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איסי וינטר אבקסיס תום כהן     ניזאר אלכאתר     
מנכ"ל    מנצח אורח                                           מנצח ראשי ומנהל מוסיקלי  

לן ספראצילום: יואל לוי
ם: אי

צילו

צילום: דניאל קמינסקי

https://www.youtube.com/watch?v=iCRttQ-PFxk
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אר'דאן אלקאק )האם מחר אפגוש בך?( أغدا القاك
מילים: אלהדי אדם אלהדי | לחן: מוחמד עבד אל-והאב | ביצוע מקורי: אום כולתום  | סולן: זיו יחזקאל

אנא לכ עלא טול )אני שלך לעד( انا لك على طول
מילים: מאמון אל שינאווי | לחן: מוחמד עבד אל-והאב | ביצוע מקורי: עבד אל חלים חאפז | סולן: זיו יחזקאל

אנא כל מא אקול אלתובה )כל מה שאני אומר הוא חרטה( أنا كل ما أقول التوبة 
מילים: עבדול רחמן אל-אבנודי | לחן: באליע' חמדי | ביצוע מקורי: עבד אל-חלים חאפז | סולן: זיו יחזקאל

יא ראיס عندك بحريه )يا ريس( 
מילים: מישאל טועמה | לחן: מוחמד עבד אל-והאב | ביצוע מקורי: ודיע א-סאפי | סולן: אלכס חורי 

אלף לילה ווא לילה )אלף לילה ולילה( ألف ليلة وليلة 
מילים: מורסי ג'מיל עזיז | לחן: באליע' חמדי | ביצוע מקורי: אום כולתום | סולנית: ויולט סלאמה

ר'ני לי שוואיה )שיר לי אט אט( غّنيلي شوية شوية
מילים: מחמוד ביייראם אל-תוניסי | לחן: זכריה אחמד | ביצוע מקורי: אום כולתום | סולנית: ויולט סלאמה

חראמת אחבק )חדלתי לאהוב אותך( حرمت أحبك
מילים: עומאר בטיישה | לחן: סלאח אל-שורנובי | ביצוע מקורי: ווארדה | סולנית: ויולט סלאמה

נאשאם עלינא אל הווא )הרוח נושבת לעברנו( نسم علينا الهوى
מילים ולחן: האחים רחבאני | ביצוע מקורי: פיירוז | סולנים: זיו יחזקאל ואלכס ח'ורי 

סדר המופע

https://www.youtube.com/watch?v=ID8rkvkmDBQ&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=ID8rkvkmDBQ&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=3xF5UBrzxK8
https://www.youtube.com/watch?v=3xF5UBrzxK8
https://www.youtube.com/watch?v=J7DMBgQ2Aok
https://www.youtube.com/watch?v=J7DMBgQ2Aok
https://www.youtube.com/watch?v=oGIyJif50v8
https://www.youtube.com/watch?v=oGIyJif50v8
https://www.youtube.com/watch?v=ul4z6sLnXYY
https://www.youtube.com/watch?v=ul4z6sLnXYY
https://www.youtube.com/watch?v=Ik9I7OZr5x8
https://www.youtube.com/watch?v=Ik9I7OZr5x8
https://www.youtube.com/watch?v=U1J0v6gxvqE
https://www.youtube.com/watch?v=U1J0v6gxvqE
https://www.youtube.com/watch?v=PY1Ue0ykOrA
https://www.youtube.com/watch?v=PY1Ue0ykOrA
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תזמורת ירושלים מזרח ומערב 
תזמורת ירושלים מזרח ומערב מנגנת את צליליו של המזרח התיכון החדש. התזמורת היא ממשיכת דרכה של התזמורת 
האנדלוסית הישראלית המקורית, זוכת פרס ישראל אשר פורקה בשנת 2010. עם התבססותה בירושלים בינואר 2016 
הרחיבה התזמורת באופן רשמי את תחומי התעסקותה המוזיקליים גם אל המסורות המוזיקליות של עדות ישראל מארצות 
המזרח, הבלקן וצפון אפריקה. מאז אינה חדלה התזמורת להפתיע ולהתחדש – להיות רלוונטית גם בעידן יוטיוב והרשתות 

החברתיות.

התזמורת הינה תזמורת קאמרית המונה כשלושים נגניות ונגנים. הם מגיעים מכל קצוות הארץ והמגזרים המרכיבים את 
החברה הישראלית ובמגוון גילאים נרחב. כל שלוש הדתות המונותאיסטיות מיוצגות אצל הנגנים והיוצרים. הם מנגנים 

על כלים קלאסיים מזרחיים, כלי קשת, כלי נשיפה וחטיבת קצב.

עיבודיה של התזמורת נכתבים על ידי מנהלה המוזיקלי, המנצח תום כהן. מאסטרו כהן הוא מוזיקאי בעל שם בינלאומי 
וצפון  ושיטת הניצוח המקורית שלו את המוזיקה של ארצות ערב  הייחודית להעביר באמצעות עיבודיו  הידוע ביכולתו 
אפריקה למוזיקאים ולקהלים שונים ומגוונים. הם מושתתים על השפה המוזיקלית אשר פותחה בה לאורך השנים, המשלבת 
ומחברת מתודות מוזיקליות ממזרח וממערב לכדי שפה אחידה, קוהרנטית ואורגנית, המפגישה, למשל, מקאמים ומקצבים 

מארצות ערב והאסלאם עם הרמוניה ואסתטיקה מערביות. 
  

לאורך השנים הקים כהן תזמורות אחיות המושתתות על האבטיפוס של תזמורתו הירושלמית ברחבי העולם עליהן הוא 
L’Orchestre Symphonique Andalou de Montreal הקנדית,                 מנצח עד עצם היום הזה. מבין אותן תזמורות נציין את 

Med Orchestra הבלגית והתזמורת Symphoniyat המרוקאית.

צילום: משה ציטיאת

https://tjo.co.il/
https://www.facebook.com/JerusalemOrchestra
https://www.instagram.com/jerusalem_orchestra_east_west/
https://www.youtube.com/user/tzuri1983
https://tjo.us5.list-manage.com/subscribe?u=bff037eab80246f95c11bb5b2&id=901b410994


���� ���� :�����

�―� ���� :�����

���� :�����

תום כהן מנצח ראשי ומנהל מוזיקלי
ירושלים מזרח  יליד באר שבע הוא המייסד, המעבד, המנצח הראשי והמנהל המוזיקלי של "תזמורת  תום כהן, בן 38, 
גם תזמורות אחיות, המבוססות על אב הטיפוס  הובילה אותו להקים  מוזיקלית חדשה, אשר  הוא פיתח שפה  מערב". 
הירושלמי המקורי, ברחבי העולם - בקנדה )"L’Orchestre Symphonique Andalou De Montreal"(, בלגיה )"תזמורת 

MED"(, מרוקו )"סימפוניאט"( ועוד.

כהן נחשב לבעל יכולת ייחודית להעביר את המוזיקה של צפון אפריקה ומדינות ערב למוזיקאים מערביים עם השכלה 
קלאסית - ולהיפך - יכולת שהביאה אותו להוביל את "התזמורת הפילהרמונית הישראלית" מצד אחד, ואת התזמורת 

האלג'ירית הנודעת "אל גוסטו", מהצד שני.

כמנהל  משמש  הוא  וכיום  בגיברלטר",  העולם  מוזיקת  "פסטיבל  של  האמנותי  כמנהל  כהן  כיהן   2013–2011 בשנים 
האמנותי של "ערבסק" - פסטיבל המוזיקה הערבית הבינלאומי של עכו.

