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לנפילת חומת ברלין20

 מתוך "מלאכים בשמי ברלין" 
 של הבמאי וים ונדרס 

Alamy/ Asap :צילום
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חומת ברלין נפלה, אבל סביב החומה 

הפיזית נרקמו יצירות מוזיקליות 

המדברות על חומה אחרת, מופשטת יותר, 

זו הנמצאת בתוך בני האדם 

כתב: דיויד סטברו

28 שנים חצתה חומה את ברלין. היא הפרידה משפחות והיתה לסמל למסך הברזל ולמלחמה הקרה. בד בבד 

היא גם היתה למקור השראה לכמה מהיצירות המוזיקליות המעניינות של שנות ה–70 וה–80 של המאה הקודמת. 

155 הקילומטרים של החומה, שהוקמה ב–1961 כדי לעצור את ההגירה של תושבי מזרח ברלין מערבה, לא הצליחו 

מגוונות על חומה אחרת, מופשטת  מוזיקליות  יצירות  נרקמו  להשתיק את המוזות. להפך, סביב החומה הפיזית 

יותר, זו המפרידה בין בני האדם וזו שבתוכם.



סצנה ראשונה
"כשהילד היה ילד, הוא לא ידע שהוא ילד/ הכל היה מלא בנשמה 

וכל הנשמות היו אחת" 
)פיטר הנדקה, מתוך "מלאכים בשמי ברלין"(

הבמה  על  המערבית.  בברלין  ביותר  המזרחית  בשכונה  החומה  ליד  רוק  מועדון 

יושב כפוף ומעשן לאור  להקת רוק מנגנת שיר אפל במשקל שלושה רבעים. הזמר 

ועושה את  דרך הקהל המתנועע באטיות  נכנס דמיאל. הוא עובר  נברשות. למקום 

דרכו אל הבר. דמיאל הוא מלאך. הוא ועמיתו קסיאל מסתובבים דרך קבע בברלין, 

צופים בבני האדם, מקשיבים למחשבותיהם ומתעדים אותן. בני האדם אינם יכולים 

בחומה  האנושית  מזו  ומופרדים  מופשטת  במציאות  קיימים  הם  כי  אותם  לראות 

הוא  מריאן.  בשם  צרפתייה  טרפז  באמנית  דמיאל  נתקל  שיטוטיו  במהלך  נצחית. 

מלווה אותה בלי שהיא תוכל לראות אותו, ומתאהב בה. למענה הוא מחליט לוותר 

על כנפיו והופך לאדם רגיל.

זהו סרטו של וים ונדרס "מלאכים בשמי ברלין" )1987(, והזמר על הבמה הוא ניק 

קייב, מוזיקאי אוסטרלי שעבר לגור בברלין ב–1983, עזב אותה כשלהקתו התפרקה 

The Bad Seeds, כדי להשתתף בסרט של ונדרס. הס– וושב אליה עם להקה חדשה, 

צנה שקייב משתתף בה היא שיאו של הסרט, השורה התחתונה שלו. מריאן ניגשת 

נותן לה משקה. היא לא ראתה  והוא  לבר, מתיישבת ליד דמיאל שהפך לבן אנוש, 

מוכנה".  אני  "עכשיו  אומרת,  היא  רציני",  זה  "עכשיו  בו.  חשה  אבל  מעולם,  אותו 

גדול  סיפור  "אין  בעיניים.  לה  להסתכל  ממנו  ומבקשת  חייה  על  לו  מספרת  היא 

יותר משנינו", היא אומרת, "איש ואישה, סיפור של ענקים בלתי נראים, של אבות 

מייסדים. זאת תמונת ההכרח, העתיד של כולנו". הם במרחק נגיעה. היא מספרת לו 

על הקשר הגורלי ביניהם. ברקע המוזיקה נמשכת, לשיר קוראים "ממנה אל הנצח". 

הם מתנשקים. החומה נופלת.

