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יום רביעי ט"ז בסיון תשע"ו 22 ביוני 2016

אבנר שפירא

"מדוע רק עכשיו, ברגע זה ממש, 
מתחוור לו שהגלגול הזה שחווה 
הסופר אינו סתם רעיון זר ומוזר, 
אלא הוא מסמל את הבריחה של 
נשמתו  עמקי  עד  מיואש  אדם 
מפני עצמו, אדם שהדרך היחידה 

־שלו לכתוב על עצמו היא להג
חיך את עצמו לחלוטין ולרחרח 
על ארבע את רצפת המטבח? )...( 
האם הרעיון הזה אינו רק סופו 
כסופר אלא אף סופו כאדם? מה 
עוד מבדיל בעצם בינו ובין כלב?" 

)מתוך "המשקיע האמריקאי"(

ברובע ר מרינגדם  חוב 
־קרויצברג שבברלין אינו מו

"המשקיע  ברומן  בשמו  זכר 
־האמריקאי", שחיבר הסופר הגרמ

ֶרֶמר, אבל דווקא הוא  ֶטר ּבְ ני יאן ּפֶ
היה המבוע שהוביל לכתיבת הספר 
זה שאליו מכוונת ההקדשה  והוא 

־הפותחת אותו: "לרחוב שלי". בר
 ,2003 מאז  ברחוב  המתגורר  מר, 

־החליט להיעזר בשינויים שהתחו
ללו ממש מתחת לחלון דירתו ואף 
בתוכה כדי להעניק לבוש ספרותי 
לג'נטריפיקציה המואצת הפוקדת 
מאז  הגרמנית  הבירה  עיר  את 

את  ומשנה  ה-21  המאה  תחילת 
־פניה: עליית קרנה של העיר והדי

לה  שנוצר  והנהנתני  הנוצץ  מוי 
מביאים להשתלטות של בעלי הון 

למבוק נחשבו  שלא  אזורים  ־על 
־שים, לעלייה ביוקר המחיה ולדחי

התושבים  של  רגליהם  קת 
הוותיקים.

שפור האמריקאי",  ־"המשקיע 
עתה  וזוכה  ב-2011  בגרמנית  סם 
גדי  ויפה של  לתרגום עברי בהיר 
מודן(,  חרגול/  )הוצאת  גולדברג 
משרטט את האופנים שבהם תופעה 
כלכלית זו מטלטלת את חייהם של 
סופר ברלינאי ושל בני משפחתו. 
לאחר שאיש עסקים אמריקאי רכש 
את הבניין הישן שבו הם חיים והחל 
מבעיות  סובלת  דירתם  לשפצו, 

התמו ומסכנת  חריפות  ־תחזוקה 
טטות ונציגיו של הבעלים החדשים 

־מנסים לפתותם לעזוב אותה. בעק
למתחים  הסופר  נקלע  זאת  בות 

בה שוקע  רעייתו,  עם  ־ולמריבות 
ואינו מצליח להת ־רהורים מרים 

חיל בכתיבת ספרו החדש.
שנסוכים  מינורית,  בפרוזה 
וקורטוב של  תוגה  דוק של  עליה 
ברמר  מתאר  גרוטסקיות, 

קולות המהפכה 
של שרת התרבות 

רגב הם רק 
העמדת פנים

 08

האמנית ששותלת 
סרטונים חתרניים 

באתרי סקס

 06

2 המשך בעמ' 

רובע קרויצברג בברלין, 2010. 
ה"בהלה לזהב" שינתה את 

 המרקם של העיר
צילום: דייוויד גאנון/ אי־אף־פי

 אלוהים
נמצא 
בבתים 
הקטנים

הפיכתה של ברלין למטרופולין 
בינלאומית נוצצת גבתה מחיר גבוה 
מתושביה הוותיקים, אומר הסופר 

הגרמני יאן פטר ברמר. עם צאת התרגום 
העברי לרומן "המשקיע האמריקאי" 
העוסק בעוולות הג'נטריפיקציה, הוא 
מספר על התפוגגות הקסם הברלינאי 

ועל הדמיון בין בעלי הון לאלוהים
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יום  הנמשכת  נפשית  אודיסיאה 
חסר  הסופר  שברובו  בלבד,  אחד 
על  תוהה  במיטתו,  שוכב  האונים 

