
לירוש עברנו אחר־כך עבודתם. למקום ההורים
 של לבנים בבית־ספר בתחילה למדתי לים.

 בחדר־תורה ואחר־כן־ קוק, הרב ברחוב מיוחס,
 אחר־כך בשכונת־הבוכרים, גרנו תחכמוני.

 בכרם- ,בגאולה במאה־שערים, בשערי־פינה
וברחביה. בבית־הכרם אברהם,

בחיים? התקדמתם — לאט־לאט •
משמע. תרתי בבניין, הזמן כל עסק אבא כן.

 ניהל אחר־כן־ כבנאי. בידיו, — צעיר כשהיה
 את כעגלון. עבד מסויימת תקופה עיסקי־בניה.

 היה הבעלגולה בעיירה? העגלון היה מי יודעת
בחור־ישיבה, שהיה ואבא, ביותר. הנמוכה הדרגה

 ראה לא הוא אבל לבעלגולה. בארץ־ישראל הפך
 בעגלה מוביל היה הוא כי פחיתות״כבוד, בכר
 שותף היה הוא ארץ־ישראל. לבניין חומרים שלו

 הר־ על האוניברסיטה בנייני רטיסבון, בבניית
אחרים. ובתים הצופים

 בכנרת אחד באוהל שגר דודי, ההיא בתקופה
 איתו. לגור לבוא לאבא הציע גורדון, א״ד עם

 הצריף מרמורק. ברחוב צריף, לו היה בתל־אביב
 לו והיו סקאלה. בית־הקפה מול היום, ער עומד
 היה והרעיון שכונת־שפאק קראו לשכונה פרות.
 קיבלו ואמא אבא חיי־איכרים. בתל־אביב לחיות

 גרנו וכר פרות. היו להם וגם משם, הרחק לא בית
 אמי של בריאותה שמטעמי אלא בתל־אביב,

 העברית, בגימנסיה למדתי ואני לירושלים, חזרנו
העברית. באוניברסיטה ואחר־כד

לכתוב? התחלת מתי •
היה שלי הראשון החיבור מאוד. צעיר בגיל

 אותו וכתבתי ברוסיה, הפוגרומים רושם תחת
 בעלון והודפס עירי, חורבן נקרא הוא ז.0 בגיל

 הועתק הוא תחכמוני. בית־הספר עלון חברינו,
 שילד בהתפעלות ציינו שם הארץ, לעיתון
 כל־כר בצורה שולט בארץ שנים שלוש הנמצא

לשון־אמו. היא כאילו העברית, בשפה יפה
 לברכה זיכרונה ואמי לעצמי, כתבתי אחר־כר

 חיבורים כתבתי שבהן מחברות שתי שמרה
ושירים.

 בהיותך שכתבת הראשון השיר •
 להימנון הסך לך,״ שרים ״אנחנו 16 בן

 הרי קרה? זה כיצד ימים. באותם הנוער
 שירים השמיעו ולא רדיו אז היה לא

בכלי-התיקשורת.
שהתפר ביידיש, ■למנגינה השיר את כתבתי

 לימדתי איכשהו רקפת. בשיר אחר־כך סמה
 שרו והם בנוער־העובד, שלי החניכים את אותו
 אז היה לא יודע. לא אני — התפשט איך אותו.
 שזה חושב אני בעיתון. הודפס לא והשיר רדיו,

לאוזן. מפה ככה, התפרסם
 שם ופגשתי נען בקיבוץ הייתי 1935 בשנת

 אמר הוא צעיר. מלחין אז שהיה זהבי, דויד את
 לא זה כזה! לשיר היא מנגינה מן ״איזו לי.

מתאימה. מנגינה תכתוב אז לו: אמרתי מתאים!"
הנוכחית. המנגינה את כתב והוא

 אחת שעה והיתה רדיו, היה כבר 1936ב־
 כיסו שעה באותה אבל להאמין, קשה בעברית.
 דקות עשר ונתנו וסיפרות, וכלכלה חדשות
 אורי של אביו לוברני, אליעזר בזכות — לשירה
 איזה יהיו שלא ייתכן שלא אמר, הוא לוברני.

