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 ביוגרפיות אלטרנטיביות 
וההשגחה על מבט הצופה בקולנוע הישראלי

אבי שושנה*66

ו“המבט  אלטרנטיביות”  “ביוגרפיות  במושגים  לדון  מציע  זה  מאמר  תקציר. 
הקולנוע  שבו  האופן  הבנת  קידום  לשם  אלה  לביוגרפיות  הנלווה  הביוגרפי” 

משמש כאתר חשוב לכינון ולתחזוק זהויות בקרב פרטים–צופים בחיי היום–יום. 

גיבורי  של  הזהות  עבודת  של  טקסטואלי  ניתוח  בעקבות  מוצעים  אלה  מושגים 

סרט הקולנוע הישראלי שחור. עבודת זהות זו מתארת כיצד ההבניה של העצמי 

הנדונה כאן דורשת התייחסות פנומנולוגית קבועה לביוגרפיה אשר הייתה עשויה 

בין מבנה  הדיון המסכם מציע לחבר  בסיכוי סביר מאוד.  לאפיין את הסובייקט 

עבודת הזהות של הדמויות )“ביוגרפיות אלטרנטיביות”( בסרט לבין המבט המוצע 

לצופים )“המבט הביוגרפי”(, כדי להבין את האיכויות הטמונות בקולנוע כאתר 

של בקרה לתחזוק סדרי חיי היום–יום בעידן בן זמננו.

וחברתיים.  אישיים  סדרים  של  בכינונם  מרכזי  תפקיד  ממלאים  ההמונים  תקשורת  אמצעי 
בסדרים אישיים הכוונה להיותם של אמצעי התקשורת אתר פופולרי ונגיש שפרטים–צופים 
מנהלים עמו משא ומתן פנומנולוגי להבניית מושג העצמי בחיי היום–יום. בסדרים חברתיים 
הכוונה להיותם מרחב הפצה חשוב של מסרים אידאולוגיים, פוליטיים ותרבותיים הנדרשים 
לצופים  מציעים  לפיכך  התקשורת  אמצעי  לאומיות.  וזהויות  מדינה  סדרי  ולתחזוק  לכינון 
 .)Mulvey, 1975( מבטים או תסריטים תרבותיים מסוימים המסייעים בניהול חיי היום–יום
בכך אין בכוונתי לטעון את הטענה המרקסיסטית כי אמצעי התקשורת )והתרבות הפופולרית( 
מטשטשים את תודעתם של פרטים או מציידים אותם )באופן אסקפיסטי( בהון תרבותי נמוך 
או כוזב )Horkheimer & Adorno, 1994(. אני רואה באתרי התרבות הפופולרית )למשל 
מעניקים  פרטים  באמצעותם  אשר  תרבותיים  טקסטים  מוסיקה(  רדיו,  טלוויזיה,  קולנוע, 
משמעות לחייהם ומנהלים )ומשנים( את עצמיותם. במובן זה אני טוען טענה דומה לטענתה 
של אווה אילוז )Illouz, 2003( על תרבות פופולרית בספרה המרשים על הטקסט התרבותי–

טלוויזיוני שמציעה לנו אופרה וינפרי:

The first [purpose] is to move the study of popular culture away from the 
power-pleasure-resistance conceptual trio that has dominated it and to bring 
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it within the fold of ‘moral sociology’, which has traditionally explored the role 
that culture plays in making sense of our lives and in binding us to a realm of 
values (Illouz, 2003, p.1). 

אילוז מציעה לנו לפיכך גישה ובריאנית לתרבות פופולרית, היינו, כמו מערכות משמעות 
טכנולוגיות  שיחים,  עבורנו  מנכיחה  פופולרית  תרבות   ,)Weber, 1946 דת,  )נוסח  אחרות 
ופרטיקות להתמודדות עם העולם ומציידת אותנו במובן מאליו הפנומנולוגי הנדרש לניהול 
העצמי בחיי היום–יום. בד בבד במאמר זה אבקש לטעון כי עלינו להמשיך ולברר כיצד תרבות 
 )Illouz, 2003, pp. 8–15; Liebes & Katz, 1990( פופולרית, באמצעות ניתוח טקסטואלי
לסרט קולנוע, פועלת כאתר מרכזי לכינון ולתחזוק זהויות.� אני אבקש לעשות זאת באמצעות 
קולנוע  הביוגרפית המיוחדת של הדמויות בסרט  או העבודה  הזהות  התחקות אחר עבודת 
אלטרנטיביות”,  “ביוגרפיות  של  עבודה  כאן  תכונה  והיא   ,)�994 )שחור,  פופולרי  ישראלי 
)המבט  לצופים  מציעה  שהיא  והמבט)ים(  זו  עבודה  שבין  היחס  בירור  באמצעות  ובעיקר 

הביוגרפי( כאמצעי לניהול משא ומתן פנומנולוגי בחיי היום–יום.�
סרט הקולנוע שחור )�994( מתאר את מסע חייה של הגיבורה, רחל בן שושן )שהופכת 
יהודים  מהגרים  למשפחת  בת  שלנו”,�  הראשונה  “הצברית  בסרט  המכונה  שושני(,  לחלי 
ממרוקו, אשר נשלחת לפניימיה חינוכית בירושלים, “הבית ספר הכי גבוה בארץ”, בדרך אל 
רכישת חינוך מערבי. הסרט מתמקד בעבודת הזהות הנלווית למשימת רה–סוציאליזציה זו 
בשתי נקודות זמן, ילדות ובגרות. עלילת הילדות מתרחשת במרחבי משפחתה המרוקאית של 
הגיבורה ומשרטטת את חייה טרם היציאה למפעל החינוכי מודרני–מערבי של ישראל החדשה 
)שנות ה–70(. העלילה השנייה כבר עוסקת בזהותה הבוגרת של הגיבורה, ובעיקר בדילמות 
זהות המוצגות בפני הצופים בעקבות אותו חינוך מחדש והמדיניות החברתית בישראל, אליה 
נתבקשו יהודי ארצות האסלאם להתאים עצמם. בשתי העלילות סיפור חייה של הגיבורה 
עסוק  הראשונה  בעלילה  אשר  העיוור  אביה  משפחתה:  ובנות  בני  עם  הדוק  בקשר  קשור 
בעיקר בניסיונו לשנן ידע לקראת חידון התנ“ך הישראלי; אמה אשר מיישמת פרקטיקות 
תרבותיות )ומכאן שם הסרט שחור( כדי להשפיע על מהלך חיי בני המשפחה; חמשת אחיה 
ואחיותיה, ובעיקר האח הגדול אשר יש לו חלק חשוב בחינוך אחיו ואחיותיו הקטנים/ות; 
אך  אחד  בגבר  מאוהבת  אשר  האחרת  האחות  “מפגרת”;  או  “משוגעת”  המכונה  האחות 
נאלצת להינשא בנישואים מסורתיים עם “דוד משה”. ניתוח העלילה שיוצע להלן מדגיש 
כי לא די בשליחת הגיבורה אל מוסד חינוכי כדי שתשתלב במודל היהודי החדש בישראל 

 Illouz,( וכן אווה אילוז )Liebes & Katz, 1990( לדיון בדבר ניתוח טקסטים של מדיה ראו ליבס וכץ  �

 .Nussbaum & Booth בעקבות “ethical criticism” 2003(, המציעה ניתוח טקסט המכונה על ידה
כותבים אלה ואחרים טוענים כי ספרות, כמו יצירות אומנות אחרות, מעלה סוגיות פילוסופיות חשובות 

העוסקות במשמעות ובחיי היום–יום. 

באופן דומה למה שהציעו סנואו ואנדרסון   )identity work( אני עושה שימוש במושג “עבודת זהות”   �

)Snow & Anderson, 1987, p. 1348(, היינו תחום של פעילויות אשר פרטים עוסקים בהן כדי ליצור 

ולשמר עצמיותם.

מכאן ואילך ציטוטים מתוך הסרט יוצעו תחת גרשיים.   �
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החדשה )אלמוג, �997(, אלא נדרשת גם פעולת הבניה של ביוגרפיות אלטרנטיביות, רוצה 
לומר הביוגרפיות של אותו סובייקט אשר לא הוצע לו להתחנך במוסד מדינתי הרחק מבית 

המשפחה.
כבר כאן אדגיש כי “ביוגרפיות אלטרנטיביות” משמען אופן מיוחד של חוויית העצמי. 
מושג זה מתאר כיצד הגיבורה בסרט חווה את סיפור חייה כסיפור המכונן ביחס לאלטרנטיבה 
כי  לפיכך  מדגיש  המושג  סביר.  בסיכוי  אותה  לאפיין  יכולה  הייתה  אשר  אחרת  ביוגרפית 
התהייה הפנומנולוגית הקבועה של מה היה קורה אילו ־ אילולא הוצע לגיבורה, בת למשפחת 
מן  חילצה  אשר  “מודרני”–“ישראלי”–“מערבי”,  חינוך  במפעל  להתחנך  ממרוקו,  מהגרים 
האלטרנטיבה ה“מזרחית” ־ היא מרכזית לכינון זהותה של הגיבורה. תהייה זו תתואר אף 
כמרכזית בכינון המבט הביוגרפי המוצע לצופים )Mulvey, 1975(. מבט ביוגרפי זה מוצע 
לגיבורת הסרט ולצופים בתוך מרחב משפחתה ובדמות עלילת חייהם של אחיה ואחיותיה 
של הגיבורה, מה שבתורו מעצים את הדרמה העלילתית והמבט הביוגרפי הנלווה לה. מלבד 
זאת, ביוגרפיות אלטרנטיביות אלה מציעות לצופה מבט מיוחד משום שהן משרטטות באופן 
באמצעות  “לחשוב  פואטי  באופן  מכנה   )Latour, 1986( לאטור  שברונו  מה  את  ויזואלי 
העיניים והידיים” ־ את התשובה )הביוגרפית( לשאלה “מה היה קורה אילו”, אילולא הציעה 
מדינת ישראל )או המבט הכרוך בסדר הלאומי הישראלי( לבני קבוצות אתניות )“מזרחיות”( 

ליישר קו עם מודל האדם החדש. 
“ביוגרפיות  המושג  של  תאורטי  בפיתוח  הוא  זה  מאמר  של  המרכזי  עניינו  לפיכך 
אלטרנטיביות”, כדי להעמיק את הבנתנו בנוגע לאופנים שבהם הקולנוע פועל כאתר לניהול 
העצמי בקרב הצופים. כמו כן, פיתוח תיאורטי זה יבקש אף להציע תרומה לדיון בדינמיקות 
 ,)�004  ]�990[( דלז  ז‘יל  במונחי  בקרה משמעותי,  מרחב  הקולנוע  היותו של  בבסיס  אשר 
לפיכך  שוכנות  מרכזיות  שאלות  ארבע  ימינו.  בנות  בחברות  חיים  סדרי  לניהול  הנדרשות 

בבסיס החיבור המוצע כאן: 
מה מאפיין את עבודת הזהות או המלאכה הביוגרפית של גיבורי הסרט? 

