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 העפלהשירי חיים חפר: 
 

 1בין גבולות
 

ךְּ, רֶּ ֹלא ּדֶּ ין ָהִרים, לְּ בּולֹות, ּבֵּ ין ּגְּ  ּבֵּ

י ּכֹוָכִבים  ילֹות ֲחׂשּוכֵּ לֵּ  –ּבְּ

ף, רֶּ ִלי הֶּ ִחים, ּבְּ ל אַׁ ֶּ יָּרֹות ש  ַׁ  ש 

ּוִים. לַׁ ת ָאנּו מְּ דֶּ ּמֹולֶּ  לַׁ

 

ךְּ   –ָלעֹוָלל וְָּלרַׁ

ח. ּתַׁ ה ִנפְּ ָעִרים ּפֹ ְּ  ש 

ן  ּזָקֵּ ךְּ וְּלַׁ ּמָ  –לַׁ

ן!ָאנּו פֹּ  ת ָמגֵּ  ה חֹומַׁ

 

חַׁ  ין ּפֹותֵּ ר ָסגּור, אֵּ עַׁ ַׁ ּ ש   –ִאם הַׁ

ץ. ר וְִּנּתֹ ּבֹ ְּ ר ִנש  עַׁ ַׁ ּ ש  ת הַׁ  אֶּ

, חַׁ ּגֵּ נַׁ צּוָרה נְּ ל חֹוָמה ּבְּ  ּכָ

ֹרץ. ִחיב וְִּנפְּ רְּ ק נַׁ דֶּ  וְָּכל סֶּ

 

 ...ָלעֹוָלל 

 

ר. עַׁ ל צַׁ ִכי וְּאַׁ ל ּבְּ יָָּרה, אַׁ ַׁ  ש 

ן רֹוִעי, ָסב ָזקֵּ ל זְּ ן עַׁ עֵּ ָ ּ  ִהש 

סָּ  ֶּ ם ָלזֶּה ש  רּגַׁ עַׁ ַׁ ּ ש  ת הַׁ ר אֶּ  גַׁ

ם! ּלֵּ ִ ל ָנָקם וְּש  ֶּ  יֹום יָבֹוא ש 

 

  ...ָלעֹוָלל 
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 למרחקים כי נפליגה 
 

ִליָגה פְּ י נַׁ ים ּכִ ּקִ חַׁ רְּ ּמֶּ  לַׁ

ֲחֹבק. ים נַׁ ּלִ  יָם וְּגַׁ

ּזֶּה, ב הַׁ רֶּ עֶּ , ּבָ ש  ל ֹחדֶּ ר ָנא ּכָ ּכֹ  ִנזְּ

ג. ּגֹ חְּ  ּכֹוס יִַׁין ָנִרים וְּנַׁ

 

ִני פֵּ ְּ ּ ש  כַׁ יָּם יְּ ם הַׁ  ִאם ּגַׁ

ם  סֶּ קֶּ ק ּבְּ חַׁ רְּ ת, –מֶּ ּפַׁ  ֹלא ִאכְּ

ֹזר חְּ ד אֶּ לֶּ חֶּ ּבַׁ ֶּ חֹוִפים ש  ל הַׁ  ִמּכָ

ָחד. יָָּקר ָהאֶּ חֹוף הַׁ  לַׁ

 

ִיךְּ  ָפתַׁ ׂשְּ ִקיעֹות ּבִ ְּ ם ש   ֹאדֶּ

ִחּנֹו. ב ּבְּ לֵּ בְּ לַׁ ךְּ מְּ חֹוקֵּ  צְּ

חֹוף  ל הַׁ ה עַׁ ּכָ חַׁ אי מְּ וַּׁדַׁ ּתְּ ּבְּ  –אַׁ

ִיךְּ ָאבֹוא. לַׁ י עֹוד אֵּ ּכִ  חַׁ
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 רותי

 
רֶּ  ּכֶּ זְּ א מַׁ ל נֹוׂשֵּ ל ּגַׁ  תִלי ּכָ

חֹוף,  ִית, ִמן הַׁ ּבַׁ  ִמן הַׁ

י ִצים יְּפֵּ י עֵּ ת-ִמּנִ רֶּ ּמֶּ  צַׁ

ת ת ּבַׁ כֶּ ּלֶּ ַׁ ב ש  הַׁ  ֲחלֹוף.-ּוזְּ

 

