
קולנוע

 עם דימונה
בעלילה טוויסט

 שעלו הנשים של העשירים הנפש וחיי הריקודים תרבות
 מהמציאות חלק הם במדבר ונזרקו מקזבלנקה 50ה- בשנות

 התיעודי בסרט אביעד מיכל הבמאית שמציגה האלטרנטיבית
 על מספרת היא בשיחה השבוע. שיוקרן טוויסט'/ "דימונה
אותה שמטריפה האשכנזית ההתנשאות ועל שזילזלו הקולגות

טטרן איתי

 אמא הייתי אז ׳לאינסטינקט. זה לבד. ילד לגדל יודעת אמא ן ן

 את שמרוויחה אשה ואבא,
 גבר צריכה לא בכבוד, שלה הלחם

 אוכל ותיתן ותתלבש שתאכל כדי
הת המשפט את - שלה״ לילדים

 סולנז׳ אומרת הזה והעצמאי קיף
 מגיבורות אחת ,79ה- בת סרגה
 כשהיא טוויסט", "דימונה הסרט

 גידול עם התמודדה איך נשאלת
 מבעלה שהתגרשה אחרי ילדיה

סר שלושים. לה שמלאו לפני עוד
 בגיל ממרוקו לישראל שעלתה גה,
וב המצלמה מול זקוף עומדת ,27

שוט ומתגלגל כבד צרפתי מבטא
 מכן לאחר מיד חייה. סיפור את חת

 אביעד, מיכל ידי על נשאלת היא
למ רצתה לא האם הסרט, במאית

הרא נישואיה בתום אחר גבר צוא
 לא אך רצתה כי עונה היא שונים.
מספיק". "שווה מישהו מצאה

 בפני הזו הסצינה כשהוקרנה
 לסרט בפרימיירה דימונאי קהל

 מחיאות גרפה היא שעבר, בחודש
 שנכחה אביעד, סוערות. כפיים
הופת להתפקע, עד המלא באולם

 הזה, המשפט דווקא מדוע עה.
לה זכה המונולוגים, שפע מבין
 נשים אוהבים "אנחנו דים?

 לה אמרו האמת" את שאומרות
 "הם ההקרנה. בתום מהצופים כמה

דע אשה שהיא מכך נדלקו פשוט
אביעד. אומרת כך", כל תנית

"דימונה זכה במקרה לא

בפס התעודה סרט בפרס טוויסט"
 הסרט, האחרון. ירושלים טיבל

 השנים בארבע אביעד עמלה שעליו
 את לגזרים מפרק האחרונות,

הפי עיירות סביב הסטריאוטיפים
 מובטלי את בו תמצאו לא תוח.
 דוכן ליד בש שש משחקים העיר

 העזובה את לא וגם הדהוי הלוטו
החד במהדורות לרוב המובלטת

 שבע תמצאו זאת במקום שות.
 ואחת מזרחיות מהן שש נשים,

 סיפורי את המביאות אשכנזיה,
 60וה- 50ה- בשנות שלהן ההגירה

מעולם. סופרו שלא כפי
 מסבירה הראשונה בסצינה כבר

בה שהתחתנה מי — סרגה אלים
והתא סולנג׳, של בעלה עם משך
 ממרוקו שעלתה — ממנו למנה

 איך ,18 בת כשהיתה לישראל
 המדברית מהתפאורה השתוממה

 שבקזבלנקה לאחר החדש ביתה של
 עם לעיר התרגלה באה ממנה

 ללכת ואהבה אירופאים, מאפיינים
 במערבונים. ולצפות לקולנוע
 כיצד מספרת היא לב שובה בהומור

 הצחיח הנוף מול משתוממת עמדה
 מתכננים האם אחותה עם ותהתה
מערבון. איזה כאן לצלם

לביא אריק המרוקאי
 בדימונה צילמו לא מערבונים

 שכן מה אחריה. או תקופה באותה
 שני הם אביעד את ושימש צולם
 שנוצרו 1962 משנת תדמית סרטי
 והסוכנות ההסתדרות עבור

שיוקרן טוויסט", "דימונה היהודית.