 התוכניות באחת העברי. לזמר דקות חמש־עשר
 אליעזר עם באתי ישראל קול של הראשונות

לך. שרים אנחנו את ושרנו לאולפן
 ארצה כשעליתי קטנה. אז היתה ארץ־ישראל

 תל־אביב הארץ. בכל יהודים 80,000 פה היו
אחד רחוב את עזבת אם וחצי. רחובות שני היתה
 לטיול אותנו לקחו פעם לחולות. הגעת העם,

 היה זה בריטיים. שוטרים של בליווי לירקון **
זיף־ עם גמלים שיירות עם עברו בדווים מסוכן.

 השיר לאוזן, מפה וכך, קטן. היה הכל זיף.
התפרסם.

לילות״? ״היו את כתבת למי •
 אז היה הארבעים. בשנות אותו כתבתי '

 והזמינו הרוחות, לכל בשם סאטירי תיאטרון
 במועדון אותו פגשתי שיר. זעירא ואצל אצלי

איש־ חצקל שניהל נס־ציונה, ברחוב המלצרים
 קצת והיינו אחר־חצות, 2ב־ לשם הגענו כסית.

 ברווז חצי השולחן על הציב חצקל רטובים.
״לעבודה." ביידיש: לנו ואמר וקוניאק

 שלי היתה השיר את ששרה הראשונה הזמרת
 מכיוון לטובה, נזכרה לא אחר״כך שרונה.

 נעלמו ומאז בריטי, סרג׳נט עם שהתחתנה
 סרג׳נט עם להתחתן המנדט, בימי אז, עיקבותיה.

בבית־המיקדש. חזיר לאכול כמו היה זה בריטי
 חנה השיר, את אחר״כך שרו רבות זמרות ״

 יוספה אלברשטיין, חווה דגנית, לאה רובינא,
 הפליאה אבל ואילנית. דמארי שושנה שוקן,
עופרים. אסתר מכולן
מר לבין בינך הקשר נוצר כיצד •
זעירא? דכי

 בית ליד ערב. באיזה במיקרה נפגשנו 1939ב־
 והיו קטן, קולנוע היה בירושלים ההסתדרות

ההסתדרות. של מסיבות בערבי־שבתות עורכים
כולם. באו כזו מסיבה כשהיתה תקופה, באותה

 חושב אני — זמרת איזו שרה הבימה, על ושם,
 פקד בעיניי: חן שמצא אחד שיר — קיפניס חנה

בעיניי. חן מצא זה הנידחת. ציון פינת אדוניי

 בהתלהבות, כפיים מחאתי מיזרחי. משהו בזה היה
 אותו: שאלתי כפיים. מחא שלא בחור ישב ולידי
 כמו יושב אתה מה בעיניך? חן מוצא לא זה ,מה,

 לא ״אדם לי: ענה הוא ואז יפה!׳ שיר זה גולם?
 תפסתי, לא בהתחלה לעצמו." כפיים למחוא יכול
המנגינה.״ את חיברתי ״אני לי: אמר הוא ואז

 ובסופי־שבוע בים־המלח, פועל אז היה הוא
 באמת, אמרתי: לירושלים. הפועלים כל עם עלה
 בכתיבת חוטא לפעמים אני גם מה? יודע אתה

 שכתבתי, היחיד השיר על לו סיפרתי שירים!
לך. שרים אנחנו מנגינה, לו והיתה

 אחר־כך קצר וזמן להיפגש, נדברנו ככה
 הראשונה, ההורה היתה זו סובבוני. את כתבנו

 לא איך, להסביר יכול לא אש. כמו נפוצה והיא
 שמפרסמת זמרת של שיר לא זה זה, אחרי רדפתי

תפס. זה אבל — אותו
 נוהג היה — לזעירא קראנו כך — מיתייה

 זימרה אז שקראו מה של למסיבות לצאת אז כבר
 ארזה, בבית־ההבראה בקיבוצים, — בציבור

 אחר־כך השיר. את מלמד והיה — בתל־אביב
 ועבר אפיקים, בקיבוץ זמן איזה חבר היה הוא

 אשתו, שרה, את הכיר שם לכפר־ויתקין. משם
גננת. שהיתה
ניגן? במה •

 שירינו רוב את כתב כך שרק. בכלום.
 בית״קפה של מפית על כתבתי אני בשריקה.

