
شعار: “عند الكتابة عن الموسيقى يجب 
فقدان اإلتجاه. لو أردت أن أجد شيء ما، 

لتجندت للشرطة”. - طيد ميكو، صحفي 
روك في “ملودي مايكر”

מוטו: “בכתיבה על מוסיקה צריך לאבד 
את הכיוון. לו רציתי למצוא משהו, 

הייתי מתגייס למשטרה”. - טד מיקו, 
עיתונאי רוק ב“מלודי מייקר”
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Fuck Art, Let’s dance

أقرأ مرة كل شهري�ن تقري�با 

في “سبعة ليالي” زاوية 

الموسيقى التي يكتبها 

شارون مولدافي. إنها مغضبة 

وليس لألسباب الصحيحة. 

مغضبة ألنها مكتوبة بأسلوب 

محافظ. يذكرني بمنشورات 

الحزب الشيوعي البولندي، 

خالل فرتة غومولكا، أو مقاالت 

سابر بولتسكر في “يديعوت 

أحرونوت”. تبدأ من الـ - أ، تنتقل 

للـ - ب، ت، ث وإلخ. ماذا يوجد 

في ألبوم معني، هل هو جيد/

سيء ولماذا. ثم ننتقل أللبوم/

حدث آخر. مولدافي هو الذي 

كتب بأن مقاطع معينة لكافني 

أيرس قبل ثالثون عاما هي 

مقاطع رديئة.

“يجب التحرك على المسرح”, 

قال رامي بورتيس. الذي تعلم 

من مايك غاجر، إيغي بوب، 

دافيد توماس )“برا أوبو”( 

Fuck Art, Let’s dance

בערך פעם בחודשיים אני 

קורא ב“שבעה לילות” את 

מדור המוסיקה של שרון 

מולדאבי. מרגיז לא מהסיבות 

הנכונות. מרגיז כי הוא 

כתוב בסגנון שמרני. מזכיר 

את הפמפלטים של המפלגה 

הקומוניסטית הפולנית, 

בתקופת גומולקה, או 

המאמרים של סבר פלוצקר 

ב“ידיעות אחרונות”. מתחיל 

מ–א’, עובר ל–ב’, ג’, ד’ 

וכו’. מה יש באלבום מסוים, 

האם זה טוב/רע ולמה. ואז 

עוברים לאלבום/ארוע אחר. 

מולדאבי הוא שכתב שקטעים 

מסויימים של קאוין ַאיירס 

מלפני שלושים שנים הם 

יומרניים.

“על הבמה צריך לזוז”, אמר 

רמי פורטיס, שלמד ממיק 

ג’אגר, איגי פופ, דויד תומס 

שלום, חבר
وداعاً، صديق
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 يختفي  في  السماء  أو  األرض. 

 إنها  نقطة  مهمة:  إنه  ال  يحاول 

 الحصول  على  صيحات  اإلعجاب 

 من  الجمهور )“ كيف  يتحرك!”(.   

وال  يفكر  كيف  ينظرون  إليه.  فهو 

 يقفز  لإلنفصال  عن  الجمهور.  هو 

  يتحول لنجم حقيقي.

Fucking waiting

* *

يقول داوطو: “حصلت من جيمس 

بروان على أكرب إطراء. قال لي: 

ثالثة مطرب�ني فقط يعرفون 

كيفية التحرك على المسرح. أنا، 

مايك غاغري وأنت”.

بعبارة أخرة: يستخدم شارون 

مولدافي أسلوب كتابة يهدف 

للـ إ-ت-ص-ا-ل. يبدو أنه يحب/

يريد األصدقاء. نحن نعرف ذلك 

منذ الفرتة التي عمل فيها في 

إذاعة الجيش االسرائيلي، انه 

ليس شخصا سعيدا بشكل خاص، 

ولكني اعتقد ان لديه أصدقاء/

הכי טובים שלו על הבמה 

הוא מנסה להעלם בשמים או 

בריצפה. זו נקודה חשובה: 

הוא לא מנסה למשוך קריאות 

התפעלות מהקהל )“איך הוא 

מתנועע!”(. הוא לא חושב איך 

יראו אותו. הוא קופץ כדי 

להתנתק מהקהל. הוא באמת 

הופך לכוכב.

Fucking waiting

* *

דֹוואטֹו מספר: “מג’יימס 

בראון קיבלתי את המחמאה 

הכי גדולה. הוא אמר: ’רק 

שלושה זמרים יודעים איך 

לזוז על הבמה. אני, מיק 

ג’אגר ואתה’”.

במילים אחרות: שרון 

מולדאבי משתמש בסיגנון 

כתיבה שנועד ל-ת-ק-ש-ר. 

כנראה שהוא אוהב/רוצה 

חברים. אנחנו מכירים מהזמן 

يجب التحرك أيضا على شاشة 

الحاسوب / الورق.

الكتابة المولدافية تشبه على 

سبيل المثال، إنعدام الحركة، عند 

يهوديت رابيتس. راهبة مزررة 

حتى الرقبة تخاف من اإلنحناء 

على المسرح حتى قعر الحياة 

أو القفز للسماء. بالمناسبة، 

ساحري حركة كبار فقط مثل 

هفارد دافطو، المطرب الكبري 

لفرقة “مغازي�ن” يعرفون بأن 

األمور على عكس. وبأن أبواب 

السماء موجود على خشبات 

المسرح، بني األرجل، وبأن المقابر 

تقع فوق. ع-ا-ل-ي-ا.

“ على كل  زوج  من النجوم 

 المتعانقني الذين  تشاهدونهم 

 في  حيات�كم/ ستشاهدون  آالف 

 آزواج  العشاق  المتعانقني  على 

 السري�ر/ على  األرض” -  يغني 

 داوطو.  في  أفضل  لحظاته 

 على  خشبة  المسرح  يحاول  أن 

)“ֶפרה אּובו”(. צריך לזוז גם 

על מסך המחשב / הנייר.

הכתיבה המולדאביסטית 

מזכירה, לדוגמא, את חוסר 

התנועה של יהודית רביץ. 

נזירה מכופתרת עד הסנטר 

שפוחדת להתכופף על הבמה 

עד תחתית החיים או לקפוץ 

לשמים. אגב, רק מַכשֵפי 

תנועה גדולים באמת, כמו 

הֹווארד דאווטֹו שהיה הזמר 

של להקת “מגזין” יודעים 

שהעסק הפוך. שהדלתות 

לשמים נמצאות על קרשי 

הבמה, בין הרגלים, ובתי 

הקברות נמצאים למעלה. 

ג-ב-ו-ה. 

“על כל צמד כוכבים חבּוק 

אחד שתראו בימי חייכם / 

תראו אלפי זוגות אוהבים 

חבוקים על המיטה / על 

האדמה”, שר דאוטֹו. ברגעים 
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صديقات. ألعظم كتاب الروك ال 

يوجد أصدقاء/صديقات. لديهم 

نساء/أزواج/معارف، ولكن هذا 

ليس نفس الشيء،. في أقصى 

الحاالت هم يحبون الحب، وهذا 

أمر مختلف.

في “الحمار”، بانزيني، تحدثت عن 

محادثات أجريتها مع جاك بارون، 

صحفي رائع من الـ“ساوندس”. 

مقطع:

هو: “هل تحاول اإلتصال بي؟”. 

أنا: “هذا هو اإلتجاه العام، 

اإلتجاه فقط. الهدف هو المرور 

قري�با منك، بدون لمس”.

صمت بارون. الوشمات التي 

على ذراعه فارغة كلون أزرق 

على شاطئ البحر. وعلى جسدي 

أيضا. جلسنا لساعات طويلة 

الواحد أمام اآلخر. لم نلمس 

بعضنا البعض. كنجمني.

שהוא היה בגלי צה“ל, הוא 

לא איש שמח במיוחד, אבל 

נדמה לי שיש לו חברים/

חברות. לכותבים הכי גדולים 

על רוק אין חברים/חברות. 

יש להם נשים/בעלים/

מכרים, אבל זה לא אותו 

דבר. מקסימום הם מאוהבים 

באהבה, זה שונה.

ב“חמור”, הפאנזין שלי, 

סיפרתי על שיחות שהיו לי עם 

ג’ק בֵארֹון, עיתונאי מופלא 

מה“סאונדס”. הנה קטע:

הוא: “אתה מנסה להתחבר 

אלי?”. אני: “זה הכיוון 

הכללי אבל זה רק הכיוון. 

המטרה הסופית היא לחלוף 

קרוב לידך, בלי לגעת”.

בֵארון שתק. הקעקועים שעל 

זרועותיו ריקים כמו צבע 

כחול על שפת–ַים. גם על 
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متعمد، تستخدم األسلوبني 

السابقني كمحاكاة ساخرة، 

ويقصد بها أحيانا اليأس أو النية 

في االنتحار، وهنا وهناك، في 

تحد، ويتحول لفن مثري لإلعجاب. 

ربما نسيت نمط آخر، ولكن هذه 

هي الصورة.

هذا قليل جدا. أال ترغبون في 

تجربة شيء آ-خ-ر؟ ج-د-ي-د 

بحق؟ فكرتم على سبيل 

المثال في الدمج بني نقد روك 

وكوميكس برياي؟ للذهاب 

بعيدا كما هو الحال مع الكتابة 

المجردة؟ لمايكل موركوك، كاتب 

روايات خيال/خيال علمي والذي 

تعاون مع فرقة “هوكويند”، 

في كتبه مقاطع ال تهدف إلى 

تطوي�ر/ت�أخري الحدث، بل خلق 

إسرتاحة، ال تهدف لشيء! هذا 

رائع. تعلموا منه. إفعلوا شيئا 

مع حبكم للكتابة. أتذكر اآلن 

كيف كان هاورد داوطو يرمي 

الميكروفون ويغني لنفسه، 

מגניביישן — רצף התחכמות/

בדיחות שבעיני הוא מתועב. 

הסיגנון הספרותי )גרייל 

מרקֹוס, רֹון מייברג(. 

הסגנון השרוט, קרוע, 

המערב )בכוונה( ספרותיות 

בפרוטה בבלגאן, שלפעמים, 

בתור דווקא, משתמש בשני 

הסגנונות הקודמים כפרודיה, 

שלפעמים נועד לרמוז על 

ייאוש, כוונת התאבדּות, 

ופה ושם, על אפו וחמתו, 

הופך לאמנות מרשימה. אולי 

שכחתי עוד סגנון, אבל 

זו התמונה.

זה מעט מדי. לא מתחשק 

לכם לנסות משהו א-ח-ר? 

