


3 דברי פתיחה 

4 לַיְלָה ִראׁשוֹן בְּלוֹנְדוֹן / נגה דקל 

5 לוֹנְדוֹן / תוֹת ֶהְרֶמס סאטוֹרי     

6 ן / גילי יובל  ָמבוֹא לְִרילוֶֹקיְֶשׁ

7 וִיץ׳ / גילי יובל  ְּ ֶסנְד

8 ִחיּוּנִית / גילי יובל 

9 אי מוּזָר / שחר שמאי  ַּ עַכְׁשָו זֶה ָהיָה בְּוַד

10 לוֹנְדוֹניוּת  / נורית כהנא 

11 Blow Dry / נורית כהנא 

12 לוֹנְדוֹן / יצחק גוילי 

13 לוֹנְדוֹן בְּלוּז / איה הוכשטט כהן 

14 Young Professional’s Ballade / איה הוכשטט כהן 

16 ָהעִיר ִמְתעוֶֹרֶרת / רחל בכר 

פזמונים:

18 ָב לוֹנְדוֹנִי / מיכאל דקל  ַמּשׁ

19 Primark / שחר שמאי 



בתקופת הקורונה בה לא יכולנו להתבטא בתיאטרון, המילים 
היו לי למפלט. התחלתי לכתוב המון שירה, והשירים מצאו 
את דרכם לכתבי עת שונים. תוך כדי צלילה לעולם השירה 
בעברית, נחשפתי לערבי הקראת השירה הרבים שנערכים 

בארץ, וחשבתי לעצמי שגם לנו מגיע!

בלונדון יש המון יוצרים ישראלים מוכשרים, ולערבי שירה 
כאלה יש את הפוטנציאל להפגיש בין כולם ולייצר שיח 
מפרה ומעורר השראה. כיוון שעיקר עבודתינו בקברט היהודי 
שייכת לעולם המשחק, נראה לנו רק טבעי לחבר בין שני 
העולמות האלה, שבעבר הרחוק היו עולם אחד בלתי ניתן 
להפרדה, בימים בהם השירה היתה מבוצעת ע״י טרובדורים 

ואמנים נודדים וכך הופצה ברבים לפני עידן הדפוס.
 

חשבנו שהכי הגיוני לפתוח בערב בנושא שמאחד ומייחד 
את כולנו - והוא החוויה הלונדונית, ואנחנו מקווים שהערב 

הזה מתחיל מסורת של ערבים רבים נוספים!
אני רוצה להודות מקרב לב לכל היוצרים והשחקנים שהשתתפו 
בערב השירה המרגש. השירים באסופה שלפניכם הם השירים 
שנבחרו לערב השירה הראשון, שהתקיים ב-25 בנובמבר 
2021 ב- Workshop בקמדן - מתחם חללי העבודה המיועד 
למעצבים ויוצרים - שמיד הציעו לשתף פעולה ואירחו אותנו 

ביד רחבה ובלב שמח!
אני רוצה להודות גם לאשלי רכוב, שותפתי לניהול הקברט 
והפקת הערב הזה - בלעדיה זה לא היה קורה, ולעומר געש 

על העיצוב שלפניכם.

קריאה מהנה,
שחר שמאי

הקברט היהודי בלונדון.

HEBREW 
POETS' 
CABARET
 אסופה 01 בנושא לונדון



עמוד 4

בַּלַּיְלָה ָהִראׁשוֹן בְּלוֹנְדוֹן,
אבְדוּ לִי כַּּמָה חוּׁשִים.

ׁשוַֹטְטּתִי עַד ׁשֶּמָצָאִתי,

ֶאת עֵינַי
בַָּרכֶּבֶת ַהּתְַחּתִית,

עוֹשׂוֹת עֲָסִקים
וּׁש, עִם ַחלְפַן ַהּמִּשׁ

ּ ׁשְנֵי יוֹרו
עַל כָּל ַמבָּט ְמלַּטֵף.

ֶאת ָאזְנִי
נָָחה עַל ַמעֲֶקה בְּלָקוֹנִי,

ְמַהְדֵהד 
ֶאת קוֹלוֹ ׁשֶל זַּמָר ְמַאנְּפֵף.

ֶאת בַּלּוּטוֹת ָהֵריַח,
ִמְתבַּּטְלוֹת 

ִׂיַח, עַל גַּב ש
ר. ָּ בַּּפַאְרק ְמקוִֹמי ְמֻהד

ֶאת לְׁשֹנִי,
ְׂפִָתי, ְמלַקֶֶּקת ִמּש

ׁשְיֵָרי זִכָּרוֹן ָמתוֹק ַמר.