ּוִטי  ִפיָנה, וָש  ִאי, סְּ ׂשְּ   -ִהּנָ

ּסּוִפים; ּכִ ים הַׁ ּבִ  ָמה רַׁ

ָמּה רּוִתי,  ְּ ֲעָרה יֵּש  ּוש   ִלי נַׁ

חֹוִפים. ה הַׁ ּלֶּ אֵּ ה ּבְּ ּפָ צַׁ ּמְּ  הַׁ

 

ִים מַׁ ָ ּ ש  יָה ּכַׁ ינֶּ כֹול עֵּ  ּתְּ

ָהָבה.מַׁ  ּלֶּ ָטּה ּכַׁ  ּבָ

ִים ָפתַׁ ְּ ׂשּ י הַׁ ּתִ קְּ ַׁ ךְּ ָנש   לּו אַׁ

ֲהָבה ה ֹזאת אַׁ י מַׁ ּתִ עְּ  ָאז ָידַׁ

 

ת. קֶּ ִפיָנה חֹורֶּ ּסְּ ר. הַׁ עַׁ  סַׁ

ל.  ל ּגַׁ ל אֶּ ץ ִמּגַׁ ּפֵּ קַׁ  ּתְּ

ת קֶּ ם ִהיא צֹוחֶּ עַׁ י ִעם רַׁ לַׁ  אֵּ

ל. ּתַׁ לְּ ע ּתַׁ רַׁ פְּ  וְִּעם רּוחַׁ ִלי ּתִ
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 )זמר לספינה( שקיעה נוגה
 

ִקיָעה נּוָגה,  ְּ ל, ש  ֲעָרפֶּ ד ּבָ יָּם אֹובֵּ  הַׁ
דֹוָלה;  וְּדּוִמיָּה ּגְּ

ל, נּו ָהָאפֵּ ל ִסּפּונֵּ  ָהרּוחַׁ ָנח עַׁ
ֹון ָעָלה.  ּכֹוָכב ִראש 

 
ד גֶּ ת ִמּנֶּ בֶּ ּתְּ ִנּצֶּ  וְּאַׁ

ילֹות. ּלֵּ ָחִקים ּבַׁ ְּ ּ ש  י הַׁ ּולֵּ ש   ּבְּ
ד גֶּ ת ִמּנֶּ בֶּ ּתְּ ִנּצֶּ  וְּאַׁ

ֻחּלֹות... ִים ּכְּ ינַׁ עֵּ ִחיּּוךְּ ּבְּ  ּבְּ
 

ב ִרי, רַׁ ִיךְּ;-ָנא ִזכְּ לַׁ ב אֵּ ָ ל ש   חֹובֵּ
כֹול, ְּ ִכי ּוש  ת ּבְּ דּופַׁ ִפיָנה רְּ סְּ  ּבִ
ִיךְּ, לַׁ נֶּת, אֵּ ּדֹ , יַׁלְּ יעַׁ  הּוא יַּׁגִ
ּכֹו... רְּ דַׁ ר ָיִאיר ּבְּ הַׁ ּסַׁ  וְּהַׁ

 
ים  ּקִ חַׁ רְּ ּמֶּ וְּעּו הַׁ אֹום ּגָ תְּ ד, ּפִ ִיל רַׁ ּלַׁ  הַׁ

ש  ִאיָלנֹות, חַׁ לַׁ  ּכְּ
ָחִקים  ְּ ּ ש  ע ּבַׁ תַׁ פֶּ ק לְּ לַׁ ד ִנדְּ  ּכֹוָכב ּבֹודֵּ

ִפינֹות. ּסְּ ר הַׁ זֵּכֶּ  לְּ
 

יִַּׁיךְּ  חַׁ ה, ָאחֹות, לְּ ּתֶּ ְּ ש   –אֶּ
זֶּל, רְּ ּבַׁ רֹות הַׁ דְּ ָבִלים, ִמּגִ  ִמּכְּ

ִיךְּ  ר ִחיּּוכַׁ ּכֹ זְּ  עֹוד אֶּ
ל. י ֲעָרפֶּ ילֹות ֲעטּופֵּ לֵּ  ּבְּ

 
ִני, ָלאֵּ ד ִיכְּ ּבֹודֵּ ת ָהִאי הַׁ  וְּעֵּ

יל, ִליגּו ִעם לֵּ י עֹוד יַׁפְּ ּסּופַׁ  ּכִ
נֶּת, ִהּנֵּ  ּדֹ רּו ָלךְּ: יַׁלְּ  ִני,וְֹּיאמְּ

ב ִיךְּ ָחזַׁר רַׁ לַׁ ּוב אֵּ ל...-ש   חֹובֵּ
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 שושנה 
 

