhar Dadehbala )פרסית: افتخار ددهباال(, הידועה יותר 
Mahasti  )פרסית: مهستی(, היתה זמרת איראנית. נולדה ב-16  בשם 
בנובמבר 1946 באיראן ומתה ב-25 ביוני 2007. מהסטי היא אחותה 

.Hayedeh -הצעירה של הזמרת המפורסמת האיידה

‘נאז’ בפרסית הוא פינוק, למשל בצורת הדיבור. 

שיר אהבה. האוהב אומר לאהובה שמפעילה עליו את קסמיה “את 
מתגאה ביופייך. לא היית אמורה לשחק בליבי ולתפוס אותו…” הוא 
קורא לה לילא של מג’נון )מבוסס על סיפור האהבה הקלסי בין מג’נון 

ללילא( ומבקש ממנה לא לומר לאהבתו לא.

 | Nazi nazi .13
 | )Mahasti( זמרת: מהסטי      

         מילים ולחן: עלי נאזארי | ביצוע: לירז צ’רכי

Nazi Nazi by Mahasti
 نازی نازی نازی به خوشگلیت مینازی
 نازی نازی نازی به خوشگلیت مینازی

قرار نبود بگیری دل منو به بازی
 یکی یه دونه ی دل من

 محبوب خوشگل من
 منو دیگه نمیخوای اینو میدونم

 من بیاد گذشته براتمیخونم
 اشک عاشق دیگه دیدن نداره

 صدای گریه شنیدن نداره
 منکه میدونم 1000 کشته داری

 این دیگه برخ کشیدن نداره

 منو دیگه نمیخوای اینو میدونم
 من بیاد گذشته براتمیخونم

 توکه میدونی چقدر حسودم
 بستگی داره بتو وجودم

 از من مجنون بی لیال نمیگی
 از من مجنون بی لیال نمیگی

 ای امید بهتر از جونم
 بستگی داره بتو وجودم

 جای دیروز چرا از فردا نمیگی
 جای دیروز چرا از فردا نمیگی

 فقط حرفهفقط حرفه عشق تو
 مثل کبکه و برفه عشق تو

 نازی نازی نازی به خوشگلیت مینازی
 نازی نازی نازی به خوشگلیت مینازی

 قرار نبود بگیری دل منو به بازی
 یکی یه دونه ی دل من

 محبوب خوشگل من
 منو دیگه نمیخوای اینو میدونم

 من بیاد گذشته براتمیخونم
 منو دیگه نمیخوای اینو میدونم

 من بیاد گذشته براتمیخونم
 منو دیگه نمیخوای اینو میدونم

 من بیاد گذشته براتمیخونم
 منو دیگه نمیخوای اینو میدونم

من بیاد گذشته براتمیخونم



sal sal הוא שיר שמספר על השנים, כל השנים הללו. למעשה זהו 
שיר על המהפכה שארעה באיראן בשנת 1979, המשורר מאמין שהיא 
הייתה אסון גדול והוא מתייחס לאירוע זה. כל שנה אנו אומרים שהשנה 

שחלפה הייתה טובה יותר, כלומר המצב הולך ומידרדר.

לילות פרס
Sal sal .14 )“שנה, שנה”( | 

 | )Hayedeh( זמרת: האיידה      
      מילים: ביג’אן סמאנדאר | 

     לחן: אנושיראוואן רוחאני | ביצוע: לירז צ’רכי 

sal sal

 هنوز به یاد خونه , همه دالمون خونه
 هرگز باور نداشتیم , دنیا اینجور بمونه

 سال سال , این چند سال
 امسال , پارسال , پیرارسال

 هر سال میگیم دریغ از پارسال

 سال سال , این چند سال
 امسال , پارسال , پیرارسال

 هر سال میگیم دریغ از پارسال

 وای دل چه خونه , از کار این زمونه
 حسرت کشیدن سخته , خدا میدونه

 وای وای خدایا , دلزده از خوشیها
با هم چه آتش زدیم ما به آشیونه



“גולה סנגם” אחד השירים הפרסיים המפורסמים ביותר בעולם. נכתב 
ובוצע במקור ע”י הזמר סאטאר. גם האיידה, הדיווה הגדולה, שרה את 
השיר ומאז הוא בוצע ע”י עשרות זמרים. השיר מתאר את יחסי הגומלין 
והתלות בין פרח האבן, הלוא היא הרקפת לאבן. השיר הוא מטאפורה 
ליחסי התלות בין האישה )הרקפת( לאבן, לסלע האיתן, שבצלו היא 

חוסה )הגבר(. 