לֹוְנדֹון  ַלְיָלה ִראׁשֹון ּבְ
/ נגה דקל



עמוד 5

קֹר בְָּרחוֹב-
לְלֹא-כֶּלֶב. בַּגֶּׁשֶם

רוֹעֵד ָחתוּל בְּגִנַּת ַהבַּיִת ַהּמְקָֹרה
ְמַהְרֵהר בְּחֹם וְַאֲהבָה.

ַהכְּבִיׁש ָאִדיׁש כְַּדְרכּוֹ:
ִמלֵּא ּפִיו ַמיִם.

ְׂפַת ָהְרחוֹב ֶאת ש
לֹא ֲאַדבֵּר. עַד ַהקַּיִץ

ֶרךְ ֲאֻרכָּה. ֶּ ַהד
ׁשָה נְִמֲחָקה. ָּ כַּּמוּת ַהּמִׁשְָקעִים ַרבָּה: ַהַהְקד

ָמָחר אוּלַי ֲאַחלֵּׁש: אוּלַי ֶאְתַמעֵט
צְפוּיִים יִָמים יָפִים.

לֹוְנדֹון 
/ תֹות ֶהְרֶמס סאטֹורי



עמוד 6

ַהּסִּפוּר ׁשֶלִּי ַמְתִחיל בְּתוֹר עוֹבֶֶדת ְמִריָרה,
י זוָּטָרה. ֵּ ְָׂרה ד ְָׂרד ֲהכִי נָכוֹן בָּעִיר, בְִּמש בַּּמִש

בְָּמקוֹם עִם קוֹד לְבוּׁש, קוֹד כְּנִיָסה, קוֹד ַמעֲֶרכֶת,
וֲַאנִי עִם נִּסָיוֹן – ַמְרגִּיׁשָה לֹא ֻמעֲֶרכֶת.

ִמּסְבִיבִי ַהכֹּל בִּבְִריִטית, עִם ַהּתֶה ׁשֶל פייב אוְֹקלוֹק
וּק. ְְׂרֵאלִית, ְקצָת גַּּסָה וְּקצָת בַּּשׁ וֲַאנִי יִש

  
ן, בּוִֹאי, ּתִׁשְְמעִי אוִֹתי ִאם ָחלְַמּתְ עַל ִרילוֶֹקיְֶשׁ

ְרבּוִּתי, כִּי לְַמרוֹת ׁשֶיֵּׁש ְקצָת ֶאְקׁשֵן, יֵׁש גַּם ּפַעַר ּתַ
ֶרךְ ַהקָּׁשָה ֶּ וְֶאצְלִי גֵָּדל ַהּפַעַר, וּבַד

י ֲאנִי לוֶֹמֶדת: לֹא ּתוָֹדה, כֵּן בְּבַקָּׁשָה.  ִּ לְבַד
ְָׂרד ֵאין עֲבוָֹדה, ַהיִָּמים חוֹלְפִים עוֹבְִרים בַּּמִש
ִעֲמוּם – ַמְתִחילָה לִכְּתֹב ׁשִיִרים. וִּמּתוֹךְ ַהּשׁ

ְסָתם ׁשִיִרים יוּ נו ווַּאְטֶאבֶר, לֹא ָחלִילָה ְמׁשוֶֹרֶרת,
ַאךְ כְּׁשֶּמַגִּיעַ לוֹ ֶסּפְֶטְמבֶּר ַהפְּתָעָה – ִמי ְמפֻּטֶֶרת?

ְׂכֶֹּרת נוּ ָקִדיָמה ֲחמוָּדה ְָׂרד וּבְלִי ַמש בְּלִי ִמש
ִאין, ּתְִמצְִאי לְךָ עֲבוָֹדה. ְּ בּוִֹאי לְִקְרָקס בְּלִינְְקד

יוֹם וְלַיְלָה, וְׁשָבוּעַ בְַּחיֵּי זֶה לֹא נָעִים,
ׁשוּב כּוֶֹתבֶת וְּמׁשַכְּתֶבֶת, ִמְסְמכֵי קוֹרוֹת ַחיִּים.

ָמבֹוא 
ן  ְלִרילֹוֶקְיֶשׁ
/ גילי יובל



עמוד 7

בְּבֶֹקר צָפוּף נְָתנוּ לִי לָׁשֶבֶת
)ִהגָּיוֹן ּפָׁשוּט ׁשֶל ֵהָריוֹן וְַרכֶּבֶת(,
וְׁשָּמָה בַּּטִיּוּב, בְּלִי ׁשוּם ַאזְָהָרה,

ְבָה לְיִָדי ַאַחת, בַּחוָּרה. ִהְתיַּשׁ

ָרכְנָה לְפָנִים, הוֹצִיָאה ֵמַהּתִיק
וִיץ׳ עֲנָק עִם גְּבִינָה וְנְַקנִיק ְּ ֶסנְד

ל, ָּ וְעָלוּ ִמּתוֹכוֹ גַּם ֵריחוֹת ׁשֶל ַחְרד
יְָרקוֹת ֻמְחָמצִים וְׁשוּם וּבָצָל.

