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שיכור?"האנטי-אלכוהוליאדוניז;נזfוה"אז

לימדעברית.לספרותפרופסורמתרגם,פזמונאי,סופהמשורה-גמזויוסי

למעלהפרסםבארץ.אקדמייםובמוסדותהעולםברחביבאוניברסיטאות

בארץ,ומחקרייםעיתונאייםספרותיים,פרסים-12בוזכהספרים-30מ

עלביצעוהמלחיניםטוביבידיהולחנולהיטיוובאוסטרליה.בארה"ב

'סימןההן',הבחורותהן'איפה'הכותל',ביניהם:ישראל,זמרימיטבידי

'אילושינה',שקי'שניחול',שליום'סתםילדה',יפו,'זוהיצעיר',שאתה

היסטוריה',עשה'השריון ,'?הלעושההוא'מה'לי-לך',האוהבים',כל

בליראשון'לילהלן',לומרלישיש'מהא~שר',איךאותךלאהוב'שלא

פאוטילצםליו;זעארצילום:גמזו,יוסי

רבים.ועוזהאחרת''ירושליםהלילה',שלהקטנות'השעותאמא',

תופעהזאתפופולאריפזמונאיגםשהואלספרותופרופסורמשורר

שדומהמהעלממנולשמועביקשתיולכןהישראלית,בתרבותנזירה

הקל.העממיהלהיטשלוזההצרופההשירהז'אנרביןששונהומה

* 
מיוחדהוקרהאותרבים''שירתעמותתלךהעניקהרבלאזמןלפני-

לקייםכמוהנוכחי,אזרבתחילתהעברי.שיר-הזמרלסוגתתרומתךעל

מרביןאזר//משנכנס-ובתלמודשבמשנהתעניתבמסכתהכתובאת

עצמה.תרומהאותהעלחייםלמפעלאקו//םפרסלךהוענק-בשמחה//

בישראל?בציבורהשירהאהבתשלמקורהלתפיסתך,מהי

הישלאריתבתברותשדקזוהאיביותרהנדיהדהתופעההמאקדו,ברמת-

באומותאמנםבציברו.השיהדאופנהכןלכופופלואירתמשושרתבלוטת,

קורויהמהבמידתקיימתהיאהאנגלו-אמדקיאי,עבלוםלמשלהעלום,

לאההדלממדים,פניםשכוםמגיעהאינההיאאן , singalongבשם

הישארלית.בציבורהשיהדשלהשניםרבתלומסורת

לכך?הסיבהלדעת,ךמה,-

שחיוה"נודמליות",האומותכלשאלצהסצויו-היסטודית,העובדה-

מןהשיריםנדלוומעלום,מהןהוגלולואשניםאלפיבאצרותיהן
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מאדמתו,גלותושנותכלבמשךהיהדוי,עהםשאלצבעדוההיסטורהי,

נו mלמכוחזהרלשהגיאוגדפי-דיבוניהקיוםאתהשיריםהקדימו

אתקידמוגםאלאהקדימודקלאהםהאמת,למןעההיסטורית.