עלילת הסרט מתרחשת על רקע פסקול מיוחד, הכולל גם את "When I Go" של 

ועל רקע כמה מציוני הדרך  )ראו מסגרת בעמוד 64(,  מינימל קומפקט הישראלית 

בבברלין. דמיאל מתבונן בעוברים והשבים מגג כנסיית הזיכרון על שם הקייזר וילה–

לם )Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche(. עמוד הניצחון )Siegessäule( שבפארק 

טירגרטן )Tiergarten( הפך עם הזמן לאייקון המזוהה עם הסרט. גם המועדון שניק 

אזור   ,)Kreuzberg( קרויצברג  ברובע  מי שמבקר  לכל  מוכר  ייראה  בו  מופיע  קייב 

ייחודי ומעניין, שעבר עם נפילת החומה משוליה של ברלין המערבית למרכזה של 

העיר המאוחדת. האזור עדיין נחשב למוקד של תרבות אלטרנטיבית, והוא מקום 

משכנם של מהגרים רבים, סטודנטים, אמנים ופעילים חברתיים. יש לו תדמית של 

בית לתרבויות שוליים ולמהומות אלימות, אך מלבד מועדוני הפאנק, מרכזי הטכנו 

והגלריות יש בו גם אזורים בורגניים למדי ואתרי תיירות ממסדיים כמו המוזיאון 

 ,)Checkpoint Charlie( צ'רלי  וצ'קפוינט   )Jüdisches Museum Berlin( היהודי 

אחת מנקודות המעבר בין ברלין המערבית למזרחית. 

וכמובן ישנה החומה, או לפחות שרידים ממנה. אפשר למצוא שרידים כאלה 

על  בקרויצברג,   )East Side Gallery( הגלריה של הצד המזרחי  בכל העיר, אבל 

וכתובות הגרפיטי שבה, היא הרצועה המפורסמת והארוכה ביותר.  ציורי הקיר 

כמו רצועות אחרות של החומה גם היא היתה למוקד משיכה לכל מי שמחפש 

עעדות חיה לימים שבהם מעברי הגבול, מגדלי השמירה ושטח ההפקר היו תפאו–

רה לניסיונות בריחה נועזים, לתקריות דיפלומטיות ולאירועים היסטוריים כמו 

נאומו המפורסם של ג'ון פ. קנדי, נשיא ארצות הברית, שקרא אל תושבי העיר 

ההמחולקת בהזדהות "אני ברלינאי". אנשים שנמשכים לבקר בברלין בגלל החו–

מה מוצאים עיר בתהליכי שיקום ובנייה כבר במשך יותר משישים שנה. לעתים 

היא נראית כמו אתר בנייה ענקי, מלא בשופלים, פיגומים וחורבות. היא קודרת, 

לא  ותרבותית.  פוליטית  היסטורית,   - טעונה  והיא  פונקציונלית.  נוצצת,  לא 

פנינת חן ציורית כמו בירות אירופיות אחרות, אלא ענק אפור, עתיר חשיבות, 

מעורר השראה והרה גורל. 
 Kunsthaus כניסה לבניין 

Tacheles, קומפלקס 
של גלריות, ברים, בתי 

קפה, תערוכות וקולנוע 
צילום: דיויד סטברו
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סצנה שנייה
"היא מתייחסת אלי כאילו אני טיפש/ אבל היא עדיין המלכה 

הגרמנייה שלי"
)לו ריד, "קרוליין אומרת I" מתוך "ברלין"(

בית קפה קטן בברלין, ליד החומה. לרקע אור נרות וצלילי גיטרה נערכת מסיבת 

יום הולדת מאולתרת. זו תחילתה של יצירת המופת "ברלין" )1973( של המוזיקאי 

לו ריד, ושמה של בעלת השמחה, גיבורת הסיפור, הוא קרוליין. זה השיר הראשון 

שלפני  השקט  רק  זה  אבל  אופורית.  כמעט  מאוד,  נעימה  בו  והאווירה  באלבום, 

הסערה. מכאן והלאה סיפורם של קרוליין ובן זוגה, ג'ים, שניהם מכורים לסמים, 

ממתפתח לסאגה של קנאה, אלימות וייאוש. אף שהטקסטים מזעזעים למדי, המ–

עטפת המוזיקלית מלאה במלודיות נעימות לאוזן ובעיבודים מוזיקליים עשירים. 

