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גדולה " מאוד  אהבה  לי  יש 
סקנדינביה,  הקור,  לארצות 

נו מסבירה  הצפוני",  ־הזוהר 
עה קורנברג את מקור שם אלבום 
הבכורה שלה, "גברת כפור". "שנה 

האל על  לעבוד  שהתחלתי  ־לפני 
בום טיילתי באיסלנד. הטיול הפך 
למקום  שהגעתי  הרגשתי  אותי, 
ייחודי  כך  כל  בעולם.  יפה  הכי 
שהכרתי.  מה  מכל  שונה  כך  וכל 
נטרפו  גם  באיסלנד  התאהבתי. 
לאהבה  שקשור  מה  בכל  הקלפים 
היה  זה  לי.  שהיתה  גדולה  אישית 

נפר שאני  הרגשתי  שבו  ־טיול 
הרוח  שלי.  הקודמים  מהחיים  דת 
שאופפת  הרוח  היא  שם  שהיתה 
מאוד  יש משהו  הזה.  האלבום  את 
גם  בשם,  גם  באלבום:  הומוגני 
בעיצוב וגם בסגנון המוזיקלי שלו. 

זה דיסק חורף".
 32 בת  קורנברג,  של  אלבומה 
מצוינת  דוגמה  אכן  הוא  מערד, 
עבודת  בזכות  הרבה  זו,  להגדרה 

־הפקה מצוינת של צח דרורי שעו
טף את האלבום בצלילים קודרים 

הע האלקטרוניקה  ־ומלנכוליים. 
שמאפיינות  הפקות  מזכירה  דינה 
של  הטקסטים  הקור;  ארצות  את 
ישר  אותנו  מחזירים  קורנברג 
שישמע  כדי  לצח  "פניתי  לארץ. 
יש  לדעתו  אם  ויגיד  השירים  את 
מספרת.  היא  פוטנציאל",  בהם 
כי  אליו  פניתי  אותו,  הכרתי  "לא 
ודברים  שלו  המוזיקה  את  אהבתי 

ידע לא  לאחרים.  עשה  ־שהוא 
אלבום.  לעשות  הולכת  שאני  תי 
מישהו  זה  את  שישמע  רק  רציתי 
שיגיד  מוזיקלית,  מידה  אמת  עם 
מרגע  מגניב.  שזה  או  זבל  זה  אם 

השי את  אוהב  אמר שהוא  ־שהוא 
רים התחלנו לרוץ יחד". 

בה השנה  במרץ  יצא  ־האלבום 
פקה עצמית. החופש לעשות הכל 
לבד מאפשר לה לקדם אותו בקצב 
שלה, וכך כמעט שנה אחרי צאתו 
היא משחררת מתוכו סינגל נוסף, 

"אבוד בחלל". "כל החיים כתבתי 
מספ היא  לעצמי",  בחדר  ־ושרתי 

רת עליו. "לפני כמה שנים עברתי 
כשמערכת  אותי  שזיעזעה  חוויה 
נגמרה.  שנים  שמונה  של  יחסים 
לא הכרתי את עצמי לבד, נזרקתי 
לעולם המבוגרים ולא ידעתי איך 
לאכול את זה. השיר הזה ספציפית 
'עשיתי  לקלישאה  במלואו  נופל 

דיסק שאחרי פרידה'".
־קורנברג היא בת להורים מוזי
מו לא חשבה שתהיה  אבל  ־קאים 

זיקאית בעצמה. בצעירותה למדה 
תואר  לימודי  וכשחיפשה  פסנתר 
במכללת  פסקול  בעיצוב  בחרה 
הלימודים  את  כשסיימה  ספיר. 
"רק  החלה לעבוד כגננת בצהרון. 
לעצמי  לקרוא  התחלתי  עכשיו 
"עכשיו  אומרת.  היא  מוזיקאית", 
'גננת  ולא  וגננת'  'מוזיקאית  אני 
היה  בשבילי  מוזיקאי  ומוזיקאית'. 
למוזיקה  לאקדמיה  שהלך  מישהו 
אמא  מהדף.  תווים  לקרוא  ויודע 

חשו נורא  לפסנתר.  מורה  ־שלי 
מאוד  והיא  שלה,  ההערכה  לי  בה 
על  עושה  שאני  מה  את  מעריכה 
אף שזה לא מגובה בידע תיאורטי. 
'את כל  זה פעם,  גם צח אמר את 
חופשייה'.  כך  וכל  קלולסית  כך 
מתבסס  שלו  שהידע  מי  דווקא 
לשבור  קשה  מאוד  החוקים,  על 

אותם".
אמנם  המוזיקלית  ההפקה  על 
האלבום  הפקת  אבל  דרורי  חתום 
לגמרי  עצמאית  הרפתקה  היתה 
ערוכה  הייתי  "לא  קורנברג.  של 
את  לעשות  הגעתי  כלכלית.  לזה 

