זכרונות מצרים הקופטית ()1994-1996
מבוא וסיכום ליומן מאת המלחינה ()1996
כמלחינה בעלת מספר תארים במזרחנות ,לאחר מיצוי הקו שלי בהלחנות מקאמתיות (מקאמתיות – קרי
במקאמים ,דהיינו בסולמות ערביים) לטקסטים משופרים בשפה הערבית ,החלטתי על תפנית מסויימת.
המיצוי עליו אני מדברת בא ביצירה "כשני ענפים" – קנטטה בת  42דקות לטקסט של המשוררת
איתי
ַ
הבדואית חנסא מהמאה השישית לספירה שבוצעה על ידי זמרי קאמרן (בערבית) בניצוח אבנר
בשנת  1990ואחר כך זכתה בפרס אקו"ם (.)1994
במקום ובזמן את עיסוקי כמלחינה – אל עוד עמים באזור ומן
ואז חלה התפנית :החלטתי להעמיק ָ
התקופות העתיקות .כך נולד רעיון "סוויטת ארבע המולטימדיות בשפות שמיות עתיקות" .צדו עיני,
באחת מנסיעותיי לקהיר ,תבליט-אבן עם דמותו של דניאל בגוב האריות במוזיאון הקופטי בעיר .ואז –
כשהוקרנה ,לפני כשנתיים ,תערוכת עבודות הווידאו של ביל ויולה בתל אביב – נולדה משיכה עצומה
לעבוד על אחת המולטימדיות שּבַ דרך כווידאו מלכתחילה .ידעתי מיד שהסאונד יהיה מאוד גברי,
הבינותי מתוך היכרותי עם האמנות הקופטית שהיא טומנת בחּובה אינסוף יסודות ויזואליים מעניינים
ביותר ,רציתי שהטקסט של דניאל יושר רק בקופטית ,וקיבלתי המון חיזוקים בשלבים המוקדמים
הללו בתוככי הקהילה הקופטית בקהיר ,בקשריי עם

ראע בּ מֻ ְפ ַתאח (אתנומוסיקולוג

קופטי מהולל בן .)98
פניתי לדינה הופמן ,אמנית רב-תחומית במישור הפלסטי ,והיא נענתה לבקשתי לעצב ויזואלית
ולביים את העבודה .זה היה ברור לשתינו שהקונספציה תחדור הרחק אל תוך הסוריאליזם ,ובולטות
בו מניפולציות מוסיקליות ווקאליות במוטיבים קופטיים אצל הגברים המהווים את המקהלה ,וזאת תוך
שימוש מודרניסטי אפקטיבי בקווינטט מיתרים.
המפיקה שלנו ,רותי כהן משירותי צילום יחיעם ,בחרה בצלם עופר הררי ("מנת יתר" בבימוי שמוליק
אימברמן; "לילה לבן" בבימוי ארנון צדוק – פרס הצעירים בקאן  )1996שיָד לו בצילומים אמנותיים.
לאחר סיור הכנה מהמם במצרים באפריל חזרנו לצלם שם במאי ,כשנפשנו חושקת באתרים קופטיים
אקזוטיים ובכל מיני פינות נידחות ומרושלות-משהו בעיר הענקית הזאת .לא פסחנו גם על המנזרים
הקופטיים בוואדי אל-נטרון שבמדבר המערבי .את הרשות להסרטות אלה קיבלנו ישירות מן
נּודא .קשה שלא לציין את הצילומים בשוק הגמלים הגדול ביותר במזרח התיכון הנמצא
האפיפיור ְש ַ
וממּכָר בשיא האנרגטיות והאכזריות.
בפאתי קהיר ,המסמל את האקט של ִמ ַקח ִ
איתי ,הציב את הביצוע המוסיקלי להקלטה בישראל ,ולאחר שזו היתה מוכנה (כבר
ַ
המנצח ,אבנר
על טייפ דיגיטלי) בניצוחו ,צולמה מקהלת הגברים (בוגרי "רינת"" ,קאמרן" וסטודנטים מהמחלקה
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הווקאלית באקדמיה ע"ש רובין בתל אביב) עם הסולן דניאל (דן אטינגר– )...co incidence ,
בהעמדות מעניינות ביותר עם פרטיטורות מאּויָרות באימאז'ים קופטיים .קווינטט המיתרים (שני
כינורות ,ויולה ,צ'לו ,קונטרבס) מורכב מנגני הפילהרמונית והקיבוצית ,אף הוא מופיע בצילומים.
היצירה מורכבת משלושה חלקים:
החלק הראשון הוא הסיפורי ,המתאר את מעשה המזימה שחרשו הׂשרים על דניאל ,ושם מצטרפים
אל הטקסטורות הווקאליות הבולטות בקופטית צילומי המקהלה באימאז'ים המעניינים – כאשר
הצבעים העזים על רקע ְשחור-הגלימות (עיבוד מינימליסטי לגלימות הקופטיות המקוריות) וההעמדות
המתחלפות יוצרים את התזוזה הדרמטית במקביל למוסיקה .דניאל מופיע בקטע התפילה הראשון
שלו (כעין אַ ריָה).
החלק השני ,המהווה את תמונת הגוב ,מלא באפקטים כליים המחזקים את אווירת האימה ואת
מאבק הכוחות בין דניאל לאריות :האריָה השנייה של דניאל – בגוב – מסגירה מצוקה קשה.
בחלק השלישי ,שהוא כעין קודה ,כל ההרכב פועל במתינות ,עד כדי רוגַע .הצ'לו פותח אל עבר 'כורל-
נשמה' ,דניאל מצטרף ,והכינור מרחף אל-על ,ממש בסיום ,כמעט כציפור-דרור.
לאורך הווידאו נשזרים אינסרטים מן הצילומים במצרים בתוך ההשתלשלות שתוארה ,אשר מבחינה
פילוסופית וכן ויזואלית משתלבים במסרים ובסגנון של היצירה.
כדאי לציין את ראשוניותו של  video artזה – רעיונות מקוריים הן במוסיקה והן ב visual-חברו
יחד בשפה אסתטית מופשטת ועכשווית (דהיינו ,אין כאן 'הַ דּבָ קות' ,כאשר אלמנט אחד נופל ברמתו
מרעהו) .בנוסף לכך ,בשל העיבוד המודרניסטי לסיפור ,משמעויות אוניברסליות מזנקות מתוכו .על-
פי מיטב ידיעתנו (על דעת הצוות היוצר בכללו השותף למעשה היצירה/הפרודוקציה על כל רבדיה),
זוהי עבודה ראשונה מסוגה בארץ ,אם לא מן הבודדות בעולם .ההרכב המוסיקלי הוא יחיד במינו.
אני רוצה לחזור ולהצהיר כפי שכבר עשיתי בעבר:
אמנות מעין זו הנוצרת באזורנו ,משקפת את האמת העמוקה של יכולת עמי האזור לחיות כאן
בסימביוזה .עדות זו תישאר קיימת לנצח בווידאו זה ,מוצר שהוא בעל נגישות גבוהה!

היומן האותנטי המלא מאת המלחינה
ערב יום כיפור  14.9.94תשנ"ה (בארץ)
כל האבסורדים נערמו עליי גם יחד .חוזרת עטורת הצלחות והרגשת התרוממות הרוח ממצרים,
כשרק לפני שבוע כל כך כאבתי וזכרתי את אובדנו של ידיד נעוריי ,אורי מימון ,במלחמת יום הכיפורים
עם צליחת התעלה .נוסעת ממש בחברותא עם חברים (ממצרים) במכונית ,ממש ידידים חמים,
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ושכונות וגשרי  6באוקטובר עם שלטיהם ניבטים אליי ללא הרף – כמעט רודפים את ראשי וחיילי
ארּכ שומרים עליי מכל עבר .שומעת סיפורים מחברתי (ידידת הנפש שהיא מוסלמית די אדוקה,
מֻ ּבַ ַ
ארי
בעלה פרופסור לפסיכיאטריה ב"אל אזהר") – בוגרת בית ספר גבוה לאמנות ווקאליסטית ּבַ ִ
באיטליה – על הבת שנישאה זה עתה לבנו של סאדאת ,סיפורים אינטימיים היישר מביתה של גִ 'יהַ אן
(גיהאן סאדאת) .במטרו המקומי ,שנחנך לפני חמש שנים בקהיר ,במצוחצח ,יושבים נשים וגברים
בקרונות נפרדים .ואם להתאהב ...אז בנזיר קופטי ...ואולי האבסורד הגדול ביותר – למצוא עיטור
של צלבי קרס על דלת עץ כבדה מן המאה ה ,13-האוטמת את אחד מקודשי הקודשים של מנזר
במדבר – שעוצבה מתוך כוונת אמנות טהורה שבלב .וכל הרשמים הללו נאספים עליי ,כמו שאמרתי,
כשאני בחברותא עם ידידים כהַ ַרנְ ד – המלחין ממוצא ארמני שנולד כאן – נסע ליריבן עם משפחתו
לפני כעשר שנים וחזר .על תחושת הבית שבמלון פרענא כבר לא מדברים – הרי ב 22-בספטמבר
 1987יקי שכב כאן על הרצפה בלובי כשרצתי לחפש מלון אחר כי ביתי זה היה בתפוסה מלאה בזמן
הבכורה של הפקת "אאידה" בפירמידות; אז ידידות מעין זו היתה עדיין נתקלת אצלי בחשד.
ביום הראשון ,מיד בתחילתו' ,טרפתי' את הקופטים ,ז"א את תרבותם ,ובעיקר תרבותם המוסיקלית,
ראעבּ מֻ ְפ ַתאח בן ה 96-שפתח לי את כל

