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בימשהושרהכשאני

החיבורזהומתרפא,מתרפה

איןלי.שישעמוק|הכי
אוליאבליפה,הכיהקול1#

בי,נוגע'שלישהקול?כמו

באחרות,,גםנוגעהוא
כולנושלהתוכניותהשנהנשים,אלפיעםאולמותממלאתהיאאלולבכל

מופע’אוהילה/עללוותרכוונהשוםאיןברליןלאודהליהאבלהשתנו

היאחשוףבריאיוןמשותפת.נשיתתפילהגםשהואשלהמקורימוזיקלי

לילדיהאהבהעלבהופעות,הנשיהכוחעלהחי,לקהלהגעגועעלמספרת

לעתידשלההגדוליםהחלומותועלהמיוחדהחינוך

הירשאביטלצילום:11ביסמוטטל

הערה




קורונה.ימיימים
ויושבותנפגשותאנחנו

מסריםשניבמרחק

כוסותחובקותמזו,זו

מעלמרחףהוודאותוחוסרקפה,

אךבפתח,כבראלוללראשינו.

מופעישללחזרתםאופקשוםאין

אלו,שורותלכתיבתנכוןהתרבות.

והאהובהשנתיהמופע’אוחילה‘,

שלהקולפסברלין,אודהליהשל

שלהזאתבתקופהרבותנשים

בבנייניכמתוכנןיתקייםלאהשנה,

שבירושלים.האומה

בעודיהיהמהמושגלי”אין

אומרתהיאשבועיים”,אושבוע

שאוחילהחשבתיהזמן”כלבכנות,

הגבלהתהיהאםשגםבסדר,יהיה

אעשהאזאיש500או250של

זהאבלשבוע,במשךהופעותכמה

גלבאפתאוםרחוק.לינראההיה

נשבר.בתוכיומשהושני,

גםיהיה,מהלדאוג”התחלתי

מחושב,אדםבןאניכלכלית.

אלולשיגיעשעדלעצמיאמרתי

הטלטלהופתאוםנתאוששכבר

זהערומה.אותיהשאירההזאת

לעשות,אוהבתהכישאניהדבר
השיריםבחיים,שליהביטחוןוזה

מהבלב,ליעושיםשהםמההאלה,

תפילהזאתעבוריהקהל,שעושה

בעינייםאומרתהיאושליחות”,

לחשוביכולהלא"אנינוצצות,

הופעותליואיןשנהעוברתאיך

עליינחתההראשונהבפעםבאלול.
מספיק,לאכברזהשיאני'ההבנה
שליטובהכיאתלעשותיכולהאני

דורשלאהעולםאבלולהשתדל,

ישלו.מציעהשאנימהאתעכשיו

מאיתנו”.גדוליםדברים

פשטותשלברכה

היא,(38)ברליןאודהליה

ראשוןתוארבעלתויוצרת,זמרת

ובימיםמיוחד,וחינוךבמוזיקה

שלההשניהתוארעלעובדתאלו

שכטר.במכוןיהודיתבמוזיקה

הופעות,שלוחציכעשורמאחוריה

שלהופעותאלבומישלושה

׳שבילבשםאולפןואלבוםאוחילה

שלה.מקורייםשיריםובואורשל

יומייםמלמדתהיאאלו,כללצד

שבגוש’ראשיתיהספרבביתבשבוע

מיוחדחינוךתלמידיהמשלבעציון,

ואומנותמוזיקהשיעוריוכולל

הקסומהוהעבודהההוראההחיים.
אליהםהמיוחד,החינוךילדיעם

כלכלילעוגןהיובהמשך,נגיעעוד

האחרונה.השנהבחציורגשי

ובעיקרהמוזיקה,זאת,למרות
בעשרהקימהאותוהאלוליהמופע

שלה.העשייהלבהםאצבעותיה,

השלכותעםמתמודדתאתאיך

שלמוחלטתהכמעטהסגירה

התרבות?תעשיית

כואבת,מכההיא"הקורונה

בעקבותיה,האבלשלביאתועברתי
דברים:שנילעצמיאמרתיאחריהם

אוחילהה‘שבעזרתהואהראשון

אלאמכירהשאניכמולאיתקיים,

יהיה.שהואליברוראבלאחרת,

חיבשידורלמופענערכיםאנחנו

וההנחיותבמידהקסום.מאמפי

שקנתהמיכלביןנגריליאפשרו
כניסהמקומותלצפייה-כרטיס

פיזיים".

