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שיר געגועים לים הכחול

ֹחל, ם ַהּכָ ָרִמי ְוָתִמי ָהְלכּו ֶאל ַהּיָ
ֹחל. ם ַהּכָ ֲחקּו ִעם ַהּיָ ְדִלי ְוַכּדּור ׂשִ ּבִ

ֹאֶפק ָראּו ֳאִנּיֹות ְלָבנֹות, ֹאֶפק ּבָ ּבָ
חֹול. ִאירּו ּבַ נּו ְוִהׁשְ ה ֳאִנּיֹות ֵהם ּבָ ַהְרּבֵ

ֶמׁש ָנְפָלה, ֶ ָרִמי ְוָתִמי ָראּו ֵאיְך ַהּשׁ
ֶמׁש ָנְפָלה, ֶ ָיד ֵהם ָעְמדּו ְוָראּו ֵאיְך ַהּשׁ ָיד ּבְ

ֹאֶפק ָראּו ֳאִנּיֹות ְלָבנֹות  ֹאֶפק ּבָ ּבָ
י ָיְרָדה ֲעֵליֶהן ֲאֵפָלה. ּוב ֹלא ָראּון ּכִ ּשׁ ַעד ׁשֶ

ֵחק, ם ְלׂשַ ָרִמי ְוָתִמי ָהְלכּו ֶאל ַהּיָ
ֵחק, ם ְלׂשַ ֹבֶקר ָהְלכּו ֶאל ַהּיָ י ּבֶֹקר ּבְ ִמּדֵ

ֹאֶפק ָראּו ֳאִנּיֹות ְלָבנֹות, ֹאֶפק ּבָ ּבָ
ֶמׁש ָהלֹוְך ְוַהְרֵחק. ֶ טּו ַהְרֵחק, ִעם ַהּשׁ ָ ּשׁ ׁשֶ

ל ָרִמי ָאְמָרה: ְיָלִדים, ְמֻאָחר! א ׁשֶ ִאּמָ
ִמי ָאְמָרה: ְיָלִדים, ְמֻאָחר! ל ּתָ א ׁשֶ ִאּמָ

ֹאֶפק ָראּו ֳאִנּיֹות ְלָבנֹות, ֹאֶפק ּבָ ּבָ
א ָמָחר. ׁשּובּו ִעם ִאּמָ ּיָ ׁשֶ ְוׁשּוב ֹלא ִיְראּון ּכְ

ר ַעד ְמאֹוד, ָ ָרִמי ְוָתִמי ֵהם זּוג ְמֻאּשׁ
ָרד ַלֲעֹבד. ׂשְ ָרִמי ְוָתִמי הֹוְלִכים ַלּמִ
טֹות ֳאִנּיֹות ְלָבנֹות ֹאֶפק ׁשָ ֹאֶפק ּבָ ּבָ

דֹות. ִרים ִסּפּוֵרי ַאּגָ ִחים ְמַסּפְ ּוֵמָאה ַמּלָ

זהו, הפזמון הראשון שכתב לוין )המנגינה של אלכס כגן(, בעוד השניים משרתים 

יחד בבסיס המודיעין בצריפין )1964(
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הילדים מעיפים עפיפונים והזקנים מסתכלים

ֵמר, ָבר עֹוֵמד ְלִהּגָ ִיץ ּכְ ַהּקַ
ִים רּוַח־ַמֲעָרב. ּוֵבין־ַעְרּבַ

ר ן ָהִעירֹוִני עֹוד אֹור ִחּוֵ ּגַ ּבַ
ׁשֹוֵפְך ַעל ָהֵעִצים ָזָהב.

ֲעִפיפֹון, ִכים ּבָ ָלִדים מֹוׁשְ ַהּיְ
ָקִנים ִמְתּבֹוְנִנים ֶאל ְקֵצה ַהחּוט, ְוַהּזְ

אֹור ָהַאֲחרֹון, ְועֹוד ְמַעט, ּבָ
ֲעָנִנים ָלׁשּוט. ם ֵהם ּבָ ֵיְלכּו ּגַ

יל, ּצִ ם ַהּמַ ָבר ֵריק, ָהַלְך ּגַ ַהחֹוף ּכְ
ִלּפֹות, ְוַעל ַהחֹול נֹוְתרּו ַרק ַהּקְ

ִביל, ְ ְקֵצה ַהּשׁ ָאָדם ּבֹוֵדד עֹוֵמד ּבִ
ֳאִנּיֹות. ל ּבָ ּכֵ ּוִמְסּתַ

ֲעִפיפֹון... ִכים ּבָ ָלִדים מֹוׁשְ ַהּיְ

אן ְסָתו, עֹוד יֹום יֹוַמִים ִיְהֶיה ּכָ
ֵבִדים, ַמִים ֲעָנִנים ּכְ ָ ּוַבּשׁ

ַעל ָהֵעִצים ֹלא ִיְהֶיה ָזָהב
אן ְיָלִדים. ְוֹלא ִיְהיּו ּכָ

ֲעִפיפֹון... ִכים ּבָ ָלִדים מֹוׁשְ ַהּיְ

לחן אלכס כגן
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שיר אהבה למרחשוון

