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1 נזענז׳ המשך

 בשנים גם שם היה קוטנר אבל
 איינש־ של כשקולו - האחרונות

ההש מרשימות ונשמט הלך טיין

 "הפעם הרדיו. בתחנות מעה

 ממש היתה אותו שפגשתי אחרונה
 מספר, הוא מותו", לפני ימים כמה

 ג׳ינגל להקליט כדי אליו "הגעתי
 גלגלצ. עבור בדרכים זהירות של

 טובה היתה לא כבר שלו הראייה
 שיר לי השמיע הוא אבל בכלל
 לאלבום כתוספת שהקליט חדש

 שהוא ברגע חלפי. אברהם שירי של
 התחיל הוא - השיר את השמיע
 הוא ביצירה לעסוק כשעבר לפרוח.

 ובא־ חיים בשמחת התמלא תמיד

 עצוב מאוד היה הוא טובה. נרגיה
 בגלגלצ, אותו השמיעו שלא מזה

 אני בטענות. בא ולא כעס לא אבל
 אותי שואל היה הוא איך זוכר כן

 בתקליט טוב שיר שום אין ׳מה,

להיות?"׳. יכול זה איך הזה,

מבריז עלי מוחמד
 פעמים הרבה שסיפרת אחרי

 איינשטיין, אריק של סיפורו את
 חדש משהו לחשוף הצלחתם
בסדרה? אודותיו

 לא הסיפור את לספר "ניסינו
היצי מתוך אלא הרכילויות דרך

 עבר מה מתוכה להבין עצמה, רה
ורצינו השונות. בתקופות עליו

 עואלתי "כעם קוטכר:

 מבין הוא אם אותו
 הישראלים ממעבור

 ואת המרת את תם
 הוא אייתםטיין. אריק

 אומר 'אתה לי: ענה
 טמרגתם לאדם זה את

ומפוחד" קטן

 במדינה קרה מה לספר במקביל
 שירים השירים. יציאת של בזמן
מלח אחרי ׳שיר או לאט׳ ׳סע כמו

מלח של בהקשר הרי נכתבו מה׳
 לפן גם נתנו אז - כיפור יום מת
לה רצינו כבוד, של מקום הזה

הש האלו המאורעות איך ראות
השפיעו. והם עליו. פיעו

בק הוא בסדרה נוסף "חידוש
 אחד נחשפו. שטרם נדירים טעים

 אותנו הכניס שממש הקטעים,
 אריק של הופעה הוא לאקסטזה,

 הגבוהים׳, ׳החלונות עם בבי־בי־סי
 עם חולצות מעין לובשים כשהם

 גם שודר תוכנית באותה מלמלות.

 היה העניין עלי. מוחמד עם ראיון
לבריט להגיע היה יכול לא שעלי

 מארה״ב, לצאת עליו אסרו כי ניה

 זה לווייני בשידור אותו ראיינו או

הוא כי אריק, את שביאס מה גם

 את לפגוש יצליח לא שהוא הבין

שלו". גדול מעריץ היה והוא עלי,

הדי את לשמר שניסית ניכר
 כזמר רק לא איינשטיין של מוי

 אתה גדול. כאדם גם אלא גדול
לי מכדי באיש מדי מאוהב לא
תיעודית? סדרה עליו צור

 לא שאני נכון "ראשית,
לע באתי בפירוש אובייקטיבי

 בן היה אריק מאהבה. הזאת שייה
 לא זו גדול. הרגיש שלא גדול אדם

 היה באמת הוא פנים. העמדת
צי שני יש שלו המצבה על צנוע.

 ועוד גוזל׳, ׳עוף מתוך אחד טוטים.
 חלפי אברהם של שיר מתוך אחד

 עצמי, את מצמצם ׳אני כך: שהולך

להט שלא אלמונית, נקודה כדי
 הרגיש הוא מלכויות׳. בגופי ריד

 בריאיון אותו שאלתי פעם קטן.

 הישראלים שעבור מבין הוא אם

 מקומות כמה ועוד הכנרת את יש

 ענה הוא איינשטיין. אריק את ויש
לא זה את אומר ׳אתה זה: על לי

 וזו ומפוחד. קטן שמרגיש דם

 בין עצום פער היה האמת. היתה
 שלו והכריזמה והשירה ההומור

 הרגיש לא הוא שבפנים זה לבין

 אדם היה הוא מהפכן. או חשוב
 שלו העבודה את אוהב שנורא

סופרסטאר". הרגיש לא הוא אבל

 הסתירה את מסביר אתה איך
הזאת?

כך. כדי עד מלהבין "קטונתי

 יליד שהוא זה לזכור צריך שכן מה

 בארץ, הצנע בתקופת שגדל ,1939
 היתה קטן. פולני מבית בא והוא

 ׳הצנע של ההיא בתרבות אמירה
 שנות סוף עד מזה, חוץ לכת׳.

 שהם כמו לבמה עלו אמנים 70ה-
 את היה לא עוד ברחוב. הסתובבו

 הפופ. תרבות של המוגזם הפן
 מצוותא ברגל הלכו כולם בסוף

הביתה".