וְִאם יֵׁש ֱאלִֹהים, ֲאבַקֵּׁש בְִּמִחילָה 
ר גַּם לָּה  ֵּ ׁשֶיְַּסד
ׁשָבוּעַ בְִּחילָה.

ִויץ׳  ֶסְנּדְ
/ גילי יובל



עמוד 8

בוריס ג׳ונסון ְמבַקֵּׁש יָפֶה ְמאוֹד
ֵָאר בַּבַּיִת, ֲאבָל לְַהְמׁשִיךְ לַעֲבֹד לְִהּשׁ

ַאךְ בַּבַּיִת בֶּן זוּג וּכְבִיָסה וְכֵלִים
וֵֹאל כָּל ַהזְַּמן: "ָמה אוֹכְלִים?" וְקוֹל ׁשֶּשׁ

ְָׂרד ֲאָחֵרף ֶאת נַפְׁשִי בִּנְִסיעָה לַּמִש
ף בַּּסְטוִֹריז לְבַד. ֵּ ׁשָם ֶאפְׁשָר לְַדפְד

ִחיּוִּנית 
/ גילי יובל



עמוד 9

אי מוּזָר ַּ עַכְׁשָו זֶה ָהיָה בְּוַד
ִאם ָהיִיִתי נוֹגֵעַ 

ַאךְ לִפְנֵי ִמְסּפַר ֳחָדׁשִים
ִהְתַחכַּכְנוּ בְּצִנּוֹרוֹת ַהּתְַחּתִית 

ַׁשְנוּ כְּמוֹ ָמְרבֶּה-יַָדיִם ִמּשׁ
בָּעֵינַיִם ֻמׁשְּפָלוֹת

ֵנִי נוֹׁשְִמים ֶאָחד ֶאת ַחיָּיו ׁשֶל ַהּשׁ
לְִרגָעִים ָהיִינוּ כְּאוְֹרגָּנִיזְם ֶאָחד

ׁשֶזָּע עִם ּתְנוּעוֶֹתיָה ׁשֶל ָהַרכֶּבֶת
ִמׁשְּתַכְּפְלִים כְּמוֹ ָאֶמבָּה
נֱֶאנִָחים ֵמַהנֵֶּטל ַהקִּיּוִּמי

יַַחד
כְּמוֹ בְִּמין

אי מוּזָר ַּ עַכְׁשָו זֶה ָהיָה בְּוַד

ו ֶזה ָהָיה  ַעְכׁשָ
אי מוָּזר  ַוּדַ ּבְ

/ שחר שמאי



עמוד 10

לִכְּתֹב כְּמוֹ לִנְׁשֹם 
בַּ"קּוֹפִי ׁשוֹּפ" ֶהעָמוּס 

ׁשֶל "ג'וֹן לוִּאיס"  –
ַמפְׁשִיָרה בְֵּאזוֹר לֹא 

ָרחוֹק ֵמְרחוֹב ָהאְרלִי 
ֵמעֶֹמס נַפְׁשִי בַּּמִפְגָּׁש 

בֵּין ִאיׁשִי לָרוֹפֵא 
ׁשֶלּוֹ, ֶטֶרם ּפְֵרָדה 

ִמּמְקוֹם בֵּיִתי ַהזְַּמנִּי 
לְִקַראת עוֹנַת ַחגֵּי 

ָנָה: ִרבּוֹאוֹת  סוֹף ַהּשׁ
ׁשֶל ְסחוֹרוֹת נֶעֱָרמוֹת
זָזִיִתי כְִּחּפוּי בְּאַֹרח ּתְ
ׁשֶל נִצְנוּצֵי ֶאְמּפְַטיָה 

ִמּפְנֵי ַהֲהזָָרה 
ַהבֵּין-ִאיׁשִית ַהגּוֶֹרפֶת 
בְֵּמרוֹץ ָהעַכְבִָּרים ׁשֶל 

ֻחלִּין; ִאם לְַסכֵּם 
ְּבִָרים ְמֻדבָּר בְֶּמְרָחב ד

ׁשֶל גַּנֵּי ַהׁשְָרָאה 

לִנְׁשִיָמה-יְצִיָרה וְחוּט
ׁשֶל ֶחֶסד ְמקוִֹמי 

ְמֻסיָּם ָמׁשוַּח כָּאן 
בְּכָל ְטוַח ֶאפְׁשָֻריּוֹת 
ָהָאָדם, ְמׁשַכֵּךְ ָרצוֹן 
ִיב עִָתיד  ָטרוּף וַּמּשׁ

בְַּטבּוּרוֹ ׁשֶל עוֹלָם.