ח-ד-ש באמת? חשבתם, 

למשל, לערבב ביקורת רֹוק 

עם קומיקס פראי? ללכת 

כמה שיותר רחוק עם כתיבה 

מופשטת? למייקל מורקוק, 

סופר פנטסיה/מדע בדיוני 

في “تركستيم”، ألبومي )صدر 

في العام 2000 في “بوخ”( أقرأ 

مقطعا لي “كيف تقدم الزواج 

من دون كلمات”، المقطع مكون 

من ثالثة مقاطع صغرى. المقطع 

الثاني هو رمزي لألول. “صحافة 

الروك في مأزق” قلت لدانا 

كسلر. “لماذا، على سبيل المثال، 

ال يقوم صحافيي الروك بتبسيط 

الجمل؟” دائما قمت بما دعوت 

إليه. أترون؟

فكروا للحظة: يا له من شيء 

رائع يمكن الكتابة عن الروك / 

البوب. عموما، جربت حتى اليوم 

أساليب كتابة قليلة: األسلوب 

المستقيم، أسلوب اإلستهزاء 

اإلضحاك / الميوعة، سفسطة /

نكت متواصلة تبدوا في نظري 

أمر حقري، األسلوب األدبي )غري�ل 

مركوس، رون مايربغ(، األسلوب 

المخدوش، الممزق، والذي يمزج 

عن أدبيات رخيصة في فوضى، 

والتي في بعض األحيان، وبشكل 

גופי. דקות ארוכות דקות 

ארוכות ישבנו אחד מול 

השני. לא נוגעים אחד בשני.

כמו שני כוכבים.

ב“טרקסטים”, האלבום שלי 

)יצא ב–2000 ב“פּוְך”( אני 

קורא קטע שלי “איך להציע 

נישואין בלי מילים”, שמורכב 

משלושה קטעים קצרים. השני 

הוא ִסימפּול של הראשון. 

“עיתונות הרוק תקועה” אני 

אומר לדנה קסלר. “מדוע, 

למשל, עיתונאי רוק לא 

מסמפלים משפטים?” תמיד 

עשיתי מה שהטפתי. אתם 

רואים?

תחשבו רגע: איזה דבר 

נפלא יכולה להיות כתיבה 

על רוק/פופ. בסך הכל, עד 

היום נוסו מעט מדי סגנונות 

כתיבה: הסיגנון הסטרייטי, 

סגנון הִגיִחי–ִגיִחי/הצחקה/
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ويتجاهل النظر المت�ألمة لتقني 

الصوت ولـ 99% من الجمهور. 

“ما هي أكرث األمور التي 

ت�كرهها في الكتابة عن الروك؟” 

سألت جاك بارون. “أن ت�كون 

مفهوما”, هو )حماقة( أجابني.

ששיתף פעולה עם להקת 

“הֹוקווינד”, יש בספריו 

קטעים שלא נועדו לקדם/

לעכב את העלילה, ליצור 

מנוחה, שלא נועדו לכלום! 

זה מקסים. לימדו ממנו. 

עשו משהו עם אהבת הכתיבה 

שלכם. אני נזכר עכשיו איך 

הווארד דאווטו היה משליך 

את המיקרופון ושר לעצמו, 

מתעלם מהמבט המיוסר של 

הסאונדמן ושל 99% מהקהל.

“מה אתה הכי שונא בכתיבה 

על רוק?”, שאלתי את ג’ק 

בֵארֹון. “להיות מובן”, 

הוא ענה.
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عشرة أسطر عن الهريوئني:

أحضرت لي شعلة الليمون

وغبار الزهور.

والنحلة التي تخيط لي كفن،

وملعقة الذهب

يداي كقطعة خبز

شفافة كالوشاح،

والبقع التي أكتب عليها،

تخفي العار

كخواتم عرائس

لم يتزوجن عن حب

لماذا يقع شخص ما في حب 

إمراة حتى الجنون؟ لماذا 

تستلقي إمراة في حقل شعري 

وتنظر نحو شباك الفندق الذي 

يضاجع فيه حبيبها صديقتها 

المفضلة؟ ت�ثريني هذه األسطر. 

وجدتها في صحيفة. لماذا 

ت�ثريني؟ فقط ألنها ت-س-أ-ل، 

وأنا ضعيف في اإلجابات، في 

إتخاذ القرارات؟ وذلك ألن كل 

قصص حبي جنوني، وأعرف 

الجنون بشكل جيد؟ وذلك ألن 

עשר  שורות  על  הרֹואין      :

ֶאת  ִניצת  הלימון  הבאְת  ִלי,           

ֶאת  אבק  הְפרחים.       

ֶאת  הדבורה  שרוקמת  לי  תכריְך,           

ֶאת  כפית  הזהב.       

יִדי  כפרוסת  חלה    

שקופה  כִהינּוָמה,     

והכתמים  עליהם  אני  כותב,         

מסתירים  את  הבּושה    

כטבעות  כלֹות  

שנישאו  לא  מאהבה.       

למה  מישהו  מתאהב  במישהי 

 עד  שיגעון?  למה  מישהי 

 שוכבת  בשדה  ִשיפֹון  ומתבוננת 

 בחלון  המלון  שבו  אהובה 

 שוכב  עם  חברתה  הטובה?                                          

אותי  השורות  האלה  מדליקות. 

 מצאתי  אותן  בעיתון.  למה 

 הן  מדליקות?  מפני  שהן  רק 

 ש- ו- א- ל- ו- ת,  ואני  חלש 

 בתשובות,  בהכרעות?  מפני 

 שכל  האהבות  שלי  מטורפות, 

 והשיגעון  מוכר  לי  מאד?  משּום 

כלולות
عرائس

דיסקוגרפיה  מומלצת כפסקול  אפשרי לטקסט

ديسكوغرافيا مفضلة كموسيقى تصوي�رية ممكنة للنص
www.boydrice.com
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أنها لها صوتا مثل الخالط وصفري 

إبري�ق يغلي أي بما معناه 

مجموعة من الضجيج العرضي 

ولكن هنالك جمل موسيقية، 

أي، في الواقع جمل موسيقية 

ت�كرر نفسها دون تغري تقري�با 

بدون تغري.

عودة قسرية عودة قسرية 

عودة قسرية في العام 1974 

أردت قطع يدي ألني لم أعد 

قادرا على غسل يدي ألني 

لم أعد قادرا على غسل يدي 

1000 مرة في اليوم والتفحص 

1000 مرة في اليوم إن أغلقت 

الباب حتى الجنون حتى الجنون 

حتى الجنون أنا أعتقد أنا أعتقد 

بأن الكوالج هو تجربة - أنا ال 

أعلم إن كانت بائسة - كسر 

العودة القسرية، ومغامرة 

اإلستمناء الـ 100 - شاقل ونصف 

مع كوندوم، بدون ُقبل، مصة 

قضيب ونياكة فقط - “تقول لي 

عاهرة في المحطة المركزية” - 

 ַרייס,  שקורא  לעצמו “נֹון” — 

 היא  ההפך  מארעיות  למרות 

 שהיא  נשמעת  כמו  מיקסר 

 פלּוס  צפירת  קומקום  רותח 

 כלומר  אוסף  רעשים  מקרי 

 אבל  יש  משפֵטי  צליל,  כלומר, 

 בעצם  משפטים  מוסיקליים 

 חוזרים  על  עצמם כמעט ללא 

שינוי.

חזרת  כפיה  חזרת  כפיה  חזרת 

 כפיה  ב– 1974  רציתי  לכרות 

 את  יִדי  כי  לא  יכולתי  יותר 

 לרחוץ  את  יָדי  כי  לא  יכולתי 

 יותר  לרחוץ  את  יָדי  1,000 

 פעמים  ביום  לבדוק  1,000 

 פעמים  ביום  אם  נעלתי  את 

 הדלת  עד  שיגעון  עד  שיגעון 

 עד  שיגעון  אני  חושב  אני 

 חושב  אני  חושב  שהקולאז' יֹות 

 היא  ניסיון —  אני  לא  יודע 

 אם  הוא  נואש —  לשבור  את 

 חזרת  הכפייה,  את  הרפתקת 

 האוננּות —  “ 100  שקל  חצי 

الطبيعة، الخارج، يسحرني؟ 

وذلك ألن كلمة فندق تعني لي 

عرضية: اليوم هكذا وغدا بشكل 

مختلف – هروب، تنقل، خوف من 

أمر ثابت، من إلتزام؟ وألن هذه 

األسطر ت�تحدث عن الخيانة وي�بدو 

لي بأني أخون )نفسي(?

الخيانة هي اإلمتناع عن اإلدمان 

وأيضا... الذهاب للصراف اآللي 

ولكن إن تحدث أحد ما بالهاتف 

الخلوي إلى جانبه، فالهرب، ربما 

ألن الخلوي يضر الصراف اآللي 

وست�كون فوضى في حسابي، 

والهروب والبحث عن ماله، 

مهجور، وفي كل مرة نخرج فيها 

الحقيبة لفحص إن سقط منها 

شيء ما. وألن كلمة “فندق” 

تعني لي عرضية.

أمر ما يزعجني ويشدني في 

اللوبيم في موسيقى بويد 

رايس، والذي يسمي نفسه 

“نون” هي عكس العرضية ورغم 

 שהטבע,  החּוץ,  קוסמים  לי? 

 משום  שהמילה  “מלֹון”  מייצגת 

 עבורי  ארעיות:  היום  כך  ומחר 

 אחרת —  בריחה,  נדודים,  פחד 

 ממשהו  קבוע,  מהתחייבות? 

משום שהשורות הנ“ל  מדברות 

 גם  על  בגידה,  ונדמה  לי  שאני 

 בוגד ) בעצמי(?                                                                                                                                       

לבגוד  זה  להמנע  מהתמכרּות 

 וגם... ללכת  לכספומט  אבל 

 אם  מישהו  מדבר  בסלולרי 

 לידו  לברֹוח,  כי  אולי 

 הסלולרי  פוגם  בכספומט 

 ויהיה  בלאגן  בחשבון  שלי, 

 לברוח  ולחפש  כספו.  אחר, 

 נטּוש,  ובכל  פעם  שמוציאים 

 את  הארנק  לבדוק  האם 

 נפל  ממנו משהו. משום 

 שהמילה “ מלון”  מייצגת 

 עבורי  ארעיּות            .

משהו  מפריע  לי  ומושך  אותי 

 בלּוִפים  במוסיקה  של  בוייד 
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فتح جندي ألماني الخزانة وجد 

على الباب الداخلي منشورا 

ألفيف غيفني وفهم من ذلك 

أن صبية يهودية في المنطقة. 

في إحدى أعداد “حمار”، 

بانزيني، نشرت مقابلة مع بويد 

رايس والذي سئم من التحدث 

عن الفاشية.

