
השתיקה  קשר  חברתי.  נפץ  חומר  של  חבית 
עדיין נמשך?

"העלייה של מפלגות הימין, שנכנסו לפרלמנט 
המצב.  את  שינתה  הנורווגית,  ולממשלה  השוודי 
כשאתה רואה את המפלצת מולך - והמפלגות האלו 

הן כוח לא מבוטל - הדיון היה חייב להתקיים".  
אל תטעו: הדיון בנושאים חברתיים בוערים לא 

־בא על חשבון עלילת המתח. להפך. המצוקה, הפ
־ערים והניכור הם פעמים רבות החומר השקט שמ

בעיר את הפשע האיום. וכמו שכבר הוכיחו סטיג 
לרסון וידידיו - ספרות הבלש הסקנדינבית הולכת 
כמה צעדים הלאה בעיסוק באכזריות, בנפש האדם 

־ובמנעד הסטיות האנושי. גם התפריט של קלנטו
־פט לא קל לעיכול: ניסיון לרצח אב, רמזים לגי

לוי עריות, התעללויות מגיהינום הרוע, כשברקע 

מרחפים פולחני מגיה מקפיאי דם שטבועים עמוק 
בתרבות הנורדית.  

"הילדים לומדים את הסיפורים והאגדות האלו 
בבית הספר", הוא אומר. "המגיה היא חלק מהותי 
מהתרבות שלנו. אלו טקסטים מאוד אפלים, למשל 
חיות.  או  אדם  בני  בחורף  אנשים שמקריבים  על 
רציתי לשלב את המוטיבים האלה בספר שלי, ולכן 
החלטתי שהקול של הנרצח ילווה את כל העלילה.
־"כשהראיתי לעורכת את הטקסט בפעם הרא

אתה  אבל  נהדר,  שלך  'הספר  אמרה  היא  שונה, 
צריך לחתוך החוצה את הקטעים של האיש המת'. 
אמרתי לה שאין מצב. שבלי הקול הזה הספר יאבד 
את הייחודיות - למרות שאני יודע שהדיבור של 

האיש המת הלחיץ אנשים, בעיקר דתיים". 
־החוקרת מלין פורס, גיבורת 'קורבן אמצע החו

מחייב  לא  רומן  שמנהלת  חד־הורית  אם  היא  רף', 
עם עיתונאי שמדווח על החקירה. קלנטופט מסכים 
שהיא מזכירה במידה רבה את דמותה של הבלשית 
שרה לינדן, גיבורת הסדרה המוצלחת 'דה קילינג', 
המבוססת על מקור דני. "הסטריאוטיפ המקובל של 
הבלש הוא גבר ששותה הרבה ומתמודד עם בעיות 
הדמויות  את  אוהב  הקהל  שלו.  האישיים  בחיים 
האלה. אבל עניין אותי מה יקרה אם אציג דווקא 
בעיות  עם  שמתמודדת   ,40 בת  אישה,  של  דמות 
שגברים לא מתמודדים איתן, כמו לגדל לבדה את 
מאותם  מונעים  כולנו  דבר  של  בסופו  שלה.  הבת 
צרכים - אהבה, ביטחון, אושר - אבל כשאני צריך 
את  שואל  אני  נשיות,  מבט  נקודות  לגבי  ייעוץ 

אשתי. נותן לה לקרוא ושומע מה היא חושבת".
סקנדינבים, עברת מספרות  סופרים  כמו הרבה 
יפה לספרות מתח. איך אתה מסביר את המעבר 

הזה? 
"שוודיה היא ארץ קטנה עם שפה שלא הרבה 
טובים  לסופרים  גם  לכן   - בעולם  אותה  דוברים 
בלש  ספרות  מכתיבה.  רק  להתפרנס  קשה  מאוד 
המדינה,  בתוך  גם  הקוראים.  מעגלי  את  פותחת 
נאלצתי  יפה  ספרות  כשכתבתי  לה.  מחוצה  וגם 
לעבוד במקביל בעבודות אחרות כדי לפרנס את 

המשפחה. עכשיו אני מתרכז בכתיבה". 
הכתיבה שלך השתנתה בהתאם לז'אנר?