ַכְחנּו ֶאת ְמַנֵחם־ָאב, ָבר ׁשָ ּכְ
ם ֶאת ֱאלּול, ַכְחנּו ּגַ ְוׁשָ
ֵלִאים ָזָהב, ְיֵמיֶהם ַהּמְ

ו. ה אֹוָתם ָאָבק ַעְכׁשָ ּסָ ָבר ּכִ ּכְ

ֵרי ַהּטֹוב ָחַלף, ָהַלְך. ׁשְ ם ּתִ ּגַ
ִמים, ׁשָ ִאיר ֶאת ֵריַח ַהּגְ ְוִהׁשְ

ָניו ֹלא ָנח, ֶמׁש ַעל ּפָ ֶ אֹור ַהּשׁ
ַכח. ָ ָבר ִיּשׁ ם הּוא ּכְ עֹוד ְמַעט ּגַ

ָון ּבֹוא ֵאֵלינּו ַמְרֶחׁשְ
ָטן ְלָבֵבנּו ַהּקָ

ָעָנן. יֹוֵצא ֵאֶליָך ּבֶ
ָון, ּבֹוא ֵאֵלינּו ַמְרֶחׁשְ

ָטן ְלָבֵבנּו ַהּקָ
ָבן. ם ַהּלָ ׁשֶ ּגֶ ָך ּבַ ִאּתְ

ה חֹוֵלף, עֹוד ְמַעט ְוַגם ַאּתָ
ָתו, ִמְתַרֵחק ִעם ַעְנֵני ַהּסְ

ְסֵלו, ָבר עֹוֵמד ּכִ ַאֲחֶריָך ּכְ
ֹוֵטף. ם ַהּשׁ ׁשֶ ּגֶ ְוֵטֵבת ּבַ

ָון, ּבֹוא ְוַקח אֹוָתנּו, ַמְרֶחׁשְ
ָעָנן. נּו ּבֶ ַקח ָנא ֶאת ִלּבֵ

ָון, ׁשּוב עֹוד, ַמְרֶחׁשְ ה ּתָ ֵהן ַאּתָ
אן. נּו ֹלא ִיְהֶיה עֹוד ּכָ ַרק ִלּבְ

ָון ּבֹוא ֵאֵלינּו ַמְרֶחׁשְ
ָטן... ְלָבֵבנּו ַהּקָ
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שיר ערש לנבוכדנצר

א, ּסֵ ל ִנְקֶנה ְלָך ּכִ ְגּדַ ּתִ ׁשֶ ּכְ
ל ְמָלִכים ְוֶכֶתר ָרם; ְרִביט ׁשֶ ׁשַ

ֶזה, ֶבל ֹלא ָרֲאָתה ֵקיָסר ּכָ ּבָ
ֶזה עֹוד ְלעֹוָלם. ְרֶאה ּכָ ְוֹלא ּתִ

ֶבל, לּוי ַעל ּבָ ָיֵרַח ּתָ
נּוָמה, ְנבּוַכְדֶנַצר,

ל, ּצֵ ְלכּות עֹוד ּבַ א ַהּמַ ּסֵ ּכִ
ְהֶיה ְלֵקיָסר, ָמָחר ּתִ

ֶבל לּוי ַעל ּבָ ְיָלה ָיֵרַח ּתָ ַאְך ַהּלַ
ַהי־ִלי־ִלי־לּוִלי, ְנבּוַכְדֶנַצר.

הֹות, ַחט ָאבֹות ְוִאּמָ ׁשְ ה ּתִ ַאּתָ
ְקִריב ְלַבַעל־ְזבּוב, ִויָלִדים ּתַ

בּוִיים ָלֲאָריֹות, ִליְך ׁשְ ׁשְ ה ּתַ ַאּתָ
ְהֶיה ָעצּוב. ּתִ ׁשֶ ָדם ּכְ ְטּבֹל ּבְ ּתִ

ֶבל... לּוי ַעל ּבָ ָיֵרַח ּתָ

ִמיד( ׁשְ ְכִרית )ּתַ ים ּוְנִסיִכים ּתַ ְמָלִכים ַרּבִ
ְנָך; ָך ְוֶאת ּבִ ּתְ ְרִעיל ֶאת ִאׁשְ ּתַ

ֲחִרית ים ְלׁשַ יז ָראׁשִ ּתִ ּתַ
ץ ָיַדִים ְלִמְנָחה. ּוְתַקּצֵ

ֶבל... לּוי ַעל ּבָ ָיֵרַח ּתָ

א, ּסֵ ל ִנְקֶנה ְלָך ּכִ ְגּדַ ּתִ ׁשֶ ּכְ
ל ְמָלִכים ְוֶכֶתר ָרם; ְרִביט ׁשֶ ׁשַ

