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אנחנו שמחים, גאים ומתרגשים לפתוח אתכם את הסדרה השנייה לעונה 
הצבעונית הזו.

עוד לא נרגענו מהביצועים הספרדיים הלוהטים של הקונצרט הקודם וכבר 
אנחנו בעולם אחר לחלוטין… השאנסון הצרפתי, אבל )!( דרך העיניים והשפה 

שלנו…

מעבר לתודות הרגילות לסולנים, לנגנים ולכל העושים במלאכה, נרצה להודות 
לכם, הקהל הנהדר שלנו ובפרט לקהלנו הירושלמי, בימים אלה אנו מציינים 
שנה לשהותנו בעיר, והנה אנחנו מרגישים כאילו היינו כאן מאז ומעולם,  שיתוף 
הפעולה הפורה עם העירייה שהוליד הפקות מקור בחמישה פסטיבלים שונים, 
צוות תיאטרון ירושלים היקרים שקיבלו אותנו )משרדים וחזרות( כבני בית 
במשכננו החדש, והכי חשוב, הקהל הנפלא שגודש את אולמות הקונצרטים - 

למעלה מ-20 קונצרטים בירושלים רק השנה!!!

כמובן, שאנחנו מלאי הכרת תודה וגאווה על ההצלחה בערים האחרות… רק 
כדוגמא, עוד לא ניגנו צליל אחד על במה מתוך הסדרה הזו, וכבר חמישה מתוך 

שבעת האולמות השונים סולד אאוט, מכורים עד אפס מקום.

ועל כך, תודה מכל הלב, לכם קהל נכבד וכמובן לעובדות ועובדי מחלקת השיווק 
של התזמורת.

אנחנו מתחייבים להמשיך ולהשקיע בכל צליל, תו ואות בכדי שהמוצר האומנותי 
שאתם צורכים ימשיך להפתיע ולהשתפר כל הזמן!

תהנו!

עופר אמסלם  תום כהן

מנצח ראשי ומנהל מוסיקלי מנכ״ל  

קהל נכבד,
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בנוף הישראלי,  ייחודי  ויוצר  זמר  הינו  דוד 
אלמנטיים  שלו  במוסיקה  לשלב  המצליח 
קלאסיים, פופ ומוסיקת עולם אתנית בהרמוניה 
נפלאה ובהצלחה מרובה. הוא בורך בקול נדיר עם 
מנעד קולי של 4 אוקטבות. הוא הוציא 15 אלבומי 
זהב ופלטינה. בין שיריו האהובים של דוד ד’אור 
“קול מהשמיים”, “תשמור על העולם ילד” ,”אני 
עף”, “כל הכוכבים”, “זמן אהבה”, “נוסע צפונה”, 
“הלב יודע” , “להאמין , “יד ענוגה” , “העולם שאני 
מצייר” , “מקום לאהבה” “בים הגדול” מחרוזות 

שירי תפילה ועוד.

דוד ד’אור מרבה להופיע בעולם כולו עם הרכב הנגנים המלווה אותו מישראל 
או בלווי תזמורות פילהרמוניות או סימפוניות מהחשובות בעולם כולו 
ובניצוחם של גדולי המנצחים בעולם ביניהן התזמורת הפילהרמונית של 
רומא, צרפת, וינה , בלגרד, לונדון, בולטימור, שבדיה, לאס ואגס,תורכיה, 
בודפשט ועוד… לאורך השנים דוד ד’אור הופיע בפני מנהיגים ובפני שועי 
עולם והשיא היה ב- 2016 כאשר שר את תפילת אבינו מלכנו בהלוייתו של 
שמעון פרס, בהתאם לצוואתו בפני כ-5,000 אישים ובהם כ-90 משלחות 

מ-70 מדינות . 

דוד ד’אור זכה לאזרחויות של כבוד מטעם ממשלת קוריאה, ממשלת 
איטליה, ובארה”ב הוענקו לו אזרחויות כבוד בניו יורק, לוס אנג’לס וסן 
פרנסיסקו. דוד קיבל את אות איש מופת מארגון “ליונס” העולמי על תרומתו 
הרבה למען הקהילה, וזכה לפרסים רבים נוספים: הוא קיבל את פרס שיר 
השנה בסין ע”י רשות השידור הסינית הממשלתית. בנוסף, להיותו פנומן 
בשדה המוזיקה הישראלי והעולמי דוד ד’אור הוא גם צייר ואמן.ביוני 
 2016 השיק בארץ את תערוכת הציורים “רבדים” והוזמן לתערוכות בעולם.

דוד ד׳אור
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דוד ד’אור הוציא אלבומים רבים שזכו כולם להצלחה מסחרית ולתשבחות 
של המבקרים בארץ ובחו”ל. בין אלבומיו המפורסמים : “תהילים” )2015( – 
מזמור לדוד, שירת רבים 3, פרויקט מצליח מאוד של דוד בארץ ובעולם 
שהגיע למעמד פלטינה. “מקום לאהבה” )2013( הכולל אוסף המסכם 25 
שנות פעילות וכולל את הספר “הקול בצבע” עם ציוריו. הספר יצא עם מופע 
חדש בלווי תערוכה מציוריו של דוד.  “Voice of Love 2 ב )2012( בטיוואן, 
“הקול קלאסי” )2011(, קלאסיקות בינלאומיות בלווי התזמורת הפילהרמונית, 
בעיבודים חדשים ובביצועיו המרגשים של דוד ד’אור. האלבום “העולם שאני 
מצייר” )2010(, בלווי מופע מצליח המשלב את להיטיו של דוד. “שירת רבים 
2” )2009( – המשך פרויקט הפיוטים המשותף של דוד ד’אור ופטריק סבג 
 Voice “ שהגיע למעמד זהב. במקביל, דוד ד’אור מוציא אלבום בטיוואן בשם
of Love 1”  , שזיכה אותו באלבום פלטינה כפולה תוך 3 חודשים ובעקבותיו 
סיבוב הופעות ענק במזרח. דוד תורם את כל הכנסותיו והכנסות המופעים 
לארגון וולנטרי הגדול ביותר בעולם לעזרה לכל נפגעי אסונות הטבע בעולם. 

‘שירת רבים’ )2007 - 2008 ( שהגיע למעמד פלטינה. “כמו הרוח” )2005( 
אלבום בשיתוף עם אמנים ישראלים נבחרים כמו אריק איינשטיין, ארכדי 
דוכין, שלומי שבת ואהוד בנאי. האלבום “דוד ד’אור והפילהרמונית”, שזכה 
לאלבום פלטינה. ב- 2003  יצא אלבומו של דוד ד’אור “בנשמה” עם הלהיט 
“כל הכוכבים” שזיכה אותו בתואר זמר השנה , שיר השנה וביצוע השנה 
לשנה זו . בשנת 1997 יצא אלבום משותף לדוד ד’אור עם אתי אנקרי שזכה 
גם הוא לפלטינה כפולה ונמכר בלמעלה מ 100,000 עותקים. ב- 1995 יצא 
אלבום משותף של דוד ד’אור עם להקת הברירה הטבעית ושלמה בר בשם: 
 “דוד ושלמה”, שחשף את יכולותיו המגוונות של דוד גם במוסיקה אתנית.  
בשנת 1993 ראה אור אלבומו השני “בגובה משתנה” שכלל את השיר “תשמור 
על העולם ילד”, “אני עף” ו”פרפר”. האלבום זכה לאלבום פלטינה והשיר 
“תשמור על העולם ילד” הפך לנכס צאן ברזל במוסיקה הישראלית. בשנת 
1991 ראה אור אלבום הבכורה של דוד ד’אור בהפקתה של יהודית רביץ 
ובעיבודיו של עופר מאירי. האלבום כלל את להיטיו “קול מהשמיים”, “יד 

ענוגה” ועוד )אלבום זהב(.   
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ועלתה  בירת אזרבייג׳ן  נולדה בבאקו,  אלה 
לארץ בגיל שנתיים. את ילדותה העבירה בעכו 
לימודי  ‘לצד  ומגיל צעיר הפגינה  ובמעלות 

המוזיקה’ כישרון לשפות.

בשנות הנעורים החלה לכתוב ולהתעסק באמנות 
ובמוזיקה, אבל טרם ראתה בעצמה זמרת.

בגיל 19 מצאה את עצמה בלונדון, שם הקימה 
להקה עם שתי חברות, בה ניגנה באקורדיון, 
 Black ולראשונה בחייה, שרה תחת שם הבמה

.Betty
לאחר מכן עברה לפריז והתגוררה שם כשנה, שם, בין השאר, למדה את 

השפה הצרפתית.

כשחזרה לארץ התקבלה ללימודים באקדמיה למוזיקה בירושלים ובמהלך 
הלימודים הקימה עם חבריה את הרכב הסווינג The Betty Bears, איתם 

סיימה להקליט בימים אלה אלבום בכורה.

אלה נחשפה לקהל הרחב בארץ במסגרת התכנית הכוכב הבא, בה הגיעה 
לשלב הגמר ושבתה את ליבותיהם של מאזינים וצופים רבים בקולה הייחודי 

והפרשנויות המוזיקליות המקוריות שלה.

אלה דניאל
ּבֹון שאנסון



מוזיקאית מצטיינת בצה״ל בכלי נגינה יוצא דופן- 
מפוחית. אריאל היא ילידת 1998, את פעילותה 
המוזיקלית החלה בגיל 7 בתזמורת המפוחיות של 
רמת-גן ע״ש שמואל גוגול, בניהולו המוזיקלי של 
אלכס רייס. בתזמורת ניגנה בין השנים 2005-2010.

בשנת 2007 החלה ללמוד אצל נגן המפוחית הידוע 
דרור אדלר מייסד ״שלישיית אדלר״ עד לשנת 2011.

לאמנויות  בתיכון  ללמוד  החלה   2011 בשנת 
בירושלים במגמת הג’אז במקביל ללימודי המוזיקה 

בתיכון, למדה גם אצל אהרוני בן ארי במשך 4 שנים והרחיבה את הידע שלה 
בג’אז. אריאל למדה גם לנגן בגיטרה ובבאס. כמו כן, למדה אצל הסקסופוניסט 
אהרון חנקין. במהלך תקופה זו ניגנה בקביעות בבאס בביג בנד )תזמורת ג’אז(  
״אריאל״ בהדרכתו של אהרון חנקין. כן הופיעה יחד עם המוסיקאי שלמה 

גרוניך בקונצרט לזכרו של רן ברון ז”ל.

בשנת 2016 החלה ללמוד באופן פרטי אצל המתופף יקי לוי.

בפברואר 2014 ובמרץ 2015 זכתה בשתי מלגות למוזיקאים צעירים ע״ש קרן 
רונן. 

