


עiר C)Iנ ן

 .הסלאםמחולמחול:שלחדשסוג

כלפימסויימתסלידהחשוהפאנקחסידי

בהםשהיה ,-70השנותשלהדיסקוריקודי

 PUNKכתב-העתהמינים.והפרדתקבועסדר

MAGAZINE במיליםהדיסקועלדעתואתהביע

מזויין.מסלעקפוץעצמך.אתייתהרוגהבאות:

רובוטתהיהשלך.בגולגולתמסמריםתדפוק

רקמשהו,תעשההדיסנילאנד.לצוותותצטרף

החראאתראיתילדיסקו.תאזיןאל

אדםבניעלהמשתלטהשימורים,בקופסאות

מהכלולהפך.לכלבים,אותםוהופךממש,של

בדיסקוי.'מצויהמערביתבתרבותשדפוק

עלהגיבהאינטלקטואלישהציבורשעה

 ,הקונטאקט-אימפרוביזיישןבסיגנוןהדיסקו
שליותרמחוספסתבצורההגיבוהעםפשוטי

הסלאם.בריקודמגע,

שלהביקורתייחסםבשלרקלאנוצרהסלאם
לכךהגורמיםאחד .לדיסקוהטיפש-עשרהבני

שגרמובטלויזיה,ההאבקותתכניותריבויהיה

פעילות.שלזוצורהולחבבלהתענייולצעירים

זה,בספורטהקשורההבימתיתהראוותנות

משפחותשללבתיהןהאלימותאתהביאה

בנייצאומהןהנמו,ןהבינונימהמעמדרבות

הפאנקלחסידייותרמאוחרשהפכוהנוער,

והסלאם.

להתענייןהרבו-70הבשנותהעשרהבני

בספרו:סלצר,מיכאלבאלימות.

" CHIC זERRORIS "שלשכיחותהאתמתארז

בחיבהביטויה,ואתזהבעשורהאלימות

וסכיניביטחוןלסיכותרחשוהפאנקשאנשי

רואההואאוזניהם.לתנוכישהוחדרוגילוח,

והניהיליסטיתהריקניתהפאנקבתרבות

שלוהאקטיביזםהשלוםלתנועותנגדיתתגובה

 .-60השנות

מתיגרותבבריטניהצמחהסלאמינ::זמנהג
נגנישלקונצרטיםבשעתממושכותקבוצתיות

כ,ןכדיעדהתרגזוהקונצרטבאיפאנק.

מספראחרי .להםהמזדמןבכלשהיכו
 .מעודןליותרהפךהסלאםזה,מסוגתקריות

נעשושאלההבינו,התיגרותמשתתפי

עללהאסרעלוליםושהםמדימסוכנות

אתהפכוהםלכןהמשטרה.ידי

שלבמאמרהלמחול.התיגרות

וויסייבייוילגיסומרססאלי

וחסראליםמשהובסלאםרואהאינההיא

השטחלפנייימתחתכותבת:היאמשמעות.

ושיתוףבתמיכהעוסקהסלאםהמבעיתים,

המוכנהרכה,כריתמהווהההמון .פעולה

האלימותי.'אתלספוג

והאשההגברתפקידיבולדיסקו,בניגוד

שידעו-70הלשנותוכתגובהומוגדרים,נפרדים

מיני.מרכיבכלבסלאםאיןמודגשת,מיניות

לגבריםנפרדיםתפקידיםואיןפרטנריםאין

עלעומדלהשארמנסהפשוטאחדכלונשים.