 ובהקרנות דוקר׳ ב״ים רביעי ביום
 משתמש בסינמטקים, מקבילות

 ביו שנשזרים הללו, ארכיון בחומרי
 הסרט: גיבורות של המונולוגים

 אסתר, הוגט, אלים, סרגה, סולנג׳,
וסוניה. חנה אילנה,

 הסרט, את לעשות "כשהגעתי
 את זה שבדקתי הראשון הדבר

 מספרת הארכיוניים", החומרים
 נורא שיש רק שלא "גיליתי אביעד.

 ועל הפיתוח עיירות על חומר מעט
 עוד יש ההן, העלייה בשנות דימונה
 לעומת הנשים. על חומר פחות
קיבו על חומרים אינסוף יש זאת,
 זה והרבה, עוד, שיש ומה צים.

 שיורדים אנשים של תיעוד
 אחד לאף שאין אלא מהאוניות.

 שהם אחרי איתם קרה מה תיעוד
 אותם לקחו לאן מהאוניות. ירדו

 הסרטים את הגיעו? הם ולאיפה
 כספים לגייס מנת על עשו שישנם

 ושוב שוב ובהם מחו״ל, מיהודים
 מים ברז פותחים מזרחים עולים

 זורמים!׳, מים ׳מים! ומתפלאים:
 היו לא לנו אמיתיים, ׳חלונות או:

 חוזר הזה שבתי המלאה חלונות׳.
 באמת להם קרה מה אבל ושוב. שוב

 התחיל שלהם הסיפור עלום. נותר
מהאוניה". ירדו שהם בזה ונגמר

 תעמולה סרטי מאותם באחד
 העולים של ההגירה סיפור מובא

 זה במקרה גם אך אפריקה, מצפון
 "המרוקאי מגוחך. באופן נעשה הוא

 במבטא מספר לביא אריק הידוע
 חווית את שלו אירופאי המזרח

דברים ממרוקו, שלו ההגירה

7 יי

אפלבאום תומר צילום: רגב מירי עם שלי ההסכמה נגמרת 1שב המקום אביעד. מיכל

 מיכל הבמאית
 מנתצת אבת\ד ז

 הסטריאוטיפית את
 tim הנשית

לדימונה ממרוקו
מס עוברים", היו לא כבר שהיום

 רצה שהממסד "מה אביעד. פרת
 את זה תקופה באותה להראות
 דימונה. החדשה העיר של השגשוג

וב אורן יערות בה שתלו גם הם
 שורות שורות רכים, שתילים רוש,

 מים שהיו לפני עוד זה במדבר.

 עבות יער שיהיה חלמו בבתים.
 הבנייה את בשממה. אירופאי
עו המלח בים והעבודה והנטיעה

 שהפכו אפריקאים צפון גברים שים
 שרוב הנשים, את לפועלים. פה

 כמעט סגורים, במקומות עבודתן
הללו. בסרטים רואים שלא

 הארכיונים הקטעים "באחד
 ממרכז ׳חלוצות׳ איך לנו מראים
 נשות את ללמד מגיעות הארץ

 לי נראה זה ותפירה. בישול דימונה
המ ממטבחי נשים יכלו מה מוזר.

 אירופה מזרח של והצנע לחמה
 שהגיעו הנשים את ללמד וישראל

אפרי צפון של העשיר מהמטבח
 שהצפון שחשב מישהו ולמה קה?

 את לתפור? יודעות לא אפריקאיות
 שאלתי בדימונה שפגשתי מי כל
 והתפירה, הבישול שיעורי על

 הקולנועית בהיסטוריה שנכתבו
 לי החזירו וכולן ויעילים, כדחופים
 צריכה הייתה שלי אמא בשאלה:
 אמא או: בישול? אותה שילמדו

 כסף היה לא הכל, לנו תפרה שלי
מוכן". הכל לקנות

אירופה? את הביא מי
בתי שהתבטא המתנשא היחס

 דימונה תושבי של הארכיוני עוד
 היא שנה 30 כבר אביעד. את הרגיז

 של סיפורו את לספר מבקשת
 הקולנוע אחרת. מזווית הזה המקום
 מביט העלילתי, כמו התיעודי שלה,