أعيدوا لي قلفتي أعيدوا لي 

قلفتي أعيدوا لي قلفتي أور 

لي أور لي أور لي أور أي إسم 

أردت تغي�ريه، تحوي�ل األحرف 

لـ“شر”، “ع” بدل “أ” يمكن البدء 

في إستيعاب موسيقى البويد 

رايس كمحاولة لكسر اللوب 

الشبه أبدي لحياة متوقعة، 

رمادية، من خالل التمسك 

بأيديولوجيا يمنية متطرفة 

والتي هي نادرة في عالم 

الروك، إعتبار الحرب أمر طبيعي 

يجب مباركتها ألنها تهدم أمر ما 

ثابت وينبت في مكانه شيء آخر، 

ت-ج-د-د، كسر اإلدمان.

 דרך  דגלאס  ִפירס  מ“ ֵדת’ 

 )Death in June ( ”ִאין  ג’ ּון 

 וצריך  להתמודד  עם  כמה 

 אנטישמים.  אחד  מהם  טוען, 

 שאת  המחבוא  מאחורי 

 הארון  של  אנה  פראנק  גילו 

 הגרמנים  כי  כשחייל  גרמני 

 פתח  את  הארון  הוא  גילה 

 על  הדלת  הפנימית  פלקאט 

 של  אביב  גפן  והבין  שילדה 

 יהודייה  באזֹור.  באחד 

 מגיליונות  “ חמֹור”,  הפאנזין 

 שלי,  פירסמתי  ראיון  עם 

בוייד  ַרייס  שנמאס  לֹו  לדבר 

 על  פאשיזם                                                                                                                                      .

החזירו  לי  את  העורָלה  שלי 

 החזירו  לי  את  העֹורָלה  שלי 

 החזירו  לי  את  העֹורָלה  שלי 

 אור  לי  אור  לי  אור  לי  אור 

 איזה  שם  כבר  רציתי  לשנות 

 אותו,  להפוך  את  האותיות 

 ל“ רֹוע”, “ עין”  במקום 

 “ ָאלף”  את  המוסיקה  של 

وما سعر شيء خاص؟, أنا أسأل 

وهي تجيب: “ماذا تعني 

بشيء خاص؟ هل تريد أن أغني 

لفالديمري فيسوتسكي خالل 

ذلك.” جواب أصيل لسؤال تافه.

الدخول برفرس الدخول برفرس 

الدخول برفرس.

تغي�ري الصوت، الصوت في “قرد” 

أسهل وأكرث خوفا من تغي�ري 

الكل، في “كف” موسيقى 

موسيقى موسيقى كفنادق 

متغرية، ال تبيع، كل يوم من 

جديد. اإلستلقاء في حقل شعري 

وعدم الجلوس في مقهى 

وأحاول أيضا إنتاج موسيقى مع 

أصدقاء فاشيون من كرواتيا عن 

طري�ق داغالس بريس من “ديث 

 )Death in June ( ”إي�ن جون

وي�جب التعامل مع بضعة 

فاشي�ني. يدعي أحدهم بأنه 

في المخبأ الذي خلف خزانة آنا 

فرانك إكتشف األلمان بأنه عند 

 שעה  עם  גומי,  בלי  נשיקות, 

 רק  מציצה  וזיון” —  אומרת 

 לי  זונה  בתחנה  המרכזית, — 

 “ וכמה  עולה  משהו  מיוחד?” 

 אני  שואל  והיא  עונה:  “ מה 

 ז' תומרת  משהו  מיוחד? 

 אתה  רוצה  שאשיר  שירים 

 של  ולדימיר  ויסוצקי  תוך 

 כדי?”.  תשובה  מקורית 

 לשאלה  בנאלית                                                                                                                                                                                                                            .

להכנס  ברוורס  להכנס 

 ברוורס  להיכנס  ברוורס          .

להחליף  את  הקֹול,  הקול 

 ב“ קּוף”,  קל  יותר  ופחדני 

 יותר  מלהחליף  את  הכל, 

 ב“ ַכף”  מוסיקה  מוסיקה 

 מוסיקה  שהיא  כמו  מלונות 

 מתחלפים,  לא  מּוכרים,  כל 

 יום  מחדש.  לשכב  בשדה  שיפון 

 ולא  לשבת  בבתי  קפה  וגם                                                                  

   אני  מנסה  ליצור  מוסיקה  עם 

 חברים  פשיסטיים  מקרואטיה 
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فستان زفاف على شكل كرة 

تنيس ضخمة ألبولو، أبولو، 

األجمل بني الجميع، ضمه للوح 

قلبه بقوة كربى حتى أصبحت 

الكرة مسطحة، ومنحها كهدية 

زفاف لعنات ولي. إنه أجمل 

فستان زفاف في العالم 

و-هدوء. نحن اآلن نائمون.

 בוייד  ַרייס  אפשר  להתחיל 

 לקלוט  כניסיון  לשבור  את 

 הלּופ  הכמעט  ניצחי  של 

 חיים  צפויים,  אפורים, 

 ע“ י  ִהצמדּות  לאידיאולוגיה 

 ימנית  קיצונית  שמאד  חריגה 

 בעולם  הרֹוק,  ראיית  המלחמה 

 כדבר  טבעי  שצריך  לברך 

 עליו  כי  הוא  הורס  משהו 

 קבוע  ובמקומו  צומח  משהו 

 אחר,  ה- ת- ח- ד- ש- ּו- ת, 

 שבירת  התמכרות                                                                                          .                                                                                          

שימלת  כלולות  שהיא  כדּור 

 טניס  ענק  של  אפֹולֹו,  שאפולֹו, 

 היפה  מכולם,  הצִמיד  אותו 

 ללוח  ליבֹו  כל  כך  חזק  עד 

 שהכדור  הפך  שטּוח,  ונתן 

 אותו כמתנת  כלולות  לענת 

 ולי.  זו  שימלת  הכלולות  הכי 

 הכי  בעולם. וֶשקט. אנחנו 

 יֵשנים  עכשיו.                                                                               
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بني مليارات قطرات المطر, 

والتي هي عطر اهلل, هنالك 

دائما قطرة حمراء, وهي 

وحدها قادرة على صبغ العالم 

باألحمر. إنه الِشعر. وواو. 

كوطرن على حق عندما يدعي 

بأن القليل من صحفيي الروك 

يصغون لكل ثانية في ألبومات 

البوب/الروك العربية. أنا أعرف 

طبيب نفسي ُيسِمُع مرضاه 

الموسيقى, مرارا وت�كرارا, الربع 

األخري من أغنية أفيف غيفن. 

اإلكتشافات الصوتية التي 

يكتشفها المتعالجون رائعة. 

وهي حقيقية في صلبها, 

وكلما كان المتعالج/المستمع 

صاحب خيال أوسع, وجد فيها 

عوالم أكرث غرابة. اإلدعاء بأن 

جيمي هندريكس كان عبقري 

قيثارة, هو كاإلدعاء بأنه إن 

كنت تعرف الضغط على أزرار 

الحاسوب في عشرة أصابع, 

فإنك عاشق مثالي. العبقرية 

هي مرآة. تعرب عن رغبات 

בין מליארד טיפות הגשם, 

שהוא הבֹוֶשם של אלוהים, 

תמיד יש רק טיפה אדומה 

אחת, והיא לבדה יכולה 

לצבוע את העולם באדֹום. 

זֹו השירה. ווהאּו. קוטנר 

צודק כשהוא טוען שמעט 

מדי עיתונאי רֹוק מקשיבים 

בעֹוצמה לכל שניה באלבומי 

פופ/רוק עבריים. אני מכיר 

פסיכולוג שנוהג להשמיע 

למטופליו, שוב ושוב, את 

הרבע האחרון בשיר של אביב 

גפן. התגליות האקוסטיֹות 

שהמטופלים מגלים הן 

יפהפיֹות. הן אמיתיות 

בבסיסן, וככל שלמטופל/

מאזין דמיון גבוה יותר, הוא 

מוצא בהן עולמֹות אקזוטיים 

יותר. לטעון שג’ימי הנדריקס 

היה גאון גיטרה, זה כמו 

לטעון שאם אתה יודע להקיש 

בקלידי המחֵשב בעשר 

אצבעֹות, אתה מאהב מושלם. 

בשימלה אדומה: 2 
بفستان أحمر: 2
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الناظر. “ال بد لي من العمل بجد 

للوصول إلى مستوى الصفر”, 

قال جون لنون. سألت في 

إحدى المرات حول رأيي ألبوم 

لو ريد. “حتى العمالقة يهزون 

قضيبهم في المرحاض”, أجبت. 

وهذا بعكس ما يقوله يعكوف 

غلعاد في “تسيبوري ليلة” 

بأن أغنية/ألبوم معني هو 

رائع. أوري لوطن, في برنامجه 

الليلي, ينجح في المرور من 

خالل المرآة. هو يفهم بأن 

المرآة هي في الواقع عطر 

شفاف.

* *

أعتقد بأن هذا بسبب المخدرات.

أعتقد أن السحر الحقيقي في 

ألبوم يتسحاك كالبتري الجديد 

هو في المقطع اإلفت�تاحي 

الفعال. وكأن كالبتري يحاول 

عزف “ألن” للبيتلس, إحدى 

أناشيد الرباءة, ولكن قوة خارقة 

تمنعه. يبدو انها نفس القوة 

גאונות היא ְרִאי. משקפת את 

רצונות המתבונן. “אני צריך 

לעבוד קשה מאד כדי להגיע 

לדרגת אפס”, אמר ג’ון לנון. 

פעם שאלו אותי מה אני חושב 

על האלבום של לּו ִריד. “גם 

ענקים מנענעים את הזין 

שלהם בבית השימוש”, עניתי. 

זה מחוץ לכיוון כשיעקב 

גלעד אומר ב“ציפורי לילה” 

ששיר/אלבום מסוים הוא 

מופלא. אורי לוטן, בתכנית 

הלילה שלו, כן מצליח לעבֹור 

מבעד לְרִאי. הוא מבין שְרִאי 

הוא בעצם בֹוֶשם שקּוף.

* *

אני חושב שזה בגלל הסמים. 

אני חושב שהקסם האמיתי 

באלבום החדש של יצחק 

קלפטר מצוי בקטע הפתיחה 

האינסטרומנטלי. כאילו 

קלפטר מנסה לנגן את “בגלל” 

של הביטלס, אחד מהמנוני 

התמימות, אבל כוח עליון 

מונע בעדֹו. כנראה שזה אותו 

כוח שִאיפשר לנֹוח להכניס 

לתיבה לפחות זוג אחד של 

חיֹות הומוסקסואליות. מי 

מכם יכול לפרק את הקטע 

הזה לשניֹות בֹודדות? אני 

רוצה לשכנע אותכם לפרק את 

“מותק שלי”, שיר של פרסקי 

מהאלבום “מפתח הלב” שלו. 