החל מאוגוסט האחרון משרתת בצה״ל במעמד של מוסיקאית מצטיינת, 
ולומדת בתכנית האקדמית לג׳אז בשלוחה בישראל של הניו סקול בניו-יורק 

)בקונסרבטוריון ע”ש תד אריסון בתל-אביב(

אריאל ברט
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תוכנית הקונצרט
Nix |  לחן: תום כהן | ביצוע: אריאל ברט    .1

Edith Piaf - Sous le ciel de Paris | “תחת שמי פריז” - אדית פיאף |     .2 

מילים: ז’אן דרז’אק | לחן: הוברט גיראוד | ביצוע: אלה דניאל   

Yves Montand - Les Feuilles Mortes | “עלי שלכת” - איב מונטאן |    .3 

מילים: ז’וזף קוסמה | לחן: ז’אק פרוור | ביצוע: אלה דניאל   

Edith Piaf - Non, Je ne regrette rien  | “לא, אינני מתחרטת על דבר” - אדית פיאף |    .4 

מלים: מישל ווקר | לחן: שארל דומון |ביצוע: אלה דניאל  

Charles Aznavour - La Boheme | “לה בוהם” - שארל אזנבור |   .5 

מילים: ז’אק פלאנט | לחן: שארל אזנבור | ביצוע: דוד ד’אור  

Jacques Brel - La chanson des vieux amants | “אהבה בת עשרים” - ז’אק ברל |   .6 

מילים ולחן: ז’אק ברל | ביצוע: דוד ד’אור  

Enfants de tous pays –   Enrico Macias  | “ילדי כל העולם” - אנריקו מסיאס|   .7 

מילים ולחן: אנריקו מסיאס | ביצוע: דוד ד’אור  

 8.  ״נאז״ ו״קומסלדה דאנס״ | 

״נאז״ - לחן: חוסנו סנלנדיריצ׳י ו״קומסלדה דאנס״- לחן:  סנדור גוזלל |    

סולו מפוחית בביצוע: אריאל ברט   

Edith Piaf - La Vie En Rose  | “החיים בוורוד” - אדית פיאף |   .9 

מלים: אדית פיאף | לחן: לואיס גוגליאמי | ביצוע: אלה דניאל  

Edith Piaf - padam padam  | “פדם פדם” - אדית פיאף |   .10 

מילים: ה. קונטה | לחן: נורברט גלנצברג | ביצוע: אלה דניאל  

Edith Piaf - Milord | “מילורד” – אדית פיאף |   .11 

מלים: ג’ורג’ מוסטקי | לחן: מרגרט מונו | ביצוע: אלה דניאל  

Alain Barriere - Elle Etait si Jolie | “היא היתה כה יפה” - אלן בארייר |   .12 

מילים ולחן: אליין בארייר ו-א. מיגיאני | ביצוע:דוד ד’אור  

Je suis malade - Serge Lama | “אני חולה” - סרג’ למה |   .13 

מילים: סרג’ למה | לחן: אליס דונה | ביצוע: דוד ד’אור  

Ne Me Quitte Pas  | “אל תלכי מכאן” - ז’אק ברל |   .14 

מילים ולחן: ז’אק ברל | ביצוע: דוד ד’אור  

Edith Piaf - La foul | לה פול )ההמולה( - אדית פיאף |    .15 

מילים: מישל ריבגוש | לחן: אנחל קבראל | ביצוע: דוד ד’אור ואלה דניאל  
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ּבֹון שאנסון
הקונצרט “בון שאנסון” הוא מפגש מסקרן בין שני עולמות קסומים. השאנסונים 
הצרפתיים הגדולים ומעוררי הנוסטלגיה של אדית פיאף, ז׳ק ברל ואיב מונטאן, 
פוגשים את העיבודים, הצבע והמצלול הייחודיים של התזמורת. מיטב 
הקלסיקה הצרפתית בעיבודים אנדלוסיים. חיבור של שני סולנים יוצאי דופן, 
דויד ד׳אור ואלה דניאל שיבצעו את היהלומים המוזיקליים הללו בשפת המקור, 
צרפתית ובתרגום לעברית, כל אחד בפרשנותו האישית והייחודית. תשלים את 
התמונה אריאל ברט, נערה עם כישרון עצום, מוזיקאית מצטיינת בצה״ל בכלי 

נגינה יוצא דופן- מפוחית. 

השאנסון הצרפתי 

שאנסון )Chanson( הוא ז’אנר מוזיקלי שהחל דרכו בצרפת כשיר פוליפוני 
בשלהי ימי הביניים ותקופת הרנסאנס.השאנסונים המוקדמים ביותר נכתבו 

לשניים, שלושה או ארבעה קולות. לפעמים ליוו כלי נגינה את הזמרים.

מאפייני השאנסון במאה ה-20 הם בעיקר חשיבותן של המילים, השפעות 
מוזיקליות זרות )בעיקר ג’אז, סווינג ורוקנרול מארה”ב( ומבצעים בעלי נוכחות 
בימתית. מקור השאנסון הצרפתי בצורתו המודרנית היה בקברטים ובמיוזיק-
הול של הגדה הימנית בפריז ובעיקר ברובע המונמרטר. מייסד השאנסון 
הצרפתי החדש היה הזמר שארל טרנה, שהחל לשיר בשנות ה-30’: שיריו 
היו על גבול הפואטי, לחניו הושפעו ממקצבים אמריקאיים שלא היו מוכרים 
עד אז בצרפת והופעתו הבימתית הייתה כובשת כשל טרובדור מודרני. עוד 
מגדולי השאנסון הצרפתי במאה העשרים:אדית פיאף, ז’אק ברל, שארל אזנבור, 
זורז’ ברסנס, ברברה, ז’ורז’ מוסטאקי, איב מונטאן, מיריי מאתיה, סרז’ גינזבורג, 
ז’ולייט גרקו, דלידה. לפי תאוריית הזר של העיתונאי ושדרן הרדיו יובל בן עמי: 
“דור השאנסונרים הצרפתי- פריזאי הוא דור של מהגרים: ברל במקור מבלגיה, 
מונטאן מאיטליה, אזנבור הוא בן למהגרים ארמנים, מוסטאקי וברברה הם 



ּבֹון שאנסון
במקור מאלכסנדריה, גם דלידה היתה מצריה וברנסנס הגיע לתודעה המרכזית 
אי שם מדרום צרפת, מהעיירה סט ליד מונפלייה.אדית פיאף הגיע אף היא 
מהשוליים הפריפריאלים החברתיים של צרפת. לפי בן עמי הייחוד הפריזאי 

הגיע בעיקר מהפריפריה. 

על גודל ההשפעה של השאנסון הצרפתי על הזמר העברי הישראלי מעיד 
אלבום שייצא בשם “הקשר הצרפתי” - אוסף כפול של שירים מתורגמים 
מצרפתית לעברית, הכולל 45 שירים, שעשו עלייה מצרפת. שירים שרובם 
נחשבים היום לקלאסיקות ישראליות לכל דבר עד כדי כך שמקורם הזר מעט 
נשכח. מתרגמים וכותבי מילים מהשורה הראשונה כמו: נעמי שמר, יעקב 
שבתאי, אהוד מנור, דן אלמגור,משה בן שאול, אבי קורן, דורי מנור, דודו טופז 
ועוד רבים וטובים, עסקו די הרבה בשאנסון ובזמר הצרפתי ששימש להם 
מקור לא אכזב ללהיטי ענק. באוסף ניתן למצוא שירים של ענקי הזמר הצרפתי 
כמו ז’אק ברל, ז’ורז’ ברסאנס, שרל אזנבור, ז’ורז’ מוסטקי, אדית פיאף, איב 
מונטאן )ביצוע מיוחד לשיר “עלי שלכת” בביצוע משה בקר בתרגומה של נעמי 
שמר מתפרסם לראשונה(, אלן ברייר ואחרים, כולם מושרים בעברית ע”י מיטב 
אמני ישראל: יוסי בנאי, אריק איינשטיין, אריק לביא, הדודאים, שלישיית גשר 
הירקון, אבי טולדנו, קורין אלאל והרשימה עוד ארוכה ארוכה. לאוסף צורפה 
חוברת הכוללת את מילות כל השירים ומאמר מאת ד”ר דן אלמגור שסקר את 

השפעות השאנסון הצרפתי על הזמר העברי לאורך השנים.   



  | Nix .1
      סולו מפוחית בביצוע: אריאל ברט 

ּבֹון שאנסון

היצירה NIX הולחנה ע״י מנהלה המוסיקלי של התזמורת, תום כהן, עבור 
אשתו, לפני כ-7 שנים. היצירה, במקור למנדולינה בליווי גיטרה, קונטרבס 
וכלי הקשה, בוצעה במספר עיבודים, ביניהם עיבוד לאנסמבל מיתרים 
ופסנתר עם כהן עצמו כסולן על מנדולינה, שנכתב עבור קונצרט מיוחד 
שהתקיים באולם הקרנגי הול בניו יורק. את העיבוד הנוכחי למפוחית 
ותזמורת אנדלוסית כתב כהן במיוחד עבור סולנית הקונצרט אריאל ברט.



2.  “תחת שמי פריז” - אדית פיאף | 
    Edith Piaf - Sous le ciel de Paris

    ביצוע: אלה דניאל

ּבֹון שאנסון

 תחת שמי פריז - אדית פיאף                                               
מילים:ז’אן דרזאק                                                          

לחן: הוברט גיראוד                                                          
תרגום: שירה אוחיון

תחת שמי פריז
שיר מרפרף לו
הוא נולד היום
בלבו של בחור.
תחת שמי פריז

מטיילים להם האוהבים
האושר שלהם בנוי

ממנגינה שחוברה רק למענם

מתחת לגשר ברסי
יושב לו פילוסוף

שני מוזיקאים, כמה צופים
ואנשים באלפיהם

תחת שמי פריז
ישירו עד הערב

את ההמנון של העם שאוהב
את העיר העתיקה שלו

 
ליד נוטרדאם

לפעמים דרמה מהורהרת
Paname  כן אבל ב

הכל יכול להיות מסודר
כמה קרניים

של שמי הקיץ
האקורדיון

של אחד המלחים
והתקווה פורחת

בשמי פריז

Sous le ciel de Paris - Edith Piaf
Les paroles sont de Jean Dréjac 
musique d’Hubert Giraud 

Sous le ciel de Paris
s’envole une chanson
elle est née d’aujourd’hui
dans le cœur d’un garçon
sous le ciel de paris
marchent des amoureux
leur bonheur se construit
sur un air fait pour eux
 
Sous le Pont de Bercy
un philosophe assis
deux musiciens quelques badauds
puis des gens par milliers
sous le ciel de paris
jusqu’au soir vont chanter
l’hymne d’un peuple épris
de sa vieille cité
 
Près de Notre-Dame
parfois couve un drame
oui mais à Paname
tout peut s’arranger
quelques rayons
du ciel d’été
l’accordéon
d’un marinier
l’espoir fleurit
au ciel de Paris



תחת שמי פריז
זורם נהר שמח

ובלילה הוא מרדים
את הנוודים והקבצנים

תחת שמי פריז
הציפורים של אלוהים

מגיעות מכל רחבי העולם
כדי לשוחח אחת עם רעותה

 
ולשמי פריז

יש סוד משלהם
במשך עשרים מאות שנים הם מאוהבים

באי סן לואי שלנו
כשהיא חייכה אליו

הוא לבש את המעיל הכחול שלו
כשיורד גשם על פריז
זה בגלל שהוא עצוב

כאשר הוא מקנא
במיליוני האוהבים שלה

הוא גוער בנו
ברעם הבהיר שלו

אבל השמים של פריז
לא אכזרים כל הזמן

כך שהם עשויים לסלוח לנו
שהם מציעים לנו קשת בענן

Sous le ciel de Paris
coule un fleuve joyeux
il endort dans la nuit
les clochards et les gueux
sous le ciel de paris
les oiseaux du bon Dieu
viennent du monde entier
pour bavarder entre eux
 
Et le ciel de Paris
a son secret pour lui
depuis vingt siècles il est épris
de notre île Saint-Louis
quand elle lui sourit
il met son habit bleu
quand il pleut sur paris
c’est qu’il est malheureux
quand il est trop jaloux
de ses millions d’amants
il fait gronder sur nous
son tonnerre éclatant
mais le ciel de paris
n’est pas longtemps cruel
pour se faire pardonner
il offre un arc-en-ciel