 יהונתן שכתב טוב" "חומר
 יותר הרבה תמונה מצייר גפן

 "לול", חבורת שם הדוניסטית.
 מבניה, אחד היה שאריק

אלי וולגרית, כקבוצה מתוארת

ומיזוגנית. מה
 שנכתב מה אם יודע לא "אני

 יכול כן אני אבל לא, או מדויק שם
 על התעצבן מאוד שאריק להגיד

 הזה בספר גם אגב, הזה. הספר
הצ היה שאריק כותב גפן יהונתן

 היה לא אריק החבורה. של דיק

 אז המיניות. ובהטרדות בהוללות
 גם אבל סמים, ועישן ישב הוא כן,
 אני פשוטה. בצורה התנהל הוא אז

 רבים ראיינתי אמנים, הרבה מכיר
 כשהם במיוחד מהם, והרבה מהם,

 נפשית עמדה תופסים - מצליחים

כזה". היה לא הוא הבום׳. ׳אני של

 לגיבורים לאחרונה התרגלנו
 לא אפל. אופי עם טלוויזיוניים

באישיותו? כזה צד מצאת
קשות תקופות היו לא. "אפל,

 לו היו אפלות. לא אבל ועצובות

התע לא אבל סבל שהוא תקופות
להתמ רצינו כי בסדרה בזה סקנו

 מה לא הוא הסיפור באמנות. קד

 היה והתחתן. התגרש כשהוא קרה
כשא גדול מאוד משבר למשל לו

בת חזרו ובנותיו הראשונה שתו
 חזר ׳הוא את כתב הוא אז שובה.

 אם אותו וכששאלו בתשובה׳

 הוא המשפחה, על מדבר השיר
 דיברה שלו היצירה אבל הכחיש,

חי לא מובהק, היה זה עצמה. בעד
כאלה. סקופים פשנו

 בן דן על כותב "כשדנקנר
 כל את להוציא ומנסה אמוץ

 בעיניי. מעניין מאוד לא זה האמת,

התח כדי תוך שאם להיות יכול

 איינש־ שאריק מגלה הייתי קיר
 לא איומים, דברים עשה טיין

הסדרה". את עושה הייתי
 אליכם במקביל אפל, צד אגב

 התיעודית הסדרה לשידור עלתה
 ארגוב .8 בערוץ ארגוב זוהר על

 ענק לממדי צמחו ואיינשטיין
 מסביר אתה איך במקביל. כמעט

ביניהם? שהפרידה החומה את
 ,1970ב- מדברים היינו "אם

ושא צודק שאתה לך אומר הייתי

 הישנה. ישראל ארץ את ייצג ריק
 יותר שקצת לזכור צריך אבל

 עם פעולה שיתף כשהוא מאוחר,
 נחשבו הם ׳הצ׳רצ׳ילים׳,
חברים היו הם ל׳פושטקים׳.

 עשו לא אמנם הם הקצב. בלהקות
 היה שלהם הקהל אבל מזרחית

 על ׳אביגדור את למשל קח מזרחי.
 הוא התקליט של המלחין הדשא׳:

 טורקי, מבית שבא גבריאלוב מיקי

 שבא רומנו חיים הוא הגיטריסט
 מלהקות באו ושניהם יווני מבית

הקצב.
 שהתפתחות חושב אני "בכלל,

 בין שילוב תמיד היא מוזיקה של
 התחיל כשאריק שונים. מרכיבים

 הישראלית המוזיקה ,60ה- בשנות

 מהמוזיקה רחוקה מאוד היתה

 בזכות והרוק. מהפופ או המזרחית
 האלו העולמות אריק, כמו אנשים

 התחילו גם 70ה- ובשנות התקרבו
 הקצב מלהקות חבר׳ה להתחבר.

מוזי ואוהבי מזרחית מוזיקה עשו
מקו לצלילים נפתחו מערבית קה

 הם למשל הכרם׳ ׳צלילי מיים.

 בס גיטרה, של רוק הרכב בעצם

 עם רוק השפעות שמחבר ותופים,
המה כל ויוונית. תימנית מוזיקה

בזכות התרחשה המזרחית פכה

 התעצבן מאוד "אריק
 יהונתן בול הספר על

 נכתב בו גם וארב, גפן.
 הצדיק היה בוהוא

 אריק לול. בחבורת
 בהוללות היה לא

המיניות" ובהטרדות

 לבין העממי־מסורתי בין המפגש
בה גם החדשים. והצלילים הרוק
 למשל גולן כשאייל קרה, זה משך

׳אתניקס"׳. עם נפגש
בגלגלצ, ומשדר שעובד כמי

 שבשנותיו כך על חשבת מה
 אייג־ את השמיעו לא האחרונות

החדשים? בשיריו שטיין
 של האחרונות חייו "בשנות

 בגל״צ לצערי הייתי לא אריק

 הכל אחרת המוזיקה. בערוץ אלא

 שם עושה הייתי אני שונה. היה
 שהוא זה על לי כאב מאוד צעקות.

העי בגלל במה. מספיק קיבל לא

 שיש נמצאים, אנחנו שבו הזה דן
 כל חדשים שירים הרבה כך כל

 גיא עם עשה שהוא האלבום הזמן,
 חבל, נורא וזה התפספס בוקאטי

נהדרים". שירים כמה שם היו כי

 המוזיקה את רואה כשאתה
 אתה בפלייליסט, היום ששולטת

 המוזיקלית שהמורשת מאמין
 שיני את תשרוד איינשטיין של

הזמן?
 מה לדעת יכול לא אחד "אף

 להגיד יכול אני אבל בעתיד יהיה
 ומספר בארץ מסתובב שאני לך
 לא הוא שמגיע והקהל אריק, על

 תל מצפון מבוגר אשכנזי קהל
 סוגי כל את שם רואה אני אביב.

 איינשטיין שאריק חושב אני העם.
שמ כישראליות, חשוב חלק הוא
 אנשים. של שלמים לדורות דבר
 הולך זה איך רואה לא אני

להשתנות".
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