ִמין מרּוחק, ניסיון לברוח, 

מבט מקנא במישהי שגברים 

רוקדים לרגליה, רצון לקחת 

אותה אתך, ובעצם, להתחלף 

ִאתה, רצון לברוח, כסף 

תמורת עירטּול, ובעצם, 

תמורת מין, כשפרסקי שר 

“פ-ז” איזו אֹות הוא הכי 

מדגיש, את ה“פ” או את ה“ז”? 

אלה רק שניֹות בודדֹות בשיר 

הזה. שיר הוא זכר או נקבה?

אתה חושב שזה בגלל הְרִאי? 

אמור לי מה אתה חושב על 

التي سمحت لنوح أن يضع 

في السفينة زوج واحد على 

األقل من الحيوانات المثلية. 

من منكم بإمكانه تفكيك هذا 

المقطع لبضع ثوان? أريد 

إقناعكم بتفكيك “حلوتي” أغنية 

لربسكي من ألبومه “مفتاح 

القلب”. جنس مبعد, محاولة 

للهروب, نظرة تغار من إمراة 

يرقص الرجال أمامها, رغبة في 

إصطحابها معك, في واقع 

األمر, أن تحل محلها, رغبة في 

الهروب, المال في مقابل 

التعري, في واقع األمر, في 

مقابل ممارسة الجنس, وعندما 

يغني برسكي “ف-ز” على أية 

حرف يشدد أكرث?, على الـ “ف” 

أو الـ “ز”? هذه ليست سوى 

بضع ثوان في هذه األغنية. 

االغنية هي ذكر أم أنثى?

أنت تعتقد أن ذلك بسبب 

المرآة? قل لي ما رأيك في 

فرقة “سويد” وسأقول لك 
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להקת “סוויד” ואומר לך מה 

אתה. הזמר שלהם מזכיר 

לי את פיטר מרפי, סולן 

“באוהאוס” בעבר, שאחרי 

שקבר את קלה לוגוזי התגלה 

לו שלוגוזי, בצוואתו, הוריש 

לו עשרה מיליון דולאר. 

כשאורי לוטן מבקש במכולת 

מרק פטריות, לאלה פטריות 

הוא מתכוון? גדלתי על 

התכניות שלו בגל“צ, הוא 

היה הראשון שהקדיש תכנית 

שלמה ללּו ריד. “הֵשם, לו 

ריד אומר מעט מדי לאנשים 

בארץ, אבל הרבה מאד 

בארצות הברית”, אמר. 

אולי זו הסיבה שנסע רחוק. 

פרסקי, בשיר “מותק שלי”, 

מדבר על נסיעה רחוקה, 

אבל לא לבד. עם מישהי. או 

שבעצם כן לבד.

האלבום “מפתח הלב” הפך 

ל’cut out’, נמכר תמורת 

ما أنت. مغنيهم يذكرني ببيرت 

مريفي, مغني “باوهاوس” 

في الماضي, والذي بعد أن 

دفن كاال لوغوزي تبني له أن 

لوغوزي, في وصيته, أورثه 

عشرة مالي�ني دوالر. عندما 

يطلب أوري لوطن في البقالة 

حساء الفطر, أي فطر يعني?, 

كربت على برنامجه في إذاعة 

الجيش اإلسرائيلي, لقد كان أول 

من خصص برنامج كامل للو ريد, 

“اإلسم, لو ريد يعني القليل 

للناس في البالد, ولكنه يعني 

الكثري في الواليات المتحدة”, 

قال. ولعل هذا هو السبب 

الذي دفعه إلى السفر بعيدا. 

بريسكي, في أغنية “حلوتي”, 

يتحدث عن السفر بعيدا, ولكن 

ليس وحيدا. مع إمراة. وربما 

لوحده.

تحول األلبوم “مفتاح القلب” 

لـ’cut out’, تم بيعه مقابل 10 

شواقل. أنا ال أعلم السعر الذي 

10 ש“ח. אני לא יודע 

באיזה מחיר נמכר הדיסק. 

לפרסקי יש מה לומר. אני 

חושב שהעיבודים לשירים 

לא מיטיבים אתו. המרחק 

העצּום בין הלחישה לבין 

הצעקה בקולו, בין הקול 

הגבוה והנמוך שלו, יכול 

לאפשר למעבד באמת 

רגיש ובעל דמיון גבֹוה, 

הרפתקת צליל אמיתית. 

אקזוטית באמת. אני מחכה 

לאלבום הבא שלו, עשרים 

וששה דולר ביִדי. במעֶלה 

לקסינגטון, חולה, מלוכלך, 

יותר ֵמת מאשר ַחי, כן, 

.I’m waiting for my man

بيع فيه السي دي. لبريسكي 

لديه ما يقوله. أن أعتقد 

أن توزيع أغنياته غري مفيد 

له. المسافة الشاسعة بني 

الهمس والصراخ في صوته, 

صوته العالي والمنخفض, يمكن 

أن يسمح لمعالج حساس حقا 

وصاحب خيال واسع, بمغامرة 

نغم حقيقية. غري�بة حقا. أنا 

في انتظار ألبومه المقبل, 

ستة وعشري�ن دوالر في يدي. 

في مطلع ليكسينغتون, مريض, 

وقذر, ميت أكرث من حي, نعم, 

.I’m waiting for my man
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بحارة أسطول من الهند، في 

زي أبيض كالثلج، يصورون 

بعضهم البعض أمام بوابة 

كنيسة كربى... يا لها من 

إفت�تاحية، أليس كذلك؟ حسنا، 

أمامي سي دي... آه... بعد 

عشرون عاما أكتب عن أوري 

درومر - جمل ال أساس لها من 

الصحة، وجمل صحيحة، وجميلة، 

وتافهة، ومقيتة، “فبعد كل 

شيء، 90 بالمئة من الجمل 

التي نقولها كل يوم هي جمل 

غبية” – قالت مخرجة المسرح 

والمعلمة ِعدنا شبيط، عرثت 

على الجملة اإلفت�تاحية التالية 

في إحدى الصحف المحلية:

موسيقاه، هنالك أمر شديد 

الجنسية في صورة يظهر فيها 

بحارة أسطول يصورون بعضهم 

البعض; التسمية ألوري درومر 

ماذا بإمكاني أن أقول عنها، 

قلت له قبل عدة سنوات بأنه 

في يوم األيام سيعمل في 

מלחי צי מהודו, במדים 

צחורים כשלג, מצלמים זה 

את זה בשער כנסיה גדולה... 

איזו פתיחה נכון? ובכן, 

מונח לפני דיסק... אה... 

עשרים שנה אחרי אני כותב 

על אורי דרומר — משפטים 

מופרכים, נכונים, יפייפיים, 

סתמיים, דוחים, מקרבים. 

“הרי 90 אחוז מהמשפטים 

שאנו אומרים כל יום הם 

מטופשים”, אמרה בימאית 

התאטרון והמורה עדנה שביט. 

את המשפט הפותח הנ“ל 

מצאתי באיזשהו מקומון:

המוזיקליות שלו, זאת 

אומרת, יש משהו מיני מאוד 

בתמונה בה נראים מלחי 

צי מצלמים אחד את השני; 

המיניות של אורי דרומר מה 

א-נ-י יכול להגיד עליה, 

לפני שנים רבות אמרתי 

לו שיום יבוא והוא יעסוק 

20 סיבות לבוא
או לא לבוא למועדון
20 سبب للذهاب أو
عدم الذهاب للنادي

“בלב הבריכה הנרדמת שלו”, זאת אומרת
“דיסק חדש של אורי דרומר”, 2004

“في قلب بركته النائمة”، أي بما معناه،
“ألبوم جديد ألوري درومر”, 2004
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النحت، والعروض التنصيبية، 

والرسم، قال: “مستحيل” انا 

كنت على ص-و-اب، اليوم 

أقول بأنه سيتدين في يوم 

من األيام قال: “مستحيل” 

شموليته، وشوقه لمأوى 

أقل لحما من أحضان امرأة، 

واآلن هو... كيف أقول ذلك 

- يغوص في مياه راكدة في 

مدخل كنيس، “أنا سأتدين كما 

لو أنت، كوكي، ستسافر غدًا 

للهند” يقول لي.

أي أن درومر كمؤشر هوية 

جنسية، وكأداة مساعدة 

للشهوة ولسؤال ما معني 

اإليمان )وبماذا/وبمن(، درومر 

وعلى اأٌلقل لتذكري المنتجني 

الذين بيننا، حقيقة أننا نكتب 

اليوم عن الروك )على سبيل 

المثال(، ال تعني أننا سنقوم 

بذلك بعد سنة، كل شيء س-ا-

ئ-ل بدرجة، المياه ال تغفوا، ال 

ال ال، أترون- ها هي ثالثة أسباب 

בפיסול, במיצבים, בציור 

הוא אמר: “אין סיכוי” אני 

צ-ד-ק-ת-י. היום אני 

אומר שיום יבוא והוא יחזור 

בתשובה. הוא אומר: “אין 

סיכוי”. הטוטליות שלו, 

הכמיהה למחסה שהוא פחות 

בשרי מזרועות של אישה, 

בינתיים הוא… איך להגיד 

את זה — טובל במים עומדים 

בפתח בית כנסת. “אני אחזור 

בתשובה כמו שאתה, קוקי, 

תיסע מחר להודו”, הוא אומר.

כלומר דרומר כמד זהות 

מינית, ככלי עזר לתשוקה. 

לשאלה מה פירוש להאמין 

)ובמה/במי( דרומר כתזכורת, 

לפחות ליוצרים שבינינו, 

שהעובדה שהיום אנו כותבים 

על רוק )לדוגמא(, אינה 

אומרת שבעוד שנה נעשה את 

זה. הכל כל כך נ-ז-י-ל. 

המים לא נרדמים, לא, לא, 
“المدمنني للمخدرات هم اقرب شيء 
للمالئ�كة”. كتابة على جدران المرحاض

في نادي ال“تسيمر” في تل-ابيب

“נרקומנים הם הדבר הכי
קרוב למלאכים”. גרפיטי על קיר 

השירותים בצימר, תל אביב
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للذهاب لنادي مستهلكي 

أوري درومر.

حسنا. أي، غري حسن عن 

اإلطالق. بيته مليء باالف 

الكتب، والسيديهات، 

واألسطوانات، ومجالت 

“wire” والدفاتر، والرسائل، 

والرسومات، سينزعج إن أخربته 

أن إحدى األسباب التي دفعتني 

بي بأن ال أصبح فنانا هي 

الـ no space، عدم وجود الحيز 

الفارغ، حيز الراحة، إنعدام الراحة 

التي في البيت/ في حياته؟ 

أنا أعتقد بانه حتى عندما يضع 

درومر رأسه المتعب على صدر 

فتاة فإنه يفكر في موسيقى 

خفقات قلبها.