"כשאתה יוצר אמנות מכל סוג שהוא, אתה צריך 
שמא והפואטיקה  והמבנה  הטכניקה  על  ־לשמור 

פיינים את הז'אנר. אני בחרתי לכתוב ספרות מתח 
גם  אני  אבל  הז'אנר,  לכללי  ברצינות  מחויב  ואני 

־מנסה ליצור אמנות ולהכניס לספר אלמנטים נוס
־פים. אני מכיר סופרים רבים וטובים שהחליטו לה

תנסות בכתיבת בלש, אבל לא ממש רצו להיענות 
־לכללים, וזה יצר מין יצור כלאיים לא מוצלח. הקו

ראים לא אהבו את זה, כי הם הרגישו שיש בזה זיוף". 

מספרות  ומדוברות  אופנתיות  פחות  לא 
בשנים  שנפתחו  המסעדות  הן  סקנדינבית  בלש 
האחרונות בקופנהגן ושטוקהולם. 'נומה' של השף 

פעמים  ארבע  הוכתרה  למשל,  רדזפי,  רנה  הדני 
האוכל  מגזיני  בעולם.  הטובה  כמסעדה  ברציפות 
החשובים בעולם הגדירו את האוכל המפתיע הזה 

־כ"מטבח הנורדי החדש"; מטבח שמתבסס על תו
צרת מקומית בלבד, עשבים וצמחים מיערות העד 

ושיטות בישול עתיקות לצד מודרניות. 
קלנטופט, כאמור, מעדיף את האוכל שלו גועה 
ופועה. אין שום דבר, הוא מבהיר, שלא יכניס לפה. 
"אני אוכל הכל, מהזנב ועד האף. רק שיהיה עשוי 

היטב ושהחומרים יהיו טובים". 
מתים  שלך  שהילדים  איתך  להתערב  מוכן  אני 

על מקדונלד'ס.
"הם בחיים לא היו במקדונלד'ס. אני שונא את 
מקדונלד'ס בגלל האוכל התעשייתי המגעיל שלהם 
ובגלל המסעדות המכוערות שלהם ששינו את הנוף. 

־צריכה של אוכל מהסוג הזה גורמת לבעיות השמ
נה אצל ילדים, במיוחד כאלה שמגיעים ממשפחות 

־עניות שמחפשות אוכל זול. זה מתועב בעיניי. לי
לדים שלי אני משתדל לתת אוכל טוב. לפעמים הם 

באים איתנו למסעדות מעולות בעולם".
אתה יכול להסביר למה אוכל כל כך מושך אותך?
"מעט דברים בחיים האלה מספקים יותר מאשר 
זו  משפחה.  או  חברים  עם  טובה  למסעדה  ללכת 
צף  הכל  להתקיים,  מפסיק  הזמן  קסומה.  חוויה 
באוויר, ומצד שני זו חוויה מאוד ממשית, אמיתית. 
שלך,  המחשבות  מחודד.  יותר  להיות  הופך  הכל 
המילים שיוצאות לך מהפה. כשנוגעים בקסם הזה, 

זה ממכר. עבורי זו 'אמנות העכשיו'".
יחי האסקפיזם?

־"ממש לא. באכילה אתה עובר תהליך של שי
נוי. אתה מתחיל ממצב אחד ומסיים במקום אחר. זו 
תנועה. קצת כמו מדיטציה או התבוננות על אמנות. 

־אנשים נוטים לא ללכת עם זה עד הסוף, הם מפס
פסים את המשמעות, את העוצמה, הרגשות וההנאה. 
כולנו אוכלים שלוש ארוחות ביום, וזו יכולה להיות 
דרך עוצמתית לחקור את עצמנו. אנחנו הרי אוכלים 

עם הגוף - זו חוויה מאוד פיזית, מאוד חושנית". 
איזה חוויית אוכל זכורה לך במיוחד?