שיחההואשעשיתיהשני"הדבר

אמרתיעולם.שלריבונועםפנימית

לךחסררקשפע,לךישלעצמי:
אתהפרידיכסף.קצתעכשיו

הכלכלית.מהדאגההשפעמושג

בחייםפעםבכלאחורה,הסתכלי

יודעתלאלך.היהצריכהשהיית

בחייםמפגשכלהיה.אבלאיך,

אניאזטובים.למקומותאותילקח

הזההבדיעבדאתעכשיולוקחת

גםטוב,הכוללכתחילה.שללמקום

יהיהשתצטרכיפעםובכלעכשיו,

לו"•
ערבלפנירגעשנה,11לפני

באופןנולדתש"ע,הכיפוריםיום
לנשיםחימופעאוחילהרשמי

בירושלים.חיאביבביתשהתקיים

המופעהתקייםמכןלאחרשנה

האלבוםנולדואיתוהשנייהבפעם

לימיוניגוניםשיריםעםהראשון,

המופע.מתוךהתשובה

אלבומיםשנייצאוהבאותבשנים

אלפילקבוע.הפךוהמופענוספים

להגיעוביקשוהצטרפונשים
דתיות,אחרת.קצתהתשובהלימי

מדיהתאספווחילוניותחרדיות

בירושלים,האומהבבניינישנה
אביב,בתלגםהאחרונותובשנים

סליחותשירישכולולמופע

שנהלפתוחבתקווהותפילות,

רצון.שעריגםלהןשתפתחבצורה
אותושהופךהזהבמופעישמה

ומשמעותי?מיוחדכךלכל

יצירהעצמה,בפנייצירה"זאת

בכלעצמהאתשמספרתחדשה

פנימימהלךשםישמחדש.שנה

בתרכובתמשהובי.תלוישלא

בכלמופעאותולאזהאחר,שלו

צוחקותתמידשליהנגניותשנה.
המופעשירי)סדרשהסט-ליסט

לפנירגעלהשתנותיכולט.ב.(

הבמהעלגםואזלבמה,העלייה

לגמרי.אחרמשהועושהאניעצמה

לבזהחי.יצורעםלעבודכמוזה

עלאיתישעובדמיוכלמשהו,של

ככהאליולגשתמונחההזההמופע

כלשישולדעתלהופעה”לבוא

זהמולך,פתוחיםלבבותהרבהכך

רואהלאאניכבוד.יראתמעורר

שנוצראורזהשליכמשהוזהאת

למעלה,ועולהכולןשלמהלבבות
בשידור,יהיהזההשנהאםוגם

שהאישהכדיהכולאעשהאני

ונמשיךזהאתתרגישבביתשתשב
יחד”.האלההתפילותאתלהעלות

אתאיןשניים,חייםאיןלעצמי:אמרתי

שאניהחייםואתלחיותשיכולתיהחיים

זהעכשיו,שישמהזהקיים.לאזהחיה,

הלאה?לעשותרוצהאתמהשלך.הגיל

לחברהיכולתאתמסבירהאתאיך

קשתמכלנשים,הרבהכךכלבין

הזרמים?

שאניבגללשזהחושבת"אני

אחת.אףעללהשפיעמנסהלא

חרדיותדתיות,נשיםמגיעות

הערה
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העדיפויותסדריכל

עללגמרי.השתנו
בנןהאמפיסדרנות
קיסריהלאומי

t-t— a—

שצרתההלכהורקמעזובקהלמזללהופיעווצהשאנילאזה

אניהזאת,האנוגייהאתהנשיות,ההופעותאתאוהבתאניאותי.

