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כשהיא תושבת ל ע ש ו ת תקליט ,ה״אושר״ ,בעבור
לאה שבת ,מצוי בתחושה של אין גבול והרבה שמחה.
"כמו המנייה הפונה אל השמש ומתמלאת גרעינים ".כך
כתבה לה חברה ,לאחד מימי ההולדת שלה ,על גבי כרטיס
ברכה עם צילום של חמניות" .חמניות מול השמש״ היה
לשם הדיסק החדש ,שיצא בחברת הד ארצי ושהפיק
אבנר חודורוב לצד שבת .חודורוב גם מלווה אותה בדיסק
בנגינה על קלידים ,בסקסופון ,כאקורדיון ובקולות רקע
בכמה מהשירים.
"אני אוהבת פרחי חמניות .עקבתי אחריהן פעם וראיתי
איך בכל יום הן מפתלות את הגבעול שלהן בעקבות
השמש ".שם הדיסק הוא גם שמו של שיר הנושא :״בוא
נלך לרקוד /לא נשים גבולות /בוא נפסיק לחשוב ברע
וטוב /כמו שיש אוויר /כמו ש ע ץ גדל /כמו שילד רץ
בחוץ".
"אספתי טקסטים במשך ארבע וחצי או חמש שנים,
מאז שיצא הדיסק הקודם ולא מיהרתי כי הרגשתי שאני
מחפשת אחר מילים .אני לא אוהבת את הציפייה ,להוציא
תקליט אחרי תקליט כמו פס ייצור .זה הופך את המקצוע
לדומה מדי למקצועות אתרים ואת התקליט לסחורה.
שירים שנולדים אצל אמנים ,זקוקים לזמן ההתפתחות
שלהם .לכן לא הרגשתי נוח ,כשעיתונאים שאלו אותי
למה עבר כל-כך הרבה זמן בין התקליט הקודם לתקליט
הזה .מי קובעו מהו מרווח הזמן ה׳נכון׳ל!"
לאה שבת מצאה את המילים ואת השמש ,שלעומתה
היא נפחחת בשירים ,כמו שדה חמניות פתוח וללא
סימון גבולות .היא מרשה לעצמה לשאוף אוויר ,לכתוב
ולשיר טקסטים אתרים ממה ששרה בדיסקים קודמים,
כמו אישה ילדה" :חיי התחילו בנמשים ותלתלים /שמחה

וקסם ילדותי /הייתי תמיד מביטה אל האופק /לראות
עד איפה רואים .החופש שתמיד ליווה אותי /לחש לי
ים וגלים /שתמיד אדע לגעת /בילדה עם תלתלים.
עכשיו את חצי /עכשיו את גדולה /עכשיו את בזמן
אחר /עכשיו איפה יש לך לשתק.״
לאה שבת תמיד ידעה לגעת .היא עוד יודעת ,אבל
עכשיו מגעה אחר מבעבר .בדיסק הזה אין שירים חסרי
תקווה ,שרק הכאב לבדו יצר אוחם ,בשונה משירים
מדיסקים קודמים ,כמו :״הרגלים שלו ,הרגלים שלה/
בורח בשתיקה /היא נמלטת בחשכה /לא שומעים /לא
רואים /ויש עוד דרך לעשות /לא שומעים /לא רואים/
ויש עוד דרך לעשות .אנחנו קצת נתקענו עם עצמנו/
מה שבפנים ומסביבנו /זאת אני ,זה אחה /כמה שאפשר.״
בשיחה עולה הרושם ,שהדיסק החדש הוא ביטוי
לבחירה שבוחרת לאה בכלל בחייה  -להיפתח .להיות
שלמה יותר עם עצמה ושמחה יותר ולא דרך השירים
בלבד ,זוהי בחירתה של לאה .כשהיא מתבקשת לומר
משהו מסוים על האושר בתהליך הזה שבו ״רק החיים
לוקחים אותה ,החיים נוהגים אותה ,נוהגים אותה״ ,לאה
אומרת ,״אני מלמדת את עצמי הרבה ,תוך כדי-כך,
שאנשים אומרים לי דברים מרגשים על השירים שלי.
אנשים אומרים לי שהשירים שלי נוגעים בהם ,עושים
להם משהו .לפעמים אני חושבת שאני מגיבה אליהם
ב׳תודה רבה׳ אוטומטית וממשיכה ללכת .בלי להכניס
את מה שאמרו לי ללב פנימה .בלי לדעת איך לקבל את
המחמאות .אני שומרת על סגירות .בשנים האחרונות
אני מלמדת את עצמי לקבל אח הטוב הזה ולהכניס
אותו פנימה .אני רוצה ללמוד להיפתח לזה ,לחוות את
גודל הדבר ,לתת ,לזה שאני נוגעת באנשים ,להגדיל אותי.

