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 כשגיל חובב קרא את רב־המכר "ספר הבישול הסובייטי", הוא 
 התאהב מיד והחליט שהוא חייב לפגוש את האישה שכתבה אותו. אבל 

 שום דבר לא הכין אותו לרגע שבו אניה פון ברמזן פתחה לו את 
 דלת ביתה שבאיסטנבול בבגדי נשף עותמאניים. הוא שמע ממנה איך הפכה 

 ילדת המהגרים הרוסייה, שתיעבה את המפגש הראשון עם 
 ארצות־הברית, לכוהנת ספרות בישול אמריקאית, למה החליטה להפעיל 

 שיטות חקירה של הקג"ב על אמה, ומתי קיבלה מהסוכן הספרותי 
של ברק אובמה הצעה שאי־אפשר לסרב לה
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חרי שכתבה חמישה ספרי בישול, 
אחרי שכיכבה במיטב המגזינים 
העוסקים בתחום ואחרי שזכתה 
בלא פחות משלושה פרסי בירד 
— האוסקר של ספרות הבישול 
פון  אניה  החליטה   — באמריקה 
לכתוב  העת  שהגיעה  ברמזן 
"רציתי  יותר.  ספרותי  משהו 

־לספר את הסיפור שלנו, של אז
רחי ברית־המועצות לשעבר, ורציתי לעשות 
את זה דרך אוכל ודרך משפחה", היא אומרת, 
"אבל לא רק דרך המשפחה שלי — זה נראה 
לי פשוט מדי. רציתי לכתוב על היסטוריה; 

לא ממואר אישי אלא ממואר סובייטי".
הגישה  היא  בארצות־הברית,  כמקובל 

־הצעה לסוכן הספרותי שלה. כמקובל באר
צות־הברית, ההצעה השתרעה על פני כמה 
עשרות עמודים. "שלחתי לו את ההצעה", 
בארצות־הברית,  "וכמקובל  משחזרת,  היא 
מורטת עצבים  הכנתי את עצמי להמתנה 
של שלושה־ארבעה חודשים". שלושה ימים 
שהוא  לומר  הסוכן  התקשר  יותר  מאוחר 
קונה. יומיים מאוחר יותר הוא התקשר לומר 
15 הוצאות ספרים עומדות בתור לתה־ ־ש

ליך התמחרות ומכירה פומבית של הזכויות 
בחיוך  ברמזן  פון  כך", מספרת  "ויום אחר 
ברק  הסוכן הספרותי של  "צילצל  מבויש, 
אובמה וביקש לבטל את המכירה הפומבית. 
הוא הציע סכום כסף אדיר, מביך בגודלו, 
ואמר — זהו. קחו את זה ואל תראו את כתב 

היד לאף אחד אחר. הספר הזה יהיה שלי".
וואו.

"מה וואו? זה היה נורא! התיישבתי על 
הסוף.  זה  אניה,  לעצמי,  ואמרתי  הספה 
עכשיו  אותך.  לתפוס  הולכים  הם  עכשיו 
כל העולם יגלה שאת זיוף. מה את בכלל 
יודעת על ההיסטוריה של ברית־המועצות? 
מה את בכלל זוכרת? כלום! הרי ברחת משם 
1974, כשהיית בסך הכל בת 11. אז צי־ ־ב
לצלתי לאמא שלי והיא ישר אמרה: אניוט, 

אל תדאגי. אני זוכרת הכל".
מזל שיש על מי לסמוך.

"אבל זהו, שאין. היא לא זכרה כלום! היא 
התחילה לספר לי כל מיני אנקדוטות שכל 
אחת מהן נמשכה דקה או מקסימום שתיים. 
מה אני אמורה לעשות איתן? אמרתי לה, 
'אמא, אני רוצה לכתוב על ההיסטוריה של 

־ברית־המועצות, לא על אנקדוטות משפח
־תיות מצחיקות! תחשבי צ'כוב! תחשבי טו

לסטוי! תתרכזי! תזכרי כמו שהבטחת!'
הייתי  זכרה.  לא  פשוט  היא  "כלום. 