בשבילימחדלבויותלאזאתנשיםבפנילהופיעממנה.יוצות

מעצמו,נעשהפשוטוזהוחילוניות

הלב.אתמרככיםוהניגוניםהמילים

מתרפהבימשהושרהכשאני

עמוקהכיהחיבורזהומתרפא,

וגםכילדהששרתיגםלי,שיש

ובכלבבית,לעצמישרהכשאני

יפה,הכיהקולאתליאיןמקום.

בי,נוגעשלישהקולכמואוליאבל

וגורםאחרות,בנשיםגםנוגעהוא

ולהירפאלהרפותבהןלמשהוגם

אחרתקצתמההופעהיוצאותוהן

נכנסו.שהןמאיך

אתראיתיהאחרונים׳'בימים

מרגשזהשעברה,שנהשלהמופע

הלבשנפרטה,השנהאתלראות

תפילההייתה,לאשעודהשנהשל

כיבבכי,מיררתייקרה.שעודלמה

שאנישםישדבריםכמההבנתי

שלמחרוזתעםצירלשמור:צריכה

רלוונטייםכךשכלרפואה,שירי

לרעךואהבתשלצירלעכשיו,

שםאמרתינחמה.צירובסוףכמוך,

אליי,יגיעושהדבריםמאמינהשאני

קיימים.הםכיאלאלי,מגיעכילא

פירותולקטוףבנהרלשוטכמוזה

קיים,חיימסלולסמוכים.מענפים

הדברים.אתלקטוףצריכהרקאני

יד,לשלוחאצטרךלפעמיםנכון,

לדאוג.לאאבליותר,קצתלחתור

יגיע".זה

הביאה?הזאתהשנהמה

מרגישהאניפשוטים."נעשינו

שהמציאותוהערפלהדאגהכלשעם

הרבהגםהביאההיאאלינו,הביאה

פשוטהמצלמהפשטות.שלברכה

ופסנתר,זוםשידורעםפלאפוןשל

נשיםאלףעםיחדבביתלהיות

להצליחזהמהמם.זהבית,בנעלי

משהולייצרמחדש,מסלוללחשב

עכשיו.לוזקוקשהעולםחדש

וצריךדיאטה,עושהכאילוהעולם

לוחשובבאמתמהלהחליט

הערה




צילנס:
מנוי

הכטסן

לבבנת.מחברת

הבמה.עלאודהליה

הכטנזןמנדי•צילום:

השתנוהעדיפויותסדריכללאכול.

הקורונהשלהלימודאתלגמרי.
שזהמאחלתרקאנינלמד,אנחנו

וברחמים".בחסדיהיה

מחשבתיתחירות

אלקנה,ביישובגדלההיא
שמונהשלבמשפחההצעירה

ומשהדינההםהוריהנפשות.

הכליזמריםנגןברלין,)מוסא(

קריירהלהשיששאישהתחושהאיזויש
לאאנילהתנצל.קצתצוינהמצליחהוהיא

קוייוהעםאישהלהיותאפשרמתנצלת.
אדםלהיותאפשרפמיניסטית.להיותבלי

גאוותןלהיותבלימצליח

באולפנה,כשלמדההמפורסם.

אתששינתההחלטההוריהקיבלו

אומנהילדישניואימצועולמה

מהרהעדדאון,תסמונתבעלי

משמעותילחלקהשנייםהפכו

עלגםשהשפיעמהחייה,מסיפור
בחינוךהיתרביןלעסוקהחלטתה
’ראשית‘הספרבביתולעבודמיוחד

מהחינוךילדיםיחדהמשלב
עזבוהשנים,עםוהרגיל.המיוחד

ליישובועברואלקנהאתהוריה

לילדיהםנמצאושםשבות,אלון

חינוכיותמסגרותהמאומצים

עבורם.המתאימותמצוינות

אחיםשנילצדהחייםנראיםאיך

מיוחדים?צרכיםבעלי

החייםשלגדולהכיהאור"הם

אומרתהיאשלי",הנסהםשלי,

פשוט"זאתמוארות.בעיניים

דבריםלראותבה,שזכיתימתנה

שלראייהאחרת,בפרספקטיבה

שםישהשכל.שלרקלאהנשמה,

תקשורתסופית,איןוחמלהאהבה
אתאימצושליההוריםאחרת.