־עבודתו ועל יחסיו עם אשתו ומש
־תעשע ברעיון לשלוח מכתב למ

שקיע האמריקאי ולתנות באוזניו 
את צרותיו. ברמר מוהל את טרדות 
בפחדים  גיבורו  של  היום־יום 
פילוסופיות  מחשבות  קיומיים, 
ותובנות פוליטיות, ומצליח להציג 

־מבט חודר על עולמם של מי שמ
של  הפיכתה  מחיר  את  שלמים 
ענייה אבל סקסית"  ל"עיר  ברלין 
העיר  ראש  אותה  שהגדיר  )כפי 

שלה לשעבר, קלאוס ווברייט(.
־"כשעברתי לגור ברחוב מרינ

גדם עם אשתי ושני ילדינו לפני 13 
שנה, הוא היה רחוב אפור ורחב", 

־מספר ברמר בראיון שנעשה בהת
כתבות אלקטרונית. "המדרכות היו 
ריקות, והאנשים שבכל זאת נראו 

־באזור היו כמעט כולם דיירי הש
כונה. היו ברחוב בר אחד, בית קפה 
אחד וכמה חנויות רגילות. אבל כל 
העולם  אליפות  עם  השתנה  זה 
בג־  2006 ב –בכדורגל שהתקיימה 
־רמניה. פתאום ברלין כולה התמ

הרחוב  גם  ואיתה  בתיירים,  לאה 
־שלי. רבים מאותם תיירים — מר
־חבי גרמניה ומרחבי העולם — בי

ושוב  שוב  הבאות  בשנים  קרו 
־בברלין, שמצאה חן בעיניהם וחל

קם החליטו לעבור לגור בה.
־"בהשוואה לערים גדולות אח

שכר  באירופה,  או  בגרמניה  רות 
מאוד.  נמוך  היה  בברלין  הדירה 
לתושבים החדשים האלה, שבדרך 
כסף  יותר  הרבה  להם  היה  כלל 

־מלתושבים הוותיקים, היו גם צר
כים אחרים לגמרי. הם רצו במיוחד 
להראות לחבריהם שביקרו אותם 
וכך  עברו,  הם  שוקקת  עיר  לאיזו 
נפתחו בעיר כולה, וגם ברחוב שלי, 
שפע בתי קפה וברים. אלה משכו 
בתורם עוד תיירים, וגם משקיעים 
הבחינו פתאום בפוטנציאל הרווח 
פרצה  זאת  עקב  בברלין.  הטמון 
אווירה של 'בהלה לזהב'. משקיעים 
העולם  ומכל  מאירופה  מגרמניה, 
קנו את בתי הדירות הישנים וניסו 
הנוכחיים  הדיירים  את  להחליף 

בדיירים חדשים ומבוססים יותר.
־"בתוך שנים מעטות בלבד הש

לגמרי",  ברלין  של  המרקם  תנה 
מבהיר ברמר. "מעיר שבה אפשר 

־היה לשכור דירות בזול, היא נהפ
כה לעיר שבה צריך לקנות דירות 
ביוקר. כיום מרינגדם הוא שדרה, 
ובימים נאים המדרכות מלאות כל 
כך עד שאדם הנושא סלי קניות 
לביתו.  להתקדם  מצליח  בקושי 
שלי,  לרחוב  הספר  את  הקדשתי 
מפני שהוא מתרחש בדיוק בימי 
התפר של השינוי: צורות החיים 
הישנות עדיין קיימות, אבל בכל 
בצורות  מבחינים  כבר  מקום 

החדשות".

לרדת לקרקע המציאות
בפברואר  ב–16  שנולד  ברמר, 
1965 ברובע שרלוטנבורג בברלין 
האמן  של  בנו  הוא  )המערבית(, 
הגרמני אווה ברמר. בילדותו עבר 
עם משפחתו למערב גרמניה, אבל 
ב–1985 חזר לעיר הולדתו והחל 
לפרסם יצירות ספרות. "המשקיע 
ספרו  שהוא   - האמריקאי" 

־השמיני של ברמר והראשון המ
־תורגם לעברית — זיכה אותו בפ

רס היוקרתי על שם הסופר אלפרד 
קיבל כמה  לכן  קודם  עוד  דבלין. 
פרסים ספרותיים אחרים בגרמניה 
אינגבורג  פרס  בהם  ובאוסטריה, 

בכמן ופרס ניקולס בורן.
־מצד אחד, "המשקיע האמרי
־קאי" משתלב היטב בז'אנר "הרו

מקום  לו  שקנה  הברלינאי",  מן 
־מרכזי בספרות הגרמנית בת זמ

ננו, אבל מצד שני, הוא גם נבדל 
סוזנה  הספרות  חוקרת  ממנו. 
"לדמיין  בספרה  עמדה  לדאנף 