אנח ברירה.  שאין  הבנתי  בסוף  ־מיואשת. 
נו מדברות על ברית־המועצות, אז כנראה 
צריך שיטות סובייטיות. צללתי לאינטרנט 
הקג"ב.  של  חקירה  שיטות  משם  ודליתי 
לדלות  המקובלת  השיטה  מה  יודע  אתה 

מידע מנחקר בקג"ב?"
האמת? לא יצא לי.

להת צריך  לך:  אגיד  אני  ־"אז 
להרחיב  ומשם  קטן,  בפרט  תמיד  חיל 

לאט־לאט את התמונה. אני זוכרת שהייתי 
יושבת עם אמא יום אחרי יום ואומרת לה, 
'אל תספרי לי על מלחמת העולם השנייה. 
אל תספרי לי על המצור בסטלינגרד. זה לא 
מה שחשוב עכשיו. תספרי לי מה היה צבע 
לי  תספרי  ה־50.  בשנות  שלך  התחתונים 
איך נראו נורות חשמל בדירות מוסקבאיות 
בשנות ה־60. אני יודעת שהיו מדפים ריקים 
בחנויות. אני זוכרת את זה בעצמי. אבל איך 

נראו הקופות?'
'די!  ואמרה,  התמרדה  שלי  אמא  "בסוף 
נמאס לי. אני כבר לא רוצה להיות דמות 
ספרותית. זו עבודה קשה מדי'. אבל באופן 
מפתיע, או שלא, השיטות של הקג"ב עבדו. 
זכרה  שלי  שאמא  ילדות  מתמונת  למשל, 
— האור הירוק שעלה מהסקאלה של הרדיו 
כשאבא שלה הקשיב להכרזה על מלחמת 

העולם השנייה — צמח פרק שלם".

זוועה ואהבה
אמא של פון ברמזן גם הגתה את המבנה 

תקופ ארוחות  עשר  הספר:  של  ־המיוחד 

תיות לעשרה עשורים המרכיבים את המאה 
ל"אמנות  והיו  הצטברו  אלה  הסובייטית. 
שתורגם  מופלא  ספר  הסובייטי",  הבישול 
כבר ל־15 שפות וראה אור בארץ בהוצאת 
בתרגומה  ו"הכורסא",  ספרים"  "ידיעות 
הקולח של מיכל קירזנר־אפלבוים. כאמור, 
ולמרות שמו, אין מדובר בספר בישול אלא 
בספר היסטוריה הסוקר את דברי ימי ברית־
פו־ עידן  ועד   1917 ממהפכת  המועצות 
טין. המאורעות מתוארים בזוועה ובאהבה, 
ובפליאה  בגעגועים  ובהשתאות,  בהומור 
באוכל,  דרך המחסור  ובעיקר  האוכל  דרך 
20 הייתה מאה של רעב ומ־ ־שהרי המאה ה

חסור במרחב הסובייטי.
מקבלת  ואני  אור  רואה  הספר  ואז  "נו, 

־בדיוק את אותן תגובות משני צידי המת
רס", מסכמת פון ברמזן. "מהצד הרוסי, כל 
מיני פטריוטים אומרים, 'בוגדת שפלה! איך 
העריקה  הזאת,  הפליטה  הזאת,  המהגרת 

־היהודייה הזאת, מעזה לכתוב על רעב ומח
סור? איך היא מוציאה את דיבתו של המטבח 
כל  המערבי,  ומהצד  המופלא?'  הסובייטי 

־מיני מהגרים ופליטים רוסים אומרים מש

פטים דומים, 'בוגדת שפלה! איך היא מעזה 
לכתוב משהו טוב על ברית־המועצות? איך 

היא לא מתביישת לתת לזה לגיטימציה?'"
בעצם מפתיע שבכלל תירגמו את הספר 

־לרוסית תחת פוטין. הרי הוא לא הכי לי
ברל.