 נשית מפריזמה המציאות אל
 המוכר הנראטיב את המפרקת
 אלטרנטיביות. מציאות לפיסות
 "החלוצות" האחרון בסרטה

 עין בקיבוץ החלוצות על ,2013מ-
 את פירקה היא ,20ה- בשנות חרוד

כשח העובדת ההתיישבות מיתוס
 שילמו: שהן הכבד המחיר את שפה

 עמום תרמיל עם לארץ באו הן
 ושוויוניות סוציאליסטיות תפיסות

 לאזורי שוב להידחק בכדי רק
נשים. של המסורתיים העבודה

 אביעד הקודמים בסרטיה גם
 שנוצר וג׳ני" ב״ג׳ני זאת. עשתה
 עקבה שנה עשרים כמעט לפני
במה ים מבת מתבגרות שתי אחר

 נדיר תיעוד היה זה אחד. קיץ לך
 להבין לצופים שאיפשר לתקופתו

 דיין אמי של משירו "הפרחה" כי
פמי מתבגרת, נערה למעשה היא

 שניתן וכזו רבה במידה ניסטית
 ומעוררת ערה שיחה איתה לנהל

 שביימה הארץ" ב״לב השראה.
 על אנושי פרופיל יצרה 2001ב-

 יהודייה - רמלאיות נשים שלוש
ומו מאוזבקיסטן עולה מתחרדת,

 בעיר לשרוד שמנסות - ערביה רה
 סרט זהו גזעי. בין מתח רוויית
 לראות ניתן כי בעיקר לב, שובר
 סובלות שגיבורותיו למרות איך

למ יכולות לא הן דומות מבעיות
 בזרועות זו סולידריות או נחמה צוא

 הממסד שמקרינים הגזענות כי זו,
מהן. חזקים והחברה

 מביאה טוויטם" ב״דימונה
 מצפון ההגירה סיפור את אביעד

 לגיבו־ וחמלה אהבה תוך אפריקה
 חייהן את פורמות הן רותיה.

הנמנעים אישיים בווידויים

 יומיומית גיבורות הנשים, מפאתום.
 חייהן את מגוללות פעמיות, וחד

 ההגירה, סיפורי שונות: מזוויות
 היומיומי המאבק והזוגיות, האהבה
 הזוועה וסיפורי מטרידנים, בגברים

 מהטיפולים שחזרו הגזזת, ילדי על
 קירחים כשהם במחלה העלומים

 שנים רק איומות. צריבות ובעלי
 שאותו כי התברר יותר מאוחר
 של נוסף, סיפור מסרטן. גם טיפול
 הגיעה כיצד מתאר נחמני, אילנה

 שמת הפעוט, בנה עם לדימונה אמה
להע דרך היה שלא לאחר בידיה

רפואי. טיפול לו ניק
 המכאיבים הסיפורים לצד

 גם הסרט גיבורות שוטחות האלה
מסי - העיר של הבלייני הצד את
 טוויסט ריקודי של ליליות בות

הצ לשנסוניירים האזנה סוערים,
 שירה וערבי הגדולים רפתיים

לס לקרוא "החלטתי מאולתרים.
 מהיום בערך טוויסט׳ ׳דימונה רט

 מספרת עליו", שעבדתי השלישי
הדלי שהכי הדברים "אחד אביעד.