זגורי,  מאור  מאת  אימפריה"  "זגורי  כגון:  קולנוע,  וסרטי  פופולריות  טלוויזיה  לסדרות  מקורית  מוזיקה  כהן  תרם  כמלחין 
"הערת שוליים" מאת יוסף סידר ו"עדות" מאת שלומי אלקבץ.

כהן שיתף פעולה עם אמנים ידועים ברחבי העולם; ראשיד טאהא, אנריקו מסיאס, יסמין לוי, אישתאר אלבינה, דיוויד 
ברוזה, נסרין קדרי, בנימין בוזגלו, אמיל זריהן, מוריס אל מדיוני ורבים נוספים.

תום כהן נחשב לאחד מנגני המנדולינה הווירטואוזים בעולם. הוא מנגן בכלי שנבנה במיוחד עבורו על ידי בונה הכלים 
השכלתו  עם  שלו  הערבי-אנדלוסי  הידע  את  שילב  ובה  שפיתח  ייחודית  בטכניקה  מנגן  כהן   – אלקיים  בועז  הישראלי 

המוזיקלית המערבית.
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ניזאר אלכאטר מנצח אורח 
ניזאר אלכאטר הוא פסנתרן, מלחין ומנצח יליד ותושב העיר לוד. בגיל 37 ניזאר הוא לא רק מוזיקאי – הוא גם מגיש 
בתחנת הרדיו "כאן תרבות", יזם ומנהל את עמותת "הרמוניקה" לגילוי וטיפוח כישרונות מוזיקליים בקרב תלמידים וילדים 

בחברה הערבית והוא גם מרצה בקריה האקדמית אונו.

 2009 ובשנת  אביב  בתל  )שטריקר(  למוזיקה  הישראלי  בקונסרבטוריון  וקומפוזיציה  בפסנתר  נגינה  למד  אלכאטר 
סיים גם את לימודי התואר השני. "הייתי הערבי היחיד מתוך מאות תלמידים בשטריקר", העיד על עצמו. הרומן שלו עם 
הקונסרבטוריון החל עוד בשנת 2002 כשזכה בתחרות בקונסרבטוריון. בעקבות הזכייה כתב ניזאר קונצ'רטו לפסנתר 

ותזמורת וביצע אותו במקומות שונים יחד עם תזמורת שטריקר.

בשנת 2005 ו-2006 זכה ברציפות בתחרויות "Rome per Jerusalem". משנת 2007 עד 2010 זכה במספר תחרויות, 
ראש  זכה בפרס  אף  יותר, בשנת 2021,  מאוחר  בווינה.  שוברט בתחרות  פרנץ  ביותר" של  הטוב  "הביצוע  על  ביניהן 
הממשלה לקומפוזיציה. ניזאר השתתף בכיתות אמן רבות בארץ ובחו"ל, ניגן בקונצרטים ופסטיבלים באיטליה, ספרד, 

קרואטיה, ליטא, גרמניה, צרפת, קפריסין, ואוסטריה. לשנת 2021. 

בשנת 2012 הקים את הרכב ABAAD  אשר כולל רביעיית כלי קשת, פסנתר חליל צד, קאנון, עוד וכלי הקשה. ניזאר 
כותב להרכב יצירות מקוריות ועיבודים. אלכאטר עוסק לא מעט גם בתולדות המוזיקה הערבית הקלאסית והעכשווית. 
לדבריו: "הניסיון לחזור ולהחיות את עידן א-זמאן אל-ג׳מיל במוזיקה הערבית )חידוש קלאסיקות מהעולם הערבי( מעיב 

על החידוש והיצירתיות. למשל הזמרת נאנסי עג׳רם בתחילת דרכה התמקדה במנגינה מזרחית קלאסית". 

צילום: יואל לוי
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זיו יחזקאל "נסיך הטארב" הווירטאוז הווקאלי
לימד את עצמו בישיבות בבני ברק ובירושלים את רזי המוזיקה הערבית 

זיו יחזקאל הוא פייטן חרדי המבצע ומחדש מוזיקה ערבית קלאסית. ביצועיו פופולריים מאוד בקרב החברה הערבית 
בישראל, הרשות הפלסטינית ובקרב רבים במדינות ערב. הוא מתמחה בתורת המקאמים. בנוסף לקריירה כזמר-פייטן 

ונגן, הוא מרצה בתחום ומנהל את בית הספר למוזיקה ערבית בירושלים, "המקאם", אותו אף הקים.

יחזקאל הוא תלמידם של מוזיקאים מתזמורת קול-ישראל בערבית של רשות השידור. הוא מופיע כבר יותר מעשור בארץ 
ובעולם, ריכז את ההתמחות בלימודי מוזיקה ערבית בקריה האקדמית אונו ומופיע כסולן בתזמורות הנחשבות בישראל 

ביניהן תזמורת ירושלים מזרח ומערב, התזמורת האנדלוסית אשדוד והתזמורת למוזיקה ערבית מנצרת.

הוא נולד בשנת 1985 בקריית אונו לתמי ועזרא. בילדותו חזרו הוריו בתשובה. מגיל 13 נשלח לפייט בבית הכנסת והיה 
אחר  להתחקות  אותו  הובילו  שלמעשה  הם  עיראק  בנוסח  הפיוטים  המסורתית.  העיראקית  בהגייה  התורה  את  קורא 

המקורות של המוזיקה הערבית. הוא נשלח לישיבת "זיכרון דוד" בבני ברק ולאחר מכן ל"מסילות התורה" בירושלים. 

בשנים אלו, על פי עדותו, התאהב במוזיקה ערבית ובניגון על עוד ולימד את עצמו את השפה הערבית – קרוא וכתוב 
ומוזיקה. הוא רכש קלטות של גדולי הזמרים בעולם הערבי דוגמת פיירוז ופריד אל-אטרש והתאמן לחקות אותם ולשיר 
בערבית במבטא מושלם. מאז כבר הוציא לאור מספר אלבומים של הופעותיו החיות כמו "הופעה חיה בנצרת עם נסיך 

הטראב, זיו יחזקאל" )2013( ו"נסיך הטראב, זיו יחזקאל, בהופעה חיה בלונדון" )2014(. 

https://www.youtube.com/watch?v=aidZUip1tRA
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ויולט סלאמה הדיווה בעלת היכולות הקוליות המרהיבות 
מאום כולתום בקהיר לחיפה 

ויולט סלאמה היא זמרת מוערכת מאוד בעולם הערבי ומתמחה בשירת אום כולתום. לא אחת היא מכונה כדיווה בעלת 
לבנוני.  ממוצא  ואמה  מטורען  אביה  מחיפה.  נוצרית  ערבית  למשפחה  בת  היא  סלאמה  המרהיבות.  הקוליות  היכולות 
כשהייתה בת 16 היגרה עם הוריה לניו ג'רסי שבארצות הברית. לצד לימודים בראיית חשבון החלה לפתח את הקריירה 

המוזיקלית שלה בעיקר בהופעות בכנסייה, עד שלבסוף התמסרה כולה לשירה. 

חמדי  ובליג  אל-מוגי  מוחמד  עם  בקהיר  עבדה  שנים  כשלוש  במשך  במצרים.  לגור  עברה  חלומה  את  להגשים  בכדי 
שהלחינו לאום כולתום את שיריה. "מאז ומתמיד שמעתי את אום כולתום", מספרת ויולט, "זו המוזיקה אליה התחברתי. זה 
עניין של טעם והרגשה. אני מוצאת את עצמי ואת היכולות שלי במוזיקה הערבית הקלאסית. אפשר להגיד שגם בגלל זה 

הצלחתי במצרים". סלאמה התחילה להופיע ברחבי העולם הערבי – מתימן, ירדן ולבנון ועד טוניסיה ומרוקו. 

