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החיים מתחילים לנגן
אביתר בנאי

כשאני מפסיקה לנסות שלא יכאב לי
כשאני מקבלת את זה שהכל זז תמיד
כשאני באמת מקבלת את זה
החיים מתחילים לנגן

מכור

אני מכור
מכור למה אומרים עליי
לזרים לאוכל כאב כבוד כסף סיגריות משקה חריף
איי איי מכור אליי
תן לשכוח שאני ריק שמתים שזקנים חולים משוגעים
תן לשכוח שמפחיד שבודד שחולף הכל חולף
אני מכור כי אין שליטה בלתי נסבל חסר אונים
מול מה היה מול מה יהיה
גם על הרגע הזה אין לי שליטה אין תפיסה אין שליטה
על פעימות הלב האוויר שאני נושם
מחשבות מחשבות כמה רעש במחשבות
הפחד
החושך
סוגר אותי
את השיר שעולה
הכעס
שפוצע
עוצר בצד
מוכן לוותר
חסר אונים מול הילדים והעתיד והרחוב שבתוכם חולף
והספקות הכפירה שעוברים בירושה
הזיכרונות הסרטים הסודות השמורים
והלב שקפא שנסגר לא סלח לא נפתח ונשבר
אז מה אני עושה עם זה ,שוב בורח שוב עוזב
או מסכים להיפתח לדבר לחבק לשחרר
נותן מקום לאהבה אולי בפעם הראשונה
אני חי אני נקי אני אחד
כמה שקט
לא לבד
נושם לאט
אוויר נקי
הנצח הזה הוא חולף

הסיפור הזה

כיתה ב' שעה אחת
מפתח לצואר פותח אמ.טי.וי ומחכה
בנגב חם כל כך חם
אבא ואמא עובדים
הבית ריק עכשיו אני לבד
ומשהו רוחש בתוכי
משהו זועק למגע
אמא כואב לי
כיתה ט' בנים בנות
מוזיקה באוזניות שדות מדבר חולפים ריקים
בנגב חם תמיד חם
בוגדת היא בך
נסגר הלב בפעם הראשונה
ומשהו רוחש בתוכי
משהו זועק למגע
אמא כואב לי
הסיפור הזה אני רואה דרכו
וצועק את זה ובוכה
ותדעי את זה עליי
אהובת חיי
שנים בתל אביב
מעשן על הבמה
זרות מזרון חדר שינה
ולח בעיר כל כך לח
אמא אני רחוק
אין מקום אין אהבה
משהו בועט בתוכי
משהו נפתח למגע
אמא כואב לי כמה כואב לי
הסיפור הזה אני רואה דרכו
ולוחש את זה ובוכה
ותדעי את זה עליי
אהובת חיי

ילדה אישה

נערות עומדות בטרמפיאדה
עם תיק לכמה ימים
על הגב
למצוא פינה בכנרת
את יורדת מהאוטו
מצטרפת אליהן
אני נותן גז
פותח חלון
שותק
רציתי למנוע ממך לכאוב
מנעתי ממך לחיות
סעי בתי
סעי אהובתי
את על החול החם
בסירה
והים מנגן אותך
את השיר שלך
והלב נפתח
חלון פתוח שיער ברוח
משהו נגמר
ילדה אישה
נבהלת מעצמה
נוסעת רחוק
לצחוק למחוק
לומדת לחיות
את לא לבד
אף פעם לא לבד

מזמור לדוד

ִמזְ מֹור לְ דָ וִ ד יְהוָ ה ר ִֹעיֹ ,לא ֶא ְח ָסר.
ל-מי ְמנֻ חֹות יְנַ ֲהלֵ נִ י.
ִּבנְ אֹות ֶּד ׁ ֶשא ,יַרְ ִּב ֵיצנִ י ַע ֵ
י-צדֶ ק ,לְ ַמ ַען ׁ ְשמֹו.
נַ ְפ ׁ ִשי יְׁשֹובֵ ב יַנְ ֵחנִ י בְ ַמ ְע ְּגלֵ ֶ
י-א ָּתה ִע ָּמדִ י.
ֹלא-אירָ א רָ ע ִּכ ַ
ִ
י-אלֵ ְך ְּבגֵ יא ַצלְ ָמוֶ ת,
ַּגם ִּכ ֵ
ׁ ִשבְ ְטָך ִּומ ׁ ְש ַענְ ֶּתָךֵ ,ה ָּמה יְנַ ֲח ֻמנִ י.
ַּת ֲערְֹך לְ ָפנַ יֻ ׁ ,שלְ ָחן נֶ גֶ ד צֹרְ רָ י
ּכֹוסי רְ וָ יָה.
ֹאשיִ ,
ִּד ׁ ַּשנְ ָּת בַ ׁ ֶּש ֶמן ר ׁ ִ