מה ניתן לומר על המבט המוצע לצופה )המבט הביוגרפי( בעקבות זאת כתסריט תרבותי 
נגיש לכינון העצמי?

מהם המאפיינים התוכניים של מבט ביוגרפי זה או כיצד הוא פועל? 
)control( לתחזוק סדרי  מה הדבר אומר על האיכויות הטמונות בקולנוע כאתר בקרה 

היום–יום בחברה בת זמננו? 

לשם דיון מסודר בשאלות אלה המאמר כולל שישה חלקים מרכזיים: דיון תאורטי במושג מבט 
הצופה; תיאור הביוגרפיה הקולנועית של שחור; תיאור שלוש הביוגרפיות האלטרנטיביות 
לביוגרפיה אשר הוצעה לגיבורת הסרט; דיון תיאורטי במושג המרכזי המוצע כאן, “ביוגרפיות 
אלטרנטיביות”; זיהוי מאפייני המבט )הביוגרפי( הנלווים לביוגרפיות האלטרנטיביות; דיון 

מסכם על המבט הקולנועי ותהליכי בקרתו במרחבי הקולנוע בחברה בת ימינו.

.�
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מבט הצופה

מושג ה“מבט” בבסיס דיוני נשען על הניתוח האנליטי המוצע על ידי מישל פוקו.4 בתולדות 
 …madness had become something to look at:“ :השיגעון בעידן התבונה טוען פוקו
Foucault, 1967, p. 70( ”no longer a monster inside oneself(, היינו הוויזואלי נעשה 
מרכזי לכוחו של השיח המדיקלי. בלידת הקליניקה )Foucault, [1973] 1994( פוקו עשה 
כבר שימוש מפורש בממד הוויזואלי של כוח. הוא תיאר את השיח הרפואי כמי שמבסס את 
כוחו על המבט האמפירי–מדעי. את הקליניקה הרפואית תיאר פוקו כאתר המבט או כניסיון 
וענישה  משמעת  בספרו   .)89 עמ‘  )שם,  מבט  של  החלטות  בסיס  על  מדע  לארגן  הראשון 
)Foucault, 1979( תיאר פוקו את המבנה הארכיטקטוני, פנאופטיקון, כטכנולוגיה עינית 
)ocular( של כוח. בהישענו על מושג ה“מבט הרפואי” מציע יורי )Urry, 1990( כי האופן 
שבו אנחנו מתבוננים על העולם והסביבה אינו מקרי כי אם מאורגן חברתית וסיסטמטית 
בדיוק כמו המבט הרפואי. על רקע זה מנתח החוקר האחרון את החוויה התיירותית במונחי 
המבט הפוקויאני. תיירים רבים, על פי יורי, נושאים עמם את המבט אשר הובנה חברתית 
ועל כן מבקרים באתרים מסוג מסוים ומתייחסים לתושבי המקום באופן תיירותי, מה שבתורו 
גורם להם לחוש תחת התבוננות ילידית. לורה מלווי מציעה ניתוח דומה בנוגע לאופן שבו 
הסדר ההגמוני מבנה, באמצעות הקולנוע, מבט מיני מסוים ודרכי התבוננות המשקפים את 
האידאולוגיה הפטריארכלית )Mulvey, 1975(. מושג המבט מתאר אפוא דרך הסתכלות על 

העולם אשר מעצבת בו בזמן את מה שנראה ואת האופן שבו אנו מסתכלים.
אני מבקש כעת להפנות את תשומת הלב לשישה ממדים של המבט הפוקויאני אשר עשויים 
)ocular( המוצעות לצופי הקולנוע. המבט הפוקיאני  לסייע לנו בהבנת האיכויות העיניות 
 ;)Foucault, [1973] 1994, p. 107( משמעו בראש ובראשונה ידע וידיעה או ראייה וידיעה
המגוונות,  סוכנויותיהם  פסטורליים,  כוחות  הסוברן)ים(,  ידי  על  )ומתוחזק(  מובנה  המבט 
ידי  על  שכונה  מה  או  הידע  של  ההפנמה  )באמצעות  עצמו  הסובייקט  ידי  על  או  מומחים 
פוקו “ההרמנויטיקה של העצמי”( )Foucault, 1988(; המבט מאפשר ומכונן סובייקטיביות 
)Mulvey 1975(. כמו כוח אין הוא מדכא בלבד אלא גם מאפשר צמיחה ויצירה; מבט קבוע, 
 )Denzin, 1995( זוויות צילום ,)Foucault 1979, p. 201( כמו מבט האסיר בפנאופטיקון
או ייצוגים סטראוטיפיים קבועים של מיעוטים )Shohat, 1989( מבטיחים את פעולות הכוח 
 Foucault,( לנראה  נראה  הלא  את  להפוך  מאפשר  המבט  זאת  בעקבות  במבט.  הכרוכות 
של  כיצירה  תיאר   )Merleau-Ponty, 1968( שמרלו–פונטי  מה   ,)[1973] 1994, ,p.149
האקסנציאלי(  )במובן  ההתאפשרות  או  תפיסה  של  פעולות  באמצעות  הוויזואלי  העולם 
 The gaze unveils the private and“ :דנזין ניסח זאת באופן הבא .)flesh( של הגוף–בשר
Denzin, 1995, p. 2( ”makes it public(; לבסוף, המבט פועל באתרי פיקוח ציבוריים כמו 
קליניקה )או קולנוע(, שדות תרבותיים כמו חינוך וכן פרקטיקות אינטימיות הנחוות כפרטיות 

)וידויים או צפייה בקולנוע(. 

לדיון נוסף במבט הפוקויאני ראו גם נורמן דנזין )Denzin, 1995, p. 46(, אשר מציע השוואה מרתקת   4

למושג המבט אצל סארטר ומרלו–פונטי.
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על רקע זה ברור כי יש להבחין בין סוגי מבט שונים )מבט מצלמה, מבט נרטיבי, מבט 
למשל(.  צופה,  או  תייר  )אסיר,  המבט  את  הנושאים  סובייקטים  בין  או  למשל(  אונטולוגי, 
מבט הצופה בקולנוע על פי היגיון זה דומה יותר למבט התייר משום שאין הוא בהכרח כולל 
חוויה ממשטרת מודעת של מעקב והשגחה, אלא כולל סכמות פרשניות או מבנים תפיסתיים 
)templates( ודימויי מציאות שהצופה מביא עמו. בד בבד יש לזכור כי ייצוגיים קולנועיים, 
במיוחד אלה החוזרים על עצמם, כמו ייצוגים אוריינטליים של מזרחים ופלסטינים בקולנוע 
אינן  לכוון את מבטו של הצופה. אחת הסוגיות אשר  )Shohat, 1989(, עשויים  הישראלי 
נדונות כראוי בספרות המחקר, ואשר מאמר זה מבקש להציע, מתייחסת לסיפור החיים אשר 
בבסיס המבט הקולנועי המסוים.� מהו או מהם הסיפורים המסופרים לנו על ידי המבט, מה 
שמכונה על ידי “מבט ביוגרפי”? כיצד מבט זה בתורו מכוון את חווייתו של הצופה? מהו 
התסריט הביוגרפי–תרבותי הזמין לצופה לפי זה כאמצעי להבניה ולתחזוק של מושג העצמי? 
המושג  באמצעות  כאמור  ידי  על  יתואר  הקולנוע  לצופי  המוצעות  המבט  איכויות  זיהוי 
“ביוגרפיות אלטרנטיביות”. על רקע זה המאמר מציע ניתוח בשני ממדי מבט: זיהוי עבודת 
הזהות של גיבורי הסרט )או המבט שהם מפעילים על עצמם( ואבחון המבט הביוגרפי המוצע 
לצופי הסרט באמצעות ניתוח עלילתי זה. בטרם אעשה זאת אבקש להתעכב על הביוגרפיה 

של סרט הקולנוע שחור. 

שחור: ביוגרפיה של טקסט קולנועי

שחור )�994( זכה למקום של כבוד במרחבי השיח התקשורתי בישראל והוכתר כיצירת אמנות 
אשר טרפה את הגבולות בדרך שיצירות אחרות לא עשו לפניה. טקסט זה הוכתר בתקשורת 
“משל  שכונה  מה  או  בישראל  המזרחי  השיח  אודות  על  “מופת”  כטקסט  אף  הפופולרית 
ליחסים”.6 הסרט מתאר את חייה של הגיבורה רחל/חלי בן שושן/שושני בשתי נקודות זמן, 
שתי עלילות, ילדות ובגרות. הסיפור האחד מתאר את חייה של רחל בן שושן, הילדה–נערה, 

בהקשר זה ראו את הניתוח הפסיכואנליטי המוצע על ידי לורה מלווי )Mulvey, 1975( באשר לאופן שבו   �

הקולנוע הפופולרי מקיים מבט בינארי ביחס לתסריט המיניות המוצע לפרטים בחיי היום–יום. 