במצורתשהתשבגולציןופוסקיםבלתיגעגעויםלשהלאומייםהתהליכים

הד:בקותיזקו mהאץרגאלותשללוtזתוסהציתיתלאידיאלווגיההדודות

ששאפההחילוניתהציונותאפילוהועם.האץרבאהבתהקלוקטיבית

הישראליתהשיהדמבחינתהיאלחלוטין,חשדהיהדויתתרבותליצור

ביטוילידישבאואלה,היסטורייםכיסופיםלשאורגניהמשךבציבור

הותפצוותהעדותשלבתפילותיהןמלדוית,הוןטקסטואליתהןמהריב,

ה-תופעתלכן,גלתו.שנותויותראלפייםבמרצותהשוונתהיהדויות

singalong אוילובריוד,צורתמכללחורגתאיננההעלוםאומותשל

דופןיצואהיסטוריסימפטוםהיאבציבורהוישארליתהיהדויתהשיהד

פעםאמדביאליקדופן.צויאתבאומהחפןיצואתהיסטוריתתעדוהשל

בציבור,השיהדאןהיהדוי.העםלשת;.דיהטריטוריההיאישארלשתדות

שלהאותנטיביטויהספקלביהיאבציבור,התפילהשלהגנטיכחמש.כה

ומתחילתנירי,לואכטריטרויהישארללאץרהשניםאלפיבתהכמיהה
: T ז:•· 

ביותרהעממיהמבעאתגםמייצגתהיא-באץרהציוניתההתיישבתו

זו.טריטוריהאלהעמקוהנפשילקשר

 ) poetry (צרופהלשירהנפרדיםשמותישלמשל,האנגלית,בשפה-

 11שיר 11העבריתשהמילהמאחר .) lyrics (פזמוןשלתמליללעומת

אחזטבע , songשלזואתוהן poemשלמשמעותואתהןכוללת

"שירהמושגאתאלתרמן,נתןפזמונאינ,וגזולודומנימשוררינומגזולי

לבני,יצחקשלהברוכהיוזמתומאז . songשלהעבריתכמקבילהזמר"

הלחנתםאתמלחינינוטוביבידילהפקידצה"ל,גליעלממונהבהיותו

האתהגלימעלהמתומרץושידורםצרופים poetryמשוררישירישל

סוגותשתימגזירהייתכיצדלשיר-זמר.שירביןלהבחיןיותרעוזקשה

אלו?ספרותיות

הסוג;תבןי ) lyrics-ה(שיר-הן~דתמלילאתכלולתת 'tששמחאני-
. . . 

מחשיביםשאינםאקדמייםסנוביםשוםפהמצוייםעדייןכיהספחתיות,

אפםעלאן . mמכובהדיינו:ספרותית,כסו~השיד-הז..~דתמלילאת

m משודדינוגדלוידובכימוכיחהעובדתיהממצאאהלטהתיםשלמתם

וכלללכללזלזולאאלתדןמ)ובעיקרגברלודגלאהלשונסקי,(ביאליק,

לשפופלואדיתלהפצהעצומהדבמנוףבהאדוושיד-הן~דבסו~ת

הופחותצחפההיותרשכידתםגםבהםטיפלושהםת 1ותמטיiומסירם

שללקירובםמצויןגשרהאוהעממישהפזמןוהבינוגםהםעממית.

אליטיסטיתהיותרשידתםאלפחותומשכיליםיותרנרחביםציבורים

הגיהדבגליאצרהשהגיעועלויםשנi'זבאומה(בפרטעממיתהופחות

אלמלאכיספקליאיןומקורותיהם), Tשלונהבמכמניהרוטיםאינםרבים

'ביןאובלילה'לואביום'אלאלנעודובניילדיםשלרביםדוחתהתועדוו

ה mלהכמגיעיםמהםדניםהיולאביאליק,שלחיקדל'ונהרפרתנהר

בסין'ישואוח'תהביןהדןיהואוהצרופה.ביאליק mשישלואהבתה

מפליגתוקים mו'למהיקינטןו''שידביןהלירית,שוידתולשונסקישל

גםזוקביעהלהחילוראוידלוגבדגלאהלשהצרופהלשידתההספינות'

לרבבותגשרהויותםאלתדמןשלשביעי''הטורשוידיהפזמוניםאלפיעל

מצן:ם',מכות'שידיעניים','שמחתבחץו','כוכביםשייראלשיארלים

'שידואד',אלכ'נאנשכידי-ן~דהדיןהאוקיץ:ו'חגיגתהיונה''עיר

ה"כבהד"שידתואלרביםשהובילוגוריחייםשלבדדו'ו'פנסהערות'

האישכמואנשיםעדומצואים'איפה'הדרופים',לגביבדיקווכןיותר.

לשהליריתו mשיאלמענותךאחתלאששימשואון' mו'אניטההזה?'

יונתן.נתן

להבלדדומההאוכיאומדיםישצרוף,לשירפזמןוביןההבדללעלשאלתן

תלמידכלזאת,עםיחדבציבור.לתפילהביחידתפיהלשבןיהמסרותי



 mחדי(פעפעו,האוסמחהתופעתאתהמיכרבפייזקהתיכון
אחרתנלחיםתמיסתאלאחתנחליםתמיסתשלמלוקלוות

אלה,ז'אנריםשניביןגםכילהביןייטיבנקבובית)מחיצהדדך
קלילותדו-סיטדי:פעפעואחתלאיש , lyricsהו- poemה-

שורותואילוה"כבהד",השיהדאללעתיםמסתננתפזמונאית
פזמןולשבתמליללפעמיםמבליחותביותרצרופותשידיות