פיטרהמשקל.שיוויאתלאבדולארגליו
איןסקסי,אינוייהלבושאומר:קאמפבל

האשליה,שלזמנהעברנוצצים.אוקישוטים

אסתטיקהבפאנקוישמשחרר,שהמין

וענצםלכל,תשובהאינושהמיןבכ,ןהמכירה

ענייןמוקדמהוותעדייןהבנותדברי.'לשום

ביןהיחסיםאופיאבלהפאנק,במועדוני

 .ממיניידידותייותרהואהמינים

סרטישלהכנסתםעם ,-80השנותבראשית

השכלתניתוהגישההמוסיקאלייםהקליפים

מחנות.לשניהפאנקמוסיקתנחלקהלפאנק,

מהליצורהחלולאומנותהנוטיםהתומכים

 ,"ז HE CURE "כגון:ולהקותהחדשיי,ייהגלשכונה

" ALKING HEADS "להשמיעהחלוודומיהןז

 .יחסיתומעודנתאינטליגנטיתשקטה,מוסיקה

אלההפאנקיסטים,שלהקשההגרעיןואילו

מנוקביםואפיהםשאוזניהםהמקועקעים,

יצרהמתכת,קישוטיושארסיכותונושאים

או ," DEAD KENNEDYS "כגון:קשוחותלהקות

" ROLLINS BAND " עודגסנעשההקשה.הגרעין

ריקודגםשרדועימוסתם,מהפאנקיותר

 ," MOSHING "לקרואהחלוזולפעילותהסלאם.

שנקראוגדולות,ברחובותהתבצעהוהוא

" S זMOSH PI ". 

בשנותבפאנקמעורביםשהיואלה,כלכמעט

הקשה,לגרעיןוהצטרפוהמאוחרות,-70ה

להקות-80השנותבראשיתלהקות.יסדו

בבאריםבמוסכים,לנגןהחלוהקשההגרעין
מאותהצטופפו qבהאחרים,ומקומות

הצפיפותרבה.ובצפיפותקטןבשטחאוהדיהם

בסלאם.לעסוקאלאברירהלהםהותירהלא

מדייותר .. ". :קאמפבלפיטרזאתשהגדירכפי

וזההדרושה,הצפיפותאתיוצראינו.מרחב

כריתלשמשההמוןשלהיכולתאתגםמקטין

I '·,כ~iר 
לכלעצמםאת(הזורקיםלרוקדיםייותמיכה

עבר).

קיימתהחדשוהגלהקשההגרעיןמוסיקת

בכלהמצויההאלטרנאטיבית,כמוסיקהכיום

 .ושונותמוגדרותבלתיצורותהלובשתמקום,

מכונותהסאלםשלהמוליכותהלהקות

" GRUNGE BANDS ". חלה-90השנותבתחילת

במדינתסיאטל,בעיר .הפאנקשלתחיהמעין

הכניסה " NIRVANA "להקתארהייב,ואשינגטון,

המנוןלמעיןשהפכהוידיאו,קלטתלשימוש
מופיעיםובההמאוכזב,הנוערשל

זוקלטתהסלאם.וריקוד " MOSHING "-ה

נילידקיםואליבאהסלאם.לתחיתהביאה

 :)" ROLLING Sז ONE "העת(בכתב

זאתעושיםהם .שליטהמכלליצאכברייהכל

רעשבעזרתריקודים,באולמותמקום.בכל

לבדה.הכריזהמערכת

עוסקיםאנשיםלראותליהזדמן
 ,) MOSHINGטכניקתשל(סוג " BODYSURFING "-ב

מעלדיבררקהמופיעשהאומןשעהאפילו

אבלדקות,כעשרלדברהמשיךהואלבימה.

המשיכוהבימהשלרגליהאקסהיביציוניסטים

היוהםממנו.גמורההתעלמותתוךבסלאם

וידייםי.'רגלייםשלרגשוחסררוגשלים

בנסיבותלסלאמינגעדהייתיעצמיאני

תיכוןתלמידישלבנשףלכאורה,תמימות

עלטיוליםספינתגביעלאפילוופעםצעירים,

 .התקליטןשהשמיעלמוסיקההפוטומאק,נהר

הרוקיים?פיהם

אחוז 85 "הסלאםרקדניסומר,סאלילדעת

מתחתובגילהלבןהגזעבניזכרים,מהם

והרקדניםהתזמורותחברישנה.לעשרים
שחורות,צנחניםנעלידומה:בצורהלבושים

טי-שירטשחורות,עורחגורותישנים,גיינס

על ". ...מגולחיםוראשיהםלבן,יותראופחות
עשורכמעטלפנינכתבשלהשהמאמראף

 ,וגבריצעירהקהלכיום.גםנכוןהתיאור ,שנים

ייחגיגתשלהעתיקבפולחןעוסקהואכי

רקדניותגםישהעצורי.'ובזעםהגסהכוח

לשרודהמסוגלותמהן,אלהאבלנקבה,ממין
נשיותבתכונותמצטיינותאינןבמע;בולת,
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 :קאמפבלפיטראומר .בולטות