ֶזה, ֶבל ֹלא ָרֲאָתה ֵקיָסר ּכָ ּבָ
ֶזה עֹוד ְלעֹוָלם. ְרֶאה ּכָ ְוֹלא ּתִ

ֶבל... לּוי ַעל ּבָ ָיֵרַח ּתָ
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בלדה על מיסטר ג. ג. בון

ִמיְסֶטר ג. ג. ּבֹון
יֹום ִראׁשֹון נֹוַלד ּבְ

ה ָנבֹון ּמָ ה ָחָכם, ּכַ ּמָ ּכַ
יֹום ִראׁשֹון. ֵלד ּבְ ְלִהּוָ

ִמיְסֶטר ג. ג. ּבֹון
ִני יֹום ׁשֵ ָיַנק ָחָלב ּבְ

ה ָחמּוד ּוִפּיּוִטי, ּמָ ּכַ
ִני. יֹום ׁשֵ ִליֹנק ָחָלב ּבְ

ִמיְסֶטר ג. ג. ּבֹון
י. ִליׁשִ יֹום ׁשְ הּוק ּבְ ַלט ּגִ ּפָ

ה ִטְבִעי, ּמָ ה ָיֶפה, ּכַ ּמָ ּכַ
י. ִליׁשִ יֹום ׁשְ הּוק ּבְ ִלְפֹלט ּגִ

ִמיְסֶטר ג. ג. ּבֹון
ְרִביִעי ָיַנק ָחָלב ּבִ

ה ָחמּוד ּוִפּיּוִטי, ּמָ ּכַ
ְרִביִעי. ִליֹנק ָחָלב ּבִ

ִמיְסֶטר ג. ג. ּבֹון
י. ֲחִמיׁשִ הּוק ּבַ ַלט ּגִ ּפָ

ה ִטְבִעי, ּמָ ה ָיֶפה, ּכַ ּמָ ּכַ
י. ֲחִמיׁשִ הּוק ּבַ ִלְפֹלט ּגִ

ִמיְסֶטר ג. ג. ּבֹון
י. ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ַרע ּבְ יׁש ּבְ ִהְרּגִ

ה צֹוֵדק ְוֶהְכֵרִחי, ּמָ ּכַ
י. ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ַרע ּבְ ָלחּוׁש ּבְ

ִמיְסֶטר ג. ג. ּבֹון
ת. ּבָ יֹום ׁשַ ְתאֹום ּבְ ִנְפַטר ּפִ

ה ֶנְחָמד, ּמָ ׁשּוט, ּכַ ה ּפָ ּמָ ּכַ
ת. ּבָ יֹום ׁשַ ְתאֹום ּבְ ָלמּות ּפִ

ִמיְסֶטר ג. ג. ּבֹון
יֹום ִראׁשֹון ר ׁשֹוֵתק ּבְ ִנְקּבַ

ה ָנבֹון ּמָ ה ָחָכם, ּכַ ּמָ ּכַ
יֹום ִראׁשֹון. ֵבר ּבְ ְלִהּקָ
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רקויאם שלוש המזכירות של שירות הביון המחוזי על מותו 
הקרוב של הסוכן החשאי סולומון גריפ

ָהָיה ּכֹה ָעִדין ְואֹוֵהב ָך ׁשֶ ִלּבְ
ב ע ָחֵמׁש ְיַנּקֵ ּדּור ָאַפס ַאְרּבַ ּכַ
ֹחרֹות ִים ׁשְ ְרּבַ ּגַ ה ּבַ ְוָאנּו ִנְבּכֶ

ילֹות ּלֵ ְוַעל ְזרֹועֹוֶתיָך ַנְחֹלם ּבַ
ֶאָחד,

ֶזה ָחמּוד, ּכָ
הֹוֵלְך ָלמּות,

ח עֹוד 'ת ֲחנּות. ְוֹלא ִיְפּתַ

ֹמאל, ָאַהְבנּו אֹוְתָך ַעל ָיִמין ְוַעל ׂשְ
ֹאל, ִלי ִלׁשְ אי, ּבְ ֲחׁשַ ָך ּבַ ָהַלְכנּו ִאּתְ
ֵאר ׁשּוב ְלַבד, ָ מּות, ִנּשׁ ּתָ ו ׁשֶ ַעְכׁשָ

ָרד.  ׂשְ ּמִ קֹות ֶאת מֹוְתָך ּבַ ו ְמַתּיְ ַיְחּדָ
ֶאָחד,

ֶזה ָחמּוד... ּכָ
ֵקט, ֹבֶקר צֹוֵנן ְוׁשָ ִיְהֶיה ֶזה ּבְ

ב ֵמת, ּכַ ׁשְ ה ּתִ ָטן ַרק ַאּתָ ְרחֹוב ַהּקָ ּבָ
ם, ַקי ֶהָחָלב ִיְמְצאּו אֹוְתָך ׁשָ ְמַחּלְ