ברעב גדול .ב Institute-הקופטי פגשתי את

הדלתות .הוא האוטוריטה במוסיקה קופטית ובקרוב יתפרסם (דרך  publishing houseבבודפשט)
המחקר הגדול-המקיף שלו בתחום .הוא כל כך הבין אותי ,את מאוויי ורצונותיי ,יותר מכל אחד אחר
בשטח .בדעה צלולה מפתיעה סיפר והסביר ,העתיר עליי שפע חומר – קסטות ודפים מצולמים
למכביר מן האנציקלופדיה הקופטית החדשה .מיד ראיתי שם הרבה ודגמאות תווים .מיד שמעתי
מאחד ה( fathers-כמרים – "אבות") זִ מרת המנונים מאוד ידועים ,בחדרו של ראע בּ מֻ ְפ ַתאח .משם
הגעתי לכנסיית

אַ ְלמֻ עַ לַ ַקה המפוארת (הכל יחסי כמובן ,אם נשווה לכנסיות הקתוליות של

איטליה ,צרפת ,ספרד) באיזור העתיק של קהיר

ַמצְ ַרח ַק ִדים ,אשר הריח המזרחי

החריף מתבל את מראותיה כמו את דמותה בכלל של הכת המונופיזיטית הקדומה הזאת .כאן
מתקיים מדי ינואר ה service-הגדול של הקריסטמס הקופטי ,בהשתתפות מקהלת גברים קופטים
המתקבצים לשם עבודת הקודש מכל קצות מצרים .אֶ רצה מאוד להגיע לכאן בינואר הקרוב ,לראות
ַמצרים המקוריים-גזעיים ("אַ צְ ִלים") ובצדק ,שהמוסלמים כבשו
ולשמוע .הקופטים חשים עצמם ּכ ִ
את ארצם .כידוע הם אף ניצרו את אתיופיה .ואכן ,ידעו נשיאים פקחים כנאצר וסאדאת לתת כבוד
לפטריארך הקופטי (ראיתי תמונות) כדי להשביע את רוח העדה הזאת.
ביום השני שעטנו במכונית אל מדבר אל-נַטרּון ,מרחק כ 120-ק"מ צפונית מערבית מקהיר .בתחילת
הדרך ליוּונּו שלטי פרסומת מצחיקים ,אך ככל שהתרחקנו אל עבר המדבר ,התרבה החול הצהוב-
בהיר ומראות

ִמבצָ ֵרי היונים המחוררים חזרו ונשנו .והנה לפתע בחריץ נוה המדבר:

שלושת המנזרים הקופטיים שחיפשתי .מבני אבן מקּומרים לבנים די תמהוניים .מיד בחדרי האירוח
שתיתי תה כהה ,כאחת העם .אלא שהנזירים הבחינו בצליינית המיוחדת מישראל ומיד קיבלתי יחס
מיוחד ,אם כי רציתי להיות בדיוק כבת העם הקופטי שבא לכאן בהמוניו .מי שקיבל אותי יפה במיוחד
– 'אבא'

אל-מ ִסיח כבר במנזר המרוחק ביותר בעובי המדבר :Baramos :פניו
ַ
עבד

של זה כבר משקיפים אל עבר מערות ההרמיטים (הנזירים המתבודדים ,שהגיעו לדרגת הרוחניות
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העליונה) .דמותו של עבד אל-מסיח (עבד המשיח) הממושקף היתה מרשימה מאוד מבעד לגלימה
השחורה .הקדוש  Black Mosesואחרים הם נר לרגליו .שתיתי דבריו בצמא – ולא הותרתי; היססתי
קצת ,בכל זאת שאלתי ,והוא ענה .הנזירים המתבודדים מגיעים לשיאי רוחניות בלתי נודעים :הם
עתירי ידע ענק בשפות ,חיים במערות ,מרחק מספר קילומטרים מהמנזר ,ורק מׂשוחחים עם החיות
שמׁשחרות לפתחם ,מקבלים אחת לשבוע מזון מהמנזר ,ובאים לעבוד בו עבודות שרות 'למען
הקהילה' .לאחר שנים רבות מתקבל מי שמתקבל (שרוצה ועומד במבחן) לחיי ה .'i-material'-הם
כותבים שם במערות את מחשבותיהם ,עוסקים הרי כל היום בקריאה ובהגות ,ורק במותם מתפרסמים
דבריהם אלה .גופם מצטמק והולך מרוב עשייה רוחנית ,עד כי יהיו כאחד הכרובים (מלאכי ה') ויוכלו
להיכנס מבעד לשער הנעול על בריח של כנסייה .כך ממש מספר לי בסוף המאה ה 20-מי שהיה
בקהיר  Mechanical engineerמכונאי ,והחליט ביום בהיר אחד להתנזר מכל אלה עד שמצא
עצמו כאן במנזר במדבר והוא מאושר .שנים מספר השקיע בלימודי התיאולוגיה עד שנתקבל לתוך
הקהיליה בתוכה מצא את הדרך אל נפשו ואז ּכיבד אותי בארוחת נזירים שהוכנה בשבילי במיוחד
במטבח .הארוחה היתה לא כל-כך מבושלת ...אבל כל כך נהדרת .עדיין ריח הקטורת המעודן שנדף
מן המגבת הלחה בה ניגבתי ּפָ ניי צרובי השמש והרוח – בהיכנסי לארוחה – עולה באפי .עדיין בעלי,
בני ואנוכי מכרסמים את הפיתות הקשיחות שקיבלתי שם כצידה לדרך קהירה.
היצירה הקופטית שלי תהיה מולטימדיה-וידיאו ,דהיינו וידיאו אמנותי הן בצליל (רמה דיגיטלית וכל
רמה אחרת שאני דורשת מעצמי) והן בתמונה ,שיוכל לשלב גם תיעוד של מקורות ההשראה מקהיר
ומהמדבר .תמונות יפהפיות לקחתי איתי ,שאפשר יהיה בשולחן עריכה ממוחשב לשחק איתן ,להניע
אותן .אני רוצה לשתף את מקהלת הגברים הקופטים וכן קבוצת נגני מיתר מישראל – הזמרה של
הילידים תשתלב בחריקות המכֻוונות בכלי המיתר ,וכמובן גם את זה ניתן לצלם במהלך החזרות
המוסיקליות וההקלטה .אולי המיתוס שאבחר יהיה של דניאל בגוב האריות וכמובן שעליי עוד למצוא
את הטקסט מתורגם לקופטית .על כל פנים יצירתי שלי (מוסיקה שלי) תושר בשפה שמית-חמית זו
(הכתב שלה הוא בעיקרו יווני עם קצת סממנים מצריים עתיקים).
הוא שחרטתי על לוח לבבי בשנים אלה :להתעמק עוד ועוד בתרבויות האיזור מקדמת דנא,
מֹוקדי היווצרותן ,ולבטא זאת בדרכי שלי כאמן יוצר.
ֵ
הרחק אל עֵ בר

12:00 19.10.96
ואז החל המסע המטורף ,הארוך ,המייגע להשגת הטקסט הקופטי של התנ"ך .במצרים אי אפשר היה
למצוא אותו ,כולל ב Coptic Institute-וכולל מאותו נזיר שהבטיח לי להשיג ביוון ולא השיג – ולא מנכבדי
הכנסייה במצרים.

הפטיר – בוודאי שתמצאי ,תחפשי ותגיעי לזה .ולפתע באה הישועה

משלומית ,ישראלית ,אסיסטנטית ומרצה במחלקה לאגיפטולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים.
מרגע שמצאתי את הטקסט הזה החיים נראו אחרת וכבר ידעתי שתהיה יצירה מושרת בקופטית.
עם שאיתרתי בדיוק בתוך הטקסט את הפסוקים שחפצתי בהם ,עפ"י המבנה הדרמטי בן שלושת
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החלקים שהיצבתי לי – כבר הבנתי גם שלא תהיה זו סתם יצירה אינסטרומנטלית בהשראת הסיפור.
אפילו שביב כזה של מחשבה עבר במוחי לא פעם ,כשתאוַות המולטימדיה בווידיאו אל מול עיני וטקסט
קופטי אַ יִן .המבנה היה ברור – הסיפור ,הגוב ,השחרור – ובשביל קטע הגוב לא היה בכלל טקסט
מקראי ,לא בארמית ולא בקופטית .כבר בחלק "הסיפור" (החלק הראשון של היצירה) היתה צריכה
להשתחל לראשונה תפילת דניאל (שהפכה לאריָה הראשונה שלו) והיה צריך לברור לה את הפסוק
הנכון מתוך תהילים .תודה בכלל על הרעיון של תהילים לצפורה גולן תבדל"א (נפטרה בשנת .)2009
הנסיעה בינואר  1995למצרים – כדי להוציא על קסטה קריאה של נזיר קופטי של הפסוקים
המצולמים בדיוק ובסֵ דר היצירה – מדניאל ומתהילים (סה"כ קצת) וכדי לחוות מקרוב את ההכנות
של מקהלת הגברים של

ולשמוע-לראות על בשרי ובעיניי שלי את ה Service-הענק והחגיגי

של ( Chirstmassשבוע ראשון של ינואר אצל הקופטים ,להבדיל משאר הנוצרים) – כל זה היה נפלא.
שלי ,הזקן המופלא ,חיכה לי באותו משרד שלו

קיבלתי הזמנה של  VIPונכנסתי.

