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אני מתחילה איפה שאני יכולה, על–גבי טקסט כבר כתוב, שלא רוצה להתפתל, אבל 

אחרת לא אוכל לומר מלה על היצירה אופקים. 14 דקות של יופי צרוף, מצרף, שורף 

מראות  של  דקות   14 אחת.  עד  כולן  כולן,  שנכזבו  מלים  של  מוכן  כבר  פתיל  איזה 

כמעט ללא מלים, נערים ונערות, הם היו עשרה אולי, אחד רוצה להימלט מהחבורה, 

לנטוש את המניין, אחת אוחזת בו, כולם חוזרים לסחוב את מה שהוטל עליהם לשאת, 

מלידתם, עד מותם, אל עבר אין–אופק, אין. יש גבול, מכל עבר, ארבע רוחות השמים 

דקיקה  מנסרה  הוא  סנווריו  לובן  זהבהב–ירקרק,  חול  של  סעורה  כשושנה  נפתחות 

של כל גוון וגוון שיונקים החולות, העשבים, הערבות, השיטים, כל צמח יונק מתהום 

קרניים  לזרוק  הכלורופיל,  זהב  את  סודו,  את  לסנן  לו  שמספיקים  מים  מעט  המדבר 

גבול,  יש  אין–אופק,  ושם  שוליה,  עד  מעליו,  שמתרופפת  השמים  חופת  אל  דקיקות 

מדרום, מצפון, ממזרח, ממערב–ים, גבולין לאין–גבול, עזה מעבר לצלחות הלוויינים 

ממש,  של  ירח  כמו  ונגרעים  מתמלאים  שלא  עקרים,  עקורים,  ירחים  כמו  הלבנות 

תאומיו המפורזלים קבועים על תוואי הגבול, אותו נפח ברזל, אותו אור מהפנט חוזר 

והנער חולם

ם פקי ו א בעקבות סרטו של יוסף ז'וזף דדון 

™

שבא סלהוב
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מהם, כמו הקולות והרחשים שהם אוספים, ההד של האיוושה עמום ומאיים, כמו לחש 

כלל  איננו  השקט  כמה  עד  רק  מלמדים  והרדארים  הלוויינים  חומת  סומרת  אזהרה 

פאטה–מורגאנה.  אלא  תהיה  לא  זאת  כזאת,  אחת  תדמה  אל  דומיית–קדם–מדברית, 

כאן הבוקר, הלילה, הערב, הצהריים, כל אשמורת, כל משמרת, מובילה אל המפעל 

לייצור ההגנה, הגנה מפני ההתקפה שכבר היתה, שעוד תהיה, הרגיעה שבין לבין היא 

שעת–חירום גם כן. 

אפשר לקום וללכת מהבית שלך, מהארץ שלך, להשאיר את אלוהיי האימה האלה 

המכבידים כמו טיל שפג כוחו מחמת שימוש, על הארץ. מוטל כמו אלוהות אין–חפץ, 

שכוחה, כוח ברזל או עץ או אבן, פג. כמו שפג תוקף הטיל הזה שנושאים מניין הנערים 

לקצה  עד  האחרון,  לסף  עד  אופקים.   — עירם  של  ממפתניה  אחד  כל  אל  והנערות 

הגבעה הם הולכים ונושאים את המטיל האימתני הזה על שכמם, וכל רוחות השמים 

האופפים את עירם, את ביתם, נפתחים וננעלים כשעריה של ארץ מוכרת כבית, וכמוהו 

לפתע אחרת וחרבה — הם חולפים על פניו של המפעל ההרוס, היפיפה, כמו שרשרת 

ממוזערת של פירמידות מודרניסטיות לעילא, כך תוכנן המבנה שיהיה להם לבית עד 

יומם האחרון, או לפחות עד דור אחרון — כאן לעבוד, כאן, לעמוס את המשא, ומכאן 

לצאת אל המסע עד כאן — עד גבול, ועוד גבול, והאופק נעדר מוחלט.

נשימה.  לעוד  אוויר  לי  שאין  מוצאת  ואני  אותי  מכריעה  המועקה  מסוים,  בשלב 

אבל יש עוד כשש דקות של צפייה עד שיסתיים מסעו של הטיל המכותף מניין נערים 

ונערות בואכה גבול עזה, ושם הם ייעלמו באופן מסוים, יתפוגגו, בתפר הספירלי שבין 

שמים ועפר, שם הם ייעלמו והאור יעלה, וירד מסך שחור, והסרט ייגמר.

ואז שוב יקיץ מראה של מציאות שאתה מכיר, שאני מכירה, אבל לא ככה, כלומר 

ממש לא ככה — צופה הוא לעולם צופה — הילדים האלה אינם צופים, הם הכותבים, 

חיים, במו–גופם השברירי עדיין, את פרשת ניצבים: סטטיסטים שממלאים את המסך 

במשמעותו המקורית של המונח ”ניצבים” — ראה מקרא כתוב.

ובכן, אלה, הנערים, הילדות, בעיני אני איני רואה אלא את קוצר היד, שלי, ואת 

כוחם העצום שם, במדבר, על ספיו המוגפים של אופק, עומסים על עולמם הצעיר מאוד 

עול שלא ידעתי כמוהו — כמה כבד משאם. והמסע מבעד למפתן העיר עד לשטח האש 

המפורז כה קצר, כה קשה, לא השמש קשה, לא האור המדהים הזה, המעשה עצמו הוא 

שמעיק עלי — שעליהם לעשות בשמו של אל אבוד, שצלמו המת מוטל על כתפיהם, 

עדיין  אך  מת —  לפאלוס  והיה  המדבר  בחום  שנצטמק  טוטם  כמו  שגווע,  מפעל  כמו 
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מוטל עליהם לשאת את ארונו — בלי גבול לשאת. כי לזה שלאל המלחמה אשר כבש 

את המקום כולו אין כל אחיזה מלבד האינרציה עצמה שמעמיסה אותו שוב ושוב על 

כל הכתפיים האלה, הכה צעירות עדיין, נדמה שאין אדם במרחב הזה כולו שאינו ער 

לעובדת מותו ושררתו של אותו אל. המארש שמאיץ בכל חייליו מתרחש מעצמו. כל 

האוטומטונים, כל המפעלים שקמו וחרבו ושוב קמו משוכללים יותר מהבחינה המאגית 

או הטכנולוגית, מוכרחים להמשיך בעבודתם. ידיים שלהם כבר–שלוחות, פרושות כמו 

כל הרשתות שאנו מכנים ”חברה” או ”מדינה” — והידיים האלה לופתות, ומציבות את 

הילדים תמיד באותו מקום: בתפקיד הניצבים לעבודת המוות. 

כמארש  בודלר  חזה  אותה  בפרוזה  הפואמה  את  מחדש  ולקרוא  לנסות  אפשר 

יוסף  האמן  שקיבץ  הנערים  של  מסעם  את  ומלחין  שכמו  אגדי  או  אנכרוניסטי 

הזאת  הפואמה  את  לצטט  מבקשת  אני  אופקים.  בסרטו  יצר  שאותו  במארש  דדון 

במלואה — על–מנת לנסות לומר לאחריה דבר–מה על ההבדל שבין החזיון שנתגלה 

לבודלר — חזיון שלאחר המארש הרומי הגדול, ושטרם חורבן אירופה בשתי מלחמות 

הדקות   14 בן  החזיון  לבין   — אחת  מאוחדת  כאימפריה  מחדש  תקומתה  וטרם  עולם, 

למקום  מלטש יוסף דדון בתבונת בן–בית ובן  הנאסף אל עדשת הלב והמבט שאותה 

שאותו רואות עיניו:

תחת שמים אפורים ורחבי–ידיים, במישור גדול המעלה אבק, ללא 

דרכים, ללא שיח וערער, פגשתי כמה אנשים הולכים כפופי–קומה.

כשק  עליו  שהכבידה  עצומה,  מפלצת  גבו  על  נשא  מהם  איש–איש 

קמח או פחם, או כציודו של חייל רומאי.

להיפך,  רוח–חיים!  בו  שאין  משא  היתה  לא  המופלאה  החיה  אולם 

שריריה  בעוצמת  אותו  ולחוץ–לחצה  האדם  את  אפוף–אפפה 

עליו;  שרכבה  האיש  בחזה  נאחזה  הגדולות  כפיה  בשתי  הגמישים; 

המבעיתים  הכובעים  כאחד  האדם  ראש  מעל  נזדקר  האגדי  וראשה 

שבהם אמרו אנשי המלחמה הקדמונים להגדיל את פחד האויב.

ואמר  האיש  ענה  חפצם.  למחוז  ושאלתיו  האנשים  אחד  אל  פניתי 

לי שאין הוא יודע מאומה, לא הוא ולא שאר האנשים, אלא שנראה 

שאין  הליכה,  שיצר  כיוון  המקומות,  אחד  אל  הם  הולכים  כי  הדבר 

לעמוד בפניו, כופה אותם ללכת.
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האכזרית  החיה  על  רוגז  נראה  לא  ההולכים  מן  איש  פלא:  זה  וראה 

מעצמו  כעצם  אותה  ראה  כאילו  בגבו;  ודבוקה  בצווארו  לו  התלויה 

וכבשר מבשרו, כל הפרצופים הללו, העייפים והרציניים, לא גילו כל 

יאוש; תחת כיפת השמים השוממה כיתתו את רגליהם הטובעות באבק 

הקרקע השומם כרקיע, כשפניהם מביעים הכנעה שבתקוות–תמיד.

והתהלוכה עברה על ידי ונבלעה באווירת האופק, במקום שהשטח 
המעוגל של כדור הארץ נעלם מעיניו הסקרניות של בן–אדם.1

™

ומהו ההבדל בין חזיון ישן משכבר, ובין המראה הנגלה כעת חיה מבעד לי"ד הדקות 

הזהובות–תכולות שפרש אל מול עיניים צופות יוסף דדון? נדמה לי שישנו הבדל, דק 

העין  מכאן  עין —  אותה  של  מתהום  נמשך  או  הלב  בעין  עובר  והוא  השערה,  מחוט 

הזאת, או הלב הזה, הדופק המכביד מכובד המאכלת המונחת על כתפיהם הוא משאי 

שלי, ויש לו שם. קרא לו אופקים, קרא לו ישראל, קרא לו בית. כמו העיירה ממנה 

בקצה  תאדירן,  מפעל  לרגלי  תל–נוף,  הצבאי  התעופה  שדה  למרגלות  עקיר,  באתי, 

פרדס שנטעו ועקרו. קרא לזה חור. או ליד — חור ליד — ליד רחובות. ליד מזכרת–

בתיה. ואחרי. אחרי צומת בילו. חור ליד ואחרי. ליד הארץ הזאת ואחריה. 

רק בעיני שהיו סומות — עיוורות כמו שני תפוחי בוסר חמוצים וירוקים — היתה 

עקיר, או אופקים של דדון, כולה לעצמה, כלילה וכלולה בעיגולה שלה. ממלכה שלמה. 

מאיפה נפל עלי הטמטום הזה? אומרים שיהודים טובים הם תמימים. שיש להם הרבה 

לנצח.  ככה  להמשיך  אפשר  פשוטים.  אנשים  שהם  במועט.  מסתפקים  שהם  דמיון. 

בקלישאות המצחינות האלה כמעט טבע ואבד המקום שבו נולדתי — עד שקמו עליהן 

אנשי אותו מקום ועשו מעשה. כלומר, לא זזו משם. רק העמידה משנה, ורק היא שנותרה 

באה  היא  הזאת.  העמידה  את  חזה  אשר  למארש  מבעד  לראות  יכול  לא  בודלר  להם. 

ממקום אחר, משמים אחרים, אל המלחמה המת המוטל על כתפיים צעירות כאלה, הוא 

אל מהאדמה והשמים שלא ראו עיניו. אנחנו ראינו. קרעי שמיו, קרעי שמו, השממה 

והשינוי המתחוללים בו כמוות חדש לבקרים הם האופק שאין לנו. כאן. אז האם זה באמת 

הבדל? נדמה לי שכן. דק אולי, או אולי גס כקלגס האורב לפתחנו תמיד, עט ועוטה עלינו 

והיפה  הקשה  הסרט  נועד  להרחיקו  הנורא,  לכפילו  אותנו  משנה  האפלה,  דמותו  את 

1 
 שרל בודלר, ”איש איש 
וחלומו”, פואמות קטנות 

בפרוזה, ו', עמ' 17–16. תירגם 
מצרפתית נ. ַרָבן, ספריית 

פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי 
השומר הצעיר, מרחביה, 

.1948
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כל–כך שיצר יוסף דדון, להרחיקו עד עולם משפת הבית, מסף הלב, מכאן להרחיקו במו 

הפנים האלה ההולכות ונושאות אותו, פנים, ואור הבא מאותם פנים, וחשיפותם שאין 

בה מתום מרחיקה אותו מכאן. עד כאן מרחיקה, עד כאן. זה המעט שבכוחם של הפנים 

האלה, של הילדים והילדות האלה. ואתה צופה ויודע שזה אכן כוחם.

וכיוון שראיתי אותם, שראיתי את אופקים שלהם, את אין–אופק של אותה שושנת 

חוזרת  איתם,  לשם  הולכת  אני  סביבם,  כפורחת  ועולה  הדקיק  בחול  הכורעת  מדבר 

איתם לשם. אין דרך? אז ללא דרך — לחזור. לא בדיוק לשם. כי אין דרך. האמנות של 

כיום  והצלול  העמוק  האור  אל  לשם,  הדרך  כעת  היא  שלו  הקולנוע–ציור  שפת  דדון, 

ראשון או שני או שלישי, יום ארוך וקשה שלקחת בו חלק שם הוא המעשה שעושה 

לשון המראות הלוכדות את נשימת המקום. לשון העוקבת אחר נוף מקראי שהוא ישות 

חיה. מקרא–לשון הנולד ומחייה מקום שמתקבץ אל נופיו הכתובים באש לבנה על אש 

שחורה — אֵבל שיטים, סף מדבר, נגב, ערבה ומבוא בוכים. שפת מקום שבאה בילדיה 

עד נפש. כרוח, היא מלטפת אותם ויוצקת את סודותיה הנעלמים בפניהם, בנשמתם, 

בחלומם, כשהם ישנים, היא מחלימה אותם אורות. וכשנולד נער כמו יוסף מחלומה, 

והוא מתעורר אל המקום שבו הוא מקיץ, לעולם לא יוכל לעזוב אותו. היא שחוקקת 

בו אופק ושמים ועמידה. לשון מחווירה כאור, פועמת חלשות, ולא מפסיקה. י"ד דקות 

היא נמשכת לפתע, ועכשיו אני רואה איך היא הופכת, הופכת, מדבר לבית. 

שבא סלהוב היא סופרת, משוררת ומפרסמת מסות בחקר היהדות והאמנות הישראלית.
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תכנית מיוחדת

יהדות וישראליות 
בקולנוע הישראלי העכשווי

במסגרת התוכנית הישראלית של פסטיבל קולנוע דרום החלטנו השנה לקיים דיון משמעותי 

סביב התמה של “יהדות” בקולנוע הישראלי. תחושת הצורך לעסוק בנושא זה נולדה בעקבות 

בשאלות  בדרכו,  אחד  כל  לעסוק,  ובחרו  האחרונה  בשנה  לאקרנים  שיצאו  סרטים  מספר 

הקשורות ליהדות; יהדות כדת, יהדות כדרך חיים, יהדות כשפה, יהדות כמיתוס ־ מהי בעצם 

היהדות כפי שהיא משתקפת מבעד לעדשת המצלמה? האם העיסוק המחודש ביהדות שב 

ועולה ברוח שובו של המודחק הפרוידיאני? מדוע דווקא עכשיו, בתחילת המאה ה–21, מוצא 

הקולנוע הישראלי עניין ביהדות והאם כל זה קשור לפרימה השיטתית של הסולידאריות 

החברתית בישראל? 

בחרנו בארבעה סרטים ישראלים מהשנה האחרונה ־ חופשת קיץ של דוד וולך, תהילים 

של רפאל נג‘ארי, ציון של ז‘וזף )יוסף( דדון, ולשון קודש שפת חול של נורית אביב; סרטים 

אלו חושפים אותנו לסוגיות יהודיות הקשורות לזהותנו כאן ועכשיו. העולם היהודי שנחשף 

בסרטים אלו הוא מורכב ועשיר ומציע סימני שאלה מעניינים יותר מאשר סימני קריאה חד 

משמעיים. 