שנתיים,14בתכשהייתיאחותי

נוסףילדלאמךרצוהםכךאחר
כעסתי.מוגזם,כברשזהואמרתי

לי.הקשיבולאשהםמזלאיזה

הםמיוחדיםצרכיםבעלי"אנשים

היאעמוסה”,עירבתוךירוקאיכמו

אותםמעניין"לאבציוריות,מתארת

כלבחיים,עשיתמהאואתמי

אנחנוכמהעםשלנוההתמודדויות

אותםלהם,נוגעותלאמוצלחים

לצדמחייכת.אתאםרקמעניין

חיה,אניהזאתהמחשבתיתהחירות

עםמישהורואהכשאנימידבק.וזה

אוטומטיתשליהלבדאון,תסמונת

מרפה".

מההזאת,העצומההמתנהמלבד

מהורייך?קיבלתעוד

האהבהאתקיבלתישלי"מאבא

למדתיממנולמוזיקה,הגדולה

מטרה.ולאאמצעיהיאשמוזיקה

מפורסמתלהיותלאהיאהמטרה

לפתוחלאנשים,טובלעשותאלא

היאהמוזיקהשלובתפיסהלבבות.

ולצדאומנות,היאמקצועלא

במשךביד.מקצועצריךהמוזיקה
ביוםמחשביםאישהיההואשנים

אמירהרקלאזאתבערבים.וניגן

נפשיתאמירהגםזאתכלכלית,

מוזיקהעושהלאאנישמשמעותה:
כיאותהעושהאניחייבת,אניכי

אנישלי,והאהבההאומנותזאת

לאהיאאבלממנה,מתפרנסת

שליאבאשלי.העיקריהמשען

במוזיקתמתעסקאבאשונים,ואני
שרהגםאנימבצע,והואכליזמר

אבלשלי,המוזיקהאתיוצרתוגם

ממשיכהשאנימרגישהאניבמהות

לי.הנחילשהואהדרךאת

אותנושגידלהשלי,"אימא

קיבוצניקיתבמקורהיאבמסירות,
הכיהדברמבחינתהצבי.מטירת

ואניזמן,לבזבזזהבעולםנורא

שעותשלושלשכבשצריכהאחת

טלפוןשיחתאחריהספהעל
לשחררזמןלילקחעסקים.בענייני

שאניעצמיאתלהאשיםולהפסיק

זההספהעלהזההזמןוגםכזאת,

שלי.והאומנותמהעבודהחלק

שליאימאשלהאמתמידתבסוף,

אבאשלוהאומנותהרכותבשילוב

אותיוהובילואותישעיצבוהםשלי,

שאני".מילהיות

הקב"העםפרטיחוזה
מוכשרתמוזיקאיתהיא

זאתולמרותאולמות,שממלאת

הזרקוריםאוראיתהבראיונות
וכלפיהרווקותכלפיתמידמופנה

הערה




בוחרתהיאעליהםהפרטיים,חייה

העמידהאףעלבקנאות.לשמור

מאמינהברליןהקהל,מולהחשופה

גבול.ישהתהילהלמחירגםכי

עםלאזןשלמדתימשהו"זה

תמידהשונות.הואהיישלגדולהכיהכאב

שונהשלי,מהאחיםשונהשונה,הרגשתי

לוותרהאלההניסיונותגילי.בנותמתבדות

אותי.חנקופשוטדומהלהיותנדיעצמיעל

לינסגרוהכנפיים

;tgהחי.לקהלמתגעגעות

'אוחילה'ננניותהרכב

מימיןשעברה.השנהשל
גולדברג,רחללשמאל:
עידיתברלין,אודהליה

סלעיתפינק,נילימינצר,
סמינה.ויערהלהב

הכטמןmoצילום:

במיןהקריירהאתהתחלתיהשנים.
עלככהגםאנישאםכזאתחשיבה

הכול.אחשוףאזוחשופההבמה

ולמדתימחירים,לזההיואבל

לדברמוכנהאניעצמי.אתלאזן

אבלנפש,תהליכיעלרגשות,על

שחייביםמרגישהשאנידבריםיש

שבובעידןאנחנושלי.להישאר

וחושביםבחוץ,הזמןכלהכול

תוכואתלפרושצריךשאומן

להצליחאפשרנכון,לאזהלעולם.