בבאחד השירים ילדיה של קרוליין נלקחים על ידי הרשויות. בסוף השיר מצט–

רפים אל הגיטרה האקוסטית ואל החלילית קולות בכי וצרחות מקפיאות דם של 

ילדים. בשיר אחר מתוארת המיטה שעליה קרוליין חותכת את ורידיה ומתאבדת. 

ללא ספק חומר קשה, והאלבום ספג ביקורות קשות. אמרו שהוא בלתי תקשורתי 

וויומרני, אבל למרות הביקורת, גם היום, 36 שנה לאחר שהוקלט, הוא מבטא במ–

קוריות ובכנות את הנטייה האנושית להרס עצמי ואת הכאב שבני אדם יכולים 

לגרום זה לזה.

להשתמש  שרצה  מכיוון  בברלין  וג'ים  קרוליין  של  סיפורם  את  מיקם  ריד  לו 

בבחומה שחילקה אותה כמטפורה למצב האנושי המלא בקונפליקטים ובחוסר הר–

מוניה תמידיים. החומה שבצלה חיו גיבוריו של ריד היתה סמל לחומה שביניהם, 

לחוסר היכולת שלהם להיות קרובים, ליצור שותפות, לאהוב. ריד כתב והקליט 

את "ברלין" לפני שביקר בעיר. ובכל זאת הוא תפש את רוחה של ברלין, ובייחוד 

 ,)Schöneberg( את הצד האפל שבה. בתי המלון והפאבים הישנים באזור שנברג

וג'ים היו עשויים להסתחרר בהם  למשל, נראים בדיוק כמו המקומות שקרוליין 

בד– שנמצא  זה,  אזור  ודחייה.  משיכה  של  מראש  אבודה  מערבולת  בבאותה 

רום–מערב העיר, ידוע בחיי הלילה ובסצנה ההומו–לסבית שלו. אבל על אף שפע 

האחרים,  העיר  מרובעי  רבים  ושל  שנברג  של  והאופנתיות  הבילוי  אפשרויות 

ברלין נותרת עיר מנוכרת. זו אינה השמצה אלא תיאור של קו אופי ייחודי של 

העיר, אולי סוד המשיכה שלה.

יותר.  פילוסופי  ניכור  לתייר המזדמן, אלא  ביחסה  אינו  ברלין  הניכור של 

בשדרות אונטר דן לינדן )Unter den Linden(, בין שער ברנדנבורג המפורסם 

לאלכסנדרפלאץ )Alexanderplatz(, החשובה שבכיכרות מזרח ברלין, עומדת 

אוניברסיטת הומבולדט )Humboldt(, שבה למד בשנות ה–30 של המאה ה–19 

האיש שהיטיב יותר מכל אדם אחר להסביר את מושג הניכור, קארל מרקס. 

מרקס טען כי כדי להגשים את האנושיות במלואה על בני האדם להשתחרר 

המודרניים.  החיים  שיוצרים  המלאכותיות  מההפרדות  כלומר  הניכור,  מן 

כאן, במקום שלימים תיבנה אחת החומות המפורסמות בעולם, החל מרקס 

את  המפרידה  המודרנית  בעבודה  הוא  הניכור  שמקור  הרעיון  את  לרקום 

האדם מפרי עמלו ומשותפיו לעשייה. הסדר החברתי, טען מרקס, הופך את 

הכסף ואת הרווח למטרה במקום לאמצעי והופך את כל מערכות היחסים 

והפעילויות של האדם לתכליתיות. לטענתו, אליל הממון נוצר ממש כשם 

שבעבר נוצרו אלילי הדת: האדם הוגה ויוצר אותם במו ידיו ואחר כך מקים 

בינם ובינו חומה ומשתעבד להם. כך מזכירה לנו חומת ברלין שהאדם הוא 

מומחה להקמת חומות, והיא נעשית סמל לניכור, שהוא חומה בלתי נראית 

לפוטנציאל  הוא  עולמו  בין  ולעצמו,  לזולתו  ליצירתו,  המודרני  האדם  בין 

האנושי והחברתי שלו. כמו חומת ברלין, גם בני אדם מדכאים את הרוח 

האנושית למען המשך תפקודו של הסדר החברתי. אולי המתח הזה, שבין 

ההרוח האנושית ובין הצורך לשמור על סדר חברתי, הוא מה שמשך מוזי–

קאים, במאים וסופרים רבים כל כך לברלין ולחומה שבלבה.