הקשר בין קולנוע ויהדות הוא סבוך ובעייתי במהותו והוא סובב סביב האיסור המקראי 

“לא תעשה לך פסל וכל תמונה”. הציווי המקראי “לא להראות” עומד בסתירה עם הדימוי 

הקולנועי שבוחר להראות. הבחירה להראות בהקשר היהודי הופכת לפיכך לסוגיה מורכבת 

ולא פשוטה, האם קיים צידוק יהודי להראות? האם אפשר להציג מבלי להראות? דיון קולנועי 

זה ינסה לסמן שביל חדש אל היהדות במסגרת הקולנוע הישראלי של השנים האחרונות. 
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ציון

צרפת, 2007-2002, עלילתי, 11 + 60 דקות.
העלילה.  את  המניעה  המרכזית  הדמות  היא  אלקבץ,  רונית  אלגורי  באופן  מגלמת  אותה   - ירושלים  ״ציון״ 
בשפה חזותית יוצאת דופן המחברת בין קולנוע לאמנות, משרטט דדון יצירה אלגורית על ירושלים בראי הזמן 
ואירועי ההיסטוריה שהותירו אותה חבולה, שפופה ומושפלת. הסרט מתאר את אסטרטגיית ההישרדות של 
ציון עד לתקומה. ההיסטוריה היהודית, נופי בראשית, מדבר יהודה והנגב, מראות העיירה אופקים - מקבלים 
שמתקיים  במיצג  המנוסח  תרבותי  פוליטי  באקט  לשיאם  המגיעים  הצהרתית  ועוצמה  כוח  של  חדש  מימד 
ולב לבו של הממסד התרבותי המערבי. בעיצוב אסתטי מוקפד ובשפה  - מוסד בעל כוח  במוזיאון הלובר 
קולנועית עשירה בדימויים, מציב דדון את העמדה היהודית בחזית האמירה הקולנועית. ביקורו של הבמאי 
במוזיאון הלובר לפני מספר שנים, היווה גורם משפיע על הרצון לנסח עמדה ולהביע מחאה ביחס להיעדרותה 
של ציון/ירושלים מהאגף המוקדש לתרבויות הלבאנט - פנתיאון תיעוד בו קיים ייצוג לעמי המזרח הקדומים 

שאינם קיימים עוד, ולעומתם בולטים בהיעדרותם ציון והעם היהודי.
הסרט מציג מאבק בין הרוח לחומר, בין האל לכוחות הרוע, בין היהדות לנצרות, בין החטא לעונשו ובין היגיון 
לשיגעון. ציון היא אישה ממשית, אך גם ישות דתית־מיסטית ואיקונה אוניברסאלית המגלמת הלך רוח ומצב 
מנטאלי כלל אנושי כלפי ירושלים. ציון - בה נטועים יסודות הקשר בין מזרח למערב, מבטאה את הטרגדיה 
האנושית והמלנכוליה שמקרינה ירושלים לעולם.ב סרט ציון מרחיב דדון את העיסוק בזהות האישית־מגדרית 
לזהות הלאומית ולמעמד האמן כשמאן שבכוחותיו לחולל שינוי. הוא נוקט בהכללה אלגורית לעבר דמות 
האישה - ציון - שגם יכולה להיתפש כאחד מניסוחי הזהות של האמן: לילית, זונה סוררת, גולה, מוכה וחבולה, 

ובה בעת גם ציון הגאה, הנאווה, התובעת את עלבון דחייתה על ידי המערב השבע, השולט בה. )60 דקות( 

בימוי: יוסף )ז׳וזף( דדון.

שחקנית: רונית אלקבץ.

הפקה: רמה הפקות, בשיתוף עם מוזיאון הלובר, פריז.

עריכה: ווין יאנג.

צילום: אסף קורמן.

עיצוב פסקול: גילס לורין.

מקור: רמה הפקות.

הופק בתמיכת קרן יהושע רבינוביץ׳

יום ב׳, 2.6, 17:00, אולם 2

תהילים

ישראל, 2007, 96 דקות, עברית, תרגום לאנגלית.
נער בן שש עשרה, המתגורר בשכונה חרדית בירושלים, שואף לעזוב את משפחתו ולהיות עצמאי. הוא רוצה 
לחוות חוויות מסעירות, לבלות עם חבריו הפרועים ועם נערות בנות גילו. אביו מתעמת איתו ומבקש לעצב 
את דמותו לגבר צעיר, רציני, מאמין ובעל שאיפות. יום אחד בשעה שהם נוסעים לביתם האב חש ברע. הנער 
רץ להשיג עזרה אך עם שובו הוא נדהם לגלות שאביו נעלם. הימים חולפים בלי זכר לעקבות האב והבן מגלה 
את  מגלה  עצמאי,  באופן  דרכו  את  לעצב  שיוכל  שחשב  הנער,  מנוכחותו.  יותר  עליו  מכבידה  שהיעדרותו 
עוצמתה של השפעת אביו על חייו. תהילים מעניק נקודת מבט הומוריסטית ודרמטית, דרך עיניו של נער 

מתבגר המנסה להתמודד עם הקונפליקט בין מסורת ומודרניות בעולמו.

בימוי: רפאל נדג׳רי.

שחקנים: מיכאל מושונוב, לימור גולדשטיין, יונתן אלסטר.

הפקה: מרק רוזנבאום, איתי תמיר, גופרואה גריזון, פרד בלאיש.

עריכה: שון פול.

צילום: לורן ברונה.

מוסיקה: נתנאל מישלי.

מקור: טרנספקס הפקות.

הופק בתמיכת קרן יהושע רבינוביץ׳ והרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.

יום ב׳, 2.6, 11:00, אולם 1
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עולמים

ישראל, 2003-2000, תיעודי, 60 דקות, עברית.
עולמים הוא דיוקן עצמי המתנהל כסרט מסע אל עבר חוויה פיזית ואל עולם דימויים מנטאלי בעל חוקיות 

משל עצמו. הסרט מאגד בתוכו את חוויות הנידחות של העיירה אופקים, מחוז ילדותו של האמן, ומתייחס 

לדלות ולבדידות מזווית אישית ייחודית. הוא מדלג באופן גלוי ומודע על קשיי הקיום היומיומיים, דרך הבחירה 

בטבע והבריחה לנופים מקראיים מעוררי השראה. האמן מחיל טקסים וריטואלים שונים על גופו ועל סביבתו 

אשמה  תחושות  מעלה  היצירה  ומעצים.  מגונן  כמקום  והמיסטי  הראשוני  הארכאי,  אל  לשוב  כמיהה  מתוך 

האישית־ ההוויה  קרעי  את  לאחות  וניסיון  חיפוש  של  תחושות  ומורה״;  סורר  ״בן  בן־אם,  ליחסי  הנוגעות 

פרטית של הזהות החצויה בין ישראליות לאירופאיות, בין מזרחיות למערביות, בין חילוניות לאמונה.

בימוי: יוסף )ז׳וזף( דדון.

יום ב׳, 2.6, 15:30, אולם 2

עץ לימון

ישראל, 2008, עלילתי, 106 דקות, עברית, ערבית ואנגלית, תרגום לעברית.
אלמנה פלשתינית יוצאת למאבק נגד שכניה החדשים, שר הביטחון הישראלי ואשתו, כשאלה עוברים לגור 

הביטחון  כוחות  המערבית.  לגדה  ישראל  בין  הירוק  הקו  גבול  על  שלה,  הלימונים  מטע  של  השני  מצידו 

צו  ומוציאים  הביטחון  שר  של  ביטחונו  על  איום  מהווים  שלה  הלימון  שעצי  להכריז  ממהרים  הישראליים 

המורה לעקור אותם מיידית. ביחד עם עורך דינה הצעיר, היא עושה את הדרך הארוכה אל בית המשפט העליון 

בירושלים כדי לנסות ולהציל את מטעה. מאבקה מעורר את סקרנותה של אשת השר, הכלואה בביתה החדש 

ובחיים לא מאושרים. למרות השוני המובהק ביניהן והגבול הפיזי והסמוי החוצה בין שתי הנשים, מתפתח 

של  מצחיקה  ולפעמים  המורכבת  המערכת  לתוך  אותה  מוביל  והאישי  המשפטי  מסעה  רגשי.  קשר  ביניהן 

הכאוס המאפיין את המאבק המתמשך במזרח התיכון שבו כל אחד מוצא את עצמו נאבק בכדי לשרוד.

בימוי: ערן ריקליס.

שחקנים: היאם עבאס, עלי סלימאן, רונה ליפז־מיכאל.

הפקה: משה אדרי, ליאון אדרי, דוד זילבר.

עריכה: טובה אשר.

צילום: ריינר קלאוסמן.

מוסיקה מקורית: חביב שחאדה חנא.

עיצוב פסקול: גיל תורן. 

מקור: סרטי יונייטד קינג - משה ולאון אדרי.

הופק בתמיכת קרן הקולנוע הישראלי.

מוצ״ש, 31.5, 17:50, רהט
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דרורית גור אריה

ספר מדבר

אם קיים המלך ששלחני לא אדע, ]...[

אך הוא קיים! אני חש בתוכי במסורות מפוארות

שמלפני היות ההוויה, הזמן והחלל.

פרננדו פסואה1     

נדודים  מסע  זה  היה  כמו  אינסופית,  כמעט  ארוכה,  נראית  הדרך  לאופקים  הארץ  ממרכז 

אל ארץ רחוקה. אור קיץ צורב מסמא את החושים, אבל דווקא החום הכבד תובע להתרכז, 

השמים  באמצע  לוהטת  חמה  בדואים,  מאהלי  זרועה  חולית,  ִציה  ארץ  המבט.  את  לחדד 

והדממה מסביב כמו מוות. שכונות הבטון הדרומיות כבשו מזמן את חולות המדבר הבתוליים, 

אבל ז‘וזף דדון עדיין זוכר את המרחב הפתוח אל הַאִין, את הלובן המעוור הנמתח עד קו 

האופק בימי ילדותו בשנות ה–80, עת הגיע עם אמו מניס לארץ האבות והוא בן שש. האם 

שהתחרדה באה בשם הקדושה, ובנה יחידה נשלח לשכון תחת כנפי השכינה ב“חדר” ואחר 

כך בישיבה. י“ב שנים שקד באוהלה של תורה; בתוכן יצא את הארץ ובא.

סרטיו של דדון הם אודיסיאה ההולכת ונמתחת בין מחוזות מנטליים וגיאוגרפיים שונים, 

קדושה  למחוזות  פרועים  מדבר  נופי  בין  ולמערב,  לאירופה  התיכון  הים  ואגן  ישראל  בין 

ומיסטיקה. בסיפור האפוס המתמשך בולטת טרילוגיה המורכבת מהסרטים: עולמים )2000-

2003(, שאנטי )2006-2005( ושני החלקים של ציון )2007-2002(, שנעה על ציר התפתחות 

 המבקש ליצור תמונת זהות אישית ואמנותית כאחת, בניסיון להכיל דיסוננסים שונים בין

ויורם  רייס  דה–קוסטה  פרנסיסקו  מפורטוגלית:  תרגום  כתבים,  מבחר  בעולם:  החלומות  כל  פסואה,  פרננדו   1
ברונובסקי )ירושלים: כרמל, 1993(, עמ‘ 17.

דרורית גור אריה הינה חוקרת תרבות ומרצה למוזיאולוגיה, מנהלת ואוצרת מוזיאון פתח תקווה לאמנות.  
המאמר פורסם לראשונה בספר “ציון” במסגרת תערוכתו של זוזף דדון במוזיאון פתח תקווה לאמנות.  

דרורית גור אריה הינה חוקרת תרבות ומרצה למוזיאולוגיה, מנהלת ואוצרת מוזיאון פתח תקווה לאמנות.  
המאמר פורסם לראשונה בספר “ציון” במסגרת תערוכתו של זוזף דדון במוזיאון פתח תקווה לאמנות.  



דרורית גור אריה  46

מערב למזרח, חילוניּות ודתיּות, חולין וקדושה, גלות וגאולה, ובין מה שמצטייר כלפי חוץ 

לבין מיתולוגיה פרטית וקודים אישיים המוצפנים בגוף העבודה. הכול מתחיל וחוזר לנקודת 

המוצא ־ אופקים, העיירה שבה בילה דדון את שנות ילדותו. “מראות השתייה”2 של העיירה 

שמתארכים  וככל  בתודעתו,  נצרבו  הנגב  של  העוצמה  רבי  ונופיו  האל  שכוחת  הדרומית 

הנדודים ונמתח הזמן, כך מותירה הטלטלה את כובד רישומיה.

בליל  על  הפיתוח,  בעיירת  האנושי  ההיתוך  כור  על  תיעודי  מסמך  מייצר  אינו  דדון 

טיפוסיה הצבעוניים, השכונות הצפופות או העוני החומרי השורר בה. בעודו נמנע במודע 

דדון  מציע  בו,3  הדיון  ובליבת  הישראלי  בקולנוע  כלל  בדרך  השגורים  היום–יום  מתיאורי 

נקודת מבט אישית הפונה אל המרחבים הפתוחים, אותם נופי ְספר שחונים שבשולי עיירת 

הפיתוח, נוגעים–לא–נוגעים בגבולותיה. נופי הישימון הפרוצים לא הרחק משכונת הבלוקים 

שבה הוא מתגורר ־ מזבלה עירונית, ואדי עירום, חוות כבשים מאולתרת ־ הם מטונימיה 

לנידחות פריפריאלית ולנקודת מבט של עולה–מהגר ממוצא מזרחי, שהושלך אל לבו של 

מדבר תרבותי. דדון מעלה את שאלת הְספר, השוליים, ה“אחר”: החיים בעיירת פיתוח, שכל 

מפעלי הטקסטיל בה קרסו בזה אחר זה וסתמו את הגולל על תקוות תושביה.

המונח “שאנטי” בכותרת סרטו השני מתייחס לשאנטי–טאון, ערי פחונים מאולתרות 

הנבנות בלי תכנון באזורים עניים, שחיי תושביהם מתאפיינים בעוני כבד, סניטציה ירודה 

ואבטלה עמוקה. אופקים היא השאנטי–טאון של דדון, השותל ביצירתו רמזים לדלות, כאב, 

ורוחנית.  רגשית  להעצמה  החותרים  הפתוח,  התנ“כי  הנוף  לתיאורי  במקביל  וחורבן  הרס 

ופולחנים, שואף אל  דדון מחולל שלל טקסים  כ“גדול מהחיים”,  פנורמי המצטייר  בטבע 

ח“נ ביאליק טיפח ביצירתו שיטה לירית המבוססת על “מראות השתייה”, דהיינו נדבכים של מראות ראשוניים.   2
“גורם  או  “תשתית”  כיום  שקרוי  למה  נקשר  “שתייה”  והמונח  הנקלטות,  החוויות  אוצר  הוראתה  “מראות” 
בחייו  ולחוות  לראות  אדם  שעתיד  מה  כל  ביסוד  ביאליק  העמיד  הראשוניים  השתייה”  “מראות  את  מכונן”. 

כמבוגר.
הסרטים הראשונים שעסקו ביחסי ישראל הראשונה והשנייה נעשו בשנות ה–60 על ידי במאים כמנחם גולן,   3
סאלח שבתי )אפרים קישון, 1964(, דמויות ממוצא אשכנזי ומזרחי  אפרים קישון ובועז דוידזון. בסרטים כמו 
הצעירה.  בישראל  אתניים–מעמדיים  יחסים  על  חברתית  סאטירה  ליצירת  גרוטסקי  באופן  מתוארות  כאחד 
בפורטונה )מנחם גולן, 1966( נפרׂשים הסטריאוטיפים על היהודי המזרחי בז‘אנר המלודרמה, ו“ישראל השנייה” 
יוצאי צפון אפריקה  בני הדור הצעיר  ואמונות טפלות.  מוצגת כחברה בעלת ערכים מאובנים, אופקים צרים 
במחיר  לעתים  הסביבתי,  והפיגור  ההשכלה  פערי  העדתי,  הפער  את  לפרוץ  שמנסים  כמי  מצטיירים  ואסיה 
“השתכנזות” ואובדן זהות. גם סרטים עכשוויים כמו אביבה אהובתי )שמי זרחין, 2006( וביקור התזמורת )ערן 
קולירין, 2007( דנים בפריפריה, ודמויות ממוצא מזרחי פועלות בהם לפרוץ את חומת הנידחות הגיאוגרפית 

והתרבותית.
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נע כמטוטלת קדימה  בין הסיקוונסים,  ומרומם. הזמן מדלג  והנצחי כמקום מגונן  הארכאי 

ואחורה, מדיר אחיזה במרחב לוגי. היצירה נרקמת בין הוויה של מרקחת אלכימית במחילת 

אוב מהבילה לבין שפה קולנועית עכשווית.

