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.12.10.20הקורונהממגפתנפטרקנזיהושע

12.10.20Raphael GAILLARDE/Gamma-Raphoישראל היום : צילום מתוך via Getty

1112.10.20כאן ששודרה חדשות , "פרידה מענק הספרות"בכתבה לצפייה הקלק 

(החדשההעבריתהספרותלקסיקון:מתוך)

https://www.youtube.com/watch?v=8dbZ6quoCak
https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00398.php






לצפייה בסרטקישור 

https://www.youtube.com/watch?v=rzfhZFFQkWM
https://www.youtube.com/watch?v=rzfhZFFQkWM




















אביתר בנאי: מילים ולחןאבא

אבא אני רוצה לעמוד מולך
ולהאמין שאתה אבא טוב

אבא אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי
ככה סתם אבא טוב

אבא אני רוצה להיות בטוח בכל ליבי
שלמסע הזה יהיה סוף טוב

שכל מה שאני עובר בדרך
יהפוך חולשה לעוצמה גדולה

אבא אני רוצה לחזור אליי
ולמצוא אותך שם איתי

אבא, במקור שלי אני טוב גמור
ושם אני מאמין בעצמי

יונתי בין חגווי הסלע
השמיעיני את קולך
חדש-תשירי לי שיר חדש

שיאיר ליבי ואת מיתרי

שלומי שבת: דורון מדלי   לחן: מיליםאבא

חבר אמר לי לכתוב שיר עליך, אבא
על כל מה שראיתי בפניך

על השלווה ללא מילים
הניחוחות והצלילים

הכול היה כל כך יפה בעיניך

זוכר את השבילים לבית הספר, אבא
את כל המנגינות מתוך החדר

כשהקשבת איך אני שר
עם המבט המאושר

והחיוך המתחבא בין שפתיך

על הדרכים שכה אהבת לטפח, אבא
אני הלכתי וניסיתי לנצח

ולא תמיד הבנתי איך
כי לא הכול הולך

אני שונה ממך אבל מאד כמוך

הבית הישן מזמן איננו, אבא
השתנינו, התקדמנו, עברנו

וממלאים את החסר
בפרצופים דומים יותר

למה שכל אחד חשב שחסר לו

על הדרכים שכה אהבת לטפח, אבא
אני הלכתי וניסיתי לנצח

ולא תמיד הבנתי איך
כי לא הכול הולך

אני שונה ממך אבל מאד כמוך

הזמן עבר ולא דיברנו, אבא
סלח לי, אבא

אתה שייך לי-לקח לי זמן כדי להבין 
כמו שאני שייך לך

כמו שאני אוהב אותך
בוא לא נשמור בפנים יותר ונדבר

אבא תרנגול  
אביב גפן: יהונתן גפן לחן: מילים

האם אתה רואה אותי
כשאני רואה אותך

האם אתה מבחין אצלי
בין עצב ושמחה

גרים באותו הבית
ורוצים לצאת מכאן

כל כך זרים וכל כך קרובים
איש גדול ואיש קטן

אבא תרנגול
איך אתה יכול

לא לשאול דבר
ולדעת את הכול

כמה גבוהה תהיה החומה
עד שלא יעבור בה שום שיר

כמה עוד זמן אתה חושב
שנשאר לנו להכיר

יצאנו אחד מתוך השני
אז למה שלא נדבר

כל כך לא רציתי אותך מורה
אני רציתי אותך חבר

...איך אתה יכול, אז אבא תרנגול

למה אני צריך לנחש
למה אתה מצפה

למה כל מה שיש לי לומר
מתפוצץ לי בתוך הפה

https://www.youtube.com/watch?v=Ibm-DP36Umo
https://www.youtube.com/watch?v=6Wtoiy3BqJw
https://www.youtube.com/watch?v=9aln3t3-Av0
https://www.youtube.com/watch?v=Ibm-DP36Umo
https://www.youtube.com/watch?v=6Wtoiy3BqJw
https://www.youtube.com/watch?v=9aln3t3-Av0
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בקישורכפר הנוער אלוני יצחק  " התיק השחור"סיכום ופרשנות . יובל, פז

(לקסיקון הספרות העברית החדשה: מתוך. יהושע, קנז

פרידה מענק הספרות יהושע קנז–12.10.20בתאריך 11בכאןכתבה ששודרה 

(12.9.07" )הארץ"פרסום הסיפור במוסף הספרות של " התיק השחור. "יהושע, קנז

אביב גפן: יהונתן גפן לחן: מיליםאבא תרנגול  

שלומי שבת: דורון מדלי   לחן: מיליםאבא

אביתר בנאי: מילים ולחןאבא

לימור דניאל קיש–יעוץ ועריכה לשונית 

http://www.knay.alona.k12.il/page.asp?id=1110&par=410&cycl=6
https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00398.php
https://www.youtube.com/watch?v=8dbZ6quoCak
https://www.youtube.com/watch?v=9aln3t3-Av0
https://www.youtube.com/watch?v=6Wtoiy3BqJw
https://www.youtube.com/watch?v=Ibm-DP36Umo

