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ג'ף מאנגום לסיים  האלבום המהולל החליט 
זה להיות כל  מוזר  ייאמן כמה  "לא  בשורה: 

־דבר שהוא בכלל". השורה הזאת בהחלט מיי
צגת את הפילוסופיה הפרטית של ג'ף מאנגום 
לפנצ'קר  בריאיון  הוטל.  מילק  ניוטרל  ושל 
"בכל בוקר אני מתעורר  ב־1997 הוא אמר: 
ומתפלא על כך שאני נמצא בתוך הגוף שלי. 
אני  ולפעמים  מוחלט.  בשוק  מתעורר  אני 
חושב לעצמי שהלוואי שיכולתי להגיד משהו 
על כך שאני ממש נלחץ מזה שאני קיים, בלי 
לנסות  במקום  וכך,  אידיוט".  כמו  להישמע 
ולהסביר את עצמו ולהסתכן בלהיראות כמו 
אידיוט, הוא העדיף לשתוק. למעשה, ההופעה 

־האחרונה של סיבוב ההופעות לקידום האל
13 באוקטובר בלונדון, הייתה ההופ־ ־בום, ב
עה האחרונה של הלהקה. על אף שמעולם לא 
הוכרז באופן רשמי על פירוק. הם לא רבו אחד 
עם השני, הם לא סבלו מעודף אגו שמנע מהם 

־להמשיך ליצור יחד, הם פשוט לא יכלו לה
משיך בלי המנהיג - ג'ף מאנגום - שהחליט 
שנמאס לו והוא מפסיק להופיע, להתראיין, 

להקליט מוזיקה ולתקשר עם הסביבה.
תקו הייתה  ש"זו  מסבירה  קארטר  ־לורה 
־פה לא קלה. אפשר להגיד שג'ף סבל ממש

בר יצירתי עמוק. הוא הסתובב כל היום בנעלי 
בית ופיג'מה, והוא לא דיבר עם אף אחד והיה 

מכונס בתוך עצמו. לפעמים היו מגיעים אלינו 
־חברים מהלהקה ואומרים לו שהגיע הזמן לע

בוד על חומרים חדשים, אבל זה לא עניין אותו 
בכלל. כולנו ניסינו להגיד לו שהוא לא יכול 
ליצור אלבום כזה מבריק ואז להפסיק לעשות 
מוזיקה, וזה חשוב מאוד להקליט עוד אלבום 

כזה, אבל זה לא עניין אותו. גם אמרנו 
לו שאין לנו בעיה אם הוא ייקח את 

החומרים  על  ויעבוד  שלו  הזמן 
החדשים בקצב שלו, אבל הוא 
פשוט לא היה בעניין. היו עליו 
יותר מדי לחץ וציפיות מעצמו 

וזה הרג אותו".
את זוכרת נניח את ג'ף אומר 

משהו כמו: "או־קיי, העיתונאי 
לא  אני   - להתקשר  הבא שהולך 

מדבר איתו"?
"אני לא זוכרת רגע ספציפי כזה, אבל אני 

־יכולה להגיד לך שג'ף אף פעם לא אהב ראיו
נות, אני מניחה שהוא פחד להיות פגיע. הרבה 
את  אחר  למישהו  להעניק  לא  פשוט  יותר 
איך תיראה. בהרבה מובנים  היכולת לקבוע 
אנחנו תמיד בזנו לממסד של עסקי המוזיקה. 
ללהקה הקודמת של ג'ף למשל היה חוק שבכל 
תמונת יח"צ כל חברי הלהקה חייבים לכסות 

את הפרצופים שלהם בירקות ובמסכות".
לתק מאנגום  של  הבוז  כל  עם  ־ועדיין, 

שורת, כל מי שמכיר אותו מספר שהוא היה 
קורא באובססיביות את מה שנכתב עליו. על 
את  קורא  היה  אכן  "ג'ף  קארטר:  הגברת  פי 
הדברים שנכתבו עליו. לפעמים היו נכתבים 

־דברים שהיו מעציבים אותו. אתה יודע, לפ
־עמים אנשים יכולים להגיד לך דברים שיכו

לים להיות יותר מדי. הנה, באחרונה מישהו 
בא ואמר לי שהוא נלחם בעיראק כטייס של 
מטוס הפצצה כבד, ובכל פעם לפני שהוא היה 
 Inיוצא למשימת תקיפה הוא היה מקשיב ל־
The Aeroplane Over The Sea. זה היה 
נוראי בשבילי לשמוע את זה. אמרתי לו: 'איך 
אפשר לחבר בין המוזיקה הזאת לבין הריגה 

