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שלומי שבן יוצר רוק ישראלי מלנכולי ,אך לא חסר הומור .אלבום הבכורה שלו 'שלומי
שבן'(אן .אם .סי )2000 ,זכה בתואר "תגלית השנה" במצעד גל"צ .2000
בשנים שחלפו מאז אלבום הבכורה שלו ,הקפיד שבן להשתתף במופעים איכותיים ,ויצר
שיתופי פעולה מעניינים עם מגוון אמנים ,מרמי פורטיס ועד להקת בת שבע.

שבן גדל בצפון תל אביב .הוא החל ללמוד לנגן בפסנתר עוד כשהיה ילד .שירים הוא כתב
כבר שהיה בן  .12הוא למד ב"תלמה ילין" במגמה קלאסית .בצה"ל קיבל מעמד של
מוסיקאי מצטיין ,אך השתחרר טרם הזמן וטס ללמוד פסנתר בלונדון .הוא בוגר בהצטיינות
יתרה ,של ה"רויאל קולג' " בלונדון וניגן כסולן עם הפילהרמוני בניצוחו של זובין מהטה .בין
היתר הקליט רסיטלים לתזמורת הרדיו של ברלין.
ב 2002-חבר שבן לערן צור במופע "הוא והוא" ,במסגרת פסטיבל "עושים אהבה"
בירושלים .שנה אחר כך ,עלה המופע לכמה הופעות בודדות גם בתל אביב וחיפה .באותה
שנה גם יצא עם רמי פורטיס במופע משותף בשם "מקרה פסנתר" .המופע זכה להצלחה
רבה ,ואף היה אחד הראשונים בארץ לצאת בדי.וי.די.
 2003יצר שבן עם אסף אמדורסקי את פסקול הסרט המצליח "האסונות של נינה" ,שם ביצעשבן את הלחנים של אמדורסקי.
ביוני  2004יצא שבן במופע משותף עם להקת בת שבעPianojunkyard" " ,שמו ,במסגרת
פסטיבל הפסנתר של אותה שנה .המופע הוגדר כ"מאולתר חלקית" .בהמשך אותה שנה
השתתף במופע "אבן גבירול פינת יהודה הלוי" ,יוזמה של ניצן זעירא .המופע הוקדש לשירת
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תור הזהב בספרד ,ושבן בחר לבצע במופע שיר של יהודה אלחריזי

לחיצה על הכפתורים הכתומים יעבירו לקישורים

ככה סתם  -שלומי שבן
מילים :ע .הלל
לחן :סשה ארגוב
יסה ,
ָכ ָכה ְס ָתם ְכ ִאּלו ְכלום ,נִ ְד ַח ְפנו ַל ְכנִ ָ
דֹוקטֹור ש .עצמון
ַעל ַה ֶד ֶלת ָשם ָכתוב ְ
לֹא ְב ַכ ָונָה ָל ַח ְצנו ַעל ַה ַעעֲמֹון
יצה .
ומיָד ִה ְר ַב ְצנו שָ ...כזֹאת ִר ָ
ִ
יאבאיה יאבאיהַ ,אל ִת ְשַאל ַאל ִת ְשַאל
שועל
ָכ ְך ִצוָה זאביק ,זאביק ַה ָ
נֹורא ְל ַש ֵחק הנדזאפ
ֶח ָמד ָ
ָכ ָכה ְס ָתם נ ְ
ָה ֶא ְק ָד ִחים ְטעונִ יםֶ ,ש ֶקט ְמ ֺס ָכן
ת' ַס ָער ִה ְת ַק ְפנו ֶע ַתע ִמן ַה ַףד
ָצא ָע ָשן
ַמיִ ם בֹו ִה ְש ְע ַר ְצנו ֶשי ָ
יאבאיה יאבאיה ...