בתהליך.  עדיין  זה  תירגמו.  לא  "עוד 
אבל נראה לי שהספר יראה אור ברוסיה של 
פוטין. היא לא סגורה עד כדי כך. בינתיים 
נכתבים עליו כל הזמן מאמרים בעיתונות 

־הרוסית ואתה יודע — טוקבקיסטים וטרו
לים רוסים הם הכי אלימים שיש. לא מזמן 
פורסם באתר אינטרנט רוסי מתכון מהספר 
— מתכון לסלט אוליבייה, שהוא קלאסיקה 
שלי  אמא  של  עדכונים  כמה  עם  רוסית, 
— ואל תשאל איזו סערה זה חולל. מה לא 
כתבו לי? מאות נאצות: יהודייה מלוכלכת, 
איך את מעזה לחלל מתכון רוסי עם הידיים 
הטמאות שלך. בוגדת, קחי את הסלט שלך 

ותיחנקי איתו, את ואמא שלך".
אוי.

"הכי נחמד היה שכתבו לי, 'חבל שלא 
בזמן  בסטלינגרד  שלך  אמא  את  אכלו 
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"הספר עוד לא 
תורגם לרוסית, 
אבל לא מזמן 

פורסם באתר רוסי 
מתכון ממנו ואל 

תשאל איזו סערה. 
קיבלתי מאות 

נאצות: יהודייה 
מלוכלכת, קחי 
את הסלט שלך 

ותיחנקי איתו. הכי 
נחמד היה שכתבו, 
'חבל שלא אכלו 
את אמא שלך 

בסטלינגרד בזמן 
המצור'"

עם אמה, לריסה 
פרומקינה, 

בנערותה )למעלה( 
והיום. "כשהגענו 
לפילדלפיה היא 

רקדה בין המדפים 
במרכול" 

עם בן־זוגה, בארי יורגראו. "מה, לא אמרתי לך שיש נשף עותמאני?"
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המצור'. טוב, לפחות זה מראה שהם קראו 
בספר שאבא שלי נלחם שם ושאמא שלי 

הסתננה דרך הקווים כדי להיות איתו".
־עוד נשוב ונידרש למתכון סלט האולי

על  מילים  כמה  עוד  כן,  לפני  אבל  בייה, 
"אמנות הבישול הסובייטי". כתיבת ממואר 
המבוסס על אוכל הפכה בשנים האחרונות 

־לאופנה, שלא לומר ז'אנר ספרותי מן השו
לזה  המציאו  אפילו  בארצות־הברית  רה. 
שם: Foodoire. כמי שכתב ב־20 השנים 
פודוארים  שלושה  האחרונות 
הוא  אחד  שיום  לדעת  מבלי 
ימצא את עצמו בליבו של טרנד, 
של  ספרה  קריאת  לי  הסבירה 
פון ברמזן מה ניסיתי לעשות כל 
השנים — וכמה היא עושה את זה 

טוב יותר.
דעת חכם,  מדהים.  ־הספר 

וניחן  מושכל  שנון,  מלמד,  ני, 
עצמית,  בביקורת  חד,  בשיפוט 
בסוף  בהומור.  ובעיקר  בחמלה 
)אחד הסופים המבריקים ביותר 
בתולדות הממוארים( לא הייתה 
חייב  שאני  ידעתי  ברירה:  לי 

־לפגוש את פון ברמזן, לבשל איתה ולשו
חח איתה על ברית־המועצות לשעבר, על 
החיים ובכלל. כמה נוח שהיא מחלקת את 
כן,  איסטנבול.  ובין...  ניו־יורק  בין  חייה 
טילפנתי,  לפינה.  איסטנבול, ממש מעבר 

־קבעתי איתה, עליתי על מטוס והגעתי לכ
תובת מגוריה בשמונה בערב כפי שקבענו. 
כשהיא פתחה את הדלת, נשימתי נעתקה. 
בגלל  שלה.  המאיר  החיוך  בגלל  לא  לא, 

המדרגות.
קומה  למה  אבל  באיסטנבול,  לגור  מילא 

שביעית בלי מעלית?!
"תראה, תראה את זה", מושכת פון ברמזן 
את האורח קצר הנשימה אל הסלון שמחלונו 
נשקף הבוספורוס בשקיעה ומאחוריו הרים 
מינרטים של  ועליהם  ורוד,  באור  טובלים 

מסגדים. "זה שווה את זה, לא?"
־וואללה שווה, אבל עכשיו נמשכות עי

ניו של האורח אל בן זוגה של פון ברמזן, 
יורגראו.  בארי  האמריקאי  והשחקן  הסופר 
יש לו מין טורבן על הראש וגם פון ברמזן 
עצמה לבושה בהידור דוכסי, כולל צעיפים 

וטבעות ענק. 
למה אתם לבושים ככה?