זה תהליך נלמד ,לא משהו שהיה בי עד לאחרונה .כאני
אגיע לשם ממש ,זה יהיה אושר".
עכשיו לאה שבת כבר בזמן אחר .זמן התלתלים
הבהירים כמו בילדות ,שממסגרים עדיין פנים מתוקות
של ילדה .ילדה אישה ,כשם אחד השירים בדיסק החדש.
זהו בעבורה ,זמן שיש בו מקום גדול גם לאושר ,כפי
שעולה מן המילים בשיר כזה אושר" :לא מגלה את
האמת /לא מראה כאב /מגיל צעיר אני שותקת /מגיל
צעיר מסתירה /נראית כאילו לא קרה .וככה הדברים
היו /אני עמדתי בחלון /החלומות התרחקו /והחומות
הסתירו /את כל מה שהכי רציתי .אבל בפגים עמוק,
אני יודעת /שהאור תמיד מתגבר /האור תמיד מתתזק/
ויש בעולם כזה אושר /שהצער לא יכול להכיל .הלילה
מלא כוכבים /אפשר לבקש מה שרוצים /שכל אחד וכל.
אחת /יבקשו בשביל הלב /את אהבת השמים.״
שבת אומרה ע ל השיר הזה ,ש״הוא נכתב מזה,
שהאושר והשמחה חזקים מהכול מכל הרע והכאב שיש.
והכי חשוב האושר בר השגה .רק צריך לתת לו להתגלות[ |
 mאצלי גרעין ותודה לאל ,הוא מלווה אותי מאז!
שנולדתי .הגרעין הזה ,מפני שהוא קיים כל הזמן ,הוא
מבזיק פה ושם רגעים של אושר מתוכו .הם מפוזרים.
הם גליים .לפעמים הם מתמשכים יותר ולפעמים הם
קצרים .אבל הם קיימים
כל הזמן .אפשר ׳להאכיל׳
את הגרעין ,לגדל אותו.
אפשר לתת לו להוביל
אותך .גם אם לא תמיד,
אבל הוא בכל מקרה מציץ
מבפנים .לדעתי ,אדם יודע
שיש לו את הגרעין הזה
וצריך ל ה ת ח ב ר אליו
ולחשוב עליו מחשבה
תמידית גם כשקשה מאוד.
דווקא כ ש ק ש ה מאוד.
ל פ ע מ י ם אני פ ו ח ד ת
שהגרעין ייגמר .ייעלם .אז
אני מחיה אותו ,כלומר,
שרה אותו ,ש ר ה לו
ולכבודו ,חושבת עליו,
מדברת אתו ביני לביני.״

ב״חמניות מול השמש״ לא רק הטקסטים אחרים .גם
ההשפעות המוסיקליות מתגוננות" :הבסיס שאתו אני
הולכת תמיד הוא השפעות ממוסיקת נשמה שחורה
ומקצבים ברזילאיים.״ למשל ,השיר ״סימן בחול״ ,שכתבה
ללאה הציירת והמשוררת עדית פאנק ,מעובד למקצב
בוסה נובה.
״בארבע השנים האחרונות אני מושפעת גם ממוסיקה
ספרדית .לפני שנתיים נסעתי לספרד והייתי בהופעות
של פלמנקו .פלמנקו זה אומץ .זה מבוסס ע ל גיטריסט
אחד וזמר או זמרת וזה סגנון שהולך עד הסוף .זאת