טקסטאולית).מבחינהביותרהמעלויםהפזמוניםבעי;י(אולו
0 

ברמתלילספרתוכלמההמאקרו,רמתאתקודםציינת-

השירהאלהדלתאתלפניךשפתחמיעלשלךהאישיהמיקור
גיסא?מאידךהעממיהפזמוןואלאחדמצדה"כבדה"

גדתעלמעטלאלטיילזכיתישביהדהמאהובצעירכחייל-
חיבבותבינהגלשונסקיגםגרינברג.צביאוריעםהירקןו

m לשכיכלושאיננימימותm . אותיהזמינהגלודברגלאהגם
אךביותר.ומעתדדופניםמאירתחויתהבירשוליםביתהאל
הספרותיים,בחייהוגולריתהמכוננתשהפגישהספקאין

ההתבגרותבגילעצירכלכמעטאלתרמן.עםהפגישהחיתה
בסתר.אוםבגלויאםשירים,כותבההורמוניםהותנחשלות

"מסרותהמפורסמתבמסתואליוטת"סכברשכתבכפיאך
להיותמלציחיםמעטיםרק ,) 1915 (האינדיווידאולי"והכישרןו
היהמצה"לכשהשתחררתיעשרים.לגילמ:ע.:נדגםמשוררים

בספדיאורראו(שלימיםסאטידותקובץזVלחבויידכתבלי
שיהדהיהשלאאףזה,ידכתב .)!?םתאבערהאתםהארשןו,

שמאנוארהאימהביעודראקטואלית-חברתית,אלאלידית
מלזיהתמזלאוזלכך.רשכומלאאךלכתובהצוודקאני

לאחדלי,לוומרדקותלחמשבביתואותילקבלניאותואלתדמן
לדרתאולכתיבהחייאתלהקדישאםלשי,דפיםכמהקיראת

הרבהיקדיםהחיים-היוםעד-בעיניכיהזה,התללוהעץמן
פחדאתאשכחלאלעלוםשהאו.אמנותיהישגמכליותר

במרדגותכלעשיתיאיביב,תלקיץיוםבאותושחשתיהמוות
לגדרום.עלוהאניכאילו , 30נואדדובשדרותאלתרמןשלביתו

הידמכתבייהנהלאהדגלוהמשודדאםכילעצמינשבעתי
אהבהשלנאושיםבחיזוריםחייאתאבזבזלאשלי,האומלל
אותיקיבלאלתדמןאחחתחוםליאוחפשהמחה,אחדינכזבת
בגלרוהיהשבהםמכנסשכלקצרים,חאקיובמכנסיבגופיה

שידלושאקריאביקשהאו . mמקטובפיוסיידים,אהולשל
דקלמתינוארהובצמרמורתחנקובקלובלבד.אחדסאטידי

הייתילאבקלו.צוחקבמקטרתופמפםהוואמבוקשואתלו
בדיקושצחק(אףשליהנעריההומורמןק mצהואאם mבט

חוסרעללגלגניצחוקק mצשהאואוהנכונים")~"מקומות
להפתעתיסינןהאואחה"עדולי"תקארשלי.הנלעגהכישרןו

(למרותקהדזיעהכלויושכסיימתי,ו, mמקטופומיתשפתיובין
מבלולבמביתויצאתיהיד.כתבאתלושאשאירביקשהחמסין),

אומדטלפןהוואדניםימיםעבדולאאךמקשוקשת,ביצהכמו
לגשתמתבקששאני , mצמדמובישהעבידהמגומגםבקלוו

בעתבההספד.להצואתחחהעללחתום'מסהד'להצואת
לשירי-זמרתמליליםאלצילהזמיןשוניםזלמירםהלמיץהוא
לפרסםחלדכאשרירתהד mמאלהופעותיהם.חיפשושהם

לכתיבהעובדהמיתלווגיהשביעי''הטוראתז"ל'דבר'בעיתןו
לפתוחאותיהזמיןב'מעדיב',עיתונאיתבפרחהפובליציסטית

ואנילי,ידעומשורדאוסופרשוםב'דבד'.מחוחאקטואליטרד
ואציליתנדיבהמחוהולגילוימסוגלהיהלאמהם,דניםמכיר
לאודהספדכשיצאאולמוני.צעיררר mמשחיילכלפיכזאת

חסקישלומי

ילדותשיד
וחברמשוררארם,-אליאסלאבימוקרש

רף~ל ו~~?
סוסכוחותש wקר 7ל~ז.