"מה, לא אמרתי לך? הזמנתי אותך לנשף 

תחפושות עותמאני. זה חלק מהתחקיר שלי 
לספר הבא".

לא, לא אמרת לי.
"אוי".

וודקה משרפרפים
בשנת 1974, כשאניה פון ברמזן הייתה 
11, היא היגרה עם אמה, לריסה פרו־  בת
מקינה, לארצות־הברית, צעד בלתי נתפס 
וכמעט בלתי אפשרי עבור מי שהיו בנות 
בכיר  יהודי  מודיעין  קצין  של  משפחתו 

הר במסמכים  הסובייטי.  הים  בחיל  ־מאוד 
בים מספור שהגישה פרומקינה לשלטונות 
היא זייפה את חתימתו של אביה )"הוא היה 
סטליניסט אדוק", אומרת פון ברמזן, "אין 
מצב שהוא היה חותם לה על מסמך כזה"(, 
"פנסיונר".  כתבה  עיסוקו  על  ומשנשאלה 
וים  שוחד  הרבה  סובייטית,  רשלנות  קצת 

של תחמנות — והנס קרה.
המפגש הראשון של פון ברמזן בת ה־11 
בפילדלפיה  התרחש  ארצות־הברית  עם 

שלמה  ספרות  "יש  חרוץ.  כישלון  ונחל 
מברית־המועצות  לפליטים  שקרה  מה  על 
במפגש ראשון עם מרכול אמריקאי", היא 
חיינו  הסובייטיות  בשנים  "הרי  אומרת. 
רעב.  סף  על  בדפיציט,  במחסור,  ברוסיה 
אתה יודע שבננה זה משהו שאוכלים פעם 
בשנה, וגם זה רק אם יש מזל? אתה יודע 
בילתה אמא שלי  ההיריון שלה  רוב  שאת 
חסרה  שתמיד  יודע  אתה  ללחם?  בתורים 
וודקה, אז רוסים יודעים להכין וודקה מכל 
דבר: מרסק עגבניות, משרפרפים, ממשחת 

־נעליים? שלא לדבר על זה שכל דבר אל
כוהולי, כולל פוליטורה ואצטון — שותים. 
אמא שלי קיבלה פעם בושם מצרפת וזה היה 
דבר גדול. למחרת התברר שאחיה השיכור 

שתה לה אותו".
אז הסיפורים על חנויות עם מדפים ריקים 

נכונים?
היו  כשהמדפים  גם  אבל  תמיד.  "לא 
מלאים, לא בהכרח רצית לקנות מה שהיה 

בברית־המוע חנויות  בעלי  ־עליהם. 
ובסוף  מתמיד  פיקוח  תחת  היו  צות 

החומרים הדרושים:
3 תפוחי אדמה קלופים, חתוכים לקוביות 

קטנות ומבושלים
2 גזרים קלופים, חתוכים לקוביות קטנות 

ומבושלים
1 תפוח עץ גרני סמית קלוף, חתוך 

לקוביות קטנות
1 מלפפון בינוני קלוף וללא הליבה, חתוך 

לקוביות קטנות
2 מלפפונים חמוצים, חתוכים לקוביות 

קטנות
3 ביצים קשות, קצוצות דק

400 גרם אפונה )רק מקופסת שימורים!(, 
ללא נוזלי השימור

2 בצלים ירוקים, קצוצים דק

1 חופן שמיר, קצוץ דק
1 חזה עוף מבושל ללא העור, קצוץ דק

מלח, פלפל שחור
לרוטב:

1 כוס מיונז )לא דיאטטי!(
1 גביע יוגורט

מיץ מלימון אחד
מלח

אופן ההכנה:
1. שמים את כל חומרי הסלט בקערה.