לֹוְנדֹוניוּת  
/ נורית כהנא



עמוד 11

ִאיׁש לֹא ָהיָה 
ם לַעֲזֹר לְלוּנָה,  ָשׁ

ׁשֶּמְָסֶרֶקת לְקוֹחוֹת בְִּמיַבֵּׁש 
ֵׂעָר ׁשָלוּף, ִאיׁש ש

לֹא ָהיָּה בְַּסְמבְַּטיוֹן 
ַהַאְספַלְט ַהֶהקֵּפִי ַהלוֹנְדּוֹנִי

ְּבָעֵי ָחצָה  כְּׁשְַמאן ד
י  ִּ ֶאת ַהנִָּתיב ַהנֶגְד
וְנִכְנַס בְִּרכְבַּה. ַרק 

ׁשָבוּעַ עָבַר ֵמָאז, 
יְֵמי ַה"בּוּם" ׁשֶל 
ָנָה  ַחגֵּי רֹאׁש ַהּשׁ

וְִהיא בַּעֲבוָֹדה בְּצַוָּאר 
ָׂא ׁשְָקפַא בְּּסַד   נִּש

גֶּבֶס – כַּן ּפְנֵי 
בֻּבַּת בְַּרבִּי נְחוּׁשוֹת- 

ְמֻמְסָמרוֹת, כְֵּתפֶיָה ַהְרבוּעוֹת, 
ְׂעָָרּה  עֲנֻגּוֹת- עָצְָמִתיוֹת, ש

ַהבִָּהיר בּוֵֹרק בְֶּאֶשד 
ד.  ָּ זְנַב-סוּס ְמֻחד
ָקׁשֶה לָּה בְּכֶֶסף 

ַהבּוֹס ְמׁשַלֵּם ְמעַט, 
עַל בִּּטוַּח לֹא

ְמַדבְִּרים. בַּבַּיִת ִהְמּתִינוּ 
לָּה ֵאם וְַסבְּתָא 

בְּכִּסֵא גַּלְגַּלִּים: "ִאּמִי 
וֲַאנִי ְמַטּפְלוֹת בָּּה, 

ֵאין גֶּבֶר וֲַאנִי 
ִמׁשְּפְַחּתִית". 
ׁשוּב ֵאין לָּה 

ְמכוֹנִית, ִהיא חוֹׁשֶבֶת 
ּתִָמיד עַל ִהּתָכְנוּת

ֱאנוֹׁשִית ְמׁשֻּפֶֶרת, אוּלַי
בְּנִיוּ זֵלַנְד, אוֹ בְֶּקֶרב 

אוְֹמֵרי ּתְפִלַּת ׁשְמוֹנָה – 
ְֵׂרה כָּאן: "ׁשְמוֹנָה  עֶש

ְֵׂרה בְָּרכוֹת ׁשָלְַחּתִי  עֶש
יֵָרי  ַּ לְכָל ֶאָחד ִמד

ַהבְּלוֹק בּוֹ ֲאנִי 
ָנָה  גָָרה, לְֶרגֶל ַהּשׁ

ַהֲחָדׁשָה- וְַאף לֹא 
ֹ ּתְׁשוּבָה ַאַחת. זו

עִיר לְלֹא ְקִהילָּה".

 BLOW DRY
/ נורית כהנא
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בְַּתֲחנַת ָהַרכֶּבֶת ַהּתְַחּתִית ווֶֹטְרלּו
לֹא יְִהיֶה נִצָּחוֹן עַל נַּפוֹלֵיאוֹן ָהעֶֶרב.

ַהּתֲַחנָה עֲמוָּסה בֲַּהמוֹנֵי עוֹבְִדים יְגֵעִים
ִמכָּל סוּג ִמין וְצֶבַע,

ַהּמְַמּתִינִים עֲיֵפִים וּמוּבִָסים
לַָרכֶּבֶת ַהגּוֶֹאלֶת ַהבַּיְָתה.

ים צְֻהבִּים ִּ ַרק עוֹבֶֶדת-ַרכֶּבֶת בְַּמד
עוֹבֶֶרת בֵּינֵיֶהם כְִּמנַצַַּחת לְלֹא עוְֹרִרין,

וַּמְרִחיָקה ֶאת כֻּלָּם ֵמַהּפַס ַהצָּהֹב:
Mind the gap

וּכְֶהְרגֵּלִי,
ֲאנִי בּוֶֹהה בְּכָל ֵאלֶּה ֵמַהצַּד וְתוֶֹהה,

כַּּמָה ָהיִיִתי צִָריךְ ַאַחת כְּזֹאת
בְּכָל ּתֲַחנַת ַחיִּים בָּּה ָהיִיִתי,

בַּגְּבוּלוֹת ַהּמְֻטׁשְָטׁשִים ׁשֶל ָהעוֹלָם ַהזֶּה.