־את עיר הבירה", שפורסם בגרמ
נית ב-2009, על המצאתה מחדש 

־של ברלין בידי סופרים רבים תו
מהתרח שהושפעו  העיר,  ־שבי 

הפלתה  כמו  היסטוריות  שויות 
של חומת ברלין ב–1989, איחודה 
של  ושובה  ב-1990  גרמניה  של 
כבירת המדינה.  ברלין למעמדה 

־לטענתה של לדאנף, אותם סופ
ולדימיר  טים,  אווה  ובהם  רים, 
ויוליה פרנק,  סוון לאגר  קמינר, 
זוהרת  ספרותית  שלמה  רקמו 

האלטרנטי החיים  סצינת  ־סביב 
ביים בעיר, התרבות הפופולרית 

שלה ואופייה הקוסמופוליטי.
דגש  שם  ברמר  זאת,  לעומת 

דווקא על השפעותיו הש ־בספרו 
המהפך  של  והעגומות  ליליות 
שחוותה ברלין — הנתפשת בעיניו 
כ"עיר  האמריקאי  המשקיע  של 
מלאת  היסטוריה,  ורוויית  יפה 
המון  בה  ויש  ומתפתחת,  אנרגיה 
פוטנציאל. הוא רוצה בכל ליבו )...( 
לסייע לעיר לשוב אל עברה הנוצץ. 
עם זאת, יש להתאזר בסבלנות, כי 
של  פתורות  הלא  הבעיות  אחת 
ברלין היא שביחס לגודלה חיים בה 

פחות מדי בני אדם".
־ברמר מבהיר כי תדמיתה הנו

כבירה מרכזית  ברלין  כחית של 
והתרבות,  האמנות  עולם  של 
ליוצרים  אבן שואבת  שמשמשת 
מאחוריה  מסתירה  העולם,  מכל 

מז הוא  יותר.  מורכבת  ־מציאות 
כיר כי ברלין משכה אליה אמנים 
רבים עוד לפני הפלת החומה — 

־הן בצדה המערבי והן בצדה המז
שלאחר  בעשור  כבר  וכי  רחי, 

הרבה  לעיר  באו  גרמניה  איחוד 
אמנים פלסטיים ומוזיקאים.

־"כשהייתי צעיר, שמחתי שא
ני חי בעיר שיש בה כל כך הרבה 
אני  היום  וגם  יצירתיים,  אנשים 
עדיין שמח על כך", אומר ברמר. 
לי שלצעירים  נראה  היום  "אבל 
קשה הרבה יותר להגשים בברלין 

־את החלום של חיי אמנות, והר
בה מזה נובע מכך שהדיור נעשה 
שרוצים  רבים  צעירים  לכן  יקר. 
לחיות חיי אמנות עוזבים לערים 
אחרות )למשל, לייפציג(. לדעתי, 

האחרו בשנים  השתנתה  ־ברלין 
־נות ונהפכה ממטרופולין של אנ

של  למטרופולין  יצירתיים  שים 
תיירות ומסיבות. היא נטשה את 
לרדת  ונאלצה  החולמנות  חיי 
והמציאות  המציאות,  לקרקע 

־שלה היא של עיר מודרנית הנש
לטת בידי מסחר ועסקים".

גזירת גורל
בעל הממון האמריקאי, שעמו 
מנהל גיבור הרומן דיאלוג מדומיין, 
דמות  כמין  ברמר  ידי  על  מתואר 
אל־אנושית, הטסה כל הזמן ממקום 
לו  החג  אלוהים  מעין   — למקום 
במרחבים שמימיים, בזמן שהקרקע 

־נשמטת מתחת לרגליהם של נתי
ניו, האנשים שאינו מכיר אך חייהם 

משתנים בעקבות רכישותיו.
היחס  על  ברמר  מלעיג  כך 
העכשווי לבעלי הון כמין אלוהים 
חדשים שבני האדם סרים למרותם, 

־מבקשים את עזרתם ומחכים למו
ההרס  כוח  נובע  "מנין  פיהם.  צא 
האמריקאי?"  המשקיע  של  הזה 
תוהה גיבור הספר. "מהרגע שנכנס 
אלא  עליהם  המיט  לא  לחייהם 
צרות. כמו גזירת גורל, כך מרחף 
המשקיע האמריקאי מעל ראשם, 
מפלצת שמוצצת את כל השמחה 

