
 

 

 דוד-יערה בן

 2014 הוצאת סטימצקי גילה ירון מאת סתם כי בא לי לספרעל 

 

 זימן לי חווית סתם כי בא לי לספרספרה של גילה ירון הנושא את השם הצנוע 

ביושר פנימי ובאומץ היא חושפת כאן מסכת , בגילוי לב. קריאה מהנה ומרתקת

עתירת התנסויות שונות ואירועים כאלה ואחרים שחוותה במהלך , חיים מרגשת

 . חייה מילדותה המוקדמת בתל אביב עד היותה לזמרת סופרן מפורסמת ומצליחה

. מלווים ברחשי לב ובתובנות, הפכים הקטנים של החיים, הסיפורים והאנקדוטות

המפלסת את דרכה כזמרת מוכשרת מתוך , מתוכם עולה דמות מיוחדת במינה

. אהבה והתמסרות טוטלית לעיסוקה התובעני, הבנה עמוקה, מחויבות ואחריות

רואה את , היא מתגלה גם כמי שמתמודדת בתושייה עם אתגרים, יתרה מזאת

כך התלבטותה בעניין נסיעה אפשרית . המציאות בעיניים מפוכחות ומפיקה לקחים

הנושא זיכרונות , לגרמניה עם חברי מקהלת רינת והתמודדותה עם האב הנסער

כשהיא זוכה במלגת השתלמות ומקבלת החלטה להשאיר , לאחר מותו. מרים משם

של מדינה צעירה , את משקעי העבר מאחור ולנסוע לגרמניה כשגרירה של רצון טוב

 היא כמו ממשיכה ומסיימת בכך את הדיאלוג עם אביה שנקטע –ושל אמנות צרופה 

 . במותו

למשל דחייה אמיצה , הקשורה בהתלבטויות מקצועיות, וישנה גם התמודדות אחרת

 התמודדות מוצלחת עם –ומנגד , ונבונה של הזמנה לתפקיד שלא התאים לקולה

והכל מתוך ראיית המקצועיות כערך עליון שעליו אין , יצירה מאתגרת וקשה

 . להתפשר

, ברגישות ובאמפתיה מתארת גילה ירון קשרי משפחה חמים, בפשטות כובשת

קשרים אנושיים אחרים וידידויות רבות שנרקמו במרוצת השנים באקראי בינה לבין 

הוקסמו , זמרים ואנשים שוחרי תרבות ומוזיקה שניקרו בדרכה, מנצחים, מוזיקאים

לא נפקד בספר גם מקומן של , כמקומם של בני אנוש. משירתה וסייעו לקידומה

הן , למרבה המזל.  על השמחה והצער הכרוכים בטיפוחן ובפרידה מהן–חיות מחמד 

ויעידו על כך לפחות השמות שנתנה , זכו לקבל מגילה ולהעניק לה הרבה אושר וחום

 . דאקי, בלומה, לאקי: להן



, הדמות הדומיננטית בחייה כזמרת הייתה דמותו של המנצח החשוב גארי ברתיני

צירף אותה למקהלת רינת שעליה , הראשון שזיהה את כישרונה עוד בראשית דרכה

. ניצח וליווה אותה אחר כך במסירות ובִאכפתיות שנים רבות במהלך הקריירה שלה

אב רוחני נערץ , הוא היה עבורה ידיד קרוב, מעבר ְלקונצרטים משותפים שהיו להם

בשני הפרקים . ואוטוריטה מוזיקלית רבת השפעה על התפתחותה ואישיותה

המוקדשים לו כותבת גילה בהערכה רבה על דמותו המופלאה כאדם וכמנצח 

 .ומשלבת אפיזודות והתבטאויות המעידות על הקשר ההדוק שהיה ביניהם

דמות חשובה ודומיננטית אחרת שטבעה בה את חותמה והשפיעה רבות על 

שִאָתּה , זמרת הסופרן הגרמנייה, התפתחותה כזמרת הייתה אליזבת שוורצקופף

באחד הקורסים שהיא נתנה ְלזמרים מתארת גילה . נרקם קשר מיוחד לאורך שנים

מאת שוברט ומספרת " גרטכן ליד הכישור"התמודדות מרתקת עם השיר התובעני 

על הצלחתה לתרגם למעשה אמנותי משכנע תגובה סנטימנטלית של זמרת צעירה 

,  כל זה בהשראת הדרכתה המוזיקלית של שוורצקופף–שביצעה את השיר לפניה 

 .שאותה הפנימה היטב

עד כדי כך הייתה . במבט לאחור מספרת גילה על עצמה כמי שנולדה אל תוך צלילים

שבאחד השיעורים המשעממים בבית הספר פרצה מתוכה מנגינה , שבויה בהם