יוסף דדון, דיוקן עצמי

הסרט עולמים הוא דיוקן עצמי עם הבלחות של הלכי נפש; צורות, צבעים, מרקמים וצלילים 

שאינם מצייתים למסגרת נרטיבית; סרט מסע חווייתי–פיזי המפליג אל עולם מנטלי בעל 

חוקיות משל עצמו. עולם נשזר בעולם ־ עולמות בלא ציון–דרך של מרחב או זמן, המתיכים 
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מלחמה,  ציונות,  נצרות,  יהדות,  התיכון,  המזרח  אירופה,  והזיות:  מציאויות  של  תערובות 

אמונות טפלות, פריפריה ומרכז. ִמצרף של תצלומי סטילס עברו תהליך מיוחד של תסרוט, 

כסייסמוגרף  אטי,  בקצב  הנעים  דימויים  ליצירת  תנועה  של  תוואי  בהם  מתווה  כשדדון 

תודעתי. תמונות אילמות מתחלפות בסצינות המלוות בשירה מכשפת, בקולו של דדון המצטט 

פסוקים מהתנ“ך וממחברות אישיות, כשלפרקים מבליחה צעקת סטקטו גולמית, ושוב הד 

דומם, והתמונות זורמות כמי נהר אפל, כשירה צרופה. תמונת ְספר הִמדבר מצולמת מנקודת 

מבט מרוחקת, המכילה את המרחב הסטטי כרקע ומזמינה את הצופה לחוויה מדיטטיבית, 

בו  שאין  התוהו–ובוהו  תוך  אל  פנימה,  ולהיכנס  לצלול  יש  והסינסתזיה.4  הדמיון  למחוזות 

גבולות והגדרות, בדומה לאופן ההתבוננות בציורי “שדות הצבע” הפונים אל הנשגב.

מורחק  כסחבה,  בשדה  נגרר  דדון  העירום של  גופו  נהי.  מזמור  תקליט שרוט משמיע 

בידי שני גברים. פשר הטקס האכזרי מתפענח בקולו של האמן, הקורא את דינו של בן סורר 

ומורה מספר דברים )כא: 21-18(: סקילה, הרחקה חברתית של הלא נורמטיבי, הארור. כך 

עולמים, ותמונה רודפת תמונה: באחת צעקת הגוף הנפרד מהנשמה, אחריה  נפתח הסרט 

של  עדן  בגן  הבאות  בתמונות  מתממשים  ותחייה  מוות  לידה,  כאשר  יולדת,  אישה  צעקת 

פנטזיה ונשיּות שבטרם חטא, קדם–תודעה. דדון זורה אשמה עצמית, ייסורים, מתבוסס בכאב, 

במעגלי הרס עצמי. הוא דן את עצמו למוות בזוי בפרהסיה, רוכן על ארבע כחיית השדה, 

מזדווג ומתפלש באדמת המדבר הקוצנית, ניצב על רקע סדום, עיר החטאים התנ“כית, לבוש 

ככלה ובידו ראש עגל ערוף, נע בתפר שבין גבריות לנשיות, בין קדושה, יצריות ושטניות, 
החוזרים עד להתפקע בסרטיו הבאים.5

בזה אחר זה נגללים בסרט הדי מסורות עתיקות ופולחני בריאה: דדון משקע את כפות 

הנוצרית,  לידה–מחדש כבטבילה  רגליו בשלולית, אל תוך תנועת המים האטית, תר אחר 

כמידת הניקיון השלם הנתפס ביהדות כאחת הדרכים להתעלות הנפש.6 הוא פועל כמכשף 

הסינסתזיה )synesthesia( בספרות יוצרת מיזוג של רשמי חושים שונים לכלל אחדות חושית–פיוטית, להשגת   4
צירוף מקורי של משמעויות ואיכות שאינה נתפסת בהיגיון.

דימוי קרני האיל, למשל, מיטלטל אצל דדון בין הסמל המערבי של שטניות ורוע לדימוי של שה העקידה בתנ“ך,   5
המהווה הוכחה לעומק האמונה והמענק האלוהי שבעקבותיה: ִהתרבות, צמיחה ושגשוג. ביצירתו של דדון אפשר 

לקרוא את הדימוי במונחים של תיקון וכפרה.
ספר המוסר מסילת ישרים )1740( מאת הרמח“ל )רבי משה חיים לוצאטו(, הבנוי באופן שיטתי כמהלך של עלייה   6
במדרגות הצדיקּות והחסידּות, מונה את ערך הנקיּות השלמה מחטאים )אצל מי שנמנעים מתחומים של ממון 

ופורשים מעיסוקים של מין וחברה( כמדרגה של צדיקּות.
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השבט, משליך את חומרי המיתוס האישיים על גופו וסביבתו, מאלתר בפסולת ובחומרים 

יוזף בויס, שהפעיל חומרים מן–הנמצא כמו  אורגניים בדומה להכלאותיו של האמן–שמאן 

צמד  חזהו  על  מניח  הוא  מרפא.  יצירתי  ככוח  מתות,  חיות  אדמה,  דם,  דבש,  שומן,  לבד, 

חצילים צבועים כשני חלקי ריאה, מפיח חיים במחזור דם פגום, מורח משחה לריפוי טחורים 

על דפיו המכורסמים של ספר תפילה גנוז, עוטף את גופו בעיסת בצק בטקס שכולו זוהמה 

ודם, כהמשך לעיסוקו הברוטלי בגושי בשר חיים. הלחם והבשר מתקשרים לקלונו של אדם 

הבראשיתי, שביום אוכלו מעץ הדעת נידון לחיי עמל ומשא מוות ו“אבד לאדם שמו, אבדה 

לו לשונו, אבדה לו האהבה. הזמן ־ שלכאורה הוא בידי האדם ־ אינו אלא נצח שנטרף, 

נשתבש, שותק”,7 כמו גם לישו הפושט בשר ולובש צורה בלחם ויין. הבשר אצל דדון הוא 

חומר המגלם בתוכו חטא, חרדה, תשוקה, נוגע בעבודה זרה ובשפיכות דמים. “הבשר אינו 

חומר מת; הוא משמר את הייסורים. כל אדם סובל הוא חתיכת בשר”, מבחין ז‘יל דלז בניתוח 

יצירתו של פרנסיס בייקון.8 הבשר הוא מקום המפגש ואי–ההבחנה בין האנושי לחייתי.

דדון מותח את השפה, מתנהל בין מינימליזם צורני לעומס רגשי, בין חושניות למורבידיות, 

בין פיזיות למטאפיזיות. יצירתו מתעקשת על מונומנטליות ועושר חזותי. הורתם של דימוייו, 

תורות  תנ“ך,  יוונית,  מיתולוגיה  רחבים:  תרבות  במרחבי  פרטי,  דימויים  בעולם  הנשזרים 

סוד, נצרות, איסלם, עד לתולדות האמנות, הקולנוע. בין המאגיה והְׁשחּור לסמלים של פריון 

דרים  פרומה,  אקלקטית,  פוסט–מודרנית  והוויה  טבע  שבו  אישי,  חזון  דדון  מתווה  וטוהרה 

בכפיפה אחת, באיגוד של קרעי הזהות המתגודדים בנפשו כשסע הבקוע בלב הארץ. הוא פועל 

כבפעימות של תת–ההכרה ומאלץ את הצופה לחדור את מילונו הפרטי, לדלג על המשוכות 

שאליהם  תודעה  אזורי  אל  בדרך  הרציונלי  הקריאה  אופן  את  למוסס  המורכבות,  הסמליות 

ממעטים להגיע. את יצירתו יש לקרוא כטקסט אלכימי המצריך זמן התבוננות, הכלה, “לא 

למהר לפרשנות אלא להשתהות, להרהר, להגיב באופן אינטואיטיבי למשמעויות שעולות ולא 

 ,]...[ ]...[ להיפתח אל הלא–מודע, כשמאפשרים לטקסטים  לצמצם את הפשר לשיטה אחת, 
לסמלים הארכיטיפיים ]...[ ולכוחם ההיולי להדהד בנו”.9

פרנץ רוזנצווייג, כוכב הגאולה, תרגום מגרמנית והערות: יהושע עמיר )ירושלים: מוסד ביאליק ומכון ליאו בק,   7
.)1970

 Gilles Deleuze, “Body, Meat, and Spirit: Becoming-Animal”, Francis Bacon: The Logic of Sensation.  8
Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004, p. 21

רות נצר, מסע אל העצמי, אלכימיית הנפש: סמלים ומיתוסים. תל–אביב: מודן, )2004(, עמ‘ 289.  9
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עולמים

ומקומה של השפה בחלל הפה, שהופך למרחב פעולה רוחש שבין צעקה לשתיקה, לקווי 

המתאר של החיים והמוות. דדון מחדיר מקרופון לתוך פיו, משליך אל המדבר השותק את 

קול נשימתו הכבדה המוקלטת, ומלווה את המהלך בצעקה היולית, כשריקת הכפרי האילם 

 שנקבה את שערי שמים ביום הכיפורים בסיפורו של שלום אש.10 הצעקה פורצת את חלל

ויום כיפור  ספר המועדים, כרך א: ראש השנה  שלום אש, “הצדיק הכפרי”, בתוך: יום–טוב לוינסקי )עורך(,   10
)תל–אביב: אגודת עונג שבת אוהל שם, תשל“ג(, עמ‘ 124-122.
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הטרום–הגיוני.  האינטואיטיבי,  לטובת  והצורה  התוכן  מסולקים  שבו  במקום  נרקמת  הפה, 
הפה הפעור הוא “חור שדרכו בורח הגוף כולו וממנו הוא פורץ כלפי מעלה”, כדברי דלז.11

הקול הוא יסוד חשוב באסטרטגיה האמנותית של דדון. הוא קורא בקול טקסטים, מזמר 

סולמות מוזיקליים מזרחיים )“מקאמת”(,12 מטפל בקולו ומשבשו באמצעים טכניים על רקע 

תנועת התמונות והדימויים, עד שזה נעשה עילג, כבד, לא מובן, כקולו של אב קדמון שצף 

ממהלכו  להסיטו  בניסיון  ובתנועתו  הזמן  בממד  נכרך  הקול  ההיסטוריה.  ממעמקי  ועולה 

יוצר כאובייקט נלווה  הרציף. דדון מניע באטיות רבה את רצועות תקליטי הוויניל שהוא 

רחוקים.  זיכרונות  המעורר  ארכאי  קול  ליצירת  ולשבירתו,  השמע  להאטת  גורם  לסרטיו, 

הקפאת הפריים למשך דקות ארוכות במהלך הסרט היא ביטוי נוסף לחתירתו אל מרחבי 

זמן אחרים, השונים מקצבו המסחרר של הזמן העכשווי. תקריב של פיסת בד שחור, שדדון 

כמו מטיח בפרצופו של הצופה, מאיין את המבט ומרוקנו ומחלץ חוויה המאזכרת במשהו את 

הריבוע השחור של מאלביץ, דוגמא נוספת לבחירה במה שקדם לצורה ולשאון הזמן.

הגוף הוא אתר הפעילות המניע את יצירתו של דדון, בין אם גופו–שלו ־ מדמם, מולקה, 

מפריש, מחּולן ומחּולל, הפושט את מראהו החיצוני המוכר לטובת צורה לא מוגדרת מתחת 

ליריעת בד שחורה ־ ובין אם גופים של אחרים: קורבן תאווה לילית בחניה נטושה בסרטו 

התיעודי–אוטוביוגרפי שאנטי,13 המכשפה, אשת הזנונים והאלמנה בסרט ציון, או המפלצת 

מוזיאון  חללי  בין  חונקת,  שיער  קסדת  תחת  ממנה,  נשללים  ונשיותה  שיופיה  הקדמונית 

המלחמה באתונה בסרטו בונקר בוסטר )2006(. הגוף מתווה זהות, מגדר, מקום; הוא מכל של 

תשוקות וחרדות מודחקות, שדה קרב בין הבשר לרוח, בין המותר לאסור; הוא מבטא את יחסו 

המסוכסך של דדון לאמהות ולנשיות ומגולל את מעללי ציון כאישה בשר ודם וכאלגוריה. 

 “הכוח הנחקק בגוף”, אמר כבר מישל פוקו, “הוא שמייצר את הסובייקט המודרני”. הנפש 

דלז, לעיל הערה 10, שם עמ‘ 24.  11
“מקמאת” )ריבוי של “מקאם”( הם סולמות העומדים בבסיס המוסיקה המזרחית, מערכי צלילים )בדרך כלל   12

שמונה( שיש ביניהם יחסי גומלין. המונח מתייחס גם למקום גיאוגרפי ולמקום בנפש המעגנים זיקה של זהות.
את  מנטרל  דדון  הסרט.  שבעשיית  והמידיּות  הישירּות  להדגשת  הדיווחי–תיעודי  בז‘אנר  בוחר  שאנטי  הסרט   13
החציצה בין חומרי גלם ומעשה הצילום בשטח לבין התוצאה הסופית המעובדת, וחושף את הצופה למה שבדרך 

כלל מוסתר ממנו: הוראות הבימוי והאמצעים הטכניים המשמשים בעשיית סרט. 
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היא מכשיר של “אנטומיה פוליטית”, ומערכי הכוח מקבלים “ביטוי מחותך ישירות על גבי 
הגוף ־ על גבי גופים, תפקודים, תהליכים פיזיולוגיים, תחושות והנאות”.14

מתחלפים  והקולות  התמונות  צמודים.  מסכים  שני  על  בו–זמנית  מוקרן  שאנטי  הסרט 

בו  המיוצגים  והסתירות  הניגודים  את  לחוות  הצופה  את  גם  ומאלצים  המסכים  בין  תדיר 

בתמונה  צפייה  מאפשרים  שאינם  ההיטלים  בין  מתמדת  בתנועה  ממש,  פיזי–חושי  באופן 

כוח  ויחסי  לגוף  ביחס  משיכה–דחייה  מערכי  דדון  בוחן  בסרט  אחת.  ובעונה  בעת  כולה 

וסמכות בין סוגים שונים של גבריות. הוא מתדיין עם סטריאוטיפים מערביים ועם הִמבדים 

שיצרו בדבר ה“טבע” המיני של הגבריות המזרחית והבנייתה כגילום של ה“אחר”, יציר של 

פנטזיות, תשוקות וחרדות ־ גבריות הנתפסת כפרימיטיבית, פראית ואלימה. מודל גבריות 

נוסף שאליו מתייחס הסרט הוא זה של הגבר היהודי הגלותי, הנתפס כמערער על ההבחנה 

בין גבר לאישה ־ גבר שגופו חלש, פגום ונשי, “הגולה לא רק מעמו אלא גם ממיניותו”. 

מודל גבריות זה מקוטב למודל הגבריות של האתוס הציוני ־ גבר חסון ורב–און, ששריריו 
נבנים עם אדמת המולדת.15

בסצינה המרכזית בשאנטי חוזר על עצמו שלוש פעמים פולחן גברי כוחני משפיל ואלים: 

חבורת גברתנים כהי עור מתעמרת בנער כחוש, שפלג גופו העליון חשוף. הגברים משכיבים 

אותו, נוגעים ומושכים באיבריו, מפריחים–משפיכים סילונים של עשן סיגריות סמיך על פניו 

עד ערפול חושים באקט מיני של תשוקה ומיאוס בין מקרבן לקורבן, ההולך ונעשה אלים 

יותר ויותר, כמעט אונס עם ממד הומו–ארוטי. דדון מתדיין בתוך כך עם דימויים מגדריים 

של תקינות פוליטית ועם פולחנים מאצ‘ואיסטיים וטקסי חניכה הנפוצים בתרבות הצבאית 

ומאיימות.  צעקניות  קולניות,  נעשות  הִמדבר  ותמונות  למועקה  שותף  הטבע   הישראלית. 

מישל פוקו, תולדות המיניות, כרך ראשון, תרגום מצרפתית: גבריאל אש )תל–אביב: הקיבוץ המאוחד, 1996(,   14
עמ‘ 102.

ראו מיכאל גלוזמן, הגוף הציוני: לאומיות, מגדר ומיניות בספרות העברית החדשה )תל–אביב: הקיבוץ המאוחד,   15
היהודי  הגוף  כ“שיח המעצב–מחדש את  גלוזמן מציע לקרוא את המסורת המרכזית בספרות העברית   .)2007
ואת הגבריות היהודית”, וספרו ְמַמגדר את ההיסטוריוגרפיה ומעמיד את השאיפה לעצב את הגוף הגברי ואת 
הגבריות היהודית כעיקרון מארגן של הספרות העברית. חוקרים נוספים עמדו על מאפייניו הגופניים–תרבותיים 
של העברי החדש, שבחלקם מבוססים על דימוי הגבר המזרחי. האידיאל היהודי החדש אינו עוד בחור ישיבה 
לבן עור השוקד על תלמודו, אלא צעיר חסון ונכון לקרב. ראו גם: מיכאל גלוזמן “ציונות ומיניות באלטנוילנד”, 
תיאוריה וביקורת 11 )חורף 1997(, עמ‘ 162-145; רז יוסף, “אתניות ופוליטיקה מינית: המצאת הגבריות המזרחית 

בקולנוע הישראלי”, תיאוריה וביקורת 25 )סתיו 2004(, עמ‘ 62-31.
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הכלבים נובחים והמוות מתממש בדמות כבשה הרוכנת על ולדה המת, כשענן עשן מיתמר 

בנוף המקומי המסוכסך בין חורבות תקוע המקראית.