של אנשים?'".
קארטר גם מספרת שאחד הדברים שמאנגום 
היה אחוז דיבוק לגביהם הוא המילניום החדש. 
כמעט את כל 1999 הוא העביר בהכנות לקראת 
האפוקליפסה. "הוא היה בטוח שזה הולך להיות 
סוף העולם, כמו שאנחנו מכירים אותו, ואנשים 
יריבו על אוכל ברחובות וכאלו", היא מסבירה. 
"היה לנו בבית מחסן שלם לשעת חירום והיה 
בו ערימות של שקי אורז, ופחיות שימורים של 
פשוט  הוא  מינרליים.  מים  ובקבוקי  שעועית 

היה במצב של חרדה קשה מהעניין".
היית מתארת את  קצת מטורף.  נשמע  זה 
כי  השפיות?  קצה  על  שנמצא  כאדם  ג'ף 

רבים היו מתארים אותו בתור אחד כזה.
"אני לא חושבת שהוא משוגע בכלל. הוא 
לו  וחוץ מזה שיש  דופן,  יוצאת  חכם בצורה 
חלומות מטורפים והוא קצת יותר רגיש מרוב 
לוקח  הוא  אולי  פגיע.  יותר  קצת  האנשים, 

־דברים ללב בצורה יותר קיצונית מרוב האנ
שים, אבל חוץ מזה הוא די נורמלי".

את  האם  המתבקשת:  לשאלה  ועכשיו 
חושבת שג'ף ישוב אי פעם להופיע ולהקליט 

מוזיקה?
יהיה  זה  שכן,  מקווה  אני  יודעת,  לא  "אני 
כיף. אני בטוחה שאם יגיע יום שבו הוא 
הכאב שלו  לרפא את  יצטרך שוב 
יעשה  הוא  המוזיקה  באמצעות 
את זה, וזה יהיה אדיר, אבל זה 
ייקח  אולי  בו.  תלוי  לחלוטין 

ולי להתחיל  שנים  עשר  ־לו 
ייקח  אולי  מוזיקה,  שוב  צור 
הוא  בעצם  ואולי  שנה,   20 לו 
פשוט כבר אמר את כל מה שהיה 

לו להגיד".
בסוף הריאיון עם לורה ביקשתי ממנה 
לה  והסברתי  ג'ף  של  מייל  האי  כתובת  את 
שאני רוצה להציע לו להתראיין לכתבה הזאת. 
"רוב הסיכויים שהוא לא יסכים", היא אמרה, 

־"אבל דווקא אולי משום שהעיתון יוצא בישר
־אל וזה כזה דבר ביזארי להתראיין דווקא לעי

תון ישראלי, הוא עוד עשוי להסכים לזה". היא 
הציעה שאכתוב לג'ף מייל, אשלח אותו אליה 
והיא תעביר לו את זה. הסכמתי. "אני לא הולך 
לזיין לך את המוח מדוע כדאי לך להתראיין 
לכתבה", כתבתי לו, "ואני גם לא הולך להגיד 
לך כמה שאני אוהב ומעריך את המוזיקה שלך 

־כמו כל עיתונאי טוב. פשוט יש לי הרגשה מו
זרה, אינסטינקט, שאולי תסכים ללכת על זה". 
בראשי צצו כל הפעמים שבהן ג'ף הגיח פתאום 
מבועתו ויצא לשאוף אוויר בעולם שאותו עזב: 
הפעם ההיא בתחילת פברואר 2001 שבה ג'ף 
עלה במפתיע לבמה של פאב זניח בעיר אוקלנד 
בניו זילנד וניגן סט שלם. והפעם ההיא ב־2002 
שבה הסכים להתראיין באופן מזורז לכתב של 
שיצא  ש"אחרי  לעולם  ולהסביר  "פיצ'פורק" 
In The Aeroplane Over The Sea עב־
הבסיסיות  מההנחות  הרבה  שבה  תקופה  רתי 
שלי לגבי המציאות החלו להתפורר... הבנתי 
פתאום שאני לא יכול לשיר את דרכי מחוץ 
לכל הסבל הזה". והפעם ההיא באוקטובר 2008 
של  המפתיע  ההופעות  לסיבוב  הצטרף  שבה 
קולקטיב הלהקות Elephant 6 ועלה לשיר 
על הבמות של מועדונים שונים בפיטסבורג, 
קולומבוס, שיקגו, ולקסינגטון. והפעם ההיא, 
ממש לא מזמן, ב־6 במאי השנה, שבה הוא עלה 