ב Institute-כרגיל בחליפה שחורה מהודרת .הוא ידע שאגיע ואני ידעתי שיחכה בדיוק בשעה
הנקובה .המיסה היתה מרהיבה .קולות הגברים ששמעתי באוניסון המרטיט בבוקר בחזרה חזרו על
עצמם בערב .הסולן היה פחות מעניין (כבר שמעתי בעיניי רוחי את מקהלת הגברים הזאת שרה את
"דניאל בגוב האריות" שאלחין ...לא החמצתי ,דרך אגב ,להביא לזקן האהוב והנאהב שלי הקלטַ ת
 MCשל  psalmsמתהילים מהפונוטיקה בירושלים ,כפי שהבטחתי לבקשתו .איך אפשר לסרב לו?
הוא גם נתן לי יופי של טיפים איך להלחין למקהלה –  .slight harmony, slight polyphonyלקחתי
זאת ברצינות גמורה .האיש הזקן והמופלא הזה הולך איתי יד ביד ,חשתי.
עם הטקסט הקופטי הזה והקריאה הקופטית של הנזיר ,בעלי היקר ,הבלשן פרופסור אהרון
דולגופולסקי ,התלבש על לימוד חוקי השפה ותוך יומיים ישב איתי על הטקסט הזה בפרטי פרטים.
הוא גם הדפיס לי ב MAC-את לוח ההגיים עם הכתיב המדויק וכך התחלתי להיכנס לשפה" .לא
מעניינת לי הקופטית ,השמית-חמית הדרומית הזאת עם היווניזמים הרבים (הקופטים המונופיזיטים,
שניצרו את אתיופיה ,בעלי הספרות הגנוסטית העשירה והדיוקנאות הקדומים בפַ יּום) ,אבל
בשבילך "...וכך יצאנו עם כתב ידו של הטקסט המלא בשלוש שורות בכתב קופטי אוריגינלי בתעתיק
IPAו( )International Phonetical Associationובתרגום מדויק לחלוטין ,עם כל התחביר הקופטי
הכבד לעילא ולעילא .לתוך כך הכנסתי בשלושה צבעים שונים סימוני  levelsשל דרמטיזציה :נמוך
(סגול) ,בינוני ,בעיקר חם קולי (חום) ,גבוה ,תחושה דרמטית בשיאה (אדום).
חוויות ההלחנה למעשה החלו.
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השנה קלחה עברה לה ,ההכנות עם להקת בלקנטו
פרנקפורט (לקראת מסעה בישראל בנובמבר )1995
ומכון גיתה תפסו תאוצה ,ואני מצאתי עצמי ביוני 1995
במשך שמונה ימים ותו לא מלחינה בשיא האינטנסיביות
ב VILLA MONTALVO-ליד סן פרנסיסקו שבקליפורניה
(מלגת שהייה לצרכי הלחנה) את היצירה .ב 15-ביוני,
עד כמה שאני זוכרת ,ההלחנה היתה כבר מאחוריי.
הייתי צריכה להתנשל מכל החובות התקשורתיים ,למלא
את המצברים ,ולהתעופף קדימה עם ההלחנה הזאת,
ממש תוך הסתגפות .זוכרת שכרסמתי תוך ההלחנה
האינטנסיבית הזאת בייגלך תוצרת ישראל .כמובן
רעבה להלחין כהוגן ,עם תמונת דניאל מהlime-stone-
מוגדלת כמקור גדול להשראה שקשה להיפרד הימנו,

אבן הקיר בכנסיית אלמועלקה  -מקור ההשראה

מודבקת על קרטון ,ובראשי המבנה הברור וכן הקווינטט של המיתרים היָצּוק בסלע .הסתובבתי
לת-חש כת הלילה כשבידי התמונה המוגדלת
ֵ
ב BUSH -שמסביב למושבת האמנים באפֵ
מה lime-stone-אל מול אורו של פנס .זוכרת איך חן צימבליסטה ניסה לשדל אותי באיזשהו יום
להלחין עם כלי הקשה – ולא התפתיתי.
לאחר דף סקיצה אחד בסה"כ (!!) של  densitiesותנועה ,לא יאומן – נכתבה כל היצירה כבנשיקה,
אוטוגרף מיידית .גם ליקטתי לעצמי בהשקט ובבטחה מיד עם תחילת ההלחנה בVILLA -
 MONTALVOאת המוטיביקה בה אשתמש ,הן מזִ מרת מקהלת הגברים האותנטית בקהיר ,והן מן
השכתובים האתנומוסיקולוגיים של

בדפי האנציקלופדיה הקופטית הרלבנטיים .הבחירה

אובחנה אצלי כ a, b, -וכו'  – melodic materialללא שמץ של בעיה .בלהט .באו בחלק הראשון
טקסטורות ווקאליות ,תוך צביעה קלה של המיתרים ו clashes-בלתי פתורים שלהם .זו תהיה
אימפרוביזציה מכֻוונת ומנוהלת שתיפתר בסופו של דבר עם הנגנים ,ידעתי .בחלק השני ,בגוב,
ִהרהַ בתי בטקסטורות ובקווים לכלים ,עם פתיחת  gloomבקונטרבס הטיפוסית לפתיחת התמונות
האפלות באותלו של ורדי או בפידליו .מי לא מכיר את ה background-הזה ,המשקעים הללו מעולם
האופרה ,אשר סייעו לי .גם סימנתי כל מיני רעיונות ויזואליים או הַ כְ וונות קלות בתוך האוטוגרף.
ואז המשכתי בהלחנות אחרות בקליפורניה ,וראשית ב SALT CRYSTALS-האהובה (סימפוניה
מס'  .)1רק ארגנתי לי זמן בסוף השהייה שם להכנת הגרסה הראשונה של "דניאל בגוב האריות" –
הפרטיטורה הווקאלית והטקסט עם התעתיק והתרגום באופן רציף לזמרים .רוטינה של ימי עבודה
ארוכים ושלמים ליד השולחן ,כמו שנאמר על ידי חבריי האמנים ,ששהו אז בווילהa fantastic routine! :
הפטירה הציירת המקסיקנית הנפלאה ,תושבת קליפורניה ,קורינה דל כרמל .התאהבנו זו בזו...
ואז חזרתי ארצה עטורת יצירתי זו .עוד לא תופסת איזה דבר אדיר הלחנתי .רק זוכרת ולא אשכח
שזה היה מאמץ עליון ואינטנסיבי אותם שמונה ימי הלחנה בקליפורניה .שם בלילות הלכתי לBUSH-
המקיף את הווילה ,כשבידי התמונה המוגדלת של ה ,lime-stone-כדי להיכנס עוד ועוד אל תוך
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אווירת הגוב המאיימת .טקסטורות החיקוי הקאנוני ,האורגאנום והרספונסוריום לא נבצר מקומן
בהלחנתי ואפילו ההטרופוניה בקטע הלעג .הסולי של דניאל נכתבו עם התעלּות נשמה מיוחדת.
"המקסימה שביצירותייך" ,אמר לי אבישי יער" .אני גאה בך" בשילוב מכמני והדי ה chants-אמרה
נועה יפת .הכלים גם הוסיפו הרבה אווירה וגם תפקדו בהלחנה כשחקנים חשובים לא פעם (הכינור
בסוף ,הצ'לו בתחילת הקודה .)...האוטוגרף כולו ירד כבנשיקה ,על אף מאמץ ההסתגפות הסּוּפֶ ר
אינטנסיבי בהלחנתו .שלחתי ל-

ישר מקליפורניה לקהיר את הפרטיטורה הווקאלית

והטקסט הרציף-המפורט ,זאת במטרה שהחומר הזה יתופעל במקהלת הגברים שלו.
תוך כדי ההכנות האינטנסיביות להגעת להקת בלקנטו מפרנקפורט לארץ (בכורת "קריאה לכוכבים"
באכדית) כשרותי כהן לצידי במבצע זה – פגשתי את מנדי רודן שנתן לי קוד נכון לביצוע בהקלטה
ובהסרטה של היצירה :קודם כל להקליט את מקהלת הגברים בקהיר ב ,lousy tempo-ועל זה
להלביש את הקווינטט בארץ .פירושו – מה שהלחנתי הופך לבסיס למה שנשמע כתוצאה סופית.
תודה למנדי רודן על שהשקיע  sessionארוך כזה איתי ...ואז גם פגשנו רותי כהן ואנוכי את עופר
הררי בהמלצתה (וביוזמתה) – הצלם שצריך היה להיכנס לעניינים .הוא תמה ותהה על כל הרעיון,
למעשה ּפָ סַ ל אותו כבלתי אפשרי לביצוע .על כל פנים ידענו כבר שיש סיכוי גדול לצילומים במצרים
הן של המקהלה הקופטית והן של אתרים נוספים ,בעקבות התהליך שקרה אצלי...
ואז בא הרעיון והעניין הקסום עם  Jo Fabianממזרח ברלין .על דינה הופמן חשבתי אז כתפאורנית
ועל  Joכבמאי .את דינה הופמן אהבתי בשל העבודות הפלסטיות המגוונות שלה ,הן עם תלמידות
בלוינסקי והן בתערוכות .אחר כך רק הסתבר לי ,לאחר שנפגשנו ,עד כמה היא כרוכה אחרי מצרים.
זו היתה הצלחה גדולה.
האהבה עם  Joפרחה .השתגעתי מההצגות שלו בתיאטרון בברלין .דינה העבירה לו דרּכִ י רעיונות
תפאורה מרשימים .הכל הועבר לסקיצות עם גרמנית (בתרגום עדה עדקור) .הוא חשב על ים-דגים
וחול .אני כבר ראיתי בעיני רוחי את שנינו שוהים יחדיו ועובדים בהשראה גדולה בMövenpick-
שגיליתי על חוף ים סוף מצדו השני .קשיי השפה ,הוצאות הטיסה (בבוא היום – שלו – לרוב) לא
הרתיעוני .עד ל Frankfurt am Oder-שבגרמניה המזרחית (כיום אומנם חלק מהמאוחדת) הגעתי
אליו .רדפתי אחריו.
ואז הגעתי שוב למצרים ,כדי לדסקס את עניין זמרת המקהלה והעבודה איתה ,ההקלטה שלה –
במצרים .הכרתי כבר את אולם ההקלטות הצנוע אך הסביר שב Coptic Institute-בקהיר ופדרו
הסכים לכל חוויה שכזאת .אך כתינוק – התחלתי להתפכח ...זה היה כל הזמן דמיוני .אך אשלייה זו
עזרה לי להלחין .המחשבה שאחזתני כל עוד הלחנתי את היצירה בקליפורניה שאכן אותה מקהלת
פרחי כהונה אקזוטית ממצרים עומדת לשיר – הוציאה ממני גם את המיטב שבהשראה וגם את
ההלחנה הווקאלית הפשוטה יחסית ורבת העוצמה.
אך האסיסטנט של