והחיות מכל יום ומכל שעה".
־ברמר מספר כי טווה את דמו

תו של בעל ההון בספר על בסיס 
איש  על  להשיג  שהצליח  מידע 

־העסקים האמריקאי האמיתי שר
כש את הבניין שבו הוא מתגורר; 
התברר לו כי אותו איל הון מבלה 

־את רוב זמנו במטוסו הפרטי. "הת
באמצע  הספר  את  לכתוב  חלתי 
2009, בתקו־  המשבר הפיננסי של
אנשים  בגרמניה  שלפחות  פה 
ולרכושם,  לכספם  חששו  רבים 

־ודומה היה שהקפיטליזם השתח
את  להחריב  ועומד  מכבליו  רר 
והחששות  הפחדים  את  העולם. 
האלה רציתי ללכוד בדמותו של 

הגיבור שלי", מסביר ברמר.
שהמשקיע  המקרית  "העובדה 

־שקנה את הבית שלנו היה אמרי
אחד,  מצד  לטובתי.  שיחקה  קאי 
הקפיטליזם  את  מייצגת  אמריקה 

הדי רוב  שני,  ומצד  הזה,  ־הפרוע 
מויים התרבותיים שעיצבו את בני 
אותו  לכן  משם.  באים  שלי  הדור 
משקיע אמריקאי מופיע פעם בתור 
קינג קונג, פעם בתור קאובוי ופעם 

בתור פתיין מתוחכם".
שהפקת  הלקחים  מהם 
מההתמודדות עם הג'נטריפיקציה 
מחאה  לדעתך  האם  בברלין? 

להפ יכולה  ופוליטית  ־חברתית 
חית את נזקיה?

־"אני חושב שהעיקר הוא שאנ
שים יפגינו סולידריות עם שכניהם 
כשתהליך הדחיקה מאיים עליהם. 

מת שלי,  ברובע  כאן,  ־במיוחד 
קיימות תמיד מחאות והפגנות של 
התושבים בכל פעם שבית עסק קטן 

נאלץ לסגור מפני שהמשכיר דורש 
בכל  או  כפול,  דירה  פתאום שכר 
אמצעים  מעוטת  שמשפחה  פעם 
צריכה לפנות את דירתה. לפעמים 

המחאות האלה גם מצליחות.
בעלי  על  להקל  לא  "חשוב 
הבתים והמשקיעים, ולנסות לשמר 

־את המרקמים ואת המבנים החב
שיצר  מה  הלוא  הקיימים.  רתיים 
ברלין  של  קסמה  את  מלכתחילה 

־הוא עצם זה שאנשים שונים מש
ביחד  חיו  שונות  חברתיות  כבות 
עם  בתים.  ובאותם  רחוב  באותו 
בראש  היא  שהשאלה  מובן  זאת, 

־ובראשונה שאלה פוליטית, והפו
רב  זמן  הזניחה  הגרמנית  ליטיקה 

־מדי את ההגנה על הדיירים. לדו
בברלין  הבית  חסרי  שיעור  גמה, 

גבוה היום יותר מאי פעם".

בין קפקא לוואלזר
סופר  שבמרכזו  רומן  כתיבת 
ומחפש  כתיבה  מעכבת  הסובל 

־נואשות אחר משפט פתיחה לספ
רו הבא עשויה להיראות כמשימה 
מסובכת למדי, אבל ברמר מספר 

־כי החל בכתיבת "המשקיע האמ
על  התגבר  שכבר  אחרי  ריקאי" 

־הלבטים וההיסוסים: "יכולתי לה
־תבונן על הגיבור שלי שנמצא במ

מישהו  הוא  כאילו  כתיבה  שבר 
אחר. כתיבת הרומן היתה בשל כך 
גם מעין אקט של שחרור, וברגע 
בקלות.  זרמה  היא  שהתחלתי 
תיארתי אדם שהכרתי היטב, אבל 
כזה שהייתי ניגודו ברגע הכתיבה. 

־מכל הספרים שלי, זה הספר שכ
תבתי הכי מהר".

