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 בתוך ומעבר
לקו העירוב

מפגש עם אסף קרסיק,    
איש ה”ִגמזו בלוז בנד”

במושב גמזו השקט הגובל ביער בן שמן, נמצא יום 
אחד רב היישוב מאותגר. אחד מתושבי המושב החל 
לבנות את ביתו סביב קרוון הממוקם בקצה החלקה 
המשפחתית, מעבר לקו העירוב היישובי. אם יעשה כך, ידע הרב, תחול בעיה הלכתית על כלל 
העירוב ביישוב, ועלול להתעורר ספק באשר להיתר לטלטל חפצים בשבתות בתוכו. אך הרב 
לא התבלבל, והורה למתוח את קו העירוב ולהעביר את “צורת הפתח” אל מעבר לאותה בנייה 
“חריגה”, על מנת להכליל אותה באותה רשות הלכתית המשותפת השייכת לכלל אנשי המושב.

האיש והקרוון המצוי בתוך ומעבר לקו העירוב הוא אסף קרסיק, נשוי ליעל ואב לעלמה 
ומלאכי, מנחה בתכנית “בארי”, מורה לתלמוד ולתנ”ך בבית ספר עירוני ב’ במודיעין, ומקימה של 
ה”גמזו בלוז בנד”, אשר הוציאה לאחרונה אלבום מוזיקלי חדש ואיכותי הקרוי “מעבר לקו העירוב”. 

נפגשנו הוא ואנכי )אילון( בין השמשות וקווי הטלפון, לשמוע על התהוותה של היצירה. 

*
איך התהוותה הלהקה והעבודה שלכם?

למעשה אנחנו חבורה די משפחתית שמנגנת יחד מזה זמן. היינו מתאספים באוהל שהיה לנו בשטח 
במושב, מנגנים, “מג’מג’מים”, ותוך כדי אלתור גם ממציאים מילים. השירים שייכים לתקופות 
שונות, אחד מהם )“הליכות מפוזרת”( כתבתי ממש בגיל עשרים. לאט לאט נוצר גרעין של להקה, 
אני ואהוד אחי, יעל אשתי וניר )מוצירי( אחיה, שמנגן תופים, דביר )שפיגל( הגיטריסט, שנשוי 

לאחותי. דביר דחף באיזשהו שלב שנעשה הקלטות, וככה הגענו ליצור אלבום משלנו.
השירים שלך אסף מתארים הרבה פעמים מצב אישי־קיומי מיוחד, האם זו הדתל”שיות שלך שבאה 

כאן לידי ביטוי?
לא ממש, הייתי מגדיר את המצב הזה יותר כמצב של ‘נווד מקומי’. גדלתי כאן, במושב הדתי 
גמזו, להורים שעזבו את המשפחה הרחבה שלנו בכפר חב”ד )התמונות של השושלת החב”דית 
המפוארת היו תלויות בחדר שלי כילד(. הרבה חברים שלי מהמושב עזבו את הדת ועזבו גם את 
המושב. חלק מאלה שנשארו בדת, נשארו גם במושב. אני נמצא איפשהו באמצע, עזבתי את הדת 
ונשארתי בגמזו, מקום שאני קשור אליו מאוד. יוצא שאני שייך ולא שייך, מן תחושה של גירות 
כזאת, אפילו שאני נמצא במקום שלי, מוקף במשפחה ובקהילה. בקיצור, אני לא רואה את עצמי 
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דתל”ש טראומתי, הנה אני כל הזמן מתעסק ביהדות ובהוויה הדתית, אבל בכל זאת מסתכלים 
עליך קצת בעין עקומה.

ואכן הדמות של אלישע בן אבויה – אחר, נזכרת ונרמזת בשני שירים שלך – “בלוז ליום השבת” וגם 
ב”איש עתי”, שם אתה שר: “ֲאִני ִאיׁש ִעִּתי ְלָבד ַּבִּמְדָּבר, ְּבִלי ָעִתיד ּוְבִלי ָעָבר”, )...( “ְּבָגַדי ְּכָבר ִנְטְמאּו” 
)...( “ָמה ַלֲעָזאֶזל ֲאִני עֹוֶׂשה ּפֹה ְּבֱאֶמת” )...( “ֵאיֶנִּני ְּכַאַחד ָהָאָדם...” )...( “ְלעֹוָלם ְּכָבר ֹלא ָאׁשּוב”. 

אתה מזדהה עם הדמות הזאת של מנודה?
אלו דברים שמתחברים אצלי למחשבות של יום הכיפורים.1 כבר מגיל נעורים הייתי יוצא לנדוד 
את  ומעצים  מעלה  זה  כאלה,  להרהורים  אותך  מכניס  זה  בלילה.  וחוזר  המושב,  שליד  בהרים 

היציאה הזאת אל מחוץ לתחום, את המנודה, את הלא שייך. 
זה גם החיבור שלך לקפקא בשיר “קפקא 1915”?