"בבאלי אכלתי במסעדה שממוקמת בתוך בית. 
אתה מסתובב ורואה איפה מגדלים את החזירים, איך 
שוחטים אותם ואיך הדם נשפך לגינה שבה מגדלים 
את  מכינה  המשפחה  אחר  בחדר  ואז  הירקות.  את 

־החלקים השונים של החזרזירים ומורחת אותם בת
בלינים משגעים ושמה אותם על הגריל. אתה יושב 
המנה  שהיא  הזו,  הנפלאה  המנה  את  ואוכל  בגינה 

היחידה במסעדה, והיא עולה יורו וחצי לצלחת".
אני מכיר אנשים שיסגרו את העיתון ברגע זה.
־"אבל זה כל כך טבעי! אתה רואה את כל התה
לסופרמר הולכים  אנשים  היום  עיניך.  מול  ־ליך 

קט וקונים בשר. זו חוויה סטרילית ומרוחקת. הם 
חיה  זו  קנו  שהם  שמה  זה  על  חושבים  לא  בכלל 
שנשחטה. ואז כשהם רואים תמונות של קצבייה, 

הם בשוק. לא מאמינים שככה נראה בשר".
המדממות  הגופות  בין  לקשור  מתבקש  כמעט 
שאתה  השחוטות  החיות  ובין  שלך  בספרים 
מתאר עם כל כך הרבה תשוקה. אתה מוצא קשר 
בין שתי האהבות הגדולות שלך - אוכל וכתיבת 

מותחנים?
מתעסקות  וכתיבה  שגסטרונומיה  במובן  "רק 
היום־ המציאות  את  לוקח  אתה  בחוויות.  שתיהן 
אותה  הופך  אותה,  ומגביה  מכירים  שכולנו  יומית 

לנעלה". †
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"אני אוכל הכל, מהזנב ועד 
האף. אין אצלי אוכל צמחוני 
או אוכל אקולוגי. אני מתרכז 

רק בעונג, ומצידי תסקלו 
אותי באבנים. המסעדות כאן 
מתגאות שהכל אצלן תוצרת 
מקומית. יאללה, תצאו מזה, 

תתחילו ליהנות!"

"החורף השוודי עוטף אותך 
מכל כיוון. והכי גרוע זה 

החשיכה. צבע העור הופך 
לאפור, ההבעה עגמומית, 

הקמטים מעמיקים מחדש כל 
חורף. אנשים נכנסים לדיכאון 

ושותים יותר מדי אלכוהול"

sifrut@yedioth.co.il '

שביל נתח אנטרקוט משובח מוכן 
לקצה  להתעופף  קלנטופט  מונס 
אני  "אם  הגלובוס.  של  השני 
בעולם  טוב  הכי  שהבשר  אשמע 
 15 ועולה  בטוקיו  במרתף  נמצא 
אלף יורו לקילו, אטוס לשם מיד, 
ולא מעניין אותי כמה גזי פליטה יוציא המטוס או 

־כמה תעלה החוויה. אף אחד לא יעצור אותי. בתחי
לת השנה פירסמתי ספר בשם 'פוד ג'אנקי', שמספר 
בעולם,  הטובות  המנות  בעקבות  שלי  מסעות  על 
אובססיה  זאת  לאוכל.  שלי  האובססיה  את  ומתאר 
אמיתית. אני כותב על ההנאה המזוככת, ההדוניזם 
המוחלט, העוצמה הרגשית של חוויית האכילה. אין 
אצלי מונחים כמו 'אוכל צמחוני' או 'אוכל אקולוגי'. 