ָכ ָכה ְס ָתם ִמעֹה ְל ָשם ,ת'פלחנו ַל ִגנָה ,
לֹא ָר ִאינו שום ֶא ָחדַ ,רק ַח ָמנִ יָה ,
ֹאשה ִק ַף ְרנו ַב ֵח ִצי ְשנִ יָה
ֶאת ר ָ
ֶע ַתע אֹוי ְז ַכ ְריָה ָרץ! ֵמ ַה ִענָה .
יאבאיה יאבאיה ...
ָכ ָכה ְס ָתם ָהיָה ְק ָצת ַחם ,
נִ ְמַאס ְכ ָבר ַה ִשעור
ֶאת ַה ֶש ֶמש ַצ ְדנו ָאז ַעל ְר ִאי ָשבור ,
עֹוצ ָצה ,וְ זֶה ָאסור
ַה ִכ ָתה ִה ְת ְ
מֹורה ַל ִףיור .
ַרנו ַל ֶ
אֹותה ֶה ְחז ְ
ָאז ָ
יאבאיה יאבאיה ...
שֹוט ְטנו ָלנו ִב ְש ֵדרֹות קק"ל
ָכ ָכה ְס ָתם ַ
ָשם ַבח ֶֹש ְך ִמ ְת ַל ֵחש זוג ַעל ַה ַס ְפ ָסל ,
יהם זחול נִ ְז ַחל
ֶאל ִמ ַת ַחת ַת ְח ֵת ֶ
אולי נִ ְב ַהל .
יחה ָק ַפץ ַהזוגַ ,
ַב ְף ִר ָ
יאבאיה יאבאיה ...
נֹורא ,
ֶח ָמדָ ,
נֹורא נ ְ
אֹויָ ,
מֹורה
אֹוי ,זֹו ִת ְר ָצה ַה ָ

קחי עוד ואלס
מילים :ליאונרד כהן
תרגום :קובי מידן
ֲלמֹות ֵחן ְּבוִינָה
יֵׁש ֶע ֶשר ע ָ
יֵׁש ַל ָמוֶת ָכ ֵתף ְּכ ֵדי ִל ְּבכֹות
יֵׁש ָסלֹון ִעם ֵמאֹות ַחּלֹונֹות בֹו
טֹונים ַה ֵמתֹות
וְּ יֵׁש ֵעץ ַל ִ

עֹוד ו ְַּלס ,עֹוד ו ְַּלס
עֹוד ו ְַּלס ,עֹוד ו ְַּלס
יח ְּב ֶר ְּנ ִדי וְּ סֹוף
הוא ְּב ַע ְּצמֹו ָבא ִל ְּנׁשֹף ֵר ַ
ַּלים
טֹובל ֶאת ְּזנָבֹו ַבג ִ
וְּ ֵ

וְּהאֹור ֶׁש ִנ ְּת ַלׁש ִמן ַהב ֶֹקר
ָ
ָל ְּריַת ַה ֶפ ַרח ֺה ַףב
ְּבג ֶ
ַאייַ ,איי ַ -אייַ -איי
ְּק ִחי עֹוד ו ְַּלסְּ ,ק ִחי עֹוד ו ְַּלס
ְּק ִחי עֹוד ו ְַּלס ִעם ַמ ְּחסֹום ַעל ִׁש ָניו

קֹונ ֶצ ְּר ִטים
אולם ֶׁשל ְּ
יֵׁש ְּבוִינָה ָ
ֺר ָסם
ָאמן ְּמפ ְּ
יך הוא ָ
ופ ְּ
ִ
ֺּלם ִה ְּׁש ַּת ְּּתקו בֹו
וְּ יֵׁש ָבר ֶׁשכ ָ
מֹותם
זֶה ַה ְּבלוז ֶׁש ִה ְּכ ִריז ַעל ָ

רֹוצה ָב ְּך
רֹוצה ָב ְּךֶ ,
רֹוצה ָב ְּךֶ ,
ֲא ִני ֶ
ַעל ִכ ֵסא ִעם ִעּתֹון ֶׁש ָגוַע
כוך ְּבסֹופֹו ֶׁשל ַה ֶע ַרח
תֹוך ְּ
ְּב ְּ
ַאה ָבה
ְּב ַח ְּדרֹון ְּב ִלי ִז ָכרֹון ֲ

יע
ַאך ִעם זֵר ֶׁשל ְּד ָמעֹות ִמי ַמ ִג ַ
ְּ
ָת ְּך ְּמ ַט ֵעס
ּתֹוך ְּּתמונ ֵ
ִמי ֶאל ְּ
ַאייַ ,איי ַ -אייַ -איי
ְּק ִחי עֹוד ו ְַּלסְּ ,ק ִחי עֹוד ו ְַּלס
גֹוסס
ְּק ִחי עֹוד ו ְַּלסְּ ,כ ָבר ָׁש ִנים הוא ֵ