כן, הדמות שלו כ”אחר” מכל העולם חזקה מאוד בעיניי. אבל בתמונה הזאת, שהוא מתאר בקטע 
יום  היומן שאנחנו שרים, יש דווקא תמימות של ילד שרץ עם אבא שלו, והתרגשות של ערב 
כיפור. אני התחברתי אל זה ממקום של פליאה, שאתה מביט במראה פשוט מן העולם הזה של 

יהדות פולין לפני מלחמת העולם השנייה. בעיניי זה פשוט מראה מופלא. 
יש גם הרבה נוסטלגיה בשיר “א סוכלה א קליינע”.

זה שיר משפחתי שאני מכיר מגיל אפס. שני ההורים החב”דים הביאו את זה, כל אחד מהצד שלו. 
תמיד בסוכות היינו מחכים לשיר את זה וכולם היו שרים. זו מחווה להורים שלי ולגרוב המיוחד 
של היידיש. וגם המילים של השיר מאוד מתאימות לי: סוכה פשוטה, בית ארעי, הפחד שעוד רגע 
היא נופלת. ההורים מבסוטים מהביצוע הזה שלנו של השיר. אמא שלי גם ישבה איתי ותיקנה לי 

את הדיקציה של היידיש. 
בוא נדבר קצת על הפן הפרשני בתקליט. “ֵאם סיסרא”, “רב רחומי”, “רבה ור’ זירא”, אני מוצא שם 

מבט עם הרבה חמלה.

1  בפרשה בספר ויקרא )טז, כא( העוסקת בשילוח השעיר “לעזאזל” אל המדבר בפולחן יום הכיפורים, מתוארות פעולותיו 
ָרה”.   ְדָבּ י ַהִמּ ַיד ִאיׁש ִעִתּ ח ְבּ ַלּ של אהרן הכהן ושם נאמר: “ְוִשׁ
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לגבי אם סיסרא, הלכתי בעקבות דברים של אביי במסכת ראש השנה2 בתוך דיון שם האם צריך 
לתקוע בשופר בשברים או בתרועה. תרועה דומה ליבבה ושברים דומים לגניחה. אביי )שהיה 
אגב יתום מאם( שואל האם אם סיסרא יבבה או גנחה בלילות? החכמים דורשים את התיאור 
מספר שופטים3 לשתי האפשרויות, גם ליבבה וגם לגניחה, ומכאן שבשופר נצרכים שניהם – גם 
תרועה וגם שברים. זה ממש פלא בעיניי שבראש השנה מכוונים בשופר לסבל של אם סיסרא. 
זה עולה מדברי חז”ל.  כמובן שזה לא סוג הפרשנות שחונכתי עליו בחינוך הדתי־לאומי, אבל 
גם חיים גורי פירש את הסיפור בכיוון הזה, ולא כשמחה פשוטה לאיד. לגבי ר’ רחומי, המנגינה 
פשוט עלתה מעצמה. גם הארמית מתנגנת שם יפה. כאן החמלה היא במבט פנימה, אל האישה 

שבבית. 
ולגבי רבה ור’ זירא? 

פשוט אפיזודה של הומור, הנה מה שקורה כששותים. אצלנו בבית סיפרו על חסיד חב”ד אחד 
שבחן את עצמו בפורים. הוא רצה לקיים את “חייב לבסומי”. לכן שתה ושתה ומדי פעם עצר 
ושאל את עצמו: נו, אתה עדיין מבחין בין ארור המן וברוך מרדכי?” המשיך לשתות עוד, ושוב 
שאל את עצמו “נו, אתה עדיין מבחין וכו’” עד שנרדם. בכלל, בחוויה הזו של ערפול חושים יש 
לי זיכרונות מפחידים, אבל ברמה הפילוסופית, המקום הזה של טשטוש ההגדרות בין טוב לרע 

מפתה מאוד.
איך הבלוז משתלב בכל החוויה הפרשנית? יש לכם שיר )“שמחת בית השואבה בלוז”( שבו הלל 

הזקן יוצא בו בלּוזר אמיתי.
כן, בלוז זה לא רק סגנון מוזיקה שאני אוהב, זה ממש הלך רוח. בבלוז יש גם משהו מקומי, ששייך 
למקום שאתה נמצא בו. ערן סבג כותב עכשיו דוקטורט – “הבלוז כפילוסופיית חיים”. שמעתי 
אותו אומר שהבלוז מתעסק ב’יום קטנות’, בלי פתרון ובלי גאולה. גם בהלל שאומר “אם אני כאן 
הכול כאן” יש משהו מזה. ישבתי בסוכה יום אחד ולמדתי את הקטע הזה בפרק “החליל” במסכת 
סוכה. הקטע הגניב אותי, מין אמירה חצופה כזאת, על רקע כל מה שקורה מסביב. אתה יכול 
לדמיין את זה כאמירה פילוסופית מעניינת. אבל אתה יכול גם לדמיין אותו בתור שיכור שנעמד 