ַאמל ,שחלק מן
אדל ּכ ֶ
סתא� עַ ֶ
אֻ ַ

במקרה זה –

השבוע עובד באלכסנדריה (שם פגשתיו והיה לי אפילו הכבוד בביתו) – כבן  ,45-40חתך :מקהלת
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הגברים של ה Coptic Institute-לא תעשה זאת .קשה מדי .קחי אצלך בארצך מקהלת גברים .יש לכם
הרי מקהלות מצויינות ברמה מקצועית בינלאומית .ואולי גם חששו מכך שאישה כמוני תנהל כזה עניין
בתוך המבצר הקופטי ...ובכלל ,גם אני חששתי – איך אעמוד בזה ,תוך שנת לימודים (הוראה) כל כך
נפנף את עצמו – יד ימינו המהולל של

אינטנסיבית .והרי איני מנצחת מקצועית .גם

כדבריו .בינתיים גם סיפרו שהמקהלה יוצאת לסיור בגרמניה בדיוק בתאריכים שקבעתי איתם חזרות.
המציאות טפחה חזק על הפנים וחזרתי על עקבותיי לקהיר פעם נוספת לכמה ימים רק מסיבה
אחת :לחזור למצב היולי של אושר באשר הוא ,השלמה עם הגורל ותפישת השלם מחדש כדי
שהאכזבה הזאת לא תמרר מעתה ולהבא את חיי .והתגברתי אכן על מפח הנפש .בינתיים הזקן שלי
– קהו עיניו ,וגם קניתי לו לבקשתו (איזה אושר זה היה) הרבה ויטמינים; זוכרת שלא
מצאתי דרך בארה"ב אלא רק בגרמניה .קשה היה לתקשר מעתה והלאה עם הזקן.
נפלתי אל זרועותיו הפתוחות של אבנר איתי "עוד הרפתקה צִ יּפָ ִאית ...אַ ת מדהימה אותי" אמר ונתן
לי רשימה של כ 20-זמרים גברים ,הטובים שבהם בישראל ,אשר מתוכם הצלחתי לסכם עם 12
כ cast-סופי ,במחירי התעריף שלהם ( 50$לפעולה) .עם דן אטינגר (לימים המנצח שדרך כוכבו)
הקביעה היתה ברורה – דניאל עצמו .איתו כבר אפשר היה להתחיל לעבוד ממש מוקדם.
בינתיים ,לאחר שהסתבר שכל העבודה המוסיקלית תתבצע בישראל ,שאני היא שאלמד את הזמרים
קופטית – ...הייתי צריכה לפתע לבצע את הניתוק עם  .Joדינה ,במיוחד לאחר מפגש עם עופר
הררי הצלם ורותי כהן המפיקה ,ביקשה לעצמה את המלכות בנושא ה visual-וקיבלה .היא גם כבר
התחילה להיכנס יותר ויותר לתוך העניין.
בינואר  1996רשימת הזמרים כבר היתה סגורה ,הפרטיטורה הווקאלית כבר היתה משופצת (זוכרת
שהצלחתי לעשות את השיפוץ כשישבתי באמסטרדם אצל  Isabelle Ganzבינואר  ,1996היא
איתי :פגישה ראשונה קיימנו
ַ
שהתה שם אז לתקופת מה) בעקבות הפגישות שהיו לי אצל אבנר
כשאנו לומדים את הטקסט מאהרון דולגופולסקי בעלי ,ואז מתבהרים עוד ועוד דברים ואפשר היה
לצלם ולהדק ולהתחיל לקיים פגישות עם הזמרים .בד בבד גם ליהקתי את רשימת הנגנים ,כאשר
אני נעזרת בסימוניו-המלצותיו של זיו בן .זו היתה התרגשות גדולה להַ ראות לכל אחד מהם את
הפרטיטורה המלאה שכבר הספקתי להעתיק בינתיים (מן האוטוגרף) – עבודת נמלים של לילות
ארוכים ,תוך כדי שנת הוראה אינטנסיבית ומלאה ביותר .היה נהדר ,אני זוכרת ,לפגוש לראשונה את
פיטר מרק (בלוינסקי) ,הקונטרבסיסט המהולל מהפילהרמונית ,את גלעד הילדסהיים – כנר ,בחור
לתפארת ,את רז כהן הצ'לן במדרגות סוזן דלל ,את ארהל'ה ירון בחדר האורחים בפילהרמונית,
ואת רפי פרנקל (הכנר השני) בביתו ברמת גן .כולם עברו על תפקידיהם ואישרו ש"זה לא בעיה" ואז
יכולתי להעביר להעתקת מחשב ליענקעלה ליפוביצקי .אכן ,כדי להחזיק את "הפצצה האקוסטית"
הזאת של הגברים נקטתי בטכניקת תזמור אורקסטרלית וכך האורקסטרה הקטנה הזאת יכולה היתה
להחזיק את עוצמת מקהלת הגברים בטכניקות מיומנות היטב של מיתרים פתוחים ותנועות מקובלות
– הנגנים מוציאים מעט אנרגיה עם הרבה צליל .תוך כדי ההתקשרות לכל המבצעים כבר אשררנו
ובדקנו סופית את לוח העבודה לחזרות והקלטות ביוני.
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דינה למדה בינתיים פעם ראשונה מדני אטינגר הרבה על צלצול הפרטיטורה הווקאלית .בערך
באמצע מאי הועברו התפקידים לחמשת הנגנים ועד אז כבר הספקתי לעבור עם כל זמר (!!) פעמיים
עד שלוש (!!!) על התפקיד .בפגישה ראשונה קיבל כל זמר מידי קסטה עם קריאת הנזיר ,טקסט רציף
מתועתק ומתורגם במדויק לאנגלית (עם משמעות של פסוק מימין בעברית בת ימינו) ופרטיטורה
ווקאלית .בפגישה שנייה שרנו ,דקלמנו ,לעתים קרובות גם ניגנתי את התפקיד .זו היתה חזרה אישית
לכל זמר ואם היה צורך קבעתי פגישה שלישית .אבי יעקובסון ואבי שילה היו זקוקים אכן רק לתמיכה
מינימלית עם הזריזות והמקצוענות שלהם .ויש זמרים שנפגשנו בביתם – ֵׂש ַרכְ ִתי דרכי עד ל"חצרות
כשּבתו על ִּברּכָיו ,בשביל גיא בונה עד לפתח דלתו ברח' בן יהודה
ִ
הדר" בכפר סבא בשביל רונן רביד
 .2גיא עובד קשה כשומר בלילות וגם קיבלתי ממנו עוגות של אמא לדרך .אך בדרך כלל הפגישות היו
באקדמיה בתל אביב או במכללת לוינסקי .פגישות עבודה אינדיבידואליות נהדרות עם כל זמר וזמר.
חוויות אנושיות נפלאות קרו לי עם ישי שטקלר ,עודד עמיר ,רונן רביד ,שהכרתי לראשונה ,ועם אבי
יעקובסון שהכרתי מחדש.
איתי
ַ
דינה הופמן כבר התעמתה עוד ועוד עם המוסיקה והחלה להתקדם ברעיונות הבימוי (אבנר
חתך שלא תהיה דרך לדעת את תפקידי הזִ מרה בעל-פה ולכן היא הכריעה לטובת פרטיטורות
מפורקות עם אימאז'ים – כך שהמקהלה ֵת ָראֶ ה בהעמדות שונות כסֵ פר ,כגווילי מגילה ,והחלה לתכנן
את האימאז'ים בצבע ובצורה.
יצאנו מצריימה לסיור ה location-באפריל  .1996לקחתי את דינה ,עופר ורותי בעקבותיי למדבריות
בוואדי אל-נטרון ,ודינה ביוזמתה קבעה מסלול מעניין שבתוכו גם עיר המתים ,רובע הכ ַָדרים ,במקרה
נתקלנו בשוק (שם מצאנו את הגלימות) בבחור שהביא איתו את הגלימות למופע הצּופים .חוויות
אדירות ,קבעו השלושה" .את מייצרת לנו חוויות" אמר עופר .זה היה בפסח .אני בתוך הנסיעה
הזאת גם עשיתי את המפגש שלי (היה מרתק) עם דבורה גנני והמיליונר הקופטי "שלה"; הם חשבו
שיוכלו לעשות דרכי כסף ...מסחר .היינו גם יחדיו באולפני  Video Cairoלבירור אודות שכירת
ציוד .אז חשבנו שלא בטוח שנזדקק להם .דבורה גנני עזרה בהגעה אליהם – הטלוויזיה הישראלית
שוכרת אצלם ציוד ,והפכו לידידים טובים .ערב בל יישכח ביליתי עם

עפאף עבד

ארי .בדיוק היכרתי אותה שבועיים קודם לכן בסיורה בישראל ,כשביקרה במרכז לספרות ילדים
אלּ-בַ ִ
במכללת לוינסקי .היא סובבה איתנו כהוגן בהליופוליס ובמלון  Mariottהמרהיב שבמרהיבים .הכל
יוצא מאמנות אותנטית שם ולובש צורה של  fancyחסר תקדים בתוך האולמות האינסופיים .ידעתי על
מלון אלגנטי זה ,אך מעולם לא נכנסתי אליו – הוא ממש ארמון ,לא פחות מארמון .בזכות Video Cairo
גם היכרתי דמות שהפכה אחר כך לדמות מפתח וזה תמיד קורה ככה – ד"ר

