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"אז ז;נזfוה אדוני האנטי-אלכוהולי שיכור?"

מונאי ,מתרגם ,פרופסור לספרות עברית .לימד
יוסי גמזו  -משורה סופה פז
העולם ובמוסדות אקדמיים בארץ .פרסם למעלה
באוניברסיטאות ברחבי

מ 30-

ספרים וזכה

ב12-

תיים ,עיתונאיים ומחקריים בארץ,
פרסים ספרו

להיטיו הולחנו בידי טובי המלחינים ביצעו על
בארה"ב ובאוסטרליה.
יניהם' :הכותל'' ,איפה הן הבחורות ההן'' ,סימן
ידי מיטב זמרי ישראל ,ב
ילדה'' ,סתם יום של חול'' ,שני שקי שינה'' ,אילו
שאתה צעיר'' ,זוהי יפו,
הוא עושה ?',הל 'השריון עשה היסטוריה',
כל האוהבים'' ,לי-לך'' ,מה
~שר'' ,מה שיש לי לומר לן'' ,לילה ראשון בלי
'שלא לאהוב אותך איך א

שאלצ עהם היהדוי ,במשך כל שנות גלותו מאדמתו,
ההיסטורהי ,בעדו
הקיום הגיאוגדפי-דיבוני לש חזהר למכוmנו
הקדימו השירים את
האמת ,הם לא דק הקדימו אלא גם קידמו את
ההיסטורית .למןע
לש געגעוים בלתי פוסקים לציןו שהתשבגו במצורת
התהליכים הלאומיים

הציתית לוtזתוס של גאלות האץר mיזקו הד:בקות
הדודות לאידיאלווגיה

טיבית באהבת האץר הועם .אפילו הציונות החילונית ששאפה
הקלוק

חשדה לחלוטין ,היא מבחינת השיהד הישראלית
ליצור תרבות יהדוית
לש כיסופים היסטוריים אלה ,שבאו לידי ביטוי
בציבור המשך אורגני
ואלית הון מלדוית ,בתפילותיהן של העדות הותפצוות
מהריב ,הן טקסט
מרצות אלפיים ויותר שנות גלתו .לכן ,תופעת ה-
היהדויות השוונת ב
העלום איננה חורגת מכלל צורת בריוד ,אוילו
 singalongשל אומות
ארלית בציבור היא סימפטום היסטורי יצוא דופן
השיהד היהדוית הויש
יצואת חפן באומה צויאת דופן .ביאליק אמד פעם
של תעדוה היסטורית
הטריטוריה ת;.די לש העם היהדוי .אן השיהד בציבור,
שתדות ישארל היא
תפילה בציבור ,היא לבי ספק ביטויה האותנטי של
כחמש.כה הגנטי של ה

אלפי השנים לאץר ישארל כטריטרויה לוא נירי ,ומתחילת
הכמיהה בת
ההתיישבתו הציונית באץר -
:

T

·•:ז

ייצגת גם את המבע העממי ביותר
היא מ

לקשר הנפשי העמקו אל טריטוריה זו.

צרופה )(poetry

בשפה האנגלית ,למשל ,יש שמות נפרדים לשירה
פזמון )  (. lyricsמאחר שהמילה העברית  11שיר
לעומת תמליל של
של  poemוהן את זו של  ,songטבע אחז
כוללת הן את משמעותו
גזול פזמונאינ,ו נתן אלתרמן ,את המושג "שיר
מגזולי משוררינו ודומני
 .songמאז יוזמתו הברוכה של יצחק לבני,
זמר" כמקבילה העברית של
צה"ל ,להפקיד בידי טובי מלחינינו את הלחנתם
בהיותו ממונה על גלי
צרופים ושידורם המתומרץ מעל גלי האתה
של שירי משוררי poetry
שיר לשיר-זמר .כיצד היית מגזיר שתי סוגות
קשה עוז יותר להבחין בין
ספרותיות אלו?
11

-

הן~דאני שמח ש '. tת כלולת את תמליל שיר . .