ּבֹון שאנסון

אדית פיאף נולדה בשם אדית ג’ובאנה גאסיון בשנת 1915 בפריז למשפחה 
עניה של אמני רחוב. היא הייתה זמרת השאנסון הצרפתית הנודעת ביותר 
וזכתה לפופולריות רבה במולדתה ובמקומות אחרים בעולם. כמה משיריה 
ואופן ביצועם הדרמטי שיקפו את עלילות חיי האהבה הסוערים שלה ואת 
האסונות שחוותה בחייה. עם שיריה הנודעים ביותר ניתן למנות את “החיים 
 ,)Padam padam( ”...פדם... פדם“ ,)Milord( ”מילורד“ ,)La Vie en rose( ”בוורוד
 ,)Non, je ne regrette rien( ”איני מתחרטת על דבר“ ,)La Foule( ”ההמולה“

.)l’Accordéoniste( ”ו”האקורדיוניסט )Hymne à l’amour( ”המנון לאהבה“

אמה, אנטה ג’ובאנה ָמָיאר, ילדה את פיאף כשהייתה בת 17. האם התפרנסה 
משירה, תחילה בבית קפה מקומי ואחר כך בקרנות רחוב, אך ראתה בפיאף 



ּבֹון שאנסון
נטל ומסרה אותה לאמה שתטפל בה. כשחזר אביה, שלחם אז בחזית 
במלחמת העולם הראשונה, מצא את פיאף חולה ומוזנחת אצל חמותו, 
והוא מסר אותה לאמו, שניהלה בית בושת בנורמנדי והותיר אותה שם 
עד שהשתחרר מהשירות הצבאי. אחרי המלחמה, עברו פיאף ואביה לגור 
בפריז, והתפרנסו בדוחק מהופעות רחוב של אביה, שהיה לוליין קרקס. 
אביה של פיאף עודד אותה לשיר, בין השאר כדי לעודד את הקהל ברחוב 
להגדיל את תרומתו למופעי הרחוב שלו. בגיל 16 התאהבה אדית בנער 
שליח בשם לואי דופון ובשנת 1933כשהייתה בת 17, נולדה להם בת בשם 

מרסל, שמתה בגיל שנתיים מדלקת קרום המוח.

ב- 1935 שמע לואי לפלה )Louis Leplée(, הבעלים של קברט ֶלה ֶז’ְרִני 
שבשדרות שאנז אליזה, את פיאף הצעירה שרה ברחוב. לפלה העניק 
לפיאף את עבודתה הראשונה כזמרת במועדון לילה ואף הצמיד לה את 
הכינוי “לה מום פיאף” )Môme - גברת קטנה, Piaf - ציפור דרור(, והכינוי 
דבק בה. בהופעת הבכורה שלה נכח הזמר מוריס שבלייה. שבחיו סייעו 

לפיאף לרכוש מוניטין ראשוני. בשנת 1936 הוציאה אדית פיאף את תקליטה 
הראשון, שזכה להצלחה. באותה שנה נעצרה באשמת מעורבות ברצח 
לפלה, שנורה בראשו במיטתו על ידי כנופיית פושעים מרובע פיגאל, מכריה 
של פיאף. היא שוחררה מחוסר ראיות,אך משכה אליה תשומת לב ציבורית 
שלילית. היא שבה להופיע באולמות קטנים ואף ברחוב. כדי לשקם את 
תדמיתה פיאף יצרה קשר עם רמון אסו, שכתב כמה משיריה הנודעים. אסו 
הפך למאהבה ומנהלה של פיאף, ותחת חסותו ליטשה פיאף את הופעתה 

והתמקצעה.

ב-1937 הופיעה במועדון A.B.C בפריז, וקנתה לה שם בזכות סגנון השירה 
הדרמטי שלה ובזכות קולה המיוחד. פיאף המשיכה להופיע בזמן מלחמת 
העולם ה-2 והכיבוש הנאצי של צרפת. פיאף אף הופיעה בגרמניה בפני 
שבויי מלחמה צרפתים. פרק זה של חייה נותר מעורפל, ואף התעוררה 
ביקורת על שעברה בקלות יחסית את אירועי המלחמה, כשבחרה לעסוק 
גם בבידור הכוחות הכובשים במקום להקריב את הקריירה שלה כאמנים 
אחרים. בצילומים מהתקופה נראית פיאף צוהלת ברחובות ברלין יחד עם 
הזמר שארל טרנה ואמנים נוספים. בפריז הכבושה, שבה חיו רוב התושבים 
על תלושי מזון, אפשר לה מעמדה להתגורר בדירה מרווחת ליד מטה 
הגסטאפו, בבניין שבו שכן בית בושת שביקרו בו דרך קבע קציני אס-אס, 
חברי המיליציה הצרפתית וסוחרי השוק השחור. לאחר המלחמה ניצלה 



ּבֹון שאנסון
מעונש כשטענה שעבדה עבור ההתנגדות לכיבוש ואף הצילה 180 שבויים. 
אחד ממאהביה ומשותפיה המוזיקליים בתקופה זו היה המלחין היהודי 

נורברט גלנצברג, אותו הצילה על ידי העברתו לאזור צרפת החופשי..

בשנים שאחרי מלחמת העולם השנייה קנתה לה פיאף שם ברחבי 
העולם. פיאף הופיעה מספר פעמים בניו יורק ושרה בקרנגי הול. בעידודו 
של השחקן הצרפתי מוריס שבלייה שרה פיאף גם בסרטים, בקומדיות, 
ובאופרות, וערכה סיבובי הופעות באירופה בארצות הברית ובדרום 
אמריקה. בהופעותיה הקפידה פיאף ללבוש תמיד שמלה שחורה בעלת 
מחשוף רחב, וסיגלה לעצמה שפת גוף ייחודית, שסייעה לה “להציג” את 

השיר בסיוע מחוות ידיים דרמטיות.

פיאף, שהתקשתה ביצירת קשרים יציבים וממושכים, ניהלה חיי אהבה 
סוערים, עתירי מאהבים וקשרים מזדמנים. הגברים שהיו עמה הרבו בשבחי 
נדיבותה ויכולתה לשמוח ולצחוק, בניגוד לחזות הטראגית שלה על הבמה. 
חיי האהבה של פיאף תוארו לעתים תכופות בעיתוני התקופה. קשר נודע 
אחד של פיאף היה עם המלחין היהודי מישל עמר, שכתב לה את השיר 
“האקורדיוניסט”. רומן נודע אחר היה עם מרסל סרדן, מתאגרף צרפתי 
)ממוצא אלג’יראי(, שפגש את פיאף בניו יורק, כאשר זכה בתואר אלוף 
העולם במשקל בינוני. הקשר ביניהם התפתח למרות היותו של סרדן נשוי 
ובעל משפחה, אך בא אל קיצו באופן טראגי כאשר נהרג סרדן בהתרסקות 
מטוסו באוקטובר 1949. פיאף, שדחקה בסרדן לטוס אליה לפריז, במקום 
להפליג באוניה, התייסרה ברגשות אשם. פיאף, שראתה בסרדן את אהבת 
חייה, כתבה על אהבתם את מילות שירה הנודע “המנון לאהבה” )הלחינה, 
מונו(.בשנת 1983 יצר הבמאי הצרפתי קלוד ללוש את הסרט “אהבתה של 
אדית פיאף” )Edit Et Marcel(, שתיאר את קשריה המפורסמים של פיאף 
עם סרדן. בין מאהביה המפורסמים היו גם הזמרים: שארל אזנבור ג’ורג’ 

מוסטקי ואיב מונטאן.

פיאף נפטרה בביתה שבדרום צרפת באוקטובר 1963היא הייתה בת 48 
וסבלה מסרטן הכבד.היא נקברה בבית הקברות פר לשז. הכנסייה הקתולית 
החרימה את הלוויה בגלל אורח חייה הלא מוסרי. למרות זאת ליוו אותה 
בדרכה האחרונה יותר ממאה אלף איש. ב-1970 נהרג בעלה תאו בתאונת 
דרכים, ונקבר לצידה. חייה הדרמטיים של פיאף, כמו גם שיריה, שימשו 
מצע למספר מחזות, וביניהם “פיאף” ו”פדם... פדם...” )שהועלה במספר 
גרסאות על הבמה בישראל(. בקולנוע הושמעו שירים כמו “החיים בוורוד”, 
“אינני מתחרטת על דבר” ו”המנון לאהבה” בעשרות סרטים וסדרות טלוויזיה. 



“עלי שלכת” - איב מונטאן
מילים: ז’וזף קוסמה

לחן: ז’אק פרוור
תרגום: נעמי שמר

לא ידעתי האם את זוכרת 
את לילותינו שלי ושלך 

איך הימים אז יפו שבעתיים 
והחמה איך האירה כל כך 

פה נגרפים כבר עלי השלכת 
את רואה לא שכחתי דבר 

פה נגרפים כבר עלי השלכת 
עם המכאוב וזיכרון העבר 

רוח צפון תישאנה 
אל שכחה עמוקה 

את רואה לא שכחתי דבר 
זה השיר שלנו מכבר 

זהו השיר שעוד זוכרת 
שרתי איתך ושרת איתי 
זהו השיר שעוד זוכרת 

אהבתך אהבתי 

אהבת חיי ששוקעת 
בעדינות ובחשאי 

במהרה יסחפו הימה 
עקבות אהבה נושנה 

זהו השיר שעוד זוכרת... 

אהבת חיי... 

Les Feuilles Mortes -  
Yves Montand

Oh ! je voudrais tant que tu te souviennes
Des jours heureux où nous étions amis.
En ce temps-là la vie était plus belle,
Et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui.

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle.
Tu vois, je n’ai pas oublié...
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi

Et le vent du nord les emporte
Dans la nuit froide de l’oubli.
Tu vois, je n’ai pas oublié
La chanson que tu me chantais.

C’est une chanson qui nous ressemble.
Toi, tu m’aimais et je t’aimais
Et nous vivions tous les deux ensemble,
Toi qui m’aimais, moi qui t’aimais.

Mais la vie sépare ceux qui s’aiment,
Tout doucement, sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable
les pas des amants désunis.

 3.  “עלי שלכת” - איב מונטאן |
  Yves Montand - Les Feuilles Mortes 

ביצוע: אלה דניאל
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איב מונטאן )Yves Montand( היה שחקן קולנוע. מגדולי השאנסון הצרפתי. הוא נולד בשנת 
1921 בעיירה האיטלקית מונסומנו אלטו. זמן קצר לאחר לידתו עזבה משפחתו את איטליה 
ועברה לצרפת. מונטאן גדל במרסיי ובצעירותו עבד כספר ולאחר מכן החל לעבוד בנמל מרסיי.

את קריירת השירה שלו החל כזמר מועדונים. ב-1944 כשהתגלה על ידי הזמרת אדית פיאף, 
אשר צירפה אותו להופעותיה, יעצה לו והוא אף היה כאמור, למאהבה.

מונטאן זכה בהכרה בינלאומית כשהשתתף בכמה סרטים, ובשנת 1951 התחתן עם השחקנית 
סימון סיניורה ושניהם כיכבו בכמה סרטים יחדיו. כמו כן ניהל רומן עם השחקנית מרילין מונרו, 
שלצדה הופיע בסרט “בוא נעשה אהבה” משנת 1960. מונטאן היה לאחד מכוכבי הקולנוע 
המוערכים ביותר באירופה וכיכב בשורה של סרטים איכותיים וחשובים: “האם את אוהבת את 
ברהמס?”, “Z”, “פול פרנסואה וינסאן ואחרים”, “סזר ורוזלי”, “מצב של מצור” ועוד(, הוא היה 

חביבם של במאים דגולים כאלן רנה, קוסטה גברס, קלוד סוטה, מלוויל ואחרים.