־עם גיטרה אקוסטית לבמה של מועדון לה פו
־סיון רוג' במנהטן וניגן חמישה שירים, במס

גרת ערב התרמה לחברו המוזיקאי כריס נוקס 
שלקה בשבץ ונזקק לעזרה כספית כדי לממן 

את טיפוליו הרפואיים.
שלחתי את המייל ללורה וחיכיתי. הימים 

בדק הגיע.  לא  ממאנגום  מייל  ושום  ־חלפו 
תי עם לורה. "ודאי שהעברתי לו את המייל", 

־היא ענתה לי. "גם אני לא ממש מצליחה לי
צור איתו קשר באחרונה, אז אל תיקח את זה 

באופן אישי. הוא בן אדם חמקמק". ו
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אחד הדברים המוזרים ביותר שתוכלו לגלות 
בביוגרפיה של ג'ף מאנגום היא מערכת היחסים 

הביזארית שלו עם אנה פרנק. רוב האנשים כלל לא 
 In The Aeroplane  מודעים לזה, אבל האלבום

Over The Sea הוא למעשה אלבום קונספט שעוסק 
בחייה ובמותה של אנה פרנק. ג'ף מאנגום 
אינו יהודי, הוא לא היה צריך לקרוא את 

היומן של אנה פרנק בבית הספר, 
והקשר שלו עם אנה פרנק נוצר 

במקרה לחלוטין. "יום אחד 
נכנסתי לחנות ספרים ועל אחד 

המדפים ראיתי את יומנה של אנה 
פרנק", סיפר מאנגום למגזין 

puncture ב־1997. הוא החליט 
לרכוש את הספר ולקרוא אותו. 

"במשך יומיים רצופים קראתי את 
הספר וזה ממש השפיע עליי. בכיתי 

שלושה ימים והייתי במצב של טירוף גמור. בזמן 
שקראתי את הספר הרגשתי שהיא  )אנה פרנק - ל"ד ( 

חיה בתוכי". סיפורה הטרגי של הנערה ההולנדית 
חלחל אל תוך לבו של מאנגום והוא התחיל לכתוב 

שירים בנושא. בהמשך השירים האלו הפכו לאלבום 

האולפן השני של ניוטרל מילק הוטל. נוכחותה של 
אנה פרנק מאוד מורגשת בטקסטים של האלבום. 

לעתים באופן ישיר  )"רוחה של אנה בכל מקום/ שומע 
את הקול שלה מתגלגל ומצלצל בתוכי" - מתוך שיר 

הנושא ( ולעתים באופן עקיף, במרומז  )"הנערה היחידה 
שאהבתי אי פעם/ נולדה עם ורדים בעיניה/ 
אבל אז הם קברו אותה בעודה חיה/ ערב 

אחד ב־1945 כשרק אחותה לצדה" 
 .) Holland 1945 מתוך השיר -

לורה קארטר אומרת ש"ג'ף ממש 
הרגיש את הכאב של אנה פרנק. 
הוא מאוד הזדהה איתה והוא רצה 

לייצר הצהרה בנושא". בריאיון 
ל"פנצ'קר" אמר מאנגום שהוא 

הרגיש שהוא נכנס לראש של אנה 
פרנק "בצורה הכי עמוקה שאפשר 

להיכנס למישהו לראש". הוא ממש הרגיש 
את המחשבות שלה, וזה שיגע אותו לגמרי כשהוא 
גילה שבסוף היא נתפסה על ידי הנאצים ומתה. "הייתי 
הרוס מזה", הוא העיד, "והייתי הולך לישון בכל לילה 
וחולם שיש לי מכונת זמן ואני חוזר אחורה ומציל את 

אנה פרנק".

אנה תלך
ג'ף מאנגום היה רדוף מיומנה של אנה פרנק. לדבריו, הוא נכנס לראשה "בצורה 

הכי עמוקה שאפשר להיכנס למישהו לראש"

ב"פיצ'פורק", אולי 
המגזין האינטרנטי 

הכי חשוב של עולם 
האינדי, האלבום של 
מנגום ולהקתו קיבל 

 את הציון הנדיר
 10  )מתוך 10 (, שאותו 

קיבלו רק אלבומים 
מעטים בהיסטוריה 

 כמו Animals של 
 פינק פלויד, 

 London Calling או 
של הקלאש

מאנגום וידידה. 
"לא משוגע, חכם 
בצורה יוצאת דופן"