-ה)(lyrics

בןי הסוג;ת

שום סנובים אקדמיים שאינם מחשיבים
הספחתיות ,כי עדיין מצויים פה

יוסי גמזו ,צילום :זעאר ליו; לצם פאוטי

קטנות של הלילה'' ,ירושלים האחרת' ועוז רבים.
אמא'' ,השעות ה
שהוא גם פזמונאי פופולארי זאת תופעה
משורר ופרופסור לספרות
ולכן ביקשתי לשמוע ממנו על מה שדומה
נזירה בתרבות הישראלית,
השירה הצרופה וזה של הלהיט העממי הקל.
ומה ששונה בין ז'אנר

*

לך עמותת 'שירת רבים' אות הוקרה מיוחד
 לפני זמן לא רב העניקההזמר העברי .בתחילת אזר הנוכחי ,כמו לקייםעל תרומתך לסוגת שיר
שבמשנה ובתלמוד // -משנכנס אזר מרבין
את הכתוב במסכת תענית
בשמחה//

-

אקו//ם למפעל חיים על אותה תרומה עצמה.
הוענק לך פרס

יסתך ,מקורה של אהבת השירה בציבור בישראל?
מהי לתפ
הנדיהד ביותר האי זו שדק בתברות הישלארית
 -ברמת המאקדו ,התופעה

ופופלואירת לכ כן אופנה השיהד בציברו .אמנם באומות
בלוטת ,משושרת
האנגלו-אמדקיאי ,היא קיימת במידת מה קורויה
העלום ,למשל עבלום

היא אינה מגיעה שכום פנים לממדים ,לאההד
בשם  ,singalongאן
מסורת רבת השנים של השיהד בציבור הישארלית.
לו

-

מה ,לדעת,ך הסיבה לכך?

היסטודית ,שאלצ כל האומות ה"נודמליות" ,שחיו העובדה הסצויושנים לוא הוגלו מהן מעלום ,נדלוו השירים מן
באצרותיהן אלפי

76

גליון 374

הז~..ד כסו~ה ספרותית ,הדיינו :מכוב .mאן על אפם
את תמליל שיד-
אהל הממצא העובדתי מוכיח כי דוב גדלוי משודדינו
mמתם של טהתים
גברלודג ובעיקר אלתדןמ( לא לזלזו לכל וכלל
)ביאליק ,לשונסקי ,לאה
אדוו בה מנוף דב עצומה להפצה פופלואדית לש
בסו~ת שיד-הן~ד

תמטיiו1ת שהם טיפלו בהם גם שכידתם היותר צחפה הופחות
מסירם ו

שהפזמןו העממי האו גשר מצוין לקירובם של
עממית .הם גם הבינו
ומשכילים פחות אל שידתם היותר אליטיסטית
ציבורים נרחבים יותר
באומה שנ'iז עלוים שהגיעו אצרה בגלי הגיהד
הופחות עממית )בפרט

אינם הרוטים במכמני שלונה ומקורותיהם( ,אין לי ספק כי אלמלא
רבים
T

ילדים ובני נעוד אל 'אל ביום לוא בלילה' או 'בין
התועדוו דוחת רבים של
של ביאליק ,לא היו דנים מהם מגיעים להכmה
נהר פרת ונהר חיקדל'
יאליק הצרופה .הואו הדןי בין 'תה ואוח יש בסין'
ואהבתה של שי mב
לירית ,בין 'שיד היקינטןו' ו'למmקים מפליגתו
של לשונסקי שוידתו ה
צרופה לש לאה דלוגבדג וראוי להחיל קביעה זו גם
הספינות' לשידתה ה
שוידי 'הטור שביעי' של אלתדמן הויותם גשר לרבבות
על אלפי הפזמונים
כוכבים בחץו'' ,שמחת עניים'' ,שידי מכות מצן:ם',
שיארלים אל שייר '
קיץ :האו הדין שכידי-ן~ד כ'נאנ אל ואד'' ,שיד
'עיר היונה' ו'חגיגת

ו'פנס בדדו' של חיים גורי שהובילו רבים אל שידתו ה"כבהד"
הערות'

'הדרופים'' ,איפה מצואים עדו אנשים כמו האיש
יותר .וכן בדיקו לגבי
ששימשו לא אחת מענותך אל שיmו הלירית לש
הזה?' ו'אניטה  mאון'
נתן יונתן.

פזמןו לשיר צרוף ,יש אומדים כי האו דומה להבלד

לשאלתן לע ההבדל בין
ביחיד לתפילה בציבור .יחד עם זאת ,כל תלמיד
המסרותי שבןי תפיהל

תיכון בפייזקה המיכר את תופעת האוסמחה )פעפעו,

חדיm

מלוקלוות של תמיסת נחלים אחת אל תמיסת נלחים אחרת
דדך מחיצה נקבובית( ייטיב להבין כי גם בין שני ז'אנרים אלה,
ה poem -הו ,lyrics -יש לא אחת פעפעו דו-סיטדי :קלילות
פזמונאית מסתננת לעתים אל השיהד ה"כבהד" ,ואילו שורות
שידיות צרופות ביותר מבליחות לפעמים בתמליל לש פזמןו
)אולו בעי;י הפזמונים המעלוים ביותר מבחינה טקסטאולית(.