רחמים

מסע של רחמים משיראז על גמל ושנה באוניות מסע
יעקב בנו ורחל אשתו אליהו הקטן וחנה השכנה
חתונה בחמסין בדרך לירושלים.
בכורה ומאיר נולדו כבר פה למאיר חנות ירקות בשוק
יצחק בנם הוא האבא שלי לומד משפטים עם כיפה בכיס
יורד לדרום בית משפט השלום
באר שבע תל אביב
הימלאיה ניו יורק
עד שפגשתי בך עטופה במעיל
אוצר בשלג
חופה בירושלים
אוצר.
רחמים משיראז יעקב ורחל אליהו הקטן וחנה השכנה
בכורה ומאיר ויצחק אבי את ואני ושמואל הקטן
אין פרט מיותר בדרך לחתונה הגדולה
באר שבע תל אביב
הימלאיה ניו יורק
עד שפגשתי בך עטופה במעיל
אוצר בשלג
חופה בירושלים
אוצר בשלג
אוצר.
חשבתי אבותיי הם בארט וליסה ג'ולייט לואיס וג'וני דפ
אל תקרא לי ישראל אל תקרא לי בנאי
כלום מאחורי מלפני ומצדדי
אביתר בן רחמים בן אברהם ושרה

כוכב

תן את ימיך
כמו טבעת יהלום
לא עוד עלה רועד
נצנץ למרחקים
אתה הכוכב היחיד בשמים
ולא כמו שהיה בעבר
היום אתה זוהר
זורם בעורקים
נצנץ למרחקים
בוהק לעולמים

לא רואה אותי

'תא לא רואה אותי
'תא צועק עליי
אתה אוהב אותי? 'תא לא אוהב אותי
אתה סתם אומר
'תא פוחד עליי
אני רוצה לבד
אין כאן אהבה
אלך למקום אחר
לא תראה אותי יותר
מחליף ת'בגדים זורק לפח
נולד חדש
אבא אהוב הלב נשרף
חבר ת'קו
'תא כל כך נכון אתה תמיד צודק
אני שונא אותך אני שונא
תחבק אותי
לא מאמין לך לא מאמין
אין כאן אהבה
אלך למקום אחר
לא תראה אותי יותר
מחליף ת'בגדים זורק לפח
נולד חדש
אבא אהוב הלב נשרף
חבר ת'קו
מחליף ת'בגדים זורק לפח
משתנה מתגלה
נולד חדש
אבא אהוב הלב נפתח
תתקלף תתקרב
חבר ת'קו

חיבורים

משוגעת התשוקה הזו
חושך או אור
אש וקור
כוח להשמיד או כוח להוליד
להחזיק את זה חזק
להרפות ולהיסחף
להשתולל לנשום עמוק
להרגיש את זה בפנים
חיבורים (אני יכולה לסמוך עליך?)
חיבורים (אתה רואה אותי?)
חיבורים (אתה אוהב אותי?)
חיבורים
חיבורים של אהבה
אש להבה
אפשר להיבלע
לא לראות מי שמולי
להפסיק לראות אותי
מפחדים מאהבה
לצאת מהחומה
פושט צורה
אוהב ומתרחק
צועק צוחק שותק
חיבורים (אני יכולה לסמוך עליך?)
מהבשר אל הבשר  /מהמגע אל המגע
חיבורים (אתה רואה אותי?) מהדמעה אל הדמעה
חיבורים (אתה אוהב אותי?) עושים דרך ,דרך הגוף
חיבורים

שיר חמלה

יש פה מנגינה בוא נקשיב נשיר אותה
כשנכנסתי לנגן לך בהוספיס
אני בכית ואתה גם
אני צעקתי למה עכשיו?
אתה אמרת בכאב שלך מונח הכאב של כל העולם
אבל
אם למותי אין סיבה אז אין סיבה לכלום
אם יש סיבה למשהו אז למותי יש גם
אם לשמש יש סיבה אם לאהבה
אם לחכמה לילדות ולחמלה
אני מוכן אני מוכן
יש פה מנגינה בוא נקשיב נשיר אותה
וראיתי ים של אהבה
וההורים החברים המסירות
ואותך אני ראיתי
ואותי
גיליתי בתוכי דיבור
גיליתי בתוכי תפילה
ואני רואה יופי
את העיקר ולא החסר
העונג בחיבוק
את צער הפרידה
הדלת לעולם גדול אחר שבא
את הנשימה של אהובתי בלילה
יש פה מנגינה בוא נקשיב נשיר אותה