יע
ָר ַח ֵה ִז ַ
ְּב ִמ ָחה ָבה ַהט ֵ
ִב ְּצ ָע ָקה ֶׁשל ְּע ִסיעֹות ַבחֹולֹות
איי ,איי-איי-איי
ְּק ִחי עֹוד ו ְַּלסְּ ,ק ִחי עֹוד ו ְַּלס
וְּח ְּב ִקי ֶאת ְּכ ֵת ָפיו ַהחֹולֹות
ְּק ִחי ַ

צֹוח ִקים בֹו
יֵׁש ַמ ְּר ֵּתף ֶׁש ְּט ָל ִדים ֲ
ָׁשם ִנ ְּׁש ַכב עֹוד ְּמ ַעט ִוְּנ ְּׁשּתֹק
ַריָה
הונג ְּ
ַב ֲחלֹום ֶׁשל נֵרֹות ֵמ ְּ
ובא ֶֹב ְּך ֶׁשל ֶע ֶרב ָמתֹוק
ָ

יך ָק ַׁש ְּר ְּּת ֶאל ַה ַף ַער
וְּא ְּר ֶאה ֵא ְּ
ֶ
ופ ְּר ֵחי ַה ְּש ָל ִגים
ֶאת ַהףֹאן ִ
ַאייַ ,איי ַ -אייַ -איי
ְּק ִחי עֹוד ו ְַּלסְּ ,ק ִחי עֹוד ו ְַּלס
אֹות ְּךַ ,אל ִּת ְּד ֲא ִגי
ָׁשרֶ :א ְּזכֹר ָ
עֹוד ו ְַּלס ,עֹוד ו ְַּלס
עֹוד ו ְַּלס ,עֹוד ו ְַּלס
יח ְּב ֶר ְּנ ִדי וְּ סֹוף
הוא ְּב ַע ְּצמֹו ָבא ִל ְּנׁשֹף ֵר ַ
ַּלים
וְּטֹובל ֶאת ְּזנָבֹו ַבג ִ
ֵ
וְּא ְּרקֹד ִא ְּּת ָך עֹוד ְּבוִינָה
ֶ
ָהר ִמ ְּׁש ַּת ֵע ְּך
ְּמ ֺח ָעש ְּלנ ָ
ינחֹון ִי ְּצ ַמח ֶע ֶרא
ָק ְּ
ַעל ִכ ְּת ֵפי י ִ
גופ ְּך
וש ָפ ַתי ִי ְּׁשּתו ַטל ִמ ֵ
ְּ
תֹוך ֵס ֶפר
ַפ ִׁשי ְּב ְּ
וְּא ְּקבֹר ֶאת נ ְּ
ֶ
ִעם ְּּתמונֹות ַמ ְּצ ִהיבֹות ֵבין ַד ָעיו
ָפ ְּי ָך ֶאת
וְּא ְּטבֹל ְּב ַמבול ֶׁשל י ְּ
ֶ
וְּה ְּף ָלב
ָׁשן ַ
ַה ִכנֹור ַהט ָ
ֵע
וְּעל ְּענֵי ָה ִרפוד ָהרֹוג ַ
ַ
ַל ְּב ֵרכֹות ֶׁשל ָענ ִַי ְּך ָאׁשוט
ַאייַ ,איי ַ -אייַ -איי
ְּק ִחי עֹוד ו ְַּלסְּ ,ק ִחי עֹוד ו ְַּלס
הוא ֶׁש ָּל ְּךָ ,כל ַה ְּשָאר ְּכ ָבר ָאבוד