בספרך  זיהו  מבקרים  כמה 
ליצירותיהם  )אלוזיות(  הרמזים 

־של שני סופרים נפלאים — רו
האם  קפקא.  ופרנץ  ואלזר  ברט 

וכיצד הושפעת משניהם?
־"בדור שלי, כל מי שעוסק בכ

מושפע  הראויה  ברצינות  תיבה 
משני הסופרים האלה. את שניהם 
קראתי כבר בנעורי, ובמשך השנים 
ושוב.  שוב  ספריהם  אל  חזרתי 

־לפעמים העדפתי את ואלזר, לפע
מים את קפקא.

הוא  ואלזר  השניים,  "מבין 
שאי  פי  על  ואף  תכליתי,  הפחות 
להם  יש  ביניהם,  להשוות  אפשר 
בכל זאת משהו משותף בעיני: אף 
אחד מהם אינו מתבסס על סיפור 
שהוא מלביש אחר כך במלים, אלא 
בחזית את אקט  שניהם מעמידים 
בלי  עובדים  הם  עצמו.  הכתיבה 
תוכנית. המתח הדרמטי אינו נובע 
מתוכנן,  עלילתי  ממהלך  אצלם 
אלא רק כתגובה למה שכבר נכתב. 
הספרות  של  הישירות  בסיס  זהו 
שלי  הצנועה  ובמסגרת  שלהם, 
כן  גם  לנסות  אותי  ִעניין  תמיד 

ליצור ישירות כזאת".
ספרך עוסק בשינויים ברובע 
אבל  הקודם,  בעשור  קרויצברג 
בשנה האחרונה האזור שלך עומד 
 — נוספת  תמורה  של  במרכזה 
בנמל התעופה לשעבר טמפלהוף 
המוני  מבין  אלפים  מתאכלסים 
הפליטים שהגיעו לגרמניה. כיצד 
אתה חווה את התהליך הזה ואת 
של  והפוליטי  המוסרי  האתגר 
עם  להתמודד  בבואה  גרמניה 

משבר הפליטים?
אני  האחרונה  השנה  "בחצי 
מתנדב למען הפליטים — בהתחלה 
לפליטים  במעון  תרומות  מיינתי 
והיום אני מעביר שיעורי גרמנית 
לפליטים. המגע עמם העשיר מאוד 
השפה  בשיעורי  במיוחד  חיי.  את 
נוצר  לאט  לאט  איך  מבחין  אני 
אמון, ומתוך האמון הזה — ידידות. 
מתוך החוויה הזאת אני נוהג לגשת 
ברחוב,  פליטים  אל  גם  עכשיו 
כאלה  או  בדרכם  טעו  כי  שנראה 
ששואלים את עצמם בסופרמרקט 
מה זה הדבר הזה שהם מחזיקים ביד.
"כאן ברחוב מרינגדם, שיש בו 
רקע  בעלי  רבים  ותיקים  תושבים 
של הגירה, מזהים את הפליטים רק 

ברחו אבודים  נראים  שהם  ־מפני 
לעזור  שמתגייסים  אלה  בין  בות. 
וצעירות,  צעירים  הרבה  יש  להם 
ולדעתי המתנדבים והמתנדבות הם 
החוליה החשובה ביותר שמקשרת 

בין הפליטים לחברה הגרמנית.
והוויכוח  הפליטים,  "שאלת 
בין האזרחים שפוחדים מזרּות־יתר 
את  בברכה  שמקדמים  אלה  ובין 
עמוק  שסע  יצרו  הפליטים,  פני 
מפלג  הזה  השסע  שלנו.  בחברה 

־ארגונים פוליטיים, שכבות חבר
משפחות.  אפילו  ולפעמים  תיות 

־הפחד והחשש עומדים מול הרג
־שת החמלה והאהדה הטבעית, ונ

ראה כי אפשר להתגבר על הפחד 
הדרגתית  התקרבות  ידי  על  רק 

והיכרות הדדית".

תשובות
1. אלה סוגי תה.

2. "אנקור" )הציפור; הדרן באנגלית 
מצורפתת(

1 המשך מעמ' 

צילומים: Georg Zey ומרקוס שרייבר/ אי־פי

מרכז לקליטת פליטים בנמל התעופה לשעבר טמפלהוף בברלין

"שאלת הפליטים, 
והוויכוח בין האזרחים 
שפוחדים מזרּות־יתר 
ובין אלה שמקדמים 

בברכה את פני 
הפליטים, יצרו שסע 
עמוק בחברה שלנו"

ברמר )בצילום(: 
"ברלין השתנתה 
בשנים האחרונות 

ונהפכה ממטרופולין 
של אנשים יצירתיים 

למטרופולין של 
תיירות ומסיבות"