ה עֹוד ָחָלב ְלעֹוָלם. ּתֶ ׁשְ ה ֹלא ּתִ ַאְך ַאּתָ

ֶאָחד,
ֶזה ָחמּוד... ּכָ

ֵאר?! ָ ְכָלל ִיּשׁ ֵלְך, ַמה ּבִ ּתֵ ַאֲחֵרי ׁשֶ
ָהַרְגּתָ ְוִאיׁש ֹלא זֹוֵכר, סֹוְכִנים ׁשֶ
עֹות ּוְקָצת ִסיָמִנים ּוְטִביַעת ֶאְצּבָ

ירֹות. לֹוׁש ַמְזּכִ ל ׁשָ ָבִנים ׁשֶ ה ַיׁשְ לֹוׁשָ ַעל ׁשְ

ֶאָחד,
ֶזה ָחמּוד... ּכָ
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יום יבוא בבוקר לבן

ֹבֶקר ָלָבן, ֶזה ָיבֹוא ֶזה ָיבֹוא ּבְ
ֹבֶקר ָלָבן, ֶזה ָיבֹוא, ֶזה ָיבֹוא ּבְ
ֹבֶקר ָלָבן, ֶזה ָיבֹוא, ֶזה ָיבֹוא ּבְ

ׁשּוט ֶזה ִיְהֶיה ּכֹה ּפָ
ֹבֶקר נֹוָרא ָחמּוד, ּבְ

ֲאדֹוִני.

בֹוא, ּיָ ׁשֶ ֵקי ֶהָחָלב ַיַעְברּו ּכְ ְמַחּלְ
בֹוא, ּיָ ׁשֶ ֵקי ֶהָחָלב ַיַעְברּו ּכְ ְמַחּלְ
בֹוא, ּיָ ׁשֶ ֵקי ֶהָחָלב ַיַעְברּו ּכְ ְמַחּלְ

ׁשּוט ֶזה ִיְהֶיה ּכֹה ּפָ
ֹבֶקר נֹוָרא ָחמּוד, ּבְ

ֲאדֹוִני.

בֹוא, ּיָ ׁשֶ ן ּכְ ָלִדים ֵיְלכּו ֶאל ַהּגַ ַהּיְ
בֹוא, ּיָ ׁשֶ ן ּכְ ָלִדים ֵיְלכּו ֶאל ַהּגַ ַהּיְ
בֹוא, ּיָ ׁשֶ ן ּכְ ָלִדים ֵיְלכּו ֶאל ַהּגַ ַהּיְ

ׁשּוט ֶזה ִיְהֶיה ּכֹה ּפָ
ֹבֶקר נֹוָרא ָחמּוד, ּבְ

ֲאדֹוִני.

בֹוא,  ּיָ ׁשֶ רּו עּוִגּיֹות ּכְ ֲחנּות ִיְמּכְ ּבַ
בֹוא, ּיָ ׁשֶ רּו עּוִגּיֹות ּכְ ֲחנּות ִיְמּכְ ּבַ
בֹוא, ּיָ ׁשֶ רּו עּוִגּיֹות ּכְ ֲחנּות ִיְמּכְ ּבַ

ׁשּוט ֶזה ִיְהֶיה ּכֹה ּפָ
ֹבֶקר נֹוָרא ָחמּוד, ּבְ

ֲאדֹוִני.

בֹוא, ּיָ ׁשֶ ִעּתֹון ּכְ ֵכִנים ִיְקְראּו ּבָ ְ ַהּשׁ
בֹוא, ּיָ ׁשֶ ִעּתֹון ּכְ ֵכִנים ִיְקְראּו ּבָ ְ ַהּשׁ
בֹוא, ּיָ ׁשֶ ִעּתֹון ּכְ ֵכִנים ִיְקְראּו ּבָ ְ ַהּשׁ
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ׁשּוט ֶזה ִיְהֶיה ּכֹה ּפָ
ֹבֶקר נֹוָרא ָחמּוד, ּבְ

ֲאדֹוִני.

ֹבֶקר ָלָבן, ֶזה ָיבֹוא ֶזה ָיבֹוא ּבְ
ֹבֶקר ָלָבן, ֶזה ָיבֹוא, ֶזה ָיבֹוא ּבְ
ֹבֶקר ָלָבן, ֶזה ָיבֹוא, ֶזה ָיבֹוא ּבְ

ׁשּוט ֶזה ִיְהֶיה ּכֹה ּפָ
ֹבֶקר נֹוָרא ָחמּוד, ּבְ

ֲאדֹוִני.