־האלבום בלי שום היכרות עם הת
לעשות  אוכל  שלא  ברור  עשייה. 
רציתי  נוספת.  פעם  ככה  זה  את 

בידיים  יהיה  הראשון  שהאלבום 
טובות כי לא יכולתי לנהל את זה 
לבד. לא הכרתי אנשים, לא ידעתי 

עם מי לדבר.".
עב האחרונות  בשנים  ־רק 

ערד  הולדתה  מעיר  קורנברג  רה 
מתעקשת  עדיין  והיא  אביב,  לתל 
גרה  אלא  אביבית  תל  "לא  שהיא 

"אחד מהד ־בתל אביב". לדבריה, 
ברים שגרמו לי לעבוד עם צח זה 
לעבוד  פחדתי  שבעי.  באר  שהוא 

אבי 'תל  לי  שנראה  מישהו  ־עם 
בי'. רציתי מישהו שקצת דומה לי 
ששלחתי  הראשון  במייל  בווייב. 

־לו כתבתי שאני אוהבת את הדב
רים שהוא עושה ושיש לנו אחוות 

דרומיים".

מערד  מגיעה  שאת  העובדה 
השפיעה על ההתנהלות שלך?

"הערדניקיות היא אלמנט מאוד 
חזק בזהות שלי. חשוב לי שאנשים 

שגרי גם  ואני  משם  שאני  ־יידעו 
מאוד  המקום.  טובה של  מאוד  רה 
נהניתי לגדול שם. זו סביבה שהיא 

ויפה. כשה ־כל כך ריקה, פשוטה 
אמרו  במוזיקה  להתעסק  תחלתי 
לעצמי  לייצר  צריכה  שאני  לי 
התעשייה  עם  קו  ליישר  תדמית, 
שצריך  המקומות  בכל  ולהיות 
לזה.  והתנגדתי   — בהם  להיות 
ולדעתי  מדבר  אווירת  יש  בערד 
גם באיסלנד יש אווירה דומה. יש 
וברוח  הפתוחים  באזורים  דמיון 
שהמקומות  מרגישה  אני  הקרה. 

מדברים אחד עם השני".
־מה עוצר אותך מלעשות מו

מכל  מוזיקאים  באיסלנד?  זיקה 
העולם נמשכים למקום ועוברים 
מוזיקאית,  להיות  תוכלי  לשם. 
גננת ומעצבת פסי־קול גם שם. 

לע צריכה  אני  באמת  ־"אולי 
שאני  חושבת  אני  זה.  את  שות 
זה  לבד.  זה  את  לעשות  מפחדת 
מכל  שונה  כך  כל  שהוא  מקום 
מה שאנחנו מכירים. אבל זה נכון, 
אחד.  לאף  כלום  חייבת  לא  אני 
איך עושים את זה? פשוט מגיעים 
זה  דירה?  שם  ושוכרים  לאיסלנד 
כמו להגיע לירח ולהחליט שאתה 

גר שם".

מתחת לאפס

קורנברג. בלי היכרות עם התעשייה צילום: דודו בכר
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ניר גורלי  כשחזרה מטיול באיסלנד ישבה נועה קורנברג לכתוב 
 את "גברת כפור", אלבום פרידה שמחבר בין הקור 

הצפוני לקור המדברי מילדותה בערד
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עופר אדרת

הקוב של  הראשונה  ־סצינה 
הבו לבית  "השיבה  ־מיקס 

אור  לאחרונה  שראה  ער", 
צעירה  בחורה  נראית  בסלובקיה, 
דוהרת על אופנוע מדגם "יאווה". 
ב-1931  שכיח  מחזה  זה  היה  לא 
וחומר  קל  אירופה,  ברחובות 
אבל  בסלובקיה.  נידחת  בעיירה 
כולם  במציאות,  כמו  בקומיקס, 
הכירו את "הבחורה עם האופנוע". 

־כשחלפה בין הכפרים  איכרים נו
־פפו לה לשלום. הבחורה על האופ

היא  החדש,  הקומיקס  כוכבת  נוע, 
חביבה רייק )1914-1944(, הצנחנית 
מלחמת  שבסוף  הארץ־ישראלית, 

־העולם השנייה התנדבה לשוב למ
חוזות ילדותה בסלובקיה כדי לעזור 
בנאצים  במלחמה  הברית  לבעלות 
ולנסות להציל את היהודים שטרם 

נשלחו אל מותם.
להולדתה.  מאה  מלאו  בקיץ 
70 שנה למו־  בחודש שעבר מלאו
30. היא היתה אחת מא־  תה, בגיל