נ ִַּבילה

ִמיּכ ִַאיל שרק ידעתי עליה בשלב זה שהיא מוסיקאית קופטית שעוזרת לעיתים קרובות בקבלת רשות
לצלם את הקופטים .איזו מציאה .אך רק הצלחתי לדבר כמה מילים איתה ועם בעלה .ככה זה תמיד
בקהיר ,כשאתה הולך לעשות משהו – אין לך מושג מאין תבוא ההיכרות המשמעותית ופתאום היא
צונחת עליך ובעוד יום עוטפת אותך כולך בטוב שאתה בדיוק נזקק לו.
בחודש מאי קיימנו את הצילומים במצרים ,כבר תכננו לחודש יולי את צילומי הגוף המבצע בארץ .לא
חיכינו עם הצילומים במצרים לחודש יוני מחשש החום הכבד והאבק ,וגם ידעתי שאהיה אז עסוקה
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מאוד בחזרות ובהקלטות.
ימי הצילום בחודש מאי  1996במצרים היו קשים .רותי כהן לא הצליחה להסדיר דרך הקשר עם
שגרירות מצרים בישראל שום דבר בנושא ה .Press-Center-אני טענתי שאסור ללכת כך – צריך
רק בדרך הפרוטקציה עם אנשים מקומיים בעלי עמדה כמו

עפאף ,למשל .את הציוד שכרנו

מ Video Cairo-בזול ,פלוס תוספות יקרות מישראל .לא אשכח את משפט הפתיחה של עופר הצלם
כשהגיע עם כל החבר'ה" :אתם אנשי חזון" הפטיר לעברי ולעבר רותי כהן .זה היה רגע גדול ,לפגוש
את עופר החתיך ,דינה ,חזי דוידיאן (תאורן) ויואב דגם (עוזר צלם) .בנחיתתם בקהיר חיכינו להם
רותי ואני מתוך הרכב שהעמיד לרשותנו ידידי הגדול ששון סומך ,ראש המרכז האקדמי בקהיר אז –
רכב עם נהג אציל ואמין באופן מקסימלי.
 All in allאלה היו ימי הישגים נכבדים של צילומים .האקסטזה הגדולה שקשה היה להחמיץ והיא
מופיעה כעוד נתח גברי בתוך כל הגבריות ההומה המקופלת ביצירה זו – דניאל ,אריות ,מנזרים,
ואחר כך גברים בגוף המבַ צע – שוק הגמלים...
וממכר,
רעדתי יום שלם לאחר הצילום הזה בבוקר טרי של אלפי גמלים בסצנות קדמוניות של ִמקח ִ
בלי מתווכים ,בלי שמץ של גינונים – הכל בשיא ה violence-הפראי הגברי – מושכים וקורעים
חולצות ,מכים בכוח את הגמליםֶ ,ש ְּפנֵיהם כה טובות ועדינות ,והם פתאום רצים כלהקה וכמעט
רוקדים לקול 'זמרה פרועה' של המֹוכר ...והקונה שבידיו כרגע הכסף הוא המלך ומותר לו כמעט
להעיף בכוח הזרוע את המֹוכר שזקוק לכספו ...ועוד מעט הרי ישחטו את הגמלים ...ועופר שוכב על
העפר ומצלם גם את הרגליים שלהם ,מתאבך וממשיך לעשות .הוא מוכן להסתובב עשרים שעות
עם המצלמה על הכתף ,הרפתקן .נהדר .אוהב מאוד מוסיקה ,בייחוד אתנית-רוק .fusion-הוא
גדל שהישגנו דרך
כמ ָ
צילם יפה מאוד את קהיר עם עדשות מיוחדות בצבעים מלאכותיים (מִ sight-
 Video Cairoבזיל הזול) ,מרוץ מטורף שלנו בעיר במכונית וגם לא מעט טיפוסים שבשווקים .זה היה
קטע מסוכן .על הצּופים ,עיר המתים ורובע הכדרים הוצרכנו לוותר.
מצאנו עצמנו בחזרה בארץ עם חומר גלם מצולם רב ,לאחר סיכונים רבים (קיבלנו את מוחמד הנהג
ואת המוביל מ Video Cairo-כ"גיידים" שעזרו לנו לכל אורך הדרך המסוכנת) ובכל זאת עם הישג
אדיר .היה צריך להרגיע את חזי ויואב שאנחנו לא בסיכון אמיתי לאחר שהחזרנו ציוד .זה היה כמה
ימים לפני הבחירות בארץ ושבועיים לאחר התנקשות בתיירים (שנחשבו ישראלים) ולכן המשטרה
בקהיר שמה עלינו כהוגן עין .אפילו פעם אחת בנוסענו לאתרים הקופטיים בעיר ממש נסעו אחרינו.
אכן היינו מּועָ דים לא פעם לשבירת מצלמה על הפרצוף .לעמוד בגשר המרכזי של הנילוס ולצלם
שוטרים ...סיכון .ללא אישור מה.Press Center-
כשהגענו ,רותי ואני בפעם הזאת לקהיר שמתי לי למטרה כמתוכנן לפגוש מיד את ד"ר נ ִַּבילה ִמיּכ ִַאיל
נּודא לצלם באתרים הקופטיים – הן בקהיר והן במדברות – מנזרי וואדי
בדבר הרשות מהאפיפיור ְש ָ
אל-נטרוןּ :בַ ַרמֹוסִּ ,ביׁשֹוי.
11

ואכן ,תוך כדי שהחבר'ה קיימו את הישיבות המלאות ב Press Center-אני פעלתי מהר בכנסייה
הקופטית .נ ִַּבילה החסודה אכן פגשה אותי כמתוכנן ,ולאחר שהיצגתי לה את עצמי וגם השארתי בידה
עותק של הפרטיטורה המלאה – מיהרה להתרוצץ בשבילי במדרגות הכנסייה ,שם שוכן משרדה
בקומת הקרקע ,בדיוק ליד בנין ה Coptic Institute -שהיכרתי היטב) עד שתפסה את האפיפיור
נּודא בכבודו ובעצמו והֶ חתימה אותו.
ְש ָ

נּודא
מכתב הרשות של האפיפיור ְש ָ

המפתח להצלחות מסוג זה ברור – כאמנית אני מצליחה לחדור למקומות שפוליטיקאים לא
מצליחים (ואולי לא יצליחו לעולם) דרך התכנים ,להט העשייה האמנותית ,הסקרנות האקטיבית
שמוליכה את ההשראה קדימה וזו כאש בוערת בעצמותיי ,בתוך ברק עיניי – פותחת כל דלת.
האם זו הֶ עזה? אני שואלת את עצמי.
נּודא הישגנו בשביל צרכינו את העיקר :אפשרות לנוע בחופשיות
עם הפתק הנהדר הזה בחתימת ְש ָ
בכל האתרים הקופטיים במצרים ולצלם .זה כלל הן את הכנסייה העתיקה היפהפיה אַ ְלמֻ עַ לַ ַקה ,הן
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את המנזרים בוואדי אל-נטרון ,והן את המוזיאון הקופטי (שסה"כ ויתרנו עליו) .אישור זה בכל מקרה
לא יכול להינתן על ידי ה ,Press Center-במילים אחרות ,הקופטים ומוסדות הדת שלהם לא מכירים
ב Press Center-כאיזושהי רשות מוסמכת .מעניֵין .וגיליתי גם מי היא אותה ד"ר נ ִַּבילה ִמיּכ ִַאיל
המופלאה :את חסדיה כאדם – כ'ּפַ ְרלַ ֶמנְ טַ ר' (אומנם בכנסייה) וכמוסיקאית תרפיסטית :עשתה למען
העיקרון .היא חברת המועצה הקופטית העליונה ,חוץ מאשר מרצה למוסיקה ותרפיה במוסיקה
באוניברסיטת ִחלוואן – יש לה אפילו בת זמרת (ובן סטודנט בהנדסה) ולכן קשריה עם הערוץ
 Nile TVטובים מאוד .הם פתוחים יותר ,שמעתי .מעניין אם ניתן יהיה להקרין אי פעם את הסרט שלי
שם .זהו לא סרט תעודה קופטי .צילמנו אם כן בכל מקום קופטי אפשרי – בבית הקברות הקופטי,
במנזרים ,ב-

 ...החוויות הללו כולן הרי מונצחות בחומרי הגלם ...האקסטזה הזאת .זוכרת

איך בּבַ ַרמֹוס (המנזר שהוא מקומם של ההֶ רמיטים המטָ רפים ,המתבודדים בהא הידיעה) הייתי
צריכה לפתוח שערים נעולים בזכות שמו של