דדון מגלם באישיותו ובגופו מקבץ של זהויות, וסרטיו אינם מהססים לחשוף ייצוגים 

ההטרוסקסואליות  הגבריות  כי  הגורס  יוסף,  רז  הקולנוע  חוקר  מדבר  אלה שעליהם  ממין 

אתניים  מיניים,  ־  ה“אחרים”  בלי  עצמה  את  ולהמשיג  ְלדמות  יכולה  אינה  הישראלית 

הפאלית  הגברית  “הציונות  שלה.  הרשמי  השיח  את  מייצרת  היא  שלעומתם  ־  וגזעיים 

הפלשתיני”.16  והזכר  ה)הומו(ארוטי  המזרחי  הקוויר,  של  ההדרה  כוח  באמצעות  מיוסדת 

דדון  ונשנים,  חוזרים  בפולחנים  והמינית  הגופנית  הפרספקטיבה  דרך  אלה,  באמצעים 

עוסק בסרטיו במנגנונים של כוח, שליטה ושיעבוד ובוחן מערכים של יחסי מרות.17 ההדרה 

גבולות התשוקה  שדדון כופה על עצמו בתפקיד ההומוסקסואל בטקס הסקילה בעולמים; 

המגדריים והפוליטיים המטושטשים בשאנטי; הטקסים שבהם “מפרה” דדון את האדמה ואת 

שחקניותיו, כמו ה“חדירה” המתריסה אל קרבם של מוסדות תרבות וכוח )מוזיאון הלובר 

ומוזיאון המלחמה באתונה, שגם בתוכם הוא מבצע פעולות וטקסים גופניים ומיניים לשם 

תקומה ושחרור עצמי( ־ כולם חלק מאותו עיסוק במהות הכוח ובפירוקו.

בחירתו  בפני  להידחק  עשויה  מבחוץ,  הנכפית  והיציבה,  הנוקשה  המיניות  הגדרת 

וסוגי  הזהויות  ההבחנות,  רצף  על  עצמו  את  למקם  היכן  בעצמו  המחליט  הסובייקט,  של 

התשוקות הזורם ומשתנה בהקשרים ובזמנים שונים, טוענת חוקרת המגדר ג‘ודית באטלר. 

מאחר שכולנו לוקחים חלק במשחק הפרפורמטיבי של המגדר, ומשתתפים בו גם כאשר אנו 

בוחרים בהצגה הגברית המאצ‘ואיסטית או בזו הנשית הסטריאוטיפית, גברים ונשים כאחד 

יכולים בה–במידה לחתור תחת הסטריאוטיפים, באמצעות מופע גוף הממוקם “בין לבין” על 

הרצף ואינו נכנע לתכתיבי המגדר הנוקשים.18 ברוח זו, דדון מצלם את עצמו לבוש בשמלת 

 Raz Yosef, Beyond Flesh: Queer Masculinities and Nationalism in Israeli Cinema (Brunswick, JN:  16
Rutgers University Press, 2004), p. 1

בכך קרוב דדון לבמאי הקולנוע עמוס גוטמן, שדחה בסרטיו ייצוגים מוסכמים ואידיאליים של מין, הומוסקסואלי   17
והטרוסקסואלי כאחד. המיניות אצל גוטמן מזוהה עם כוח ושליטה, אלימות ומוות. יחסי הכוח פועלים באמצעות 
המין בטקסים של כניעה ושליטה, שבהם הגברים מאתגרים ומפתים זה את זה, נלחמים ונוגעים זה בזה במשחק 
של תלות ושיעבוד. גוטמן, שנפטר ב–1993 ממחלת האיידס, אינו מציע בסרטיו קתרזיס בדמות גאולה, ובסרטיו 
מקום בטוח )1977(, נגוע )1979(, בר 51 )1986( וחסד מופלא )1992( נמתחת ביקורת חריפה על הפוליטיקה של 
נרמול המיניות. ראו רז יוסף, “הפוליטיקה של הנורמלי: מין ואומה בקולנוע הומוסקסואלי ישראלי”, תיאוריה 

וביקורת 30 )קיץ 2007(, עמ‘ 188-159.
Judith Butler, Bodies that Matter (New York: Routledge, 1993), pp. 166-277  18
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כלה, גופו העדין והכחוש נחשף כאתר של פרפורמטיביות מגדרית הנעה בין נשיות לגבריות. 

במקומות אחרים הוא נטמע בזהויות אחרות, גבריות ונשיות, המופעלות לא אחת על ידי 

כוח אפל או שטני.

עם זאת, ההצגה הגרוטסקית של גופו, החוזרת שוב ושוב ביצירותיו, אינה נובעת ממחאה 

מגדרית אלא מרגש אשמה המתקשר לתפיסה היהודית התלמודית, שהחדירה בגבר היהודי 

לא מעט חרדות שעניינן כושר הפריון שלו.19 את הארוטיקה הגופנית קושר דדון גם לקרעי 

הטקסט  על  נסובה  שהווייתה  חרדית,  ישיבה  כבוגר  הכתובה.20  העברית  ולאות  טקסטים 

היהודי, דדון מייצג את הנטייה היהודית המובהקת אל הטקסטואלי. “הגישה המדגישה את 

ניתוח התוצרים התרבותיים של עם הנהנה מיחס  הולמת במיוחד את  ואת הטקסט  השיח 

מיוחד לעצם הרעיון של טקסטואליות, עם שטיפח מיסטיקה ואפילו ארוטיקה של הטקסט 

הפיזי )מגע התפילין בזרוע ובמצח, נשיקת המזוזה, ריקוד עם ספר התורה( ושההיסטוריה 

שלו טבועה בהשפעותיהם של טקסטים”, מאבחנת אלה שוחט.21 אצל דדון, הנודד כל ימיו 

כחסר בית בין ארצות ויבשות, הטקסט מהווה עוגן ונמל בית בלעדי.

דדון מפליא להניע את אוצר הדימויים של הטקסט היהודי הקדום ואת שירת האפוס 

רונית אלקבץ, מגולל את סיפורה  הווירטואוזי של  ציון, בכיכובה  עשירת הרבדים. הסרט 

המיתולוגי של ירושלים ־ העיר, האומה, האישה, “כנסת ישראל” ־ ונבנה כפרשנות אלגורית 

באורך  בצבע  וסרט  בשחור–לבן,  קצר  אילם  סרט  פרקים:  שני  קולנועית. לפרויקט  בשפה 

שעה, עם פסקול של מוסיקה, נהמות, מלמולים, צעקות ובכי מרורים. הסרט בצבע נע בקצב 

מסחרר מתמונה לתמונה, מדימוי לדימוי, מצליל כינורות מלנכולי לזעקות שבר. הוא מכה 

 בתזזיתו, בחיתוכיו האלימים ובהולם רוחו של הטקסט המקראי, ובמיוחד בתיאורי החורבן 

ביטויים לחרדה זו מאתר דניאל בויארין בתלמוד הבבלי, בפרקים שבהם מופיעה “שקלא וטריא מלומדת בין   19
מסורות המשוות את אורך האיבר של גיבור אחד עם אורך האיבר של תלמידי חכמים אחרים”. הגוף היהודי 
התלמודי, על פי ניתוחו של בויארין, הוא רדוף אימה וחרדה, והטקסט העוסק בגופם של גברים משקף חרדה 
עצומה בענייני רבייה בתרבות חז“ל. ראו דניאל בויארין, הבשר שברוח )תל–אביב: עם עובד 2001(, עמ‘ 198-

.200
בעולמים קורא דדון מן הכתוב סיפור אימה על תינוק שנחטף מידי אמו, ביטוי לזיכרונות ילדות המהולים ברגשי   20
אשמה וחרדה. בקונצרט שקיים בפריז ב–2004 עמד דדון על הבמה וקרא הגיגים מתוך “ספר הפחדים” שכתב. 
הבלטת הספר והמלה הכתובה חוזרת בסצינה הסיום של ציון, המסתיים בתפילה חרישית ובמגע השפתיים בדפי 

ספר התנ“ך כביטוי לגאולה ותיקון היסטורי פוליטי.
אלה שוחט, הקולנוע הישראלי: היסטוריה ואידיאולוגיה )ירושלים: ברירות, 1991(, עמ‘ 16.  21
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והאבל שבספר הקינות איכה, בעודו מגולל בקצף לשון את מעלליה, תלאותיה, חורבנה, 

גאוותה, שיגעונה, יופיה, קמילתה, טומאתה וקדושתה של אותה “ציון”.

של  נשית  )האנשה  השכינה  עם  בעיקר  מזוהה  ציון  ישראל,  מחשבת  של  בהיסטוריה 

הישות האלוהית( ועם המטרוניתה כנסת ישראל )זיווגו השמימי של האל(, וסביבה נבנית 

מערכת סמלים ומושגים הרוויה אופי מיני, ארצי ורוחני כאחד.22 ציון על שלל פניה מייצגת 

קשת עשירה של נשים, ועוברת גלגולים שונים למן המקורות המקראיים, דרך ספרות חז“ל 

ועד לספרות הקבלה. מישות נשית שהיתה לפנים “כלילת יופי משוש כל הארץ” )איכה ב: 

15(, לרעיה זנוחה ומנודה ואלמנה קודרת: “איכה ישבה בדד העיר רבתי עם היתה כאלמנה 

נבלותה  בשיא   .)2-1 א:  )איכה  מנחם”  לה  אין  לחיה  על  ודמעתה  בלילה  תבכה  בכו   ;]...[

המוסרית היא אשת זנונים, שבניה עתידים להיענש על חטאיה: “איכה היתה לזונה קריה 

נאמנה מלאתי משפט צדק ילין בה ועתה מרצחים” )ישעיהו א:21( ־ ומנגד היא השולמית 

ירושלים השחרחרה שהשמש שזפה את עורה בשיר השירים, רעיה נאהבת  הנחשקת, בת 

שבעלה, הקב“ה, עתיד לשוב ולשכון בה ולהחיותה, בנבואות הנחמה של ירמיהו.

ציון של דדון עוטה שמלת צמר גפן קלה, משתעלת, גבה העירום מספר על שבר וחולי. 

וזבת דם  בתמונות אחרות היא ממלאת את המסך במלוא נשיותה, שוכבת פסוקת רגליים 

במריצה, רועת צאן מקראית בשמלת עוני אוריינטלית, אישה–ציפור השואפת לרחף מעל 

גיא בן–הנום הירושלמי, ואסירה בכבלי פיתוי דמוניים. סדרה שלמה של תלבושות, שלכל 

היא  שבה  לסביבה  הדמות  בין  שונים  יחסים  מייצרת  אחר,  חומרי  ודגש  הרכב  מהן  אחת 

מצולמת. בפתח הסרט רוכנת ציון בנוף הטרשי עטויה כסות צמר–פלדה אפור, סמל לפער 

בין ההוד וההדר שדהו ונעלמו לבין מציאות חומרית של דלות ועוני. הדמות מאגדת בתוכה 

קצוות קוטביים של אצילות ושפלות, רוך נשי וקשיות מדברית, הוד מלכות ותשישות נפש, 

החוזרים גם בתמונתה ככלה יפהפייה הלכודה בסבך של שמלת כלולותיה העשויה טול לבן. 

ראו מור אלטשולר, הסוד המשיחי של החסידות )תל–אביב: זמורה–ביתן, 2002(, עמ‘ 83-80. הספירה העשירית   22
הממד  את  המייצגת  זו,  ספירה  ו“ציון”.  ישראל”  “שכינה”,“כנסת  או  “מלכות”  מכונה  הקבלי  הספירות  בעץ 
הגשמי, צורתה בית קיבול. בספר הזוהר נאמר שחיבורה עם הספירה “יסוד” ־ הכוח הזכרי המפרה ־ הוא יסוד 
לחיים ולרעיון הזיווג המיני הקדוש. יחסי האל ושכינתו מתוארים בכתובים כיחסי משפחה, בסאגה שראשיתה 
וגלות הבנים. בספרות הקבלה הוקנה  בברית הנישואין, המשכה בבגידת ירושלים וסופה בעונש חורבן הבית 
הזוהר משמש הכינוי לציּון איבריה המוצנעים  לדימוי של ירושלים כ“שער השמים” גוון מיני מודגש; בספר 
של השכינה, הכלה השמימית, כאשר רחם השכינה מכונה “ציון” ו“ירושלים”. הקבלה הפכה את התפילה תחת 
שערי שמים ל“אתערותא דלתתא” ־ התעוררות למטה ־ המעוררת את תשוקת הזיווג בעולמות העליונים ־ 

“אתערותא דלעילא”. ראו אלטשולר, שם, עמ‘ 132-129.



דרורית גור אריה  56

לרגע ציון היא גורגונה–מדוזה, ששערה השחור פזור סביב פניה המעוותות, ובמשנהו היא 

לובשת את פני הרוע של לילית בממלכת הסיטרא–אחרא.

ציון

דדון נותן בכך הד לסמלים ומעמדים מיתיים יהודיים, מתכתב עם דמונולוגיה יהודית שבה 

כוחות הרשע נאבקים פעם אחר פעם בניצוצות האור והקדושה. פרי זיווגה הדמוני של ציון 

הוא בובת נפל מסמרטוטים, אולי הד רחוק לסיפור על אובדן פרי הבטן, סמל לחורבן הבית, 
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השושלת והברית. דמותה של “חווה הראשונה”, לילית,23 מתגלגלת בציון ה“זוללה”, ומשם 

אל האם הזנוחה, האלמנה השחורה והמלכה הגאה באולמות הלובר, שמלכותה אבדה. דדון 

מקפל צורה, שוזרה בצורה אחרת, מערים על כתפיה של ציון את כאב ההיסטוריה, שולח 

כישישה  ציון הרופסת משקפת את הגלות  ואוניברסלית:  יהודית  זרועות אל איקונוגרפיה 

בחלל  חרמש  בעגלת  הדוהרת  ציון  ומנגד  ־  הציונות  ידי  על  בתפיסתה  ומושפלת,  בודדה 

תעשייתי נטוש מהווה הד להשתרשותו של האתוס הציוני החדש. ציון של דדון תפסה את 

מקומו של הגבר בייצוגי האומה, והיא עוטה כפל פנים כציון הגלותית וציון החלוצה עזת 

הרוח, כובשת השממה, ששלל מלחמתה ־ ראשי חיות ערופים ־ מאזכר את יהודית האוחזת 

בראשו הכרות של הולופרנס. סמל הגבורה הנשי היהודי מהדהד מימי בית ראשון עד לחיילת 

ולמנהיגה בת זמננו.