צעדיה .  לאו דווקא כדי להפריע במתכוון למהלך השיעור, בשריקה בלתי נשלטת

, הראשונים בעולם המוזיקה קיבלו תמיכה ועידוד מצד הוריה ובעיקר מצד אמה

של " לחוט המאריך"השירה הייתה "בדיעבד היא הגיעה לתובנה ש. המורה לפסנתר

הקשרים ההדוקים בין הקול לכלי התבררו לה כבר בשיעורי ". הנגינה בכינור בילדותי

 . הזמרה הראשונים שלה

ובתור שכזו היא מתייחסת , מילדה מוזיקלית הלומדת נגינה היא נעשית אמן מבצע

במבט בוחן להבדל בין חווית היותה בעבר אחת מהמוני מאזינים בהיכל התרבות 

והיא מתארת את , לבין חווית ההופעה שלה בהווה על הבמה מול קהל המאזינים

מרגע שנרגעתי : "1971-תחושת האושר שפיעמה בה כבר מהופעתה הראשונה ב

עם כל הופעה שהסתיימה ביקשתי לדעת מתי תהיה זאת .... אהבתי את הקהל

 ".שאחריה

באחד מהם מספרת גילה על איתור קברו של . לא מעטים הקטעים המרגשים בספר

בעיתוי מצמרר , עיר ילדותו של אביה, סבה בבית קברות יהודי עתיק בקרלשטאדט

במקום אחר היא מתארת את נסיעתה במכוניתה הפרטית בעקבות . של הגורל

המשאית אצרה : "המשאית עם תכולת דירתה בבת ים לֵעֶבר מקום מגוריה החדש



היא נעה קדימה ואני . זיכרונותיי והישגיי, דחסה אל קרביה את כל חיי, בתוכה

 ".מצאתי עצמי מאבדת דמעה שהתגלגלה על לחיי. שיירה-אחריה כמאסף במיני

במיוחד כובש לב בניואנסים הרגשיים שלו ובקסמו המסתורי הסיפור הפותח את 

. שאותו הכרתי הרבה לפני צאת הספר לאור, "תעלומת פרופסור איקס", הספר

פרופסור אלמוני קשיש נֹוֵכַח בקהל בכל הקונצרטים של הזמרת הנערצת עליו ומגיב 

במכתבים אנונימיים חכמים ומחמיאים במשך למעלה מעשור על הופעותיה של מי 

 עד שבאחד –שהזכירה לו בחיצוניותה את אהבת נעוריו חסרת הסיכוי לבת כומר 

הציפייה הנעימה והדרוכה למכתביו . ממכתביו הוא מסיר את מעטה אלמוניותו

אותו קונצרט שרתי אז בכוונה גדולה : "הופכת עבורה למעין מּוָזה מלווה ותומכת

כדי לכבוש את לב , כדי לרצות את המנצח, כדי לעשות צדק אמנותי עם באך הגאון

לאחר מפגש מרגש ." להגיע אל האיש הזה שלא הסיר את עיניו ממני... הקהל וכדי

. נמשכה ההתכתבות ביניהם עוד זמן מה, מאחורי הקלעים באחד הקונצרטים שלה

שבהן כתב שלא יבוא עוד להופעותיה בשל בעיות , לבסוף הגיעו מילות פרידה

ידעתי שהסתיים פרק : "היא כותבת, כשהמכתבים התמעטו ופסקו להגיע. הזקנה

 ".יפה ומיוחד בחיי

קול . מדפי ספרה בוקע קולה. ידידתי ומורתי, אסיים במלה אישית חמה לגילה

גילוי לב , הספר משדר פתיחות. בגווני הבעה שונים, עמוק ומדויק, צלול, אמיתי

, אופטימיות מתובלת בהומור משעשע, תובנות רבות, אינטימיות רגשית, ורוחב לב

הוא בנוי פרקים פרקים . הספר אינו אוטוביוגרפיה. אהבת החיים ואהבת האדם

שהתגבשו במרוצת הזמן מתוך העלאת הזיכרונות על הכתב כאפיזודות וכאוסף של 

גם תובנות מקצועיות , בצד ההנאה מן הקריאה, הקורא יכול להפיק ממנו. הגיגים

איך להתמודד עם צרידות ועם , איך לשמור על הקול: למשל, הקשורות לזמרה

הנאמרת או נכתבת , איך להתייחס לביקורת כזו או אחרת, התרגשות בשעת הופעה

 . ועוד, איך להשביח את ההבעה הרגשית בביצוע יצירה, בעקבות הופעה בקונצרט

תודה לגילה על שאפשרה לנו לחדור לעולמה האישי והמוזיקלי ולהטעים אותנו 

 !תודה רבה ובהצלחה. משפעת גווניו

 