 .עוד בסיור ה location-ואחר כך גם ביום

הצילומים במדבריות כי הגענו לשם כבר מאוחר .תמיד הצלחתי! התעקשתי .בית הקברות הקופטי,
כמו גם דלתות בכל מנזר ,הדהים אותנו בעושר הצלבים .דינה ואני ,נטרפה ממש דעתנו מרוב צורות
הצלבים .בלי צנזורה .אחר כך הפחתנו ,כשלפתע תפשנו שעבודה שנראית נוצרית מדי יכולה להפריע
לנו בישראל .אך החוויה האסתטית-עובדתית של אינסוף צורות  +וריאציות על צורות של צלבים
בעולם הקופטי – עובדה שהיא מן התהליכים ( )experiencesהכי מדהימים שעברנו לאורך כל
הדרך .הדרך הפיסית במצרים הקופטית בפועל והדרך האמנותית-חווייתית .משגע.
לעומת זאת מקומות משגעים של השראה ואקסטזה שלא נכנסו לצילומים מוכרחים אף הם להימנות
כאן :עיר המתים – עם האנשים הכי נחמדים בעולם ,שחיים בבית הקברות בקהיר .בכל קבר – על
דופן קירותיו הרי אפשר להישען ,אפשר לישון ולהתגונן מפני השמש או הגשם עם איזשהו ברזנט קטן
החוסה עליך ...והם אוכלים סוכר מרוכז במין ענפי סוכר קטנים כאלהּ .כִ ְּבדּוני ,חשבו שבאתי להצטרף
אליהם ,כי במצוקה עד כדי כך גדולה אני.
ורובע הכדרים – הדבר הכי סוריאליסטי כמעט שתוכל לראות כמצוי בחיים ...הגבעות המעשנות
בתחום הזה .מדי רגע פורץ גל עשן מאיזו זווית אחרת בשטח ונערם עליך כשהכדרים שורפים שריפה
החימר .ואתה מתבלבל בין אדמה נטו לאדמה בוצית או עשבית ...וערימות הכדים או
ַ
מרוכזת את
תצורות הטמבורים (עדיין ללא עור) ניבטות מכל עבר.
והצּופים – במצרים היו יותר חגיגיים ,עם שמלות הפאר המתעופפות בזמן המחול וצבעיהן מרצדים
תוך מעוף .בארץ ,בסכנין עוד מרשימים הרבה יותר בזכות ה action-עם שיח' אבו פילסטין המטיף
לאמונה שבלב ואחוות האדם הטהורה – זה היה גדול מן החיים לשהות ערב במחיצתם ולראות איך
הם נכנסים לאקסטזה תוך כדי תפילה עד כדי ריקוד במעגל גדול – וכל דיכפין ייתי וייכול...
כשחזרנו לישראל עם חומר הגלם לא החמצתי יום שלם של התבוננות בלוינסקי בחומר הגלם .פשוט
עצום .איך ראו עיניו של עופר .גם הגגות המסתובבים של כנסיית אַ ְלמֻ עַ לַ ַקה ,המנורה המסתובבת
הפלֵ ר (בן גוון) במנזרים המאובקים בכוונה (אותו מרתף-מוזיאון באחד מהם),
ובקצבים שונים ומגווניםְ .
עם ובלי חשמל (עד כמה שהרשינו לעצמנו להשתולל) ב-אַ ְלמֻ עַ לַ ַקה ,והכוכים האינסופיים במנזרים .כמו
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שאמר עופר" :כל מקום מצטלם כאן נהדר ,כל זווית" – כך אמר בסיור ה location-ועשה המון צילומי
סטילס מאלפים .בימי הצילום בפועל ִהרבה להיכנס לתוך הכוכים ,לרדת עוד ועוד במעמקים במנזרים,
וחוויית המצוקה של דניאל בגוב קיבלה כאן את הקונוטציות המהממות שלה ,בדיוק כמו בהשראה שלי
בזמן ההלחנה" .לכן הכל כל כך תואם ומופשט בצילומי המנזרים עם המוסיקה" אמר נועם בן-זאב.
עם העושר הוויזואלי הזה ,עם החוויה האקסטטית הזאת ,הגענו – ובעיקר הגעתי אנוכי לחודש יוני
איתי ,שהרי כבר הורגלנו
ַ
האינטנסיבי בחזרות – הקלטות .העבודה הנפלאה ,כאיש אחד ,עם אבנר
בה שנינו.
ב 1-ביוני  1996התקיימה החזרה הראשונה של המקהלה בביכורי העתים בתל אביב .שבת לפני
הצהריים .עם ישראל התל-אביבי מסתלבט ואילו אנו מצויים בחזרה הראשונה של המקהלה ,אוכלים
את המוסיקה שלי בשפה הקופטית ואבנר ואני מככבים ,עוזרים ,אני אף מסמנת בנגינה ,הוא
במקצועניותו המהוללת.
החזרה הזאת היתה בשבילי התרגשות ענקית ,הרגשתי שהכל מתחיל לזוז ,אכן להתממש .הזמרים
עוד היו זקוקים להצלפות חזקות למרות ההכנות האישיות .לא עשו מספיק עם עצמם בבית .באותו
שבוע ,ב 5-ביוני  ,1996התקיימה חזרת הנגנים הראשונה ,שהסבה לנו המון נחת ,לאבנר ולי הכוונה.
איתי בבית ,פתרנו אז בהצלחה רבה את כל הclashes-
ַ
מקצוענות ,עניין ,שיתוף פעולה .אצל אבנר
וסגננּו אותם למשעי .זו היתה חוויה והתרגשות עצומה ,אקספרימנט שכולו הצלחה .הרי היה ברור
שה clashes-הללו הם אימפרוביזציות בכלים שצריכות להישמע כגושי צליל מודרני ,אבל כל פעם
באופן וב make-up shape -שונה וסה"כ להתחכך טוב בזמרה .איך בנינו את ההתחלה ...איך בנינו
פתח ל"בלעג" ...יוצא מן הכלל .עבודת צוות
המ ָ
את הכניסה לתפילת דניאל הראשונה ...איך בנינו את ִ
כשבראשו אני .אבל צוות הנגנים – מקצועיותו ,ריכוזו וכוח עבודתו תוך שיתוף פעולה מירבי – היו כאן
הכרח קיומי להצלחת בניית ה .clashes-זו היתה חזרה נהדרת שהוסיפה לי אושר אין סוף.
תמיד עמדנו ,אבנר ואני ,בדיוק בלוח הזמנים שתוכנן ל sessions-החזרות ,כשאני דואגת לתקרובת
(אוכל ושתייה) בשפע.
החזרה ב 8.6-קידמה הרבה מאוד את הביצוע המקהלתי ,שוב בשבת בביכורי העתים ,ודני אטינגר
שוב היה איתנו .לחזרה זו גם הגיעו דינה ורותי כדי למדוד את הגלימות ,כדי לדסקס שוב סופית עם
איתי את נושא ה dubbing-שכן זו הדרך הטכנית בה תכננּו ללכת ולא הקלטה חיה .כמובן
ַ
אבנר
קיימנו כבר פגישת צוות גדולה באותם ימים ב"גן העיר" :פדרו ,אני ,אבנר ,עופר ,רותי ,דינה.
והגענו לחזרה הגנרלית אצל סאלי דּוג ְַר ִטי בבית (ביפו) ,במשך  5שעות .סאלי דאגה לשתייה נהדרת
ולסנדוויצ'ים מצויינים לצהרים ,גם לכיסאות ,ואנוכי שילמתי .כולם היו בחזרה הזאת (למעט ישי
שטקלר שגם לא הודיע שלא יבוא) .גם לביכורי העתים שילמתי .החזרה הגנרלית היתה מצויינת ,ממש
הצלחתי לחדד אל קצוות ספקטרום הסאונד (די נמוך בקונטרבס) את המקום הכוחני החזק ביותר –
ובכלל כל היצירה צלצלה לנו לראשונה במלואה .בעצם בכורה במונחים שלי .סאלי שהתמוגגה עד
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אינסוף מעוצמתה של היצירה ("היצירה הכי גדולה שלך") היתה הסנונית הראשונה שבישרה עד כמה
יצירה זו מוצלחת .אני רק חשבתי אז על מה שצריך לעשות.
יום הצילומים היחיד (!) לגוף המבַ צע כולו תוכנן לאולפן ( JCSהאנגר ריק לגמרי ,גדול) בפלורנטין
שבתל אביב ל .13.7-היינו בקשיים גדולים בשל תאריך הלידה של אשתו של עופר הצלם .ובנס אכן
היום הזה הצליח לנו .עופר היה איתנו ואשתו ילדה לאחר  3ימים.
והנה אני חוזרת לימי ההקלטה המאושרים בבית התפוצות .תפשנו שם ,פדרו  -איתן שמאי  -אני
עוגן מצויין .היה  sessionאחד ביום ששי  21.6אחה"צ והשני בשבת  .22.6ההקלטה רצה פנטסטי
(דיגיטל – ישר גם ל .)CD-פדרו אמר "אחת מההקלטות הכי מוכנות שאני מכיר" ...צחקתי בלבי .ועוד
תוך כדי הקלטה ,כמו בחזרות ,המשכתי לשנן ולחדד היטב לזמרים את הקריאה/ההיגוי בקופטית.
הנגנים הסתכלו בי משתאים .אבנר ָר ָדה ובצדק בזמרים" .אתם דורשים כסף בתעריף מקצועי ואינכם
נותנים עבודה מקצועית!"
פדרו היה מאושר מהמוסיקה ,במיוחד אהב את נקודות האורגאנום" :אחלה יצירה" הפטיר לעברי
בחיבוק .היום אני יודעת – עוצמתה רבה ביותר ,אימפקטית ,כל כך דרמטית ,עומדת בפני עצמה,
קומוניקטיבית מאין כמוה ,אפקטיבית לאללה .אחת מן הסיבות להצלחה – הכתיבה הלא מסובכת
באופן טכני ,ולנגנים הגישה התזמורתית ולא הקאמרית .זה עשה כהוגן את שלו .והעובדה שחשבתי
והרגשתי מיד תוך כתיבה משהו ויזואלי כנראה הכתיב בומבסטיות ואפקטיביות שעובדות כהוגן
בשטח .כל זה הובַ ן ,אפילו על ידי ,בדיעבד .כשהלחנתי בקליפורניה פשוט עבדתי במרץ ,עם היצרים,
ההשראה ,הידע המקצועי ,תחושת המבנה הנכונה – מבנה שמיצה את עצמו כהוגן .אצל דינה הופמן
אין תפישה מבנית ,יש רק "לעבוד מהבטן" ,כמו שהגדירה אותה זיוה סוסק רק לפני יומיים בהוראה...
מלאכת העריכה עם פדרו היתה מאוד מהירה .הוא לא נתן לי לחכות הרבה .תוך כדי חזרות אומנם
חיברתי לדינה טלאים מתוך ההקלטות הפרימיטיביות בטייפ ביתי ,אך עם שהגיע הטייפ הדיגיטלי
הערוך (בהעתקה ל )MC-היא נשמה כהוגן לרווחה .כבר ביום החזרה הגנרלית חלו אצלה המון
שינויים ,כששמעה את ההרכב במלואו ,למעשה את האפקט האדיר של היצירה השלמה .לא פלא שכל
בשלה
כך הצלחתי ,הרי כשהגעתי לקליפורניה הייתי רעבה כל כך להלחנה ...במילים אחרות ,סּופֶ ר ֵ
ואכּולת השראה.
ואז התחלנו בהכנות הקדחתניות להסרטה הגדולה ב 13-ביולי בפלורנטין .אני סייעתי לדינה בהכנת
קרטוניות דפי המקהלה עם האימאז'ים ,עשינו זאת יומיים בלוינסקי .הצוות – רותי ,דינה ועופר עבדו חזק
על תכנון הצילומים ,אני כתבתי את המכתבים המאַ רגנים-המכינים לגוף המבצע ,רותי טיפלה תוך קשר
גריּפ-דֹולי ,תאורן מעולה כרפי נוי ,תשלום ל-
ְ
הדוק ִאתי בנושאים האקוטיים של קייטרינג ,אביזרים אחרונים,
( JCSעסקית ויזה) וביטול הנסיעה ב 18-ביולי לצּופים בסכנין .תחושת התנועה המסחררת שלהם לא עזבה
אותי .הם יוכלו ,דינה ועופר ,הגענו למסקנה ,להוציא את אפקט התנועה המהירה והסוערת באופן שונה .כל
דבר שאפשר להרחיב ולשנות ,אמרתי .לא אישרתי לא יום צילומים נוסף באולפן לכל הגוף המבצע וגם לא
נסיעה לצילומים בסכנין; אבל את חוויית הצּופים בתפילה ,תוך תנועה אקסטטית מתגברת ,לא החמצתי.
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יום הצילומים ב 13.7-היה מן החוויות הגדולות שידענו כולנו .אופראציה ענקית והכל עבד מצוין .יום
שעלה  10,000$והיה מוצדק .כבר ב 7-בבוקר התייצבנו ב .JCS-לא היה מנוס מלהשתמש בשבת
כיום העבודה וזה אמר מבחינת צוות ה visual-מחירים אכזריים – כפולים ,והיו גם שעות נוספות עד
 12בלילה .יום קשה מן החיים ,אבל גם גדול מן החיים.
בינתיים אני עצמי המשכתי והגברתי את הכנותיי לקראת האירוע בבית גבריאל ,כבר הייתי בקשר
הדוק ונהדר עם אלון גרבוז לקראת הסינמטקים .הכרעתי :גאלה למוזמנים בספטמבר בבית גבריאל