ציון הפורצת אל מקדש המזרח הקדום בלובר שבפריז בעודה מניפה דגל מרי שחור, 

מאזכרת בנחרצותה את מריאן, אלגוריית החירות של דלקרואה ־ אך היא גם אישה בגלימת 

של  מדרכה  עייפה  השחור,  האריג  שלולית  בתוך  הרצפה  על  המתמוטטת  שחורה,  אבלות 

הגלות. מערבולת של משי שחור זועם וסוער ממלאת את חלל הלובר שבפריז לקראת סופו 

של הסרט. דמותה השחורה והנוקבת חדורה כוח מאגי מופשט, והיא מפעילה את חלל הלובר 

הדומם ומטילה בו כישוף. תעצומות הנפש שהיא מגלה לנוכח עושרו המפואר של הלובר, 

הכובד האירופי וחוסנו של המערב, שבין כתליו היא מונכחת במלוא עליבותה האסתטית, 

עלבונה ויגונה, מהוות “תיקון” מסוים, לדברי דדון, ביחסי מזרח ומערב. בזירת המפגש בין 

מזרח למערב מתגוששים זה בזה יופי וכיעור, עושר קלסיציסטי ורזון חזותי, אוריינטליזם 

מדומה וממשי, ומייצרים רגע נדיר שבו ציון השפופה ואפופת היגון מתנערת מכבליה תחת 

כנפיו המגוננות של המערב, ומוכתרת כמלכה מהודרת בשמלת הוט–קוטור של כריסיטאן 
לקרואה, מלכה שאת שעת גאולתה משורר שלמה אלקבץ בשיר אהבה לירושלים:24

לילית מתוארת כֵשדה המפתה גברים, מתעברת מהוצאת זרע לבטלה ויולדת בנים חורגים דמוניים. בספר הזוהר   23
היא מופיעה כלילית הזונה, לילית השחורה. במדרש “אלפא ביתא דרבן סירא” מזוהה לילית כ“חווה הראשונה”, 
שנוצרה עם אדם הראשון אך גורשה לאחר שסירבה לוותר על שוויון זכויות ותבעה שהיא תהיה למעלה ואדם 
ישכב למטה. ללילית זו מיוחסות תכונות של ֵשדה, שהורגת תינוקות ומסכנת יולדות תמימות. ראו גרשם שלום, 
שדים, רוחות ונשמות: מחקרים בדמונולוגיה, בעריכת אסתר ליבס )ירושלים: יד יצחק בן–צבי, תשס“ד(, עמ‘ 

64-60; וכן בויארין, לעיל הערה 21, שם עמ‘ 99-98.
ציון  ביחס לתיאורי  והוקרתי למור אלטשולר, על הערותיה המאירות  תודתי  סידור התפילה, ערבית לשבת.   24

כאשה רבת–פנים במקורות היהודיים וכרפלקסיה לחיי העם והאומה.
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השושלת והברית. דמותה של “חווה הראשונה”, לילית,23 מתגלגלת בציון ה“זוללה”, ומשם 

אל האם הזנוחה, האלמנה השחורה והמלכה הגאה באולמות הלובר, שמלכותה אבדה. דדון 

מקפל צורה, שוזרה בצורה אחרת, מערים על כתפיה של ציון את כאב ההיסטוריה, שולח 

כישישה  ציון הרופסת משקפת את הגלות  ואוניברסלית:  יהודית  זרועות אל איקונוגרפיה 

בחלל  חרמש  בעגלת  הדוהרת  ציון  ומנגד  ־  הציונות  ידי  על  בתפיסתה  ומושפלת,  בודדה 

תעשייתי נטוש מהווה הד להשתרשותו של האתוס הציוני החדש. ציון של דדון תפסה את 

מקומו של הגבר בייצוגי האומה, והיא עוטה כפל פנים כציון הגלותית וציון החלוצה עזת 

הרוח, כובשת השממה, ששלל מלחמתה ־ ראשי חיות ערופים ־ מאזכר את יהודית האוחזת 

בראשו הכרות של הולופרנס. סמל הגבורה הנשי היהודי מהדהד מימי בית ראשון עד לחיילת 

ולמנהיגה בת זמננו.

ציון הפורצת אל מקדש המזרח הקדום בלובר שבפריז בעודה מניפה דגל מרי שחור, 

מאזכרת בנחרצותה את מריאן, אלגוריית החירות של דלקרואה ־ אך היא גם אישה בגלימת 

של  מדרכה  עייפה  השחור,  האריג  שלולית  בתוך  הרצפה  על  המתמוטטת  שחורה,  אבלות 

הגלות. מערבולת של משי שחור זועם וסוער ממלאת את חלל הלובר שבפריז לקראת סופו 

של הסרט. דמותה השחורה והנוקבת חדורה כוח מאגי מופשט, והיא מפעילה את חלל הלובר 

הדומם ומטילה בו כישוף. תעצומות הנפש שהיא מגלה לנוכח עושרו המפואר של הלובר, 

הכובד האירופי וחוסנו של המערב, שבין כתליו היא מונכחת במלוא עליבותה האסתטית, 

עלבונה ויגונה, מהוות “תיקון” מסוים, לדברי דדון, ביחסי מזרח ומערב. בזירת המפגש בין 

מזרח למערב מתגוששים זה בזה יופי וכיעור, עושר קלסיציסטי ורזון חזותי, אוריינטליזם 

מדומה וממשי, ומייצרים רגע נדיר שבו ציון השפופה ואפופת היגון מתנערת מכבליה תחת 

כנפיו המגוננות של המערב, ומוכתרת כמלכה מהודרת בשמלת הוט–קוטור של כריסיטאן 
לקרואה, מלכה שאת שעת גאולתה משורר שלמה אלקבץ בשיר אהבה לירושלים:24

לילית מתוארת כֵשדה המפתה גברים, מתעברת מהוצאת זרע לבטלה ויולדת בנים חורגים דמוניים. בספר הזוהר   23
היא מופיעה כלילית הזונה, לילית השחורה. במדרש “אלפא ביתא דרבן סירא” מזוהה לילית כ“חווה הראשונה”, 
שנוצרה עם אדם הראשון אך גורשה לאחר שסירבה לוותר על שוויון זכויות ותבעה שהיא תהיה למעלה ואדם 
ישכב למטה. ללילית זו מיוחסות תכונות של ֵשדה, שהורגת תינוקות ומסכנת יולדות תמימות. ראו גרשם שלום, 
שדים, רוחות ונשמות: מחקרים בדמונולוגיה, בעריכת אסתר ליבס )ירושלים: יד יצחק בן–צבי, תשס“ד(, עמ‘ 

64-60; וכן בויארין, לעיל הערה 21, שם עמ‘ 99-98.
ציון  ביחס לתיאורי  והוקרתי למור אלטשולר, על הערותיה המאירות  תודתי  סידור התפילה, ערבית לשבת.   24

כאשה רבת–פנים במקורות היהודיים וכרפלקסיה לחיי העם והאומה.
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מקדש מלך, עיר מלוכה,

קומי צאי מתוך ההפיכה,

רב לך שבת בעמק הבכא,

והוא יחמול עליך חמלה.

התנערי, מעפר קומי,

לבשי בגדי תפארתך ַעמי,

על יד בן ישי בית הלחמי,

קרבה אל נפשי גאולה.

התעוררי התעוררי

כי בא אורך, קומי אורי,

עורי עורי שיר דברי,

כבוד ה‘ עליך נגלה.

לא תיבושי ולא תיכלמי,

מה תשתוחחי ומה תהמי,

בך יחסו עניי ַעמי,

ונבנתה עיר על ִתלה.

ירושלים המתעוררת מחורבנה לובשת פני כלה לקראת דודה אהובה. הבעות פניה הנואשות 

של רונית אלקבץ כציון השדודה, החושפות את מצוקתה וחרפתה באולם הלובר המהודר; 

המעבר אל מרחב פנימי מעצים בתיווך התפילה; מופעו ההזוי לרגע של דדון כמלאך גואל 

או סריס ההרמון; ורפרטואר שלם של מחוות גוף וחפצים )מראה נוצצת, סיכות נוי, אבנט 

מעלים  קדום,  מקדש  ואולי  עלי–בבא  למערת  הלובר  חלל  את  הופכים  אלה  כל  ־  פאר( 

שאלות על יחסי שולטים ונשלטים בעידן הפוסט–קולוניאלי, ומעניקים לסרט נופך פוליטי 

אוצרות  שלל  פני  על  חולפת  תרבותה,  אחר  בחיפוש  בלובר  לאטה  צועדת  ציון  עכשווי. 

התרבות שנלקחו מאדמת המזרח הקדום והועתקו אל קרבו של המוזיאון במערב, משתהה 

ברגע אמפתי מול אסונן של הסבינות )The Intervention of the Sabine Women( בתמונתו 

ז‘אק–לואי דוויד המוצגת בחלל המאה ה–18, נזכרת במסכת עינוייה ואינוסה,  מ–1799 של 

ויוצאת זקופה את האולם.

מהו הצופן לקריאת מכלול יצירתו של דדון, לרבות ציון ־ שיאה של הטרילוגיה הנדונה 

כאן, המציעה מפתחות ותובנות לקריאת המכלול? יצירתו חורגת מהגדרות מקובלות ומנרטיב 

אותה  ללכד  אפשר  ואי  ושפות,  סגנונות  כמה  בין  בגמישות  מתפתלת  עלילתי,25  קולנועי 

האיקונית  דמותה  אל  האילם, המתנקזת  בקולנוע  בה מהמלודרמה  יש  אחת.  הגדרה  תחת 

אפשר, אמנם, לשזור חוט עלילה דק מן הדק בין נופי המדבר הארצישראליים הצחיחים למוזיאון הלובר ובין   25
“ציון” הכלה והאם להתגלמותה כאלמנה מוכת יגון.
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של השחקנית רונית אלקבץ: ציון–אלקבץ, כדיווה קולנועית וכמצב נפשי, מונפשת בשפה 

הגוף,  מתוך  הזיכרון,  ממחילות  המדברת  בלשון  האילם,26  הקולנוע  הטהורה של  החזותית 

במחוות תיאטרליות של רגשות קיצוניים ופתוס מודע לעצמו, הפועל היישר על הבטן של 

הצופה. ויש בסרט מרוח הקאמפ,27 בגינוניה ובתנועותיה של אלקבץ הניתנים לכפל קריאה: 

כמחוות אמוק היסטריות חסרות פשר, אך גם כצופן גופני השאוב ממסורת האבל והקינה 

שלל  ידי  על  נתמך  זה  היסט  אחר.  פרשני  רובד  אל  היצירה  את  שמסיטה  הים–תיכונית, 

הפולחנים המתרוצצים ברצועת הסרט, שגם בהם נמצא מאפיינים קאמפיים ־ “משמעות 

מחוכמת ליודעי ח“ן ומשמעות אחרת, סתמית יותר, לאנשים מבחוץ”.28 האיפור הכבד על 

פניה של אלקבץ, תמונות הבטן ההריונית התופחת כעל ידי משאבה וסימונה בצבעי כחול–

לבן, עּובר הסמרטוטים, הלב האדום העשוי נייר ־ בכל אלה יש משהו פרוע ומודע לעצמו.

עם זאת, אין לראות את ציון בלי ניסיון לכפוף את התנועה הפיזית הגועשת למהלך דרמטי 

מאופק וממתן, המתבטא ברקע הסטטי הדומם והנשגב: נופי המדבר המונוכרומיים, הניצבים 

־ מונומנטליים וריקים ־ כתפאורת נצח מול התזזית של שברי העלילה ופעילותה הממוכנת, 

חסרת המנוח, של הדמות; וכך גם הפיסול המסופוטמי האלמותי באולם המזרח–הקרוב השליו 

בלובר, הניצב במלא הדרו אל מול המסע ההיסטורי הרותח וכנגד טלטלתה של הדמות בין מצבי 

סף בולעניים של שיגעון, במאבקה לשרוד את הדיבוק והרוע בדרך אל המלכות והגאולה.

את ציון אפשר לקרוא )מֵעבר למיסוכים הקשריים כאלה או אחרים( גם כספרות חזיונית, 

והשירה המזרחית ־  המתגלגלת ־ בהמשך למסורות מפוארות מפנתיאון השירה האפית 

דדון עוקף את  ותפילות, החורגים מהשפה שגורה.  דיבור, השבעות  בשברי מראות, חלקי 

הדיבור, מנתץ את קריאתה ההרמטית של היצירה, מבקש לבטא דרכה ובתוכה עולם משל 

עצמו, אינטלקטואלי ועממי כאחד. כל ניסיון להעמיד יסודות לבניינה של היצירה ולייצר לה 

מקבילה לכידה, נידון לקריסה. ציון היא סוג של התגלות, מצב גבולי שאינו ניתן לתחימה. 

היא  ציון  אחר.  רגע  כל  או  הבא  הרגע  את  מטרים  ואינו  בלבד,  לעצמו  רגע  הוא  רגע  כל 

הנסתר  רב  סמליים,  מטענים  הגדוש  בסרט,  הגוף.  שפת  השפה,  של  הראשונית  התגלותה 

בהיעדר קול העמיד הקולנוע האילם את שפת הגוף והבעות הפנים ככלי ביטוי מרכזי.  26
תודתי העמוקה לאריאל שווייצר, על שיחתו מאירת העיניים בעניין הקשר בין יצירת דדון למסורת הקולנוע   27

האילם והקאמפ.
סוזן סונטאג, “הערות על הקאמפ”, סרטים: כתב–עת לקולנוע וטלוויזיה 3 )1987(, עמ‘ 53-47.  28
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על הידוע ורבות השתיקות, המותירות את ציון על מלוא תפארתה בחשכה, כיצירה סתומה 

ומסתורית. ובזה כוחה. חיבורו של גרשם שלום על לשון הקינה יאה למהלכו הקולנועי–הגותי 

של דדון:

אין היא חושפת דבר, שכן אין תוכן למהות המתגלה בה )ומשום כך אפשר לומר, 

באותה נשימה, שהיא חושפת הכל(, ואין היא משתיקה דבר, שכן כל קיומה 

נשען על מהפכת השתיקה. היא אינה סמלית אלא רק מפנה לסמל; היא אינה 

מוחשית אלא להפך, היא מנטרלת את האובייקט. ]...[ הקינה היא השלב שבו 

השפה נושאת את מותה באופן טרגי באמת, מאחר שמעתה אין היא מבטאת 

עוד דבר, שום דבר חיובי, אלא את הגבול פשוטו כמשמעו. מכיוון שכאמור 

כל שפה מצויה בשני אזורים - האזור הנחשף, הניתן לביטוי, והאזור של מה 

שמסומל, מושתק - הרי שכל שפה שותפה לקינה בעוברה מאזור אחד למשנהו. 

 ]...[ היא שפת החיסול.  כך שפת הקינה  ובשל  הורסת את עצמה,  ]...[ השפה 

הקינה היא ביטויו של מה שנעדר הבעה באופן העמוק ביותר, שפת השתיקה. 

שפה זו אינסופית, אך היא נושאת את אופיו האינסופי של ההרס, שהוא, באופן 

שסופי.  למה  לעולם  מגיע  שאינו  שכבוי,  מה  של  הסופית  העוצמה  מסוים, 

]...[ בשפות האנושיות נמצא אך בקושי מלה הבוכה ושותקת יותר מן הביטוי 

העברי איכה, שבו מתחילות ההתאבלויות על המתים - האלימות האינסופית, 

שבאמצעותה כל מלה שוללת את עצמה ושוקעת שוב אל תוך האינסוף של 

]...[ מזמור הקינה  ]...[ הקינה היא לשירה מה שהמוות הוא לחיים.  השתיקה. 

גישה, שבו  בלא  אל עולם  מוצא  בו  משיק לסדר המיתולוגי. המיתוס מחפש 

אפשר להיות או לא להיות - עולם שאליו, מנצח־נצחים, איש לא הגיע ביוצאו 

מעולם אחר. בעולם זה מתפוגג הקסם המיתולוגי )שהיה אולי, במקור, קשור 

אליו( ומתנפץ על התופעה הלשונית חסרת התקדים של הגבול. מבנה הקינה 

הורס את אפשרות הבלטתה של המאגיה הטמונה בה, בהמירו אותה לקסם.29 

 Gershom Scholem, Sur Jonas, la lamentation et le Judaïsme, traduit de l’allemand par Marc de  29
Launay (Paris: Bayard, 2007)i; תרגום מצרפתית: אבנר להב.
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ציון, לעולמים שאנטי
הרהורים על חזון הגאולה של ז׳וזף דדון:

אל־קבץ עמו מעולם של דימויים והארה

פרק ראשון: היזכרות

נובל לספרות לשנת 2002,  זוכה פרס  נולד1 מנסה אימרה קרטש,  לילד שלא  קדיש  בספרו 

פנימית,  וזרות  גלות  של  במצבים  על–אנושיים,  במצבים  האנושית  השרידות  את  להסביר 

ויוצר מתוכו  במצבים של חרדה אנושית עמוקה שבשלה ובגללה מתעלה האדם מעל עצמו 

־ חיים:

ואת  תוכנן  את  הטבעי,  מצבן  את  המלים  מאבדות  מסוימת  בטמפרטורה 

משמעותן. הן נכחדות, חד וחלק. כך שבהיותן במצב של גזים רק המעשים. אך 

ורק המעשים מוכיחים נטייה למוצקות. 

ואמנם מקריאת הדברים ולאחר הנהון של הסכמה עמם, עולות התהיות: וכי מה לו לכתוב 

אלמלא דעת הדיו בקצה הקולמוס, ומה לו לצייר אלמלא זיכרון הצבע במכחולו, ומה לו לצלם 

לא  אם  ולקולנוען ־  ומשקל?  נפח  בגוף  מגולמת  חבויה  נפש  הדימוי המאתגר של  אלמלא 

כל אלו ביחד, שהרי היזכרות היא דעת ־ אידיאה עליונה וחירות לנבור בתבניות לאומיות 

ופרטיות במעגלים חופפים של עכשיו ואז, היום ואתמול ־ אש אדמה וחול. הרבה חול. 