 לו ריד 
Shutterstock/ Asap :צילום
 עטיפת האלבום "ברלין" 

 NMC  צילום: באדיבות
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סצנה שלישית
"אם תרצו לגלות מה מסתתר מאחורי העיניים הקרות 

האלה, תצטרכו לחדור את התחפושת הזאת בציפורניים"
רוג'ר ווטרס, "בבשר", מתוך "החומה"

את  משלים  שהוא  לאחר  אמבטיה.  בחדר  ומתגלח  עומד  רוק  כוכב 

דם  וטיפות  גבותיו,  ואת  בטנו  ומגלח את  לרגע  הוא מהסס  הזקן,  גילוח 

ממלאות את הכיור. בחזותו החדשה הוא צופה בטלוויזיה וחולם בהקיץ 

על ילדותו ועל שדות הקטל שבהם נהרג אביו במלחמת העולם השנייה. 

אותו.  ומחלצים  החדר  דלת  את  פורצים  ועוזריו  בתרדמת,  שוקע  הוא 

לאחר שמזריקים לו משהו הוא מוקם על רגליו, מועמס על מכונית ומוסע 

להופעה. הרי ההצגה חייבת להימשך.

ב–1982.  לסרט  שהפך  מ–1979,  פלויד  פינק  של  אלבום  הוא  "החומה" 

בקיץ 1990, פחות משנה אחרי פירוק החומה, העלה ווטרס את "החומה" 

)Potsdamer Platz( לשער ברנדנבורג  פלאץ  פוטסדאמר  בין  ריק  במגרש 

אירוע  היה  זה  איש.  מיליון  מרבע  יותר  לעיני   )Brandenburger Tor(
מדינות.  בעשרות  שודר  והוא  מוזיקאים,  מאות  בהשתתפות  היסטורי 

הוא  יותר.  רחב  הקשר  לחומה  שהוסיף  ווטרס,  רוג'ר  כתב  היצירה  את 

זו הגורמת לבדידותו של האדם, קשורה  הבין שהחומה הנמצאת בפנים, 

לחומה המפרידה בין עמים ואומות. גיבור היצירה, פינק, מופרד בילדותו 

מאביו, נחנק על ידי אם מגוננת מדי, מדוכא על ידי מוריו ונעזב על ידי 

אשתו. בעקבות כל אלה הוא מקיף את עצמו בחומה של בדידות. בסצנה 

ההמתוארת הוא נולד מחדש ככוכב רוק שהופך את הופעותיו לחוויה טו–

טליטרית פשיסטית. הוא מטיף לשנאה ולגזענות תחת סמלים של דיכוי 

ואלימות, והחומה הפנימית שלו הופכת לחומה פוליטית.

יותר מכל מקום  כותב על מלחמת העולם השנייה. ברלין,  ווטרס 

בכל  בה  פזורים  ושרידיה  ההיא,  היוצר של המלחמה  בית  היא  אחר, 

מקום. חומת ברלין אמנם הוקמה אחרי מלחמת העולם השנייה, אבל 

חומות האיבה שיצר המשטר הנאצי נוכחות בעיר. במרכז העיר נמצא 

 Topographie des( טרור  של  טופוגרפיה  הקרוי  הפתוח  המוזיאון 

לשרידי מפקדות האס. הנאציזם מעל  זוועות  Terrors(, המציג את 
 Haus der( אס והגסטפו. עוד תערוכה חשובה נמצאת בווילה ואנזה

Wannsee-Konferenz(, שבה הוחלט על הפתרון הסופי. האתרים 
ששמפקדותיהם של גרינג, הימלר, היידריך ואחרים עמדו בהם מצוי–

 ,)Wilhelmstrasse( וילהלם  רחוב  בסביבות  מיוחדים  בשלטים  נים 

וועם קורבנות השואה אפשר להתייחד באנדרטה לזכר יהודי אירו–

פה, הסמוכה לשער ברנדנבורג, ובמרכז המידע שמתחתיו. 