 ,פמיניסטי-אנטיממשאינוהסלאםייריקוד

 .להתנגשלנערהאפשרותאיןשפשוטאלא
אקטבוישהסלאם .בחוריםעשריםעםגופנית

התפוצצותשלטכס ,הגבריהקשרחישולשל

צע·רהוכיהל

הואכ·יוג::בר·

::בפולrךןעוןכii'כי

ל LUהע.rד·וכי

הכוrךג.rדrךג·יי

ו::בזעםהגןכ

העצוריי

 ,נעריםעםנערים ,ההתבגרותבגילההורמונים

שלההלבשה-בחדריההשתוללותכדוגמת

הספורטי.'מגרשי

שבאו ,הפאנקבתקופתהרוקדיםרובלגבי

היההסלאםהנמו,ךהבינוניהלבןמהמעמד

ולתוקפנותלזעםמוצאלפשע,תחליף

העתכתבעורך ,הולדטרוםוןיגהעצורים.

" PUNK ", הלבניםלגביהואהפאנקיישסבור

לגביהנשמהשמוסיקתמה

ב'טויהיהזה '.השחוריםי
 .הצעיריםשחשולתסכול,

של 'נציגיואתתמצא ,כיום

חברתיומוצאגזעכל

 ." MOSHPIT "-בומעמדי

להקתשלתקליטה

" ONYX ", פשוטשנקרא

הביא ,ייסלאםיי

הריקודלפופולאריות

השחורים.בקרב

פופולארי,כדכלנעשהוהוא

במועדוניםלאמתרחשהואשכיום

גםאלאבלב,דזעיריםמוסכיםאו

וענייםעשיריםובני .גדוליםבאולמות

היוקדת.בזירהיחדמתחככים

איןכיאם .סלאםברקדןלהבחיןקשהלא

בשנות .בהמוןבולהבחיןקלאחידה,תלבושגו

באוזןתקועהביטחוןסיכתזוהיתה-70ה

 .הפאנקיסטאתשציינו ,השחורהעורומעיל

ורקדניחדש;למישורהגיעההגוףדקירת ,כיום

בשפתייםבאף, ,באוזןטבעותעונדיםהסלאם

לאההנעלהאופנת .העינייםבגבותואפילו

-באנגליה " SEX PISTOLS "-הימימאזהשתנתה
 .שחורותצבא.נעלינועליםהכל

 .ניכרתבצורההשתנתההתספורתאופנת

עלנשאוכאחדונערותנערים-70הבשנות

בשנות .וצורותצבעיםבשללכרבולותראשיהם

הכל,סימלההמגולחהראשאופנת ,-80ה

הרצוןאתפשוטאולקומוניזם,ועדמגזענות

 .מגולחבראששיער,ללאלהתהלך

למספרנחלקים-90הבשנותהסלאםירקדנ

 ,סקטיםעלההחלקהחובבייש :קבוצות

םיהקצרים\הארוכבמכנסיהםהניכרים
גלוחילבר,ךמתחתעדהמגיעים ,והרחבים

הארו,ךוהשיערהקעקעבעליואלההראש,

ופשוטקצבלהקתלשמועשבאווהנערים

ללא MOSHING-וההסלאםלמערבולתנסחפו

 .תחילהכוונה

עצמוהךיקוד

תנועותייכמחולהגדירהבואזפרנסיסקה

אם,דלריקולהפוךהיכולות ,רגילותופעולות

אותוהמוציאי,שינו .מסוייםשינויברוקדחל

שללעולמהאותוומעבירהרגילמהעולם

טלבהחהסלאםוריקוד '.ימוגברתשותירג

הרוקדאתמוציאהסלאם .זוהגדרהתואם

בולעולםומכניסוהנורמאליתמהמציאות

 .בתכליתשוניםריגושיםשולטים