גולה סנגם - פרח האבן
פרח אבן, פרח אבן

מה לך אומר, מליבי העורג?
השמש כאילו, עלי לא מאירה

היא לא זורחת, אין בי חום ואין לי צבע.
 

אני כולי אנחות, כולי כאב
כמו סופה אני מלאה באבק.

כולי אנחות, כולי כאב
כמו סופה אני מלאה באבק.

רוח סהרורית במדבר,
אבודה וסובבת במעגלים סביבך.

אם לא תיפול עלי כמו גשם,

ואם לא תדע מה עובר עלי
אני אאבד את עלי הכותרת שלי כעבור יומיים.

לב האבן שלך הוא בשבילי רכות.
אני פרח האבן.

מה לך אומר מלבי העורג?

Gole sangam .15 )“פרח האבן”( | 
      זמר: סאטאר | מילים: ביז’אן סמנדאר | 

      לחן: אנושיראוואן רוחאני | 
         ביצוע: לירז צ’רכי, אלירן, הדסה ישורון

Gole sangam - گل سـنگم

گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم

مثل آفتاب اگـه بـر من
نتابی سردم و بیرنگم
هـمـه آهـم همه دردم
مـثـل طـوفـان پر گردم

باد مـسـتم کـه تـو صـحـرا
می پیچم دور تو می گردم

مثل بـارون اگـه نـبـاری
خبر از حال من نـداری

بی تو پرپر می شم دو روزه
دل سنگـت برام می سوزه

לילות פרס



ה  ת ר ש ז  ר י ל  . ת ר מ ז ו ת  י נ ק ח ש
כסולנית  בלהקה הצבאית ״חיל החינוך״ 
והיא בוגרת בית הספר לאמנויות הבימה 
זכתה  לימודיה  במהלך   . ” צבי “בית 
בחמש מלגות הצטיינות. לירז כיכבה 
בתפקידים רבים בקולנוע. ביניהם: “סוף 
העולם שמאלה” )במאי: אבי נשר(, שם 
שיחקה את שרה טלקר. על משחקה 
״אופיר״  בסרט הייתה מועמדת לפרס 
כמו  בקולנוע.  השנה״  ״אנשי  ולפרס 
לחיים”  כרבקה ב”השיבה   כן שיחקה 

)co production France Israel - (”Revivre )במאי: חיים בוזגלו(, 
וכזהרה בסרט “Fair Game” - ”משחק הוגן”. )ארה”ב. במאי: דאג לימן( 
 Don’tארה”ב. ובתפקיד לבנה בסרט ״-Pilar -”A Late Quartet“  ובסרט
 Who am I after you exile :וכן בסרט .Europe - ”Forget Me Istanbul

in me- France

בנוסף לכך, לירז שיחקה בסדרות טלוויזיה רבות כמו: “המשאית”, 
במאי: ערן ריקליס, בקומדיה “ככה לא מתנהגים”, “האלופה” עונה 
1, במאי: שי קפון, כמזל ב”טור אחד לחלום”-סרט קולנוע ערוץ 

10,  ב”סברי מרנן ״, בקומדיה “איפה אתה חי“, במאי: ירון שילון.

לירז שיחקה גם בתפקידים רבים בתאטרון: בתפקיד מטינה בהצגה 
“רמבטיקו”-בתאטרון חיפה והקאמרי. במאי: מיכה לוינסון. כזמרת 
ב”עיר הנפט”- תאטרון חיפה והקאמרי. במאי: הלל מיטלפונקט. 
ב”ברנשים וחתיכות” - תאטרון בית לסין, במאי: קן אולדפילד, כשרה 

בראון. 

לירז צ׳רכי 

לילות פרס



היא הופיעה בערב שירי מחזות זמר “בראבו” בתאטרון הבימה 
ב”שלמה המלך ושלמי הסנדלר” ב”סיפור הפרברים”,  ב”הלהקה”, 
“יוסף וכתונת הפסים”, וב”אוליבר” בבימויו של אלון אופיר. ב”זורו”-
המשכן לאמנויות הבמה, במאי: משה קפטן - וב”פרח השכונות“ - 

תאטרון באר שבע, במאי: ניר ארז.