והעביר  אנדרסטייטמנט  של  אמן  היה  לא  שמעולם  ווטרס, 

תמיד את מסריו ברוח מגלומנית למדי, הבין את כוחן של החומות, 

הפנימיות והחיצוניות, ואת השפעתן על ההיסטוריה. בין חורבות 

האימפריה הנאצית של שנות ה–40, שרידי החומה של שנות ה–60 

יש  פלאץ  בפוטסדאמר  ה–21  המאה  ראשית  של  הפאר  ומגדלי 

והשנאה  הדיכוי  הפשיזם,  אבל  נגמרה,  המלחמה  עצובה.  אמת 

לא עברו מהעולם. מפרספקטיבה של עשרים שנה, אפילו פירוק 

רגע של שחרור אלא חלק ממאבק  היה באמת  לא  ברלין  חומת 

המועצות  ברית  ממנו.  שהפסידו  ומי  שהרוויחו  מי  והיו  פוליטי, 

חומות  להמונים.  ולא  אוליגרכים,  בין  חולקו  ונכסיה  פורקה 

כלכליות באירופה נפלו, אך כוחות השוק השתלטו והותירו על 

לא  שעדיין  אירופה  ואת  והאבטלה,  הפערים  העוני,  את  כנם 

על  שהסתערו  ההמונים  ומסכסוכיה.  ממלחמותיה  השתחררה 

ההחומה והפילו אותה בסוף שנות ה–80 היו במידה רבה סטטי–

סטים ולא יותר. 

 עטיפת אלבום 
 "החומה" 

צילום: באדיבות 
הליקון

 רוג'ר ווטרס, 
סולן להקת 

הפינק פלויד 
 ויוצר "החומה" 

צילום: 
 Shutterstock/

Asap
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 תחנה סופית / רמי פורטיס

 כן גם פה המלחמה צועקת

בתוך שקט דמיוני

 כמו מתפאורה של סרט

 ברלין נראית לי כמו חלום

 לפעמים או שנדמה לי

 לאנשים פה אין פנים

 רק חומה דקה חותכת

 את מה שיש להם בפנים

 הגבול פה צר ואין בו ערך

 אין שום מגע ואין שום דרך

 המזרח שוב מסתתר
 מאחורי קירות

 תביט למעלה ותראה

 את השמים צועקים

 בתוך דמעה שמתנפצת

 עולות תמונות מן העבר

 איינשטיין פה סיים בית ספר

 ורק הזמן כאן נעצר

 ילדות שולחות ידיים

 כדי להראות את הסימנים

 אתה רואה שבעיניים

זוהי תחנה סופית

ברלין חגגה אז חופש במקום שאין בו חופש
חברי להקת "מינימל קומפקט" שהו בברלין בזמן שהחומה 

עדיין הפרידה בין המזרח למערב. רמי פורטיס מספר על ברלין 
 המחולקת, על גיחות לצדה האחר של החומה ועל השיר 

"תחנה סופית" שכתב על העיר

"הבמאי של 'מלאכים בשמי ברלין', וים ונדרס, התקשר אלינו 
וביקש להשתמש בסרט בשיר 'When I Go'",  מספר רמי 

פורטיס, חבר להקת "מינימל קומפקט" עם ברי סחרוף, מלכה 
שפיגל, סמי בירנבך ומקס פרנקן. "הוא כנראה הרגיש שהשיר 

נותן אמירה חזקה לסרט. זה היה כבוד להיות בין יוצרים כל 
כך נחשבים". האלבום שבו הופיע השיר, "Raging Souls", הוא 

האלבום המצליח ביותר של הלהקה.
"ברלין השפיעה עלי מאוד. יצא לנו להיות כמה פעמים בעיר, 

כשהיינו בסיבובי הופעות בגרמניה עם מינימל קומפקט. העיר 
שבה כתבו לו ריד, רוג'ר ווטרס, דייוויד בואי - בשבילנו זה היה 