כתבות עיתונאיות רבות על שחור הופיעו עם צאת הסרט: נחמן אינגבר, “שחור”,ידיעות אחרונות, 7   6

לילות, עמ‘ �, � בפברואר ��99; דב אלפון, “השחיטה הגדולה”, הארץ, מוסף, � בפברואר ��99, עמ‘ 60; 

שוש מיימון, “אני תמיד מחכה ללילה”, ידיעות אחרונות, 7 ימים, � בפברואר ��99, עמ‘ 68—�7; גדעון 

סאמט, “יש לי אח”, הארץ, מוסף, �0 בפברואר ��99, עמ‘ ��; סמי סמוחה, “השבר הגדול של המזרחים”, 

הארץ, מוסף, � בפברואר ��99, עמ‘ �6; יהודה סתיו, “פצע פתוח”, ידיעות אחרונות, �4, 7 בפברואר 
��99, עמ‘ �9; אורנה קדוש, “הזהות הכפולה של אזולאי–הספרי”, מעריב, סופשבוע, � בפברואר ��99, 

�7; משה  עמ‘ 46—��; אורי קליין, “חיוכו המסתורי של הצופה”, הארץ, מוסף, � בפברואר ��99, עמ‘ 

קריף, “בחיק הדומיננטיות הישראלית”, הארץ, מוסף )תגובות(, �7 בפברואר ��99.
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ומתרחש בימי חג שבועות.7 הסיפור השני מספר כבר את חייה של חלי שושני, אישה–אמא, 
מגישת תכנית הטלוויזיה “אקטואליה בלילה”, אשר מקבלת במקום עבודתה, ממש בשידור 
חי, הודעת מוות, הודעת פטירה. “האח הגדול” מבשר לה: “רחל, אבא מת”. חג שבועות, חג 
שמח, ואירוע מוות מוצעים לצופה זה לצד זה. הסיפור הראשון, חג השבועות, מתאר חגיגת 
רחוב חושנית המלווה במאגרי מים כדרכו של החג. הסיפור השני מלווה בדמעות על אובדן 
זהויות ועל ההשפעות ארוכות הטווח של אובדן זה. בעלילה האחת, סיפור הילדות, מוצע 
עבר  אל  בה,  מושלים  ועדתיים  כישוף משפחתיים  עבר, אשר טקסי  מזהות  להיפרד  לרחל 
זהות חדשה “בבית הספר הכי גבוה בארץ”. הסיפור השני, סיפור המוות, מתאר אמנם סוף, 
 .)Turner, 1976( ”כאב ופרידה, אך גם הזדמנות לחיים חדשים או חזרה אל “העצמי האמיתי
כולל עצירה במוסד, לא המוסד  זה  הפעם המסלול הפוך, מן הטלוויזיה אל הבית. מסלול 
החינוכי בו התחנכה )לפחות לא פיזית(, כי אם במוסד בו שוהה פנינה, אחותה “המשוגעת”, 

ה“מ–פ–ג–ר–ת”.
העיסוק בכאבים לאומיים, התנגשות בין תרבויות, סימפטומים של בניית אומה, יחסי מזרח–
מערב הוצגו כאחראים להצתה החברתית של שחור )ראו דיון עיתונאי במוסף הארץ, פברואר 
ייחודיים  מבניים–עלילתיים  הסברים  שני  מציעה  אף   )Loshitzky, 1996( לושיצקי   .)�99�
אוטוביוגרפיה  בין  לשילוב  מתייחס  הראשון  הסרט;  שעורר  הרב  לעניין  האחראים  לשחור 
ואלגוריה, ריאליזם ובדיה, הטמונים בסרט. השני מדגיש את ההפעלה המיוחדת שהסרט מציע 
עבור הצופה, ובמיוחד הצבתו בעמדה אמביוולנטית ־ לקבל את המציאות המתוארת בסרט 
או לדחותה )Ibid., p. 89(. אני מסכים עם תיאור זה של לושיצקי, אך אני מבקש להדגיש כי 
בנוסף לקריאות החלופיות ששחור מציע הוא טורף את הגבולות בשדה התרבות הפופולרית, 
ועל כן מצית את השדות באופן שלא נודע )בספרה הציבורית לפחות( כמותו לפניו. מזרחים 
)“תבוסתנות  אסנציאליות  קריאות  מציעים   )�99� פברואר  הארץ,  מוסף  עורך  אלפון,  )דב 
פטליסטית”, תרבות ה“מגיע לי”( לאופי המזרחי באופן שהיה שמור קודם לאשכנזים מקימי 
אומה )דויד בן–גוריון, גולדה מאיר, אצל Shohat, 1989(, לאנשי חינוך פרופסיונלים אשר 
פעלו כשליחים מטעמם )פרנקשטיין, ��97 אצל Shohat, 1989( או לטקסטים אנטי מזרחיים 
)“אין לי אחות”( משל אמנון דנקנר.8 אמירות כאלה על ידי מזרחים צובעות באור אחר את 
אמירות בוני האומה ומאפשרות אמירות “אשכנזיות” בוטות יותר )“יש לי אח”, גדעון סאמט 
מיד אחרי דב אלפון, מוסף הארץ, פברואר ��99(. משחקי זהויות אלה מערערים על המובן 

חג השבועות אינו בחירה מקרית כמובן. בחג השבועות, המכונה גם “חג מתן תורה”, ניתנה התורה לעם   7

ישראל במעמד הר סיני. זהו חג הגאולה הרוחנית של עם ישראל, כלומר זהו האירוע שבו הפך עם ישראל 

לעם. לחג זה אף משמעות חקלאית, והיא מתבטאת בכינוי “חג הביכורים” המציין את סיום קציר החיטה. 

אחד המנהגים בחג זה הוא לימוד תורה לילי, “תיקון ליל השבועות”, כדרך להשיג שלמות אישית ותיקון 

העצמי, האישי והקולקטיבי.

אמנון דנקנר, “אין לי אחות”, הארץ, �8 בפברואר ��99, עמ‘ �7:  8

לי  אין  עזבו אותי,  ‘אחים שלי’. אלה לא אחיי, אלה לא אחיותיי,  ...אני מסרב לכנות את הצד השני   

אחות... מניחים אותי בכלוב אחד עם בבון אחוז עמוק ואומרים לי: או קיי אתם עכשיו ביחד ותתחילו 

לקיים דיאלוג... הבבון נגדי והשומר נגדי ונביאי אהבת ישראל עומדים בצד, קורצים בעין חכמה לעברי 

ואומרים לי: דבר איתו יפה. זרוק לו בננה, ככלות הכל אנשים אחים אתם...
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מאליו )האשכנזי והמזרחי כאחד( ומאפשרים שיח ציבורי אחר בעקבות שחור. זאת ועוד, אני 
מבקש לטעון כי קריאה מקרו עלילתית זו אינה מספיקה כדי להבין את התגובות הסוערות 
ליצירה קולנועית זו. העיסוק בזהויות אישיות ובמשאבים אישיים לכינון העצמי שוכן בבסיס 
 Giddens,(  )structure and agency( ומבנה  סוכן  של  סוציולוגיות  בעיקר שאלות  הסרט, 
יכולת  1984(: כוחו של מבנה לעצב את העצמי, כוחותינו אנו לפעול בחזרה על המבנה, 
הסרט  פרטים.  של  יצירתיות  לעומת  מבני  דטרמיניזם  המבנה,  משליטת  להיחלץ  הפרטים 
לטענתי מעגן עבור הצופה את מקורות השינוי בסוכן )agency(, ומכאן כוחו לשבות את לב 
הצופה. במילים אחרות, לצד העיסוק במבנה הכוח הציוני אשכנזי הסרט מתאר אף את כוחו 
של הסובייקט במרחבי הספרה הפרטית ואת החלטתו לגבור על עריצות קולקטיבית מבנית.

בטרם אציע את קריאתי לשחור אבקש להתייחס להגדרת המילה שחור. אני מציע להתרחק 
זו  הגדרה   9.)black magic( שחורה”  “מאגיה  כ“כישוף”,  שחור  של  המקובלת  ההגדרה  מן 
מדירה ומרחיקה את התופעה למרחבים לא רציונליים, פרימיטיביים או שליליים. אני מבקש 
לקרב את התרגום לפונקציות שממלאות תופעות תרפויטיות “מדעיות” או “אלטרנטיביות” 
בנות ימינו )Rose, 1996(.�0 אני מעדיף את התרגום אשר מציע לנו שטרית )�999, עמ‘ �8(: 
“שימוש במילים, תנועה, נוסחים קבועים, קמעות, חומרים וחפצים, כדי להשפיע השפעה 
מכרעת על מהלך חייו של אדם, או להטות מהלכו של עניין מסוים לכיוון אחר”. אני מעדיף 
אף את הערתו של “האח הגדול” בשחור )ללא הציניות הנלווית לה בתסריט(: “את יודעת 

איך אומרים פסיכולוגיה במרוקאית? שחור”.

שלוש ביוגרפיות אלטרנטיביות: הסרת הקסם )שחור( מן העולם 

מסעות זהות, סיפורי חיים מקבילים וזהויות אלטרנטיביות שזורים בעלילת הסרט שחור. המסעות 
פנימייה  קיבוץ,  אוניברסיטה,  חינוכית,  )פנימייה  מוסדות  דרך  עוברים  העצמי  לחילוץ  הללו 
כקסרקטין  מתפקדים  פוקו  מישל  של  בלשונו  אשר  המשפחה(,  מוסד  תעשייתי,  מפעל  דתית, 
הממשטר סובייקטים והופכם לבעיה חברתית )Foucault, 1979(. באופן זה אולי הם מפנים, כפי 
שהציעה לובין )�999(, את הבית הפרטי, הופכים אותו לריק לטובת הבית הלאומי. כך עולה כי 
סיפור עזיבתה של הגיבורה את משפחתה )“מזרח”( ויציאתה למפעל חינוכי מודרני )“מערב”(, 
לשלוש  במקביל  מתואר  בישראל,  חדשה  אומה  בבינוי  הנדרש  התרבותי  ההון  רכישת  לשם 
ביוגרפיות מרכזיות )המכונות כאן ביוגרפיות אלטרנטיביות( בקרב אחיה ואחיותיה. ביוגרפיה 
מול ביוגרפיה. יש לשים לב כי המבט המוצע כאן אינו מתייחס רק לייצוגים אוריינטליים כוללים 
של מזרח מול מערב )Said, 1978; Shohat, 1989( כי אם כולל ויזיבליות ביוגרפית מפורטת של 

לושיצקי מגדירה “שחור” באופן הבא:   9

 Practicing Shur (the Moroccan Arabic term for sorcery or black magic) in order to solve the  
family’s problems… (Loshitzky, 1996, p. 88)
מעניין שלתופעות אלה צבע שונה: הראשונות זוכות לכינוי המדיר “מאגיה שחורה”, ואילו האחרונות   �0

זוכות לכינוי מדיר פחות, או לפחות לכינוי המבקש להתרחק מן השחור, “מאגיה לבנה”. לתיאור מרתק 

 .)Fanon, 1986( של היחסים בין ה“לבן” ל“שחׁור” בהקשר זה ראו פנון
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הביוגרפיות, יחס מיוחד ביניהן )מה שיכונה כאן מבחן האלמלא או מה היה קורה אילו( והצבעה 
)פוזיטיביסטית( עליהן בתוך משפחת הגיבורה. ביוגרפיה מול ביוגרפיה. 