 האשכנזים, שאתם, זה אותי קו
 מהמזרח, באו ש׳אלו חושבים
 אלו בפועל אבל - ערב׳ מארצות
 הצעקה את הנה שהביאו האנשים

 המערבית, המוזיקה של האחרונה
קזבלנקה. דרך אירופה את

 באתם האשכנזים, "אתם,
המ מיוחל? תרבותי מרכז מאיזה

 זאת באתם שממנו עדכני הכי רכז
 כך כל הזאת הגזענות ורשה. אולי

 רוצה אני .הדעת. על מתקבלת לא
 מתרבות באו הפולנים להבין,

 שלי, אמא הרוסים? דמוקרטית?
 ממוסוליני, שברחה האיטלקיה

 אפשר דמוקרטית? מתרבות הגיעה
 של ערימה לפה שהגיעו לחשוב
 הזה, הבלבול וסקנדינבים. בריטים

מדעתי". אותי מוציא המטורף,

בקטמון ילדות
 הבוז קריאת על להתעכב ראוי

 היא "האשכנזים". כנגד אביעד של
 הקטמו־ בשכונת בירושלים נולדה

 איטלקי־ ממוצא לאם ,1955ב- נים
 אבולעפיה) משפחתה ספרדי(ששם

 שניהם הונגרי ממוצא ולאב
 הציבורי בשירות גבוהים פקידים

 בגימנסיה כשלמדה כבר אבל
המו בה נעורה היוקרתית רחביה
 בזכות המזרחי למאבק דעות

 "הפנתרים תנועת של פעילותה
בקטמונים. שצמחה השחורים"

 שהיה ויגודר, שמשון בעלה, את
 בארגון, הבולטים הפעילים אחד

 ונולדו מכן לאחר שנים כמה הכירה
 נסעו הם יחד ילדים. שני להם

 פרנסי־ לסן 80ה- שנות בראשית
 1987 בשנת אביעד יצרה שם מקו,
 Acting 0ur״ הראשון, סרטה את

Age,של בהזדקנות עסקה שבו ״ 
 שונים אתניים ממוצאים נשים

 סבלו. ממנה המגדרית ובאפליה
והתב לישראל חזרה מכן לאחר

 תל באוניברסיטת סגל כחברת ססה
 להתברגן סירבה עדיין אך אביב,

 האקדמית. הנינוחות עם קו וליישר
 כעשור, לפני נפרדו וויגודר היא

 התחדדה כאן השנים ולאורך
 שוויון למען כפעילה גם זהותה
 פעילה (היא הכיבוש ונגד מגדרי
 בתחום ב״בצלם"). בארגון קבועה

 ומנטורית חברה היא הקולנוע
 מיכל דוגמת צעירות לקולנועניות

בראון. ונטעלי קידר רוני ויניק,
 בקטמון קטנים ילדים "כשהיינו

 וצועקים מכוניות אחרי רצים היינו
 לך באת? למה בך, בך "אשכנתוזי,

 שיש ממני נעלם לא אז כבר לך׳.
 מודעת אני מזרחים, ויש אשכנזים

 עצמי. את זוכרת שאני מאז להבדל
הפגנה היתה 15 בת כשהייתי
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טוויסטריקודיהסרט:מתוך

פורמותגיבורותשבעבדימונה.

בווידוייםחייהןאת

השחוריםהפנתריםשלגדולה
מהוכלבירושליםיהודהבןברחוב

סוהשוטריםאתזהזוכרתשאני
ודוחפיםהרצפהעלמזרחיםחבים

למשאיות.איומהבאלימותאותם

איהפמיניזם,תוךאלכשנזרקתי
הבנתי,80השנותבתחילתשם

ידהולכיםומגדרמעמדשגזענות,

יעסיקוכנראהאותיהעסיקוזהביד

בעתיד".גםאותי
עללעלותשיודעתאשהאת

"דיגיבורותלעומתה,בריקדות.

זעם.נעדרותכמעטטוויסט"מונה

בסרט,הגיבורותאחת"סוניה,
היומפא"ישהצביעושאלואומרת

ההיא,בתקופהשאז,אבלאשכנזים
כך.להםשקוראיםידעולאעודהם

באושהםזהבמובןתמימיםהיוהם
שונהםישנראאנשיםראוהנה,
בהם.יפגעושאלוחשבוולאמהם,

התחילשכברהשניהדורלאזה
שמתעצבןהשלישיאולהתעצבן.