לֹוְנדֹון
/יצחק גוילי
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עַל ִמְרּפֶֶסת ַהגַּג לְַהׁשְִקיף עִם כּוֹס יַיִן
בַּ Isle of Dogs ַקוֵּי ִמְתָאר דּוֹלְִקים 

לִים. בּוֹלְִטים כְּמוֹ אוֹת ַקיִן ָּ עַל ִמגְד
ְִקים. צְִריִחים בַּחֹׁשֶךְ ִמְתנַׁשּ

ְנוֹת, גְּרוֹנָן נִַחר ֲאֻרבּוֵֹתיה ְמעַׁשּ
ֵק לִי לָזוּז. ַקר. לֹא ִמְתַחׁשּ

צִלְלֵי ָהעִיר נוְֹטפִים כְִּדבַׁש נִגָּר
לוֹנְדוֹן בְּלוּז.

ֵאֵרד ֶאל ַהּתְַחּתִית ׁשָם ַהקְּרוֹנוֹת עָפִים
ֵמֲאפֵלָת ַהּמִנְָהרוֹת ֶאל נֵיאוֹן ּתֲַחנָה 

בְּזוּג ֵראוֹת בְַּרזֶל ֵהם ׁשוֲֹאפִים נוֹׁשְפִים
עוֹד יָם ָאָדם ֶאל ּתוֹךְ ְקָרבֵי ַהּמְכוֹנָה.

ֵריַח ַאלִּימוּת כְּבוּׁשָה בְָּרצִיפִים
ַאְדֵרנָלִין בְּצִּפְֹרנֵיָה ָאחוּז

ֲאִרי ּפוֵֹרץ סוּגָר בְָּרחוֹבוֹת ַהצְּפוּפִים
לוֹנְדוֹן בְּלוּז.

ֶאֱחצֶה ֶאת London Bridge  וּפַעֲָמי ָהעִיָרה
ׁשָם Westminster כְּמוֹ נְֵמָסה בֵּין ֶהעָבִים

ַהִסיִטי ׁשִכּוָֹרה ֵמעֲָרפֶל וּבִיָרה 
וִים. נִבְצָר ֵמחֹׁשֶךְ לְַסּתֵת ֶאת ַהּתָ

ָהעִיר חוֹגֶגֶת בְִּמחֹל לִילִית רוֵֹחׁש
ּפוּז בְַּדל ִסיגְָריָה עַל ִמְדֶרכֶת וְּקלִּפַת ּתַ

ַהכָּל ֻמּתָר, ַהכָּל יָכוֹל לְִהְתַרֵחׁש
לוֹנְדוֹן בְּלוּז.

ַהעִיר ַחּמָה וִּמְתנָׁשֶֶמת בְּבֻלְמוּס
אוֹטוֹבּוּס רוֵֹדף אוֹטוֹבּוּס רוֵֹדף אוֹטוֹבּוּס

חוּס עָמוּס ָהרוּס ָרמוּס ָּ ַהלַּיְלָה ַהזֶּה ד
There is absolutely no excuse

why I feel so confused and abused
ְָׂרף לִי ַהפְיוּז בְֶּאְמצַע ַהכְּבִיׁש נִש

לוֹנְדוֹן בְּלוּז.

לוּז  לֹוְנדֹון ּבְ
/ איה הוכשטט כהן
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ָעוֹן ִמׁשְּתַגֵּעַ בְֶּרבַע לְׁשֵׁש, ַהלַּיְלָה עוֹד בֶֹּקר ִהְמלִיט ַהׁשּ
וְָהאוֹר ְמַטְאֵטא ׁשִכּוִֹרים וְזוֹנוֹת וּמוֶֹחה עֲלָָטה בְַּמְטלִית.

ֲחלִיפָה ׁשֶל ַאְרָמנִי, ׁשְלֹׁשָה ֲחלִָקים, ׁשֶֶאת ְמִחיָרּה יֵׁש לִפְרֹעַ
ָמכוּר לִָרגּוּׁש ׁשֶל רוֹלֶַטת ׁשְוִָקים, הוּא כְּבָר ָרץ ֶאת ַהיּוֹם לְִקרֹעַ.