בתחום המוזיקה הופיעה לירז בפסטיבל השירים של ישראל 
2004  וב“פסטיגל” 2006 - הממלכה האבודה. ב-2005 הוציאה אלבום 

בכורה “לירז צ’רכי” ואלבומה השני “רק לך מותר” יצא ב-2012.

המוזיקה  את  המשלב  בפרויקט  מופיעה  לירז  אלה  בימים 
ואלבום בשפה הפרסית המשלב ביטים  NAZ מופע  הפרסית: 
אלקטרונים. לירז מופיעה בכל הארץ עם הפרויקט והאלבום יראה 
אור במאי 2017. בנוסף להיותה שחקנית וזמרת לירז דגמנה בשנים 
האחרונות בקמפיינים רבים של “פנטן”, לוריאל, ג’ונסון ובקמפיין 

האופנה סטאף סטור. דוברת אנגלית, פרסית וקצת צרפתית.

לילות פרס



פרסי-ישראלי  זמר  הוא  סדן  אלירן 
יליד הארץ, אשר החל את הקריירה 
המוזיקלית לפני כ-10 שנים. תוך זמן קצר 
פרץ לתודעה בקרב קהילת יוצאי איראן 
והפך לכוכב המוזיקה הפרסית בישראל.

בימים אלה עובד על אלבומו הראשון, 
אשר מתוכו יצאו כבר 7 סינגלים שהפכו 
ללהיטים וזכו לפופולריות רבה בקרב 
תחנות הרדיו ודוברי השפה הפרסית 

בעולם. 

אלירן, אשר דובר את השפה הפרסית על בורייה, מנהל כיום את 
“רדיו סטארה” - תחנת הרדיו הפרסית המובילה בישראל, וכמו כן, 

משמש גם כשדרן מן המניין. 

אלירן

לילות פרס



הדסה היא זמרת העדה הכורדית ושרה 
גם בארמית. הדסה נולדה בבנימינה. כבר 
בגיל 4 נסללה דרכה אל המוזיקה. מגיל 
18 הופיעה על במות כמו היכל התרבות 
מרכז הקונגרסים חיפה, בנייני האומה 

בירושלים ועוד. 

הדסה הוציאה חמישה אלבומים: “אשא 
תודה”, “עוד יפציע השחר” - בעברית. 
“החתונה”, “עד מתי”, “בוא אליי”  “הוי 
-  בארמית/כורדית. במקביל,  נארה” 

כתבה והלחינה מספר שירים והופיעה במספר ערוצי טלוויזיה. 
השיר “ירושלים של זהב” בעברית ובשפה הארמית בביצוע נדיר 
שלה הושמע ברשת ג’ אצל  טוני פיין והיא מושמעת באופן קבוע 
ברשת ג’ בכל יום שישי. לרגל יום העצמאות נבחרה כשגרירת 
העדה וצולמה לעיתון ‘לאישה’ כזמרת העדה. היא עורכת את טקסי 
החינה של בני העדה לפי מיטב המסורת. הדסה דוברת מבית את 
השפה הארמית  על בוריה כולל כתיבת שירים בשפה זו. במסגרת 
הופעותיה שרה בשלל שפות: ערבית, פרסית, טורקית, כורדית, 

ארמית, עיראקית וסגנון ישראלי מזרחי.

הדסה ישורון

לילות פרס



להקת המחול “גוננים” פועלת החל משנת 1999 כהמשך ללהקת 
ריקוד כורדית של בני העדה אשר הגיעו מכורדיסטאן בעליה של 
שנות 1950-1951. להקה זו מבטאת בפעולתה את המורשת והמסורת 
המפוארת של יהדות כורדיסטאן, בשילוב צעירים ובוגרים כאחד, 

בני העדה.

הרכב הלהקה כולל רקדנים, רקדניות, זמרים, נגני דוהלה וזורנה 
)כלי נגינה כורדים( ששרים ומנגנים ורוקדים ריקודים כורדיים 

קצביים ואותנטיים. 