המצילתיים

מֹו ַמְרֶצ'לֹו, ִאיׁש ֶאָחד ּוׁשְ
ֶצ'לֹו; ן ּבְ יו ִנּגֵ ל ַחּיָ ּכָ

ַמה ָעצּוב ָהָיה ַמְרֶצ'לֹו
'לֹו. ֶצּ ן ְלַבד ּבַ ּגֵ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ֶנַטע ַגׁש ּבְ יֹום ֶאָחד ּפָ
ָנה ַעל ְקָלִריֶנָטה; ּגְ ּנִ ׁשֶ

ַמה אֹוֵהב ָהָיה ֶאת ֶנַטע
ָלִריֶנָטה. ְקּ ָנה ּבַ ּגְ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ָנַתִים ְמַעט ׁשְ ְלַאַחר ּכִ
ִים; ה לֹו ְמִצְלּתַ ִהיא ַיְלּדָ

ִים ין ָהַעְרּבַ ת ּבֵ ּבָ ל ׁשַ ּכָ
ִים. ִצְלּתַ ּמְ ֵהם ִהּכּו ּבַ

ִים ִצְלּתַ ּמְ ִהּכּו ּבַ ׁשֶ ּכְ
ִית; ּבַ אֹור ָחָדׁש ָנַגּה ּבַ
ַנִים ְ ִאים ָהיּו ַהּשׁ ַמה ּגֵ

ִים. הֹוִלידּו ְמִצְלּתַ ׁשֶ
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ְלִאּטֹו ִהְזִקין ַמְרֶצ'לֹו
'לֹו; ְוִהְזִקין ִאּתֹו ַהּצֶ

ַמה ָעצּוב ָהָיה ַמְרֶצ'לֹו
'לֹו. ּצֶ ין ֵמיָתר ּבַ ִהְלּבִ ׁשֶ ּכְ

ם ֶנַטע. ְוָזְקָנה ִאּתֹו ּגַ
ָלִריֶנָטה; ְוָזְקָנה ַהְקּ

ה ָהְפָכה ָאז ֶנַטע ַמה ְקַטּנָ
ָלִריֶנָטה. ּוְצרּוָדה ַהְקּ

יֹום ֶאָחד ִנְפַטר ַמְרֶצ'לֹו.
'לֹו! ַמע עֹוד קֹול ַהּצֶ ֹלא ִנׁשְ

ם ֶנַטע ִנְפְטָרה ִאּתֹו ּגַ
ָלִריֶנָטה. ה ַהְקּ ְוָנַדּמָ

ִית ֵמם ַהּבַ ּוֵמָאז ׁשָ
ִים; ִצְלּתַ ְתקּו ַהּמְ ְוׁשָ

ִית ַמה ׁשֹוֵמם ָהָיה ַהּבַ
ִים ִצְלּתַ ְוׁשֹוְתִקים ַהּמְ
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שיר על ששה בתים

ִית ָהִראׁשֹון ּבַ יר ַמְתִחיל ּבַ ִ ַהּשׁ
ִניָסה, ית ּכְ ְוֶזהּו ּבֵ

יָבה ִליׁשֹן ּכִ ׁשְ ּובֹו ָהֵאם ַהּמַ
ֲעִריָסה. ינֹוק ּבַ ּתִ

ִני, ַיְלּדֹון ׁשֹוָבב ֵ ִית ַהּשׁ ּבַ ּבַ
ּורֹות, ין ַהּשׁ קֹוֵפץ ּבֵ

י ָחָלב ּנֵ זֹוֵרַע ַאֲחָריו ׁשִ
בּורֹות ּוְזגּוִגּיֹות ׁשְ

ְזמֹון ִית ְלַבִית חֹוֵלף ַהּפִ ִמּבַ
ִית ְלַבִית ָהִאיׁש ָרץ ִעּמֹו ְלֻתּמֹו ִמּבַ