הנמבלסלאםשי ,השונותצורותיואףעל

געיםרכמהמתחילהריקוד .למדימוגדרצורני

ליםימתחהרקדנים .המוסיקהתחילתאחרי

םילימתחשוניםכשאברים ,ראשבתנועות

גוברותכך ,גוברהמוסיקהכשקצבלהתפתל.

מםצעאתמשליכיםהרקדניםהתנועות,

וחתלשיתאפרועהנלתומתפוצציםרב,בחופש

בזההזםיומתנגש ,זהאלזהנדחפיםהם .רסן

הזרועות .פורץבזעם ,המקוםקירותעםאו

לדחיפתגםמשמשותוהן ,לגוףסמוךמוחזקות

 " MOSHING "ה-אנשי .הגוףעללהגנהוגםהזולת

יהיהשלהםהכובדשמרכזr.ןנתעל ,כפופים

הפעולות .ארצהליפולמהםימנעוכךנמו,ך

 ,צפהיברננעצותםייהנעל ,ונוקשותמהירות

 .סערהברוחמתעופפותהזרועת

אלל"במאמרה:כךזאתמתארתסומרססאלי

רחבתעלמתפרציםהבחורים ,התראה

 ,כפוףהגונמו,ךמוחזקיםהראשים .הריקודים

פהצברירוקעיםוהם ,מתעופפותהזרועות

המקיפיםבצופיםבקירות, ,בזהזהונתקלים

הם ,כפופהקרבעמידתשלבמצב .אותם

 ,צפהיברעקביםונועציםברכייםמרימים

הם .מעוותיםשיכולצעדיתוךלפעמים

תאםימאבד ,אדםובגופותבקירותמתנגשים

 ב::צוכי LUכ

י::ברוגהוכיהתוןכ·

::ברו.rדוגכר

יעו.rדה.rדנו

ם·דנהרוכי

א.rד·םל·כ LUת

 LU::בrךופעצתם

::ביר

וצצ·םות.rדפ

 דr.·פראל.rדנועה

LU דלr.ךrרןכןו

תישננמשכיםהםומידהמשקל,-שיןןי

עלזהםימטפסהם .המערבולתלתוךןנדחפים

שנקראבמה ,הזןלתכתפיעל ,זהגבי

" CHICKEN-SLAMMING ", בזהזהמתכתשים

יגבעלבערימןתזהגביעלזהןנןפלים

 ,סןערלמעגלעןבריםהםןמיד .הריצפה

זרועותמןחצנים,במרפקיםיי,מרביציםיי

כמןןשןעטיםבןעטים ,במעגליםמתעןפפןת

מבעית.ישיבטבריקןדמקפציםאינדיאנים

 .מןגזמןתהבעןתבמינימעןןתןתהפנים

במןסיקהמתפןצציםשלהםןהמרץהתןקפנןת

המשליכה ,מחשבהכלההןרגת ,הקןלנית

 ,מעןררזה .דןעהיבלתימטרהאלאןתך

 '.יפשרןתחסר ,משןנה



ליחידיםמקוםישידיים,רחבהמועדוןאם

להערךיכוליםהמשתתפים .ולהצטייןלהבריק

להתנפליכולאחדוכלמקבילות,שורותבשתי

בזהזהמכיםכשהגופותמולו,העומדעלבגופו

קבוצהאויחיד .בזהזהנמחציםוהראשים

אםכולה,הרחבהעללהשתלטיכוליםקטנה

שלשורהאחרילבדםנותריםהםאוהוא

רב.לזמןמושלאינואיש ,אולם .התנגשויות

נמשכת.והתחרות ,בומתגרהמישהומיד

-כולאrךדכל

:::נ.גופולה.rונפל

העומדעל

גופו.rו LUכמולוי

 הז.נ:::זהמכ-Iכ

 כLU -Iוהרא

זהנמrךצ-Iכ

 הז.נ:::