שאנטי

חול נגבי ־ אדמת לס כבויה מצמחת בדלילות שער ערווה דליל של זיקנה, נעורים כבויים, 

־  ולאחסן  להכיל  גיאומטריים  בשיכונים  אנוסה  לס  אדמת  כבושה.  מיניות  או  אין–אונות 

אימרה קרטש, קדיש לילד שלא נולד. תרגום מהונגרית איתמר יעוז–קסט. )תל אביב: המעורר. 2002(, עמוד 41.   1
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זו שמי  ־  היא עקשנית  לס שרוטה, שהרי  נתלש מעליה. אדמת  הוורוד  כאידרה שבשרה 

המטר לא יחלחלו, ולו לרגע שלוליות שיולידו חיים שימותו באש השמש הצרובה ־ שתבוא 

בעקבות הקשת בענן. 

והוא לוכד אותן ברשתו: כיבוש הקרקע, כיבוש  אצל דדון, הטבע מחולל את הסצנות 

העבודה, כיבוש חומר, גוף, צורה, דעת ־ שהרי היזכרות היא דעת: על דעת המקום על דעת 

הכבוד על דעת האני על דעת הידיעה ־ מהיכן באת ולאן אתה הולך. אופקים. 

ציון
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פרק שני: ההייתה או חלמתי חלום?

סרטיו של ג‘וזף דדון, ציון, עולמים ושאנטי, אוחזין בכוחה של התמונה לקרוע פיסות זיכרון 

היופי  אידיאל  של  ההזוי  השקר  עולם  התאוותני,  החולין  עולם  והביצתי,  הרדוד  מעולמנו 

המערבי ־ אל יופי המזרח הקורא לאומה לקום מן השכול ולצעוד קדימה בבולוורד האליזה 

ומשם אל היכל הקולוניאליזם העולמי ־ אל תוך קרביה המסואבים של אירופה הלבנה ־ 

מוזיאון הלובר בפריז.

על אדמה זו הוא מציג פיסות דעת מוסחת )מלשון מגלה טפח ומכסה שתיים( מן הנסתר 

והגלוי בעולמנו, ערי מסכנות עלובות בפאתי עולם קוממיות ־ קול קורא במדבר: “עולם ישן 

עד הייסוד נחריבה”. מנבכי צפון אפריקה ודרום צרפת עולה בת–קולו של דדון כרוצה לומר 

ב“נוסח אחיד”:2 “נבנה ארצנו, ארץ מולדת, כי לנו לנו ארץ זו.”3 קול הכאוס המלווה בשופרות, 

נהימות ונביחות, הוא קולה של הקמה בשדה הפראי ־ של שכונות השאנטי )זו שנועדה לנו 

באוגנדה ־ ואם לאוגנדה לא הגענו אזי אוגנדה ושכונות השאנטי של דרום אפריקה הגיעו עד 

ן  ו י אלינו האוגנדית?!(. “אייכה ישראל?”, שואל דדון ומציץ אל מעבר לכתפו, מחפש את צ

ההריונית ־ על גדות הגאולה הבוכייה זרזיפי מים חיים: מצווה עליה ללדת בצער בנים.

הטרילוגיה הקולנועית של דדון נובעת ושופעת מתוך באר המים הקדומה של הוד מלכות 

ישראל ־ זוהי מלכות דנן מקדמה צפונה ונגבה ־ מלכות אסיה ואגן הים התיכון: מלכות 

ברואת אל, וימיה כימי האדם ־ בנויה מעפר ומים. 

מלכה נקבית צמוקה בענוות כאב אהבתה, נשית ופורייה ־ כעשתורת, הרה )אשת זאוס( 

ומרים הקדושה: אם הרה הנושאת ברחמה את הבן המחזורי המת והקם לתחייה ־ העולה 

בצה“ל נהוג להתפלל בנוסח אחיד המשותף לעדות המזרח ולעדות אשכנז. את הנוסח ה“ישראלי” האחיד כונן   2
ציבור  ליצור תפילה אחידה עבור  הייתה  גורן כאשר היה הרב הראשי של צה“ל. מטרת הנוסח  בשעתו הרב 
החיילים שנותרו מאחור וקיימו את התפילות והחגים בבסיסי הצבא ברחבי הארץ. דדון אינו מתעקש להיצמד 
לסטריאוטיפים עדתיים, להיפך: בעבודתו הוא מחפש את המכנה המשותף הרחב של העם הישראלי של ימינו 
באמצעות העבר ההיסטורי המפואר, עבר שבו לא נעשתה אבחנה מבדלת ומפלה בין מזרח למערב, אלא הבחנה 

הפוכה, מלכדת, שהצהירה בריש גלי: “כולנו יהודים!”.
לארץ.  הביל“ויים  ראשוני  של  לקרקע  עלייתם  עם  המאה  בתחילת  נכתבו  להלן,  שיובאו  כפי  השיר  מילות   3
מילות השיר נוכסו לשיח הציוני של בוני הארץ ה“אשכנזים”. ביצירתו מנכס דדון בחזרה את מילות השיר לעם 
ישראל כולו ־ בונה המולדת המתחדשת, ובכך מטשטש את הגבול המלאכותי בין “בוני הארץ” ־ בני העליות 
הראשונות, לבין ה“עולים החדשים” מארצות המזרח שהגיעו לארץ בשנות החמישים ונטען עליהם שקיבלו את 
” מאת: לוינסון / ביק: “נבנה ארצנו, ארץ מולדת, כי לנו לנו  ו נ צ ר א ה  נ ב נ הארץ על “מגש של כסף”. “
ארץ זאת. נבנה ארצנו, ארץ מולדת,זה צו דמנו, זה צו הדורות. נבנה ארצנו על אף כל מחריבנו, נבנה ארצנו 
בכוח רצוננו. קץ עבדות ממארת, אש חירות בוערת, הוד תקווה מזהרת, בנו יסעיר הדם. צבאי חירות, קוממיות, 

נצעד בעוז לקראת שחרור העם!” 
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לעולה, זה שדמו ירתח ויותך בדמי ימיה, ויצו לה בקול אביו: “בדמייך חיי!” ו“הקול הוא קול 

יעקב והידיים ידי עשיו” ־ ישראל וישמעאל. 

זה לברכה וזה לכירה. 

זה לחיים יציבים וזה לנוד ולתור את הארץ

ולשניהם האם הבוכייה: 

לזה בורא דדון את הגר ־ האם המשרתת ורועת הצאן, ולזה את רחל האדונית, אחת מארבע 

האמהות, שבירה, בוכייה ומדממת על מריצה ־ ומסביבה “יהום הסער” ־ אסון בניה המתים.

לזה האישה המועדפת, ולזה הבן שיכול היה להיות “ראי רחל ראי, ראי ריבון עולם, הם 

שבו לגבולם”, אומר ומתיר לה להניף את דגל האבלות מעל ראשה, דגל הפסים שרק עין 

הנמצאת במערב ולבה במזרח, תוכל לזהותם. 

פרק שלישי: גבול

איזהו הגבול שאורכו יתאם למרחב הנפש האנושי? שואל דדון בעולמים, ועונה מנהמת לבו 

בעולם השאנטי. הוא מקפיא את מושג הגבול בצילומי קדושה וחול. הגבול שלו הוא אינסופי 

בהגדרותיו:

 הגבול הוא ספר, הגבול הוא אדם, הגבול הוא עומק שורשיו של אדם, גם אם גזעו עלוב 

וגדוע כמתאר אופקיה של אופקים, וקומתו כקומת הגמל הלועס חצירו בנחת, וקולו כקול 

יבבת התנים המיוחמים בלילות האביב של אפריל.

 זה המקום וזו הארץ ־ “אין לו ארץ אחרת”.

פניה, קמטיה  ולא במתאר צלקות  האסתטיקה של האדמה היא בגבשושית מקורותיה 

ובדיה הבלויים. ומה לה לאישה נשיותה? והרי באדמתה התחוחה טמון נוף הזיכרון היהודי, 

נוף ההיזכרות ־ והרי ההיזכרות, על פי דדון, היא דעת!

כבלי העבדות בציון )שחור–לבן( הם גם כבלי הזיכרון והשכחה, גבול הזיכרון האנושי, 

הזיכרון התנ“כי, חזון הציווי: והגדת לבניך למען יאריכון ימיך )ידעון בניך(.

אצל דדון, נחלת אבות גלומה בגוף נשי ותמיר. 

זו אלקבץ ההולכת בנחלת  זו ־ “ציון”: שהאל קיבץ איבריה מכל כנפות תבל;   היא 

אבותיה: מנשה ישראל ויהודה, פורצת ורבה בגלות מרצון בארץ גושן השדודה מפירמידות 

פיתום ורעמסס, עשוקה בגלות אשור האיומה, ונהי ובכי על נהרות בבל מדיי ופרס.
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הנה תהלך לה מקצות איראן והודו ועד לכוש, מסופוטמיה וערב. הנה תהלך בתוך נכסים 

שדודים, נכסים גנובים של תרבויות דוממות כשעוונית שולחן, לקשט בהן קומות כבושות 

בקיתונה של אירופה ־ אותה אירופה שאת יהודיה כבר לא תלמד כלום! ולא בכדי, ולא 

בבכי, ולא בנהי נהלך בה: כי אם בגאווה, כדמותה של ציון בת המזרח ההולכת ברחובותיה, 

לא עוד מבקשת מחסה מפני צר ורשע. 

והיא בתוכם ־ קיבוץ גלויות: תיירת בגלות זיכרונותיה, אוד ניצל גא : מלכות ישראל 

מהלכת בהן חיה! חורצת לשון כידונים, מדגלת את נסה אל על, לשמים ־ בואכה ישראל. 

להתראות צרפת! להתראות עולם!

“הלאה!”, קורא דדון בינות לקירות הכבושים ולוחות החומר המצוירים. “הלאה!”, קורא 

היא  ־  הנאורות  הנאור”.  “העולם  שתיקת  את  העוטפות  השקר  קליפות  את  ומסיר  דדון 

לנו! מאיתנו היא באה ומאיתנו נלקחה ־ הנה ציון מהלכת בינותכם, מזכירה לכם, מעידה 

בפניכם מוכיחה.

 ואנו, בני ישראל הקדומים ביצירותיו של דדון, נחזור אחריו כבתפילה:

שלנו היא ציון ולנצח נסעור באהבתה, גם כשהייתה לזונה קריה נאמנה וגם כשהייתה 

לתמה ובבת העין ־ “כי לנו לנו ארץ זאת!” 

וייראו הגווילים על קירות בית הנכאות הצרפתי וייהגו ביחד ־ אכן: 

משם באת ־ מן העפר, ואל העפר תשובי. כי ציון לעולמים שאנטי.
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עולמים

מעלה–מעלה  המתחקה  מלטפת,  רכה,  מצלמה  תנועת  מציגה  עולמים  של  הפתיחה  סצנת 

אחר קוץ מפואר. לאחר מכן נפרשים דפי מחברת אישית, כתובים בכתב יד, אריג שמלה 

לבן הנופל ברכות על גופה של דמות נשית, וברקע פסקול של נהמות חייתיות. הפסוקים 

התנ“כיים על “בן סורר ומורה” מושמעים בקולו של דדון. הוא מוטל עירום בטבע, נגרר 

בכוח. כקוביות דומינו “קורסים” עלינו ריבועי הצלולואיד, השוטפים בזה אחר זה.

מול  אל  ולפיענוח  לקריאה  דדון  של  ה“שערורייתית”  הפילמוגרפיה  ניתנת  לטענתי, 

שתי מערכות צירי תוכן: אישיות–פרטיות וציבוריות–לאומיות. שני הצירים הללו חוצים זה 

את זה בקווי אורך מגדריים ובקווי רוחב אתניים–צבעיים. כך מתקבלת מטריצה מורכבת, 

שלא נעדר ממנה גם מרכיב רלגיוזי טרנסנדנטי עמוק. ההתכה האינטגרטיבית שדדון מצליח 

ליצור בין האינטימי הכמוס ביותר לבין הפרהסיה הפוליטית הרחבה, מעידה על יכולותיו 

המרשימות כאמן פלסטי, כקולנוען עכשווי. במישור האישי, מבכה דדון את נטייתו המינית. 

זוהי למעשה “עבודת אבל”, קינה על כישלונו להשתלב בתוך הסדר החברתי ההטרוסקסואלי 

המנרמל, המנתב את האנרגיה הליבידינאלית הפורצת “לכל עבר” ליעד טלאולוגי מובחן, 

חריג  היהודי  התיאולוגי  בשיח  המהווה  ההומוסקסואליות,  הנגדי.  המין  בן  רדוקציוניסטי: 

בלתי נסבל, מכניסה את הסובייקט החד–פעמי, האישי, הייחודי, ז‘וז‘ף דדון, מי שגדל וחונך 

בישיבה חרדית, למשבצת של “בן סורר ומורה”, מי שנידון לסקילה פומבית בכיכר העיר. 

אולם דדון זועק כנגד המיקום הסמבולי שנכפה עליו. הלא הוא הוא הקורבן האולטימטיבי, 

הוא האיל הנשחט המצוי בסרט, הוא הצלוב בעל זר הקוצים. רפרטואר אטריבוטים שלם 

מסמן את היותו “שחור” )קרי: מזוהם, טמא ואפל( ו“לבן” )קרי: טהור תמים וזך( בו–זמנית: 

המסכה השחורה שהוא עוטה על פניו לעומת שמלת הכלה הלבנה שהוא לובש, החלב הלבן 

שהוא מצטט מן התלמוד, אל מול האדמה השחורה שהוא מתפלש בה, הבצק הלבן העוטף 

את גופו, אל מול מכנסיו השחורים ונעליו השחורות המסמנות את המוות. דדון נאבק בכל 
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כוחו בהיגיון החסלני שכמו נכפה עליו, בקרימינליזציה של האקט המיני ההומוסקסואלי. 

ומדגיש את ה“לובן הבוהק” המצוי בה. עירומו  הוא מצטלם בסדום, “עיר חטאי הבשר”, 

ז‘אנה  ז‘אן  וצעקותיו הן תחנונים. רוחו של  בשדה סרפדים דוקרניים מכמיר לב. נהמותיו 

כמו מרחפת מעל. 

עולמים

בו–זמנית, מצליח עולמים לגולל נרטיב אחר לגמרי, כללי–לאומי. למעשה מצליח עולמים 

לנסח, בחיבור מדהים ו“בלתי אפשרי” ממש, באסתטיקה “פרועה” ו“טרנסגרסיבית”, את 

“הקינה הגדולה על ישראל”, במלאות לה שישים שנה. ישראל של דדון עומדת בשקילות 
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סמבולית לסדום, לקוץ, לחטאי בשר ורוח, לרוע. “כנסת ישראל” של דדון הועברה חילון 

הדמוני,  כוחו  בידי  נשלטת  התיאולוגית,  הגנוסטיקה  אל  נפלה  מוסרית,  והשחתה  רדיקלי 

האפל והנורא של הדמיורגוס. היא אינה כלה ראויה לאלוהיה מחד, וגם אינה מפגן טכנולוגי 

שעה,  שעה  יום,  שיום  ורוחנית,  פיזית  שממה  צייה,  מדבר  היא  מאידך.  קר–אך–מרשים, 

מתחולללת בה הוצאה להורג של החפים מפשע )בכסיות ורודות, על פי דדון(. ישראל של 

דדון היא “ישראל השחורה”, זו שאיננו רוצים לראות, ישראל הטובלת בסחי, מיאוס ועוול. 

והחזזית,  הטחב  מכוסי  המתפוררים,  הקירות  ותקריבי  דדון  של  מגופו  המטפטף  הדם 

מונומנטים  חאקי,  בצבעי  צבא  בגדי  המוכרת:  הישראלית  האיקונוגרפיה  לצד  מצויים 

ועד  לחיילים  הזיכרון  מאנדרטאות  ־  והמצבות  האנדרטאות  אין–ספור  את  המהדהדים 

ל“בקעת הקהילות” ב“יד ושם”, בליל חסר צורה המהדהד כולו מוות. המוות עצמו, בגילומו 

המנסה להיות מפואר ומתוך כך מנכיח את חקיינותו הזולה, מצוי בתמונות המסיימות את 

הסרט. גוף הנדמה לגופה עטופה קטיפה אדומה, מוטל במבוך של צינורות כמוות שאין לו 

בעלים, כגילום מעורר אימה של “קברי צדיקים”. ילדה הנדמית כמטורפת, מפגרת ומשוגעת 

גם יחד )בגילומה של הזמרת והשחקנית ריף כהן הנפלאה( מגלגלת עיניה לעברנו. ובכך 

נחתם הסרט, בזיווג נקרופילי זה, בין המת האדום לילדה החולה, בין הטירוף לזוועה. יכולתן 

של התמונות לדבר אלינו כך, באיקונוגרפיה בוטה ובלתי מתפשרת, מעלות על הדעת את 

מושג ה“בזות” של ז‘וליה קריסטבה.