כמו להגיע למכה. היו שם טיפוסים מדהימים, כמו מנהלת 
המקום שהופענו בו, שהיתה פנקיסטית בת 60. אני זוכר את 

הקיצוניות של העיר, את המעבר מצד אחד לצד שני. הניגודים 
האלה. ברלין היא עיר הומת תרבות. לא נעים לי להגיד את זה 

אבל הגרמנים יודעים להמציא תרבות. אתה חש בזה בכל מקום 
שאתה מגיע אליו, וזה חלק מהתחושה העוצמתית של העיר", 

הוא אומר.
"במזרח ברלין הרגשתי כמו בסרט של ג'יימס בונד", מתאר 

פורטיס, אבל הרגשות שהחומה עוררה בו היו קשורים תמיד 
לישראליות שלו. "המושג 'גבול' עבור ישראלים היה אז מושג 

מלחיץ. חצינו עם מכונית לצד המזרחי, והיה מחסום עם 
מגדלי שמירה וחיילים עם כלבים. המעבר היה מרתק. אני זוכר 

שבמזרח ברלין אסור היה לעבור את ה–40 קילומטר בשעה.
"באיזשהו מקום אנחנו כמו ברלין, מוקפים מכל עבר, אבל 

אירופה חכמה ויודעת לפרק משקעים. זה מצב מרתק, זה גן עדן 
בשביל יוצרים. המציאות שלנו מאוד דומה למציאות שלהם אז, 

ובמובן הזה הרגשתי בברלין כמו בבית, אבל שם היתה אפשרות 
לעבור לארץ אויב, וכאן אפילו זה לא".

פורטיס כתב על ברלין את השיר "תחנה סופית". לא רק החומה 
 המחלקת את העיר היתה ההשראה לשיר אלא גם הספר 

"אני, כריסטיאנה פ.", ספרה האוטוביוגרפי של ילדה שגדלה 
בברלין המערבית והתמכרה לסמים. בגרמנית נקרא הספר 

 Wir Kinder vom Bahnhof( "אנחנו הילדים מתחנת הרכבת זו"
Zoo(. "קראתי על תחנת הרכבת בספר 'אני, כריסטיאנה פ.', 

ואחד הדברים שהכי מלהיבים אותי הוא לקרוא על משהו ואחר 
כך לראות אותו", הוא מספר. "ברלין היא עיר מאוד חזותית 

- החומה, האווירה והאנשים, אנשים מאוד מעניינים. השורה 'גם 
פה המלחמה צועקת' מבטאת את ההרגשה הספציפית שהיתה 
אז, דחיפות של משהו שיכול לקרות כאן ועכשיו. השיר הזה, כמו 

החומה, רלוונטי גם לישראל כי גם כאן הכל יכול לקרות.
"בברלין היתה אווירה מיוחדת בתקופה של החומה. גרנו בבית 

מלון שכל הרוקנרול היו הולכים אליו, קרוב לחומה, והייתי יושב 
ומסתכל בחלקים השונים של העיר. בצד אחד הכל היה מואר, 

ובצד האחר - כמו בימי הביניים. פנס רחוב ודמות שעוברת פעם 
בחצי שעה. הייתי יכול לשבת שם שעות".

בשנים האחרונות לא היה רמי פורטיס בברלין. "היום ברלין היא 
עיר חוגגת. אז היא חגגה חופש במקום שאין בו חופש", הוא 

מסכם את השינוי שחל בעיר. 

כתב: נדב מאור דניאל

 גרפיטי על חומת ברלין. 
עיר מעוררת השראה ליצירה 

Shutterstock/ Asap :צילום
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 דיויד סטברו - עיתונאי ישראלי, 
מתגורר בסטוקהולם

סצנה רביעית ואחרונה
"אני זוכר שעמדנו ליד החומה והרובים ירו מעל 

ראשינו, והתנשקנו כאילו שום דבר לא יכול ליפול" 
דייוויד בואי, "גיבורים" 

נאהבים.  זוג  עומד  המערבי,  בצדה  ברלין,  חומת  של  בצלה 

הם  זאת,  ובכל  שורקים,  כדורים  הזוג  בני  של  ראשיהם  מעל 

לנ– הבחור  אומר  גיבורים",  להיות  יכולים  "אנחנו  ממתנשקים. 