 פרופסור אצל מוסיקה למד אחר־כך שרק. והוא
 שהתפרסם, אחרי הרבה היה זה ארוזנסקי. שלמה

 היה כבר הוא כול. בפי מושרים היו שלו והשירים
סולפז׳. ולמד ,26 מבוגר,
 לבץ בינך העבודה התנהלה כיצד •

זעירא?
 אצלי נפגשים היינו בים־המלח, שעבד זמן כל
 אחר־כך לא. לפעמים כותבים, לפעמים — בבית
 או פעם, מדי מזדמנים והיינו לתל־אביב עבר

הראשו השירים אליי. שעלה או אליו, שירדתי
טוב. הורה היו שכתבנו נים

לאומיים? שירים •
לאומי, שיר כמו נשמע זה לצעירים בטח

 היו אלה אבל בחוצות, דגלים עם הלכנו כאילו
ובית. מולדת — אז אותנו שהטרידו הדברים

בני לאומיים, שירים התכוונתי •
 אישי שיר שהוא ״שלכת״, לשיר גוד

״ מאוד.
 על שיר זה לעצמי. באמת כתבתי שלכת את

מצב״רוח.

 על השיר את שכתבת אומרים •
פן. אלכסנדר
 אותו לשיר והרביתי לעצמי, השיר את כתבתי

 ואת היין ריח את אהב פן ופן. רובינא עם ביחד
 את שכתבתי אמר הוא מהשיר. שנבעו הבדידות

 אמר. בודד," אינך עצמך ״אתה עליו. השיר
ממך." בודד יותר ״השיר
 מקורב שהיית אתה, ידעת מה •
פן? אלכסנדר של בדידותו על אליו,

 מאד. קשות בעיות עם אדם היה פן אלכסנדר
 לפי נולד, הוא .1927 בשנת ארצה הגיע הוא

 הוא סיביר. בקצה קטנה עיירה באיזו סיפוריו,
 כדי שותה והיה ממני קשיש שנים בשמונה היה

לברוח. ממה לו והיה המצב־רוח. ובשביל לברוח
 לאב סיביר בירכתי שנולד אדם היה הוא
 הבן היה הוא נוצריה. ולאם הכירו, שבקושי יהודי,
 מציד־ מתפרנס שהיה סבו, עם גדל הוא השני.

 גיל עד הסב גידלו משחפת, מתה כשאמו צבאים.
 לו גילה למות, הולך שהוא הרגיש וכשהוא עשר,

 הילד במוסקבה. כתובת בידו ונתן יהודי, שאביו
 סיביר בקצה מניז׳ניקולוסק נשלח העשר בן

 שהגיע עד שנים שלוש בדרכים והיה למוסקבה,
 חוליגנים עם התחבר למוסקבה, וכשבא לשם.
 אהבת־אם בלי לבד, היה הוא דרכיהם. את ולמד
הכרת־אב. ובלי

התרגשות והיתה אביו את מצא כך אחר

שלו בחדר-העבודה אורלנד
מאוד!׳ טובים חיים הם אלה טובים! חיים אינם .אלה

 אותו גייר יהודי, זה מה לו הסביר אביו ואז גדולה.
 ראשונים יסודות אותו ללמד והתחיל אותו, ומל
 שמע הוא אביו, של בבית ושם, יהדות. של

ארץ־ישראל. השם ואת ועברית יידיש לראשונה
 אהבתו כנראה לו היתה במוסקבה, שם,

 המוזכרת מרתה, בשם בחורה והגדולה, הראשונה
השלי הסטודיה תלמידת היתה מרתה בשיריו.

 הוא ממנו. מבוגרת והיתה סטניסלבסקי, של שית
 לקח הוא ממנו. מבוגרות בנשים התאהב תמיד

 איזדורה ברקדנית שהתאהב יסנין, מסרגיי דוגמא
 הוא שנים. 17ב־ ממנו מבוגרת שהיתה דנקן,

 של שירתו אחר הלך ואחר־כך יסנין את העריץ
 שלו בצורת־החיים הלך חייו כל הוא מייקובסקי.