מוזיקאיתאניבסוףנכון,בלי.גם
שלי,מהעבודהחלקהואופרסום
אנידםלקחתצריכהשאחותכמו

אבלולהצטלם,להתראייןצריכה

ואניפרטי,אדםאנימחיר.בכללא

עצמי".עללשמורמשתדלת

במסגרתהאחרונות,בשנים
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בחייהשעשתהחדשותבחירות

החליטהעצמית,הקשבהומתוך

הירושלמיתהביצהאתלעזוב

תקופהבמשךלביתלהשהייתה
ברמתלהתגוררולעבורארוכה,

הירוקה.המרכזפנינתהשרון,
השרון?רמתדווקאלמה

ירושליםאתלעזוב"רציתי

בכלאבלחנה,לפרדסולעבור

במשךככהקרה,אחרמשהופעם
נסעתיאחדיוםחודשים.ארבעה

להשכרהביתראיתיהשרון,ברמת

מתארתהיאחוזה",סגרתיומיד

"גיליתימדויקת,פרטיתהשגחה

חייםעםפתוח,הטרוגני,מקום

כנסתביתקהילה,ליישפעילים.

חרדים,הגוונים,מכלאנשיםעם

כיפהעםאנשיםמסורתיים,דתיים,

ביתהכול.מעורבים,זוגותשקופה,

במקרההשם.אוהבישלכנסת
מהבולזהאבללכאן,הגעתי

יפהשקט,מקוםצריכה,שהייתי

אניבקיבוץ,כמומרגישהאניוירוק.

מתרחב".שליוהלבברחובהולכת

ירושלים?אתעזבתולמה

שאניהרגשתיקשה.לי"היה

יותראותיומכיריםברחובהולכת

שאלשליאחייןרוצה.שאניממה

לונתתיעוזבת,אנילמהאותי

הואלך?נעיםאותו:ושאלתיחיבוק

אחבקעכשיואניואםשכן.אמר

שאלתי,שעות,במשךככהאותך

אתאוהבתאנינעים?לךיהיהעדיין

מדי”.חנוקליהיהאבלירושלים,

ירושליםביןתרבותפערייש

למרכז?

מהועלמדבריםמהעל"למדתי

פוליטיקה,מדבריםלאכאןלא,
מתוךיהדות.עלמדבריםכןאבל
למדתי,המקוםשלההטרוגניות

לאעצמי,מולשעברתיבתהליך

אחרים.ולאעצמיאתלאלשפוט.

ליאמרהפההכנסתמביתמישהי

הראשעלכיפהלךשיששזהפעם

אבלאלוקים,עםשלךחוזהזה

אחדלכלפרטי.הואהזההחוזה

לווקוראלפיו,חישהואמשהויש

אלוקים,כלום,איןעליון,כוחבשם:
ברגעשלו.וזהמשהו,ישאחדלכל

הקב"העםשלישהיחסיםשלמדתי
אחריות,עליהםלקחתועליישליהם

לקבלליאפשרזהולרעלטוב

הערה




אותי".וגםממני,שוניםאחרים,

אתהאחרונותשבשניםנשמע

ומתרחקתלעצמךמתקרבת

שמצפיםממהקלאסיות,מתבניות

שתעשי?