מותק את אצלי בראש

שלומי שבן
מילים ולחן :בוב דילן
תרגום :שלומי שבן

אולי זֶה ַה ֶף ַבע ֶשל ַה ֶש ֶמש ֶש ָד ָהה,
ַ
עֹומד.
ומ ַכ ֶסה ֶאת ַהף ֶֹמת בֹו ֲאנִ י ֵ
ְ
ַאחר,
אולי זֶה ַמ ֶשהו ָב ֲאוִ יר אֹו ַמ ֶשהו ֵ
אֹו ֶש ַ
ַאת ֶא ְצ ִלי ָברֹאש.
ֲא ָבל מ ֶֹתקְ ,
ֲאנִ י לֹא ְמ ַח ֵעש ָצרֹות
ֲסיַ ,אל ִת ְד ֲא ִגי ,לֹא ֶא ְת ַחנֵן,
ַאל ִת ְכע ִ
אוכל ִל ְשכ ַֹח
וְ לֹא א ַֹמר ֶשּלֹא ַ
וְ לֹא ֶא ְז ַחל ,וְ לֹא ֶא ְב ֶכה
ַאס ִתיר ִמ ֵמ ְך ֶש ֵכן
וְ לֹא ְ
ַאת ֶא ְצ ִלי ָברֹאש
מ ֶֹתקְ ,

לֹומר ִמ ִּלים ְכמֹו ֵכן וְ לֹא
ֲאנִ י לֹא ְמ ַב ֵפש ִמ ֵמ ְך ַ
ָאנָא ָה ִבינִ יֵ ,אין ִלי ָמקֹום ִל ְקרֹא ָל ְך בֹו ָלבֹוא.
ְס ָתם ִה ְת ַל ַח ְש ִתי ִעם ַע ְצ ִמיְ ,כ ִאּלו ֵאין ִמי ֶשי ִַגיד ִלי:
ַאת ֶא ְצ ִלי ָברֹאש"
"מ ֶֹתקְ ,

עֹול ִמי ָסגור וְ ַצר
ֲא ִפּלו ֶשמ ִֹחי ָהזוי וְ ָ
ֵאיפֹה ָהיִ ית? לֹא ְמ ַשנֶה ִלי
אֹותי ְב ַצ ַער
וְ לֹא ֵמ ִציף ִ
עֹור ִרי ָמ ָחר
גַם לֹא ִא ְכ ַעת ִלי ֵאיפֹה אֹו ִעם ִמי ִת ְת ְ
ַאת ֶא ְצ ִלי ָברֹאש
ַרק ֶשמ ֶֹתקְ ,

יטי ָב ְר ִאי
ָפהַ ,ה ִב ִ
עֹור ִרי ָמ ָחר י ֶ
ָאז ְכ ֶש ִת ְת ְ
וְ לֹא ֶא ֱהיֶה ָשם ְל ִצ ֵד ְך ,לֹא ֶא ֱהיֶה ָקרֹוב ַאל ֺת ְפ ְת ִעי.
אֹות ְך ָצלול ְכמֹו ִמי
ַאת ,רֹוָאה ָ
ַרק ֶא ֱהיֶה ַס ְק ָרן ִאם ְ
תֹוך ָהרֹאש,
ֶש ָהיִ ית ֶא ְצלֹו ְב ְ
תֹוך ָהרֹאש.
ֶש ָהיִ ית ֶא ְצלֹו ְב ְ