ספציפיות,ומחוותתנועותשלשורהבסלאם

מהלמשל, .בבאלטכמוכמעט ,מוגדרות

רוכבכשאחד ," CHICKEN-SLAMMING "שמכונה

על .דומהבזוגומתנגשרץוהזוגחברוכתפיעל

תלויההיאלמעשהמסוכנת,צורהשזואף

 .פעולהבשיתוף

[ביטויייפוגו".שנקראהמהגםהיאשונהצורה

הערתבכלל.הסלאםלציוןבישראלהמקובל

ככללגובה,מנתרפשוטהפוגורקדן .המתרגם]

שעהההתנגשויות.בשעתמגעת,שיכולתו

מרשיםזה ,בפוגומתחילהשלימהשחבורה

שעועיתמלאחדרכמונראההדבר .ביותר

 .מקפצתמקסיקאנית

אלמהבימהלקפוץאפשרותישצפופהבזירה

שללאזהבמקרה ,גליםגביעלולגלושהקהל

במועדוניםצפופים.אדםבנישלאלא ,מים

למישהומרשיםהסדרניםאיןמסודרים

אלולקפוץהבימהעללעלותמהרוקדים

ייהכריתאלמתחת,הרוקדיםההמונים

 .בטיחותמטעמי ,"תיהאנוש

חבריוראשימעלנישאהרקדן ,הגלישהבשעת

רקדןמצליחרובפיעללקהל.מעלו"שט"

כשלושיםעמיתיוידיעלנישאלהשארכזה

להיותזהעלול ,קטנההצפיפותאם .שניות

וליפוללהשמטעלולהרקדןיככמובן.מסוכן,

נימוסכלליישהסלאםצורותבכל .ארצה

שלהיחסילמיעוטהסיבההם .מוכרים

הכלליםכאשרהסלאם.בריקודפציעות

 .לקוםלועוזריםנופל,שמישהושעהנשמרים.