שלגדולהכיהכאב"בסוף

הרגשתיתמידהשונות.הואחיי

שונהשלי,מהאחיםשונהשונה,

תקופותהיוגילי,בנותמחברות

חלק,להיותרציתישבהםומקומות
עצמיעללוותרהאלהוהניסיונות

אותי.חנקופשוטדומהלהיותכדי

לי.נסגרוהכנפיים

החייםעללהסתכליכולה”אני

שעודשלילחברותבהשוואהשלי

סיימווכברילדיםמחתנותשנייה

שאיןמהכלעללהסתכלללדת,

הספקתי,שלאמהעלבחיים,לי

תהום",לתוךאותימורידזהאבל

"אניכואבת.בכנותחושפתהיא

אלהשיש,מהזהלעצמי:אומרת

אתאיןשניים,חייםאיןשלך.החיים

החייםואתלחיותשיכולתיהחיים

שישמהזהקיים.לאזהחיה,שאני

רוצהאתמהשלך.הגילזהעכשיו,

הלאה?".לעשות

לאחרמשנה,יותרקצתלפני

ה-73,הולדתהיוםאתשחגגה

משמעותיתתזוזהברליןמתארת

בדיוקשהגיעמבורךשינויבנפש,

זאתמדהיםדברלי"קרהבזמן.

שהרגשתיהראשונההשנההייתה

להשלמה.הגעתיאני.להיותבנוח

לפתוחאפילושניםהרבהלילקחו

הזמןפזור,וללכתהתלתליםאת

אבלאחרת,עובדיםשליוהקצב

מוזיקאיתלהיותבסוף.קרהזה

מוזיקאיתלהיותקשה,עבודהזאת

אישהלהיותקשה,זהדתייה

ענייןהכולבסוףקשה.זהמצליחה

שתעשיבחירהולכלבחירהשל

היאמהמדויקותמהילמחיריש

ממך.לוקחתהיאומהלךנותנת

שליהרגשותאתלנתברוצהאני

מהעלולהודותלשמוחלעשייה,

ולאשליהלבמתוךלנועשיש,

בחוץ".שקורהמהבגלל

הטבעכמו

פריחהקיימתהאחרונותבשנים

היהודית-המוזיקהבתחוםאדירה

רבותומוזיקאיותזמרותנשית.

בלבדנשיקהלבפנימופיעות

תת-זיאנרובהתמדהלאטומטפחות

היהודית.המוזיקהבתחוםחדש

ברליןאודהליהשנה,15לפני
דרךפורצתמסוגה,יחידההייתה

הופעותשלנדירבקונספטשבחרה

בלבד.לנשים

כשאניאבלכמוני,המוןיש"היום

ברלין,אודהליההייתהלאהתחלתי
נשיםרקהיונרקיס,הייתהולא

באולפנות.והופיעובתשובהשחזרו

תמידסופרים,קנאתעלנדבראם

שעושהאחרתמישהירואהכשאני

אנילעשותרוצהשאנימהאת

ישהקב׳יהשלבעולמולעצמי:שרה

קנאי,טיפוסלאאנילכולם.מקום

ואםבעולםתנועותשישיודעתאני

הנתיבשלובנתיבהולךמישהו

פשוטה,ידיעהזאתנפגע.לאשלי

ללב".קשהעבודהאבל

הייתהמעידה,היאצעיר,מגיל

קשה,עבדההיאמטרה.מכוונת

אומנות,היאמקצועלאהיאהמוזיקהשלובתפיסה

נפשיתאמירהזאתביד.מקצועצריוהמוזיקהולצד

אניחייבת,אניכימוזיקהעושהלאאנישמשמעותה:

שליוהאהבההאומנותזאתניאותהעושה

עצמהאתרואה

מוסאדרנו.כממשיכת

בתואתמברךברלין

העלייהלפניאודהליה
תשע"ט.באלוללבתה

בררוםישראלצילום:

הערה
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באירועיםמצוות,בבתהופיעה

ובהתוועדויותסלוןבהופעותקטנים,

ציוד,וקיפלהסחבהלנשים,קטנות

המוזיקאיתאתאטאטובנתה
למוזיקהשלי"האהבההיום.שהיא
אניעצמי.אתלכווןאיךליסיפרה

להגיע,רוצהאניעודלאןיודעת
אניאבללתת,עודבישישליברור

להודותויודעתלרווחהנושמתגם

עכשיו.בונמצאתשאניהמקוםעל

המסלול22גילעדהדתי,בחינוך

שזהאמרהפההכנסתמביתמישהי

עםשלךהזזהזההראשעלניפהלךשיש

עםשלישהיחסיםשלמדתיברגעאלוקים.