החיים שלי טובים -שלומי שבן
מילים ולחן :רנדי ניומן
תרגום :שלומי שבן
ָליל
בוע ַלג ִ
ָס ְּענו ְּלסֹוף ָׁש ַ
ַא ִני נ ַ
בוע ִים ִא ְּׁש ִּתי ו ֲ
ִל ְּפנֵי ְּׁש ַ
אֹותה ִא ָּתנו
ירהֵ ,ה ֵבאנו ָ
רוזית ְּצ ִע ָ
ַׁשנו ָׁשם ְּד ִ
ָעג ְּ
ָרה ִא ָּתנוַ ,ב ַב ִית ֶׁש ָּלנו
ַע ְּכ ָׁשו ִהיא ג ָ
ַפה ֶאת ַה ִמ ְּס ְּדרֹון
ִהיא ְּמנ ָ
ַפה ֶאת ַה ַמ ְּד ֵרגֹות
ִהיא ְּמנ ָ
ַפה ֶאת ַה ָסלֹון
ִהיא ְּמנ ָ
ַפה ֶאת ַה ַּת ַחת ֶׁשל ַה ִּתינֹוק
ִהיא ְּמנ ָ
יעה ֶאת ַה ְּט ָל ִדים ָלחוג
ִהיא ַמ ִס ָ
יסה
עֹושה ֶאת ַה ְּכ ִב ָ
ִהיא גַם ָ
ילי ַּ -ת ְּק ִׁשיבו; ֵכן!
ִהיא ָכ ְּת ָבה ֶאת ַה ִשיר ַהזֶה ִב ְּׁש ִב ִ
ַא ִני ָע ִשינו ִמן ִטטול ַר ְּג ִלי ָק ָטן ִל ְּנוֵה ֶצ ֶדק
ַרק ֶא ְּתמֹול ִא ְּׁש ִּתי ו ֲ
ָק ַפ ְּצנו ַלגַן ַה ְּע ָר ִטי ֶׁשל ַה ָפ ָטן ֶׁש ָּלנו,
ׁשֹול ִחים ֶאת ַה ְּט ָל ִדים ֶׁש ָּל ֶהם ְּל ָׁשם
ֺר ָס ִמים ְּ
ַה ְּר ֵבה ְּמפ ְּ
עֹושה ִלי:
ַאחת ָ
ַג ֶננֶת ַ
אֹומ ֶרת לֹו
ֶלד לֹא ַמ ְּק ִׁשיב ַל ִמ ָּלה ֶׁש ֲא ִני ֶ
"יֵׁש ָלנו ָכאן ְּב ָעיָהַ ,הט ֶ
ֵע ַב ְּט ָל ִדים,
הוא ְּכמֹו ִב ְּריֹון ָק ָטן ,הוא עֹוג ַ
יבטות!"
ַאג ֶר ִס ִ
הוא ְּמ ַש ֵחק ִא ָּתם ֲא ָבל ָכלָ -כ ְּך ְּב ְּ
ַאחת,
ֶרגַע ַג ֶננֶתַ ,רק ְּׁש ִנטָה ַ
ָאזנ ִַים ֶׁש ִּלי ְּעקוקֹות אֹו ַמ ֶשהו,
אולי ָה ְּ
ַ
אולי ֲא ִני לֹא ֵמ ִבין ֶאת ַה ָש ָפה ָה ִע ְּב ִריתֵ ,כן
ַ
קֹול ֶטת ש -
ַאּת ַכ ִנ ְּר ֶאה לֹא ֶ
ְּ
טֹובים
ַה ַח ִטים ֶׁש ִּלי ִ
טוטה
טֹובים ,יָא ְּס ַמ ְּר ָ
ַה ַח ִטים ֶׁש ִּלי ִ
טֹובים
ַה ַח ִטים ֶׁש ִּלי ִ
ַה ַח ִטים ֶׁש ִּליַ ,ה ַח ִטים ֶׁש ִּליֵ ,כן