أي أن درومر كتحذير كيف - 

ستبدوا حيات�كم إن إخرتتم العمل 

بجدية في الفن. سبب آخر 

للذهاب )أو عدم الذهاب( لنادي 

أوري درومر.

לא. אתם רואים — כבר שלוש 

סיבות לבוא למועדון צרכני 

אורי דרומר.

בסדר. כלומר, מ-א-ד לא 

בסדר. הבית שלו מלא באלפי 

ספרים, דיסקים, תקליטים. 

חוברות “wire”, מחברות, 

מכתבים, ציורים. הוא יפגע 

אם אומר שאחת הסיבות 

שגרמו לי לא להיות אמן היא 

ה–no space, העדר החלל 

הריק, חלל המנוחה. העדר 

השלווה שבבית/בחיים שלו? 

אני מאמין שאפילו כשדרומר 

מניח ראש עייף על שדי נערה 

הוא חושב על המוזיקליות של 

דפיקות הלב שלה. כלומר, 

דרומר כאזהרה איך החיים 

שלכם יראו אם תבחרו לעסוק 

ברצינות באמנות. עוד ועוד 

סיבה לבוא )או לא( למועדון 

אורי דרומר.

كتب/سيكتب اآلخري�ن كلمات 

حول شكل الموسيقى في 

هذا السي دي، أنا ما ب-ع-د 

عصر الكلمات كمحطة نهائية، 

إصطالحيا، ليست هذه هي 

المرة األولى التي أكرث ما 

يهمني في الموسيقى 

الكلمات والجمل. ما معنى سي 

دي سيء، جيد، ممتاز، عبقري؟

لم يدرس الموسيقى. بدأت 

بجداله. قلت له بأنه يصعب 

علي أن أتخيل كيف بإمكانه 

أن يتقدم بعد هذا السي دي. 

إدعى بأنه إذا درس الموسيقى 

- أنا ال أعني دراسة العزف 

على الكيبورد مثالً، بل دراسة 

متعمقة للهياكل الموسيقية: 

كونشرتو، سونيت، روندو، 

إلخ، بإمكان ذلك أن يدله على 

ت�كوينه. وبالطبع أعني بذلك 

كسر عميق وليس كسر عظام. 

ال مجال لفعل شيء، أفق إبداع 

غري متوقعة. من أجل ك-س-ر 

אחרים כתבו/יכתבו מילים 

איך המוסיקה בדיסק 

הזה נשמעת. אני כבר 

א-ח-ר-י עידן המילים 

כתחנה סופית, מושגית. 

זו לא הפעם הראשונה 

שהמ-ו-ס-י-ק-ה של המילים 

והמשפטים היא הדבר שהכי 

מעניין אותי. מה פרוש דיסק 

רע, טוב, מעולה, גאוני?

מעולם לא למד מוסיקה. אני 

מתחיל להתוכח איתו. אומר 

שקשה לי לדמיין להיכן יוכל 

ללכת מהדיסק הזה. טוען 

שאם ילמד מוסיקה — אני 

לא מתכוון לימוד נגינה על 

קלידים למשל, אלא ללימוד 

מעמיק של מבנים מוסיקליים: 

קונצ’רטו, סונטה, רונדו, 

וכו’ זה יכול לפתוח בפניו 

ממה הוא בנוי. הכוונה כמובן 

לשבירה מעמיקה לא לשבירת 

עצמות. אין מה לעשות, אופקי 
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شيء يجب لمسه، وتحسسه، 

ف-ه-م، ولن يساعد كوترن 

الرتديد ليل نهار بأن جون لينون 

ال يقل عمقا وخياال واسعا )أي 

ن-و-ع-ي-ة( من شوبرت. هو 

ليس كذلك. ال ال ال. بما معناه، 

هذا السي دي كدليل )معني، 

وقابل للجدال( لحدود الشيء 

الذي يسمى بوب/روك. سبب 

آخر للذهاب إلى النادي. حسنًا.

حسنًا. لبيرت طشياني، كاتب 

إثارة إنجليزي توفي قبل 

سنوات، والذي كتب روايات 

بوليسية رائعة بضمري مت�كلم 

سريع ووهمي للغاية )بطله 

الشهري هو لمي كوشني(.

יצירה לא צפויים. הרי כדי 

ל-ש-ב-ו-ר משהו צריך 

לגעת, למשש אותו, ל-ה-

ב-י-ן ולא יעזור לקוטנר 

לפמפם לילה ויום שג’ון לנון 

הוא לא פחות מעמיק ורב 

דמיון )כלומר, א-י-כ-ו-

ת-י( משוברט. הוא לא. לא 

לא לא. כלומר, הדיסק הזה 

כהוכחה )שנתונה, כמובן, 

לויכוח( למגבלות הדבר 

הקרוי פופ/רוק. עוד סיבה 

לבוא למועדון. בסדר.

לפיטר טשייני, סופר מתח 

אנגלי שמת לפני הרבה 

שנים, שכתב ספרי בלש 

מופלאים בגוף ראשון 

ספידי הזוי לגמרי )גיבורו 

המפורסם הוא למי קושן(.
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أرافق موت�كي شهرباني منذ 

عشرون عاما. لم أتعلم منه. 

وهو لم يتعلم مني. لجاكسون 

سي فرانك، سينغر-سونغريرت 

أمريكي رائع توفي قبل بضعة 

أعوام عن عمر يناهز الستون 

عاما، مخلفا ورائه عالج غري 

مربر في مستشفى المجانني، 

بارانويا، إكت�ئاب - جملة رائعة: 

“أراك تركضني وتظلني في 

مكانك”. يمكن إلصاقها على 

قمصان شهرباني وعلى 

قمصاني.

نعم، القمصان.

ال أحد يبول نحوي عندما أسري 

 .”Death In June“ مع قميص

ال أحد يبول نحو شهرباني عندما 

يسري مع قميص لـ“كرب”، فرقته 

المختفية. وبالنسبة لـ“نوسئي 

همغبعوت”: إلتقيت بإيهود 

بيشوف آخر مرة راكبا دراجته 

الهوائية. قلت له: “دراجتك 

تذكرني بشهرباني: حدث / 

עם מותקי שהרבני אני 

נגרר כבר עשרים שנה. לא 

למדתי ממנו. גם הוא לא 

ממני. לג’קסון סי. פרנק, 

סינגר–סונגרייטר אמריקאי 

מופלא שמת לפני כמה שנים 

בגיל שישים, גורר אחריו 

אישפוז לא מוצדק בבית 

משוגעים, פרנויה, דיכאון — 

שורה נפלאה: “רואה אותך 

רצה ונשארת במקום”. אפשר 

להדביק אותה על החולצות 

של שהרבני ושלי.

כן, החולצות.

אף אחד לא משתין לכיוון 

שלי כשאני הולך עם החולצה 

של “Death In June”. אף 

אחד לא השתין לכיוון של 

שהרבני כשהוא הלך עם 

חולצה של “קרפ”, להקתו 

הנעלמת. ובקשר ל“נושאי 

המגבעת”: את אהד פישוף 

פגשתי לאחרונה רוכב 

מרור
)הגדה אלטרנטיבית(

مرار
)كتاب الهجداه البدييل(
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لشهرباني في “تربوت 

معاريف”.

!وحكوا لي أيضا أنك تذهب في 

كل خريف إلى حائط المبكى 

في القدس، وتمزق لقصاصات! 

العقود الغري�بة التي توقع 

عليها فنانيك الغري�بني، وتحشوا 

القصاصات في شقوق الحائط. 

فت�تساقط وت�تناثر، وتملئ 

المدينة، ثم يتوهم الناس أن 

الثلج يغطي القدس!

ألم تملوا من اإلستماع إلى 

ألبوم سحروف الجديد+يثبت، 

فيه أن البيبسيم / كتل النوي�ز 

)ا-ل-ض-ج-ة( هي شيء خارجي، 

يابي، قناع قد تعلق بشكل 

مصطنع بالعمل؟ إستمعوا 

 ،)Foetus( ألسطوانات فيتوس

“تروبينغ غريسل” وإفهموا 

ما معنى اإلستخدام الحقيقي 

للضجة، كتلك التي تنبع من 

دواخله.

לבתי–שימוש והרי אני מ-מ-

ש-י-ך בזה.

תומר גניהר, מהכותבים הכי 

נפלאים שהעיתונות פה ידעה, 

הקדיש לשהרבני שני עמודים 

יפהפיים ב“תרבות מעריב”.

גם סיפרו לי שבכל  י 

סתיו אתה הולך לכותל 

 בירושלים, קורע

לגזרים את

החוזים המוזרים עליהם  מ 

אתה מחתים את האמנים 

המוזרים שלך, ואת

פיסות הנייר הזעירות  ו 

אתה תוחב לסדקים 

בכותל. הן נופלות 

ומתפזרות,

מציפות את העיר, ואח“כ  ת 

האנשים חיים באשליה 

ששלג מכסה את

ירושלים. ו 

הקנאים.

يحدث معها أمر ما عندما تركبها 

فقط. هي مجرد وسيلة. من 

دونك هي مجرد غرض تافه”. رد 

إيهود: “كغكغكغكغكغكغكغغ”.

أوكي.  شخصان  حزينان  جدا، 

 كوبي  وشهرباني،  جالسان  على 

 م- ق- ع- د  على  ضفاف  الريكون، 

 ال  عمل  لهم.  المستقبل،  كما 

 قيل  في  أغنية “ دورلكس 

 سدلكس” ،  هو  مثل  صدفة 

 تركتها  لؤلؤتها.  تركتها. 

حسنا. مللت من رثاء األمور 

التي قدمها شهرباني للروك 

اإلسرائيلي. ولكني مللت من 

تضي�يع وقتي، قوتي، وثروتي، 

شبابي، جمالي، جلدي األبيض، 

عيون الزرق كسائل تعقيم 

مراحيض وأنا مستمر في ذلك.

تومار غنيهار، من أروع الكتاب 

الذين عرفتهم الصحافة في 

البالد، كرس صفحتني جميلتني 

על אופניו. אמרתי לו: 

“האופניים שלך מזכירים 

לי את שהרבני: קורה/

קרה איתם משהו רק 

כשאתה רוכב עליהם. הם 

רק אמצעי. בלעדיך הם 

חפץ סתמי”. אהד הגיב: 

“כגכגכגסכסכסכסרסדג”.

אוקיי. שני אנשים מה זה 

עצובים, קובי ושהרבני, 

יושבים על ס-פ-ס-ל על 

גדות הירקון, אין להם עבודה. 