המוזיקה התערבבה לה עם החיים האישיים. ג'ורג', בן למשפחה ארמנית, הבעלים של המסעדה הלבנונית במנהטן שבה 
הופיעה בפעם הראשונה, הפך לבעלה ולאבי ילדיה. "קודם הוא התאהב בקול שלי. אחר כך בי", היא מספרת. "פספסתי 
לחיות  שבה  כעשור  לפני  אותי".  עצר  זה  משפחה.  להקים  שבחרתי  בגלל  הערבי  בעולם  להתפרסם  הזדמנויות  המון 
בחיפה. "זה היה החלום שלי, ובמשך שנים ניסיתי לשכנע בכך את בעלי, למרות שהוא לא ישראלי. בסופו של דבר הוא 

השתכנע שנחיה פה. אני שייכת לכאן, אני מרגישה שזה הבית שלי".

https://www.youtube.com/watch?v=Z_vpkgDpT7c
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הנער אלכס ח'ורי כוכב עולה בעולם הערבי בזכות פייסבוק 
"היורש מחיפה של ודיע א-סאפי" 

אלכס ח'ורי הוא מהתגליות המבטיחות ביותר שידעה המוזיקה הערבית במהלך השנים האחרונות. הוא רק בן 15 אבל 
נשמע כמו זמרים מקצוענים מבוגרים מהשורה הראשונה בעולם הערבי. ח'ורי אמנם מופיע בפני קהל עוד מגיל 3, אבל 
את פרסומו הרב ברחבי מדינות ערב עשה בימי הסגרים של מגפת הקורונה. הוא העלה לרשתות החברתיות המובילות 
פייסבוק, טוויטר ויוטיוב כמה מהיצירות אותן הוא שר, אלו הפכו לוויראליות ועד מהרה אלכס ח'ורי הפך לשם דבר בעולם 

הערבי כולו, גם מחוץ לישראל.

אלכס שר משיריהם של גדולי הזמרים והמלחינים הערבים, כמו מוחמד עבד אל-והאב המצרי, ודיע א-סאפי הלבנוני, 
סבאח פחרי הסורי, נאזם אל-ע'זאלי העיראקי ועוד. ברשתות החברתיות מכנים אותו "היורש של ודיע א-סאפי" הנחשב 

לאחד מגדולי הזמרים בעולם הערבי בכל הזמנים.

אלכס ח'ורי נולד בשנת 2006 בחיפה להורים אנשי חינוך ולאח ריאן שמנגן על כמה כלים. אביו, איהאב, מוזיקאי בעצמו, 
נהג להשמיע לילד עוד כשהיה ברחם אמו יום יום מוזיקה ערבית מזרחית וקלאסית. כך, במשך שנים, למד אלכס מאביו 
סנטה  האיטלקי טרה  בבית ספר  לומד  העוד. אלכס  כלי  ואת  המוזיקלית, מקאמים  והתיאוריה  המוזיקה  עקרונות  את 

בחיפה. הוא מצטיין בלימודיו וחונך על ערכי הדו קיום והכבוד ההדדי.

אלכס ח'ורי מופיע במקהלת בית הספר ושר בחגים בכנסייה. אך, כאמור, היה זה סרטון וידיאו של הקלטה אשר העלה 
באחרונה לפייסבוק שהתפשט מהר מאוד והפך אותו לכוכב עולה בקרב חובבי המוזיקה הערבית האותנטית בעולם כולו. 

https://www.youtube.com/watch?v=tzwB8LTnDMQ
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מקהלת "אלשיך – מרכז למוזיקה מסורתית" 
בהובלת זיו יחזקאל 

"המופע המשותף הזה הוא חלום שמתגשם" 

והאמנותית  הרוחנית  והיצירה  התרבות  ההשכלה,  לקידום  מיוחד  ספר  בית  הוא  מסורתית"  למוזיקה  מרכז   – "אלשיך 
בתחומי המוזיקה והתרבות המסורתית. בית הספר הזה קם לפני כארבע שנים בלב שכונת כרם התימנים שבתל אביב. 

זהו מרכז בו לומדים, מנגנים ומופיעים מוזיקה מסורתית. הערב תופיע מקהלת בית הספר עם תזמורת ירושלים מזרח 
מערב. שמעון שי, מייסד ומנהל מרכז אלשיך, נרגש ומברך על שיתוף הפעולה הזה: "בחלומות הכי ורודים שלנו לא תיארנו 
לעצמנו שתלמידינו יעמדו על אותה במה עם נגנים וסולנים מקצועיים ונהדרים כל כך, וישירו תחת שרביטו של מאסטרו 

תום כהן". 

חברי מקהלת אלשיך הם חלק ממסלול לימוד חדשני ומקיף שאותו מובילים זיו יחזקאל ויסמין לוי, יקירי התזמורת. מסלול 
זה, שבו הקול הוא הכלי, מוקדש לתלמידים שרוצים להתמחות בשירה, בדגש על שירה ממסורות של המזרח.

ומוסיף:  שי  אומר  המזרח",  של  מהמסורות  למוזיקה  המודעות  העלאת  של  מבורך  בתהליך  חלק  לקחת  גאים  "אנחנו 
"מוזיקה ממסורות המזרח היא עבור רבים מאיתנו שורשים וזהות. הרצון ללמוד את המוזיקה הזו הוא המשותף שמחבר 
בינינו. אנו נרגשים כל פעם מחדש כשלכיתות הלימוד מתקבצים תלמידים מכל קצוות הארץ, מכל הלאומים, הדתות, 

העדות והמגדרים".

צילום: רונן טופלברג



���� ���� :�����

�―� ���� :�����

���� :�����

האם מחר אפגוש בך
האם אפגוש בך מחר

כמה חרד לבי מהמחר
אני נכספת ובוערת בציפייה למפגש

כמה חוששת אני מהמחר שלי ומייחלת שיגיע בקרוב
הייתי מבקשת שיתקרב, אך חששתי ממנו כאשר קרא לי

קידמתי בברכה את שמחת הקרבה אליו כאשר נענה
כך נושאת אני את החיים על מנעמיהם ועל סבלותיהם

נשמת חיים חופשיה ולב שנמס ממגע התשוקה

האם אפגוש בך מחר
אתה גן העדן של אהבתי, געגועיי וטירוף חושיי

אליך אני פונה לתפילת נשמתי, ליציאתי לחופשי וליגוני
האם מחר יאירו אורותיך את חשכת עיניי

אוי לי משמחת חלומותיי ומפחד מחשבותיי

פעמים רבות קראתיך ובמנגינתי תשוקה ותפילה
אוי לתקוותי, כמה ייסרה אותי התקווה המתמשכת

אם לא אתה, לא הייתי שמה לבי להולכים ולשבים
אני חיה את המחר שלי כעת וחולמת על פגישתנו

ואם תבוא או לא תבוא, עשה בלבי ככל העולה ברוחך

האם אפגוש בך מחר  העולם הזה הוא ספר ואתה בו המחשבה
העולם הזה הוא לילות ואתה בהם החיים
העולם הזה הוא עיניים ואתה בהן המבט
העולם הזה הוא שמיים ואתה בהם הירח

אם כן, רחם על הלב המשתוקק אליך
הרי מחר הוא יהיה שלך ואתך

ומחר נשכח ולא נכאב את העבר שחלף לו
ומחר נפרח ונעלה ולא יהיה מקום להיעדרות

ומחר נחיה למען ההווה הזוהר, נחיה ותו לא
הלא ידוע עשוי להיות מתוק... אך ההווה יפה יותר