רחל ופנינה: עבודת זהות של אחיות “תאומות”, מחוננת ומפגרת��
בין  עימות  כולל  אשר  זה  הסרט,  בעלילת  ביותר  המשמעותי  המקביל  הסיפור  כי  נדמה 
זהויות ורצונות, בעיקר בין “נורמליות” ל“לא נורמליות”, הוא בין האחיות רחל ופנינה.�� 
האחת מחוננת, השנייה משוגעת; האחת מרוקאית, השנייה “משוויצה שאת הצברית שלנו”; 
ה“שחור”  בטקסי  מרכזי  תפקיד  לאחת  ממנו;  מבועתת  השנייה  ב“שחור”,  מאמינה  האחת 
המשפחתיים, השנייה ממלאת בהם תפקיד של ניצבת; האחת במוסד, השנייה בוגרת מוסד; 
האחת מרגישה ויודעת כי ביתה הוא מקומה, חייה וחיוניותה שם הם, לעולם אינה שוכחת 
“מי את ומאיפה את”, השנייה הולכת )וחוזרת( מן הבית למוסד אשר עשוי לחלצה אל עבר 

“מסלול כלפי מעלה”. הדמיון הביוגרפי הזה בין האחיות מוצע לנו באופן מפורש:

רחל: תפסיקי לצחוק יא חתיכת מפגרת. מ–פ–ג–ר–ת, למה לא שולחים אותה למוסד 
]מצביעה על פנינה[?

אמא: זאת אפרוח זאת למה מוסד.
רחל: כי היא מפגרת זה למה.

שלמה: תסתמי את הפה שלך, איך את מדברת אל אמא.
אמא: אני, כל עוד אני בחיים, הבת שלי לא הולכת לשום מוסד.

פנינה: לא מוסד, לא מוסד.
זאת  שלך  בת  אבל  פנינה[,  על  ]מצביעה  למוסד  שולחים  לא  זאת  שלך  בת  רחל: 

]מצביעה על עצמה[ כן שולחים לפנימייה.
]שלמה, האח הגדול, סוטר לרחל[

שלמה: איך את מעיזה להשוות, חתיכת כפויית טובה שכמותך.

עניין חיים מרכזי מקביל ביניהן הוא עיסוקן בטלוויזיה, “סנדוק אל עזוב”, “קופסת הפלא”. 
שתיהן מהופנטות מן המכשיר, ממה שיש לו להציע ומן הכוחות שהן שואבות ממנו. פנינה 

עניין האחיות התאומות עולה באופן מפורש בעלילה, בעיקר ביחס לאחות המשוגעת ולאחות הצברית   ��

)כפי שמנסחת זאת פנינה, “האחות המשוגעת”: “לכל אחד, לכל אחד יש אח תאום בעולם השדים”(. 

בהקשר זה מעניין לציין את התיאור האתנוגרפי של טרנר )Turner, 1969( את התאומּות כמקור למבוכה 

מיונית, ובעיקר כפרדוקס של עודף וביצוע יתר. טרנר אף מתאר את התעתוע הסמלי שבתופעת התאומּות 

.)Ibid., pp. 51–55( ואת היותה ייצוג של מבנים דומים וניגודים נוסח חיים ומוות

ניב )�999, עמ‘ ��6( מציע הערה מעניינת המקשרת בין שמות גיבורות הסרט לנושא של פריון ועקרות:  ��

השמות רחל ופנינה הם שמות של נשים המהוות בתנ“ך, כל אחת לחוד, חלק משני צמדי אחיות שאחת   

מהן מממשת את מיניותה ויולדת )פנינה ולאה(, ואילו השנייה אינה מצליחה לממש את מיניותה הנשית 

וללדת )חנה ורחל(, עד שלבסוף מרחם עליהן האלוהים ופותח את רחמן. 

מעניין גם לשים לב לשם בתה של הגיבורה, “רות”. בבוקר חג השבועות נהוג לקרוא בבית הכנסת את   

“מגילת רות”. רות המואבייה, אשר התגיירה בשל אהבתה לאל. 
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רחל  בכך את אחותה.  ולהפחיד  ולהדליקו  לכבותו  ליכולתה  ומודעת  מן המכשיר  מוקסמת 
הנערה מוקסמת מן הלובן של “אגם הברבורים”, האור הבוקע מריקודי הצבר )הורה(, משאר 
סממנים ישראליים המצויים בקופסת הפלא ומכאן מיכולתם להציע לה עתיד אחר, ביוגרפיה 
אלטרנטיבית, “אישיות טלוויזיונית” )“שבי ותלמדי, הטלוויזיה הזו לא תעזור לך בחיים”, 
משיכתה  את  הפכה  היא  אשר  עד  ממשפחתה,  הרחק  בילדותה(,  הגדול  האח  מטיח–מנבא 
למכשיר זה למקור פרנסתה: “אקטואליה בלילה עם חלי שושני”. אף בתה האוטיסטית רות, 
המחוברת באופן מיוחד )שחור( לפנינה, האחות המשוגעת, יורשת משיכה זו, עד כי נדמה 
שהאחות והבת רקמו תכנית קנוניה בשידור חי לכבות ולהצית מחדש את רחל–חלי. אמא 
הטלוויזיה”.  אותה מהאור של  לגמול  צריך  “קובי,  בתם:  על  בעלה  בפני  מקוננת  אף  חלי 
בכייה–תחינה זו מביאה עמה תהיות על אודות מוסדות גמילה ועל המתרחש בהם. נדמה כי 
פנינה,  בו שוהה  “מוסד המשוגעים”,  תשובה חלקית לתהיות אלה מצויה בדברים שאחות 
אומרת לחלי, כוכבת הטלוויזיה: “היא נורא תשמח, היא לא מפסידה שום תכנית טלוויזיה 

שלך, היא מאוד אוהבת אותך, חבל שאת לא באה יותר”. 
סיפורי חייהן של האחיות מצטלבים שוב באמצעות רות, בתה האוטיסטית של חלי. פנינה 
ורות מגלות התנהגויות דומות, הבעות פנים וגוף והתנהלות אשר מצליחה לזעזע–להפחיד 
אלא  שלהן  הגוף  תנועות  בקצב  רק  מתבטא  אינו  לאחות  הבת  בין  העדין  הקשר  חלי.  את 
זו. כל זאת בכלים “טבעיים” )מבט אוהב, מגע  זו לחייה של  גם בשלווה אשר הן מביאות 
)רעשן, חטיף, קלטות(. הדמיון  יד(, ללא כל צורך בעזרים “מערביים” שהאם נעזרת בהם 
לזהויות  עבר,  מחוזות  אל  לחזור  חלי  מכריח את  היחיד אשר  הדבר  אינו  לאחות  הבת  בין 
המשפחתיות–עדתיות ולמושג העצמי שהיא מנסה למחוק. אף העיסוק בסוגיית המוסד חוזר 
ומכה בה. “קובי, אולי נחזיר אותה למוסד”, היא שואלת–מתחננת בפני בעלה )הקשר עמו 
טלפוני בלבד והיא שמטפלת בכל צרכי הבת(. ממש כמו שהטיחה בילדותה בפני אמה ואחיה: 
“למה לא שולחים אותה למוסד?”, או אולי ממש כפי שאיימה על אחותה: “תעזבי את הבת 
שלי, את שומעת, תעזבי את הבת שלי או שאני מחזירה אותך למוסד, מפגרת, מ–פ–ג–ר–

ת”. נדמה כי העיסוק שלה בהכנסה ובהוצאה של דמויות משמעותיות מן המוסד משקף את 
ואת התהיות הקבועות בביוגרפיות האלטרנטיביות. הרמז  העיסוק הקבוע שלה בזהויותיה 
לביוגרפיות האלטרנטיביות מקבל ביטוי תסריטי ברור ביותר בשיחה אשר נערכה בין בנות 

המשפחה אחרי ארוחת חג השבועות במטבח:

רחל: למה אסור להוריד את הסכין והמלח מהשולחן?
פנינה: פוחדים מזה.

זהרה: שקט, אסור לדבר על זה בכלל.
רחל: על מי.

פנינה: ג‘נון )שדים(.
רחל: מפגרת, אין ג‘נון.

זהרה: אסור.
פנינה: לי מותר אני ניצחתי אותם,

ואני הייתי שם 
וניצחתי אותה!
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רחל: מי זה אותה?
פנינה: את אחותי

כל ואחד, כל ואחד,
עדנו חה, תאום פלג‘נון,

לכל אחד,
לכל אחד יש נפש תאומה,

שם למטה עם השדים,
לכל אחד.

לכל אחד יש נפש תאומה 
בין השדים.

רחל: לא מספיק יש לנו אותך, אנחנו צריכים אחות תאומה שלך.

פנינה, המשוגעת, את  ניצחה  כיצד בדיוק  בנות המשפחה מעלה את השאלה  בין  זו  שיחה 
והבת  המשוגעת  האחות  שמא  או  התאומות,  הנפשות  הן  האחיות  האם  המחוננת.  האחות 
זהותה של רחל–חלי, העיסוק האובססיבי שלה  נולדה לבת המחוננת. האם  המפגרת אשר 
במציאת שלווה, חוסר השקט בחייה, השחור השוכן בזהותה הם המעידים על ניצחון האחות? 
או אולי דווקא החזרה הביתה, המרת הזהויות, התפייסות האחות המחוננת עם העצמי הישן 
אף  ניתן  מראש?  ה“משוגעת”  צפתה  לתוצאה אשר  )ג‘נון(,  השדים  להכנעת  הביטויים  הם 
של  ההבניה  קולוניאליות:  לתרבויות  ביוגרפי  לקח  בדמות  פרשנית  קריאה  להציע  כמובן 
ביוגרפיה אחת וחיסול ביוגרפיות אלטרנטיביות אינם נעצרים בבני הדור השני, ה“צברים” 

של המשפחה. 
הדמיון בביוגרפיות, ההקבלה בין אירועים או זהויות, זוכים לביטוי הברור ביותר )בעיקר 
עקב האלימות הנלווית( בסצנת האונס של פנינה. זו מול זו, האחת זוכה להצלפות חגורה 
מאביה, השנייה נאנסת על ידי מי שמכנה עצמו “סטודנט”, “מלאך”. האב סוטר לרחל אשר 
מסרבת לסייע לו בשינון הידע לקראת חידון התנ“ך. היא כועסת, מגדפת )“חתיכת עיוור, 
למי אתה חושב את עצמך”( ושוברת את הארון שעמל עליו. האב סוגר את הדלת, שולף את 
החגורה ממכנסיו ומנסה להצליף בה. לאחר מספר התחמקויות מצדה, הוא מכה בה בחגורתו 
כשגבה אליו; היא שעונה על עדן החלון, מבקשת סליחה, ועיניה לחצר הבית, צופות באחותה 
פנינה אשר חווה אונס של ממש, בתנוחה דומה. כשגבה אל האנס, אוחזת פנינה בקמע המואר 
ומביטה אל אחותה. ראוי לשים לב כי לאחר האונס פוסעת רחל אל החצר ואוספת את הקמע–
משרוקית. שתי אחיות וקמע חיים אחד, שעוד ייעשה בו שימוש במהלך העלילה, במיוחד כדי 

להאיר את הדרך הביתה בדרך למציאת הזהות ה“אמיתית”. ביוגרפיה מול ביוגרפיה. 