שירה קורעת ,צרודה ,מהמקום העמוק של הרגש .מצאתי
שאני קרובה לזה.״ השיר ״מול הירח״ למילים ולחן של
שבת הוא אכן /עיבוד של פלמנקו .מלווה בקול הכמעט
צרוד והרך ,תו ההיכר שלה ,ומשיכת תווים בקריאת
הקינה אופייניח לפלמנקו .אכן נשמע ,שלאה קרובה
לסגנון הזה .הגיטרה והעיבוד הספרדי נמצאים גם בשיר
"חנגני קצה בגיטרה" ,שגם לו לאה כחבה את המילים
ואח המוטיקר.
"יש כל מיני רמוה של אושר .היום בדרך מהבית שלי
לריאיון הזה ,פגשחי אח הגרעין שלי באושר .נסעחי
במכוניח החדשה שלי ,והקשבתי לדיסק של מלחין
ברזילאי שאני מאוד אוהבה ,ז׳ובין .הייחי לי מאושרת.
^ה אושר פשוט .נקי .אין לי צורך להוסיף לו מילים .אבל
בדרך-כלל ,היאושר בתהליך של עשייה הקליט יותר
מורכב .הוא בכלל לא פשוט .הוא מגיע דרך הכאב .הוא
מלווה בהרבה רגשוח שמקופלים בו ובלחי נפרדים ממנו".
שבת אומרת ,שעשייה הקליט ,החל מכחיבח השיה
זהו מצב שגורם לה להרגיש כאילו היא ״ממיטה את
עצמה להיריון" .אחרי שהשירים נכתבו והולחנו,
כשנכנסים לץבודת אולפן ,היא עדיין ב״היריון״ ,אבל
היא גם ה״ילחה״ וגם ״אימא של עצמה ושל השירים".
איך שיר נולד לה? כמו תינוק" .אני כוחבח בביח מילים
ומלחינה עם הגיטרה .הרבה פעמים זה קורה בו זמניה,
הלחן והמילים .כשיש חיבור ביניהם זה אושר .אצלי
זה יוצא מהלב[ ולכן ,האושר הזה גם כואב .אני לא קוראת
תווים .זה יוצא לי מן הרגש יותר מאשר מחוך מחשבה
ע ל טכניקה! .אחר-כך נכנסים לעבודת אולפן .צריך
׳להלביש׳ על המילים והלחן אח כל הכלים והעיבוד.
בשביל זה היה אבנר לצדי .ככל שסמכחי עליו יותר'
יכולחי ללכח עי עם הרגש וידעחי שהוא יטפל במחשבות
הטכניוח של המוסיקה .הוא צריך לדאוג ,למשל,
שהפטנחר ל« יחנגש עם השירה .יש לו את היכולת
הזאת ,להביט על המכלול של הכלים והשירה ,כאילו
מבחוץ ,מתוך חשיבה שכלית ,מקצוענית .הוא עושה
את זה נהדר .הנגנים מקבלים את התווים .מחחילים
לנגן .מנסים .כשיש אקורד שבמהלך הניסיונות נשמע
נכון׳ זה רגע $אושר של שלמוח ,אבל זה גם מלחיץ .כי
צריך לעשוח בחירה .והבחירה תמיד כואבת ,מלווה
בוויחור .העבודה באולפן מאוד אינטימיח .אני גם
מתרוקנת וגם;מתמלאת רגשית באותו זמן .בשלב אחרון
של הקלטה ,לאחר שהוקלטו הכלים ,אני מרכיבה אזניות
ואז מקליטים את השירה .שם ,המילה ״אושר" לא

מספיקה לי .יחד עם הצורך לבכות אז ,אני מאושרת ,כי
הצלחתי לגעת בעומק שלי ,בשלב הזה .וזה גוהם לי גם
לבכות וגם לחייך לעצמי .זוהי רמה מורכבת מאוד של
אושר .ויש גם את האושר מהתוצאה ,כשה״ילד" נולד.
לקראה סוף העבודה על ׳תמניות מול השמש׳ דווקא
!אז ,לא רציחי לצאח מהאולפן.״ ״האולפן״ ,לאה אומרת,
״זה לא רק לחץ וטעינוח רגשיח ,זו גם חממה ,ביטחון".
;

״בהופעה אני נוחנח אח הנשמה .עד הסוף וזה לא
מרוקן אותי .להפך .הנתינה הזאת ממלאת אותי .ממלאת
אותי אושר מטוים .גם זה אושר לא פשוט .כשאני שרה,
אני באה לנחם אנשים ולתת להם ולעצמי כוח .אני
מרגישה צורך לא רק לקבל מהקהל ,אלא גם לתת לו .זו
החושה כמו נהר שלא נגמר ,מקבלת ונותנת ,מתרוקנת
ובו זמנית מתמלאת״ ,כמו שהיא שרה ב״רחמים״ ,למילים
u
של חמוטל בן זאב" :מתרגשת עלינו תקופה ורצו
וחולפוח השנים /והכול כאן קשה ומבולבל ורצוף ומלא
עניינים /וצריך להרים אח הראש וצריך לגדל ילדים/
ותמיד לעזור ,לחזק ,להרכיב משקפיים ורודים .רחמים/
לא נולדנו /אל תוך עולם מרחם /רק אהבה כי אנחנו/
באנו כדי לנחם.״
"השירים הם חלק חשוב ממני ,אבל הם לא הכול
החשיפה לעיסוקים אחרים משמחה אוחי .פותחת אותי.
למשל ,אני מפסלח בקרמיקה ועושה ויטראז׳ים .פחאום
היצירתיות יוצאת לי בצורות אחרוה .אני לוקחה גוש
וחמר ומחחילה ללוש אותו בלי לתכנן .כמו כתיבת שיר
חדש ,לא מתכננת .הולכח על הרגש .מה שיוצא החוצה
רגשיח משפיע אחר  -כך גם על כחיבח השירים והלחנים.
לפסל זה להרגיש בידיים את האושר .אני לשה אוחו
ובכל פעם נותנת לו צורות אחרות ,בלתי מתוכננות.
ממחישה אוחו .לא רוצה למסגר את המוסיקה ואותי
בהבניה .לכן ,אני נפחחח לעוד דברים בחיים ,שיכולים
להוביל גם אוחי ,וגם אח השירים למקומות מפתיעים.״
;׳׳לכן" ,אומרת לאה שבת ושולחת מבט מאיר עיניים,
״המוסיקה איננה הכול.״