בשנת 1985 נפטרה אשתו סימון סיניורה. זמן קצר לאחר מכן התחתן מונטאן עם העוזרת 
האישית שלו, ובשנת 1988, כשהוא בן 67, נולד בנו היחיד.

השיר “עלי שלכת” -  Les feuilles mortes הוא שיר צרפתי פופולרי שנכתב על ידי ז’וזף קוסמה 
 Les והולחן ע”י ז’אק פרוור ב-1945. השיר הושמע לראשונה בפיו של איב מונטאן בפסקול הסרט
Portes de la Nuit  )“שערי הלילה”( ב-1947. מאז הפך הלחן לסטנדרט ג’אז והוקלט על ידי אמנים 
רבים נוספים.ב-24 בדצמבר 1950 שרה אדית פיאף את השיר בגרסאותיו הצרפתית והאנגלית 

במסגרת מופע רדיו מיוחד לחג המולד.

ב-1955 הקליט הפסנתרן האמריקאי רוג’ר ויליאמס גרסה אינסטרומנטלית של השיר בפסנתר 
סולו. גרסה זו הגיעה למקום הראשון במצעד הפזמונים של המגזין בילבורד ושהתה בו ארבעה 
שבועות רצופים. בסרט “עלי שלכת” מ-1956 בכיכובה של ג’ואן קרופורד הושמע השיר בביצועו 

של נאט קינג קול.

בתחום הג’אז בוצע השיר במספר פרשנויות על ידי אמנים כקולמן הוקינס, דיזי גילספי ודיוק 
אלינגטון. ב-1958 ביצע הרכבו של נגן הסקסופון קנונבול אדרלי גירסת בי בופ של השיר. בביצוע 
 .Somethin’ Else השתתפו גם מיילס דייויס בחצוצרה וארט בלייקי בתופים והוא נכלל בתקליט
שנה לאחר מכן הקליט ביל אוונס יחד עם סקוט לה-פרו ופול מושן גרסה משלו לשיר, בתקליט 
Portrait in Jazz. שתי הקלטות אלה קיבעו את השיר כסטנדרט ג’אז והשפיעו על דורות של 

נגנים שהקליטו גרסאות משלהם. 

השיר מופיע גם בפסקולי הסרטים “מכורים לאהבה” )1997, בביצועו של סטפן גרפלי(, “חצות בגן 
הטוב והרע” )1997, בביצוע פאולה קול( ו”מדרכות ניו יורק” )2001, בביצוע של סטן גץ(. ב-2006 
שר את השיר “עלי שלכת” בעברית משה בקר, בתרגומה של נעמי שמר, בתקליטו “סולו”. ב-2010 

הוציא אריק קלפטון גרסת כיסוי משלו לשיר )בגרסה האנגלית( באלבומו קלפטון.
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4. “לא, אינני מתחרטת על דבר” -אדית פיאף | 
Edith Piaf - Non, Je ne regrette rien        

   ביצוע: אלה דניאל

“לא, איני מתחרטת על דבר” - אדית פיאף

מלים: מישל ווקר 

לחן: שארל דומון

לא, שום דבר בכלל
לא, אני לא מתחרטת על כלום

לא על הטוב שנעשה לי
ולא על הרע, הכל בשבילי היינו הך

לא, שום דבר בכלל
לא, אני לא מתחרטת על כלום

זה שולם, נסחף, נשכח אני שלמה עם העבר

עם הזיכרונות שלי אני הדלקתי את האש
הצער שלי, התענוגות שלי, אין לי עוד צורך בהם

סריקת אוהב, עם הרטט שאתם
נסחף לנצח, אני עוזבת עם כלום

לא, שום דבר בכלל
לא, אני לא מתחרטת על כלום

לא על הטוב שנעשה לי
ולא על הרע, הכל בשבילי היינו הך

לא, שום דבר בכלל
לא, אני לא מתחרטת על כלום

כי החיים שלי בגלל השמחות שלי
היום, הם )החיים( מתחילים איתך

Non, Je ne regrette rien - Edith Piaf

Non ! Rien de rien 
Non ! Je ne regrette rien 
Ni le bien qu’on m’a fait 
Ni le mal tout ?a m’est bien ?gal ! 

Non ! Rien de rien 
Non ! Je ne regrette rien 
C’est pay?, balay?, oubli? 
Je me fous du pass? ! 

Avec mes souvenirs 
J’ai allum? le feu 
Mes chagrins, mes plaisirs 
Je n’ai plus besoin d’eux ! 

Balay?es les amours 
Et tous leurs tr?molos 
Balay?s pour toujours 
Je repars ? z?ro 

Non ! Rien de rien 
Non ! Je ne regrette rien 
Ni le bien, qu’on m’a fait 
Ni le mal, tout ?a m’est bien ?gal ! 

Non ! Rien de rien 
Non ! Je ne regrette rien 
Car ma vie, car mes joies 
Aujourd’hui, ?a commence avec toi !
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“לא, איני מתחרטת על שום דבר” הוא אחד משיריה האהובים 
ביותר של פיאף. לקראת סוף שנות החמישים החמיר מצבה 
הבריאותי של פיאף, שהייתה חולנית מילדותה ובשנת 1959 
היא התמוטטה על הבמה במהלך סיבוב הופעות בניו יורק. 
למרות בריאותה הדועכת היא שבה להופיע, בשנת 1961, באולם 
אולימפיה שבפריז. בהופעות אלו שרה לראשונה את השיר “אינני 
מתחרטת על דבר”.  פיאף אמרה על השיר: “זה השיר שלו חיכיתי 
כל חיי”, “השיר הזה הוא אני”. ממד נוסף של התרגשות הוסיפה 
הידיעה כי פיאף חולה וכי לא תאריך ימים. בשנת 1962, נישאה 
פיאף בת ה-47, חולה ותשושה, לתאו סרפו בן ה-26. השניים 
 A Quoi Ca Sert( ”שרו יחד את השיר “לשם מה נועדה האהבה

.)L’amour
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5. “לה בוהם” - שארל אזנבור | 

   Charles Aznavour - La Boheme
ביצוע: דוד ד׳אור

“לה בוהם” - שארל אזנבור

מילים: ז’אק פלאנט

לחן:שארל אזנבור

תרגום חופשי ל La Boheme מאת רונית בר לביא 

היו זמנים במחוז המונמרטר
הצעירים של היום לא יבינו,

איך פרחי הלילך שטיפסו ועלו
הציצו אל בין חלוננו.

 
ובביתנו הקט, בקן החמים,

שם אהבנו מעט.
עם כלום באמתחת,

למדנו לחלום:
אני מורעב כמו כלב,
את מדגמנת בעירום.

 
הבוהמה, הבוהמה,

כך זה היה - אני בעננים.
הבוהמה, הבוהמה,

אכלנו רק כל שני ימים.
 

בקפה השכונתי
ישבנו קומץ אנשים, מחכים שתבוא תהילה.

קצת אומללים, בטננו ריקה
אבל בלב תקווה ירוקה.

כשמכרנו תמונה תמורת ארוחה,
במסעדה בה ישבנו,

מסביב לתנור הקראנו שירה,
וככה החורף חלף.

 
הבוהמה, הבוהמה,

כך זה היה - את פיסה של אמנות.
הבוהמה, הבוהמה,

בכל אחד ניצוץ של גאונות.

La Boheme - Charles Aznavour
Jacques Plante 

Je vous parle d’un temps 
Que les moins de vingt ans 
Ne peuvent pas connaître 
Montmartre en ce temps-là 
Accrochait ses lilas 
Jusque sous nos fenêtres 
Et si l’humble garni 
Qui nous servait de nid 
Ne payait pas de mine 
C’est là qu’on s’est connu 
Moi qui criait famine 
Et toi qui posais nue 

La bohème, la bohème 
Ça voulait dire on est heureux 
La bohème, la bohème 
Nous ne mangions qu’un jour sur deux 

Dans les cafés voisins 
Nous étions quelques-uns 
Qui attendions la gloire 
Et bien que miséreux 
Avec le ventre creux 
Nous ne cessions d’y croire 
Et quand quelque bistrot 
Contre un bon repas chaud 
Nous prenait une toile 
Nous récitions des vers 
Groupés autour du poêle 
En oubliant l’hiver 

La bohème, la bohème 
Ça voulait dire tu es jolie 
La bohème, la bohème 
Et nous avions tous du génie
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לעיתים מזומנות

לפני ָּכן הציור
לילות לא ישנתי.

מלטש ועובר על קווי התמונה:
צל שדך, קו מותנך,
רק בבוקר הנחתי,

אל מול דמותך הישובה אל קפה בחלב,
עייף ומרוצה אליי הייתי שב,

והכל כי אהבנו כל כך.
 

הבוהמה, הבוהמה,
כך זה היה - היינו בני עשרים.

הבוהמה, הבוהמה,
חיינו על עסקי אויר.

 
לפעמים אני, תוך כדי שוטטות,
פוסע אל עבר שכונת הילדות,

ולא מזהה שום קיר או רחוב
שיעידו על מה שהיה.

אל קצה מדרגות מטפס,
את הסטודיו שלי מחפש, אך לשווא.

 
בעיצוב חדשני,

נראית לי מונמרטר עצובה ובוכה,
ופרחי הלילך נעלמו ואינם.

 
הבוהמה, הבוהמה,

היינו צעירים עם שגעון גדלות.
הבוהמה, הבוהמה,

כל זה איבד כל משמעות.

Souvent il m’arrivait 
Devant mon chevalet 
De passer des nuits blanches 
Retouchant le dessin 
De la ligne d’un sein 
Du galbe d’une hanche 
Et ce n’est qu’au matin 
Qu’on s’asseyait enfin 
Devant un café-crème 
Epuisés mais ravis 
Fallait-il que l’on s’aime 
Et qu’on aime la vie 

La bohème, la bohème 
Ça voulait dire on a vingt ans 
La bohème, la bohème 
Et nous vivions de l’air du temps 

Quand au hasard des jours 
Je m’en vais faire un tour 
A mon ancienne adresse 
Je ne reconnais plus 
Ni les murs, ni les rues 
Qui ont vu ma jeunesse 
En haut d’un escalier 
Je cherche l’atelier 
Dont plus rien ne subsiste 
Dans son nouveau décor 
Montmartre semble triste 
Et les lilas sont morts 

La bohème, la bohème 
On était jeunes, on était fous 
La bohème, la bohème 
Ça ne veut plus rien dire du tout



ּבֹון שאנסון
שארל אזנבור נולד בפריז, להורים מהגרים ארמנים, והכיר את 
עולם התיאטרון מגיל צעיר בזכות הוריו האמנים. הוא התחיל 
להופיע בגיל 9. פריצתו הגדולה הייתה כאשר אדית פיאף שמעה 

אותו שר וארגנה לו סיבוב הופעות איתה בצרפת ובארה”ב.

הוא זכה לכינוי “פרנק סינטרה הצרפתי”, ורוב שיריו עסקו באהבה.  
 Toi et Moi, She, Que C’est Triste מלהיטיו הגדולים ניתן למנות את

Venise, Yesterday When I Was Young, La Bohème ועוד.

 ”She“ בשנות ה-70 זכה אזנבור להצלחה בבריטניה בזכות שירו
שהגיע למקום הראשון במצעדים. בסך הכל מכר אזנבור למעלה 

מ-100 מיליון מתקליטיו ברחבי העולם, והופיע בכ-60 סרטים.

ב-2011 קיבל את פרס סקופוס היוקרתי, המוענק מטעם אגודת 
הידידים של האוניברסיטה העברית בירושלים.