כך פותחת קריסטבה את ספרה כוחות האימה - מסה על הבזות: “יש בבזות אחת מאותן 

התקוממויות אלימות ועמומות של האדם כנגד מה שמאיים עליו, ושנדמה לו שמקורו בחוץ 

או בתוך מוגזם כלשהו, מוטל לצד האפשרי, הנסבל, הניתן למחשבה. זה כאן, קרוב מאוד 

אך בלתי ניתן להטמעה. זה משדל, טורד, ומרתק ]...[ מפוחד, הוא מפנה את גבו. נגעל, הוא 

דוחה. מוחלטות כלשהי מגנה עליו מפני החרפה, והוא גאה בה, נאחז בה. אך בה בעת, בכל 

ומגונה  מפתה  אחר,  מקום  אל  נמשכים  הזה,  הניתור  הזאת,  ההתכווצות  הזה,  הפרץ  זאת, 

במידה שווה. ללא לאות, כבומרנג סורר, קוטב של קריאה ושל דחייה שם את מי שנשלט על 

ידו מחוצה לו, פשוטו כמשמעו.” )תל אביב: רסלינג, 2004. עמוד 7(. 

דומה כי אין מתאים ממילים אלו כדי ליצור את חיתום הרשימה.
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מוזיאון פתח תקוה, אוצרת: דרורית גור אריה
תאריכים: עד ה- 12 בינואר 2008

אודיה כהן רז

דדון.  ג'וזף  האמן  של  סרטים  טרילוגיית  מציג  תיקווה  פתח  מוזיאון 
דדון צלם, אמן וידיאו ובמאי עוסק בשנים האחרונות בעיקר במדיום 
הקולנועי. הטרילוגיה מציגה את: עולמים )2000-2003(, שאנטי )-2005
2006(, וציון )2002 – 2007(. היצירה ציון, בכיכובה של רונית אלקבץ 
משני  מורכבת  לקרואה,  כריסטיאן  של  בעיצובו  בבגדים  הלבושה 
דק',   12 באורך  בשחור לבן  קצר  סרט  הכותרת:  אותה  תחת  סרטים 
שהוקרן בשנת 2006 במוזיאון הלובר, וסרט ארוך בצבע )שעה( המוצג 
בתערוכה בבכורה עולמית. היצירה הארוכה צולמה באופקים, תקוע, 
היצירה הקצרה מציגה מספר מהקטעים  הלובר.  ירושלים ובמוזיאון 

שצולמו במוזיאון הלובר בלבד. 
את היצירה הארוכה בצבע, מתארת האוצרת כמערכת הדימויים 
אלקבץ:  רונית  של  בדמותה  ירושלים  את  אלגורי  באופן  המציגה 
חבולה,  אותה  הותירו  ההיסטוריה  ואירועי  הזמן  בראי  "ירושלים 
של  ההישרדות  אסטרטגיית  את  מתאר  הסרט  ומושפלת.  שפופה 
יהודה  בראשית, מדבר  נופי  היהודית,  לתקומה. ההיסטוריה  עד  ציון 
והנגב, מראות העיירה אופקים – מקבלים מימד חדש של כוח ועוצמה 
במיצג  המנוסח  תרבותי  פוליטי  באקט  לשיאם  המגיעים  הצהרתית 
הממסד  של  לבו  ולב  כוח  בעל  מוסד   – הלובר  במוזיאון  המתקיים 
התרבותי המערבי". הסרט הקצר מתמקד רק במוזיאון הלובר כאמור, 
במה שמכנה האוצרת:"חדירה לקודש הקודשים של המערב – מוזיאון 
הלבאנט  באגף  וצפנים.  קודים  שינוי  של  אקט  מתחולל  בו  הלובר, 
נעדרים שרידי עברה  המוקדש לשימור אמנות המזרח הקרוב, ממנו 
של  בעיצובו  מלכותית  בשמלה  אלקבץ-ציון  מתהלכת  התנכ"יים, 

כריסטיאן לקרואה ומכריזה בנוכחותה על מהלך של תיקון וריפוי". 
החיבור  הינו  התערוכה  של  המשיכה  מגורמי  אחד  כי  ספק  אין 



המסקרן בין הערכים האסטטיים והתרבותיים אותם מספקים חללי 
הארוך   – הסרטים  בשני  בצפייה  האמן.  של  אמירתו  לבין  המוזיאון, 
בבחירות  גורם מכריע  הינו  כי החלל הענק רב ההוד  עולה   - והקצר 
על  כי  מעיד  מרחוק  צילומים  ריבוי  צילום.  מרחקי  כגון  הסגנוניות 
היענות לעצם הבחירה לצלם במוזיאון, במילים אחרות- החלל מכתיב 
היא  אף  מכתיבה  נוספת  בחירה  זאת,  עם  המצלמה.  העמדת  את 
החלטות סגנוניות, והיא גילום דמותה של ציון על ידי השחקנית רונית 
אלקבץ. שחקניות אשר להן כריזמה ונוכחות רבת עוצמה כשל אלקבץ 
המרהיבות  השמלות  של  העיצוב  ואילו  מקרוב.  צילומים  מכתיבות 
כיצד  גדול.  בינוני  ממרחק  צילומים  מזמינות  לקרואה  של  בעיצובו 
הנוצרת  החוויה  מה  אלה?  צילום  מרחקי  בין  ציון  היצירה  מתמרנת 

ומה המטרה לשילוב ייחודי זה?
בהקדמה לתערוכה מצויין כי :"דדון הוא הבמאי הישראלי הראשון 
כתליו".  בין  לצלם  לו  ואפשר  פעולה  עמו  שיתף  הלובר  שמוזיאון 
הבמאי  של  ביקורו  הינו  ציון,  היצירה  שמאחורי  הסיפור  תחילת 
במוזיאון הלובר לפני מספר שנים אשר היווה גורם משפיע על הרצון 
לנסח עמדה ולהביע מחאה ביחס להיעדרותה של התרבות היהודית 
מהאגף המוקדש לתרבויות הלבאנט. דדון מציין במפורש בשיחה עמו 
למשל.  שני  בית  מתקופת  יצירות  להיעדר  אינה  במחאה  כוונתו  כי 
את  מייצגים  אינם  מהתקופה  תבליטים  או  הארכיטקטורה  מבחינתו 
ובמילה,  בקונספט  עבורו  מגולמת  בפירוש  אשר  היהודית  התרבות 
זאת בהתאמה לכינוי "עם הספר". הייצוג בלט בהיעדרו דווקא במאגר 
בו  אשר  למבקריו,  הלובר  מוזיאון  מספק  אשר  הממוחשב  המידע 
אלה  בתקופות  היהודי  העם  הקדומים,  המזרח  עמי  של  בכרוניקה 
עברו  את  ייצגו  אשר  יצירות  בנמצא  אין  אם  גם  כלל.  מאוזכר  אינו 
המפואר של העם היהודי, הדבר עדיין אינו מצדיק היעדר מהכרוניקה 
לממסד  מסוכם  ערך  דדון  עבור  מייצג  הלובר  מוזיאון  התקופה.  של 
של כוח אשר מספר סיפור של תרבות ואמנות מערבית אשר מנכסת 
התקופה  זו  הקולניאלזים.  של  בתקופה  המזרח  תרבויות  את  אליה 
ההרמיטאז'  מוזיאון  כגון  למרכזים  מהמזרח  הובאו  יצירות רבות  בה 
מוזיאון  באנגליה.  הבריטי  והמוזיאון  בצרפת  הלובר  מוזיאון  ברוסיה, 
שני המרכזים  בין  בדיוק  דדון ממוקם גיאוגרפית  לדברי  הלובר אשר 



והמזרח  בין המערב  הדיאלוג  סוגיית  אותו לבחון את  האחרים משך 
כיום על בסיס היעדר ונוכחות. 

קל לזהות את תפקידו של מוזיאון הלובר כפי שנאמר כמוסד בעל 
כוח, בהקשר לאמנות הפלסטית, אולם נשאלת השאלה מה תפקידו 

כשהוא משובץ בסרט קולנוע?
שבהם  האחרון  סרטים.  למספר  כאתר  שימש  הלובר  מוזיאון 
האוורד,  )רון  וינצ'י  דה  צופן  הקופות  שובר  היה  מכולם  והמסחרי 
2006(. הידוע שבהם לאוהבי ומבקרי הקולנוע הוא חבורה נפרדת )ז'אן 
לוק גודאר, 1964( . בסרט מתייחס גודאר לסרט אילם - הנשיקה )זאק 
הנשיקה נראית קבוצה  פיידה, 1929( בכיכובה של גרטה גרבו. בסרט 
אצל  הלובר.  במוזיאון  המדריך  אחר  רצים  נשימה  חסרי  תיירים  של 
גודאר, שלושת הצעירים המחכים ללילה על מנת לבצע שוד, הורגים 
לחציית  לדבריהם  האמריקאי  השיא  את  לשבור  בניסיונם  הזמן  את 
מוזיאון הלובר )אם תרצו לדעת מה הוא השיא, צפו סרט ותופתעו...(. 
הם  שניות.  בשתי  יותר  מהר  זאת  שעשו  לגלות  שמחים  רצים,  הם 
חולפים במהירות ב"גלריה הגדולה" כשהמצלמה מתעכבת על ציורו 
אשר  ציור   .)1784( ההוראטים  האחים  שבועת  דוויד  לואי  ז'אק-  של 
מסמל את רגע האחווה העליז בין השלושה )ועם זאת שונה באווירתו 
החמורה(. לסצנה זו מתייחס ברטולוצ'י בסרטו החולמים )2004(. כאן 
צעיר  של  בקולנוע  מבקיאותו  מתלהבים  מפריז  תאומים  ואחות  אח 
אמריקאי ומחליטים כי המבחן לידידותם האמיצה על בסיס האהבה 
לקולנוע הוא לשבור את השיא של הצעירים בחבורה נפרדת של גודאר. 
האמריקאי חושש שאם יתפשו, הוא יפגע משום שהוא זר, אמריקאי- 
בניגוד להם, פריזאים מלידה, ולכן הוא מנסה להניע אותם מכך. הם 
הצליחו מבלי להיתפש  נפרדת  כי הצעירים בחבורה  מתריסים בפניו 
והוא עונה: "אבל זה סרט!". הוא נענה להם לבסוף והם אכן מצליחים 
מדויק  שיחזור  תוך  ריצתם  את  מראה  ברטולוצ'י  השיא.  את  לשבור 
של עמדות הצילום ותנועות המצלמה, כולל ההתעכבות על ציורו של 
גודאר.  הוא משלב את הקטעים המקבילים מסרטו של  בנוסף  דויד. 
בקצב:  קוראים  הם  מהמוזיאון  ומתנשפים  מנצחים  יוצאים  בעודם 
"אחד משלנו... אחד משלנו..." וברטולוצי' משלב הפעם חלקים מסרטו 
של טוד בראוניג .פריקים)1932( בו חבורת גמדים ונכים, יצורי קרקס 



מבעיתים שרים: "אחד משלנו... אחד משלנו....".
להיכל  הסבה  שעבר  מפואר  ארמון  הלובר,  מוזיאון  כי  מסתמן 
של  בסרטו  מחאה.  לאתר  בסרטים  הופך  האמנות  של  ההיסטוריה 
שיקיר  כפי  המבוצע  והתרסה  בוז  של  אקט  מבטאת  הריצה  גודאר, 
אלקריב1 מציין בכותבו על הסרט: "במקדש הפוחלצים של האמנות 
הדחויים.  על  גם  בתורו  מצביע  הלובר  מוזיאון  זאת  עם  המערבית". 
דוחה  והדומם  המאסיבי  המוסד  את  מראה  גודאר  השישים,  בשנות 
באדישותו את הצעירים הרצים בקלילות כאשר לשמחתם זוהר מרדני. 
ברטולוצ'י  השישים,  שנות  אל  לאחור  במבט  האלפיים,  בשנות  ואילו 
בחולמים  מדגיש כי החבורה המרדנית בסרטו היא בעצם חבורה של 

דחויים הסבורים שלהם הכוח לאמץ או לדחות את הזר והשונה. 
ההקשר  בספטמבר  ה-11  שאחרי  "בעולם  כי  מציין  אלקריב 
כך  היו רצים  השתנה: הצופה המודרני חושב לעצמו שאם השלושה 
החבורה  מיד.  בהם  יורים  היו  הביטחון  אנשי  היום,  הלובר  במוזיאון 
הנפרדת של האלף השלישי נקראת "אל קאיידה" וה"אחר" החדש הוא 
ברוב המקרים צעיר מוסלמי נושא מטען נפץ ולא סטודנט אירופאי" או 

בהקשר של מאמר זה -  ציון האבלה. 
על רקע זה, היצירה ציון מצהירה על עצמה כחלק מהדיון על יחסים 
בין תרבויות. יחסים שבבסיסם הדחייה ההיסטורית הטראומטית של 
להסתגל  התקשו  מאירופה  הפליטים  אירופה.  יהדות  את  אירופה 
הסתגלותם  בארץ.  שררו  אשר  תיכוני(  הים  לאקלים  כולל   ( לתנאים 
ותרבויות  המזרח  אל  אחד  מצד  במשיכה  השאר  בין  כרוכה  הייתה 
חוסר  תלישות,  תחושת  ומאידך  הארץ,  את  המקיפות  ערב  ארצות 
התאמה, ותחושת נידחות. בנוסף, היהודים יוצאי ארצות ערב )עדות 
אירופה  יוצאי  היהודים  של  ההגמוניה  בידי  דחויים  הפכו  המזרח( 
היהודי  העם  של  ההיסטוריה  הוא  כאן  שהקשרו  זה,  בשיח  בארץ. 
שאינה מאוזכרת במוזיאון הלובר - דדון שמוצאו מהעיר ניס בצרפת 
מחבר בין החלל של מוזיאון הלובר, בין נוכחותה של שחקנית "כוכבת" 
כרונית אלקבץ שמוצאה ממרוקו, לבין העיצוב של שמלותיה בסרט 

1  יקיר אלקריב, מבקר קולנוע בעיתון תל – אביב בכתבה על הסרט החולמים מתאריך 
23.04.04



בידי מעצב אופנת העילית הצרפתי כריסטיאן לקרואה. דדון מסביר 
משלב  לקרואה  כי  האישית  מתחושתו  נבעה  לקרואה  אל  הפניה  כי 
את המזרח והמערב בעיצוביו באופן הרמוני מושלם. על בסיס השיח 
הפוליטי המוכר על יחסי הכוח בין מזרח ומערב מעניין לבחון את מושג 
ישראלי באתר  כאמן  דדון,  בבחירתו הקולנועית של  הנידחות/דחייה 
כגון מוזיאון הלובר. לשם כך נפריד לצורך הדיון בין הסרט הארוך לקצר 

המרכיבים את היצירה ציון.
בסרט הארוך, אין ספק כי ההנגדה אשר נוצרת בין האתרים אשר 
צולמו בישראל, לבין אלה אשר צולמו במוזיאון מנסחת באופן סכמטי 
מערב  לבין  בראשיתיות(  עוני,  צחיח,  )טבע  מזרח  בין  דיכוטומיה 
בצילום  תלותו  על  מכריז  הסרט  דקדנס(.   עושר,  מסוגננת,  )תרבות 
של ה"מקום" ובכך מספק את הדרישה האילמת לייצוג תרבותי אשר 
הלובר.  מוזיאון  מספק  אותה  אשר  הרשמית  בכרוניקה  נעדר  כאמור 
כיוון שהמרחב הגיאוגרפי לא אוזכר ביחס לעבר, הרי שצילומו בהווה 
הוא מבחינת תזכורת לכך. הצילומים של הנוף בציון )היצירה הגדולה( 
מאופיינים כצילומי טבע צחיח ומזכירים נוף קדום שאולי לא השתנה 
הרבה באלפיים שנה האחרונות מבחינת מאפייניו הבסיסיים. כך, ההווה 
מכיל גם את העבר. החוליה המקשרת בין האתרים הגיאוגרפיים היא 
דמותה של אלקבץ. זיהוייה בכותרת היצירה כדמות אלגורית – כציון, 
מאיר הצורה משעשעת חיבור בין שתי תרבויות המספרות סיפור של 
מהפכה באמצעות אלגוריה חזותית. בצרפת, ציורו של אז'אן דלקרואה: 
החירות מובילה את העם )1830( מציג אלגוריה בדמות אישה חשופת 