ְך ָעצּוב י ִנְמׁשָ ִליׁשִ ְ ִית ַהּשׁ ַהּבַ
י ֶמְרָחב ְוֵאין ּבֹו ּדֵ

ֵלב ָעצּוב ִעימֹות ּבְ ְלַסַער ּפְ
ל ֶעֶלם ְמֹאָהב. ׁשֶ

ִית ָהְרִביִעי ִהּנֹו ָעׂשּוי ַהּבַ
ה י ִמּדָ ּתֹוֵאם ַעל ּפִ

ם ָנׂשּוי ׁש, ַאְך ּגַ ָ ְלֶגֶבר ְמֻאּשׁ
ה ְצרּוָדה. ָ ּוְלִאּשׁ

ְזמֹון... ִית ְלַבִית חֹוֵלף ַהּפִ ִמּבַ

י ִית ְרִביִעי ַלֲחִמיׁשִ ין ּבַ ּבֵ
ל ֵאין ֶהְבּדֵ ְמַעט ׁשֶ ּכִ

י ח לֹו ֲחִריׁשִ ּשָׂ ֶזה ְרִביִעי ׁשֶ
ּדֹוֶהה ְוֹלא ָחֵדל

ְזמֹון ִנְסָלל ה ֹאַרח ַהּפִ ַעד ֵהּנָ
ִית ַהּסֹוֵגר, ַעד ּבַ

ב ֶאל ָהעֹוָלל ת ְוׁשָ הֹוֵלְך ַהּמֵ
ְזמֹון חֹוֵזר.... ְוַהּפִ

ְזמֹון... ִית ְלַבִית חֹוֵלף ַהּפִ ִמּבַ
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יְטלִינְג מפליגה לניקרגואה ה ִפּ לֶָקְרדָּ

יְטִליְנג ַמְפִליָגה ְלִניָקָרגּוָאה, ה ִפּ ָלֶקְרָדּ
ים. ֻחִלּ ַמִים ְכּ ַקט, ָשׁ ָים ָשׁ
ְרָחק, ח ָעֵיף צֹוֶפה ַלֶמּ ַמָלּ

ג. יְטִליְנג אֹוֶכֶלת ָדּ ה ִפּ ָלֶקְרָדּ

ג ְוֶלֶחם ָלָבן, אֹוֶכֶלת ָדּ
ִהיר, ֶגל ָבּ ֶרן ֶדּ ֹראׁש ַהֹתּ ְבּ
ן, ף ָעָשׁ יק ַהּדּוד ֻמָקּ ַמִסּ

יְטִליְנג טֹוֶעֶמת ַסְרָטן. ה ִפּ ָלֶקְרָדּ

טֹוֶעֶמת ַסְרָטן ּוְקָצת ֲאפּוָנה,
ִים ָאֹרְך ּוַמְקִציף, ֶבל ַהַמּ ֹשׁ
ִליׁש ַרב ַהחֹוֵבל קֹוֵרא ַלָשּׁ

ִריׁש. יְטִליְנג נֹוֶגֶסת ָכּ ה ִפּ ָלֶקְרָדּ

ִריׁש ּוְזַנב-ִלְוָיָתן, נֹוֶגֶסת ָכּ
ה, ָהֹאֶפק ָצלּול, ָהרּוַח ַקָלּ
ח, ְטָבּ ּפּון ָרץ ַלִמּ ַנַער ַהִסּ

ח. יְטִליְנג זֹוֶלֶלת ַמָלּ ה ִפּ ָלֶקְרָדּ

ח ְוַרב חֹוֵבל, זֹוֶלֶלת ַמָלּ
ִצּפֹור ְלָבָנה ָחָגה ֵמַעל,

ִאיׁש ָהַאְלחּוט קֹוֵרא ְלֶעְזָרה,
יְטִליְנג ְמַכְרֶסֶמת ִסיָרה. ה ִפּ ָלֶקְרָדּ

ה פיטלינג ַמְפִליָגה ְלִניָקָרגּוָאה, ָלֶקְרָדּ
ים ְלָבִנים, ִתּ ַנַחל ָקָטן, ָבּ

ה ַעל ַהחֹוף, ל ָעֵיף ְמַחֶכּ ַסָבּ
יְטִליְנג אֹוֶכֶלת עֹוף. ה ִפּ ָלֶקְרָדּ



106 ספר חנוך לוין הצעיר

מִּטַעַם 19

תחילה היה פזמונאי

אמו  עם  יחד  החמישים  שנות  בתחילת  והגיע  ב־1942,  בפולין  נולד  כגן  אלכס 

מברית המועצות לקיבוץ גבעת ברנר. אמו עבדה שם כמורה שכירה והוא היה 

"ילד חוץ". שם גם למד לנגן על פסנתר. חנוך לוין וכגן נפגשו בבה"ד 7 של חיל 

הקשר, בקורס צַָּפנּות. געגועיו של כגן לפסנתר שלו, לנגינת שופן, הביאה את 

בן ה־19 לגרור עימו מהבית אקורדיון קטן, עליו ניגן בדרך כלל לרוקדים "ריקודי 

עם" בקיבוץ. בשעות אחר הצהריים ובערבים ישב החייל אלכס כגן באחד החדרים 

הריקים בבסיס וניגן. יום אחד ניבט ראש בחלון. חייל שעמד בחוץ והקשיב, הביט 

יום, נזכר כגן,  פנימה. כגן הזמין אותו להיכנס. זה היה טוראי חנוך לוין. מאותו 

היה חנוך מגיע, יושב מולו ומקשיב. מה ניגן לו, כלומר מה אהב חנוך לשמוע? 