כלום. אני מתרכז רק בעונג".
כמי  בוודאי  קורקט מצדך.  פוליטיקלי  לא  מאוד 

שחי בארץ התקינות הפוליטית. 
אוכל.  בדיבור על  פי־סי.  מדי  יותר  היום  "יש 

־המסעדות בשוודיה מתגאות בזה שהכל אצלן תו
צרת מקומית, משוויצות שהן משתמשות בשמונה 

מהגי הם  הפרחים  אפילו  במנה.  בלבד  ־חומרים 
תתחילו  מזה,  תצאו  יאללה,  שלהן.  הפרטית  נה 
ליהנות! אני רוצה לאכול כמה שיותר אוכל טעים 
לא  שמוק,  שאני  יחשבו  אם  וגם  שאמות.  לפני 

אכפת לי. מצידי תסקלו אותי באבנים". 
־מסעות תענוגות קולינריים הם לא בדיוק הדי

כותב  על  כשחושבים  בראש  שעולה  הראשון  מוי 
 ,45 בן  חתיך  קלנטופט,  אבל  סקנדינבי,  מותחנים 
הוא מרסק סטריאוטיפים סדרתי. את הראיון הזה, 
חופשה  של  בעיצומה  בסקייפ  מקיים  הוא  למשל, 

משטו הרחק  מיורקה,  דה  בפלמה  שמש  ־שטופת 
קהולם המושלגת, שם הוא חי עם אשתו ושני ילדיו. 
ספרות  של  מוערך  ככותב  בכלל  התחיל  הוא 

־יפה )מאחוריו שלושה רומנים ופרס ספרותי יוק
אוכל  כמבקר  תחביבו  את  פיתח  ובמקביל  רתי(, 
הבשרים.  לתאוות  שיוחד  ספר  כולל  בלוג,  ובעל 
אבל בדומה ללא מעט סופרים סקנדינבים הבין גם 
ספרי  מדף  מול  היום  מצטופף  שהקהל  קלנטופט 
המתח, והצטרף לאחד הטרנדים הכי לוהטים בענף 
המו"ליות העולמית. יחצנים יקראו לו "היורש של 
סטיג לרסון" או "יו נסבו החדש" או כל תואר אחר 
בלש  סדרת  על  חתום  קלנטופט  שמונס  שאומר 
ליותר  כבר  שתורגמה  מאוד,  מצליחה  שוודית 
מ־25 שפות, ומציגה גופות מדממות לצד אגמים 
ששותים  בלשים  מבודדות,  עץ  בקתות  קפואים, 

יותר מדי, וגיבורים עם שמות שוברי שיניים.
'קורבן אמצע החורף', שיצא לאחרונה בעברית 

הראשון  הספר  הוא  ספרים(,  וידיעות  פן  )בהוצאת 
והוא  פורס,  מלין  המשטרה  חוקרת  של  בפיקודה 
נפתח עם גופה עירומה שתלויה על עץ ביער. כל זה 
קורה, כמובן, בקור של מינוס כך וכך מעלות, בחורף 
החיצונית  "לסביבה  שוודיה.  שידעה  ביותר  הקפוא 

קלנ מסביר  הדמויות",  בעיצוב  רבה  משמעות  ־יש 
טופט את סוד הקסם הסקנדינבי. "הקור הזה עוטף 
אותך מכל כיוון. החורף מעניק לדמויות גם מרחב 

סימבולי. זה נוף קיצוני שמשקף את הנפש שלהן".
ומחוץ לספרות - איך שורדים את החורף הזה? 

מתעורר  אתה  החשיכה.  זה  גרוע  הכי  "הדבר 
בבוקר וחושך. הולך לעבודה - חושך. יוצא בסוף 
אף  ואפור.  עגמומי  הכל  חושך.   - היום מהמשרד 
אחד לא חושב על איך שהוא מתלבש, כי ממילא 
עם כל השכבות אתה נראה כאילו הגעת מכוכב 
אחר. להוציא ילדים מהבית זה בכלל עסק מאוד 
מורכב בחורף. אתה מלביש אותם בשכבות על גבי 

־שכבות של בגדים, ואז, רגע לפני שיוצאים החו
צה, הם אומרים: 'אבא, אני צריך פיפי'. אבל מה 
שלא תעשה, הבגדים לא יצליחו לחמם אותך בחוץ 

זמן. צבע העור הופך לאפור, ההבעה עג ־לאורך 
מומית, הקמטים בפנים מעמיקים מחדש כל חורף. 