אזנבור ממשיך להופיע גם בגיל 89, בנובמבר 2013 הופיע בתל 
אביב. במרץ 2014 הופיע פעם שנייה בהיכל נוקיה ת”א. ויום לפני 
כן ערך טקס בר-מצווה לנכדו היהודי בכותל המערבי בירושלים.



 6.  “אהבה בת עשרים” -
שירם של האוהבים הזקנים - ז’אק ברל |

Jacques Brel - La chanson des vieux amants 
ביצוע: דוד ד׳אור 

ּבֹון שאנסון

“אהבה בת עשרים” 

שירם של האוהבים הזקנים 

מילים: ז’אק ברל

לחן: ז’אק ברל וז’ראר ז’ואנסט

תרגום: נעמי שמר

ידענו אש, ידענו רעם 
ואהבה בת עשרים 

ברחנו זה מזו לא פעם 
אבל היינו חוזרים 

וחדר זה עודו שומר 
זכרון ימים יפים יותר 

עקבות סופה אשר פרחה לה 
כאן שום דבר אינו דומה 
לאשר עבר לאשר חומק 

לאשר הולך איתנו הלאה 

יפה שלי 
את יחידה ומכושפה שלי 

מאור השחר עד לבוא לילי 
אוהב אותך, 
אוהב עדיין. 

אני מכיר את כישופייך 
את השקרים את הסודות. 

צריך תמיד לפקוח עין 
ולהישמר ממלכודות. 

Paroles de La Chanson  
Des Vieux Amants
Jacques Brel

Bien sûr, nous eûmes des orages 
Vingt ans d’amour, c’est l’amour fol 
Mille fois tu pris ton bagage 
Mille fois je pris mon envol 
Et chaque meuble se souvient 
Dans cette chambre sans berceau
Des éclats des vieilles tempêtes
Plus rien ne ressemblait à rien
Tu avais perdu le goût de l’eau
Et moi celui de la conquête
{Refrain:}
Mais mon amour
Mon doux mon tendre mon merveilleux amour
De l’aube claire jusqu’à la fin du jour
Je t’aime encore tu sais je t’aime

Moi, je sais tous tes sortilèges
Tu sais tous mes envoûtements
Tu m’as gardé de pièges en pièges
Je t’ai perdue de temps en temps
Bien sûr tu pris quelques amants
Il fallait bien passer le temps
Il faut bien que le corps exulte
Finalement finalement
Il nous fallut bien du talent
Pour être vieux sans être adultes
{Refrain}
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ובלילות הכי קרים 

היו ודאי גם אחרים 
שאת גופך השביעו נחת. 

הן אחרי ככלות הכל 
היה לי כישרון גדול 
להזדקן איתך ביחד. 

יפה שלי... 

הזמן שיר אבל מנגן עוד 
והימים כואבים 

אך אין מלכודת מסוכנת 
כשלוותם של אוהבים. 

אם את רוצה עכשיו לבכות 
ליבי עכשיו נקרע פחות 

יש בזהירות עכשיו ללכת. 
זה קו הגבול מכאן עד כאן 

כי המשחק הוא מסוכן 
המלחמה ברוך נמשכת 

יפה שלי...

Oh, mon amour
Mon doux mon tendre mon merveilleux amour
De l’aube claire jusqu’à la fin du jour
Je t’aime encore, tu sais, je t’aime
Et plus le temps nous fait cortège
Et plus le temps nous fait tourment
Mais n’est-ce pas le pire piège
Que vivre en paix pour des amants
Bien sûr tu pleures un peu moins tôt
Je me déchire un peu plus tard
Nous protégeons moins nos mystères
On laisse moins faire le hasard
On se méfie du fil de l’eau
Mais c’est toujours la tendre guerre

Oh, mon amour...
Mon doux mon tendre mon merveilleux amour
De l’aube claire jusqu’à la fin du jour
Je t’aime encore tu sais je t’aime

גם  לחנים כמו  וכתב  סגנונות  שלל  על  התפרס  ברל  ז’אק 
לחנים נוגים, טקסיים וחגיגיים. סימן היכר של רבים משיריו, 
הוא התחלה נוגה ואיטית, וסיום עוצמתי עד כדי אקסטזה. 
לעומת זאת, שירו ”La Chanson des Vieux Amants”, שאותו 
הלחין ביחד עם ז’ראר ז’ואנסט מתאפיין בסנטימנטליות יתר 
ואפילו קיטש מו הסוג הרומנטי הקיצוני ביותר. ראוי להדגיש, 
                                                                                                                             . ידיו על   הולחנו  לא  ברל  של  שיריו  מרבית  כי  זאת,  עם 
השיר תורגם לעברית כ “אהבה בת עשרים” על ידי נעמי שמר. 
הוא הוקלט בגרסאות של יוסי בנאי , חווה אלברשטיין ודוד ד’אור.



7.  “ילדי כל העולם” - אנריקו מסיאס |
Enfants de tous pays –   Enrico Macias

ביצוע: דוד ד׳אור 

ּבֹון שאנסון

ילדי כל העולם – אנריקו מסיאס
מילים ולחן: אנריקו מסיאס

ילדי כל העולם 
משחקים בחול 

ומקימים בתים וארמונות
ילדי כל העולם 

בונים עולם גדול 
באצבעות ידיים קטנטנות

אך יש ימים שאינני שוכח
לפעמים מיתרים מרעידים

ישנם ימים שמול שמש זורחת 
מתייפחים ובוכים ילדים.

איני שוכח את קול הבכי
אני רואה עוד את הדמעות

ילדי כל העולם ילדי כל העולם
מנומשי פנים אדמדמים

ושחרחרי שיער

ילדי כל העולם 
שחורים ולבנים

המחייכים מעבר למחר

אך יש ימים שבהם עוד אזכורה
ישנם ילדים במרחבים

אשר מול שמש קרה וקודרצ 
למחר טוב יותר מחכים

איני שוכח את קול הבכי 
אני רואה עוד את הדמעות.

ילדי כל העולם 
משחקים בחול 

ומקימים בתים וארמונות
ילדי כל העולם 

בונים עולם גדול 
באצבעות ידיים קטנטנות

Enfants de tous pays 
Enrico Macias

Enfants de tout pays 
Tendez vos mains meurtries 
Semez l’amour 
Et puis donnez la vie 
Enfants de tout pays 
Et de toutes couleurs 
Vous avez dans le coeur 
Notre bonheur 
C’est dans vos mains 
Que demain 
Notre terre 
Sera confiée 
Pour sortir de la nuit 
Et notre espoir 
De revoir la lumière 
Est dans vos yeux 
Qui s’éveillent à la vie 
Séchez vos larmes 
Jetez vos armes 
Faites du monde 
Un paradis 
Enfants de tout pays 
Tendez vos mains meurtries 
Semez l’amour 
Et puis donnez la vie 
Enfants de tout pays 
Et de toutes couleurs 
Vous avez dans le coeur 
Notre bonheur

Il faut penser 
Au passé 
De nos pères 
Et aux promesses 
Qu’ils n’ont jamais tenues 
La vérité 
C’est d’aimer 
Sans frontières 
Et de donner 
Chaque jour un peu plus 

Car la sagesse 
Et la richesse 
N’ont qu’une adresse 
Le paradis 
 
Enfants de tout pays 
Tendez vos mains 
meurtries 
Semez l’amour 
Et puis donnez la vie 
Enfants de tout pays 
Et de toutes couleurs 
Vous avez dans le coeur 
Notre bonheur 

Et puis le jour 
Où l’amour 
Sur la terre 
Deviendra roi 
Vous pourrez vous reposer 
Lorsque la joie 
Couvrira 
Nos prières 
Vous aurez droit 
A votre éternité 
Et tous les rires 
De votre empire 
Feront du monde 
Un paradis 
 
Enfants de tout pays 
Tendez vos mains 
meurtries 
Semez l’amour 
Et puis donnez la vie 
Enfants de tout pays 
Et de toutes couleurs 
Vous avez dans le coeur 
Notre bonheur



ּבֹון שאנסון
“Avec le temps” )“עם הזמן”( הוא שיר משנת 1971 שכתב, הלחין 
ושר האמן הצרפתי ליאו פרה. הוא הוקלט באוקטובר 1970 עבור 
אלבומו Amour Anarchie, אבל חברת התקליטים דחתה את השיר, 
כפי שניתן לראות בטענה שאינו הולם את מצב הרוח הכללי של 

השירים האחרים באלבום.

 Avec le temps : Les הוא שוחרר 45 שנה אח”כ, באוסף שנקרא
.chansons d’amour de Léo Ferré

מדובר בשיר אהבה טראגי ועצוב להפליא שנכתב בהשראת 
ומיד הפך  פר עצמו מהפרידה האחרונה,  ההתפכחות של 
לקלאסיקה. למעשה זהו אחד השירים המפורסמים ביותר שלו 
)יחד עם Paris canaille, Jolie môme, C’est extra(. עם הזמן הפך 

לשיר הצרפתי העכשווי עם הכי הרבה קאברים ברחבי העולם.



 8.  ״נאז״ ו“קומסלדה דאנס” |
    סולו מפוחית בביצוע: אריאל ברט

ּבֹון שאנסון

זוהי מחרוזת של שתי יצירות תורכיות: 

 Husnu( שהולחנה ע”י חוסנו סנלנדיריצ׳י )NAZ( ”האחת - “נאז
Şenlendirici( - מוזיקאי תורכי, מלחין, נגן קלרינט וגם שחקן קולנוע. 
הוא נולד ב 1976- בברגאמה, בתורכיה למשפחה של מוזיקאים: 
 Otmar ניגן בקלרינט וחצוצרה. סבו השני Husnu Şenlendirici סבו

Köfteci נהג לנגן קלרינט, ואביו Ergün Şenlendiricii ניגן בחצוצרה.

בשנת 1988 חוסנו למד בקונסרבטוריון של המדינה למוסיקה 
טורקית של האוניברסיטה הטכנית של איסטנבול, שבה הוא סיים 
בשנת 1992 ללא תואר. הוא שיחק ב “הסרט המגנטי” את נגן כלי 
ההקשה Okay Temiz ובסרטים אחרים, כתב להם מוזיקה והופיע 

במאות פסטיבלים בטורקיה.

 .Ergün Şenlendiricii ״ יחד עם אביוLaço“  הוא גם היה חבר בלהקה
Sulukule, הוא מנגן מוסיקת מחול מזרחי  עם האנסמבל שלו 
 Hüsnü “ ו   ”Laco Tayfa “ ייסד את הלהקות  גם  מסורתית. הוא 
Şenlendirici & Saz Arkadaşları” , שעמה הוא הופיע בקונצרטים רבים 
בתורכיה ומחוץ לה ואף השתתף עמה בפסטיבלים. הוא מלווה 
 Laco“ מוזיקאים רבים העוסקים במוסיקה טורקית. עם הקבוצה
Tayfa” הוא הוציא את האלבום “ברגמה Gaydası”. ב 2005- הוא 

 .”Husn-ü Klarnet“ הוציא אלבום סולו שלו

 Dhafer Yousseff, בחודש יולי 2012, הוא הופיע באיסטנבול עם 
Aytaç Doğan ואחרים.

 )KUMSALDA  DANS( ”היצירה התורכית השניה - “קומסלדה דאנס
הולחנה ע”י סנדור גוזלל )Sendur Guzelel(, כנר תורכי ידוע, שהופיע 
עם מיטב אמני תורכיה וביניהם הזמר איברהים טטליסס הגדול.