רחל וזהרה: יום חתונה ויום תשובה או מה היה קורה אילו לא הפכתי למודרנית
לא רק עם האחות המשוגעת חולקת הגיבורה סיפור חיים מקביל או כניסה ויציאת ממוסדות 
שונים. גם עם האחות ה“נורמלית” לגמרי, שופעת החיים והרומנטיקה, ממש כשמה, זהרה, 
מוחשית  אלטרנטיבית  בזהות  מדובר  כי  נראה  והפעם  הזהות–מוסד,  סוגיית  שוב  עולה 
ומאיימת יותר. האחות זהרה אשר מצאה את אהבת חייה במפעל, מחוץ למוסד המשפחה, 
מנסה לשים קץ לחייה, ניצלת על ידי האחות המחוננת ומסיימת את חייה כלואה )על ידי בני 
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משפחתה( במוסד אחר, מוסד הנישואין, נישואין מסורתיים עם “דוד משה”. דילמות של זהות 
)“מסורתית”( מצויה מול זהות רצויה )“מודרנית”(.

זהרה: אבל אני לא אוהבת אותו.
אבא: אוהבת? חה, חה, השם ישמור,

אכול מן המצוי ולא מן הרצוי,
ומתוך שלא לשמה בא לשמה.

סיפור חייהן של האחיות, זהרה ורחל, קשור בקשר הדוק. יום אירוסיה של זהרה הוא יום 
תשובתה של רחל. כניסה של האחת למוסד הנישואים וכניסה של האחרת למוסד חינוכי; 
עתיד “מרוקאי מסורתי” אצל האחת ועתיד “מודרני–חדש” לאחרת; אחת התקבלה באותו 
יום ל“בית הספר הכי גבוה בארץ”, השנייה מבקשת לרקוד עם אהובה, שאינו בעלה העתידי, 
ביום חתונתה. אח גדול אחד לשתיהן אשר מציע מצווה: “תראי שתתרגלי, יהיה לך טוב”. 

אחות “משוגעת” אחת שמשווה ביניהן:

פנינה: יורידו לה את המכנסיים וינפחו לה את הבטן,
את ורחל, רחל ואת

לך במפעל ולרחל בפנימייה.

ממנה  אשר  הביוגרפיה  על  מצביעה  האחת  כאשר  זו  מול  זו  אפוא  מוצבות  הדמויות  שתי 
נמלטה ה“צברית של המשפחה”, מעין תזכורת חיה או תמרור אזהרה: “מה היה קורה אילו 
נשארתי בבית” או בלשונו של “האח הגדול”: “תגידי תודה”. שני עולמות, שתי תרבויות, 
ביוגרפיה מסורתית מול ביוגרפיה מודרנית, שידוך מול רומנטיקה, זהות פרימיטיבית מול 
“אישיות טלוויזיונית”, וניסיונות זהים לבצע “שחור” לשתיהן. האחת הסכימה, מצאה אהבה, 

התחתנה עם אחרת. השנייה סירבה בכל תוקף.

גם לזהרה עשינו את זה לפני שהלכה לעבודה, 
זה בשביל שתישארי טהורה,

לא יהיה מי שישמור עלייך שמה בפנימייה.

“האח הגדול”: מרוקו–ישראל–סורבון–ישראל 
האח  של  דמותו  הגדול”.  “האח  שלמה,  עם  הגיבורה  חולקת  נוסף  אלטרנטיבי  זהות  מסע 
תחילה  תפקידו.  מורכבות  על  מלמדים  ואחיותיו  אחיו  עם  ויחסיו  במשפחה  מקומו  הגדול, 
נראה כי הוא ממלא תפקיד של “אח גדול” נוסח אורוול ב–�984. עד מהרה מתברר כי השחור 

הכה בו )או חילצו( ואין הוא יכול למלא תפקיד אלוהי אחד.
בראש ובראשונה הוא מייצג את ערכי המודרניות, וליתר דיוק, הוא מבשר המודרניות, 
פותח את דלתות הבית בפניה. הוא ממלא מעין תפקיד של מתווך בין בני המשפחה לחברה 
הישראלית על מוסדותיה השונים. הוא מבין שלימודים הם משאב בחברה זו )“אין מספיק 
)רחל: “ואם לא אעבור?”  ועוד”(, לא משאיר מקום לספק  ועוד  בלימודים, אין, צריך עוד 
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שלמה: “אין דבר כזה, אין”(, יוצר לחץ )“זה מה שאת עושה לילה לפני הבחינה, רחל, למה 
את לא לומדת?”(. הוא נאחז בכל כוחו בכרטיסי כניסה למוסדות החברה הישראלית–מודרנית: 
קיבוץ, פנימייה, אוניברסיטה. הוא מבקש להשיג לאחיו ולאחיותיו, בעיקר לאחותו הקטנה, 

“הצברית הראשונה של המשפחה”, את אשר המרוקאים ממרוקו כבר לא יכולים להשיג.
האח הגדול מפקח, משגיח, מסמן גבולות )“רחל שלנו התקבלה לבית הספר, לפנימייה, 
לבית הספר הכי גבוה בארץ, הכי טוב, לבית הספר הכי גבוה בארץ”(, משמש כמצפן, מורה 
דרך ב“מבוא למודרניזציה” אך גם מצליף, סוטר, מלמד כיצד לחשוב וכיצד לבצע השוואות 
נכונות. אי אפשר למשל להשוות בין שני מוסדות, בין פנימייה ל“מחוננים טעוני טיפוח” ובין 

מוסד למשוגעים. תפקידים אלה מתבטאים בדבריו לאחותו לפני צאתה למפעל החינוכי:

רחל, לפני שאת נוסעת, אני רוצה להגיד לך משהו. 
היום את מתחילה מסלול כלפי מעלה. 

ואני יודע שתגיעי מאוד מאוד גבוה. כמה גבוה שלא תגיעי,
אל תשכחי מי את ומאיפה את, 

וכמה היה קשה לנו לשלוח אותך לשם. אבל יהיה בסדר, 
את תצליחי בשביל כולנו, אה!?

הדגשת תפקידו של האח הגדול כמפקח או כמבשר המודרניות אינה מושלמת. לצד התשוקות 
למודרנה, הוא גם נאמן למסורת. זה שמבקש להשתלב בחברה החדשה ומזלזל בטקסי השחור 
)“התחלת עם השטויות שלך”; “עופו מפה שתיכן”(, מחתן את אחותו עם “דוד משה”, מרחיק 
בסורבון,  לימודים  על  בצרפתית  חולם  טוב”(,  לך  ויהיה  שתתרגלי,  )“תראי  מאהובה  אותה 
מתחתן לבסוף עם דניז, מי “שעשתה לו שחור”. רחוק מו הדימוי הכל–יכול של ה“אח הגדול”.

מקומו בטקסי ה“שחור” מלמדים על סיפור חייו, ובעיקר על תפקיד נוסף שיש לו, ואולי 
אלטרנטיבית.  ביוגרפיה  או  אלטרנטיבית  זהות  של  זה  הצופה,  עבור  כאן  המוצע  העיקרי 
האם,  של  השחור  במעשי  מזלזל  הוא  תחילה  הקטנה.  האחות  מול  הגדול  האח  זו,  מול  זה 
להתרחק  מבקש  הוא  לצרה  שנקלע  לאחר  הצברית.  אחותו  כמו  ממש  מעליו,  אותה  דוחה 
מזו הדורשת לגזול את חלומו הסורבוני ולכבול אותו בכבלי נישואין מקומיים, ועל כן נענה 
לטקס לידה מחדש שאמו מארגנת לו. עירום כביום היוולדו תחת סדין לבן המכסה את גופה 
העירום של אמו, כשהיא מברכת: “צא, צא כמו שיצאת מרחם אמך”. בסיום הטקס הוא חווה 
התערטלות נוספת ומסיר את הפאה אשר לראשו. בכך אנו מקבלים את המסר כי הוא נוטש 
את הזהות הכוזבת או לפחות את הֵשער הכוזב )Synnott, 1987( המסמל את האחרונה. מכאן 
ואילך לא ברור אם ניתן להכריז על הצלחה והסרת השחור מחייו, אך ניתן בבירור להכריז 
על טרנספורמציית זהות שהוא חווה. הוא החל לקחת חלק פעיל בטקסי השחור ובכך למלא 
את מקומה של פנינה המשוגעת אשר נכלאה במוסד. הוא אף החל לדבר בשבחם של טקסים 
אלה, ולשרטט גבול בינו לבין המודרניזציה, בינו לבין דור הצברים, ביוגרפיה מרוקאית מול 

ביוגרפיה צברית:

רחל: מה זה השטויות האלה, אני לא מסכימה.
שלמה: זה שום דבר, רק ברכה.
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רחל: זה לא ברכה , זה “שחור”.
שלמה: די רחל, אל תעשי מזה עניין, שתי דקות ודי.

רחל: לא רוצה, אתם לא יכולים להכריח אותי.
אמא: למה, זה טוב, בואי.

רחל: תעזבו אותי, זה שטויות, בגללכם אני אאחר את האוטובוס.
שלמה: אין מה לעשות, אמא, זה דור אחר.