ּנָה ַׁ ֹוש  ּנָה ש  ַׁ ֹוש  ּנָה ש  ַׁ ֹוש   ש 
ל ָעָנן א אֶּ ָ ח ִנׂשּ  ָירַׁ
ה ּנָ ַׁ ֹוש  ִיךְּ ש  לַׁ מֹוהּו אֵּ  ּכָ

יָטן ּפִ ִליג קַׁ יָּם עֹוד יַׁפְּ  ּבַׁ
 

ק ן ָחרַׁ רֶּ ּתֹ ר הַׁ  ָהָיה ָים סֹועֵּ
ק חַׁ ְּ ט וְִּנש  עַׁ מְּ ִפיָנה ּכִ ּסְּ טֹום הַׁ רְּ  חַׁ

ךְּ יֹוסְּ  ראַׁ ּבֵּ ּגַׁ ָין ִהתְּ ל ָהִענְּ ל ּכָ ה עַׁ  קֶּ
ר: ה ִזּמֵּ יז ּכֹ ּלִ ר עַׁ  וְּזֶּמֶּ

 
ה... ּנָ ַׁ ֹוש   ש 

 
ִרים עֹוד ּכֹוִסית ן הֵּ ה" ּדָ רֵּ ׂשְּ ֹלש  עֶּ ְּ "ש   ּבִ

ִחית ְּ ש  ּמַׁ ִפינֹות הַׁ ִגיחּו סְּ ע הֵּ תַׁ פֶּ  לְּ
ר ּדֵּ ּתַׁ , ִנסְּ יש  ֲעלֵּ ר: מַׁ ִני ָאמַׁ ךְּ ּדָ  אַׁ

ר: ה ִזּמֵּ יז ּכֹ ּלִ ר עַׁ  וְּזֶּמֶּ
 

ה... ּנָ ַׁ ֹוש   ש 
 

ֹאד ֲעלּוָבה  ָהיְָּתה ֹזאת ִפיגּוָרה מְּ
ִריִסין הּוָבא פְּ קַׁ ּגּוץ לְּ מּוִליק הַׁ ְּ ת ש   עֵּ

ר דֵּ ּגָ י הַׁ ֲחרֵּ ב אַׁ ַׁ ת ָיש  ם עֵּ ךְּ ּגַׁ  אַׁ
ר: ה ִזּמֵּ יז ּכֹ ּלִ ר עַׁ  הּוא זֶּמֶּ

 

ה... ּנָ ַׁ ֹוש   ש 
 

ּסֹוף יעַׁ לַׁ יִָּמים ִהּגִ ע הַׁ ּסָ  מַׁ
חֹוף יעּו לַׁ אָעה ִהּגִ 'ּמַׁ  ִסירֹות ִעם גַׁ

ל ש   רוְָּאז אֶּ עֵּ ּתָ ל ִאיש  ִהסְּ ה ּכָ ּנָ ַׁ  ֹוש 
ר ה ִזּמֵּ יז ּכֹ ּלִ ר עַׁ  וְּזֶּמֶּ

 
ה... ּנָ ַׁ ֹוש   ש 
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 אם בנמל קשה 
 

ע ת רַׁ ֶּ ש  יַּּׁבֶּ ה, ָאִחי, ִאם ּבַׁ ֶּ ָמל ָקש  ּנָ  ִאם ּבַׁ

ָעָרה  רּוחַׁ סְּ ל, לְּ גַׁ ָאה לְּ מֵּ ךָ צְּ ְּ ש  פְּ  –ִאם נַׁ

יל, ֲעֹבד יֹוָמם וָלֵּ , נַׁ ל יֵּאּוש   נּו, אַׁ

ֲעֹגן נּו ּתַׁ ִפיָנתֵּ יְּל. עֹוד סְּ סֵּ רְּ ל מַׁ מַׁ נְּ  ּבִ

 

א ָהֲעָזאזֵּל... ָ ָמל, ִיׂשּ ּנָ ם ּבַׁ ָ אֹות, ש  ָ ׂשּ  ּומַׁ

ֲעֹגן  נּו ּתַׁ ִפיָנתֵּ יְּל. -ּוסְּ סֵּ רְּ ל מַׁ מַׁ נְּ יָכן! ּבִ  הֵּ

ִלי סֹוף, ֲעֹבד ָיִמים ּבְּ , נַׁ ל יֵּאּוש   נּו, אַׁ

חֹוף. ִחים לַׁ ה אַׁ ֲעלֶּ נּו ּתַׁ ִפיָנתֵּ  עֹוד סְּ
 

 