ׁשֵׁש וּׁשְלוֹׁשִים בְַּרכֶּבֶת ּתְַחּתִית, לַקָּרוֹן הוּא בְּקֹׁשִי נְִדַחק
ִׂים, ָהַרכֶּבֶת גּוֵֹמאת ֶמְרָחק. ׁשָם ַהיּוֹם וְַהלַּיִל ִמְתַחלְּפִים בְּלִי ֵמש

הוּא יוֵֹרד בְּ St. Paul ַהקּוִּרים בְּעֵינָיו נִפְַקִחים בְַּמבָּט ְמזֵה ָרעָב 
ם בְּעוְֹרָקיו ִמְתּפָעֵם בְִּמְקצָב ֶטֶרם ְקָרב. ָּ ִהלּוּכוֹ ֲחתוּלִי וְַהד

ם הוּא שׂוֵֹרד, בַּזִּיָרה גְּלְַדיָאטוֹר בּוֵֹדד, ָּ מוּל ְקַהל  ֲאלָפִים צְֵמֵאי ד
Young Professional’s ballade

 YOUNG
 PROFESSIONAL’S

 BALLADE
/ איה הוכשטט כהן

>
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ר, ָּ הוּא חוֹצֶה ֶאת ַהכְּבִיׁש וְנִבְלָע בְִּמִהירוּת בְּבִנְיָן ַהּמִדּוֹת ַהּמְֻהד
ר, ָּ כּוֹס ָקפֶה בֲַּחַטף וְגַם shoe-shine ָמִהיר, הוּא מוּכָן וְּמזֻּמָן לִַמְסד

ְלִיׁשִית הוּא יוֹצֵא לְאוּלַם ַהּמְִסָחר וִּמּתוֹךְ ַמעֲלִית בַּקּוָֹמה ַהׁשּ
זָזִית, בְִּהיְסֶטְריָה ׁשֵֶאין לָּה ָמָחר. ְּמוּתוֹ ֲאחוּזֵי ּתְ בּוֹ ַאלְפֵי בְּנֵי ד

ְוִָקים ּתֲַאוַת ֶרצַח יֵׁש בַּעֵינַיִם לִזְֵאבֵי ַהבְֻּרסוֹת, לִנְֵמֵרי ַהׁשּ
ם ְמלוֹא ָחפְנַיִם. ָּ ָהעוֹלָם הוּא בֵּיבָר, ֵהם ָרצִים ֶאל ַה kill לוֹגְִמים ד

ָרקוֹנִים יוְֹרֵקי ֵאׁש ִמּתְַמִרים בְּעָׁשָן ַאְסְטָרֶטגְיָת ְקנִיָּה עְַרמוִּמית ְּ ד
ֵהם רוֹכְׁשִים וּמוֹכְִרים, ַחי צוֵֹמַח דּוֵֹמם, בֵּין ַטלְפֵי כַּלְכָּלָה עוֹלִָמית.

ְמעְַרבֹּלֶת נְִסעֶֶרת סוֹבֶבֶת עַל צִיר ׁשֶַהזְָּמן בָּּה ִמלֶּכֶת עוֵֹמד,
Young Professional’s ballade

ִׂיַחת ֶטלֶפוֹן  י ֶרגַע נוֹפְלִים, בְּכָֹחּה ׁשֶל ש ֵּ עוֹלָמוֹת נִבְָרִאים - ִמד
ָמָסכִים ְמַרצְִּדים יָם ֵמיָדע בִּזְִריָמה, עֵת עָׁשִיר ׁשוּב הוֹפֵךְ לְַדלְפוֹן 

ֶאצְבָּעוֹת עַל ִמְקלֶֶדת חוְֹרצוֹת גּוָֹרלוֹת כְֶּאבֶן ׁשֶיֵּׁש לָּה הוֹפְכִין
וּמוָּסר ַהכְּלָיוֹת וּנְִקיפַת ַהּמַצְּפוּן ֻמׁשְלָכִים ׁשוּב לְבִיב הׁשוֹפְכִין.  

ְרוִינְִסִטית ֲחָדׁשָה! ָּ ָאָדם-ַחיָּה, ִהּשְָרדוּת ֲחזִָקים, ֵאבוֹלוּצְיָה ד
יֵָרֵמס – ַמקָּק בְֶּרגֶל עֲנִָקים, ִאם ֱאנוֹׁשִי, הוּא ַאךְ יַפְגִּין ֻחלְׁשָה.

כְּבָר ֲחצוֹת, ַאךְ כָּל עוֹד בָּעוֹלָם ְמַמְסֶחֶרת עוֹד בְֻּרָסה בּוֶֹדֶדת ַחיָּה
ל עוֹד לָרוּץ, לַעֲמֹד עַל דּוּכָן, לְנַצֵַּח עַל עוֹד ַאׁשְלָיָה. ָּ לֹא יְֶחד

חוֹזֵר ַהבָּיְָתה, ֵמעַצְמוֹ סוֹלֵד, ַרק לְַהְתִחיל עוֹד יוֹם, צַיָּד נוֵֹדד
Young Professional’s ballade
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ָהעֲָרפֶל ָהַרךְ ׁשֶל
לוֹנְדוֹן
ם ַּ נְִרד

לְקוֹל ׁשִיַרת יוֹנִים הוִֹמיָּה.