2. מוסיפים את חומרי הרוטב ומערבבים. 
3. מועכים קצת את הסלט בכף )"אוכל סו־
בייטי הוא תמיד מעוך", מסבירה פון ברמזן, 

"כמו העם"(.
4. טועמים ומתקנים תיבול.

סלט אוליבייה
)של לריסה פרומקינה( 

או: למה, לפי אניה פון ברמזן, אוכל סובייטי הוא תמיד קצת מעוך

"אני מקבלת 
תגובות זהות 

משני צידי 
המתרס. מהצד 
הרוסי, כל מיני 

פטריוטים 
אומרים, 

'בוגדת שפלה! 
איך העריקה 

היהודייה הזאת 
מוציאה את דיבת 
המטבח הסובייטי 
המופלא?' ומהצד 
המערבי, כל מיני 
מהגרים רוסים 

אומרים, 'בוגדת 
שפלה! איך היא 

מעזה לכתוב 
משהו טוב על 

ברית־המועצות?'"

גיל ואניה על 
המרפסת 

המשקיפה אל 
הבוספורוס. "כאן 

אני מאושרת"
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כריכת הספר



החודש היו חייבים להוכיח שהם מכרו את 
כל הסחורה. בסוף כל חודש היה מגיע פקיד 
מפלגה ובודק שכל הסחורה שסופקה לחנות 
נמכרה. אם בעל החנות לא הצליח למכור 
עלול  היה  הוא  האחרון,  לפריט  עד  הכל 
להישפט על השחתת רכוש מדינה. הבעיה 
הייתה שחלק גדול מהסחורה לא היה ראוי 
מכירת  של  שיטה  התפתחה  אז  למכירה. 
חבילות: רוצה לקנות מלפפונים? את חייבת 
ומנוי  מטבח  מגבות  עם  גם  אותם  לקנות 
לשבועון על משטרה. רוצה בשר? רק ביחד 

עם שוקולד מקולקל ושני קילו סלק. 
־"ואז מגיעים פליטים ממשטר כזה למר
־כול אמריקאי. יש סיפורים על מהגרים שנ

כנסו לאקסטזה ומילאו עגלות שלמות עד 
להתפקע. אחרים לא הצליחו לקנות אפילו 

פריט אחד. לא מעטים התעלפו או ברחו".
ואת?

"אני שנאתי את זה. אוי, כמה ששנאתי 
את אמריקה. הלחם היה ספוג לבן בלי טעם. 
המיונז היה מתוק עד בחילה. לגבינה, אחרי 
שהצלחנו לקלף ממנה את הניילון, היה צבע 
זרחני מוזר. לעוף היה טעם של דג. והכל 
היה בשפע אדיר כזה — מה הטעם באוכל 
אם לא צריך להתאמץ להשיג אותו? זה מה 
מאושר  רוקדת  שלי  אמא  בעוד  שחשבתי, 

בין המדפים".
איך בסופו של דבר הפכת לכתבת אוכל?

"או, זה לקח זמן. קודם הייתי פסנתרנית. 
הייתי פליטה שקופה בפילדלפיה, בלי שפה, 

מכו בלי  ובעיקר  חברים  בלי  מעיל,  ־בלי 
נית — אתה יודע מה זה להיות בלי מכונית 
בפרוור אמריקאי? אמא ואני היינו הולכות 
שאנחנו  חשבו  וכולם  אוטוסטרדות  בשולי 
משוגעות. אז התמקדתי בפסנתר. הפסנתר 
פציעה   ,20 בת  היה השפה שלי. כשהייתי 
שלי  החלומות  את  קטעה  היד  כף  בשורש 
התגלגלתי  לשם  ומפה  בתחום,  לקריירה 

לתרגום ספרי בישול ולכתיבה על אוכל".
ואת עדיין שונאת את אמריקה?

"לא. יש בה הרבה דברים שאני אוהבת 
וכמובן גם הרבה דברים שאני צריכה לומר 

־עליהם תודה. אבל בטח ובטח שאני לא מצ
ליחה לשנוא את ברית־המועצות. יש הרבה 

דברים שאני זוכרת באהבה".
כמו?