אולי משום  ובר,  ל"הזמנה למחול", מאת  חנוך  זוכר את אהבת  כגן  משום מה 

שזוהי מוסיקה סיפורית, הוא מסביר. "הוא אף פעם לא שר בעצמו, אף פעם לא 

פרץ בשיר בעצמו", אמר לנו. מאוחר יותר גם נזכר בהשפעה העצומה שעשתה 

)זיכרון שקיבל חיזוק  על חנוך התוודעותו ל"כרמינה בוראנה" מאת קארל אורף 

בראיונות אחרים עם אנשים שהכירו את לוין במקומות שונים באותו זמן(. 

.2

כגן סבר שלוין לא שמע מוסיקה קלאסית לפני פגישתם. כך פירש את הצמא 

הגדול של לוין שישב מולו, יום יום, בעודו מנגן, שם בבה"ד 7. אבל התרשמותו לא 

היתה מדויקת.1 אכן, לאולמות קונצרטים חנוך לא הגיע. גם פטיפון לא היה בבית. 

מצד שני, כאשר נוגנה מוסיקה קלאסית ברדיו בעודו ילד, הוא שמע גם שמע. אחיו 

דוד זוכר עד כמה הוא הושפע מן האריה "Je crois entende encore", מתוך "דולי 

הפנינים" מאת ביזה, וסבור כי היא עיצבה רבות מן ההחלטות המוסיקליות שלו 

בעתיד. מדוע? הנה, ההקשר המוקדם ביותר שאני מבקש להוסיף למפגש עם כגן: 

אביו של חנוך אהב מאוד את האריה הזאת. ישראל לוין, שמת כאשר בנו הצעיר 

היה בן שתים־עשרה וחצי, היה בחגים בעל־תפילה בבית הכנסת של יוצאי העיירה 

שלו. היה לו קול ערב, ולפני שעלה לתיבה היה מנקה את גרונו בביצים כדי להפיק 

את הטנור העדין שלו. חנוך אהב מאוד לשמוע את אביו שר ומתפלל )אף שלנאווה 

כורש, אשתו הראשונה, סיפר כי קינא במתפללי בית הכנסת הספרדי ליד הבית, 

השניים שירתו יחד ואחר כך גם עבדו יחד אבל החברות היתה חברות של שני אנשים שלא   1
דיברו על עצמם אם לא נשאלו. כגן ידע מעט מאוד על ילדותו של לוין. וסביר להניח כי גם 

כגן מסר מעט מאוד פרטים אוטוביוגרפיים ללוין. 
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משום ששירתם נשמעה לו יפה יותר(. פעם, מספר דוד, פרץ העולל חנוך בבכי, 

בלול שלו, כאשר שמע את אביו שר במלוא קולו. בין הילדות הזאת — בלי פטיפון 

ובלי תנועת נוער, בלי קונצרטים ובלי שיעורי פסנתר — לבין המפגש עם אלכס 

כגן נולדה בו אהבה גדולה לסנטימנטליות מוסיקלית, או מוטב — לתיאטרליות.

.3

שנות  באמצע  לוין,  של  הצבאי  שירותו  תקופת  עוסקים,  אנחנו  שבה  בתקופה 

הששים, הוא ראה בקולנוע את "שמונה וחצי" של פליני, ושב וצפה בו, שוב ושוב, 

בהקרנות החוג של דוד גרינברג בתל אביב. התוודעותו למוסיקה של נינו רוטה, 

כמו גם לקורט וייל )יחד עם אלכס כגן(, בנתה אצל לוין את המודעות המוסיקלית 

המסוימת שביקש ואף מצא במחזותיו. לוין נע תמיד בין הסנטימנטליות לבין ההפך 

הגמור ממנה, בעיקר באמצעות הטקסט. התמונה השנייה ב"קרום" מדגימה היטב 

את המתח הזה. תוגתי מבקש מהזוג דולצ'ה ופליציה להשאיל לו את הפטיפון 

שלהם, אבל הם ממהרים לחתונה, ולכן מוכנים רק לנגן בדירתם תקליט שאותו 

ישמע תוגתי עד המרפסת שלו. הוא מבקש: "אם אפשר שיהיה זמר. אם הזמר 

בוכה, גם לי קל לבכות". בהוראות הבימוי כתוב: "נשמעת מוסיקה עצובה וקול זמר 

איטלקי. תוגתי מנסה לבכות...". הזוג חולף על פני המרפסת. השיר נפסק. תוגתי 

אומר להם: "לא יצא. לא הספקתי." פליציה מתרעמת, בדרכה לחתונה: "אנשים 

שאין להם פטיפון, שיתרגלו לבכות מהדממה" )"סוחרי גומי ואחרים", עמ' 14-13(. 

בהפקה שביים לוין בתיאטרון חיפה, ב־1975, שירתו של מאריו לנצה היא שהיתה 

אמורה לסחוט את דמעותיו של תוגתי. האם הבדידות של תוגתי, עוניו, והליווי 

של מאריו לנצה, או האריה מ"דולי הפנינים", יכולים להוביל אותנו למקום שמעבר 

למוסיקה בקומדיות של חנוך לוין? מן הסתם כן. היא מובילה אל האב המת, שאינו 

נזכר בחלק הגדול של הקומדיות, אבל על כך צריך לדון במקום אחר.