שעה .להדרסלאישתניחאל ,הואהכללכי

עמיתיושתיים ·אושניהתוך,דמועשמישהו

רקדניבעיניטבעיממשזה .שניתאותויקימו

זועזרהעללהודותצורךאיןולכן ,הסלאם

אגרוףלהכניסשאיןהוא,נוסףכלללזולת.
אינההריקודיםרחבתהריקוד.בשעתלמישהו

הרקדנים .אישייםחשבונותבולסדרמקום

נוצרותלאאבלבכוח,בזהזהמתנגשים

מתיחויות.להפגתמקוםזהואגרופים.תיגרות

לפנייימתחת :סומרססאליזאתשמתארתכפי

עוסקבעצםהסלאםריקודהמבעיתים,השטח

זההיהלוהדדית.ותמיכהפעולהבשיתוף

מניחיםהיורע,חורשיאנשיםשלציבורבאמת

או .ולהידרסליפולעצמואתשמשליךלמי

שהואשעהרחמים,ללאבובועטיםשהיו

שאחדשעה ,למעשהאבלהריצפה.עלשוכב

 ,ברעחששהואאומסתחררראשוהרקדנים

משמשיםאותו,המקיפיםאלהבואוחזיםמיד

הצידהבעדינותאותוודוחפיםמגןכחגורתלו

מיניכלבלי .חולמהלמערבולתמחוץאל

 ,אתה-מרגיש?-איךמה-שלומך?שלשאלות

 .הנתון"ברגעלחולשתומודעותתוךאבל

הסלאםאיזורביןהפרדהניכרתמקוםבכל

שאנשיםקורה .לתחוםשמחוץולאיזור

המערבולתלתוךלכךשהתכוונומבלינדחפים

מנסיםלכןלפעמים.כועסיםהם .הסלאםשל

 .האיזוריםביןלהבדילהסלאםמארגני

פעילותהואהסלאםדבר,שלבסופו

פעילהפרטהיותאתהמדגישה ,קבוצתית

הכלעצמיותו.אתלבאדמבליקבוצהבתוך

בתוךתערבבים pהבגליםיח,דמתנועעים

מנסהאחדכלהמערבולתבתוךאבלהציבור,

המשקלשיוויעללשמורמעמ,דלהחזיק

 .למטהלהדרדרולאשלוהאישי

בתוךהכאוס.בתוךסדרעניינוהסלאםריקוד

וגופותמתעופפיםאבריםשלעירבוביה

שומררקדןשכלכלליםקיימיםממריאים,

 .נראיתהתנועהמסויים,ממרחקעליהם.
בתוךסדר .מערבולתשלספיראלהסדורה,

 .אי-סדר

טלאםיקדושלדיוקנו

שנים,כחמשלפניטינדאלאדוארדאתפגשתי

היההואמצליחה.בלהקהבסנגןשהיהשעה

ורביםהקשה"ה"גרעיןשללמוסיקאיםשייך
 " MOSH PIT "-השלהמלכיםאחדאתבוראו

שללקונצרטאליונלוויתיאחתפעם

בסלאםשולטאותו,וראיתי " SEX POLICE "-ה

לפגועניסהשמישהופעםבכל .דקותמספר

ההמון.תוךאלהתוקףאתהשליךהואבו,

שלו.העשריםבשנותטודנט,.סהואכיום

סלאם?לרקודהתחלתמתי •

הרבההיובשכונה .עשרהשתיםכבןהייתי

 ."הקשהייהגרעיןשלמוסיקהשאהבוחבר'ה
בעצםשהיהמקום,שפתחוהיפיס,שנישםהיו

וכלבפתח,זכוכיתקערתשמופשוטהם .מוסך

 .הכניסהעבורשרצהכמהשילםאחד

אז?הסלאםריקודשלאופיוהיהמה •

בןפרחחרקשהייתילזכור,צריךאתהטוב,

 .סנטימטר 30בגובהמחודדתכרבולתעם , 12

ספרייקופסתבזבזתיבוקרכלאלוהים,

חטפתיזקוף.יעמודהזהשהעסקכדי ,שלימה

וצלקות,סימניםעלימכות.והיוהרבהאז

חבורהמהרהועדלשם,לחזורהתעקשתיאבל

ברחבתביתומכיםהיוממניגדוליםבניםשל

 .הריקודים

הסלאםשיטותאתלתארתוכל •

שלך?המיוחדות

שהייתימאזמאדהשתנההכלאבלבטח,

הייתיפשוטאזמאו,דרזההייתי .כךכלצעיר

אתומניףקופץהאנשים,גושתוךאלרץ

ידחפושלאבנסיונות ,שליוהרגלייםהזרועות

הרבה,כךכלשחטפתימשוםלריצפה.אותי

יום,כלכושרבמכוןעצמיעללעבודהתחלתי

 .שליהסגנוןאתשינהוזהקצת.שגדלתיעד

צעדי-מסדרהרבהעושהאניכיום

) GOOSE-STEP ( מסתובב ,המקצבעלשומר