האם אפגוש בך מחר

يا خوف فؤادي من غٍد
يالشوقي وإحتراقي في إنتظار الموعد

آه كم أخشى غدي هذا وأرجوه إقترابا
كنت أستدنيه لكن هبته لما أهابا

وأهلت فرحة القرب به حين استجابا
هكذا أحتمل العمر نعيماً وعذابا

مهجة حرة وقلباً مسه الشوق فذابا

أغداً ألقاك أنت يا جنة حبي واشتياقي وجنوني
أنت يا قبلة روحي وانطالقي وشجوني

أغداً تشرق أضواؤك في ليل عيوني
آه من فرحة أحالمي ومن خوف ظنوني

كم أناديك وفي لحني حنين ودعاء
آه رجائي أنا كم عذبني طول الرجاء
أنا لوال أنت لم أحفل بمن راح وجاء

أنا أحيا لغد آن بأحالم اللقاء
فأت أو ال تأت أو فإفعل بقلبي ما تشاء

أغداً ألقاك هذه الدنيا كتاب أنت فيه الفكر
هذه الدنيا ليال أنت فيها العمر

هذه الدنيا عيون أنت فيها البصر
هذه الدنيا سماء أنت فيها القمر

فارحم القلب الذي يصبو إليك
فغداً تملكه بين يديك

وغداً تأتلف الجنة أنهاراً وظالّ
وغداً ننسى فال نأسى على ماٍض تولّى

وغداً نزهو فال نعرف للغيب محال
وغداً للحاضر الزاهر نحيا

ليس إال قد يكون الغيب حلواً.. إنما الحاضر أحلى
أغداً ألقاك

האם מחר אפגוש בך? أغداً ألقاك
מילים: אלהדי אדם אלהדי  الهادي آدم الهادي | לחן: מוחמד עבד אל-והאב  محمد عبد الوهاب

https://www.youtube.com/watch?v=ID8rkvkmDBQ&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=ID8rkvkmDBQ&t=52s
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אני שלך לעד הישאר עמי
קח ממני עין והבט בי

קח את שתי עיניי ושאל עליי
מהיום הראשון לא יכולתי להירדם

שאל לשלומי, אמור מילה מלבך או מאחורי לבך
זה לא נורא שאשאר ער ואתה תישן

ותותיר אותי לסבלותיי מאש אהבתך

הנילוס, הליל והגעגועים קראו לי
ובאתי לשאול לשלומך

התגעגעתי אליך ולעיניך
אני לא יודע לאן אברח מפניך

انا لك على طول خليك ليا
خد عين منى وطل عليا

وخد التنين واسال فيا
من اول يوم راح منى النوم

ابعتلى سالم قول اى كالم من قلبك او من ورى قلبك
مش يبقى حرام اسهر وتنام وتفوتنى ااسى نار حبك

)مرجع(

النيل والليل والشوق والميل بعتولى وجيت اسال عنك
اشتقت اليك وحشتنى عنيك مش عارف اهرب فين منك

)مرجع(

אני שלך לעד  انا لك على طول
מילים: מאמון אל-שינאווי مأمون الشناوي | לחן: מוחמד עבד אל-והאב محمد عبد الوهاب

https://www.youtube.com/watch?v=3xF5UBrzxK8
https://www.youtube.com/watch?v=3xF5UBrzxK8
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בכל פעם שאני אומר שאני מתחרט על אהבתי אלייך
הגורל כופה עליי לחזור אלייך, עיניים שלי

אני מתגעגע לעיניה השחרחרות
נמס מכיסופים, עיניים שלי

בכל פעם שאני אומר שאני אומר שאני מתחרט על אהבתי 
אלייך

הגורל כופה עליי לחזור אלייך, עיניים שלי

אני מתגעגע לעינייך השחרחרות
ונמס מכיסופים, עיניים שלי

אני חי בניכר, והלילות
לא מניחים לי לנפשי, עיניים שלי

הריסים שפגעו בי
גרמו לי ללכת לאיבוד על לא עוול בכפי, עיניים שלי

בכל פעם שאני אומר שאני מתחרט על אהבתי אלייך
הגורל כופה עליי לחזור אלייך, עיניים שלי

אני מתגעגע לעיניה השחרחרות
ונמס מכיסופים, עיניים שלי

ריסים קטלניים ומכאיבים
ועיניים ישנוניות ותועות, עיניים שלי

אתן לך את חיי כולם
והעניקי לי את השמחה, עיניים שלי

בכל פעם שאני אומר שאני מתחרט על אהבתי אלייך
הגורל כופה עליי לחזור אלייך, עיניים שלי

כל מה שאני אומר הוא חרטה أنا كل ما أقول التوبة
מילים: עבד אל רחמן אל-אבנודי عبد الرحمن األبنودي | לחן: באליע' חמדי بليغ حمدى

אני מתגעגע לעיניה השחרחרות
ונמס מכיסופים, עיניים שלי

הלב הטהור
שירים נבלו בו, עיניים שלי

הלב אינו עומד בהעדרך
אינו מסוגל לשתות מים אחר, עיניים שלי

בכל פעם שאני אומר שאני מתחרט על אהבתי אלייך
הגורל כופה עליי לחזור אלייך, עיניים שלי

אני מתגעגע לעיניה השחרחרות
ונמס מכיסופים, עיניים שלי

https://www.youtube.com/watch?v=J7DMBgQ2Aok
https://www.youtube.com/watch?v=J7DMBgQ2Aok
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أنا كل ما قول التوبه يا بوية
ترميني المقادير يا عين

 
وحشاني عيونه السودة يابوي

ومدوبني الحنين يا عين
 

وأنا كل ما اقول التوبه يا بوية
ترميني المقادير يا عين

 
وحشانى عيونه السودا

ومدوبني الحنين يا عين
 

متغرب والليالي يا بوية
مش سايباني في حالي يا عين

 
والرمش اللي مجرحني يا بوي
ضيعني وأنا كان مالي يا عين

 
وأنا كل ما اقول التوبه يا بوية

ترميني المقادير يا عين
 

وحشانى عيونه السودا
ومدوبني الحنين يا عين

 
يا رموش قتاله وجارحة يا بوي
وعيون نيمانة وسارحة يا عين

 
أديكي عمري بحاله يا بوية
واديني انتي الفرحة يا عين

 
وأنا كل ما قول التوبه يا بوية

ترميني المقادير يا عين

כל מה שאני אומר הוא חרטה أنا كل ما أقول التوبة
מילים: עבד אל רחמן אל-אבנודי عبد الرحمن األبنودي | לחן: באליע' חמדי بليغ حمدى

وحشاني عيونه السودة يابوي
ومدوبني الحنين يا عين

 
القلب األخضراني يابوية

ذبلت فيه األغاني يا عين
 

وال قادر طول غيبتكو يابوية
يشرب من بحر تاني يا عين

 
وأنا كل ما قول التوبه يا بوية

ترميني المقادير يا عين
 

وحشاني عيونه السودة يابوي
ومدوبني الحنين يا عين

https://www.youtube.com/watch?v=J7DMBgQ2Aok
https://www.youtube.com/watch?v=J7DMBgQ2Aok
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عندك بحرية, يا ريس
سمر و شرقية, يا ريس

و البحر كويس, يا ريس
و صلني حبيبي, يا ريس

عا الرمل الدايب كتبنا
شوق الحبيايب دوبنا

و انشاالله توصل مراكبنا
الـ فيها أهالينا و حبايبنا
و الفرحة تكمل, يا ريس

ريحة أراضينا, يا ريس
عم بتنادينا, يا ريس

امشي و طير بينا, يا ريس
من مينا لمينا, يا ريس

ودينا بلدنا, يا ريس
تا نشم ترابا, يا ريس

موال :