העתיד, כמו שנאמר פעם בשיר 

של “דורלקס סדלקס”, הוא 

כמו קונכיה שהפנינה שלה 

עזבה אותה. ע-ז-ב-ההה.

טוב. נמאס לי לבכות את 

הדברים ששהרבני תרם לרוק 

הישראלי. אבל הרי נמאס לי 

לבזבז את זמני, אוני והוני, 

נעוריי, יופיי, עורי הלבן, 

עיני הכחולות כנוזל חיטוי 
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حسنا. شهرباني يخربني أنه 

“قرر” أكل الخبز في الفصح. 

في الحقيقة هو سيأكل القلب 

بشدة. في بيته صناديق 

أسطوانات جميلة أصدرها في 

تسجيالته، “بوخ”، والتي لم تباع، 

ولم تسمع وبالكاد كتبوا عنها: 

أوتومنياك، بورنو، األلبوم 

الثاني لكرب مع أغنية وفيها 

تنهدة “وأنت جميلة جدا” والتي 

قل ما يشابهها في الروك 

اإلسرائيلي، كونتس مع أغنية 

“إلى أين يجب الذهاب” - من 

أروع ما كتب بالعربية )إعرتف 

أركادي دوخني قبل أعوام 

لشهرباني ولي: “أنا معجب 

بهذا الشاب”(.

كفى. يكفي. إلى أين 

يمكن الذهاب بحق؟ إصدار 

األسطوانات للمطرب�ني الرديئني 

كي يتوفر المال من أجل العيش 

وتموي�ن األسطوانات للفنانني 

الرائعني الذين ال يملكون 

לא נמאס לכם להקשיב 

לאלבום החדש של 

סחרוף+מוכיח, בו הפיפסים/

גושי הנויז )הר-ע-ש( הם 

משהו חיצוני, יאפי, תחפושת 

שבאופן מלאכותי הוצמד 

לעסק? הקשיבו לתקליטים 

 ,)Foetus( של פיטוס

“ת’רובינג גריסל” ותבינו מה 

פירוש שימוש אמיתי ברעשים, 

כזה שנובע מבפנוכו.

טוב. שהרבני מודיע לי 

שהוא “עומד” לאכול לחם 

בפסח. בעצם הוא יאכל 

בגדול את הלב. בבית 

שלו ארגזים עם דיסקים 

יפהפיים שהוא הוציא בלייבל 

שלו, “פוך”, שלא נמכרו, 

לא הושמעו ובקושי כתבו 

עליהם: אוטומניאק, פורנו, 

האלבום השני של קרפ עם 

שיר ובו האנחה “ואת כל כך 

יפה” שמעטות כמוה ברוק 

פטי סמית׳باتي سميث
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قرش؟ الذهاب إلى العمل 

في الحراسة، غسل األطباق؟ 

نعم!! ها هي جمل من يوميات 

الشاعر األمريكي عزرا باوند: 

“في الصباح كانت ري�ح شديدة. 

واآلن ال شيء. يبدو بأني 

أضجرها”.

 .Ride On, Sherubini

تشابلني بعشرة أغوروت مثلك. 

هذا أكرث إحرتاما من أن ت�كون، 

الجون كي�يل-لو ريد بقرش والتي 

تغرق مسرح تمونع والباربي: 

.Smile Kid

أمني مكتبة السلطوي مثلك. 

يريد بحق أن يكون شلومو 

أرتسي الذي يريد أن يكون 

غيل شفيد، الذي يريد أن يكون 

يهودا بوليكر الذي ال يريد أن ال 

يكون. تهدف جميع هذه األمور 

إلخبار من ال يزال مستيقظا عن 

أسطوانة رائعة ستصدرها قري�با 

في “بوخ”: شاعرة “شارع” 

הישראלי, קונץ עם השיר 

“לאן יש ללכת” — מהנפלאים 

שנכתבו בעברית )ארקדי 

דוכין התוודה לפני שנים 

באוזני שהרבני ובאוזני: 

“אני מעריץ את הבחור הזה”(.

די. מספיק. לאן, באמת, 

יש ללכת? להוציא דיסקים 

לזמרים גרועים כדי שיהיה 

כסף לחיות ולממן דיסקים 

לאמנים נפלאים שאין להם 

גרוש? ללכת לעבוד בשמירה, 

ברחיצת כלים? כן!! הנה 

שורות מיומנו של המשורר 

האמריקאי עזרא פאונד: 

“בבוקר היתה רוח חזקה. כעת 

כלום. כנראה שאני משעמם 

גם אותה”.

 .Ride On, Sherubini

צ’פלין בעשר אגורות שכמוך. 

זה יותר מכובד מאשר להיות, 

הג’ון קייל — לו ריד בגרוש 

شابة تسمي نفسها “إستفزاز 

في حد ذاته” تقرأ نصوصها مع 

موسيقى أوفري أفني. وأخريا 

شيء مختلف عن األسطوانات 

المتوقعة جدا قبيل األعياد. إذا 

هو، شهرباني. أشعل النور في 

زجاج النافذة وتفر الظالل.

שמציפים את תאטרון תמונע 

.Smile Kid :והבארבי

ספרן אנרכי שכמוך. שרוצה, 

בעצם, להיות שלמה ארצי 

שרוצה להיות גיל שוויד, 

שרוצה להיות יהודה פוליקר 

שרוצה לא להיות. הרי כל 

הדברים האלה נועדו לספר 

למי שעדיין ער על דיסק 

באמת מופלא שאתה עומד 

להוציא ב-ק-ר-ו-ב ב“פוך”: 

משוררת “רחוב” צעירה 

שקוראת לעצמה “פרובוקציה 

בזכות עצמה” קוראת טקסטים 

שלה עם מוסיקה של אופיר 

אבני. סופסוף משהו שונה 

מהדיסקים הכה צפויים 

מראש לקראת החגים. אז זהו, 

שהרבני. העלה אור בשמשה 

וינוסו הצללים.
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حتى عندما نكتشف شخص 

مثلك قادر على محاكاة بيضاء 

الثلج...أقراص ُتخَرج من العلبة، 

واإلستماع إليها، هذا بالضبط كما 

لو أن تدير ظهرك للبحر وتعود 

للشتم: للمدينة التي سوف 

تظل دائما في نفس المكان. 

دردشة مع جنسيس بي. أوري�ج، 

إكس “سيكيك تي.في”، واألن 

:”Thee Majesty“ في فرقة

كوبي: مرحبا، أنا كوبي وأحمل 

من األسماء أكرث منك.

جنسيس بي. أوري�ج: أسماء أنت 

أطلقتها على نفسك أو أسماء 

أطلقها عليك اآلخري�ن؟

كوبي: كال األمري�ن.

جنسيس: لحظة. هنالك فرق 

شاسع بني األمري�ن. أنا، توقفت 

عن إحناء الرأس في سن الـ 14. 

ما إعتقده األخري�ن وعربوا عنه 

حولي مر من فوق رأسي. 

ليس بسبب قامتي القصرية، 

גם שכבר מגלים מישהו 

שמסוגל, כמוך, לחקות את 

שלגיה... דיסקים שלהוציא 

אתם מהקופסא, לשמוע אותם, 

זה בדיוק כמו להפנות את הגב 

לים ולחזור לקללה: לעיר 

שתמיד תישאר באותו מקום. 

צ’ט עם ג’נסיס פי. אוריג’, 

אקס “סייקיק טי.וי”, וכעת 

:”Thee Majesty“ בהרכב

קובי: היי, אני קובי ויש לי 

יותר שמות מאשר לך.

ג’נסיס פי. אוריג’: שמות 

שאתה נתת לעצמך או שאחרים 

נתנו לך?

קובי: גם וגם.

ג’נסיס: רגע. יש הבדל 

משמעותי בין השניים. אני, 

הפסקתי להרכין ראש בגיל 

14. מה שאחרים חשבו וביטאו 

אודותי עובר לי מעל הראש. 

לא בגלל הקומה הנמוכה 

Thee Majesty :
Time's Up 
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والعبارة ’قامتي القصرية’ 

مهمة جدًا، سأعود إليها فيما 

بعد، بل ألنني فهمت منذ سن 

مبكرة بأن العيش من يوم إلى 

يوم، ومن اليوم للغد، يصغرني 

إلى رتبة حيوان في أدنى سلم 

التطور. بدأت بوضع الخطط 

لذاتي منذ سن الـ 14. “إلى أين 

أريد الذهاب؟” )ال “إلى أين أريد 

الوصول”، وذلك ألن األشخاص 

الذين يركزون على هدف معني 

هم أحاديي - القنال، دائما 

سيختارون الطري�ق القصري، 

واآلمن، وسيغضوا عينهم 

الثالثة عن اإلحت�كاك والدخول 

في أماكن مغرية، دائما يتم 

إكتشافها بالصدفة، دون أي 

تخطيط مسبق(. أتذكر نفسي 

كفتى يبني مذابح من جذوع 

الشجر، ومن األغصان الذابلة، 

وأشعر باإلنتعاش عند رؤية الري�ح 

تفككها. حينها أدركت أن الـ “ال”، 

الـ “هدم”، يعنياني أكرث من الـ 

“نعم” والـ “بناء”.

שלי, וצירוף המילים: ’קומה 

נמוכה שלי’ חשוב ביותר, 

אחזור אליו אחר כך, אלא 

בגלל שמגיל צעיר מאד הבנתי 

שלחיות מהיום להיום, או 

מהיום למחר, מגמד אותי 

לדרגת בעל חיים נמוך ביותר 

בסולם האבולוציה. מגיל 14 

טויתי תכנית לגבי עצמי. “לאן 

ברצוני ללכת?” )לא “לאן 

ברצוני להגיע”, משום שאנשים 

שמרוכזים במטרה מסוימת הם 

חד–ערוציים, ת-מ-י-ד יבחרו 

בדרך קצרה, בטוחה, יאטמו את 

העין השלישית שלהם מלהתחכך 

ולחדור למקומות מפתים שת-

מ-י-ד מתגלים ב-מ-ק-ר-ה, 

ללא תכנון מוקדם(. אני זוכר 

עצמי כנער בונה מזבחות מגזרי 

עצים, מענפים נובלים, וחש 

התעלות דווקא בראותי את הרוח 

מ-פ-ר-ק-ת אותם. אז הבנתי 

שה“לא”, ה“הרס”, חשובים לי 

הרבה יותר מה“כן” וה“בניה”.

كوبي: ولكن هذه ميزة األطفال 

الصغار الذين يحبون تفكيك 

الساعات عن قصد. أال تعتقد أن 

هذا صبياني؟

جنسيس: طبعًا. ربما هذا هو 

السبب الذي يدفعني إلى 

اإلهتمام باألطفال أكرث من 

البالغني. األطفال ي-ع-ر-ف-و-ن، 

وهذه المعرفة مغروسة فيهم 

منذ لحظة والدتهم، ا-ل-ا-ع-ب 

في صندوق الرمل. البالغني 

يعرفون كيفية صنعه، وبيعه، أو 

شراءه. هذا فرق شاسع. 