ביוגרפיות אלטרנטיביות: תחנה אחרונה

מסעות הזהות השזורים לאורך העלילה מוצעים לצופים בסצנות הסיום של שתי העלילות 
עד כי נדמה כעת כי אינם אלטרנטיביים. נדמה גם כי הם מוצעים עם מפה משורטטת היטב, 
שמא נלך אנו, הצופים, לאיבוד. שוב הקבלה בין סיפורים, אירועים, תקופות, עבר ועתיד. 
 Rose,( אינטגרטיבית  זהות  של  תרפויטית  השגה  של  ובעיקר  זהויות,  המרת  של  סיפורים 
והאלטרנטיבי. בסיפור הילדות, “בקיץ  1996( או של תהייה קבועה על אודות התרפויטי 
ההוא שנת �7‘”, החל המסע, סוף עידן רחל )שמה במחוזות משפחתה, טרם יציאתה לפנימייה 
החינוכית(, תחילתו של עידן חלי, מחיקת הזהות השכונתית לטובת זהות האליטה )“אתם 
תפקיד  ממלאים  וגאוגרפיה  ומשפחה(  )פרטי  שם  השכונות”(.  האליטה של  להיות  אמורים 

מרכזי במסע זהות זה: 

אלי קוזיאל מאשדוד
נילי דריה מכפר סבא

מיכל קעטבי, קרית עקרון
משה לוגאלי, אי שם בדרום

לאה חדד מראש העין, אתם יכולים לקרוא לי לילי
שושנה מזרחי גם מאשדוד

רחל בן שושן, אי שם בישראל, ואתם יכולים לקרוא לי חלי

חלי אינה נועצת את זהותה במקום ספציפי, מקום שניתן לזהותו )אשדוד למשל(, ואף לא 
במקום נידח, שכמעט לא ניתן לזהותו )“אי שם בדרום”(, אלא במקום לא–מקום, מקום מוחק–

זהות, המאפיין את כולנו, כמעט את כולנו: “אי שם בישראל”. 
הסיפור של חלי הבוגרת מסתיים–מתחיל בפיוס, חזרה אל הבית ואל השורשים. בכך היא 
מבצעת המרה נוספת, אך חוזרת אל הביוגרפיה האלטרנטיבית ה“סוטה”. הדרך אמנם הפוכה 
אך הפעם יש תחושה כי לא טעתה בדרך. נראה כי הבינה שחייה עוברים דרך שבילי חייה 
של אחותה המשוגעת ודרך המוסד בו היא שוהה. היא חילצה את אחותה מן המוסד, החזירה 
אותה אל אמה, העניקה לה את חייה בחזרה ועקב כך את חייה היא. היא אף החלה שוב לדבר 
מרוקאית )“פנינה, ח‘פטי ג‘י ענד מאמא!?”(, והחלה לאחוז ממש בקמע שכבר נדמה כי אינו 
פרימיטיבי. גם נראה כי בתה החלה להבחין בה, לציירה לצד השמש המאירה ולצד פנינה: 
“רות, כמה יפה ציירת את אמא ואת פנינה ואת רות”. היא אינה נדרשת עוד לזעוק את כאבה, 
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נחלת זהות העבר: “היא לא רוצה לצייר, נדנדתי אותה, זה כל כך מעליב, אני מסתכלת על 
זה ואני לא קיימת בשבילה, אני כתם…”. מסע–דרך, מסע–זהות, עם כתמים, מהמורות, פיגור, 
איחור, אחות מכוונת תנועה, מסע–דרך שהחל במוות אך מסתיים בלידה מחדש. מסע הסרת 

 .)Weber, 1958( מן העולם והחזרתו )הקסם )שחור

ביוגרפיות אלטרנטיביות: דיון קונספטואלי 

מספר  שאדם  הסיפור  כי  היא  ואוטוביוגרפיות  ביוגרפיות  בחקר  הבסיסיות  הטענות  אחת 
לעצמו הנו אמצעי הבניה, הבניה מחדש ותחזוק של העצמי. זאת ועוד, על רקע ההנחה כי 
סיפור אישי הנו תוצר חברתי, תלוי תסריטים תרבותיים הזמינים לסוכן, רווחת טענה נוספת 
וחברה  אודות תרבות  רבות על  ביוגרפיות אישיות עשויות ללמדנו  כי  בספרות, המדגישה 
מנסחת   )���—��� עמ‘   ,�99�( ליבליך   .)Bruner, 1987; Gergen and Gergen, 1986(
שלהם,  החיים  סיפור  את  אפוא  מספרים  אישה  או  איש  “כאשר  הבא:  באופן  אלה  טענות 
הם משקפים בכך את זהותם ואת מקומם בהיסטוריה ובתרבות בה הם חיים; הסיפור הוא 
בין משמעויות  או  בין הפרט לתרבות  סיפור החיים מתווך  זה,  היגיון  פי  הזהות”. על  הוא 
אישיות למבטים חברתיים. בדברים אלה יש הד לטענות הפנומנולוגיות מבית מדרשם של 
שוץ ולאקמן )Schutz & Luckmann, 1974( בדבר הבניית עולמות חיים אישיים וחברתיים 
ובדבר קיומן של ביוגרפיות טיפוסיות הזמינות לנו בתרבות. לשם הגדרת המושג “ביוגרפיה 
אלטרנטיבית” אדרש לשלוש פעולות מקדימות: הגדרה של המושג “ביוגרפיה”; התייחסות 
למושג קרוב אשר קיים בספרות הפסיכולוגית )“עצמי אפשרי”( )possible self(; הבחנה בין 

“עצמי אפשרי” ל“ביוגרפיה אלטרנטיבית”.
ארוכה  שורה  כולל   ,)Denzin, 1989, pp.13, 34( דנזין  של  לדידו  ביוגרפיות,  חקר 
אוטוביוגרפיות,  כוללים  אלה  פרטים.  של  וחוויות  התנסויות  המתארים  חיים  מסמכי  של 
ביוגרפיות, יומנים, מכתבים, סיפורי חיים, מערכי הסבר ועוד. אם התיאור נעשה שלא על 
ידי הפרט אלא על ידי גוף אחר הוא מכונה “ביוגרפיה”. ביוגרף לפיכך הנו היסטוריון של 
ה“עצמי” ושל ה“חיים”. בד בבד אדגיש כי יש לראות היסטוריון זה, ברוח תיאורו של פוקו, 
בטרם   .)Dreyfus & Rabinow, 1982( ההווה”  של  ה“היסטוריה  את  תמיד  שכותב  כמי 
ולהדגיש את  “ביוגרפיות אלטרנטיביות” אבקש להתייחס למושג קרוב  אגדיר את המושג 
בפסיכולוגיה  רווח  אפשרי”  “עצמי  המושג  המושגים.  בין  לקבוע  מבקש  שאני  ההבדלים 
 Markus &( ומוגדר כעצמי)ים( אידאלי)ים( שהיינו רוצים, עשויים או חוששים להיעשות 
Nurius, 1986, p. 954(. העצמיים האפשריים שאנו מייחלים לעצמנו כוללים למשל את 
העצמי הבריא, העשיר, האהוב, המוצלח. העצמיים האפשריים שאנו חוששים מהם כוללים 
את העצמי הבודד, העברייני, המובטל. במובן זה העצמיים האפשריים מתפקדים כייצוגים 
אישיים )סכמות קוגניטיביות( של שאיפות, מוטיבציות, איומים, רגשות ודפוסי פעולה נלווים. 
בעבר,  העצמי  ייצוגים של  הפרט,  ספציפי של  חברתי  ניסיון  הנם  העצמי האפשרי  מנבאי 
והדימויים  הסמליים  המודלים  וכן  היסטוריים–אישיים(  ממדים  )אותם  חברתיות  השוואות 
העצמיים  מערך  שבין  הקשרים  על  מדווחת  אף  הפסיכולוגית  הספרות  בתרבות.  הרווחים 
האפשריים של הפרט ושורה של משתנים קוגניטיביים, רגשיים והתנהגותיים: זיכרון, מיקוד 
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 Anthis, Dunkel &( תשומת לב, הערכה עצמית, הצלחה בלימודים והתמודדות עם מחלות
 .)Anderson, 2004

מושג העצמי האפשרי כולל לפיכך ורסיות מדומיינות של העצמי. זהו עצמי מוכוון עתיד 
בעיקרו, המייצג פוטנציאל ומתאר תכונות אלטרנטיביות יותר מאשר דמויות אלטרנטיביות. 
יתרה מזאת, אין הוא מעוגן בהכרח בניסיון של ממש, ניתן להשפיע עליו על ידי מניפולציות 
של אינטראקציה מתוכננת, והוא נמצא כבעל השפעה מכרעת על רגשות, מחשבה והתנהגות. 
ביוגרפיות אלטרנטיביות לעומת זאת יוגדרו על ידי כעולם חיים מלא אשר הפרט או האחר 
לו מתאר כעולם חיים אשר היה עשוי לאפיין את חייו בסבירות מתקבלת על הדעת. עולם 
חיים זה כולל את כל המרכיבים הקיימים בביוגרפיה ה“מציאותית”, זו שאינה אלטרנטיבית: 

עלילה, גיבור/ה, אירועי עבר, חוויות הווה, תקוות ועצמי אפשרי.��
המושג  מן  אלטרנטיביות”  “ביוגרפיות  המושג  את  להבחין  ניתן  זו  הגדרה  רקע  על 
 Schutz &( )tense of self( עצמי אפשרי” על בסיס שלושה ממדים מרכזיים: זמן העצמי“
Luckmann, 1974(; מרחב חיים; עמדה מוסרית. זמן העצמי העיקרי של העצמי האפשרי 
הנו עתיד, זה של הביוגרפיות האלטרנטיביות מציע באופן מפורט את עלילת העצמי, עבר 
 )current self( הווה ,)Markus & Nurius, 1986 אצל James, 1910( )me of the past(
מן  שעולה  כפי  האפשרי,  העצמי  של  החיים  מרחב   .)future self( ועתיד   )Ibid., p. 956(
האלטרנטיבית  הביוגרפיה  של  זה  מדומיין,  פנומנולוגי  מרחב  הנו  הפסיכולוגית,  הספרות 
הטרוטופי  גיאוגרפי  הנו  החיים  מרחב  למשל,  בשחור  עולה  שהדבר  כפי  יותר.  מוחשי 
)עיירת פיתוח, עדה, המשפחה המרוקאית(. העמדה המוסרית בנוגע לעצמי האפשרי, כפי 
שהיא רווחת בספרות המחקר, מתעכבת בעיקר על העצמי האפשרי החיובי ועל איכויותיו 
התרפויטיות, וזו המתייחסת ל“ביוגרפיות האלטרנטיביות” פתוחה למגוון עמדות מוסריות. 
הביוגרפיות האלטרנטיביות בשחור למשל הנן שליליות בעיקרן, והקריאה היא להתרחק מהן 

למען כינונו של עצמי ההולם את תנאי החיים המערביים.