حبيب القلب نادانا فرحنا
نزرع ورد و نحضر فرحنا
و إذا بيتم بالملقى فرحنا

لرش الورد عا دروب الحباب

ريحة أراضينا, يا ريس
عم بتنادينا, يا ريس

امشي و طير بينا, يا ريس
من مينا لمينا, يا ريس

ودينا بلدنا, يا ريس
تا نشم ترابا, يا ريس

دخلك يا هوى الشمالي
نيران الهوى قتالي

والغربه بتخطر على بالي

ايام زمان وليالي
بعدا على بالي, يا ريس
بعدا على بالي, يا ريس

יא ראיס عندك بحريه )يا ريس(
מילים: מישאל טועמה ميشال طعمه | לחן: מוחמד עבד אל-והאב محمد عبد الوهاب

יש מלחים, יא רייס )רב המלחים(
ברונטים ומזרחים, יא רייס 

והים רגוע וטוב, יא רייס 
קח אותי לאהובי, יא רייס

על החול העמוק כתבנו
תשוקת האהובים המיסה אותנו

ובתקווה הסירות שלנו יגיעו
בהן נמצאים הורינו ואהובינו

והשמחה נמשכת, יא רייס

ריח אדמותינו, יא רייס
קורא לנו, יא רייס

תמהר, יא רייס
מנמל לנמל, יא רייס

קח אותנו לארצנו, יא רייס
שנריח את אדמתה, יא רייס

מוואל: 

אהוב לבנו, קרא לנו ושמחנו
נשתול ורדים כהכנה לשמחתנו

נשמח כשניפגש 
ונפזר ורדים בשבילי האהובים

ריח אדמותינו, יא רייס
קורא לנו, יא רייס

תמהר, יא רייס
מנמל לנמל, יא רייס

קח אותנו לארצנו, יא רייס
שנריח את אדמתה, יא רייס

אנא ממך רוח צפונית
אש האהבה הורגת

והגלות עולה בראשי
הימים והלילות ההם

עודני זוכר אותם, יא רייס

עודני זוכר אותם, יא רייס

https://www.youtube.com/watch?v=oGIyJif50v8
https://www.youtube.com/watch?v=oGIyJif50v8
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כיצד, כיצד, כיצד אתאר לך אהובי, כיצד
מה הייתי לפני שאהבתי אותך

לא זכרתי את האתמול
ולא היה לי מחר לצפות לו

אפילו לא את היום הזה שבו אני חיה, אהובי

סחפת אותי באהבה כהרף עין
הראית לי היכן הם הימים המתוקים

היכן הם הימים המתוקים, היכן הם הימים המתוקים

לאחר שהלילה היה מלא בדידות, מילאת אותו בתחושת ביטחון
והחיים שהיו מדבר, המדבר הפך לגן פורח

אהובי, בוא נחיה בעיצומו של הליל
בוא נחיה בעיצומו של הליל

ונאמר לשמש: בואי, בואי
בעוד שנה, לא לפני שנה

בואי, בואי, בואי, בואי
בעוד שנה, לא לפני שנה

זהו ליל אהבה יפהפה
יותר מלילות אלף לילה ולילה, אלף לילה ולילה

אלף לילה ולילה, אלף לילה ולילה
בכל החיים, מה הם החיים אם לא לילה כלילה הזה

כלילה הזה, לילה כלילה הזה
אהובי, אהובי, מה יפה יותר מהלילה

שבו שניים כמותנו מאוהבים

אנו תועים בשבילי החיים, 
הרי אנו חשים שהחיים חולפים כשניות

ולא כשנים, אהובי 

אנו מרגישים שאנו אוהבים וזה הכל,
אוהבים וזהו זה

חיים למען הלילה ולמען האהבה בלבד
אהובי, האהבה היא חיינו, ביתנו וכוחנו

לאנשים יש עולם משלהם ולנו יש את עולמנו

אלף לילה ווא לילה )אלף לילה ולילה( الف ليله وليله 
מילים: מורסי ג'מיל עזיז مرسى جميل عزيز | לחן: באליע' חמדי بليغ حمدى

אהובי
אהובי
אהובי

הלילה, שמיו, כוכביו, ירחו
ירחו והבילוי אל תוך הלילה
ואתה ואני, אהובי, חיים שלי

אהובי
אהובי

הלילה, שמיו, כוכביו, ירחו
ירחו והבילוי אל תוך הלילה
ואתה ואני, אהובי, חיים שלי

כולנו, כולנו יחד באהבה 
והאהבה... אוי, מהאהבה...
והאהבה... אוי, מהאהבה...

האהבה נותרת ערה, משקה אותנו מעינוגיה, ואומרת: תיהנו!
והאהבה... אוי, מהאהבה...
והאהבה... אוי, מהאהבה...

האהבה נותרת ערה, משקה אותנו מעינוגיה, ואומרת: תיהנו!
אהובי, בוא נחיה בעיצומו של הליל

בוא נחיה בעיצומו של הליל
ונאמר לשמש: בואי, בואי
בעוד שנה, לא לפני שנה

בואי, בואי, בואי, בואי
בעוד שנה, לא לפני שנה

זהו ליל אהבה יפהפה
יותר מלילות אלף לילה ולילה, אלף לילה ולילה

אלף לילה ולילה, אלף לילה ולילה
בכל החיים, מה הם החיים אם לא לילה כלילה הזה

כלילה הזה, לילה כלילה הזה
כיצד, כיצד, כיצד אתאר לך אהובי, כיצד

מה הייתי לפני שאהבתי אותך

לא זכרתי את האתמול
ולא היה לי מחר לצפות לו

אפילו לא את היום הזה שבו אני חיה, אהובי

https://www.youtube.com/watch?v=ul4z6sLnXYY
https://www.youtube.com/watch?v=ul4z6sLnXYY
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ולילותינו יידעו אך נרות של שמחה
לילותינו, אהובי, לילותינו, אהובי

אלוהים, אלוהים, אלוהים, אלוהים
בוא נחיה בעיצומו של הליל

ונאמר לשמש: בואי, בואי
בעוד שנה, לא לפני שנה

בואי, בואי, בואי, בואי
בעוד שנה, לא לפני שנה

זהו ליל אהבה יפהפה
יותר מלילות אלף לילה ולילה, אלף לילה ולילה

אלף לילה ולילה, אלף לילה ולילה
בכל החיים, מה הם החיים אם לא לילה כלילה הזה

כלילה הזה, לילה כלילה הזה

ואם יאמרו דבר מה אודות האוהבים,
יימסו באש תשוקתם

הרי אש אהבתנו היא גן העדן שלנו, 
האש היא גן העדן שלנו

והאהבה, האהבה מעולם לא פגעה, מעולם,
מעולם לא פגעה 

ומעולם לא הניב בוסתנה דבר מלבד הנאה ושמחה

אהובי, בוא נחיה בעיצומו של הליל
בוא נחיה בעיצומו של הליל

ונאמר לשמש: בואי, בואי
בעוד שנה, לא לפני שנה

בואי, בואי, בואי, בואי
בעוד שנה, לא לפני שנה

זהו ליל אהבה יפהפה
יותר מלילות אלף לילה ולילה, אלף לילה ולילה

אלף לילה ולילה, אלף לילה ולילה
בכל החיים, מה הם החיים אם לא לילה כלילה הזה

כלילה הזה, לילה כלילה הזה
ירח לילי, צל יומי

אהבתי, ימיי המאושרים
יש באמתחתי את המתנה היפה ביותר
יש באמתחתי את המתנה היפה ביותר