בבר וצועק: “הי, אם אני כאן הכול כאן!” זה מה שעשינו בעצם.
שר’  מדמיין  אתה   ,20 בגיל  אותו  שכתבת  אומר  שאתה  מפוזרות”,  “הליכות  בשיר  זאת,  בכל  אבל 

שמעון בר יוחאי יוצא מהמערה ו”לא שורף אותי חי”. זו לא תחושת אשמה דתל”שית?
בטלה  תקופה שלמה של  לי  והייתה  מוקדם מהצבא  זה כשהשתחררתי  את  כתבתי  לא.  ממש 
גמורה במושב. בסיפור התלמודי רשב”י שורף את האיש העובד, החורש באדמה, ואני ישבתי 
מישהו  אגב,  חי”.  אותי  “שרף  לא  הוא  זה  ובגלל  והתבטלתי,  הזו  התקופה  כל  לאורך  במושב 
מהמושב החליט שהמערה של רשב”י נמצאת ממש פה ליד גמזו במערת הנזירים. כשהיינו ילדים 

גדלנו על זה שזו המערה של רשב”י והיינו עושים שם את מדורות ל”ג בעומר.

2  תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה לג ע”ב.
3  “בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא” )שופטים ה, כח(.
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*
לתוך  אפילו  אותו  להכניס  לא הצלחנו   – לקו העירוב  כן, אסף קרסיק, האיש שמעבר  כי  הנה 
והנפלא  ולהקשיב לאלבום המוזיקלי המקורי  הסטיגמה הרגילה של הדתל”ש. אין אלא לשבת 

שיצר הוא יחד עם חברי “גמזו בלוז בנד”, להאזין למילים ולסיפורים, ולהפליג בדמיונות.

ֲאִני ִאיׁש ִעִּתי ְּבֶאֶרץ ָזָרה 
ְמַחֵּפׂש ֶאת ַהֶּדֶרְך ֲחָזָרה 

ֲאִני ִאיׁש ִעִּתי ְּבֶאֶרץ ְּגֵזָרה 
ְמַחֵּפׂש ֶאת ַהֶּדֶרְך ֲחָזָרה 

עֹוד ְמַעט ֶזה ְּסָתו 
ׁשּום ָּדָבר ְּכָבר ֹלא ָּברּור ַעְכָׁשו 

ִביל ַהָּצר  ִמְׁשַּתֵּדל ֹלא ִלְמעֹוד ַּבּׁשְ
ִמְׁשַּתֵּדל ֹלא ִלְרעֹוד ַּבִּמְדָּבר 

ֲאִני ִאיׁש ִעִּתי ְלָבד ַּבִּמְדָּבר 
ְּבִלי ָעִתיד ּוְבִלי ָעָבר 

ֲאִני ִאיׁש ִעִּתי ְלָבד ַּבִּמְדָּבר 
ְּבִלי ָיִדיד ּוְבִלי ַמָּכר 

עֹוד ְמַעט ֶזה ַלְיָלה 
ְּבָגַדי ְּכָבר ִנְטְמאּו ְוַגם ֲאִני 

ִמְׁשַּתֵּדל ֹלא ִלְבּכֹות ִמְׁשַּתֵּדל ֹלא ְלַקֵּלל 
ַהָּכל ַמְתִחיל ְלִהְתַעְרֶּפל 

ֲאִני ִאיׁש ִעִּתי ַּבִּמְדָּבר ַהּלֹוֵהט 
ָמה ַלֲעָזאֵזל ֲאִני עֹוֶׂשה ּפֹה ְּבֱאֶמת 

ָמה ַלֲעָזאֵזל ָמה ַלֲעָזאֵזל 
ִמְׁשַּתֵּדל ֹלא ִלְבּכֹות ִמְׁשַּתֵּדל ֹלא ְלַקֵּלל 

ם ּוָמה ַלֲעָזאֵזל ָמה ַלּׁשֵ

ַהְּׁשִביִלים הֹוְלִכים ּוִמְתַמֲעִטים, ַהְּׁשָלִטים ְּכָבר ֹלא ְּברּוִרים. ֵאיֶנִּני ְּכַאַחד ָהָאָדם... ָהֲאָנִׁשים ֶנְחָּפִזים 
ִעיִרים ָּכל ָּכְך ֵזִהים. ֲאִני ְּכַאַחד ַהִּמְדָּבר... ַהִּמְדרֹון ָּתלּול ָּכל ָּכְך, ַהֲעָזאֵזל הֹוֵלְך ְוִנְמָּתח.  ְוהֹוְלִכים, ַהּשְׂ

ּפֹוֵער ֶאת ִּפיו ִלְקָראִתי... ַעְכָׁשו ָׁשֵקט, ַרק ַהִּמְדָּבר עֹוד לֹוֵחׁש ְמַרֵּטט. ְלעֹוָלם ְּכָבר ֹלא ָאׁשּוב...

מהרהוריו של איש עתי 
אסף קרסיק 