שקט

הייתי רוצה את זה אחרת
תשובה אחת לכל השאלות
והיא
שקט
בין חרדה לאהבה
לוקח נשימה
שקט
נבהל ושוב נסגר
נושם ושוב נזכר
שקט מתקרב אלי
עולה וממלא במנגינה זוהרת
ואין מילים ללב נפתח
זה סוף ואין פה סוף
אני נגמר אני נולד אני
שקט
רוצה לתפוס ואין במה
פוחד ואין ממה
שקט
ענקים בלב מדבר לוחשים לי לותר
עומד בחדר בתפילה
מתוך הלב עולה שירה
במנגינה שותקת

מילים ולחנים אביתר בנאי
למעט :מכור ,רחמים ,שיר חמלה ,שקט – לחן אביתר בנאי ותמיר מוסקט
מזמור לדוד – מילים תהילים פרק כ"ג
כוכב – מילים ולחן אסף אמדורסקי
לא רואה אותי – לחן אביתר בנאי ודוד טסה
עיבוד והפקה מוסיקלית תמיר מוסקט
למעט :הסיפור הזה ,ילדה אישה ,חיבורים – עיבוד תמיר מוסקט ,איתמר ציגלר ואביתר בנאי
כוכב ,לא רואה אותי – עיבוד תמיר מוסקט ,איתמר ציגלר ,רועי חרמון ואביתר בנאי
שירה ,קולות ,גיטרה ,פסנתר אביתר בנאי
תופים ,תיכנותים ,קלידים וסאמפלים תמיר מוסקט
גיטרות ,בס וקולות איתמר ציגלר
סינטיסייזרים וקולות (כוכב ,לא רואה אותי) רועי חרמון
גיטרה ,מאווול וקולות (לא רואה אותי) דודו טסה
כינורות (מזמור לדוד) ניצן קאנטי
קולות (שקט) תום ארמוני
טכנאי הקלטה עמרי אמדו
טכנאי הקלטה ומיקס תמיר מוסקט
הוקלט ובושל באולפן Vibromonk East TLV
למעט :כוכב ,לא רואה אותי – הוקלט לייב באולפני פלוטו
טכנאי הקלטה פלוטו עומר זוסמן  /עוזר טכנאי גיא שביט ורועי ברזוביץ
מאסטרינג ארן לביא בTanTaTanTan Studios-
הפקה בפועל מירה נאור
צילום עטיפת אלבום מרים אלסטר
עיצוב גרפי סטודיו לי ותמר
שיווק דיגיטלי אביב לוסקי Digistage
להזמנת הופעות קדמא לייב – לילך זהר ניר kedmalive1@gmail.com
הפצה דיגיטלית נענע דיסק
מיתוג ותקשורת רותי מרום Rusty@mp1.co.il
office@playgroundartists.co.il
				
ניהול וייצוג בלעדי

תודה לתמיר מוסקט על הבית המוזיקלי שאנחנו בונים ביחד כבר כמה שנים.
על השיחות הכנות ושפע היצירה ,על הזכות לעבוד איתך ועל האמון שלך בי.
תודה לאיתמר ציגלר ולרועי חרמון אתם מוזיקאים נפלאים וחלק משמעותי
מהיצירה הזו.
לדודו טסה איזה כיף שזכיתי לכתוב איתך .כן ירבו.
לנדב פלד ,לאמוץ נחמני ,לבן עשב ,לקובי פלומניק ,אנחנו חבורה שכבר שנים
יוצרת ומופיעה ביחד ואני מודה לכם כל כך על כל הטוב הזה שאנחנו חולקים.
לדורון צברי על חברות ויצירה.
לילך היקרה ,יאללה בואי נעשה מלא מוזיקה בעולם ,רותי מרום תודה על החכמה
שלך אני לומד ממך הרבה.
תודה לאורנה ואפרת אחיותיי הנפלאות.
תודה למרים נאור ,לשירי מנשה על כל הטוב והדיוק והאיכות .על הדרך שאנחנו
עושים ביחד .בהצלחה לנו.
תודה מיוחדת ועמוקה לאוסי שילוח על  20שנה של שותפות ועשייה עצומה,
נדיבות ,יושר ומסירות אין קץ.
תודה למיכי יוספי ,לרב יעקב ורשבסקי ,לבני יעקב ולהילה דוידוביץ ,המורים שלי
שמדריכים אותי במבוכי נפשי.
תודה לחברים במדרשת זיו על התורה שאנחנו לומדים ביחד .מעיין צלול נובע בינינו.
תודה לילדים ולהורים שלי על הבית שאנחנו ,על הלמידה והריפוי שיש בביחד שלנו.
תודה לרות אשתי על האיזון הנפלא והמתחדש שיש ביננו .הריקוד הפלאי הזה.
את הטוב שלך אני מבקש.
תודה לאלוקים על השירים והכשרון ,על האנשים שמקשיבים ,על הכאב ,תודה על
הרפואה ,החיים והאהבה.
אני אוהב אותך.
אביתר