ארץ־ישראלים  מתנדבים  רבעה 
נתפסו,  הכבושה,  לאירופה  שיצאו 
1944, "נו־  והוצאו להורג בנובמבר
־במבר השחור". חנה סנש, המפורס

מת בחבורה, נרצחה ב-7 בנובמבר. 
חביבה  בנובמבר.  ב-18  סירני  אנצו 
יחד  בנובמבר  ב-20  נרצחה  רייק 
עם רפאל רייס. השניים נעצרו בידי 

־הנאצים ועוזריהם המקומיים בהת
־קפת פתע על מחנה בהרים בו ריכ

זו עשרות לוחמים יהודים צעירים, 
נאסרו ובהמשך נלקחו לבור הריגה, 

־שם נורו בקבר אחים. שלושה צנח
נים נוספים נרצחו בחודשים הבאים 
בידי הנאצים: פרץ גולדשטיין, אבא 

ברדיצ'ב וצבי בן יעקב.
כל  השנה  נערך  לא  בישראל 

לט מעבר  לזכרם,  ממלכתי  ־טקס 
בסלו צנועים.  מקומיים  ־קסים 

לכבוד  השנה  זכתה  רייק  בקיה, 
רק  הוא  החדש  הקומיקס  מיוחד. 
אחד בשורת מיזמי הנצחה שאירגן 
"מוזיאון המרד הלאומי הסלובקי" 
מרכזה  ביסטריצה,  בנסקה  בעיר 
הסלובקים  המורדים  מובלעת  של 

ברי בעל  שהיה  המרכזי  ־בשלטון 
זו  בעיר  הנאצית.  גרמניה  של  תה 
גדלה חביבה רייק. שם גם נתפסה 
ונשלחה אל מותה 30 שנה מאוחר 
נחנכה השנה  הקומיקס  יותר. לצד 
רייק, נערך פסטיבל  גינה על שם 
שירים ביידיש, הודלקו מאה נרות 

נשמה ונערך מטח צבאי לכבודה.
כנס  היה  הפעילות  של  שיאה 
בו  שעבר,  בחודש  שנערך  אקדמי 
הוקרן הסרט התיעודי "השיבה אל 

הקו מבוסס  עליו  הבוער",  ־הבית 
נכתבו  יחד  שניהם  החדש.  מיקס 

סי  — "חביבה  הספר  ־בהשראת 
ונפילתה של  חייה, שליחותה  פור 

מח פרי  רייק",  חביבה  ־הצנחנית 
ומרתק  מחדש  מקיף,  היסטורי  קר 
הפלמ"חניקים  הזוג  בני  שכתבו 

ספ )הוצאת  עופר  וזאב  ־תהילה 
ריית פועלים(. השנה, עשור אחרי 
שפורסם בעברית, ראה הספר אור 

גם באנגלית.
לה לצעירים  לגרום  קל  ־"לא 

אמרה  היסטורי",  במסמך  תעניין 
לחקה,  מולנר  מירקה  ל"הארץ" 
מפיקת הסרט. "לא רצינו לשעמם 

לק טקסט  מדי  יותר  עם  ־אותם 
דרך'  'קיצור  הוא  הקומיקס  ריאה. 
ביניהם לחביבה". סיפור חייה כפי 
לדברי  ממחיש,  בקומיקס  שמוצג 

לחקה, כי "גם בימים ההם לאנשים 
היו חיים מלאי הרפתקאות. ויותר 
הזה  הג'יימס־בונדי  הסיפור  מכך: 

הוא אמיתי".
אכן  רייק  חביבה  של  סיפורה 
הרפתקאות  סיפור  כמו  נקרא 
מלחמת  ערב  החל  הוא  ומתח. 

בס לידתה  עם  הראשונה,  ־העולם 
כשהצ־  ,18 בגיל  לובקיה. המשיך 

ואימצה  הצעיר"  ל"השומר  טרפה 
של  כעוזרת  בפעילותה  עברי;  שם 

ההסתד ראש  נוימן,  אוסקר  ־ד"ר 

שסייעה  בסלובקיה,  הציונית  רות 
ישראל;  לארץ  לעלות  ליהודים 
ובהצט־  ,1939 ב לארץ  -בעלייתה 

עבר  הוא  מענית.  לקיבוץ  רפותה 
שם  ב-1942,  לפלמ"ח  בהתנדבות 
הראשונות  המפקדות  לאחת  היתה 
לצאת  התנדבותה  דרך  בארגון, 
לאירופה הכבושה, שם נרצחו אמה 
והוצאתה  למאסרה  ועד  ואחיה, 
מעבר  אבל  הנאצים.  בידי  להורג 
לסיפור על הנערה הגיבורה והאשה 
על  סיפור  גם  זה  האידיאליסטית, 