0
-

ציינת קודם את רמת המאקרו ,מה תוכל לספר לי ברמת

המיקור האישי שלך על מי שפתח לפניך את הדלת אל השירה
ה"כבדה" מצד אחד ואל הפזמון העממי מאידך גיסא?

שלומי חסקי
ילדות

שיד
מוקרש לאבי אליאס

-

ארם ,משורר וחבר

אנא
נגופ~ת
עבודה
 T:
' -
-:
T

ו~~? ~ל רף
ל~ז .קר
ש
 wכוחות סוס
ולrזזכ
 wין .לסזכ
 wיר

צרע.ד 'qt

7

~~ציד o/ ~ o/.מר ~ל שווי מ~o/ל

7נש ,tiל~סף ארה~רת קהות,
?6רךז ~ו ~בול ,תו~~fזז~ o? rןז -

 כחייל צעיר המאהוב שביהד זכיתי לטייל לא מעט על גדתהירקןו עם אורי צבי גרינברג .גם לשונסקי נהג בי חיבבות
 mמימות שאינני יכלו לשכ .mגם לאה גלודברג הזמינה אותי
אל ביתה בירשולים חויתה מאירת פנים ומעתדדו ביותר .אך
אין ספק שהפגישה המכוננת הוגולרית בחיי הספרותיים,

?~זזו, ,שת~? ל~לל, ,ם·ש;? ?דהר,

חיתה הפגישה עם אלתרמן .כמעט כל עציר בגיל ההתבגרות
הותנחשלות ההורמונים כותב שירים ,אם בגלוי אום בסתר.

שיד.

?ס~דיךן גןם )אר ~לי( ךת~-ךע-מי,ן

לאח"כ,
ליצר

אמא
חובשת
פצעים
• T
•: ·:
' T :

חצי לחם שחרד
' :-

.

.

.

•; ·;

T

חביתה
שתי
ניצים
• :T
'' :
••
•

אין אתמול ערד לא מחד
•·

.

די

'': ,

T T

שני
בתי
כנסת
.. :
..
·::·:
ד

אחד ..בית
משגעים
•T :
. T ••• :

אך כפי שכתב כבר ת"ס אליוט במסתו המפורסמת "מסרות

והכישרןו האינדיווידאולי" )  (, 1915רק מעטים מלציחים להיות
משוררים גם מ:ע:.נד לגיל עשרים .כשהשתחררתי מצה"ל היה

O.CD

לי כתב יד חבוי זVל קובץ סאטידות )שלימים ראו אור בספדי

w

~ ~~ riה ~ rז:את ~מר ~פ:רז
חודרנית .לא מדפה ,לא חומלת,

הארשןו ,אתם בערה ?!(.םתא כתב יד זה ,אף שלא היה שיהד

לידית אלא אקטואלית-חברתית ,עודר בי אימה נוארה שמא
אני דק ו ו צ ה לכתוב אך לא מ ו כ ש ר לכך .אוז התמזל מלזי
ואלתדמן ניאות לקבל אותי בביתו לחמש דקות לוומר לי ,לאחד
קיראת כמה דפים לשי ,אם להקדיש את חיי לכתיבה או לדרת
מן העץ התללו הזה ,כי בעיני  -עד היום  -החיים יקדים הרבה
יותר מכל הישג אמנותי שהאו .לעלום לא אשכח את פחד
המוות שחשתי באותו יום קיץ תל איביב ,כלעשיתי במרדגות
ביתו של אלתרמן בשדרות נואדדו  ,30כאילו אני עלוה לגדרום.
נשבעתי לעצמי כי אם המשודד הדגלו לא ייהנה מכתב היד
האומלל שלי ,לא אבזבז את חיי בחיזורים נאושים של אהבה
נכזבת אחדי המחה ,אוחפש לי תחום אחח אלתדמן קיבל אותי
בגופיה ובמכנסי חאקי קצרים ,שכל מכנס שבהם היה בגלרו
של אהול סיידים ,ובפיו מקט .mהאו ביקש שאקריא לו שיד