כמתוכנן ,אך בכורה רשמית פומבית בסינמטק ת"א.
ב 13-ביולי  1996הגרעין הקשיח של צילומי האולפן הוכיח את עצמו ,אמרתי לעופר .הפלקטיות של
המקהלה ,צוות הנגנים וכל מה שתוכנן למשעי – בוצע בראשי פרקים ,בגרעין קשיח .יש דברים שלא
בוצעו באין זמן .עבודתו של כל צוות הויז'ואל היה לתפארת .היה לא קל להשיג אנשים (גריפ-דולי בעיקר)
אך רותי השיגה אותם בסופו של דבר .שם ,בויז'ואל ,שונאים לעבוד בשבת .אבל לנו לא היתה ברירה.
את כל הגוף הענק של  20מבצעים ,עם אבנר כמנצח שסמוי בתמונה ,אפשר היה להשיג רק לאותה
שבת .הנגנים ,במיוחד שלושת הפילהרמונצ'יקים ,רק יכלו לתת את הבוקר הזה (והעובדה שנשארו
עד  2:30בצהרים מאוד עזרה) כש"זובין מהטה של חודש יולי בישראל" זקוק להם באינטנסיביות
עצומה .הזמרים לא נתנו עבודה מספיק רצינית ,הבעות אימה בפניהם לא ראינו ,שיתוף פעולה
ישֹוטים
ִ
הט ִר
בזמן ההעמדות השונות היה חסר .לא היתה ברירה אלא לעשות השלמות ב 18.7-עם ְ
(צילומי שלושה זמרים בלבד) כדי לקבל איך שהוא את האימתנות .באשר לי עצמי ,כשידעתי שדינה
הופמן מתכוונת לשים את המשקפיים השחורים בפניהם של הזמרים בקטעים הכוחניים של חטיבת
הגוב – הייתי מאושרת ,חשתי את האוונגארד ,את האימה ,את המשמעויות האוניברסליות מזנקות
מתוך הסיפור של "דניאל" החוצה .וכך זה אכן היה .בתמונות הסטילס יש כמה הוכחות יפהפיות לכך:
ההעמדות ותכנוני התאורה היו מוכנות אצל הצוות (דינה-רותי-עופר) למשעי .לכן היום הזה עבד מצוין.
לדינה זה היה אחד מהימים הגדולים של חייה .התנפחות ההוצאות היתה איומה מרגע לרגע בימי
הכנת התאריך הזה ...אך לא היתה ברירה .סמכתי על רותי .הקייטרינג המשופר עם האיפור עזרו.
חבילות דפי התווים עם האימאז'ים לכל זמר היו מוכנות עם הגלימות והכובעים לעילא ולעילא באולפן
כשהגיעו הזמרים .התחלנו עם פיטר מרק הנהדר ,אחר כך עברנו לשאר הנגנים ,ורק אחר כך הצטרפו
הזמרים .עבודת התאורה של רפי נוי היתה גדולה מן החיים (עופר התחנן ,ממש ירד על ברכיים שאיש
זה יהיה התאורן) .פדרו היה איתנו רוב היום כדי להריץ סאונד בזמן הצילומים.
היום הזה הסתיים לשביעות רצוננו בחצות .כל מבצע קיבל  CDמיצירותיי כדי להתחנחן אליהם...
ידעתי שכסף ראשון רק יגיע בצניעות ועל החשבון באוגוסט...
והגענו ל 18.7-ב .Video Sonic-יום צילומים נפלא ונינוח .התרכזנו בו ב .close ups -בינתיים
ביצעתי מיד על הבוקר את עסקת הויזה המעצבנת ב .JCS-הצילומים ב Video Sonic-עם גלעד
הילדסהיים לבדו ,עם דני אטינגר בעיקר וכן עם עודד עמיר – גיא בונה – רונן רביד היו מצויינים .היו
גם הרבה  extreme close upsעם דני אטינגר .התוצאות בסופו של דבר על המסך בתום העריכה
היו מרהיבות – למשל כשדני כדניאל מתקרב וממש נשרף בתוך עננה תכלת-לבנה ...זה היה יום
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הצילומים השני והחשוב מאוד .בתאורה הומשך סה"כ הקו של רפי נוי ,אם כי על ידי עוזר התאורן שלו.
עופר כבר היה מטופל באותו יום בתינוק ומצאנו לרפואה את אודי גולן שבהחלט ענה לדרישותינו.
ביום זה אני זוכרת שצלצלתי לירדן .כבר התחלתי להכין את נסיעתי לשם – אך קדמה נסיעה למצרים.
בנסיעה למצרים כשכמה שוטים (קטעי צילום מהווידאו) איתי בעיקר עבדתי על המוזמנים שלנו .ששון
היה איתי ,נבילה ובעלה ראו את השוטים ,ענאיאת ובעלה שמעו את המוסיקה עם הפרטיטורה ואהבו
אותה עד מאוד .לערב הגאלה המיוחל בבית גבריאל ( )19.9.1996הזמנתי הן את נבילה (כמברכת!),
הן את ענאיאת עם משפחתה (כאורחים פרטיים) והן את עפאף (כמובן כמברכת) .למזלי עפאף
הצליחה להגיע ללא בעיה .נעים עריידי עזר .ובינתיים באוגוסט ,עד לתחילת מועד עריכת הoff line -
תפסתי עשרה ימי יצירה משגעים במשכנות בירושלים (פרוייקט הארחה מיוחד) ,וגם אירגנתי סופית
את האירועים בשלושת הסינמטקים.
"מרב" התחיל מסע העריכה המפרך עם טל שפי ,בו דינה הופמן וטל שפי מצאו לשמחתי אחת
באולפן ֵ
את השנייה וכך התבצעה יופי של עריכת  ,off lineלמרות כל מיני קשיים טכניים .מוסיקליותה הרבה
של טל שפי עזרה מאוד .את החוויה שלי הצלחתי לעבור כשראיתי פעם אחת איך עורכים sequence
שלם; זה היה מעניין מאוד ,איך מושיבים את כל החומרים הרלבנטיים ב Avid-ומתחילים להכניס
רגע אחרי רגע מה שרוצים .שש שעות פלוס ישבתי שם והסתכלתי כאילו הייתי צריכה להתגנב על
בהונות .העריכה הסתיימה מאוחר מכפי שתוכנן ,ואז עברנו לעריכת ה on line -עם יובל אולמן .ביום
הכותרות והקרדיטים שהיתי באולפן לכל אורכו ,חייבת להקפיד על כל פרט ופרט.
ההכנות לאירוע בית גבריאל תפסו תאוצה גדולה .זה כבר היה לקראת הסוף .בינתיים הגיעה
עפאף ארצה ואני עם הרבה מזומנים בכיסי ,דאגתי להביאה משדה התעופה למשכנות ולארחה.
המגעים עם רם עברון ,מנחה האירוע בבית גבריאל ,נעמו לי יותר ויותר .בהתחשב בהכרזת שר
התרבות המצרי רק אתמול שכל קשר תרבותי פסול בין ישראל למצרים ...אני רק יכולה להעלות על
נס את כל מה שעשינו; את ביקורה של עפאף כאן ,את עזרתו של ששון סומך בזמן הצילומים במצרים,
נּודא על ידי נבילה ...קשה לי להאמין שכל זה היה מתרחש היום לאחר מקרה הפשלה
מש ָ
את הרשות ְ
של מנהרת החשמונאים .ששון שלח ברכה מקסימה .איזה מזל שביררתי איתו כמה ימים ממש לפני
האירוע מה קורה ...הוא עבר אז בדיוק דירה בקהיר ולפי כל הסימנים היה שרוי באיומים קדחתניים
על חייו ,גם אין שם הרי שגריר.
ה 19.9-התקרב בצעדי ענק .ההכנות לאורך שנה תמימה (מאז  )19.9.95כללו גם את היום השני –
הכינוסון לבוגרי הריאלי ,חבריי האהובים במיוחד מן המחזור.
הגעתי מותשת לבית גבריאל ב 18.9-בערב .בבוקר למחרת ,19.9.96 ,ניגשתי לראות שהכל
בסדר ונסעתי כבר להתפנקות הסופית בסלון שבאחד מבתי המלון בטבריה .ליוותה אותי כתבה
נהדרת לבוקר זה וליום זה של נועם בן זאב ב"הארץ" .היו מגעים אינטנסיביים עם ויקטור נחמיאס
מהשגרירות הישראלית בעמאן לקראת הגעת קבוצת האורחים מאוניברסיטת ירמוק לאירוע בבית
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גבריאל .כל זה עשה  highעצום .הייתי נרגשת לקראת בוא האורחים כולם ,וכמובן מאוד נרגשת
מהגעתם של בני מחזור הריאלי.
הגעתי בשמלה המפוארת לבית גבריאל .קבלת הפנים הזאת נתנה תחושה מלכותית לכל אחד
שהגיע .אלבום התמונות שעשה לי ליאון מינסטר אומר את הכל .שגעון .איזה אוכל נהדר שהוגש על
ידי המלצריות ,איזו פינה נהדרת .והאורחים היו לא רק שלי אלא גם של דינה ורותי ,והיה שם עופר,
איתי ונעמי והיה דני אטינגר .לכן כשרם עברון קרא לכולם לעלות להשתחוות זה היה
ַ
והיו אבנר
פנטסטי .ערב יפהפה ,כולם אמרו .ביום שלפני כן 18 ,בספטמבר ,עד כמה שאני זוכרת ,התרגשתי
ממש כמו כלה לפני החתונה .נדמה לי שעוד לא היתה לי אף פעם בכורה עם התרגשות עד כדי זו של
אובדן חושים .זוכרת שאחרי האירוע עם "בלקנטו" במכון למוסיקה ישראלית בנובמבר  1995גם היתה
מין התרגשות שלא ידעתי בה את נפשי ...והיו גם מאיר ויזלטיר ופאול לנדאו ,מוקי צור ,ורד צרפתי
וידידֹות נפש שלא נבצר מקומן – הדסה ביריביס ופרי רוט .מה יש לומר ...וחלקים יפים מן החינוך
המוסיקלי במגזר הערבי ומירדן ועפאף .הכל הלך והיה קסום מן החיים .והמקום הזה ורם עברון .עצם
אלי ,ששון סומך ושמעון פרס שהוקראו
השם והנוכחות הקפיצו קדימה .והמכתבים היפים של ּבֻ טרֻ ס ַר ִ
מעל לבמה .וזאביק דרורי שניגש אליי כולו המום ומחבק ...המוסיקה ...לא ציפה לכזאת מוסיקה.
להתרגש ככה ממוסיקה חדישה .ובזמן הארוחה הסתובבתי בין השולחנות ממש ככלה.
והיום למחרת – עם הכינוסון שלנו ,בוגרי הריאלי (על בני זוגם) היה גדול מהחיים .לא תארתי לעצמי
שיצליח עד כדי כך .שוב חסד המפגש והפריחה הילדותית הזאת שמושכים עוד מאז יוני ,1994
הכינוס של המחזור כולו בחצר בית בירם .הנה זכיתי להמשך לו ייחלתי .חסד ילדות ונעורים ,אור
נגוהות ,שפע הרגשות טהורות שכוחן להן משום שמן הילדות והנעורים נמתח קוון .לומדים מה קורה
בעולמנו מזוויות הכי מגוונות ומפי גדולים בשטחם – וכולנו אינטלקטואלים איכפתניקים שהתחלנו
ביחד .וגם כולם מאוד אהבו את הערב בבית גבריאל ואת "דניאל בגוב האריות".
בוודאי שהיומיים של בית גבריאל היו גדולים מן החיים בהרבה ,ואני מתחילה לאמוד זאת רק עתה,
משעברו שלושת הסינמטקים .להיות שם בארמון הקסום הזה על שפת ים כינרת" .ערב יפהפה",
"ערב מהמם"" ,ערב חזק ביותר" אמרו רבים ,גם אם המוסיקה זכתה לעוד יותר שבחים מה.visual-
אבל גם ה visual-לטעמי אימפקטיבי ביותר ,חוויה מרוכזת ועצומה ,תרבותית ,וצילומי המקהלה
והמנזרים מרשימים במיוחד.
ואז באו שלושת האירועים בסינמטקים .בתל אביב באו ונפעמו יוסי מר חיים ,משה וילנסקי ,אבישי
יער (ה )'esprit'-עם מלחינים צעירים נוספים ואנשי מכללת לוינסקי בשפע כישעיהו תדמור ושולה
פיינגולד ("שוב את פורצת ,עושה מה שטרם נעשה") .ולא ציפיתי לפרגון כזה מאלון גרבוז.
בסינמטק חיפה היה מלא וגדוש עם תחשה ביתית נפלאה ודיון משגע עם הקהל; כך רצתה וצדקה
פנינה בלייר והעידה כי האנשים יצאו מן האירוע המומים .בבוקר שלמחרת ספגתי מחמאות
והתרשמויות ענק מנועה יפת – כל כך התבשמה שוב דרך היצירה המוסיקלית שלי מדתות האיזור.
מדבורה מימון היה מעניין לשמוע על כל הסימבוליקה המקופלת כאן ביצירה של העם בייסוריו ואז
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והאהילה אותי דבורה (לשון אלוהים) ,שיש בי הכוח הזה ליצור
ִ
תמיד שוב נס ההצלה ...כמעט
ולהנחיל .אני נבוכה.