בואי  דייוויד  המוזיקאי  גם  אחד".  ליום  "לפחות  שאיתו,  ערה 

ויצר  ה–70  שנות  בסוף  בה  חי  הוא  ברלין.  של  בקסמה  נשבה 

יוכ– מושבעים  מעריצים  באלבומיו.  מהחשובים  שלושה  בבה 

הדירה  את  אליו:  הקשורים  רבים  אתרים  בברלין  למצוא  לו 

 )Hauptstrasse(  155 האופט  ברחוב  פופ  איגי  עם  שחלק 

הם  שבו  קרויצברג  ברובע   SO36 מועדון  את  שנברג,  ברובע 

ברחוב   )Hansa( הנזה  ההקלטות  אולפן  ואת  לבלות  נהגו 

את  ב–1977  בואי  הקליט  שבו   ,)Köthenerstrasse( קוטהנר 

האלבום "גיבורים". האולפן, שהיה פעם צמוד לחומת ברלין, 

עדיין פעיל ואפשר לערוך בו סיורים. האגדה מספרת שאת 

שראה  מתנשק  מזוג  בואי  שאב  המתואר  לשיר  ההשראה 

על האלבום.  העבודה  במהלך  החומה,  לאולפן, תחת  מחוץ 

כל  למרות  החומה,  למרות  מאוהב  בואי  כתב  שעליו  הזוג 

לפחות  לגיבורים,  אותם  הופכת  שלהם  והאהבה  החומות, 

ליום אחד.

איני יודע אם בעיניו של בואי בני האדם ינצחו תמיד את 

סיכוי  אין  הבודד  לאדם  אם  להפך,  או  שביניהם,  החומות 

מול החומות האימתניות של העולם, וכל ניצחון הוא זמני, 

החומות  יותר.  מורכבת  שהמציאות  ייתכן  אחד.  ליום  רק 

הן מעשה ידי אדם, ובתור שכאלה הן יכולות תמיד לקום 

ומתן  במשא  הנקבעת  ההיסטוריה  תנועת  זאת  וליפול. 

יש  לפעמים  הכל  ככלות  אחרי  האדם.  בני  בין  הפוליטי 

הן  לעתים  שהרי  הפיזיות,  באלה  לפחות  בחומות,  צורך 

בהת– היא  הגבורה  ואיבה.  תוקפנות  מפני  האחרון  ההמגן 

מייצגות,  הניכור שהן  ועל  הפנימיות  החומות  על  גברות 

את  בחייהם  שמפילים  אלה  הם  האמיתיים  והגיבורים 

החומות המפרידות בינם לבין עצמם ובינם לבין הזולת, 

אלה שלמרות הכל מעזים לאהוב.

 דייוויד בואי 
צילום: באדיבות 

הליקון
 ברלין היא 

עיר מנוכרת. זו 
אינה השמצה 

אלא תיאור של 
קו אופי ייחודי 

של העיר, ואולי 
גם סוד המשיכה 

שלה צילום: 
Subman/ Istock
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עוד על מחקריו של פרופ' נחום 
מגד – ראו מדור "דרך חיים" במסע 

אחר 215, אוגוסט 2009. עוד על 
מסע שערך עם סוצ'יטל להר 

פופוקטפטל ראו מסע אחר 170, 
נובמבר 2005.

נחום מגד – סופר, אנתרופולוג, 
חוקר תרבויות, דתות וספרות. 
אביר הנשר האצטקי, העיטור 

הגבוה ביותר במקסיקו. בין ספריו 
בעברית: "האצטקים – מחנית 

השמש לחניתות שבורות", "שערי 
תקווה ושערי אימה – שמאניזם, 

מאגיה וכישוף בדרום ומרכז 
אמריקה", "מלינצ'ה – הצעירה 

האינדיאנית שמוטטה אימפריה"

|  מסע אחר 66



67מסע אחר |