סאטידי אחד בלבד .בקלו חנקו ובצמרמורת נוארה דקלמתי
לו את מבוקשו הווא פמפם במקטרתו צוחק בקלו .לא הייתי
בט mאם הוא צ mק מן ההומור הנערי שלי )אף שצחק בדיקו
~"מקומות הנכונים"( או שהאו צmק צחוק לגלגני על חוסר
הכישרןו הנלעג שלי" .תקאר לי עדו אחה" האו סינן להפתעתי
בין שפתיו ופומית מקטmו ,ושכסיימתי ,כלוי זיעה קהד )למרות
החמסין( ,ביקש שאשאיר לו את כתב היד .יצאתי מביתו מבלולב
כמו ביצה מקשוקשת ,אך לא עבדו ימים דנים הווא טלפן אומד
בקלוו המגומגם שהעביד בי צמדמו ,mשאני מתבקש לגשת
להצואת 'מסהד' לחתום על חחה להצואת הספד .בה בעת
הוא הלמיץ זלמירם שונים להזמין אלצי תמלילים לשירי-זמר

שהם חיפשו להופעותיהם .מא mד ירתה כאשר חלד לפרסם

בעיתןו 'דבר' ז"ל את 'הטור השביעי' המיתלווגי עובד לכתיבה
פובליציסטית בפרחה עיתונאית ב'מעדיב' ,הזמין אותי לפתוח
טרד אקטואלי מחוח ב'דבד' .שום סופר או משורד ידעו לי ,ואני
מכיר דנים מהם ,לא היה מסוגל לגילוי מחוהו נדיבה ואצילית
כזאת כלפי חייל מש mרר צעיר אולמוני .כשיצא הספד לאוד

• T :

:-

T

·:· :

ה~י~~ ~מק~-מק ~ל~ז זק.ל סע.י~ים

o

ו~ f2ח זpלא לר~ ת  o/בויים.

ובאתי אל אלתדמן להגיש לו עותק עם הקשדה מחוחת נרגשת ,האו הזיעק מן
המטבח את ערייתו ,השחקנית  mל מקדוס ,צויוהו עליה להביא בקבוק קוניאק
כדי ש"שלשותנו נדים כוס לכבדו ספדו הראשןו לש יוסי" .מי שהניד את אלתדמן
מימי "נסית" העליזים ,ידוע כי כאשד היו שואלים אותו מלצדי המקום מה למזוג
לו :ודמטו ,ויסקי ,קתיאק ,וקדוה ,נדנדי ,הקר ,שדי ,סליבוביץ' או וישניאק  -היה
המשורר הדלוג אמוד" :ה:tכדר לא משנה לי "...אך ברגע שהוא הציע לי ,במדפסת

הקטנה של מטבחו ,ללגום עמו קוניאק ,ידר לבי ,כפי שאומדים ,מצרימה )כלומד:

(".ה~;?!~?~ וכל זה למה? כי אני ,שיסלחו לי ל;ט ובכחוס גם ~חד' ,אינני אהוב

אלכהולו ,ממש כשם שמעלום לא עישנתי לווא גם סיגריה אחת .התחלתי אפוא
למלמל ,במבוכה גהלך הולוכת ,שאינני שותה מן הטיפה המהר ומא mי נתמלא
כנגדי בחמת רצח" .אותה רוצה להיות משוהד צוציק?" שאג עלי עויניו יוקרות
אש" .תכניס לך לארש שלכתוב שירים יכלו כל פיש;.ר אבל לשתות צדיך ל ו ע

ת! כי בשביל לכתוב שיהד בעולם פדחאי כמו לשנו ,אתה מוכרח להיות ש י כ

ו ו ~משהו .אז ה~~
מאי-נוחות ,כמו דגל
אם אני ראוה שקיעה
בכיכר דיזנגוף .זאת,

אותי האנטי-אלכהולוי שינוד אם מותר לי לשאלו?" רעוד
קדשוה במסעדה אשכנזית ,מילמלתי" :אני ,במחילה ,שינוד
יפה בטיילת הרבדט סמאול ,פרח יפה בגן מאי;ר בחוהד יפה
אם תסלח לי ,השכרות ש ל י" ";...בגילה אחני העציד ,זה

לא קונץ גדלו ",נהם אלתדמן בלעג" ,א:iל - !:iנו נ!\ךה אותך שינוד מן הדבירם
האלה ב ג י ל י "...מאז חלפו הרבה שנים ,אך עם .כל הכבהר התוהד הואהבה

שאני חב למשורר דגלו זה ,אני חייב להתוודות שלא השתכנעתי ממנו .עד היום,
למלזי ,אני רומנטי עד העצם ,עד היום לא יכלו לי לא הארחיה של הניהיליזם לוא
הקוmיה לש הציניזם וכאשד למרות כל השחיתות ,ה:גיצה הפלויטית )והספרותית,
המסואבת לא פחות( אני נתקל בגילוי פתאומי של ישו;ר טהור מידות וידידות אמת
 -אני מתרגש בדיקו כאותו חייל מש mרר צעישדזכה לאצילותו של אלתדמן• .
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