كوبي: ولكن أن ت�كون صبيًا 

معناه أيًضا أن ت�كون ضعيف.

جنسيس: وهذا جيد. أنا أ-د-ع-و 

إلى الحرج. من األفضل لي 

مغازلة األفكار اإلنتحارية، 

وشهوة القتل، والغرية، 

والتحقري الذاتي، وتحقري 

اآلخري�ن - أنا أعتقد أنك فهمت 

أن اإلسم الذي إخرتته لذاتي 

קובי: אבל זה מאפיין גם 

ילדים קטנים שאוהבים לפרק 

שעונים ולעשות דווקא. אתה 

לא חושב שזו גישה ילדותית?

ג’נסיס: בהחלט. אולי זו 

הסיבה שילדים מעניינים אותי 

הרבה יותר ממבוגרים. ילדים 

י-ו-ד-ע-י-ם, והידע הזה 

טבוע מרגע לידתם, ל-ש-ח-ק 

בארז חול. מבוגרים יודעים 

ליצר אותו, למכור אותו, או 

לקנות אותו. זה הבדל מכריע.

קובי: אבל להיות ילד זה גם 

להיות חסר ישע.

ג’נסיס: וזה טוב. אני 

מ-ט-י-ף למבוכה. עדיף 

לי לפלרטט עם מחשבות 

התאבדות, תאוות רצח, 

קנאה, השפלה עצמית, 

השפלת הזולת - אני מאמין 

שהבנת שהשם שבחרתי לעצמי 

- א-נ-י בחרתי לעצמי - 

“ג’נסיס פי. אוריג’” )“פוריג’” 
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أ-ن-ا إخرتته لذاتي - “جنسيس 

بي. أوري�ج” )“بوري�ج” في اللغة 

اإلنجليزية - “عصيدة” - ك.أ( هو 

إحت�كاك بالمصطلح “في البدء 

كانت الفوضى، خربة وخالية”. 

حولت نفسي منذ فرتة معينة 

إلى ما يسميه الكثريون “إمرأة”. 

كما في حاالت أخرى أنا أسري 

من الـخـ-ا-ر-ج إلى الد-ا-خ-ل. 

من األظافر المطلية، والحواجب 

المنتوفة، وأحمر الشفاه، 

وإرتداء حماالت الصدر، لـ “مكوث 

ت�أملي” 50% منه على األقل 

يساعدني في التحول من “هو” 

إلى “هي”. أنا ال أعني عملية 

تغي�ري الجنس، أو عالقات الجنس 

مع الرجال، هذان األمران هما 

“عمليات” صغرية جدًا، حلول 

بني قوسني. الجنس، بالنسبة 

لي، هو األفول أو القفز للحرج، 

لتمويه الماضي والمستقبل 

وليس مجرد اإلنحراف عن “أنا” 

معروف، ومتوقع، ومملل جدًا. 

قد تخليت منذ فرتة بعيدة عن 

באנגלית - “דייסה” - ק.א( 

הוא התחככות במושג “בראשית 

היה בלאגן, תוהו ובוהו”. 

מתקופה מסויימת אני הופך 

עצמי למה שרבים קוראים 

“אישה”. כמו במקרים אחרים 

אני הולך מהח-ו-ץ פ-נ-י-

מ-ה. מציפורניים צבועות, 

גבות מרוטות, ליפסטיק, 

לבישת חזיות, ל“שהות 

מדיטטיבית” שלפחות 50% 

ממנה מסייעת לי להפוך 

מ“הוא” ל“היא”. אני לא 

מתכוון לניתוח לשינוי מין, 

ליחסי מין עם גברים, שני 

דברים אלה הם “מבצעים” 

קטנים מדי, פתרונות 

במרכאות. סקס, לגביי, הוא 

שקיעה או זינוק למבוכה, 

לטשטוש עבר ועתיד ולא לסתם 

חריגה מ“אני” מוכר, צפוי, 

משעמם מדי. כבר מזמן זנחתי 

את השלב בו הצהרתי שאני 

מגדיר “איש זקן” כמי שמנהל 

المرحلة التي أعلنت فيها بأني 

اأَعرِف “رجل مسن” كل من له 

حياة خالية من المفاجآت، وخالية 

من التغي�ريات. يعلم الناس بأن 

عدم الوضوح بني جنسيس 

الـ “رجل” وجنسيس الـ “مرأة” 

هو رغبة برجوازية للتمتع من 

عالمني. هذا هراء. يعلم قليلون 

بأن السحرة الجنوب أمريكيون، 

بدءًا من درجة معينة، يصلون 

إلى إلغاء الفرق بني رجل وإمرأة. 

وعدتك بمناقشة موضوع 

“القامة القصرية”. توقفت عن 

اإلهتمام بجسدي منذ ثالثون 

عامًا. أغري تسريحة شعري ألجل 

الراحة. مللت منذ عدة سنوات 

من غسل ضفائري. وتعاملت 

مع أوشامي كما لو أنها 

ألبومات سولو لو ريد: ألبوم 

“األجراس” له سحر مميز. لذلك 

سوف أصغي إليه وسأحافظ 

عليه. وإن ش-ع-ر-ت في العام 

المقبل بأني قد إستنفدته - 

سأتوقف عن اإلستماع إليه، 

חיים נטולי הפתעות, נטולי 

שינויים. אנשים חושבים 

שהטישטוש בין ג’נסיס ה“גבר” 

וג’נסיס ה“אישה” הוא רצון 
בורגני ליהנות משני העולמות. 

שטויות. מעטים מדי יודעים 

שמכשפים דרום אמריקאים, 

החל מדרגה מסויימת, מגיעים 

לביטול ההבדל שבין גבר 

ואישה. הבטחתי לך שאדון 

בעניין ה“קומה הנמוכה”. 

כבר שלושים שנה שאני לא 

מתעניין בפיזיולוגיה שלי. את 

התסרוקת שלי אני משנה בגלל 

נוחיות. כבר שנים שנמאס 

לי לחפוף את הצמות שלי. 

לקעקועים שלי התייחסתי 

כלאלבומי הסולו של לו 

ריד: לאלבום “הפעמונים” 

שלו קסם מיוחד. אז אקשיב 

לו ואשמור עליו. אם בשנה 

הבאה א-ר-ג-י-ש שמיציתי 

אותו - אפסיק להקשיב לו, 

להסתכל עליו, להתייחס אליו. 
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والتطرق إليه. ال يجب محاولة 

الوثوق في أمر ما. شعاري هو 

“إستخدم وإرمي”. اإلستقالة، 

محو العادات، وطرق التفكري-

التصرف )هنالك أوقات قد مر 

زمنها، ولذلك فإنها مثل السن 

العطب الذي سيخرب كل وجهك( 

أسهل من محو الوشم. هنالك 

من يسكن في البيت، وهنالك 

من يسكن في السيارة، وفي 

الشارع. إنهم سياح: يعلمون 

دائمًا بأنه بوسعهم العودة 

ألمر ما له حدود آمنة: هنا غرفة 

نومي، هناك الحمام أو هنا 

زاوية الشارع / ف-ن-ج-ا-ن-ي. 

أنا ال أهتم بالرحالت. أنا أهتم 

بالهجرة. باإلنتقال من... إلى... 

ال توجد لدي أمالك أحافظ عليها. 

أنت تعلم بالطبع بأني اليوم 

معرف، وبصدق، كمليونري. 

أست�ثمر أموالي مرة تلو األخرى 

من أجل الرتحال. ال يوجد شيء 

كهذا “الحافة / نهاية العالم”، 

فلماذا ت�كن “نهاية العالم”، 

לא צריך להשתדל להיות 

בטוח במשהו. המוטו שלי הוא 

“השתמש וזרוק”. קשה יותר 

להתפטר, למחוק הרגלים, 

דפוסי מחשבה-התנהגות 

)ישנם שזמנם עבר, ולכן הם 

כמו שן רקובה שתהרוס את כל 

פניך( מאשר למחוק קעקוע. 

יש אנשים שגרים בבית, יש 

שבמכונית, יש שברחוב. אלה 

תיירים: יודעים שתמיד יוכלו 

לחזור למשהו לו גבולות 

בטוחים: כאן חדר השינה שלי, 

שם המקלחת או כאן פינת 

הרחוב / הספסל ש-ל-י. אני 

לא עוסק בטיולים. אני עוסק 

בהגירה. במעבר מ... אל... 

אין לי רכוש אותו אני שומר. 

בודאי אתה יודע שהיום אני 

מוגדר, ובצדק, כמליונר. את 

הכסף אני משקיע שוב ושוב 

כדי לנדוד ה-ל-א-ה. אין 

דבר כזה “הקצה / הסוף של 

העולם”, אז למה שיהיה “קצה 
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“نهاية الجنس”، نهاية معصم 

اليد، “طرف األنف”؟ إذ يعلم 

الجميع تقري�بًا بأنه من الممكن 

بناء بيوت تضع عالمة سؤال في 

مظهرها وجوهرها حول البناء 

التقليدي، لماذا ال يستوعب 

الناس اإلدراك بإنه من الممكن 

تغي�ري فيزياء جسدهم، وكسر 

القواعد مثل “لإلنسان يدان 

وقدمان، وعينان وفم”؟ لذلك 

فإن المصطلح “فوضى” ال يجب 

أن يشري إلى حالة باطلة، بل 

على العكس، هذا هو الوضع 

المرغوب، الذي سبق القوانني، 

والقواعد، التي يجب الت�أكد من 

صحتها على الدوام.

كوبي: أنا أحب أغنية البوب “بحر 

الحب”، أنا أعتقد بأن مارتي فيلد 

غناها في الستينات، لقد كانت 

ناجحة جدا، أنه مارتي فيلد، والد 

كيم فيلد. ال حدود للبحر، ال حدود 

للحب، كالهما عميقان، ومتغريان 

لألبد. إعتقدت دائمًا بأنه من 

הגוף”, “קצה המין”, “קצה 

פרק היד”, “קצה האף”? אם 

כיום כבר כמעט כולם מבינים 

שאפשר לבנות בניינים 

שבחיצוניותם ובפנימיותם 

מציבים סימן שאלה לבנייה 

קונבנציונאלית, מדוע אנשים 

לא מפנימים את ההכרה 

שאפשר לשנות את הפיזיוליה 

של גופם, לשבור כללים 

כ“לבן אדם יש רק שתי ידיים 

ושתי רגליים, שתי עיניים 

ופה אחד”? לכן המושג “תוהו 

ובוהו” אינו צריך לסמן מצב 

פסול, ההפך, זהו המצב 

הרצוי, שהקדים את החוקים, 

את הכללים, שתמיד יש לבדוק 

את נכונותם.