להביאחשובנוראליהיהמאוד

הסרט,מגיבורותאחתהוגט,מפי
ברורשהיהזהאתמשכילה,אשה

ילכו.הםאותםשישלחושלאןלהם
שישבדעתםהעלולאפשוטהם

במדבר.לחורעירוניים,אותם,לחו
פתוחותבזרועותבלויקשהםזה

מכךנבעלאלהםשהציעומהאת

פרימטיבייםאומטומטמיםשהם
תרבותיים.אנשיםשהםמכךאלא

ניצביםשמולםבטעותחשבוהם

ויאזרחושיארחותרבותייםאנשים

ובשיוויון.בחוםאותם
אלהניתקלובה"המציאות

היתה60וה50הבשנותשהגיעו
בבריתרקהרינתפשת.בלתי

שינעוובסיןלשעברהמועצות

לשוםיישובממקומותאוכלוסיה

ביתםאתלבנותעליהםוציוומקום
עלחושביםמהגריםמהמכלום.

ארכיוני"קטעאביעד:
חלוצותמראה

נשותאתמלמדות

מהבישול.דימונה

ממטבחינשיםיכלו

והצנעהמלחמה

אירופהמזרחשל

אתללמדוישראל

הצפון־המטבחנשות
העשיר?"אפריקאי

לאטאבלקשהשיהיהחדשה?ארץ

מבארצותיותרטובלהםיהיהלאט
תהיהאליהשיגיעוהעירהמוצא.

יותריותר,מודרניתיותר,גדולה

ההיגיוןותוניס.מקזבלנקהאירופה
ביקשולאהםבריא,היהשלהם

אבושלהמוצאבתרבותלהיקבע

הםהאשכנזיםכמובדיוקתיהם.
המודרניות".אלשאפו

התקשואביעדשלהקולגות
איילת"המפיקיםהסרט.אתלקבל

איתיהלכוהראלואמירקייט
כמהכךלאאבלהדרך,כללאורך

אועבדתישאיתםמקצועאנשי
חללהםוהראיתילעבוד,שקלתי

'אתאמרמהםאחדמהסרט.קים
עלמדברותשהןמהמענייןמי

התבאחדפרטיים',וחייםתפירה
שלהמרוקאיהמבטאאתוחיקהדח

לא'אתלי:אמרומהגיבורות.חלק
במדברנחתוהםכלום.מחדשת

'עודאוגזים',תאיעברנוואנחנו
תגובותשתולי?'.האכלוליפעם

קשורותשלאאוטומטיותגזעניות

ההיסטורית.למציאותאולסרט
אפולשאניאמראחר"מישהו

נאמרכיהזה,הסרטעםהאףעל

היואפריקאים,הצפוןשהם,בו
ידוע'הריאבלצרפתית,דוברי
אנאלפביתים,לפההגיעושהם

פתחתיערבית'.רקודיברויחפים,
מצפוןהעלייהעלויקיפדיהלו

הגיעושרובםכתובשםאפריקה,
בבתיבעיקרלמדושבהןמערים
שחינכהאליאנסרשתשלהספר

כשהעורכתלשמחתי,בצרפתית.

עםהשיחותאתראתהפלרנילי

מרתקותשהןחשבההיאהנשים
לסרט".אותןעיצבהוהיא

מהגימביאהאתזאת,ובכל

החברהעלביקורתגםבורות

מסאחתחיו.הןשבההמזרחית
כילדהאותההכריחואיהפרת

הלכהלאולכןבוקרמדילבשל
הפטריארכליהדיכויספר.לבית

כבודאותבדיוקלאהואהזה
הזאת.לחברה

גםסובלותמזרחיות"נשים

מדיכוייןוגםכמזרחיותמדיכויין
פשטתפישהגםישאבלכנשים.

הבשלניתהאמאולפיההפוכה,נית

מזרחית.והיאוהטובה׳,׳החמההיא
אמהותישסביב?תכלתםהס

וישמבשלותשלאוחמותאוהבות
וחמוכעסניותבשלניותהותאמ

קרותמזרחיותאמהותישת.צו

אשכנזיותאמהותוישזניחותומ
סובלתלאאניואהבה.חוםשופעות

האלה".הקלישאותאת

אלקבץלרוניתגעגועי
בזמןעולהטוויסט"ימונה"ד
חטיפתהמזרחי.המאבקשלרתיחה

שרתסביבהסערותתימן,ילדי

ועוד.המזרחיבהקשררגבהתרבות
מהזהבהקשרנשאלתכשאביעד

"ערסהשירהקבוצתעלתהדע
שלבעוד"זהעונה:היאפואטיקה"

היוסאליב,ואדיאתהיהבמאבק.