"תראה, החיים היו קשים, קשים מנשוא. 
השפילו אותנו על ימין ועל שמאל: בבית 
הספר, בעבודה, ברחוב. אפילו הבבושקות 
שמוכרות לך פילמני ברחוב צועקות עליך 

־ולא מחייכות אף פעם. אבל אתה צועק בחז
רה ואתה מפתח אישיות. אתה בתוך קהילה, 

על  מתה  אני  למשל,  היום,  ֶהקשר.  בתוך 
פייסבוק. זאת קהילה. אני חושבת שתורים 
לפייסבוק.  מוקדמת  גרסה  היו  סובייטיים 
הרי מה זה תור? זו גם קהילה. אתה יודע, 
כשאני גדלתי במוסקבה, לא היה דבר כזה 
לצאת מהבית בלי ַאוֹוסקה, זה סל רשת סרוג 
כזה, שאתה יכול להחזיק בכיס ולשים בו כל 
מה שתמצא באיזה חנות במקרה, והוא יכול 
להימתח כך שגם אם תגיע לחנות שמוכרת 
קומביינים בהזדמנות — תוכל לסחוב אחד 
הביתה. מי יודע, אולי תוכל להחליף אותו 

בוודקה אחר כך. 
"אז אתה הולך ברחוב ורואה תור — קודם 
כל אתה מצטרף. אחר כך אתה מנסה לברר 
מהשכנים לתור — אנשים שאתה לא מכיר, 
כן? — מה מוכרים. בדרך כלל התור כל כך 

ארוך, שהם לא יודעים. אז יש 
שמועות ויש הווי וכבר מספרים 

־בדיחות ומקווים ביחד ויש אח
ביליתי  בגיל תשע,  ווה. פעם, 
שלם  צהריים  אחר  כזה  בתור 
בננות,  מתוך תקווה שמוכרים 
מגפי  שמוכרים  גיליתי  ובסוף 

סקי מרומניה".
ועדיין, אין פליטים אמריקאים 
ברוסיה ויש פליטים סובייטים 

באמריקה.
היה  להבין:  צריך  אתה  אבל  "ברור. 
מובן. המשטר  היה  נורא קשה, אבל  קשה, 
היה קשוח ואפילו עוין, אבל נאנקו תחתיו 
יחד. המבנה של החברה היה מובן. קושי זה 
לא משהו שאנחנו מחפשים, אבל זה משהו 
שעושה את החיים יותר אמיתיים. באמריקה 
אתה יכול להרגיש זר לגמרי ואבוד ובלתי 
קיים, כי אתה פשוט לא יודע מי נגד מי. 
אני זוכרת שכשהגענו לפרוורי פילדלפיה 
השתגעתי מזה שאין אנשים ברחובות. אין! 
אין ילדים בגינות, אין בבושקות שיושבות 

בקרן רחוב וצועקות עליך. אין כלום".

אין לי מולדת
מפון  ביקשתי  לבשל,  העת  כשהגיעה 
הקדירה  תבשיל  צ'נאחי,  שנכין  ברמזן 
הגיאורגי שהיה המאכל האהוב על סטלין. 

־היא סירבה בעדינות, אבל בתקיפות. סט
לין הוא נקודה רגישה. היא מתעבת אותו 
גדול  המונים  רוצח  היה  שהוא  ומזכירה 

־יותר מהיטלר, אבל באותה נשימה מוסי
פה, "אתה יודע, הדרך הטובה ביותר לתאר 
את התקופה של סטלין היא כשני הרים: הר 

אי־אפשר לה הישגים.  הר של  הוא  ־אחד 
תעלם מכך שהאיש היה מנהל מיומן. הוא 
לקח אומה נבערת ובנה לה מערכת חינוך 

־מפוארת. הוא לקח ארץ חקלאית פרימי
טיבית וחישמל ותיעש אותה לחלוטין. הוא 
בנה את הצבא שניצח את מכונת המלחמה 
יש  הזה  ההישגים  הר  ליד  אבל  הנאצית. 
עוד הר, לא פחות גבוה. ואתה יודע ממה 
הוא עשוי? מגוויות. ולא של זרים. של בני 