הלהקה הופיעה בסדרת מופעים מוצלחת במספר רב של אירועים 
בארץ ובחו”ל. בנוסף, הלהקה מופיעה במופעי רחוב, בבמות בידור, 
בפסטיבלי מחול ובתיאטראות ברחבי הארץ. כמו כן, הופיעה 
בתכניות טלוויזיה רבות ובערוצים רבים, כולל בתכנית ‘כוכב נולד’ 
בערוץ 2. הלהקה השתתפה בתכניות טלוויזיה ששודרו בחלקן 

בשידור ישיר לחו”ל, ובעיקר לאזור המפרץ הפרסי.

 להקת הפולקלור הכורדי 
 של המרכז הקהילתי "גוננים" 

וארגון יהודי כורדיסטאן

לילות פרס



מתן יונה, 24, הוא מנצח, מלחין, 
מעבד ונגן טרומבון. 

ם  י י ל ק י ז ו מ ה ו  י ד ו מ י ל ת  א
החל בקונסרבטוריון העירוני 
של  תקווה,  בכיתתו  בפתח 
ס  כ ל א ר  מ ט  ס י נ ו ב מ ו ר ט ה
צ׳יצ׳ילניצקי. עוד במסגרת זו 

עסק בנגינה ועיבוד לתזמורות והרכבים מוזיקליים שונים ומגוונים. 

במקביל, למד אצל מר מיכה דיוויס, נגן הטרומבון של התזמורת 
הפילהרמונית הישראלית.

את שירותו הצבאי העביר בתזמורת צה״ל, ראשית כנגן טרומבון 
ולאחר מכן כעוזר המנצח והמעבד המוסיקלי של התזמורת.

עם שחרורו הצבאי החל לנגן ולהופיע עם תזמורות והרכבים שונים 
בארץ ובעולם, ובמקביל, החל ללמוד ניצוח אצל ד״ר יבגני צירלין 

והלחנה אצל ד״ר איל אדלר באקדמיה למוסיקה בירושלים.

מתן הוא חבר קבוע בתזמורת האנדלוסית ירושלים 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 התזמורת.

ב״חג המחזמר 2016״ שימש יונה כמעבד והמנצח של המחזמר 
״סוליקא״ בכיכובן של נסרין קדרי ואופיר בן שטרית.

לאורך השנים זכה יונה במספר מלגות הצטיינות ופרסים, ראוי לציון 
הפרס השני בתחרות הקומפוזיציה ע״ש מרק קופיטמן בהשתתפות 

.”The Foggy Forrestאנסמבל ״מיתר״ - על יצירתו ״

מתן יונה

לילות פרס



על הבמה
כינור ראשון                                                        

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

לילות פרס



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  

לילות פרס



1 - 7 0 0 - 5 0 8 - 4 0 8 ם  י ס י ט ר כ ת  ש י כ ר ל

הקונצרט הבא:

כל המופעים בשעה 20:30

נטע אלקיים

הומאז’ לסלימן אלמגריבי ואלברט סוויסה, חגיגה מרוקאית אמיתית, שני היוצרים היהודים הענקיים מהמאה הקודמת 
שאחראים על נכסי צאן ברזל שמושרים עד היום בכל רחבי העולם – “ג׳ית נסיידו”, ראחאת ומשאת”, “סדראכ עלא סדרי”, 
“קולי עלאש כוויתני”  )סלימן למגריבי(, “יא סידי דיאן”, “כליווני מעאק” )אלברט סוויסה(, בהשתתפות שלושה כוכבים ענקיים 
בתחום השירה האנדלוסית בעולם - סולנה הראשי של התזמורת - הקונטרה טנור אמיל זריהן, הזמרת הבינלאומית המבטיחה 

.)Maxime Karoutchi( נטע אלקיים והיישר ממרוקו - מקסים קרוצ׳י

מקסים קרוצ׳י
)מרוקו(

אמיל זריהן

מנצח: תום כהן 

אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון

יום ב׳

19.6.17

קרית חיים
תיאטרון הצפון

יום ב׳

5.6.17

יבנה
היכל התרבות

יום ב׳

12.6.17

גבעתיים
תיאטרון גבעתיים

יום ד׳

7.6.17

ירושלים
תיאטרון ירושלים

יום א׳

18.6.17

באר שבע
משכן לאמנויות הבמה

יום א׳

11.6.17

נתניה
היכל התרבות נתניה

יום ד׳

14.6.17
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