לאחורהראשאתמסובבהרחבה,סביב

דוחףאנילדרכי,נקלעמישהוואםוקדימה,

יראהשזהמשתדלאניהצידה.אותו

בליכאילואותם,דוחףאניפשוט ,נונשאלאנטי

ולא-חפיףמאדנראהשזהכך .עליהםלהביט

 .איכפתי

בכושרהרבהכךכללהשקיעלךגרםמה •

 ?העתכלסלאםולרקוד
כדיקונצרטים,להרבהללכתמוכרחהייתי

יחדלנגןהתחלנו .שליללהקהרעיונותלמצוא

הנגינהאתלשכללוכדי , 15בןבערךכשהייתי

אלאהופעות.הרבהלשמועהלכתישלי,

הראשאתהורדתי ,בבאסיסטלהביטשבמקום

 .הזמןכל MOSHINGעושהוהייתי

שלכם?הלהקהאופיהיהמה •

 " CELIBATE COMMANDOS "לעצמנוקראנו

ואיזם'למאצרמזוזה ,)"המיתנז:ןהקומנדויי(

 .ז.אייבסדר",דיהיינוכולנוכאחד.ולצניעות

ולאעישןלא ,שתהלאמאיתנואחדאף

בהרבהמעורביםהיינואבלבסמים,השתמש

הורי .מרץהרבהלנושהיהכנראה .קטטות

,ואנימחורבןדיבשיכוןלגורעברנו,התגרשו

 .כבושהתוקפנותהרבהבישהיתהחושב

הסלאם?בריקודהתוקפנותאתשיחררת •

בליאגרסיבילהיותמושלמתדרךהיתהזוכן.

 .המתחאתהרפהזהממש.לפשעלגלוש

מכותולחטוףאנשיםלהרבהלהרביץיכולתי

נשארונפצע,ממשלאאחדאףאבלמכולם,

כחולים.סימניםאושריטותרק

דבר?לכלריקודהואהסלאםבעיניך •

כלוישביטוי,צורתזו .נכוןזאתעושיםאם ,כן

טכניקותהרבהכךוכלמשתנים,הרבהכך

 " CHICKEN-SLAMMING "וישייפוגו",יש .[בסלאם]

תת-שלהביטויזהו .והכל " CROWD SURFING "-ו

שלנו.החברהשלשלנו,התרבות

צורההואשהסלאםחושבאתה ,כןאם •

 ?אומנותית

קהלעבוראומנותשלצורהלאאבלכן,

אבלזמן.הרבהתתקייםשלאצורהוזו :צופים

מיןגםבזמןובו .אומנותזוביטוי,שלבמונחים

אומריםתמידשהםמהיודע,אתה .ספורט

ולאההשתנ;ןפותחשובהשבספורטבטלויזיה,

נכוןלאזהמפסיד.ומימנצחמילאהתוצאה,

אין .בסלאםנכוןזהאבלפוטבול,אובכדורסל

התרגשותישאבל ,ומפסידיםמנצחים

שבהזרקותמהמתחוההנאהמהמוסיקה,

מזהאוהאנשיםגביעלמהדאיהההמון,לתוך

 .מהבימהאותךשזורקים

עצמיתהתנטות

שנערךלמופעהזדמנתידצמברמערביבאחד

מהעירקבוצהשםניגנהמגורי.בעירבמועדון

השמיעולאהם .הצפוניתקארוליינהדורהאם,

בסגנוןמשהולאואפילופאנק,מוסיקת

מהירמספיקהיהזהאבל .הקשההגרעין

 23יתחילוה'שהחברכדיוכב,ד
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סטןדנטיםברןבןהיההקהל . MOSHINGב-

ןלבנים. 20לגילמתחתרןבםתיכןן,ןתלמידי

ברגעהנצחןןןתחןשתכאב.חשתילאכמעט

ממנה.עילאיתאיןבמערבןלת,שןלטשאתה

בהתרגשןתחשתילנגן,תחילהכשהלהקה

כפיים,מחיאןתקצתנשמעןהקהל.במרכז

ןהרפייהןקימןץרגלייםרקיעןתבעיקראבל

לצדדים,לנןעהחלןהחברה .אגרןפיםשל

התחילאחדנערלפתע,ןאז,ןאחןרה.קדימה

משנדחפן,ןאלה,סביבן.העןמדיםאתלדחןף

כעבןרבחזרה.אןתםשדחפן ,באחריםפגען

המערבןלת .הכלאתדחפןהכלקצרזמן

אןתי.גםןהקיפהלצדדיםהתפשטה

השריטןתבכלהכאבאתחשתיהיןםלמחרת

אדןארדשאמרכפי .שספגתיןהשיפשןפים

ספןרטשלתערןבתהןאהסלאםטינדאל,

בראזיל,שלהקפןארהכמןממשןריקןד.

 ~מחןל.ןגםלחימה-אןמנןתגםשהיא

שלי,החזהעלידןכףאתשםהבחןריםאחד

הןאאלי.אןתןןמשכתיזרןעןאתתפסתיןאני