ציון - אלקבץ  חזה המובילה את נס המהפכה הצרפתית. באלגוריה 
או שמלות  קרעים  לובשת  כשהיא  בישראל  באתרים שצולמו  נראית 
פשוטות ונראית לפעמים כרועה מקראית ולפעמים כאישה קשת יום 
בעיירת פיתוח. בתוך המוזיאון היא לובשת שלוש צורות. בתחילה היא 
דמות עטופה גלימה וצעיף שחורים, כאישה דתייה אבלה. לאחר מכן 
היא נגררת ומוכה כשהיא עירומה בתוך שק. היא עוברת מטמורפוזה 
לנגד עינינו בצילום מקרוב מאוד כשהיא מגיחה מהשק ולובשת שמלה 
מפוארת. בסיום, עטויה בשמלת המשי הירוקה עתירת המחשוף היא 
צועדת כשעל ראשה פנינים ויהלומים. כאן הדימוי שלה נע בין דמות 



עלמה מזרחית מציוריו של אבל פן לבין דיווה בתרבות הקאמפ2. כל 
עם  בהתאמה  ודרמה  פאתוס  מלאת  פשטות  זועק  ציון  של  עיצובה 

הפרסונה הקולנועית של רונית אלקבץ3. 
הלובר,  ממוזיאון  הצילומים  את  רק  כזכור  המציג  הקצר  בסרט 
האחד,  ומערב.  מזרח  יחסי  על  באמירה  מרכיבים  שני  נשמטים 
בתוך  הצילומים  הוא  השני  בארץ.  שצולמו  הנופים  של  ההיעדרות 
הקצרה  ביצירה  ציון.  של  והמטמורפוזה  הסבל  המתארים  המוזיאון 
המעבר נותר אניגמה לא מוסברת כאשר רק מספר צילומים מרחוק 
ציון  נולדת  כך  אחר  ומייד  שק  בתוך  הנגררת  הדמות  את  מראים 

המהודרת ללא הסבר. 
הסרט  של  לקריאה  כבסיס  והניגוד  הדיכוטומיה  נעלמת  כאשר 
כמפתחות  האלגורית  והדמות  הלובר  מוזיאון  חללי  רק  נותרים 
לקריאה של היצירה. כאן מקפיד דדון לצלם בעיקר במרחקים גדולים. 
הבחירות  את  מכתיב  שהחלל  משום  מובנית  האסתטית  המשמעת 
ערכי  הארוכה.  כביצירה  המסע  של  ה"סיפור"  ולא  הצילום  במרחקי 
הפקה קולנועיים אשר במרכזם אתר צילום כמוזיאון הלובר מחייבים 
החלל.  של  והעוצמה  הגודל  בגלל  מאוד,  הרחוק  הצילום  מרחק  את 
מובנית   - מבקריו  את  המגמד  זה  עצום  בחלל  אלקבץ  נעה  כאשר 
מעולם  כאילו  שבה  וכעת  שנמחקה  לנוכחות  כאלגוריה  בה  הבחירה 

לא עזבה.  
אלקבץ  האם  ומערב,  מזרח  בין  הכוח  יחסי  על  שנאמר  כל  לאור   
בחלל  תלוש  הנראה  הסמלי  ה"אחר"  דמות  את  במשחקה  מגלמת 
המוזיאון או את דמותה של  מלכה הבאה לביקור תיירות המתבוננת 

פוזה  "להציג  Camper שמשמעה  )בסלנג(  הצרפתית  נובע מהמילה  קאמפ  המושג    2
מוגזמת". מילון אוקספורד, 1909 מגדיר את ה קאמפ כ:"מוגזם, תיאטרלי. בעל תכונות 
הוא  קאמפ  ה  להן".  משוייך  או  הומוסכסואלות  תכונות  בעל  הומוסכסואלי,  נשיות 
)סגנון( גישה אסטטית פוסט מודרנית שהופיעה בשנות השישים בארה"ב ושלפיה 
ניתן לזהות יופי אירוני אנין בתופעות אופנתיות אשר לוקות בחוסר טעם קיצוני או 
וכיעור. על ה קאמפ כתבה לראשונה סוזאן  בביטויים מובהקים של פרובינציאליות 

 . Notes on Camp:סונטאג ב1964 במאמרה
3  הפרסונה של אלקבץ ככזו מתעצבת בסרטים בכיכובה כגון: המיועד )1990(, שחור 
ידעיה,  )קרן  אור  )דובר קוסאשווילי 2001(,  חתונה מאוחרת  )שמואל הספרי 1994(, 
)עירן  התזמורת  ביקור  ולאחרונה-   ,)2005 אלקבץ  )שלומי  אישה  לך  ולקחת   ,)2004

קולירין 2007(.



היא משדרת שהיא  אולי  או  הקירות?  על  התלויות  ביצירות  בנימוס 
רואה את עצמה כיצירת אמנות בפני עצמה?

אלקבץ מצולמת בשלושה אתרים ומלבושים שונים. בתחילה נראה 
האגף המוקדש לעמי המזרח הקדומים שאינם קיימים עוד. מבין שני 
פסלים גדולי מימדים מתרבות אשור הקדומה נראית דמותה של ציון 
הדמות  שחור.  ענק  בד  דגל  נושאת  כשהיא  ארוכה  שחורה  בגלימה 
הריק  הגדול  בחלל  נעה במהירות  והיא  כאחד  ולוחמת  נראית אבלה 
שמקורן  ממחוות  כמורכב  המתפרש  מיצג  מבצעת  כשהיא  מאנשים 
ניגוד  מקרין  זה  חלק  אבלות.  ובמנהגי  עממיות  בהפגנות  בפולחנים, 
זיכרון  מצבות  לבין  כוח  ורבת  אבלה  דינאמית  אנושית  נוכחות  בין 
ענקיות דוממות המנציחות עוצמה שלטונית. החלל הבא הוא צומת 
בה עוברים כל התיירים במוזיאון. זו היא צומת המקשרת בין ה"גלריה 
ובה  כזכור(  וברטולוצ'י  גודאר  של  בסרטים  מצולמת  )אשר  הגדולה" 
מוצגת גם יצירתו של ז'אק-לואי דויד הכתרתם של נפוליאון וג'וזפין 
דה-וינצ'י  ליאונרדו  של  ליזה  המונה  מוצגת  בו  האולם  לבין   )1808(
בהמשך  שק.  בתוך  עירומה  נגררת  ציון  זה  באולם   -  )1503-1506(
כאשר  השופעת  המשי  שמלת  בתוך  בצעידה  מתאמנת  נראית  היא 
היהלומים והפנינים לראשה. היא נעה במלכותיות ב"גלריה הגדולה", 
לרגעים היא מתבוננת בקירות הגבוהים המקושטים בתמונות הענק 
המעוטרות מסגרות זהב, ולרגעים היא נראית קוראת בספר קטן ספק 
מרחוק  הצילומים  כי  להסיק  ניתן  מכאן  מתאבלת.  ספק  מתפללת 
דדון  זו  קצרה  ביצירה  אלקבץ.  של  נוכחותה  מעוצמת  גורעים  אינם 
שם  עולמים.  ביצירתו  אותו  שאפיינה  הקולנועית  מהשפה  מתרחק 
הוא נע בין מרחקי צילום רחוקים של נוף צחיח לבין מרחקים קרובים 
מאוד ותנועות מצלמה המתחקות אחר טקסטורות וחושפות בהדרגה 
דימויים מפתיעים. לאור הצלחתו של הסרט הקצר ציון השינוי בשפה 

הקולנועית מעורר עניין לגבי המשך דרכו.
כלל  )אשר  הסרט  לצילומי  הלובר  מוזיאון  שנתן  המיוחד  האישור 
ידי הקרנתו במוזיאון  בין השאר הקלות כלכליות( ואימוצו בחום על 
לאחרונה  הישראלי  הקולנוע  של  הצלחתו  לגבי  מחשבה  מעוררים 

ל"התקבל" ולייצג את ישראל בעולם המערבי.
ציון, לבין שני הסרטים  ניסיוני כגון  האם יש מין המשותף לסרט 



אשר זכו להכרה עולמית כגון בופור)יוסי סידר 2007( וביקור התזמורת 
)עירן קולירין 2007(? מה אם כך הגורם המשותף הקולנועי לסרט ציון 
עם סרט בז'אנר המלחמה האמריקאי כגון בופור לבין ביקור התזמורת 
צ'כים משנות השישים  ומזכיר סרטים  בסגנונו,  יותר  אירופאי  שהוא 
באינטימיות ובחוש ההומור המיוחד שלו? התשובה נמצאת בתחושת 
במדיום  הנידחות.  וסוגיית  הסרטים  שלושת  שמעבירים  המקום 

הקולנועי, בזכות הצילום ניתן לעצב ולייצג בעוצמה "מקום".
כל  מצולמים  כשהם  בלבנון  במוצב  החיילים  ממוקמים  בבופור 
הזמן על רקע הנופים ובתוך המבוך של הבונקר. בסיום, הם עוזבים 
והן  והעוין המתקיף אותם ללא הרף  ידי המקום הזר  דחויים, הן על 
בתחושתם כי הם הופקרו ונשכחו על ידי הדרגים הגבוהים הנעלמים 
של הצבא. בביקור התזמורת המקום הוא "שום מקום". עיירה נידחת 
איליה  הגיעו  המצרית  התזמורת  שחברי  התקווה"  "בית-  הנקראת 
בטעות במקום לפתח- תיקווה, כתוצאה משיבוש לשוני. המקום הוא 
וירטואלי במובנים מסוימים, כמו הפארק המרהיב שמתארת בדמיונה 
גבאי(  )ששון  התזמורת  מנצח  תאופיק,  עבור  אלקבץ(  )רונית  דינה 
יושבים על ספסל גלמוד בתוך רחבת אספלט דלה. הדמויות  כשהם 
לישות  תרבותית  מתחברות  והן  המזרח,  עדות  ילידי  הן  בעיירה 
המצרית באמצעות אנקדוטה מההיסטוריה של שנות השבעים בארץ. 
דינה מציינת שהייתה תקופה שביום שישי שכולם צפו בסרט המצרי 
ששודר אחר הצהריים. החיבור בין שתי הדמויות דרך הקולנוע כאן מובן 
משום שהקולנוע יוצר חיבור באמצעות רגש ותחושות. למשל, בסרט 
שואל הנער הלא מנוסה את הגבר המצרי בדיסקו- סקטים: "איך זה 
מרגיש לאהוב בחורה?" והאחרון עונה לו בדקלום פיוט בערבית. דינה 
שואלת את תאופיק: "איך זה מרגיש לנצח על תזמורת?" והוא עונה 
זה  "איך  אנו מגיעים לשאלה:  וכאן  במחוות תיאטרליות ללא מילים. 
מרגיש להיות ישראלי?" האם להיות ישראלי משמעו להרגיש דחוי? או 
להרגיש איך זה לדחות אחרים? ובחזרה לסרט ציון האמנותי, ניסיוני, 
יצירת אמנות/סרט  להיות  מרגיש  זה  "איך  לשאול:  לרצות  לי  הגורם 

ישראלי במוזיאון הלובר? 
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הציור.נםהאמונה,נםהקיום,נםרגע

לה־לצופהמסייעהואניסיוןולמורמיומן
משיך

$TS1$להמשיך$TS1$
$DN2$להמשיך$DN2$מאליו״.למובןמעבראלבמסעו

העבודותסדרתאתמציגהברסטדגנית
שהתייחסה80ה-משנותנם״לוך״חקירות

גו־גריהמסתורית.המפלצתשללמיתוס

לדשטיין
$TS1$גולדשטיין$TS1$

$DN2$גולדשטיין$DN2$וחפ־דימוייםשלסדרהמציג

צים

$TS1$וחפצים$TS1$

$DN2$וחפצים$DN2$פירותקטנים,בקבוקיםכפיות,כגון

ושיניים,משקפייםצעצועים,מפלסטיק,

טיפ־שלרקהבשכבהצובעהואשאותם

קס

$TS1$טיפקס$TS1$

$DN2$טיפקס$DN2$,מליםאותיות,מציירהואועליהלבן

ברינקרברקצילום:2014ורבנים",צדיקים"תמונותדדון,גיוזףיוסף

משמעות.טעוניודימוייםסימניםקבליות,
לדבריהיאאישי,יומןמעיןשהיאיצירתו,
״המא־עצמית,הגנהשלמנגנוןבלומנזון

פשר

$TS1$״המאפשר$TS1$

$DN2$״המאפשר$DN2$ולבטיומחשבותיועםלהתמודדלו
עמלנית,סיזיפיתבעבודההסתייעותתוך

שנים״.לאורךביומויוםעצמהעלהחוזרת

נקודותבאלפישטחיםממלאגולדשטיין

המייצרתרפטטיביתבתנועהרקווקררים

שלוכסוגכתפילהמריטטיבי,מצבמעין
שבמובניםלדעת״נוכחתימאגי.פולחן

רנ־צילוםמעיןהםבציוריהדימוייםרבים

טגן

$TS1$רנטגן$TS1$

$DN2$רנטגן$DN2$מספרבראשי״,פוסקהבלתיהרעששל

וחר־אימהמייצגים״הדימוייםגולדשטיין.

דות

$TS1$וחרדות$TS1$

$DN2$וחרדות$DN2$האישי״.מעולמי
משו־גרבוזיאירשלהציוריםבסדרת

לבים
$TS1$משולבים$TS1$

$DN2$משולבים$DN2$לצרהיסטורייםואירועיםזמנים
למיתוסיםהמתייחסיםלשונייםצירופים
לערביםבארץ,להתיישבותמקומיים,

סא־הבבאהיהדות.מתולדותולטיפוסים

לי,
$TS1$,סאלי$TS1$

$DN2$,סאלי$DN2$מלובביץ׳הרביהבעש״ט,חיים,החפץ
הכחלחלבקירמככביםאחריםורבנים
שחזורבתערוכה,רדוןז׳וזףיוסףשהציב

הקירלפניבאופקים.ילדותוביתסלוןשל

אמונהגהשעליההמקוריתהכורסהמונחת

צביבתמונתמעוטרשטיחועליהלשבת,

לכמיהה״כביטויהמושלגיםאירופהובגופי
כותבתמושגים״,בלתיקלאסייםלעולמות

חלומותלוכדיבתערוכה:עורבלומגזון.
וגםמנרלותגםשהםחטאב,ראפתשל

לפסלים,חללרישומישביןאובייקטים
המשחזרתירדןנוריתשלצילומיםוסדרת

מחנויותהתצוגהעמודישלהאסתטיקהאת

ובן־יהורהאלנבישברחובותהמזכרות

כץמיטלבתערוכה:משתתפיםעורבת״א.

משלי,רויתםבח,אביאטון,מאיהמינרבו,
שיש.וחןריבנאישונימשולם,אםי



אמנות
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מהאמנות הפלסטית�דיגיטלית של דורון רבינא 
ועד האג'נדה החתרנית�ביקורתית של יהושע 
סימון: 10 הדמויות שפרצו בשנים האחרונות 

לעולם האמנות והפכו לאושיות מובילות

אייקונים
אורי אלון
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שם: ז'וזף דדון
גיל: 36 

תחום: אמן חברתי וקולנוען
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שם: אמון יריב 
גיל: 37

תחום: צלם, גלריסט, אספן אמנות 
ובעליה של גלריה גורדון
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אמנות / אייקונים

שם: יהושע סימון
גיל: 33

תחום: אוצר, עורך 
ובמאי סרטים
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dog boy, יצירה של 
אמון יריב
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אופקים, 2010, 
וידיאו, ז�וזף דדון

מתוך התערוכה רנדריאדימה בלונדון, 2011�2010
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נקודת מבט עליזה על האמנות. מתוך: 
"The Small Utopia"

שם: בן הגרי
גיל: 31

תחום: אמן וידיאו ארט 
וראש מחלקת וידיאו ארט 
במדרשה לאמנות בית ברל
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מתוך תערוכת אינוורט
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2013, יפעה מבטח, תוסס במדבר, פלטפורמה, גליון 5, כתב עת לחינוך מוזאלי, מוזאון ישראל, ירושלים

http://www.imj.org.il/youthwing/magazine/?p=1494

שני בר און, הליכה למדבר, ערב רב 2012

http://erev-rav.com/archives/17561

דניאל ראוכוורגר, ביקור סטודיו אצל יוסף-ז’וזף דדון, הארץ, 2012

http://www.haaretz.co.il/gallery/art/studio/1.1710387

2012 ,קציעה אלון, מציאות מופקרת, ערב רב

http://erev-rav.com/archives/18302

2011 ,רחלי פרידמן, ז’וזף דדון בלב האופק, מעמול

/http://maamul.sapir.ac.il/2011/05/1187

בני ציפר, אופקים, חורבות וז’וזף דדון, הארץ, 2011

http://www.haaretz.co.il/1.1179716

2009 ,עמרי הרצוג, ההיפנוזה של הראשית, מארב

http://maarav.org.il/archive/?p=3609

2007 ,אביבה לורי, דדון בשער הניצחון, הארץ

http://www.haaretz.co.il/1.1454540
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