מבט של ביוגרפיות אלטרנטיביות: מאפיינים מבניים

הפרקטיקה הפנומנולוגית המרכזית לכינון הביוגרפיה האישית של גיבורת הסרט שחור, כפי 
שהניתוח מציע עד כה, כוללת התבוננות קבועה או דימיון קבוע )של הגיבורה ושל הצופה( 
בכך  נרטיבית  לדרמטיזציה  זוכות  אלה  אלטרנטיביות  ביוגרפיות  הביוגרפית.  באלטרנטיבה 
שאין הן מיוחסות לסוכנים אשר התחנכו בתרבות או במשפחה אחרת, אלא הן מתקיימות בתוך 
המשפחה, היינו בקרב אחיה ואחיותיה של הגיבורה. על רקע זה המבט המוצע הוא מבט המתאר 
)ביחס סיבתי(, כי אילולא החינוך המערבי היה גורלה של הגיבורה כגורלם של אחיה. בשלב 

 Schutz & Luckmann,( השימוש במושג “עולם חיים” הוא פנומנולוגי בדומה למה ששוץ ולאקמן  ��

1974( מתארים: “עולם החיים הנו המציאות הנחווית כקבועה וכבסיסית על ידי הפרט )עמדה טבעית(, 
אותה מציאות שאנו חווים כ‘מובן מאליו’. עולם זה כולל את ה‘טבעי’, החברתי והתרבותי אשר נחווה על 

ידי האדם”. שוץ ולאקמן לפיכך מתארים את “עולם החיים” במונחים פרקטיים ארציים המסייעים לפרט 

להתנהל בזמן ובמרחב. 
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זה של הדיון אבקש לשאול כיצד פועלות הביוגרפיות האלטרנטיביות בחוויה הפנומנולוגית 
של הגיבורה ומהו הסיפור שמוצע לצופה בבסיסן )המבט הביוגרפי(. מבט ביוגרפי זה מתייחד, 
על פי פרשנותי, בארבעה מאפיינים תוכניים–מבניים אשר בתורם מקיימים ומתחזקים את 

היחס האלטרנטיבי בין הביוגרפיה של הגיבורה לזו של אחיה ואחיותיה. 
המאפיין הראשון מבקש להדגיש את התפירה הביוגרפית ההדוקה של מבט זה או את מה 
שניתן לכנות “אקסיומה ביוגרפית”. כפי שניתן להיווכח מן הניתוח שהוצע לעיל, ההבניה 
בשחור  האלטרנטיביות  הביוגרפיות  כי  יוצא  כך  לדמיון.  מקום  משאירה  אינה  הביוגרפית 
ולבטח לסוכנת הנדרשת להפנים  כוללות פרטים ביוגרפיים עשירים הידועים לנו הצופים 
את הביוגרפיה הממלכתית )“מערבית”, “ישראלית”(: דמות הגיבורים בעבר, דמותם בעתיד, 
שנאלצו  חלומות  האישיות,  תכונותיהם  רגשותיהם,  זוגם,  בני  חתונתם,  יום  חיים,  עלילת 
לוותר עליהם, מקום מגורים, הון סימבולי )שפה(, הון תרבותי )כשפים(. מלבד זאת אני טוען 
כי הביוגרפיה האלטרנטיבית אשר עולה מעלילת הסרט מאופיינת בסגירות ביוגרפית, רוצה 
)ולצופה( לתאר אלטרנטיבת חיים  לומר: עלילת החיים תפורה היטב, עד שקשה לגיבורה 
ל“צברית  המיועדת  הביוגרפיה  מן  הסוטה  ביוגרפי  תוצר  לדמיין  קשה  המתוכנן,  מן  שונה 
האלטרנטיבית  הביוגרפית  של  בהבניה  מתבטאת  אף  הביוגרפית  הסגירות  הראשונה”. 
כביוגרפיה שלילית, עד כדי כך שהתסריט של “שיקום ביוגרפי” )Rotenberg, 1987( אינו 
מוצע. המבט הזה מציע לפיכך לגיבורה המרה חדה של ביוגרפיה תמורת ביוגרפיה. בניסוחם 
)ביוגרפית( אשר אוטמת  זוהי אקסיומה   )Deleuze & Guattari, 1988( וגואטרי  דלז  של 

קווי מילוט.
המאפיין השני מבקש להסיט את תשומת הלב למוחשיות הביוגרפיה. העבודה הביוגרפית 
שהוצעה ל“צברית הראשונה שלנו” כוללת אף הצבעה פוזיטיביסטית על “טיפוסים סימבולים” 
משה”,  “דוד  ה“מזרחית”:  הביוגרפית  האלטרנטיבה  את  המייצגים   )Handelman, 1990(
“זו שהתחתנה עם דוד משה”, “המשוגעת”, “העבריין השכונתי” שאונס את ה“משוגעת”. 
מוחשיות הביוגרפיה מתבטאת אף באמצעות ההבניה של הביוגרפיה כמי שאושרה כבר על 
 Markus &( מציע  האפשרי”  ה“עצמי  שמושג  כפי  פוטנציאל,  מייצגת  ואינה  הניסיון  ידי 
Nurius, 1986, pp. 955–957(. חשוב להדגיש כי ביוגרפיה אלטרנטיבית זו לא רק שהנה 
מוחשית )ולא מדומיינת(, בהירה ונהירה, כזו שניתן ניתן להצביע עליה, אלא שניתן להלבישה 
לפנימייה,  להישלח  זכתה  שלא  זו  צברים,  שאינם  האחים  המשפחה:  בתוך  חיה  דמות  על 
זכו להכתרה “אתם האליטה של השכונה”, במילותיה של  זה שנשאר בשכונה ואלה שלא 
המחנכת המקבלת את פני התלמידים החדשים בפנימייה החינוכית אליה נשלחת הגיבורה. 

כך מתקבל לטענתי מבט הממקם ביוגרפיה אחת מול ביוגרפיה שנייה. 
 )Said, 1978; Shohat, 1989( המאפיין השלישי מדגיש את הייצוגים האוריינטליסטיים
של הביוגרפיה האלטרנטיבית או את היותה ביוגרפיה של דפיציט. הביוגרפיות האלטרנטיביות 
המשורטטות לגיבורת הסרט מתוארות ככאלה שיש להתרחק מהן, ביוגרפיות שליליות, לא 
רצויות )ביוגרפיות פרימיטיביות, ביוגרפיות של מעשי כישוף, פיגור גנטי ופיגור תרבותי(. 
במונחיו של אליצור )�996, אצל קרומר–נבו, �000(, אנו עדים ל“פרספקטיבת הדפיציט”, 
המאפיינת שירותי טיפול רבים, כלומר גישה אשר מתמקדת בחוסרים ובליקויים ומתעלמת 
מן הכוחות החיוביים של אוכלוסיות “סוטות”. במונחי קרומר–נבו )שם(, אנו נחשפים לשורה 
משפחות  המתארת  המדעית  בספרות  רווחות  אשר  “מנמיכות”  או  “נמוכות”  תכונות  של 
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החיות בתנאי עוני ומצוקה. בקצרה, הביוגרפיה האלטרנטיבית מתוארת כביוגרפיה “טעונת 
טיפוח” )סמילנסקי, ��97( , שניתן לומר עליה את אשר אבחנו כבר כספי ושטאל )��97, עמ‘ 
�, אצל להב, �998, עמ‘ �(: “לעיתים ידוע לנו מה אין תלמידים טעוני טיפוח יודעים אך 
כמעט ואיננו יודעים דבר על הפוטנציאל שלהם, על מה שהם מסוגלים לעשות בהצלחה. רוב 

הממצאים מנוסחים בלשון שלילה”. 
שהופנו  העידוד  קריאות  הביוגרפיות.  בין  הסיבתי  היחס  את  מדגיש  אחרון  מאפיין 
לגיבורת הסרט לאימוץ ביוגרפיית הצבר וחיסול הביוגרפיה המרוקאית מובנות באמצעות 
חלי  במילים אחרות, ההצלחה של  “מבחן האלמלא”.  לו,  הנלווה  והמבחן  גורם הסיבתיות 
מיוחסת  הטיפוח”,  “טעונת  מאישיות  היחלצותה  או  הטלוויזיונית”(,  )“האישיות  שושני 
למניפולציה החינוכית, כלומר לחינוך בפנימייה מערבית מחוץ לסביבת המשפחה והקהילה 
המרוקאית. נדמה כי התוקף הפנימי של ניסוי חינוכי זה כה גבוה עד כי תוצאותיו נעדרות 
כל הסבר חלופי אשר עשוי לשמש כמשתנה מתערב. כך נחלץ המבט כי אילולא הפנימייה, 
אילולא “החינוך בבית ספר הכי גבוה בארץ”, אילולא הביוגרפיה הממלכתית שהוצעה על 
ידי מדינת ישראל, גורלה של חלי שושני היה זהה לגורל אחיה ואחיותיה. אחיה ואחיותיה 
של הצברית משמשים בהבניה זו כקבוצת ביקורת אשר מלמדת על השפעתו הסיבתית )ולא 
המתאמית( של המשתנה הבלתי תלוי )מה שמכונה במערכי ניסוי כמותיים “לפני–אחרי עם 

קבוצת ביקורת”(. 

דיון: קולנוע, בקרה ומבט הצופה

בחברות הבקרה, לעומת זאת, הדבר המהותי כבר איננו חתימה או מספר, אלא צופן: 
הצופן הוא מילת מעבר, בעוד שחברות המשמעת מוסדרות באמצעות מילות ציווי )הן 
מנקודת המבט של האינטגרציה והן מנקודת המבט של ההתנגדות(. שפת המספרים 
של הבקרה עשויה מצפנים, שמסמנים נגישות או חסימה למידע... אדם המשמעת 
היה יצרן מקוטע של אנרגיה, בעוד שהאדם של הבקרה הוא גלי יותר, נתון במסלול, 

לכוד באלומה מתמשכת )דלז, ]�990[ �004, עמ‘ ��7—��8(. 