בֲַּחלוֹמוֹ,
ִקְרעֵי עֲנָנִים ֲאפִֹרים

ֵמעַל בָּּתֵי ּתְַמחוּי
ְִּמעָה. ַמזִּילִים ד

ָהעֲָרפֶל ָהַרךְ ׁשֶל
לוֹנְדוֹן

נָמוֹג
ֶֶמׁש ָהעוֹלָה בְּחֹם ַהּשׁ

וְעִּמוֹ ֶחזְיוֹנִי ַהצָּעִיר
- עַנְנֵי נוֹצָה

ְמלַּטְפוֹת ַרקּוָֹתיו
ַק כְּנָפַיִם לְבָנוֹת. בְַּמּשׁ

ָהעִיר ִמְתעוֶֹרֶרת.

ָהִעיר ִמְתעֹוֶרֶרת 
/ רחל בכר
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ָהעֲָרפֶל ׁשֶל ׁשֵׁש בַּבֶֹּקר
לוֹנְדוֹן יוֹם ָקִריר

בְּנֵי ָאָדם ָרצִים לַָרכֶּבֶת
ּתֵר בְּבֵיִתי וֲַאנִי ִמְסּתַ

לֹא יַָדעְּתִי כְּׁשֶָהיִיִתי יֶלֶד
ׁשֶכָּךְ ִמְתנֵַהל ָהעוֹלָם

ֹ כָּל ָאָדם, חוֵֹטף ָמה ׁשֶבָּא לו
כָּל ֶאָחד, חוֵֹטף וְנְִמלַט

ָהעֲָרפֶל ׁשֶל לוֹנְדוֹן,
ְמַסּמֵא ֶאת בְּנֵי ָהָאָדם

ֶֶמׁש מוֹפִיעָה ּפֹה וּכְׁשֶַהּשׁ
כֻּלָּנוּ ָאז ָרצִים לַיָּם

וֲַאנִי ֵמת ִמּפַַחד
ׁשֶּמִיׁשֶהוּ יִפְגַּע עַכְׁשָו

ְֵׂדה ַהקְָּרב לֹא ּפֹה זֶה לֹא ש
ֲאבָל ַהּמַבָּט עוֹד יִכְַאב

בְּכָל ּפַעַם ׁשֶּמְטוֹס נוֵֹחת בְּבֶן גּוְּריוֹן ֲאנִי נִׁשְבֵּיִתי
, יָׁשָר לִזְרוֹעוַֹתי כְּמוֹ ׁשֶָאז נַָחּתְ

ְִׂרים, לֹא, אוּלַי לֹא ֵמבִין וֲַאנִי כְּמוֹ ֶאָחד בֶּן עֶש
ֵָאר לָעַד. ׁשֶכָּל ָמה ׁשֶעַד עַכְׁשָו, יִּשׁ

ּתֵר בַּבַּיִת וֲַאנִי עוֹד ִמְסּתַ
חוֹׁשֵׁש ִמּמָה ׁשֶּמְִתָאֵרעַ בַּחוּץ

לוֹנְדוֹן עוֹד ְקפוָּאה ִמקֹּר
וֲַאנִי עוֹד ַמְמּתִין לְׁשִּפוּר

בְּכָל ּפַעַם ׁשֶּמְטוֹס נוֵֹחת בְּבֶן גּוְּריוֹן ֲאנִי נִׁשְבֵּיִתי
, יָׁשָר לִזְרוֹעוַֹתי כְּמוֹ ׁשֶָאז נַָחּתְ

ְִׂרים, לֹא, אוּלַי לֹא ֵמבִין וֲַאנִי כְּמוֹ ֶאָחד בֶּן עֶש
ֵָאר לָעַד. ׁשֶכָּל ָמה ׁשֶעַד עַכְׁשָו, יִּשׁ

ב לֹוְנדֹוִני  ָ ַמּשׁ
/ מיכאל דקל
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לִפְעִָמים ֲאנִי נְִהיֵית ְקצָת עֲצוּבָה
ְָׂרֵאל בַּּמֲַחׁשָבָה ַהּמִׁשְּפָָחה ְרחוָֹקה וְיִש

ְִׂמיכָה ִמְתגּוֹנֶנֶת ֵמַהכְּפוֹר ִמּתַַחת לַּש
ְמצִיצָה ֵמַהַחלּוֹן וּמוּלִי עוֹד יוֹם ָאפֹר

וּכְׁשֶַהגַּעְגּוּעַ
חוֹצֵב בִּי עְֶרגוֹנוֹת
ֲאנִי נִזְכֶֶּרת בַּּמָקוֹם

ׁשֶּמֵצִיף בִּי זִכְרוֹנוֹת
ֲאנִי ַחיֶּבֶת לְבַקֵּר ׁשָם,

זֶה בּוֹעֵר בַּעֲצָמוֹת
גַּן עֵֶדן עֲלֵי ֲאָדמוֹת...