אחריותעליהםלקחתועליישליהםהקדה

עצמיאתוגםאחרים,לקבלליאפשרDN2$$זהTS1$$DN2$$זהTS1$$זה

לךמספרלאאחדאףאבלמובנה,
אחר,במסלולתבחריאםיקרהמה

עבודהללמודתרצילאאםיקרהמה

זהפיזיותרפיה,אוהוראהסוציאלית,

עצמי".בכוחותשלמדתימשהו

רוצהאתעודלאןהבא?היעדמה

להגיע?

הקהלאתלהרחיברוצה"הייתי
לךישלפעמיםכמוזיקאית,שלי.

הבייסהואהדתישהקהלהרגשה

אםרקבאמתתצליחיואתשלך

לאאניהחילוני.לקהלתגיעי

הרבהליישככה.לזהמתייחסת

ואנישלי,לקהלואהבהכבודיראת

אנילבבות.עודאליולהוסיףרוצה

זהאתלעשותהדרךאתמחפשת

כנביעהשליהיצירהאתומביאה

נשארתולאמתחדשתהזמןשכל

במקום".
מקטיןלאזהבלבד,לנשיםשרהאת
לקהללהגיעהסיכויאתאוטומטית
יותר?גדול

אחוזלמאהמגיעלאאומן"אף

שלאכאלהישתמידמהקהל,

ולאשלוהמוזיקהאתיאהבו

להופיערוצהשאנילאזהיתחברו.
עוצרתההלכהורקמעורבקהלמול

ההופעותאתאוהבתאניאותי.

אניהזאת,האנרגייהאתהנשיות,

נשיםבפנילהופיעממנה.יוצרת

בשבילי.מחדלברירתלאזאת

אתלפתורדרכיםיש"רעיונית,

רדיוכמוהזאת,ההלכתיתהסוגיה

זהנשיםשירתבעיניי,ודיסקים.

תפסשפשוטשולייחסיתאיסור

שבהםלימיםמייחלתאניכותרות.

שהיאבקהלאישהשלהבחירה

אותהתגדירלאמולולשיררוצה

אומרתדוסית",לאאוכדוסית

לאזהאצלי"אבלנחרצות,אודהליה

יוגהשישכמוזהאפילו.דתיעניין

עושהאנילנשים,ומרוץלנשים

עוד,לגדולרוצהואנינשים.שירת

כנפיים.ולפרוש

שיששאישהתחושהאיזו"יש

צריכהמצליחהוהיאקריירהלה

מתנצלת",לאאנילהתנצל.קצת
אישהלהיות"אפשרמשתפת,היא

פמיניסטית.להיותבליקריירהעם

בלימצליחאדםלהיותאפשר

שצדמפחדיםאנחנוגאוותן.להיות

אניהשני.הצדחשבוןעליבואאחד

להיותיכוליםשהדבריםמאמינה

אפשרמלחמות.ובליבשלווה

אנשיםלרמוסבליכנפייםלפרוש

בדרך".אחרים
בצד,הקריירהאתלרגענניחבואי

מאחלתאתמההאישית,ברמה

לעצמך?
הרבה.מטיילתאני"לאחרונה

מהמםוזההטבעעלמסתכלתאני

צורךבלייפהכךכלהואכיאותי,

יהיהתמידהעץאחד.לאףלהתחנף

לו,יחמיאאחדשאףבליגםירוק,
אחדאףאםגםיזרוםתמידהנחל

גםלזרוםממשיךהואלו,מחכהלא

מסתכל.לאאחדכשאףוגםבלילה

למחמאות,מחכותלאהכלניות

מצלמתאתכיפורחותלאהרקפות

איךלהיותרוצהאנילסטורי.ומעלה

הטבע".כמופשוט,ככהשאני,

wu₪m

הערה