רוׁש ַל ִים ו...
אֹותנו ִמ ְּט ָ
ַרק ֶה ָע ֵרבָ ,ח ֵבר טֹוב ְּמאֹוד ֶׁש ָּלנו ָבא ְּל ַב ֵפר ָ
יֹומ ִים אֹו ָכ ָכה ו -
הֹול ְּך ָלגור ֶא ְּצ ֵלנו ַ
הוא ֵ
וְּהכֹל,
הֹול ְּך ִל ְּסחֹב אֹותֹו ַל ָב ִרים ַ
ֲא ִני ֵ
הֹול ְּך ְּל ַס ֵדר לֹו ְּק ָצת קֹוק טֹוב ֶב ֱא ֶמת,
ֲא ִני ֵ
ֵאין לֹו ַה ְּר ֵבה ִמזֶה ֵמ ֵאיפֹה ֶׁש ֵהם ָב ִאים
וְּחמוד
וְּא ְּׁשּתֹו ֶׁשל ַה ָבחור ַהזֶהִ ,היא ָכזֶה ָד ָבר ָק ָטן ,חום ָ
ִ
אולי ֲא ִפּלו ֲא ִני ֶא ֵּתן ָלה ֵאיזֶה ניקנוק אֹו ְּׁשנ ִַים,
ַ
אֹומ ֶרת ַעל זֶה?
ַאּת ֶ
ַמה ְּ
רֹוצה ְּל ַס ֵער ָל ְּך ִסעור ָק ָטן; ְּּת ִני ִליְּּ ,ת ִני ִלי
ַג ֶננֶתֲ ,א ִני ֶ
ַא ִני ָע ִשינו ִטטול ָק ָטן
ַרק ַהב ֶֹקרִ ,א ְּׁש ִּתי ו ֲ
רוך
חֹופי ֵּתל ָב ְּ
ָק ָר ִתי ְּב ֵ
ֶקט ְּמאֹוד י ְּ
ִל ְּערֹוי ְּ
ֶקט ה ,Sea & Sun -
ְּב ִדטוקְּ ,ערֹוי ְּ
קֹומת ַה ֶע ְּנ ְּט ָהאוז,
ֵאיפֹה ֶׁש ָח ֵבר טֹוב ְּמאֹוד ֶׁש ָּלנו ַמ ְּח ִזיק ְּב ִמ ְּק ֶרה ֶאת ַ
ֶפןֵ ,כן
ָאביב ג ֶ
וְּה ֵשם ֶׁשל ֶה ָח ֵבר ַהחֹוב ַהזֶה הוא ַ -מר ִ
ַ
יכת ֵעץ אֹו ַמ ֶשהו,
וְּד ַב ְּרנו ַעל ֵאיזֶה ֲח ִת ַ
ָׁש ְּבנו ָלנו ִ
יַ
אֹוה ִבים
וְּעל ְּע ַס ְּנ ֵּת ִרים ֶׁש ְּשנֵינו ֲ
ַ
ָאמר ִלי
ַאגיד ָל ְּך ַמה הוא ַ
ָאמר ִלי? ֲא ִני ִ
יֹוד ַעת ַמה הוא ַ
וְַּאּת ַ
ְּ
"ׁשלֹוםֲ ,א ִני ָעיֵף,
ָאמר ִליָ ,
הוא ַ
קופה"ֵ ,כן
ָר ַח' ִל ְּת ָ
ַל ֵדי אֹור ַהט ֵ
ַאּתה ֶאת 'י ְּ
ִּת ַפח ָ
רֹוצים ִׁשנוי?
ִ
טֹובים
ַה ַח ִטים ֶׁש ִּלי ִ
טֹובים!
ַה ַח ִטים ֶׁש ִּלי ִ

פרימה/דורי מנור
ָאדם ָל ִׁשיר ִׁשיר ֶע ֶרש ְּל ַע ְּצמֹו?
יך ָיכֹל ָ
ֵא ְּ
ָאדם ְּל ַה ֲא ִמין ֶׁשהוא ְּל ַבד?
יך ָיכֹל ָ
ֵא ְּ
ּתֹוך ַמ ְּר ָבד,
ַלדותֹו ְּכמֹו חוט ִמ ְּ
ָאדם ִנ ְּפ ַרם ִמט ְּ
ָ
טוכל ְּל ַה ְּר ִדימֹו.
וְּ ֵאין ָד ָבר ַב ֶח ַבע ֶׁש ַ
ילנָה אֹו ַמ ְּד ִריד,
ַפׁשֹו ְּל ִו ְּ
נֹוס ַע ְּבנ ְּ
ָאדם ֵ
ָ
ֲר ָבה ֵמ ַע ְּצמֹו,
ומע ָ
ָצפֹונָה ֵמ ַה ְּז ַמן ַ
מֹוריד ַלוְּ ִריד,
ומ ְּפ ִליג ִ
גֹונדֹולֹות ַ
ָאדם בֹונֶה ְּ
ָ
טוכל ְּל ַה ְּר ִדימֹו.
וְּ ֵאין ָד ָבר ַב ֶח ַבע ֶׁש ַ
יצד ָה ְּי ָתה
פוך ָל ָבן הוא ִמ ְּת ַכ ֶסה ,וְּ ָחׁש ֵכ ַ
ְּב ְּ
חֹופה ֶאת ַה ִמ ָחה,
כֹור ַעת וְּ ָ
ִאמֹו ַע ְּכ ָׁשו ַ
וְּׁשֹומ ַע ֶאת ַע ְּצמֹו,
ֵ
הוא ָׁשר ֶאת ִׁשיר ָה ֶע ֶרש
טוכל ְּל ַה ְּר ִדימֹו.
וְּ ֵאין ָד ָבר ַב ֶח ַבע ֶׁש ַ