מייקובסקי. אחרי שלו ובכתיבה יסנין, אחרי
 התאהב. לא ארצה, שהגיע שאחרי מאמין אני
 רובינא, אחריו. שבי שהלכו הן הנשים מעולם.
 אהבתו אבל אשתו. ורחל, ממנו, קשישה שהיתה
במוס שנותרה מרתה, היתה והנכזבת הגדולה

קבה.

 שיר את הקדשת עצמך אתה •
בת־אל. לאשתך, ״אלייך

 האדריכלים אחד של בתו היתה בת״אל
 זליג היה שמו בארץ־ישראל, הראשונים
 בבית־ספר כשהיתה אותה הכרתי אקסלרוד.

 עבדנו השנים כל הר־הצופים. שעל לאחיות
 ואני כאחות היא המישפחה, לפרנסת שנינו

 האחרים, לחבריי בניגוד אצלי, מתרגומים.
 חיי־ לולא .1 מס׳ היתה תמיד המישפחה
 וללא ודבוקים, חזקים שהיו — שלי המישפחה

 — בת־אל של נוכחותה במינה, המיוחדת עזרתה
 ואין שיר אין שיצרתי. כפי ליצור יכול הייתי לא

 אותה ראתה לא שהיא 1944 מאז שכתבתי שורה
 חוש לה יש הדברים. את איתי חילקה ולא קודם
 האנטנות את מכירה לענייני־שירה, מיוחד

 כסופר עצמי את רואה לא אני שלי. הנפשיות
 נכון זה בת־אל. בלעדי שיצר, כפי שיצר

 האלה השנים כל אבל שנים, הרבה ששתקתי
מעודדת. לצירי, בת־אל ותמיד למגירה, עבדתי

הסופ ידידינו כל של שחיי־המישפחה בזמן
 דבוקים בת־אל וחיי חיי היו מפוררים, היו רים

 כפי יוצר הייתי לא בת־אל בלעדי חזק. בדבק
ספק. לי אין בזה שיצרתי,

 בתך, של שיריה על דעתך מה •
אור? שימרית

 גם כותבת היא בעיניי. חן מאוד מוצאים רובם
 צרופים, שירים ופיזמונות, זמר לא שהם שירים

 משירים כמובן, שונה, זה מפרסמת. לא אבל
 כמו שיר אפילו אבל לאירוויזיון, כותבת שהיא
 יפים שירים הם ילדי, כשיבוא או היונה, שיר

בעיניי. מאוד
״הללויה״? על ומה •
 בו למצוא ידעה שימרית שהצליח. שיר זה
 היא גימיק. לזה? קוראים איך קולעת. מילה
 את לשיר. יכולים וגוי יהודי שכל מילה מצאה
 בסקנ־ בבתי־כנסיות שרים הללויה שאת יודעת

דינוויה.
 לשירי■ הפכו רובם שלד השירים •
 ״עץ הלילה״, ״רד כמו שירים עם.

 נוסע״, ״הטנדר שושנים״, ״שני הרימון״,
 טוב״. ״הורה ״סובבוני״, הבוקרים״, ״שיר

 שאתה יודעים אינם שאפילו כאלה יש
לך? מפריע זה המילים. את חיברת
 אני אבל שירי־עם, הם כמה עד יודע אינני

 הלילה רד את שכתבתי יודע לא אחד שאף יודע
 זעירא עם שנסעתי מיקרה היה סובבוני ואת

 צעירה בציבור. זימרה לימד והוא לעין־חרוד,
 לא שהטקסט הלילה רד על העירה אחת

קיבלתי מדוייק, ״השיר לה: אמר זעירא מדוייק.

 היא שם, עומד אני בעוד מהמחבר.״ המילים את
 נכתב הזה השיר מחבר? ״איזה בפנים: לו צוחקת

שנה!" מאתיים לפני
 על״ידי נכתבו אלו ששירים שיערו לא אנשים

 אותם הביא שמישהו חשבו ארץ־ישראלי. צעיר
 את מכירים שהם ההרגשה להם היתה מרוסיה.