מילה, מילה, מילת אהבה שבה
ישנו עולם ומלואו, עולם שיפתח בפניך

את אוצרות העולם הזה. אמור לי מילה זו
אמור לציפורים, לעצים, לאנשים, לכל העולם

אמור, אמור, אמור
אמור, אמור, אמור

אמור: האהבה היא ברכה ולא חטא
האל הוא אהבה, הטוב הוא אהבה, האור הוא אהבה

אנא אלוהים, שתיוותר בידינו מתיקות פגישתנו הראשונה
ושמחת המפגש הראשון שבו דולקים סביבנו נרות 

והזמן יחלוף לנו ויפרוס את חסותו עלינו, אלוהים
שלעולם כוס הפרידה לא תשקה אותנו מרורים

והעצב לא יידע היכן אנו ויבוא אלינו
אלוהים, אלוהים

ולילותינו יידעו אך נרות של שמחה, לילותינו, לילותינו
אלוהים, אלוהים

שלעולם כוס הפרידה לא תשקה אותנו מרורים
והעצב לא יידע היכן אנו ויבוא אלינו
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وال عندي بكرة استناه
وال حتى يومي عايشاه يا حبيبي

كنت وال امبارح فاكراه
وال عندي بكرة استناه

وال حتى يومي عايشاه يا حبيبي
إزاي، إزاي، إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي

قبل ما أحبك كنت إزاي يا حبيبي
إزاي، إزاي، إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي

قبل ما أحبك كنت إزاي يا حبيبي
كنت وال امبارح فاكراه
وال عندي بكرة استناه

وال حتى يومي عايشاه يا حبيبي
كنت وال امبارح فاكراه
وال عندي بكرة استناه

وال حتى يومي عايشاه يا حبيبي
خدتني بالحب في غمضة عين

وريتني حالوة األيام فين
حالوة األيام فين، حالوة األيام فين

خدتني بالحب في غمضة عين
وريتني حالوة األيام فين

حالوة األيام فين، حالوة األيام فين
الليل بعد ما كان غربة، غربة مليته أمان

والعمر اللي كان صحرا، صحرا صبح بستان
الليل بعد ما كان غربة، غربة مليته أمان

والعمر اللي كان صحرا، صحرا صبح بستان
يا حبيبي

يال نعيش في عيون الليل
يال نعيش في عيون الليل

ونقول للشمس تعالي، تعالي
بعد سنة، مش قبل سنة

تعالي، تعالي، تعالي، تعالي
بعد سنة، مش قبل سنة

دى ليلة حب حلوة
بألف ليلة وليلة، ألف ليلة وليلة، ألف ليلة وليلة
ألف ليلة وليلة، ألف ليلة وليلة، ألف ليلة وليلة

بكل العمر هو العمر إيه غير ليلة
زي الليلة، زي الليلة، الليلة زي الليلة

אלף לילה ווא לילה )אלף לילה ולילה( الف ليله وليله
מילים: מורסי ג'מיל עזיז مرسى جميل عزيز | לחן: באליע' חמדי بليغ حمدى

يا حبيبي
يا حبيبي
يا حبيبي

الليل وسماه ونجومه وقمره، قمره وسهره
وإنت وأنا يا حبيبي أنا يا حياتي أنا

يا حبيبي
يا حبيبي

الليل وسماه ونجومه وقمره، قمره وسهره
وإنت وأنا يا حبيبي أنا يا حياتي أنا

كلنا، كلنا في الحب سوا
والهوى آه منه الهوى

الهوى آه منه الهوى، آه منه الهوى، آه منه الهوى
سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول بالهنا

والهوى آه منه الهوى
والهوى آه منه الهوى، آه منه الهوى، آه منه الهوى

سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول بالهنا
يا حبيبي يال نعيش في عيون الليل

يال نعيش في عيون الليل
ونقول للشمس تعالي، تعالي

بعد سنة، مش قبل سنة
تعالي، تعالي، تعالي، تعالي

بعد سنة، مش قبل سنة
دي ليلة حب حلوة

بألف ليلة وليلة، ألف ليلة وليلة، ألف ليلة وليلة
ألف ليلة وليلة، ألف ليلة وليلة، ألف ليلة وليلة

بكل العمر هو العمر إيه غير ليلة
زي الليلة، زي الليلة، الليلة زي الليلة

إزاي، إزاي، إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي
قبل ما أحبك كنت إزاي يا حبيبي

إزاي، إزاي، إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي
قبل ما أحبك كنت إزاي يا حبيبي

إزاي، إزاي، إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي
قبل ما أحبك كنت إزاي يا حبيبي

إزاي، إزاي، إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي
قبل ما أحبك كنت إزاي يا حبيبي

إزاي، إزاي، إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي
قبل ما أحبك كنت إزاي يا حبيبي

كنت وال امبارح فاكراه

https://www.youtube.com/watch?v=ul4z6sLnXYY
https://www.youtube.com/watch?v=ul4z6sLnXYY
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يا قمر ليلي يا ظل نهاري 
يا حبي يا أيامي الهنية
عندي لك أجمل هدية
عندي لك أجمل هدية

كلمة، كلمة، كلمة الحب اللي بيها
تملك الدنيا وما فيها واللي تفتح لك

كنوز الدنيا ديّا قولها ليّا
قولها للطير للشجر للناس لكل الدنيا

قول، قول، قول
قول، قول، قول

قول الحب نعمة مش خطية
الله محبة، الخير محبة، النور محبة
الله محبة، الخير محبة، النور محبة
الله محبة، الخير محبة، النور محبة

يا رب تفضل حالوة سالم أول لقا في إيدينا
وفرح أول ميعاد منقاد شموع حوالينا

ويفوت علينا الزمان يفرش أمانه علينا يا رب
يا رب تفضل حالوة سالم أول لقا في إيدينا

وفرح أول ميعاد منقاد شموع حوالينا
ويفوت علينا الزمان يفرش أمانه علينا يا رب
يا رب تفضل حالوة سالم أول لقا في إيدينا

وفرح أول ميعاد منقاد شموع حوالينا
ويفوت علينا الزمان يفرش أمانه علينا يا رب
يا رب تفضل حالوة سالم أول لقا في إيدينا

وفرح أول ميعاد منقاد شموع حوالينا
ويفوت علينا الزمان يفرش أمانه علينا يا رب، يا رب

ال عمر كاس الفراق المر يسقينا
ال عمر كاس الفراق المر يسقينا

وال يعرف الحزن مطرحنا وال يجينا
يا رب، يا رب

ال عمر كاس الفراق المر يسقينا
ال عمر كاس الفراق المر يسقينا

وال يعرف الحزن مطرحنا وال يجينا
وغير شموع الفرح ما تشوف ليالينا، ليالينا، ليالينا

يا رب، يا رب
ال عمر كاس الفراق المر يسقينا
ال عمر كاس الفراق المر يسقينا

وال يعرف الحزن مطرحنا وال يجينا
وغير شموع الفرح ما تشوف ليالينا

ليالينا يا حبيبي، ليالينا يا حبيبي
يا رب، يا رب، يا رب، يا رب

ال عمر كاس الفراق المر يسقينا

يا حبيبي، يا حبيبي إيه أجمل من الليل واتنين زينا عاشقين
يا حبيبي، يا حبيبي إيه أجمل من الليل واتنين زينا عاشقين

تايهين ما احناش حاسين العمر ثواني وال سنين يا حبيبي
يا حبيبي، يا حبيبي إيه أجمل من الليل واتنين زينا عاشقين

تايهين ما احناش حاسين العمر ثواني وال سنين يا حبيبي
يا حبيبي، يا حبيبي إيه أجمل من الليل واتنين زينا عاشقين