.4

כאשר בוחנים איזו מוסיקה בחר לוין למחזותיו, כיצד הִנחה מלחינים למן ראשית 

הדרך עם אלכס כגן ותכף לאחר מכן עם בני נגרי, ואחר כך עם פולדי שצמן 

ויוסי בן נון, אין שום ספק שהמוסיקה הקלאסית ו"בנותיה" במאה העשרים מילאו 

הזמר  שנקרא  מה  את  למשל  דחה  הוא  לוין.  של  בעבודה  מאוד  חשוב  תפקיד 

הישראלי. די לקרוא את הסיפור "דודי חוני" כדי לראות כמה היה עמוק הריחוק בינו 

לבין הזמר העברי שסביבו. אני יודע שבהצגה "מלכת אמבטיה" עבד לוין בהצלחה 

רבה עם מלחין הרוק זוהר לוי, שמקומו בשינוי הטעם במוסיקה הישראלית טרם 

זכה לתיאור נאות, אבל לוין עצמו סיים את הרומן שלו עם הרוק אחרי "מלכת 
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אמבטיה". הוא לא האמין שהרוק יכול לשרת את עבודתו.2 

הקלטת כל שיריו של לוין, ובעיקר השירים שבוצעו בהצגותיו — תקל עלינו 

ובתפישת  התיאטרוני,  בעולמו  מילאה  שהמוסיקה  המקום  חשוב  מה  לראות 

האמנות שלו בכלל.

.5

נשוב אל המפגש עם ַסָּמל אלכס כגן, שלאחר הקורסים בבה"ד 7 הוצב במפקדת 

קצין מודיעין ראשי )מקמ"ר(, בצריפין. זמן מה לאחר מכן הגיע לאותו בסיס גם 

רב"ט חנוך לוין. עכשיו הפך הקשר בין שני החיילים לקשר יצירתי. אם במפגש 

הראשון הסתפק לוין בהאזנה פאסיבית, ולעולם )עד סוף ימיו( לא נגרר לשיר, הנה 

עכשיו הביא לאלכס את השיר הראשון, על רמי ותמי. כגן, שקודם לכן לא הלחין 

אף פעם, נענה להצעה. זו היתה עבודתם המשותפת הראשונה, וזו היתה העבודה 

האמנותית הראשונה של כל אחד מהם.

אחרי הלימודים באוניברסיטה, לפני מלחמת 1967, ניסו לוין וכגן להקים להקת 

בנות. קראו לה "הבנות". לוין גייס את ישי )ממו( יהב, חבר מימי התיכון. ישי גם 

לאיבוד.  הולכים  אלה  היו  הוא,  ואלמלא  הללו,  מהפזמונים  גדול  חלק  לנו  הביא 

הלהקה יצאה לדרך בלי חנוך לוין ובלי שיריו. ואולם אהבת הפזמון לא הניחה לחנוך 

אף פעם. בראיון מוקדם ל"ידיעות אחרונות" אמר:

אני כותב פזמונים הרבה זמן. ואני אוהב את זה. הצגה בלי מוסיקה נראית לי בזבוז. גם 
בוורסיה הראשונית של "חפץ" היו פזמונים, אבל הם נשרו בגלל אורך המחזה. לדעתי, 
פזמונים הם הדבר הטבעי ביותר להצגה. )לוין בראיון, לקראת העלאת "יעקבי ולידנטל" 

לעימנואל בר קדמא: 7 ימים, "ידיעות אחרונות", 5.1.73(. 

חלק מן הפזמונים הללו נשמרו אצל לוין עצמו, ובתחתית העמודים מודפס במכונת 

כתיבה שמו של המלחין: אלכס כגן, בני נגרי או שמעון כהן )להצגה שלוין הוזמן 

לכתוב לה את הפזמונים ובסופו של דבר לא יצא הדבר לפועל(. נגרי, שהשתתף 

בהלחנת חלק מהקברטים הראשונים של לוין, כתב מנגינות לחלק מהטקסטים, 

אבל אף אחת מהן לא נשמרה. כל הפזמונים המודפסים כאן מחכים לגאולתם, 

בין אם הולחנו כבר ובין אם נשכחו.

י.ל.

"הרוק נכשל", אמר לי, ומי שהכיר את קביעותיו של לוין, יודע כי פירוש הביטוי "נכשל"   2
אצלו היה יכול להיות סובייקטיבי לגמרי. למשל, לפעמים היה מגיע למסיבה, מתייצב בפינת 

החדר, מעביר מבט על החוגגות ומעיר לחבר: "המסיבה נכשלה".