Primark
When everything seems so dark

ֲאנִי נִכְנֶֶסת, עוֹצֶֶרת וְַרק ַמְקׁשִיבָה
עוֶֹמֶדת בַּצַּד, ׁשוַֹמעַת עִבְִרית ֲאהוּבָה  

וִּמְתַמלֵּאת ּתְִקוָה!

יֵׁש לִי ֲחבֵָרה ׁשֶָהיָה לָּה יוֹם ֻהלֶֶּדת
י ְמכֻבֶֶּדת ֵּ ִהיא ִהזְִמינָה ֶאת כֻּלָּם לְִמְסעָָדה ד

לוַּח וְֵאין ׁשָם יְָרקוֹת ָּ ֲאבָל ָהאֹכֶל ׁשָם ד
ׁשִקְַּרּתִי וְָאַמְרּתִי "ָמָחר יֵׁש לִי בְִּדיקוֹת"

וְַאֲחֵרי ָהֲארוָּחה  
בָּּה לֹא ָאכַלְּתִי כְּלוּם

נִזְכְַּרּתִי בְָּמקוֹם
ַמּמָׁש אוֹצָר גָּלוּם

ֲאנִי ַחיֶּבֶת לְבַקֵּר ׁשָם,
זֶה בּוֹעֵר בַּעֲצָמוֹת

גַּן עֵֶדן עֲלֵי ֲאָדמוֹת...

Golders Green
To British food you are my vaccine

ֲאנִי נִכְנֶֶסת אוֹכֶלֶת וְַרק ַמׁשְִמינָה
דּוֹפֶֶקת פָלָאפֶל, ּתָבִיא עוֹד ָמנָה!

עִם ְטִחינָה ַהיּוֹנָה

י ָחבִיב ֵּ יָצָאִתי לְֵדיְט עִם בָּחוּר ד
הוּא ָהיָה ְמנֻּמָס כָּזֶה בְִּריִטי ָאִדיב

הוּא לִוָּה אוִֹתי ַהבַּיְָתה בְּתֹם ָהֲארוָּחה
וְׁשַָאל ֵאיךְ ָהיָה לִי - ָאז ָאַמְרּתִי בְּבְִטָחה:

"ַקח אוִֹתי ג'וֹן ֲאנִי ׁשֶלְּךָ!"
ָאז הוּא נַָתן לִי נְׁשִיָקה ׁשֶל ַרכִּיכָה

זוֹ לֹא בְִּדיָחה!!!!

ָהלַכְּתִי לְבֵית ַחבָּ"ד
ַהלַּיְלָה לֹא ֶאׁשַן לְבַד

ֶׂפֶת וּבְלִי בּוּׁשָה צָָדה ֲאנִי נִכְנֶֶסת, חוֹש
גֶּבֶר ָחִתיךְ ׁשֶלַָּמד בְּאוְֹרט בְָּראוָּדה

הוּא נְִרֶאה בֹּעַז ְמפַאוָּדה!!

יַָדעְּתִי ִמיָּד ׁשֶהוּא ָהֶאָחד
ּמָה וְׁשֶּמְלֶאכֶת ַהִחּפוּשׂ ׁשֶלִּי ּתַ

כְּׁשֶהוּא ִהצִּיעַ ֶאְתמוֹל
ׁשֶּמָָחר נֵלֵךְ לֱֶאכֹל...

ׁשָוַאְרָמה

 PRIMARK
/ שחר שמאי



"הקברט היהודי בלונדון" הוא קבוצת תיאטרון עצמאית 
שפועלת מאז 2016 במטרה להביא לבמה צדדים שונים של 
ההוויה והתרבות היהודיות, בין היתר באמצעות מוזיקה 
וסאטירה, וכן לעודד שיח משותף בין אמניות ואמנים בני 

כל הדתות.
 

אנחנו מודים לשותפים שלנו שתומכים בעשייה של הקברט 
היהודי. במידה ואהבתם והתחברתם לתכנים שלנו, אנחנו 
מזמינים גם אתכם לתמוך בעשייה שלנו כדי שנוכל להמשיך 

לייצר תוכן אמנותי איכותי.
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