 Mathiesen,( מביע מתייסן )the viewer society( ”במאמר אשר כותרתו “החברה הצופה
p. 219 ,1997( בצדק את תדהמתו על כך שבמשמעת וענישה, שעניינו העיקרי הוא תהליכי 
מתייחס  אינו   )Focault, 1979( פוקו  מישל  המודרנית,  בחברה   )surveillance( השגחה 
בבסיס  אשר   )ocular( העיניות  לאיכויות  מיוחדת  התייחסות  ההמונים.  תקשורת  לאמצעי 
המדיה הפופולרית הייתה מציידת אותנו לטענתו בתובנות חשובות בנודע לתהליכי השגחה 

ובקרה בחיי היום–יום. 
מציע  התקשורת,  אמצעי  של  המבט  מנקודת  אלה  תהליכים  להבין  ניסיונו  רקע  על 
מתייסן ).Ibid( כי טכנולוגיות מדיה אינן פועלות רק באופן פנאופטיקוני )panoptic( אלא 
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גם באופן סינאופטקוני )synoptic(.�4 במילים אחרות, החברה המודרנית אינה מאופיינת רק 
כסיטואציה בה מעטים רואים רבים, אלא גם כסיטואציה בה רבים רואים מעטים. מאמר זה 
מלמד כי היחסים בין האופי הפנאופטיקוני והסנאופטיקוני של המדיה הינם הדדיים הרבה 
לבחינה  בזמן  בו  ניתנים  )“מזרחים”(  בישראל  אתניים  המכונים  פרטים  של  ייצוגים  יותר. 
פנאופטיקונית וסינאפוטיקונית. באשר לממד הראשון הרי שהייצוגים האוריינטליים הקבועים 
של מזרחים בישראל משמשים אמצעי ממשמע עבור המבט המדינתי–הגמוני, ובמובן זה הרי 
שמעטים )הסוברנים( צופים באופן קבוע במזרחים כהמון. באשר למאפיין השני, ניתן לראות 
)חברי קבוצות אתניות ומעמדות שונים( צופים באופן קבוע  זאת גם כסיטואציה בה רבים 
בייצוג המנרמל של מעטים )מזרחים או תושבי עיירות פיתוח(. בד בבד מאמר זה מדגיש כי 
בחירה בעמדה פרשנית זו או אחרת )פנאופטית או סינאופטית( אשר מוצעת על ידי החוקר 
חשובה פחות. הדבר המרכזי שיש לתהות עליו הוא המבט הביוגרפי שבבסיס קריאות אלה, 
המשמש כאמצעי זמין להפקת סובייקטיביות בחברה בת ימינו. במילים אחרות, יש לנסות 
לתהות על הנרטיב אשר מוצע לצופה בבסיס הטקסט התקשורתי כתסריט נגיש ברפרטואר 
 Swidler,( התרבותי או בארגז הכלים התרבותי הזמין לנו להפעלת אסרטגיות של פעולה 
1986). מבט ביוגרפי זה עשוי ללמדנו רבות על אופני ההשגחה הכרוכים בפרקטיקת הצפייה 
בקולנוע )או הטלוויזיה( כאמצעי לכינון העצמי. בד בבד ייתכן כי הדימוי הגמיש יותר של 
חברת הבקרה )control societies(, המוצע לנו על ידי ז‘יל דלז )]�990[ �004(, עשוי להתאים 
מהירה  אולטרה  לחברה  מעבר  על  הצביע  דלז  בקולנוע.  המגולמים  המבטים  להבנת  יותר 
באוויר הפתוח, שבה אין אנו אמורים להתחיל מחדש בכל פעם אלא להתאים את מבטנו כל 
הזמן. ההיעשות לפיכך היא המצב הקבוע. האלומה המתמשכת של אור ואינפורמציה שאנו 
חווים מכוננת מבטים ומבני סובייקטיביות שלעולם איננו מסיימים עמם. בניסוחו הפואטי 
של דלז )ובתרגומה הפואטי של אריאלה אזולאי(: “ההסגרים הם צדפות, תבניות נבדלות, 
והבקרה מתאימה את עצמה כמו תבנית המשנה את צורתה, מתעצבת בהתמדה מרגע אחד 
למשנהו, כמו מסננת שהחורים שלה משתנים מנקודה אחת לאחרת” )שם, עמ‘ ��6(. המבטים 
אשר נלווים להיעשות הקבועה או לבקרה הזו צריכים להטריד אותנו, אם אנו מנסים להבין 
את האופן שבו אמצעי תקשורת ההמונים או התרבות הפופולרית מסייעים בכינון ותחזוק 
העצמי. להבנת תהליכים אלה הציע מאמר זה לתהות על הסיפור שמסכי הבקרה הקולנועיים 

מספרים לנו, או מה שכונה כאן “מבטים ביוגרפיים”.
המבט הביוגרפי הזה פועל, כפי שתואר, באמצעות חוויה של ביוגרפיות אלטרנטיביות, 
היינו הצבה סגורה של ביוגרפיה מול ביוגרפיה. עבודת הזהות של הגיבורה, ובעקבות זאת 
המבט המוצע לצופים, מתארת כיצד ההבניה של עצמיותה דורשת התייחסות פנומנולוגית 
היה  סביר מאוד. השאלה מה  בסיכוי  אותה  הייתה עשויה לאפיין  לביוגרפיה אשר  קבועה 

מתייסן מגדיר מושגים אלה באופן הבא:  �4

The concept is composed of the Greek world syn which stand for ‘together’ or ‘at the same 
time’, and opticon, which, again, has to do with the visual. It may be used to represent the 
situation where a large number focuses on something in common which is condensed. In other 
words, it may stand for the opposite of the situation where the few see the many. In a two-way 
and significant double sense of the word we thus live in a viewer society )Ibid., p. 219(.
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קורה אילולא הוצע לה להתחנך במפעל חינוכי מודרני–מערבי אשר חילצה מן האלטרנטיבה 
המזרחית–מרוקאית הנה מרכזית לכינון זהותה של הגיבורה והמבט הביוגרפי המוצע לצופים. 
תהיות פנומנולוגיות קבועות אלה )שהפכו למובן מאליו תודעתי במונחים של שוץ ולאקמן 
]Schutz & Luckmann, 1974]( מלוות כאמור בהצבעה קונקרטית על דמויות מוחשיות 
המגלמות את הביוגרפיה האלטרנטיבית: “דוד משה”, האחות שהוכרחה להתחתן בנישואין 
מסורתיים עם דוד משה ולוותר על אהוב לבה שנבחר באופן רומנטי, האח שוויתר על חלומו 
להתקבל להיכל ההשכלה הגבוהה הצרפתי )סורבון( והתחתן עם בת השכונה אשר כישפה 
אותו במעשי שחור וכמובן האחות המשוגעת. התסריט הקולנועי–תרבותי אף מפרט כאמור 
באופן עשיר את פרטי ביוגרפיה אלטרנטיבית זו )שפה, חלומות, בני זוג, יום חתונה ועוד(. 
ההצבעה הוויזואלית הזו מגבירה את הדרמה הנרטיבית בבסיס עבודת הזהות של הגיבורה 
ממוקמות  או  מופשטות  אינן  הללו  האלטרנטיביות  הדמויות  מזאת,  יתרה  הצופים.  ושל 
במרחב חיים הרחוק מעיני הגיבור או הצופה, אלא הן ממוקמות בתוך המשפחה, מה שבתורו 
מגביר את הדרמטיזציה של העבודה הביוגרפית. במילים אחרות, אין מדובר כאן רק בייצוגים 
אוריינטליים של מזרח מול מערב המרוחקים תודעתית, אלא בהלבשתם על דמויות הקשורות 
בקשר דם, המספרות סיפורי משפחה אלטרנטיביים. למבט הביוגרפי הזה, כפי שכבר תואר, 
הביוגרפיה  על  וויתור  אחת  ביוגרפיה  של  אימוץ  מעודדים  אשר  מבניים  מאפיינים  מספר 
ללא  הדוקה  ביוגרפית  תפירה  הישראלי:  הלאומי  המבט  את  מה שמתחזק  האלטרנטיבית, 
אפשרות לקווי מילוט אלטרנטיביים; קונקרטיזציה של הביוגרפיה האלטרנטיבית; מיקומה 
בתוך המשפחה והפקתה כאיום ריאלי; הדפיציט של הביוגרפיה האלטרנטיבית, ובעיקר מה 
סיבתי  בקשר  הקשור  העדיפה  הביוגרפיה  של  הכינון  היינו  האלמלא”,  “מבחן  כאן  שכונה 
מוצע  בפנימייה  החינוך  המשפחה.  למחוזות  מחוץ  המערבי  החינוכי  במפעל  החינוך  עם 
כמעין משתנה בלתי תלוי מרכזי אחד הנוטל עליו את כל ההסבר. מה שמשותף למאפיינים 
)visibility(, המקנה להם איכויות פוזיטיביסטיות, כלומר  אלה הוא תכונת הנראות שלהם 
כאלה שאפשר לחוש ממש כיצד היו יכולות לאפיין בקלות את חיי הגיבורה, או אם נעשה 
שימוש בביטוי היפה של ברונו לאטור )Latour, 1986(, לחשוב באמצעות העיניים והידיים. 
תכונת נראות זו גם מקבלת חיזוק באמצעות התנועה הלינארית אשר מתוארת מן הביוגרפיה 
האלטרנטיבית אל הביוגרפיה השנייה, המובנית כמתאימה יותר. לאטור מיטיב לתאר את 

המאפיינים הפוזיטיביסטיים הללו בבסיס התנועה הלינארית: 

In a linear perspective, no matter from what distance and angle an object is 
seen, it is always possible to transfer it—to translate it—and to obtain the 
same object at a different size as seen from another modified (Ibid., p. 7). 

תכונת הנראות הגבוהה הזו מסייעת בתחזוקו מחדש של המבט ההגמוני )או בבקרה עליו(, 
משום שהיא משמשת כעדות חיה )בדמות האח או האחות( לטיפוס האידאלי אשר מבט זה 
בכוחה  יש  זה, לטענתי,  באופן  ולטיפוס הלא–אידאלי שהוא מבקש לחסל.  להבנות  מבקש 
הצופים  או  הביוגרפיה  בעלי  של  הדמיון  פעולת  את  לצמצם  ואיכויותיה  הזו  הנראות  של 
יכולים לאפיין את עולם  הנדרשת כדי להתנגד או להרהר בתסריטים אלטרנטיביים שהיו 
החיים שלהם. טענות אלה מדגישות כי הטקסט הקולנועי הנדון כאן משגיח על מבט הצופה 
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משום היותו טקסט סגור, במונחי אומברטו אקו )Eco, 1989(, אשר אינו מעודד את קיומן 
)וביוגרפיות(.  משמעויות  של  מצומצם  טווח  לעבר  הצופה  את  ומכוון  רבות  פרשנויות  של 
הייצוגים הקבועים הללו של תושבי עיירות פיתוח )שתמיד הנם מזרחים( בקולנוע הישראלי 
אחרות,  במילים  ההשגחה.��  את  המקיימת   )Latour, 1986( אופטית”  “עקביות  מייצרים 
“אפיסטמולוגיה  מכנה   )Gordon, 1989( גורדון  מה שקולין  את  מפיקים  הללו  הטקסטים 
מוסדית” )institutional epistemology(, היינו הידע עצמו מובנה על ידי יחסים מוסדיים 
בהם הדיסציפלינה משוקעת כבר. לפיכך הטקסט הנדון כאן, המייצג את הקולנוע הישראלי 
על עיירות פיתוח ומזרחים בישראל, עוסק בעיקר בחוויות ידועות כבר )אוריינטליסטיות–
סטראוטיפיות(, ובכך נשאר כמרחב נורמטיבי מחושב המפיק “צופים מחושבים”�6 המתורגם 

בחזרה לדרישות המבט הלאומי המכונן בישראל. 
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