עמו".
במקום צ'נאחי פון ברמזן מציעה שנכין 
המתכון  את  אוהבת  "אני  אוליבייה.  סלט 
הזה", היא אומרת, "קודם כל כי הוא טעים, 
סובייטי.  כך  כל  כך,  כל  הוא  כי  גם  אבל 
השף  ידי  על  שפותח  שלו,  הצארי  המקור 

מבו היה  אוליבייה,  לוסיין  ־הצרפתי־רוסי 
סס על בשר לנגוסטינים וציפורי ציד. כל 

־היתר — המלפפונים החמוצים, תפוחי האד
מה, הביצים — כל זה היה קישוטים מסביב. 
אבל מוסקבה היא עיר של סוחרים והם עשו 

מזה קווץ'.
"באו הקומוניסטים ועשו עוד יותר קווץ': 
לנגוסטינים כבר לא היו, אז בשביל הצבע 

הוורוד שמו גזר. ציפורי ציד — שכח מזה. 
־אבל לעומת זאת ים של תפוחי אדמה, אפו

נה, מקופסת שימורים כמובן, ותועפות של 
מיונז רוסי. ואתה לא מתאר לעצמך כמה 

זה טעים".
מתאהב  ואני  למטבח  ניגשים  אנחנו 

הב של  האיסטנבולי  המטבח  יותר.  ־עוד 
כמו  בול  נראה  הפרסים  עתירת  שלנית 
פלסטיק,  קערות  כמה  בקיבוץ:  מטבח 

־משטח עבודה זעיר ומקרר בגודל של טל
וויזיה. "אני רגילה למטבחים קטנים", היא 
במרכז  בהתחלה  גרנו  "ברוסיה  מחייכת. 
מוסקבה בדירה קומונלית — 18 משפחות 

־בדירה חולקות מטבח אחד! אחר כך, כשע
ברנו לדירת שיכון בפאתי העיר, היה לנו 

־מטבח זעיר. שם אכלו, שם ישנו, שם איר
חו, שם חלמו, שם עישנו ושם אני למדתי 
מאמא לבשל. לא בצורה מסודרת, פשוט 

בדיפוזיה".
ונגיד שאמא שלך לא הייתה דיסידנטית. 
או נגיד שהפקיד שעבר על הניירות שלכן 

־כן היה שם לב שאת נכדה של איש מודי
־עין. נגיד שהיית נשארת בברית־המוע

צות. מה היית היום?
מתמטי עם  מתחתנת  הייתי  בטח  ־"או, 

קאי יהודי דלפון ובכל זאת מהגרת למערב. 
או שאתה יודע מה? אולי הייתי עושה כמו 
שעשו כל בנות כיתתי: הייתי מתחתנת עם 
מיני־אוליגרך והיה לי הרבה יותר כסף ממה 

שיש לי היום".
והייתה לך מולדת.

"מולדת? אין לי מולדת. וגם לא כל כך 
הייתה לי. אני לא מאמינה במולדת. יש לי 

בית, זה כן. אבל מולדת? אני איפה שאני".
כלומר כאן, באיסטנבול?

"זה המקום שאני בוחרת לבלות בו יותר 
ויותר זמן. אני יודעת מספיק טורקית כדי 
להבין מה שאני רוצה וכדי לא להבין כשזה 
קשה מדי. אני אוהבת את האנשים, את החום 

שלהם, את האמת".
אז זו המולדת החדשה?

"לא, לא מולדת", מתעקשת פון ברמזן 
־ונושאת עיניים אורות אל הבוספורוס שמ

עבר לחלון, "אבל כאן אני מאושרת". †
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"הדרך הטובה 
ביותר לתאר 
את תקופת 

סטלין היא כשני 
הרים: הר אחד 

הוא הר של 
הישגים. הוא בנה 

מערכת חינוך 
מפוארת ואת 

הצבא שניצח את 
מכונת המלחמה 

הנאצית. אבל 
ליד הר ההישגים 

הזה יש עוד 
הר, לא פחות 

גבוה. ואתה יודע 
ממה הוא עשוי? 

מגוויות"

פון ברמזן. "שנאתי 
את אמריקה בהתחלה. 

חשבתי: מה הטעם באוכל 
אם לא צריך להתאמץ כדי 

להשיג אותו?"

סטלין. רוצח גדול יותר מהיטלר
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