تايهين ما احناش حاسين العمر ثواني وال سنين يا حبيبي
حاسين إننا بنحب وبس، نحب وبس

عايشين لليل والحب وبس
حاسين إننا بنحب وبس، نحب وبس

عايشين لليل والحب وبس
يا حبيبي الحب حياتنا وبيتنا وقوتنا

للناس دنيتهم واحنا لنا دنيتنا
يا حبيبي الحب حياتنا وبيتنا وقوتنا

للناس دنيتهم واحنا لنا دنيتنا
وإن قالوا عن عشاقه

بيدوبوا في نار أشواقه
أهي ناره دي جنتنا، ناره دي جنتنا

آه وإن قالوا عن عشاقه
بيدوبوا في نار أشواقه

وإن قالوا عن عشاقه
بيدوبوا في نار أشواقه

أهي ناره دي جنتنا، ناره دي جنتنا
والحب، الحب عمره ما جرح، عمره، عمره ما جرح

وال عمري بستانه طرح غير الهنا وغير الفرح
وال عمري بستانه طرح غير الهنا وغير الفرح
وال عمري بستانه طرح غير الهنا وغير الفرح

يا حبيبي يال نعيش في عيون الليل
يال نعيش في عيون الليل

ونقول للشمس تعالي، تعالي
بعد سنة، مش قبل سنة

تعالي، تعالي، تعالي، تعالي
بعد سنة، مش قبل سنة

دي ليلة حب حلوة
بألف ليلة وليلة، ألف ليلة وليلة، ألف ليلة وليلة
ألف ليلة وليلة، ألف ليلة وليلة، ألف ليلة وليلة

بكل العمر هو العمر إيه غير ليلة
زي الليلة، زي الليلة، الليلة زي الليلة

يا قمر ليلي يا ظل نهاري
يا حبي يا أيامي الهنية

يا قمر ليلي يا ظل نهاري
يا حبي يا أيامي الهنية
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غّنيلي شوية شوية ....غّنيلي وخود عينّي
خليني أقول ألحان ...تتمايل لها السامعين

وترفرف لها األغصان ....النرجس مع الياسمين
وتسافر معها الركبان ...طاويين المراكب طّي

شوي شوي ...شوي شوي

المغنى حياة الروح ....يسمعها العليل تشفيه
وتداوي كبد مجروح ....تحتار األطبّة فيه

وتخللي طالم اللّيل ....بعيون الحبايب ضّي
شوي شوي ...شوي شوي

ألغّني وقول للطير ...من بدري صباح الخير
والقمر مع الخّضير ...ويّاي يرّدو علّي

شوي شوي ....شوي شوي

أحلفلك ..برّب البيت ......يا مصّدق برّب البيت
السحركم إذا غّنيت .....وارقّص بنات الحّي

شوي شوي ....شوي شوي

שיר לי אט אט غّنيلي شوية شوية
מילים: מחמוד ביייראם אל-תוניסי بيرم التونسي | לחן: זכריה אחמד  زكريا أحمد

שיר לי אט אט... שיר לי וקח את עיניי השתיים
הנח לי לשיר נעימות... שייטו אליהן אוזני השומעים

ויתנופפו למולן הענפים... הנרקיס עם היסמין
ייסעו עמן הנוסעים ויחלפו הספינות

אט אט... אט אט
השירה חיים לנשמה היא... יאזין לה החולה ויבריא

השירה תרפא כבד פצוע... שאפילו הרופאים אינם 
מצליחים לרפאו

היא תגרום לחשכת הליל... להיות אור גדול עבור האוהבים
אט אט...  אט אט

אשיר ואומר לציפור השכם בבוקר "בוקר טוב"
הירח והמדשאות יענו לי יחדיו

אט אט...  אט אט

בי נשבעתי באל הריבון, אתה המאמין באל
אכשף אתכם בשירתי וארקיד את בנות השכונה

אט אט...  אט אט

https://www.youtube.com/watch?v=Ik9I7OZr5x8
https://www.youtube.com/watch?v=Ik9I7OZr5x8
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חדלתי לאהוב אותך حرمت أحبك
מילים: עומאר בטיישה عمر بطيشة | לחן: סלאח אל-שורנובי صالح الشرنوبى

חדלתי לאהוב אותך, אל תאהבני
לא, אל תאהבני

)התרחק עם ליבך והנח לי לחיות(
הנח לי, הנח לי, הנח לי

איני יודעת מדוע אהבת אותי
או האם אהבת אותי כלל

איני יודעת מדוע אהבת אותי
או האם אהבת אותי כלל

האם אתה חושב שאתה כל יכול?
האם אתה חושב שאתה כל יכול?

ולבי הוא רכושך, שתעשה בו כבשלך
איני יודעת מדוע אהבת אותי

או האם אהבת אותי כלל
איני יודעת מדוע אהבת אותי

או האם אהבת אותי כלל
האם אתה חושב שאתה כל יכול?
האם אתה חושב שאתה כל יכול?

ולבי הוא רכושך, שתעשה בו כבשלך
אל תטריד אותי

ואל תנסה להקסים אותי
אל תטריד אותי

ואל תנסה להקסים אותי
לאחר מה שאמרת ומה שעשית
לאחר מה שאמרת ומה שעשית

חדלתי לאהוב אותך, לאהוב אות, אל תאהב אותי
לא, אל תאהבני

)התרחק עם ליבך, עם ליבך והנח לי לחיות(
חדלתי לאהוב אותך, לאהוב אותך

אל תאהבני )אל תאהבני(
והתרחק עם ליבך, ליבך

והנח לי לחיות )והנח לי חיות(
ואל תטריד אותי

ואל תנסה להקסים אותי
ואל תטריד אותי

ואל תנסה להקסים אותי
לאחר מה שאמרת ומה שעשית
לאחר מה שאמרת ומה שעשית

חדלתי לאהוב אותך, לאהוב אותך, אל תאהבני
ואל תאהבני

התרחק עם ליבך, ליבך, והנח לי לחיות
לחיות

חדלתי לאהוב אותך
אל תאהבני

התרחק עם לבך... עם לבך
והנח לי לחיות

חדלתי לאהוב אותך... לאהוב אותך
אל תאהבני )אל תאהבני(

התרחק עם לבך... לבך
והנח לי לחיות )הנח לי לחיות(

אל תטריד אותי
ואל תנסה להקסים אותי

אל תטריד אותי
ואל תנסה להקסים אותי

לאחר שאמרת את שאמרת
ועשית את שעשית

לאחר שאמרת את שאמרת
ועשית את מה שעשית

חדלתי לאהוב אותך
ואל תאהב אותי

)התרחק עם ליבך והנח לי לחיות(
הנח לי, הנח לי לחיות

עשית עוול ללבי ואתה אומר שאתה חף מכל רע
הותרת אותי לבדי בצד הדרך

עשית עוול ללבי ואתה אומר שאתה חף מכל רע
הותרת אותי לבדי בצד הדרך

אתה רוצה את חייך ואת זיכרונותיך
אתה רוצה את חייך ואת זיכרונותיך

כדי שלא תפסיד דבר
עשית עוול ללבי ואתה אומר שאתה חף מכל רע

הותרת אותי לבדי בצד הדרך
עשית עוול ללבי ואתה אומר שאתה חף מכל רע

הותרת אותי לבדי בצד הדרך
אתה רוצה את חייך ואת זיכרונותיך
אתה רוצה את חייך ואת זיכרונותיך