9.  “החיים בוורוד” - אדית פיאף |
Edith Piaf - La Vie En Rose 

ביצוע: אלה דניאל 

ּבֹון שאנסון

החיים בוורוד
מילים: אדית פיאף

לחן: לואיס גוגליאמי
תרגום: אהוד מנור

אל מול עיניו אשפיל עיני 
מול חיוכו נפשי נרעדת 

הגבר לו אני נועדת - 
הגבר של חיי 

כשליבה בזרועותיי 
נצמדת אל שפתי 
חיי ורודים לנצח. 

היא תלחש מילים חמות 
מילים מנחמות 

שמרפאות כל פצע. 

הוא אל תוך לבי חודר 
ואושר כה זוהר 

אני עוד לא ידעתי 
היא בשבילי 
ואני בשבילו 

ובקולה 
נשבעה בחייה 

כשאלי הוא מתקרב 
ראשי עלי סובב 

מכה הלב 

לילות של אהבה בלי סוף 
האושר שאחרי הפחד 
כל כך נעים וטוב ביחד 

שבא את החיים לקטוף 

היא בשבילי 
ואני בשבילו 

ובקולה 
נשבעה בחייה 

כשאלי הוא מתקרב 
ראשי עלי סובב 

מכה הלב.

La Vie En Rose  -
Edith Piaf

Des Yeux Qui Font Baisser Les Miens 
Un Rire Qui Se Perd Sur Sa Bouche 
Voila Le Portrait Sans Retouche 
De L’homme Auguel J’appartiens 

Quand Il Me Prend Dans Ses Bras, 
Il Me Parle Tout Bas 
Je Vois La Vie En Rose, 
Il Me Dit Des Mots D’amour 
Das Mots De Tous Les Jours, 
Et Ca Me Fait Quelques Choses 
Il Est Entre Dans Mon Coeur, 
Une Part De Bonheur 
Dont Je Connais La Cause, C’est Lui Pour 
Moi, Moi Pour Lui Dans La Vie 
Il Me L’a Dit, L’a Jure Pour La Vie, 
Et Des Que Je L’apercois 
Alors Je Sens En Moi, Mon Coeur Qui Bat... 

Des Nuits D’amour A Plus Finir 
Un Grand Bonheur Qui Prend Sa Place 
Les Ennuis, Des Chagrins S’effacent 
Heureux, Heureux A En Mourir



ּבֹון שאנסון
בשנת 1944 פגשה אדית פיאף בהופעה בקברט מולן רוז’ את 
הזמר והשחקן איב מונטאן הצעיר, שהפך למאהבה, וממעמדה 
המבוסס סייעה בטיפוח הקריירה שלו. שנה מאוחר יותר, 
ב-1946, כתבה את המילים לשיר שהפך מזוהה עמה יותר מכל, 

.)La vie en Rose( ”החיים בוורוד“

השיר “החיים בוורוד”, הושמע עשרות פעמים בקולנוע עד שהפך 
מעין סמל נוח וקל לזיהוי לכל דבר הקשור בצרפת, בין השאר 
בעקבות השימוש הנרחב בו בהקשר זה בסרט “סברינה” של בילי 
ויילדר. בשנת 1983 יצר הבמאי הצרפתי קלוד ללוש את הסרט 
“אהבתה של אדית פיאף” )Edit Et Marcel(, שתיאר את קשריה 
המפורסמים של פיאף עם סרדן. בשנת 2007 עלה לאקרנים 
הסרט “החיים בוורוד” )La môme( ביוגרפיה מלאה של פיאף, 
שהיה לסרט היקר והמצליח ביותר בצרפת בכל הזמנים. הסרט 

קיבל בעברית את שמו של שירה המפורסם ביותר.  



10. “פדם פדם” - אדית פיאף |
Edith Piaf - padam padam  

  ביצוע: אלה דניאל 

ּבֹון שאנסון

“פדם פדם” -  אדית פיאף
מילים:ה. קונטה

לחן: נורברט גלנצברג
תרגום: אבי קורן

עובר באוויר איזה שיר
עובר ובי ולחן משאיר

ובא משדות אחרים 
נישא על אלפי מיתרים 

את כל מילותי הוא פותח
פורץ מגרוני לאוויר 

ועד אימתי אין יודע 
בצליל של אלפי חלילים 
שר הוא רק לי,  זמר שלי

פדם , פדם, פדם 
הוא רודף אחרי עד אינסוף

פדם , פדם, פדם 
הוא מכה בליבי כמו בתוף 

פדם , פדם, פדם 
כמה חם ונפלא לי וטוב

ואני כציפור, כמו פרפר לאור  
נתלית על כנפיו עד אינסוף.

אומר לי חזרי בתשובה 
אומר לי זכרי אהבה

אומר לי גברתי זה מותר 
מלבד זכרונות מה נותר 

אני משיבה לו בזמר 
שנותיי נמחקות בין צליליו 

סובב המחול עד אין גמר 
צליל צעדיו על העיר הס באוויר 

בוא אלי שיר 
פדם פדם פדם 

כמו 
פדם פדם פדם 
מנוחת הירח לי
פדם פדם פדם 

כמו עלה שברוח רועד 
כך שני עלים נישאים יחדיו 

כזוג ילדים מאוהב 
את ליבו ודמו בי הכיר

את 
כל אדם יפתח בשיר 

אם ליבו יבער כמו ליבי. 

Padam padam - Edith Piaf

Cet air qui m’obsède jour et nuit,
Cet air n’est pas né d’aujourd’hui.
Il vient d’aussi loin que je viens
Traîné par cent mille musiciens.
Un jour cet air me rendra folle,
Cent fois j’ai voulu dire pourquoi.
Mais il m’a coupé la parole,
Il parle toujours avant moi
Et sa voix couvre ma voix.
 
Padam... padam... padam...
Il arrive en courant derrière moi
Padam...padam... padam...
Il me fait le coup du souviens-toi
Padam... padam... padam...
C’est un air qui me montre du doigt
et je traîne après moi comme une drôle d’erreur
Cet air qui sait tout par cœur
 
Il dit : ״Rappelle-toi tes amours,
Rappelle-toi puisque c’est ton tour.
Y a pas d’raison pour qu’tu n’pleures pas
Avec tes souvenirs sur les bras.״
 
Et moi je revois ceux qui restent,
Mes vingt ans font battre tambour.
Je vois s’entrebattre des gestes
Toute la comédie des amours
Sur cet air qui va toujours.

Padam... padam... padam...
Ces je t’aime de 14 juillet
Padam...padam...padam...
Des toujours qu’on achète au rabais
Padam... padam... padam...
Ces veux-tu en voilà par parquets
Et tout ça pour tomber jusqu’au coin d’la rue
Cet air qui m’a reconnue
Écoutez le chahut qu’il me fait
Comme si tout mon passé défilait
Faut garder du chagrin pour après
J’en ai tout un solfège sur cet air qui bat
Qui bat comme un cœur de bois.



Edith Piaf - Milord | 11. “מילורד” - אדית פיאף 
    ביצוע: אלה דניאל 

ּבֹון שאנסון

“מילורד” - אדית פיאף 
מלים: ג’ורג’ מוסטקי 

לחן:מרגרט מונו 
תרגום: אב קורן

עלה ובוא, מילורד,
נשב אל מול האח,

בחוץ מטר וקור,
אצלי נעים כל כך.

תן לדברים, מילורד,
להתגלגל לבד,

אתה יפה באור,
אתה כל כך נחמד

 
אני אותך, מילורד,

כבר מכירה די טוב
אך בשבילך איני אלא נערת נמל,

אחת מהרחוב.
 

עברת כאן אתמול גבוה וגדול,
קינאתי בצלך אשר עטף אותך.

על צווארך תלויה ילדה יפייפיה.
הרגשת אז כה טוב, כמו מלך הרחוב.

יצאתם לטייל שניכם לתוך הליל
אלי כמה יפה היא 
צמרמורת אחזה בי.

 
עלה ובוא, מילורד,
נשב אל מול האח,

בחוץ מטר וקור,
אצלי נעים כל כך.

תן לדברים, מילורד,
להתגלגל לבד,

אתה יפה באור,
אתה כל כך נחמד

 
בחור כזה מקסים נשבר לרסיסים,
כשילדה קטנה לו את גבה מפנה,
שוברת את חייו של גבר מאוהב.
עיני הנערות תמיד הן משקרות,

אומרות שעד עולם פתאום נושאות רגלן.

אתה תמצא עוד כוח אחת כזאת לשכוח.

Milord - Edith Piaf
Marguerite Monnot

Allez, venez, Milord 
Vous asseoir à ma table 
Il fait si froid, dehors 
Ici c’est confortable 
Laissez-vous faire, Milord 
Et prenez bien vos aises 
Vos peines sur mon coeur 
Et vos pieds sur une chaise 

Je vous connais, Milord 
Vous n’m’avez jamais vue 
Je ne suis qu’une fille du port 
Qu’une ombre de la rue... 

Pourtant j’vous ai frôlé 
Quand vous passiez hier 
Vous n’étiez pas peu fier 
Dame! Le ciel vous comblait 

Votre foulard de soie 
Flottant sur vos épaules 
Vous aviez le beau rôle 
On aurait dit le roi... 

Vous marchiez en vainqueur 
Au bras d’une demoiselle 
Mon Dieu, qu’elle était belle ! 
J’en ai froid dans le coeur 

Dire qu’il suffit parfois 
Qu’il y ait un navire 
Pour que tout se déchire 
Quand le navire s’en va 

Il emmenait avec lui 
La douce aux yeux si tendres 
Qui n’a pas su comprendre 
Qu’elle brisait votre vie 
L’amour, ça fait pleurer 
Comme quoi l’existence 
Ça vous donne toutes  
les chances 
Pour les reprendre après

עלה ובוא, מילורד,
נשב אל מול האח,

בחוץ מטר וקור,
אצלי נעים כל כך.

תן לדברים, מילורד,
להתגלגל לבד,

אתה יפה באור,
אתה כל כך נחמד.
אני אותך, מילורד,

כבר מכירה די טוב,
אך בשבילך 

אני אחת מתוך הרחוב.
 

עלה ובוא, מילורד,
אתה כמו כולם,

תעזוב הכל, מילורד,
אצלי תמצא עולם.

אני אצחיק אותך,
אני אשיר לך רומנסה,
אצלי תמצא, מילורד,

גם שיר של )????(

אז תסתכל, מילורד,
ישר אל תוך עיני,

אתה בוכה, מילורד,
כמו ילד, בחיי.

 
לה לה לה לה לה לה......

Allez, venez, Milord ! 
Vous avez l’air d’un môme 
Laissez-vous faire, Milord 
Venez dans mon royaume 

Je soigne les remords 
Je chante la romance 
Je chante les milords 
Qui n’ont pas eu de chance ! 

Regardez-moi, Milord 
Vous n’m’avez jamais vue... 
Mais vous pleurez, Milord ? 
Ça, je l’aurai jamais cru 

Eh ben, voyons, Milord ! 
Souriez-moi, Milord ! 
Mieux qu’ça! Un petit effort... 
Voilà, c’est ça ! 

Allez, riez, Milord ! 
Allez, chantez, Milord ! 
La-la-la... 
Mais oui, dansez, Milord ! 
La-la-la... Bravo, Milord ! 
La-la-la... Encore, Milord!... La-la-la..