הקשתהיתההשחורים,הפנתרים

שאניהמזרחיתמוקרטיתהד
החלההיאכיממנהמושפעתמאד

אניי,שנמצדי.פתובתקלפעול

ביןמחבריםלאשאםמאמינה
לעווללפלסטיניםשנעשההעוול

לאולמזרחיםלנשיםשנעשה

כלום".מזהלנויצא
התרבות,שרתעלנדברבואי

בקיכלהשלהאמארגב.מירי
שלה.בסרטגיבורהלהיותלות

רגבמיריעםמסכימה"אני
אתלשנותשצריךלוטיןלח

אניההחלטות.מקבלישלהייצוג

נשים,שלשווהייצוגעלנאבקת

שחייםאנשיםערבים,מזרחים,
נגמרתששםאלאלמרכז.מחוץ

שהיאמהלצערי,בינינו.ההסכמה

גזענות,מביעעכשיועדעשתה
חוסריהודית,עליונותשלתחושת
בדיאלוג".הצורךשלהבנה

בתרבות""השתוליםקמפיין

"בצמתנדביכמוה,אנשיםתקף
לה?מזיזזהכמהעדלם".

שהיסטוריהשמבקשתמי"איך
בעבולתמוךשלאיכולהתתועד

אנישנתייםכבר"בצלם"?שלדה

אתשמציגיםבאירועיםמשתתפת
"בצלם"צלמותשהביאוהחומרים

הןלצלמים,בניגודהפלסטיניות.
גסותלמשלאחרים,דבריםרואות

מעריאנילאשה.חיילשלהרוח

לכך,מעברשלהן.העבודהאתצה
למעושהשאנימאבקרקלאזה

שאניבכדיאלאהכלליהצדקען
לקנוטיםהפה.אתלפתוחאוכל

אניכימגוייסתבמאיתלירוא

פופולריות,תמידלאדעותמביעה
סרטיםשעושיםהבמאיםגםאבל

בסומגויסים.הםמחבקשהממסד
אנילא,אומגויסתדבר,שלפו

הערךפיעללהישפטמבקשת

שלי"העבודהשלהקולנועי
לרוניתהסרטאתהקדשת

לה?חסרההיאכמהאלקבץ.

אסוןהיהרוניתשל"המוות

היתהרוניתקרובות,היינוגדול.

עלכשעבדתיהילדיםגידולבשיא
ולהלבוארציתיפעםוכלהסרט

לאזהאבלהחומריםאתלהראות

כשעאותה.אהבתימאודהסתדר.
(סרטהעלייך'רואים'לאעלבדנו

בואביעדשלהראשוןהעלילתי
דודינה,ויבגניהאלקבץכיכבו

המתחקותנשיםשתיעלבסיפור

א״ש)בעבראותןשאנסמיאחר
שוםבלילסרטהתגייסהרונית

שוממקומותבאותאנחנושאלה.
הצואתבעיןעיןראינואבלנים

משמעותי".בקולנוערך
קולנובמאבקשניםכבראת

הכוח?מאיפהקולנועי.וחוץעי

צריאנימסובך.לאנורא"זה
מהכלזההריסרטים,לעשותכה

הקוללפנילעשות.יודעתשאני
כנואנישנים10מילצרתינוע

בשורהבזה.מוצלחתפחותראה

משמעותלינותןזההתחתונה,
פוחדתגםאניבמקביללחיים.

ספקטרוםכלזהאתושונאת
והמבהיליםהמערעריםהרגשות

ביצירה.שכרוכיםוהמתסכלים

מהקולנוע,אעשהלאאםאבל

אעשה?"
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