--------------------------

ועתה ,לאחר מאמץ גדול שעשיתי לכתוב כאן תמול-היום את זכרונותיי במרוכז ,אני אכן נפרדת
מתקופה הרת פעלים שמסביב ל"דניאל בגוב האריות" .כוחות נפש גדולים השקעתי ,ויש לי ,יש לי
כוחות ,יש לי ראייה למרחוק ,חזון שלא עזבתי והצלחתי בכוח הדבקות במטרה לאורך כל הדרך להזין
את הפרויקט מבחינה כלכלית כך שיחיה ויתקדם עד לנקודת הסיום.
כנראה הגעתי רחוק בתעוזה ,בהוכחת שילוב התרבויות ,חציית הגבולות בכל התחומים וזה כל כך
גדול ,שאפילו אני אינני קולטת עד שלא באים ומסבירים לי מה גדולתי .וגם נקרתה על דרכי חבֵ רה
כל כך אהובה מתחילת ימי לימודיי באוניברסיטת תל-אביב – נעמה אבירן ...האם כל זה קורה לי?...
השיחה דרך אגב עם עמנואל הלפרין ב"מהיום למחר" בטלוויזיה הישראלית היתה נהדרת – ערב
המופע בסינמטק בתל-אביב.
אני מדושנת עונג ,שבעת פעילות מן הפרוייקט הזה ,די עייפה .שנה ראשונה עם עצמי ,ככה בין לבין,
שנה שנייה (כבר לאחר ההלחנה ב )Vila Montalvo-עם הפרוייקט – כבר עם הרבה אנשים אחרים,
עבדו תחת פיקוחי  )!( 30איש סה"כ בכל התחומים כאן ,ועם כולם הייתי בקשר ישיר ...בתוכם לא
מעט אנשים מתחום ה ,visual -כולל אולפנים ,תחום זר לי .עכשיו אני מכירה אותו הרבה יותר.
למדתי איך לתפקד עוד יותר טוב ,ממש מצוין ,השתפשפתי כהוגן ,התחזקתי .בשנה החולפת לימדתי
מלא בסמינרים ,עברתי שני פורומים מרגשים וענקיים ("שירי עדות" ו"מלחינים נשכחים ב") ,נסעתי
כל חודש לחו"ל באירופה לטפל בכל הפרודוקציות שמחוץ לזו של "דניאל בגוב האריות" ,תוך כדי
העבודה האינטנסיבית והמתמשכת ,פרט אחר פרט בפרודוקציה הענקית הזאת .החל מיוני חייתי
באינטנסיביות טוטאלית בעצם ,רק למען "דניאל בגוב האריות" ,חוץ מהפסקת 'חופשה' קצרה אחת
במשכנות לצורך הלחנות אחרות .האם זה ייתכן? האם זה קורה? האין זו אגדה? שאני כבר – תוך כדי
כך – בטוחה שזה אפשרי לחצות ככה את הגבולות – נושמת עמוקות אל עבר פרודוקציה מונומנטלית
בּפֶ טרה? הפוליטיקאים מפשלים ,מתקשים ,ואילו אני לא מסוגלת להתרשם מכך ,או להיעצר מכך
כהוא זה .אפשר ,אפשר טיפה לנוח .אני נפרדת מן הפרודוקציה של "דניאל בגוב האריות" ביום רביעי
עם הכתוביות בערבית ,ובעצם כבר כמעט לגמרי עתה .המסר ילך ויפלס דרכו בעולם .רציתי ויכולתי
– אין זו אגדה – שיצירה שלי תהיה  video artבמלוא מובן המילה .נגישות חסרת תקדים.
המנוחה היא מנוחת הלוחם שמתחילה ברגע זה בעצם .מספר צ'קים שעוד יש לרשום ...דואר ,כספים
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זה חיכה כשבוע – עד שגמרתי לעבור עם כל הכוח שלי את הסינמטקים בלי להפנות ראש לשום זווית
אחרת ,בכוחות גדולים אספתי עצמי מאירוע אחד למשנהו; יש  impactבישראל וזה חשוב .את זה רציתי.
סוף
17:00 ,21.10.96
היד השמאלית (הכותבת) כואבת .זוכרת איך כאבה עוד הרבה הרבה יותר ,ממש חולני ,כשכתבתי
בתחילת חודש זה את החבילה הענקית של הצ'קים .בטח שכל זה היה כדאי .כבר הרגשתי בבית
גבריאל שהיה כדאי ועתה עוד יותר משוכנעת ,לאחר שלושת הסינמטקים .הכנסתי עצמי לאחר
האופוריה של סינמטק חיפה לאיזולציה טוטאלית ,העולם כולו מת ,כדי לרשום יומן זה (כולל מה
שצריך בכתב ידי בערבית)...
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