מבית־סבא. השיר
לך? איכפת היה לא וזה •
 אמר שאלוהים שאומר, במיקרא סיפור יש
 מתי ישמרו." ותורתי שכחו ואותי ״הלוואי פעם:
 מי אותנו מעניין כשלא לשיר״עם? הופך שיר

 ואף רכושו הוא שהשיר מרגיש כשהעם כתב.
אותו. לתבוע יכול לא משורר
 שרו שהנאצים הטרגי המיקרה את מכירה את

 אפילו והם היינה, היינריר של לורילי השיר את
 שרפו שהם היהודי כתב הזה השיר שאת ידעו לא
ספריו. את

 זמן כל מסויים, סיפוק איזה יש זאת בכל נו,
 לר מוכיח זה מרשותך. מופקע שהשיר חי, שאתה

 זאת, בכל אבל העם. של בדמו טבוע שהשיר
 שירי־הזמר את תיעדתי ההיסטוריה, למען

ספרים. בשני שכתבתי
זמר? שירי עוד כותב אינך מדוע •
לא ״זה באנגלית? אומרים איר אחר. דור זה כי

 המלחינים לבין ביני קשר אין שלי." כוס־התה
הצעירים.

וארגוב? וילנסקי ועם •
 ארגוב סשה את מכיר. קצת אני וילנסקי את
 כתב שהוא אף־על־פי אישית, מכיר אינני

לו. לה לי במיסגרת שלי, שירים לשישה מוסיקה
המלחי לבין בינך קשר אץ מדוע •
הצעירים? נים

אלתרמן, את להלחין מרבים הם יודע. אינני
 שומע אני לפעמים אותו. להבין מבלי אחת לא

 הבין לא שהמלחין יודע אני הלחן שלפי שירים
 ההדגשים בלי מוסיקה כותב הוא המילים. את

 אליי בא אילו מלחינים. לא אותי כתב. שנתן
שיר. ביחד נכתוב בוא יעקב, לי: ואמר מלחין

 אז אותי, להלחין רוצה כבר מישהו אם אבל
 הנה, הישנים. בספרים ומחפש לשימרית בא הוא

 לעצמי לשיר מוסיקה חזה לעופרה כתב וילנסקי
 צריכה שהיא לה אמר וילנסקי כי למה? בלבד.

 זה מי שאלה בוודאי היא אורלנד. של שיר
 באה היתה כששושנה הזמן לא זה אורלנד.

 לא זה מטלפן. היה כשזעירא או שיר, ומבקשת
הזמן. אותו
 עשרות המדפים על פה רואה אני •

 כולם את לדפוס. הגיעו שלא טקסטים
 אינך מדוע האחרונות. בשנים כתבת

מפרסם?
 שאני מפני אולי אפרסם. אחד יום יודע. אינני

 הרווחתי אחד מצד לקלחת. קרוב ולא בחיפה גר
 את הפסדתי שני מצד שלי, שלוות־הנפש את

הקערות. ליד הייתי לא חיי־השעה.
 מתלונן. אינני האחרונות בשנתיים אבל
 לא כבר שאני פרסים, הרבה כל־כך עליי הרעיפו

 טשרניחובסקי פרס כולם: את להגיד יודע
 ויקיר־ ראש־הממשלה ופרס בר־אילן ופרס
 בעצמי. זוכר לא כבר אני ופרס־פינסקי. חיפה
 לזמר השופטים ופרס זיבוטינסקי ופרס

 פיתאום כאילו פרסים. פרסים, פרסים, העברי.
 שכאלה. חיים תוכנית הכינו וגם בי. נזכרו

 ומתגורר חי אורלנד שיעקב נזכר מישהו פיתאום
בחיפה.
 לי ויש חיי הם אלה מתלונן. לא אני אבל
 שהוא ורעואל, שימרית שלי, והילדים בת־אל

 ואני ושיר. בת יותם, יערית, והנכדים וטרינר,
 יכול אינני בפי־כל. מושרים שלי והשירים כותב,
 חיים הם אלה טובים. חיים אינם שאלה להגיד
מאוד. טובים
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