יר wלסזכין. wולrזזכ
קהות,ארה~רתל~סף , tiנש 7
-~ןז o ? ,תו~~fזזr~בול~ורךז 6 ?

ךת-~ךע-מי,ן~לי)(ארגןם?ס~דיךן
לאח"כ,

?דהר, ,ם·ש;?ל~לל, ,שת~??~זזו,
 . . . .ליצר

שיד.

עבודהנגופ~תאנא
-T : - ' -: T 

די 'qtצרע.ד

~ל /oמשווי~למר /o/. ~ o~~ציד
פצעיםחובשתאמא
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שחרדלחםחצי
:-' ;• ;· T 

ניציםשתיחביתה
:-• T : '' •• • 

מחדלאערדאתמולאין
·• ,'' : T T 

כנסתבתישני  ·:·:: ..ד .. :

משגעיםביתאחד
:• T .. T • •• : . 

O.CD 

ri ~~ w ה~r~ פ:רז~מרז:את~
חומלת,לאמדפה,לאחודרנית.

: • T T :-:· :· 

סע.י~יםזק.ל~ל~ז~מק-~מק ה~י~~
בויים. /oת oלר~זpלאח f2ו~

מןהזיעקהאונרגשת,מחוחתהקשדהעםעותקלולהגישאלתדמןאלובאתי
קוניאקבקבוקלהביאעליהצויוהומקדוס,ל mהשחקניתערייתו,אתהמטבח

אלתדמןאתשהנידמייוסי".לשהראשןוספדולכבדוכוסנדיםש"שלשותנוכדי
למזוגמההמקוםמלצדיאותושואליםהיוכאשדכיידועהעליזים,"נסית"מימי

היה-וישניאקאוסליבוביץ'שדי,הקר,נדנדי,וקדוה,קתיאק,ויסקי,ודמטו,לו:
במדפסתלי,הציעשהואברגעאך " ...לימשנהלא"הt:כדראמוד:הדלוגהמשורר
(כלומד:מצרימהשאומדים,כפילבי,ידרקוניאק,עמוללגוםמטבחו,שלהקטנה

אהוב'אינני~חד,גםובכחוסל;טלישיסלחואני,כילמה?זהוכל )".ה~;?!~?~
אפואהתחלתיאחת.סיגריהגםלוואעישנתילאשמעלוםכשםממשאלכהולו,
נתמלאי mומאהמהרהטיפהמןשותהשאינניהולוכת,גהלךבמבוכהלמלמל,
יוקרותעויניועלישאגצוציק?"משוהדלהיותרוצה"אותהרצח.בחמתכנגדי
עולצדיךלשתותאבלפיש.;רכליכלושיריםשלכתובלארשלך"תכניסאש.
כישלהיותמוכרחאתהלשנו,כמופדחאיבעולםשיהדלכתובבשבילכית!
רעודלשאלו?"לימותראםשינודהאנטי-אלכהולויאותי ה~~אז~משהו.וו

שינודבמחילה,"אני,מילמלתי:אשכנזית,במסעדהקדשוהדגלכמומאי-נוחות,
יפהבחוהדמאי;רבגןיפהפרחסמאול,הרבדטבטיילתיפהשקיעהראוהאניאם

זההעציד,אחני"בגילה ;" ...ילשהשכרותלי,תסלחאםזאת,דיזנגוף.בכיכר
הדבירםמןשינודאותךנ!\ךה-נו i:!ל i:"אבלעג,אלתדמןנהםגדלו,"קונץלא

הואהבההתוהדהכבהרכל .עםאךשנים,הרבהחלפומאז " ...יליגבהאלה
היום,עדממנו.השתכנעתישלאלהתוודותחייבאניזה,דגלולמשוררחבשאני

לואהניהיליזםשלהארחיהלאלייכלולאהיוםעדהעצם,עדרומנטיאנילמלזי,
(והספרותית,הפלויטיתה:גיצההשחיתות,כללמרותוכאשדהציניזםלשיה mהקו

אמתוידידותמידותטהורישו;רשלפתאומיבגילוינתקלאניפחות)לאהמסואבת
 •אלתדמן.שללאצילותוצעישדזכהרר mמשחיילכאותובדיקומתרגשאני-

17 
מרץ-אפריל