ּבֹון שאנסון
בשנת 1951 פגשה פיאף את שארל אזנבור, אמן צעיר נוסף, וזה 
הפך ליד ימינה ולמאהבה. קצת אחריו פגשה בזמר הצעיר ז’ורז’ 
מוסטקי,  שהפך אף הוא למאהבה. שניהם יצאו נשכרים מהקשר 
עמה וז’ורז’ מוסטקי אף גמל לה, כאשר כתב עבורה את השיר 
“מילורד”, שהפך אחד משיריה הנודעים. בריאותה הרעועה של 
פיאף, שהרגלי השתייה שלה לא תרמו לה, החמירה בעקבות 

תאונת דרכים שעברה יחד עם מוסטקי.

את השיר “מילורד” הלחינה מרגריט מונו, מלחינה מוכשרת 
ופסנתרנית וירטואוזית, שהפכה חברתה הנאמנה של פיאף 
לאורך כל חייה, ואף הלחינה שירים נוספים פיאף, וביניהם 

.)Hymne à l’amour( ”המנון לאהבה“

השאנסון, מגולל את רגשותיה של “נערת הנמל” מהמעמד הנמוך 
)ואולי אפילו זונה( אשר התאהבה בנוסע בריטי בן המעמד 
הגבוה לכאורה, הלבוש באלגנטיות )או “מילורד”(, שאותו היא 
ראתה הולך ברחובות העיר מספר פעמים )עם אישה צעירה 
ויפה תלויה על זרועו(, אבל מילורד לא שם לב אליה. הזמרת 
מרגישה כי היא לא יותר מאשר “צל של הרחוב” עבורו. אף על פי 
כן, כשהיא מדברת אליו אהבה, היא שוברת את הקליפה הקשה 
שלו; הוא מתחיל לבכות, והיא מריעה לו שוב כשהיא מצליחה 
ללכוד אותו ברשתה. השיר מסתיים כשהיא צועקת לו “בראבו! 

מילורד” ו“הדרן, מילורד”.



12. “היא היתה כה יפה” - אלן בארייר |
Alain Barriere - Elle Etait si Jolie

ביצוע: דוד ד’אור 

ּבֹון שאנסון

היא הייתה כה יפה -  אלן ברייר

היא היתה כה יפה
שלא העזתי לאהוב אותה

היא היתה כה יפה
איני יכול לשכוח אותה

היא היתה יותר מדי יפה
כשהרוח לקחה אותה

היא נמלטה מלאת עונג
והרוח לי אמרה

היא אכן יפה יותר מידיי
ואותך אני מכירה

לאהוב אותה כל חייך
לא תוכל לעולם

כן אבל היא עזבה,
זה מטופש אבל זה נכון.

היא היתה כה יפה,
לעולם אותה לא אשכח.

 
היום הוא סתיו

ואני בוכה לעיתים קרובות,
היום הוא סתיו

האביב כה רחוק.
שם בפארק היכן שמצטמררים

העלים ברוח הרעה
שמלתה במערבולות

ואז היא נעלמת.
 

היא היתה כה יפה
שלא העזתי לאהוב אותה

היא היתה כה יפה
איני יכול לשכוח אותה

היא היתה יותר מדי יפה
כשהרוח לקחה אותה

היא היתה כה יפה,
לעולם אותה לא אשכח.

Elle était si jolie -
Alain Barrière

Elle était si jolie que je n’osais l’aimer,
elle était si jolie, je ne peux l’oublier.
Elle était trop jolie quand le vent l’emmenait,
elle fuyait ravie et le vent me disait...

Elle est bien trop jolie et toi je te connais,
l’aimer toute une vie, tu ne pourras jamais.
Oui mais elle est partie, c’est bête mais c’est vrai.
Elle était si jolie, tu n’oublieras jamais.

Aujourd’hui c’est l’automne et je pleure souvent,
aujourd’hui c’est l’automne qu’il est loin le printemps.
Dans le parc où frissonnent les feuilles au vent mauvais
sa robe tourbillonne, puis elle disparaît...
Elle était si jolie que je n’osais l’aimer,
elle était si jolie, je ne peux l’oublier.
Elle était trop jolie quand le vent l’emmenait,
elle était si jolie, je n’oublierai jamais.



13. “אני חולה” - סרג’ למה | 
Je suis malade - Serge Lama

ביצוע: דוד ד’אור 

ּבֹון שאנסון

בדידות / שלכת
מילים: סרג’ למה
לחן: אליס דונה

תרגום: משה בן שאול

בליבי יש סתיו, 
אני עכשיו 

מחכה לשווא - 
אולי - 

ביתי נופל, 
שוב בערפל 

אפור הוא ואפל. 
ובעיני... 

אלוהים גדול - 
הוא צריך למחול, 

אם ליבי כולו עפר. 
חיי קלים - כגשם עלים 

גם זכר לא נשאר. 

ואת הלכת, בחוץ שלכת, 
והבדידות נמשכת. 

השמש בצבעי ענבר, 
עם משהו שכבר עבר. 

אבל בחוץ יש רק שלכת, 
ושלהבתי דועכת. 

זכרך הוא נוף כל כך יקר, 
עכשיו רחוק, עכשיו אכזר. 

מעל ראשי העצב שט - 
ולך לא איכפת... 

דמותך היא צל - 
שושן קמל - 

אך בשם האל, כה זך. 
אני שונא, אוהב עד תום, 

בטירוף הזה היום, 
הן לא אשכח אותך... 

והלילות, 
המשקאות שלי, 

שיכור כלוט. 
כל ספינותי הולכות טובעות, 

אבל אמשיך לשתות. 

כי את הלכת, בחוץ שלכת... 

את ראשי הנם - 
הקור חותך - 

אך זכרך לא נרדם, 
וחזר עם המטר 

הנמהר ותם. 

ואת הלכת... 

אבל בחוץ יש רק שלכת, 
והבדידות נמשכת. 

השמש בצבעי ענבר, 
עם משהו שכבר עבר. 

אבל בחוץ יש רק שלכת, 
היא לא, היא לא דועכת. 
זכרך הוא נוף כל כך יקר, 

עכשיו רחוק, עכשיו אכזר. 
מעל ראשי העצב שט, 

שלכת... 
נפשי דועכת... 

בחוץ שלכת. 

Je suis malade -
Serge Lama 

Je ne rêve plus, 
Je ne fume plus, 
Je n’ai même plus d’histoir’ 
Je suis sal’ sans toi, 
Je suis laid sans toi, 
Je suis comme un orphelin dans un 
dortoir 
Je n’ai plus envie 
De vivre ma vie 
Ma vie cesse quand tu pars 
Je n’ai plus de vie 
Et même mon lit 
Se transforme en quai de gar’ 
Quand tu t’en vas 

Je suis malade, 
Complétement malade 
Comm’ quand ma mèr’ sortait le soir 
Et qu’ell’ me laissait seul avec mon 
désespoir, 
Je suis malade, 
Parfaitement malade,

 
T’arrives on ne sait jamais quand, 
Tu r’pars on ne sait jamais où 
Et ça va faire bientôt deux ans 
Que tu t’en fous 

Comme à un rocher 
Comme à un pêché 
Je suis accroché à toi, 
Je suis fatigué, 
Je suis épuisé 
De faire semblant d’être heureux 
quand ils sont là 
Je bois tout’s les nuits, 
Mais tous les whiskys 
Pour moi ont le même goût 
Et tous les bateaux 
Portent ton drapeau, 
Je ne sais plus où aller, 
Tu es partout 

Je suis malade, 
Complétement malade, 
Je verse mon sang dans ton 
corps 
Et je suis comme un oiseau 
mort quand toi tu dors, 
Je suis malade, 
Parfaitement malade, 
Tu m’as privé de tous mes 
chants, 
Tu m’as vidé de tous mes mots, 
Pourtant, moi j’avais du talent 
Avant ta peau 
Cet amour me tue, 
Si ça continue 
Je crév’rai seul avec moi 
Près de ma radio 
Comme un gosse idiot 
Écoutant ma propre voix 
Qui chantera... 

Je suis malade, 
Complètement malade 
Comm’ quand ma mèr’ sortait 
le soir 
Et qu’ell’ me laissait seul avec 
mon désespoir, 
Je suis malade, 
C’est ça je suis malade, 
Tu m’as privé de tous mes 
chants, 
Tu m’as vidé de tous mes mots 
Et j’ai le coeur complètement 
malade, 
Cerné de barricades, 
T’entends, je suis malade
En savoir plus sur 



ּבֹון שאנסון
סרז’ לאמה נולד ב-11 בפברואר  1943 בשם סרז׳ שאובייה בבורדו. 
סרז’ היה הזמר הצרפתי שייצג את צרפת באירוויזיון 1971 עם 
השיר “Un jardin sur la terre” )“גן בארץ”( וזכה במקום העשירי. 
שירו המפורסם ביותר הוא “Je suis malade” )אני חולה( השיר 
זכה לגרסה עברית בתרגומו של משה בן שאול בשם “בדידות” או 
“שלכת”, שבוצעה בעברית על ידי יזהר כהן ועל ידי הראל סקעת. 

הגרסה העברית אינה תרגום מילולי של המילים הצרפתיות.

ב-12 באוגוסט 1965 סרז’ היה מעורב בתאונת דרכים עת נסע 
ברכב בו נהג חברו, אחיו של הזמר אנריקו מסיאס. הרכב התנגש 
בעץ ולאמה נפצע קשות. חברתו של לאמה, הפסנתרנית ליליאן 

בנלי, נהרגה.

התפרסם בתחרות הזמר של האירוויזיון בשנת 1971 עם השיר 
“’Un Jardin Sur La Terre”, ובשנות ה-80 כיכב במחזמר “נפוליאון” 
שזכה להצלחה. מאז צאת תקליטו הראשון בשנת 1964, הוציא 
La courte-( לאמה למעלה מ-30 תקליטים, והשתתף בסרט אחד

.)échelle

סרג’ לאמה הגיע ב-2010 לארץ. זה היה ביקורו הראשון של סרג’ 
לאמה בישראל, והוא הופיע כאן פעם אחת בלבד, בתל-אביב.



14. “אל תלכי מכאן” - ז’אק ברל |
Ne Me Quitte Pas 
ביצוע: דוד ד’אור 

ּבֹון שאנסון

אל תלכי מכאן - יוסי בנאי 
מילים ולחן: ז’אק ברל

תרגום: נעמי שמר

אל תלכי מכאן, אל תקחי מכאן 
את עקבות הזמן האבוד שלך 

האמיני לי, את הכל אשכח 
תאונות קטנות של הכאב וברח 

ומילה רעה שאמרתי לך 
אושר בן שעה, הוא שביר כל כך 

אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן 
אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן 

לך אני אביא שלג באביב 
ופניני מטר ממחוזות ניכר 

ארץ אעבור ומפני הקור 
אעטפך זהב, אציפך באור 
אל האהבה ממלכה אקים 

ואמציא חוקים ואכתיר אותך 
אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן 
אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן 

אל תלכי מכאן 
לך אמציא שפה, כה מטורפה 

אבל כה יפה 
אדבר איתך על אוהב נשכח 

שליבו נוצח בראותו אותך 
אגלה לך איך, רק למענך 

מלך מאוהב את כסאו עזב 
אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן 
אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן 

כבר ראינו איך התחדשה האש 
והר געש מת שב והתלהט 
כבר ראינו איך ארץ חרוכה 

התכסתה שדות, התמלאה פריחה 
וראינו גם אופק שנדם 

איך הוא שוב בוער, בשחור ודם 
אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן 
אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן 

אל תלכי מכאן 

Ne Me Quitte Pas -
Jacques Brel

Ne me quitte pas 
Il faut oublier 
Tout peut s’oublier 
Qui s’enfuit déjà 
Oublier le temps 
Des malentendus 
Et le temps perdu 
A savoir comment 
Oublier ces heures 
Qui tuaient parfois 
A coups de pourquoi 
Le coeur du bonheur 

Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 

Moi je t’offrirai 
Des perles de pluie 
Venues de pays 
Ou il ne pleut pas 
Je creuserai la terre 
Jusqu’après ma mort 
Pour couvrir ton corps 
D’or et de lumière 
Je ferai un domaine 
Ou l’amour sera roi 
Ou l’amour sera loi 
Ou tu seras reine 

Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 

Je t’inventerai 
Des mots insensés 
Que tu comprendras 
Je te parlerai 
De ces amants-là 
Qui ont vu deux fois 
Leurs coeurs s’embraser 
Je te raconterai 
L’histoire de ce roi 
Mort de n’avoir pas 
Pu te rencontrer

Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 

On a vu souvent 
Rejaillir le feu 
De l’ancien volcan 
Qu’on croyait trop vieux 
Il est para“t-il 
Des terres brulées 
Donnant plus de blé 
Qu’un meilleur avril 
Et quand vient le soir 
Pour qu’un ciel flamboie 
Le rouge et le noir 
Ne s’épousent-ils pas 

Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 

Ne me quitte pas 
Je ne vais plus pleurer 
Je ne vais plus parler 
Je me cacherai là 
A te regarder 
Danser et sourire 
Et à t’écouter 
Chanter et puis rire 
Laisse-moi devenir 
L’ombre de ton ombre 
L’ombre de ta main 
L’ombre de ton chien 

Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas



ּבֹון שאנסון
Ne Me Quitte Pas -  )“אל תעזבי אותי”( הוא פזמון  השיר 
בצרפתית שנכתב על ידי הזמר-יוצר הבלגי ז’ק ברל בשנת 1959. 
 If You Go“( לפזמון גרסאות כיסוי מרובות בצרפתית, באנגלית
Away”( ובשפות נוספות. הגרסה העברית, המוכרת כ”אל תלכי 
מכאן”, בוצעה על ידי יוסי בנאי. כמו כן, בוצע הפזמון בעברית 
על ידי שלומי שבן, לפי תרגום מאת דורי מנור, בשם “אל תלכי 
עכשיו”. דני רובס בדמותו של ג’ימי אוחנה ביצע פארודיה לפזמון 

)“תנקי ת’פח”(.

 .1959 ז’ק ברל הקליט את הפזמון לראשונה ב-11 בספטמבר 
ב-1961 הקליט גרסה נוספת בשפה הפלמית )ניב של הולנדית 
המדובר בבלגיה( בשם “Laat Me Niet Alleen”. ב-1972 הקליט 

ברל את הפזמון מחדש והכניסו לאלבום בעל אותו שם.

הפזמון נכתב לאחר שברל “נזרק” על ידי פילגשו סוזן גבריאלו 
)זיזו(, לאחר שזו הושפלה ונעצבה בגללו; זיזו הייתה בהריון 
מברל והפילה לאחר שברל סירב להכיר בעובר כילדו ולהיות 

אביו בעתיד.

 I Put A נינה סימון ביצעה גרסת כיסוי ידועה באלבום שלה 
Spell On You משנת 1965. הפזמון שימש גם את הבמאי פדרו 
“חוק התשוקה”. בישראל מוכר  אלמודובר בסרטו השישי, 
הפזמון בין היתר כשיר הפתיחה בסדרת הטלוויזיה הישראלית 
“הבורגנים”, בגרסתו האוריינטלית של הזמר הצרפתי ממוצא 

.)Faudel( אלג’יראי, פֹודל



ּבֹון שאנסון
 Jacques Romain( ז’אק ברל או בשמו המלא ז’אק רומן ז’ורז’ ברל

 ) ,Georges Brel

מגדולי הזמר הצרפתי, התבלט כזמר, פזמונאי ומלחין שאנסון. 
השפעתו חצתה את גבולות השפה ורבים משיריו תורגמו לשפות 
שונות, כולל עברית. ברל היה גם שחקן קולנוע ובמאי. לעתים 

הוא שר גם בהולנדית. מוצאו היה בלגי פלמי.

ברל נולד ב- 1929בסכארבק, שכונה ענייה בבריסל, בבלגיה, 
למשפחה בורגנית, בעלת מפעל לייצור קופסאות. הוריו היו 
ממוצא פלמי אך התבוללו בתרבות הצרפתית. ז’אק ברל עצמו 
לא שלט בצורה טובה בהולנדית. בצעירותו, היה אורח חייו של 
ברל רגיל לבני חוגו - הוא נישא בגיל צעיר וקיבל תפקיד ניהולי 
במפעל המשפחתי. כתחביב נהג לשיר בבתי קפה ובברים. אולם 
ברל פרש מהמפעל המשפחתי בתחילת שנות ה-50 ועבר לפריז.

בפריז הוא כתב מוזיקה והופיע בקברטים ובאולמות העיר. 
הוא העניק ממד דרמטי לשיריו, והתפרסם. בשנת 1956 ערך 
 Quand on n’a que“ סיבוב הופעות באירופה והקליט את השיר
l’amour” )“כאשר אין דבר מלבד האהבה” – בגרסה העברית: “אם 

נדע לאהוב”( שביצר את מעמדו כאמן חשוב.

בשנת 1973 פרש לפולינזיה הצרפתית. משם שב בשנת 1977 
לפריז, אז הקליט את תקליטו האחרון רק כדי לסייע לחברו 
בעל חברת ההקלטות שנקלע לקשיים כלכליים. התקליט מבטא 

אווירה של פולינזיה והשיר המרכזי שלו מוקדש לאיי מרקיז.

ברל, שהיה מעשן כבד, מת מסיבוכים של סרטן הריאות ב-9 
באוקטובר 1978 ונקבר בבית הקברות באטונה )Atouna(, באי 
“היבה אוא” )Hiva oa( השייך לקבוצת איי מרקיז שבפולינזיה 

הצרפתית, במרחק קצר מקברו של הצייר פול גוגן.



15. לה פול )ההמולה( - אדית פיאף |
Edith Piaf - La foul 

ביצוע: דוד ד’אור ואלה דניאל

ּבֹון שאנסון

La foule - Edith Piaf
Michel Rivgauche
(Ángel Cabral)

Je revois la ville en fête et en délire
Suffoquant sous le soleil et sous la joie
Et j’entends dans la musique les cris, les rires
Qui éclatent et rebondissent autour de moi
Et perdue parmi ces gens qui me bousculent
Étourdie, désemparée, je reste là
Quand soudain, je me retourne, il se recule,
Et la foule vient me jeter entre ses bras.
Emportés par la foule qui nous traîne
Nous entraîne
Écrasés l’un contre l’autre
Nous ne formons qu’un seul corps
Et le flot sans effort
Nous pousse, enchaînés l’un et l’autre
Et nous laisse tous deux
Épanouis, enivrés et heureux.
Entraînés par la foule qui s’élance
Et qui danse Une folle farandole
Nos deux mains restent soudées
Et parfois soulevés
Nos deux corps enlacés s’envolent
Et retombent tous deux
Épanouis, enivrés et heureux
Et la joie éclaboussée par son sourire
Me transperce et rejaillit au fond de moi
Mais soudain je pousse un cri parmi les rires
Quand la foule vient l’arracher d’entre mes bras
Emportés par la foule qui nous traîne
Nous entraîne Nous éloigne l’un de l’autre
Je lutte et je me débats
Mais le son de sa voix
S’étouffe dans les rires des autres
Et je crie de douleur, de fureur et de rage
Et je pleure
Entraînée par la foule qui s’élance
Et qui danse Une folle farandole
Je suis emportée au loin
Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole
L’homme qu’elle m’avait donné
Et que je n’ai jamais retrouvé

ההמולה - אדית פיאף
מילים: מישל ריבגוש 

לחן: אנחל קבראל

I can still see the town, festive and excited
Suffocating beneath the sun and with joy.
And amid the music I hear the shouts, the laughter
Which explode and reverberate around me

And lost among these people that jostle me
Dazed, confused, I stay where I am.
When suddenly I turn around, he moves back
And the crowd happens to throw me into his arms

Carried by the crowd that drags us along
Carries us away
Crushed one against the other
We form only one single body

And the stream effortlessly
Pushes us, chained one to the other
And leaves both of us
Beaming, exhilarated and happy

Carried away by the crowd that surges forward
And that dances
A mad farandole
Our two hands remain joined

And sometimes lifted up
Our two intertwined bodies soar
And both come down
Beaming, exhilarated and happy

And the joy radiated (lit: splashed) by his smile
Goes through me and flows deep inside me.
But suddenly I let out a shout among the laughter
When the crowd happens to tear him from between my arms

Carried by the crowd that drags us along
Carries us away
Move us away, one from the other.
I fight and I struggle

But the sound of his voice
Is muffled in the laughter of the others.
And I shout with distress, fury and rage
And I cry

Carried away by the crowd that surges forward
And that dances
A mad farandole
I am carried far away

And I clench my fists
Cursing the crowd that robs me
Of the man that it had given me
And that I never found again



ּבֹון שאנסון
שיר La foule המקורי נכתב בספרדית והולחן על ידי אנחל קבראל 
 Enrique( ב-1936 למילותיו של אנריקה דיסאו )Ángel Cabral(
Dizeo(, שניהם מארגנטינה, והתפרסם באמריקה הלטינית 
בעיבוד כוואלס פרואני שהקצב שלו מהיר יותר מהמקובל. 
השיר המקורי נקרא Que nadie sepa mi sufrir )שאיש לא ידע 
 Amor de mis amores עד כמה אני סובל( אך מוכר גם בתור 
)אהבת אהבותי(, ובו הדובר שבור הלב “מתחשבן” עם אישה בה 
היה מאוהב ושהעדיפה מישהו אחר.לשיר יש מספר רב מאוד 
של גרסאות וביצועים, ובארץ הוא זכה להצלחה בתחילת שנות 
ה-70 בביצועה של כרמלה, בליוויו של פאקו איבנז ומאוחר יותר 
התפרסם בשם “חיוכים” ביצועה של חוה אלברשטיין, כשהנוסח 

העברי שלו נכתב בידי הפזמונאית לאה נאור.

בשנת 1953, הזמרת הצרפתיה אדית פיאף הכירה את השיר 
הספרדי בביצועו של אלברטו קסטיז’ו )Alberto Castillo( במהלך 
מסע הופעות באמריקה הלטינית, ובשנת 1957 השיר התפרסם 
בביצועה בצרפתית בשם La Foule )ההמון( למילותיו של מישל 
ריבגוש )Michel Rivgauche(, וזכה להצלחה רבה. בעיבוד זה 

הוואלס מנוגן בקצב איטי יותר, כמקובל אז בפריז.

מילות הנוסח הצרפתי מספרות על פגישה מקרית בין המספרת 
לגבר בו התאהבה במבט ראשון בתוך המון חוגג, אך אותו המון 

גם מפריד ביניהם לבסוף והיא לא שבה לראותו.



על הבמה

ּבֹון שאנסון



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  

ּבֹון שאנסון
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מנצח: מתן יונה 
אשקלון

המכללה האקדמית אשקלון

יום ד׳

29.3.17

קרית חיים
תיאטרון הצפון

יום ב׳

20.3.17

יבנה
היכל התרבות

יום ה׳

16.3.17

גבעתיים
תיאטרון גבעתיים

יום ד׳

22.3.17

ירושלים
תיאטרון ירושלים

יום ה׳

23.3.17

באר שבע
משכן לאמנויות הבמה

יום א׳

19.3.17

נתניה
היכל התרבות נתניה

יום ג׳

28.3.17

כל המופעים בשעה 20:30

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