שלא לדבר על הצטננויות".   
איך זה משפיע על מצב הרוח?

יורד, אנשים נכנסים לדיכאון  "הדופמין בגוף 
־ושותים יותר מדי אלכוהול. בקיץ, כשהטמפרטו

רות עולות, הכל מתפוצץ - כולם יוצאים החוצה, 
הנשים מתלבשות מאוד חשוף, 'שייני האפי פיפל'. 
רק  זה  לעשות  לשוודים  שנשאר  מה  בחורף  אבל 
להעביר  שמעדיפים  מאלה  אני  ולשתות.  לעבוד 

את חודשי החורף בתאילנד". 

לפני שקלנטופט הפך לסופר מצליח שטס 
צווארון  במשפחת  גדל  הוא  יוקרה,  למסעדות 
 - לינשפינג  בשם  קטנה  פועלים  בעיירת  כחול, 
את  המתח שלו.  ספרי  עלילות  גם  ממוקמות  שם 
כישרונו להחזיק את הקורא דרוך ומתוח הוא מנצל 

חבר נושאים  בחוכמה  בספריו  לשלב  כדי  ־גם 
תיים נפיצים. שוודיה שלו היא לא מדינת הרווחה 

־האוטופית, מרחבים לבנים של שלווה ופיוס ולה
השלג  למעטה  מתחת  מתקתקות.  אירוויזיון  קות 
מתקיימים פערים כלכליים עצומים, ניכור חברתי 

ופשעים אכזריים.
־במובן הזה, קלנטופט מצטרף לסופרי מתח סק
שמ הוותיק,  מנקל  הנינג  כמו  נוספים,  ־נדינבים 

נושאים  להציף  כדי  הפופולרי  בז'אנר  שתמשים 
ובפוליטיקה  בתקשורת  הושתקו  שנים  שבמשך 

הסקנדינביות. "אנחנו השוודים תופסים את עצמנו 
־כבעלי ראש פתוח, סובלנים, סופר־ליברלים. אנ

שים חושבים שאנחנו עצרנו את מלחמת וייטנאם 
כאלו  שבעיות  להודות  קשה  ברחובות.  הפגנו  כי 

־קיימות אצלנו, אז פשוט התעלמו מזה לאורך הש
נים. אמרו 'אין שום בעיה'".

מציבים  הסופרים,  נכנסו  הזה  הוואקום  לתוך 
במרכז עלילות המתח נושאים כמו גזענות, הגירה, 
"אנשים לא  ובעיות במערכת החינוך.  עוני, פשע 
קוראים בלש כדי להיחשף למסרים פוליטיים, אלא 
בשביל ההנאה", הוא אומר, "אבל מכיוון שלספרי 
בלש יש הרבה קוראים, אתה יכול לייצר אימפקט". 
רק בחודש מאי האחרון שמענו על גל מהומות 

־אלים בפרברי שטוקהולם, שהובילו בעיקר מה
גרים ובני מהגרים. העיר מאלמו היא כבר שנים 

ב
 המדף עמוס סופרי מתח סקנדינביים, אבל רק אחד מהם הוא גם מבקר אוכל שייסע 

חצי עולם בשביל נתח בשר משובח. מונס קלנטופט, הכוכב החדש של הספרות השוודית, 
מכחיש כל קשר בין הגופות המדממות בספרים שלו לבין מה שמונח לו בצלחת

אלון הדר 

עוד כמה מותחנים שוודיים
הכלבים בריגה < הנינג מנקל

רוזאנה < מאי שובאל ופר ואלו
נערה עם קעקוע דרקון < סטיג לרסון

כסף קל < ינס לפידוס
בית הממתקים < קארין גרהרדסן

מסתורין < ארנה דאל
המהפנט < לארס קפלר

13 .12 . 2013 ׀  לות  י ל  7   8  24

והשוחט שחט