קובי: אני מאוד אוהב את שיר 

הפופ “ים האהבה”, אני חושב 

שמרטי ווילד שר אותו בשנות 

השישים, הוא היה אז להיט 

ענק, זה מרטי ווילד, אביה של 

الغريب أن الناس يستخدمون 

بكرثة الكلمات “بحر” و “حب” 

ورغم ذلك ال يدركان بأنه يمكن 

مد، وتغي�ري، وتحوي�ل خيالهم 

وجسدهم.

جنسيس: إيغي بوب أدى 

هذه األغنية في ألبوم 

.”Party“ بإسم

كوبي: هل هنالك شيء 

يسمى السعادة؟ أنت ال تعتقد 

بأن الناس السعداء ال يهتمون 

باألسئلة المهووسة مثلك، 

وفي العمل الفني؟

جنسيس: هنالك من ال تعلم 

أنهم سعداء - هم يعلمون. 

كلمة “معرفة” هي كلمة 

دفينة جدًا. هم “يعلمون” ذلك 

ويكتفون بذلك. يعلم اآلخرون 

وبطيبة قلبهم يحاولون تعليم 

اآلخري�ن ما هي “السعادة”. 

هنالك من ال يعلم بأنهم 

سعداء. في مثل هذه الحالة، 

كلمة “عدم المعرفة” - هي 

קים וויילד. לים אין גבול, 

לאהבה אין גבול, שניהם 

עמוקים, משתנים לעד. תמיד 

חשבתי שזה מוזר שאנשים 

משתמשים כל כך הרבה 

במילים “ים” ו“אהבה” ובכל 

זאת אינם תופסים שאפשר 

למתוח, לשנות, להפוך לגמרי 

את דמיונם ואת גופם.

ג’נסיס: איגי פופ ביצע 

את השיר הזה באלבום 

.”Party“ בשם

קובי: יש דבר כזה בשם 

“אושר”? אתה לא חושב 

שאנשים מאושרים אינם 

עוסקים בשאלות אובססיביות 

כפי שאתה עוסק, וביצירת 

אמנות?

ג’נסיס: ישנם כאלה שאתה 

לא יודע שהם מאושרים - 

הם יודעים. המילה “לדעת” 

כאן היא עמוקה מאד. הם 

“יודעים” זאת ומסתפקים בכך. 
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كلمة واحدة )Dontknow( - أكرث 

عمقًا. هنالك أيضًا نوع رابع، 

وخامس، وسادس وإلخ من 

“خرباء السعادة”. ال شك في 

أنها حالة مرغوب بها. لو 

إنشغلت فقط في الجري وراء 

السعادة الشخصية، لما كلفت 

نفسي في صنع الموسيقى، 

وصنع فن آخر، وإلقاء 

المحاضرات، وتقديم التقاري�ر عن 

األفكار / أفكاري. سريتي الذاتية 

- وأنا أعلم أن هنالك من ينتظر 

أن أقوم بكتابتها - ال يجب أن ت�ثري 

إهتمام شخص ما. األمر ليس 

كذلك. “هل جنسيس بي. أوري�ج 

موجود أم ال” هو سؤال تافه. 

عندما أنشغل في البحث وراء 

المعرفة النوعية، الفلسفية 

“الباطنية”، أنا كتلميذ صغري، 

ولد مجهول عيناه محدقتان 

وأذناه منتصبتان عند قدومه 

إلى معلم هام. أنا لست معلم، 

غورو، فنان وإلخ. أنا ت-ل-م-

ي-ذ. تلميذ منخفض القامة، 

אחרים “יודעים” ובטוב ליבם 

משתדלים ללמד אחרים מהו 

“אושר”. יש כאלה שלא יודעים 

שהם כן מאושרים. במקרה 

זה, המילה “לא לדעת” - זאת 

 - )Dontknow( מילה אחת

עמוקה אפילו יותר. יש גם 

סוג רביעי, חמישי, שישי 

וכו' של “יודעי אושר”. בודאי 

שזהו מצב נכסף. לו הייתי 

עוסק רק במרוץ אחר אושרי 

הפרטי, לא הייתי טורח ליצור 

מוזיקה, לעשות אמנות אחרת, 

להרצות, לדווח על רעיונות/

רעיונותי. האוטוביוגרפיה 

שלי - ואני מודע לזה שיש 

כמה אנשים שמחכים שאכתוב 

אותה - אינה צריכה לעניין 

איש. לא בכך העניין. “האם 

ג’נסיס פי. אוריג’ קיים או 

לא” היא שאלה טפלה. כשאני 

עוסק בחיפוש אחר ידע סוגי, 

פילוסופיות “אזוטריות”, אני 

כקטון התלמידים, ילד אלמוני 

على إستعداد للعمل الشاق. 

أوف من الصعب أن ت�كون تلميذ. 

ولكن هذا األمر شديد البساطة. 

عليك فقط أن ت-ق-ر-ر أن 

األشجار في الخارج، وشاطئ 

البحر، والبحر، والسماء، وكل ما 

بينهما، أفكار معلمني روحاني�ني، 

عليك في بعض األحيان أن 

تسافر إليهم آالف الكيلومرتات، 

أكرث أهمية من بيتك وكل ما فيه 

)بما في ذلك أسطوانات إيغي 

بوب(. أن ت�كون تلميذ هو أن ال 

تذهب إلى المدرسة. أن ت�كون 

تلميذ هو ت-ر-ك البيت. البيت. 

البيت. البيت.

* *

لمن أترك المفتاح؟ لمن أورث كل 

شيء؟ لمن أقول “أنا مشغول 

جدا وال وقت لدي لمضاجعتك”؟ 

إلى أين الطريان؟ العيش على 

ماذا؟ من سيناديني “بابا”؟ 

من سيعطيني عمل؟ ما الذي 

سيحميني من الثلج والجليد؟ 

שעיניו פקוחות ואוזניו 

זקופות בבואו אל מורה חשוב. 

אני לא מורה, גורו, אמן וכו’. 

אני ת-ל-מ-י-ד. תלמיד 

שפוף קומה, המוכן לעבודה 

קשה. אוף זה כל כך קשה 

להיות תלמיד. אבל זה כל כך 

פשוט. אתה רק צריך ל-ה-

ח-ל-י-ט שהעצים בחוץ, חוף 

הים, הים, השמים, וכל מה 

שיש בהם, רעיונות של מורים 

רוחניים, שלפעמים אתה צריך 

לנסוע אליהם מרחק של אלפי 

קילומטרים, חשובים יותר 

מהדירה שלך וכל מה שיש 

בתוכה )כולל אוסף תקליטי 

איגי פופ(. להיות תלמיד זה 

לא ללכת לבית ספר. להיות 

תלמיד זה ל-ע-ז-ו-ב את 

הבית. הבית. הבית. הבית.

* *

למי לעזוב את המפתח? למי 

להוריש את הכל? למי לומר 
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لماذا سيعطوني شوربة 

مجانية؟ كيف أدفع مقابل 

غرفة في فندق؟ الموت مثل 

ذئب الغابات؟ هنالك أشخاص 

قد علموني كيفية إخفاء كل 

الشارع الذي أقيم به. هنالك من 

سيعلمك كيفية إخفاء نفسك 

فقط. هل جنسيس بي. أوري�ج 

موجود؟ أنا أعتقد بأني قد 

إستوعبت كل هذه الدردشة قبل 

أكرث من عشرون عام، عندما 

ت�أملت غالف ألبوم السولو 

 ،”Lou Reed“ ،األول للو ريد

في اللوحة الرائعة حول البيوت 

المرتوكة التي تركها التالميذ، 

البحر الذي ال حدود له تخرتق 

الشارع، العصافري التي ال يوجد 

قفص يحبس جمالها، وفي 

مقدمة اللوحة، األكرث قربًا 

إليكم، كومة من األحجار الكريمة، 

المت�ألقة مثل األكاذيب.

“אני עסוק מכדי לשכב איתך”? 

להיכן לטוס? ממה לחיות? מי 

יקרא לי “אבא”? מי יתן לי 

עבודה? מה יגן עלי מפני השלג 

והקרח? למה שיתנו לי מרק חם 

בחינם? במה לשלם תמורת חדר 

במלון? למות כמו זאב ערבות? 

יש אנשים שילמדו אותך איך 

להעלים את כל הרחוב בו אתה 

גר. יש אנשים שילמדו אותך 

איך להעלים רק את עצמך. 

האם ג’נסיס פי. אוריג’ קיים? 

אני חושב שאת כל הצ'אט הנ“ל 

קלטתי לפני יותר מעשרים 

שנה, כשהתבוננתי בעטיפת 

אלבום הסולו הראשון של לו 

ריד, “Lou Reed”, בציור 

הנפלא שעל הבתים העזובים 

שהתלמידים עזבו אותם, הים 

שאין לו גבול הפורץ לרחוב, 

הציפורים שאין כלוב שיכלא את 

יופיים, ובקידמת הציור, הכי 

קרוב אליכם, ערימת אבני חן 

יפהפיות, נוצצות כמו השקרים.

לו רידلو ريد
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? / كوبي أور

?

2016

تحري�ر: يوسي لمبل

تحري�ر غرافي: أفي بوخبوط

رسومات وصور: كوبي أور

ترجمة للعرب�ية: أسعد زعبي

الطاقم: عنات بارزيالي, تساخي 

افينوعام, أفي بوخبوط

شكرا لصندوق يهوشوع رابينوفيتش

يسمح بنسخ، تصوي�ر،تسجيل، طباعة، 

وترجمة وخزن في مجمعات 

المعلومات وإصدار وإستيعاب بأية 

وسيلة إلكرتونية، ضوئية، أو أخرى، أي 

جزء من المادة

لإلتصال والطلبيات:

yosilampel@gmail.com

كرمتوري�وم:

crematoriumm.wordpress.com

הטיסה / קובי אור

תחנת נייר מס. 2

2016

עריכה: יוסף למפל

עריכה גרפית: אבי בוחבוט

רישומים וצילומים: קובי אור

מערכת: ענת ברזילי, צחי אבינעם, 

אבי בוחבוט, דנה גז

תרגום לערבית: אסאד זועבי

תודה: קרן יהושע רבינוביץ

מותר לשכפל, להעתיק, לצלם, 

להקליד, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, 

לשגר ולקלוט בכל דרך או בכל אמצעי 

אלקטרוני, אופטי, או אחר, כל חלק 

שהוא מהחומר

יצירת קשר והזמנות:

yosilampel@gmail.com

קרמטוריום:

crematoriumm.wordpress.com