כדי שלא תפסיד דבר
אל תטריד אותי

ואל תנסה להקסים אותי
אל תטריד אותי

ואל תנסה להקסים אותי
לאחר מה שאמרת ומה שעשית
לאחר מה שאמרת ומה שעשית

https://www.youtube.com/watch?v=U1J0v6gxvqE
https://www.youtube.com/watch?v=U1J0v6gxvqE
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חדלתי לאהוב אותך حرمت أحبك
מילים: עומאר בטיישה عمر بطيشة | לחן: סלאח אל-שורנובי صالح الشرنوبى

حرمت أحبك أحبك ما تحبنيش
ال ما تحبنيش

)أبعد بقلبك بقلبك وسيبني أعيش(
سيبني، سيبني، سيبني

معرفش أنت حبيتني ليه
وال أنت حبيتني وال إيه

معرفش أنت حبيتني ليه
وال أنت حبيتني وال إيه

وال أنت فاكر إن أنت قادر
وال أنت فاكر إن أنت قادر

وقلبي ملكك تحكم عليه
معرفش أنت حبيتني ليه
وال أنت حبيتني وال إيه

معرفش أنت حبيتني ليه
وال أنت حبيتني وال إيه

وال أنت فاكر إن أنت قادر
وال أنت فاكر إن أنت قادر

وقلبي ملكك تحكم عليه
وال تشاغلني
وال تحايلني

وال تشاغلني
وال تحايلني

بعد اللي قلته واللي عملته
بعد اللي قلته واللي عملته

حرمت أحبك أحبك ما تحبنيش
ال ما تحبنيش

)أبعد بقلبك بقلبك وسيبني أعيش(
حرمت أحبك أحبك

ما تحبنيش )ما تحبنيش(
وأبعد بقلبك يا قلبك

وسيبني أعيش )وسيبني أعيش(
وال تشاغلني
وال تحايلني

وال تشاغلني
وال تحايلني

بعد اللي قلته واللي عملته
بعد اللي قلته واللي عملته

حرمت أحبك أحبك ما تحبنيش
وما تحبنيش

)أبعد بقلبك بقلبك وسيبني أعيش(
أعيش

 

حرمت أحبك أحبك
ماتحبنيش

وأبعد بقلبك بقلبك
وسيبني أعيش

حرمت أحبك أحبك
ماتحبنيش )ماتحبنيش(

وأبعد بقلبك يا قلبك
وسيبني أعيش )وسيبني أعيش(

وال تشاغلني
وال تحايلني

وال تشاغلني
وال تحايلني

بعد اللي قلته
واللي عملته

بعد اللي قلته
واللي عملته

حرمت أحبك أحبك ما تحبنيش
وما تحبنيش

)أبعد بقلبك بقلبك وسيبني أعيش(
سيبني سيبني أعيش

ظلمت قلبي وتقول بريء
وسايبني وحدي وسط الطريق

ظلمت قلبي وتقول بريء
وسايبني وحدي وسط الطريق

عايز حياتك وذكرياتك
عايز حياتك وذكرياتك

عشان ما تخسرش أي شيء
ظلمت قلبي وتقول بريء

وسايبني وحدي وسط الطريق
ظلمت قلبي وتقول بريء

وسايبني وحدي وسط الطريق
عايز حياتك وذكرياتك
عايز حياتك وذكرياتك

عشان ما تخسرش أي شيء
وال تشاغلني
وال تحايلني

وال تشاغلني
وال تحايلني

بعد اللي قلته واللي عملته
بعد اللي قلته واللي عملته

https://www.youtube.com/watch?v=U1J0v6gxvqE
https://www.youtube.com/watch?v=U1J0v6gxvqE
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הרוח נושבת לעברנו מהשביל שבוואדי
רוח, בשם האהבה, קחי אותי לארצי

אהבה, אהבה, מרחפת באוויר
יש חלון ותמונה, קחי אותי אליהם, אהבה

אני פוחדת, לבי, לגדול בניכר וארצי לא תכיר אותי
קח אותי, קח אותי, קח אותי לארצי

מה יהיה עלינו, אהובי? מה יהיה עלינו?
היינו יחד ונפרדנו. מה יהיה עלינו?

השמש עודנה מתייפחת על סף הדלת ואינה אומרת דבר
מלבד אהבת ארצי

קח אותי, קח אותי, קח אותי לארצי

نسم علينا الهوا من مفرق الوادي
يا هوا دخل الهوا خدني على بالدي

يا هوا يا هوا يللي طاير بالهوا
في منتورة طاقة و صورة خدني لعندن يا هوا

 فزعانة يا قلبي أكبر بهالغربة ما تعرفني بالدي
خدني خدني خدني على بالدي
شو بنا شو بنا يا حبيبي شو بنا؟

كنت وكنا تضلو عنا وافترقنا شو بنا
و بعدا الشمس بتبكي عالباب و ما تحكي

يحكي هوا بالدي
خدني خدني خدني على بالدي

הרוח נושבת לעברנו  نسم علينا الهوى 
מילים ולחן: האחים רחבאני األخوين رحباني

https://www.youtube.com/watch?v=PY1Ue0ykOrA
https://www.youtube.com/watch?v=PY1Ue0ykOrA
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על הבמה

כינור ראשון
תומר עינת - קונצרטמייסטר

סופי פרדקין

ליה שרמן

טליה הרצליך

ים יוסף כהן רוט 

צחי סמירה

כינור שני
ילנה זבריאנסקי

לאה גדייב

לודמילה גולד

דנה ברזן

מריה האמלה 

ויולה 
אדוארד קשווין

מתי גור

אלכס גת

צ'לו  
אורלי שפירא

אלכסנדרה מרקו

לריסה לינצקי

כינור ערבי 
פאדל מאנע

גיטרה בס 
עדי גיגי

תופים 
ידין אדר

כלי הקשה
דניאל בלגזל

אקורדיון 
אנג'ד מריח

מקהלה
"אלשיך" – מרכז למוזיקה מסורתית

קונטרבס 
אלכסנדר פורמן

חצוצרה
רוי זוזובסקי

טרומבון
מתן יונה

אריאל לייקין

רחל למיש 

סקסופון
רן דוד 

נאי
יצחק ונטורה

עוד 
אליאס וכילה

קאנון 
אליהו אביכזר- נגן ראשי

משה אביכזר 
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תום כהן מנצח ראשי מנהל מוזיקלי ומעבד

מתן יונה מנצח הבית

ניזאר אלכאטר מנצח אורח

יונתן בר-און ספרן

מיקי מדינה סאונד

איתמר גבאי תאורה

״צליל העמק״ הגברה ותאורה

לירון שפר | Jaffa Sound Arts מיקס, הקלטות

אורי מלין ניהול אישי תום כהן

איסי וינטר אבקסיס מנכ”ל

לימור אמסלם  מנהלת שיווק ומכירות

סער גמזו מנהל תקשורת שיווקית ודיגיטל

אורלי יעקובי מנהלת מחלקת הפקה

נטע גופן מנהל במה

גיא שושן ע. מנהל במה

 סיון אביכזר מתאמת נגנים

מיכל נאמן מתאמת הפקה ודיגיטל

אילנה תורג’מן מנהלנית

מירב אורנים, אירנה פטליוק ניהול כספים

שלומי שטיין עורך

יוכי בר רכזת שירות לקוחות ומנויים

יפה אטיאס אחראית שירות לקוחות ומנויים

ענת כהן טלמרקטינג / סל תרבות

איציק אלון קשרי מפיצי כרטיסים

יפה פרץ דיילת קונצרטים

חברי ועד מנהל תזמורת ירושלים מזרח ומערב

יובל רכבי יו״ר

יפה ישראלי

מיכל רכבי

יורם כהן

דוד גלנוס

בעלי תפקידצוות אמנותי
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