־צעירה הרפתקנית וחמת מזג, שני
אליה  משכה  אך  בסלובקיה,  שאה 
עם  רומנים  וניהלה  רבים  גברים 
את  ורווקים.  נשואים   — מהם  כמה 
אהבת חייה פגשה בכרמים של ארץ 

ישראל, אך לא העזה לממש.
בוער  בית  לתוך  הפורצת  "כאם 

בה כתבה,  ילדיה",  את  ־להציל 
תייחסה להחלטתה לעזוב את ארץ 
הכבושה.  לאירופה  ולצאת  ישראל 
במשך שבועות ארוכים היא עמדה 
במשימות אליהן נשלחה. את מותה 
שהקימה  מחנה  כשהותקף  מצאה 

הצנח חבריה  שלושת  עם  ־בהרים, 
־נים. מדי חיל האוויר הבריטי שלב

שה לא היו לה לעזר. הנאצים אסרו 
אותה ובהמשך ירו בה בעורפה לצד 

־חברה לדרך, רפאל רייס. בסוף המ
לחמה גופתה זוהתה בבור ההריגה, 
והיא נקברה בקבר בפראג. ב-1952 

הובאה למנוחות בהר הרצל.
רבים  כל האירועים האלה, לצד 
בקומיקס  ביטוי  קיבלו  אחרים, 
סלמינקה,  וילם  של  באיורו  החדש 
בחינם  יחולק  בסלובקית,  שפורסם 
גם  ויתורגם  בסלובקיה,  ספר  בבתי 
גרושקובה,  אנה  נוספות.  לשפות 
הסרט,  של  והבמאית  התסריטאית 
אשר חיברה את הטקסט לקומיקס, 

־סיפרה ל"הארץ" כי הרעיון מאחו
רי המיזם הוא "להציג את האישיות 

הת יותר".  רחב  לקהל  חביבה  ־של 
הביא  לפרויקט  ההיסטורי  חקיר 

בס ולמוזיאונים  לארכיונים  ־אותה 
כללה  הרשימה  ובישראל.  לובקיה 
ב"גבעת  "מורשת"  ארכיון  את 
בו  מענית,  קיבוץ  ארכיון  חביבה", 

הסלו הארכיון  רייק,  חברה  ־היתה 
הוא  הקומיקס  ועוד.  הלאומי  בקי 
עבורה דרך "להציג אותה כאישיות 
ולא   — החיים  את  אמיצה, שאהבה 
חיובי:  הוא  המסר  מעונה.  כקדושה 
אומרת  בינינו",  חיה  עדיין  חביבה 

גרושקובה.
היום,  אידיאלים  לנו  "חסרים 
בימים הפרגמטיים האלה", מוסיפה 
של  החלוצי  "האידיאליזם  לחקה. 
חביבה יכול לתת השראה לאחרים, 
מנסים  דרכו,  לצעירים".  במיוחד 
יוצרי הקומיקס לעורר מחשבה אצל 

־הקוראים ולגרום להם לשאול שא
לות קשות, דוגמת האם שווה למות 

עבור עקרונות?
סלובקיה  של  המחודש  העניין 
קשור  רייק  חביבה  של  בדמותה 

המדי של  הלאומית  ־בהתעוררות 
נה, שהיתה גרורה נאצית במלחמת 

־העולם השנייה והפכה למדינה קו
מוניסטית לאחר הכיבוש הסובייטי 
פירוק  אחרי  ב-1993,  ב-1948. 
צ'כוסלובקיה, היא קיבלה עצמאות 
ולפני עשור נכנסה כחברה לאיחוד 
גיבורים  כאן  לנו  "אין  האירופי. 
מכירים  שאתם  במובן  לאומיים 
גיבורה  לא  היא  חביבה  בישראל. 
ללא  היא  אבל  בסלובקיה,  לאומית 
שלנו",  המוזיאון  של  גיבורה  ספק 

מו מנהל  מיצ'ב,  סטניסלב  ־אומר 
זיאון המרד הסלובקי.

 לסיפורה התוודעו שם ב-1992, 
יהודי  במהלך ההכנה לכנס בנושא 
עצמאית,  אשה  "היא  סלובקיה. 
שלה,  והצדק  האמת  על  שנאבקה 
הכוונה  חייה.  הקרבת  של  במחיר 

־שלנו היא לספר את סיפורה לצעי
ולהנ ־רים באמצעים כמו קומיקס, 

ציח אותה בעזרתם".

קומיקס חדש בסלובקיה מגולל את 
 עלילותיה של חביבה רייק, הצנחנית 

 הארץ־ישראלית שנפלה בידי הנאצים. 
במולדתה היא עדיין נחשבת לגיבורה 

מתוך ה"השיבה אל הבית 
הבוער". סיפור ג'יימס־בונדי  

צילום: מוזיאון המרד הלאו

עיטור 
גבורה


