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שבעה מיני זהב הם / חביבה פדיה. מתוך: מוצא הנפש עם עובד, 2002.

ולא ידענו מה זה טוב
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דרורית גור אריה ובת–שחר גורמזאנו גורפינקל

ההתחלה היא ציון

ן - טרילוגיה קולנועית  ו יוסף–ז'וזף דדון, אמן וקולנוען רב–תחומי, הציג את צי

סוף  של  חודשים  שלושה  במשך  אריה(  גור  דרורית  )אוצרת:  פתח–תקוה  במוזיאון 

ספר  לאור  יצא  אף  התערוכה  במסגרת  לתערוכה.  מלהגיע  פסק  לא  והקהל   2007

הנושא שם זה, בהוצאת המוזיאון, אך פניות רבות חיזקו את הצורך בפלטפורמה 

ספרותית נוספת. 

קריאה  דדון  של  יצירתו  מציעה  הישראלית  בתרבות  ערוציות  הרב  בתוך 

תרבותית חדשה בשיח העכשווי. דדון מייצג עמדה המגיחה מתוך הפריפריה, מן 

השוליים, אך נמנע במודע מלייצר מסמך תיעודי של כור ההיתוך המקומי הנמצא 

המרחבים  אל  הפונה  אישית  מבט  נקודת  מציע  הוא  הישראלי.  הקולנוע  בליבת 

עיירת הפיתוח המהווים מטונימיה לשאלת  ְספר שחונים שבשולי  נופי  הפתוחים, 

הנידחות וליחסי כוחות תרבותיים. בטבע פנורמי המצטייר "כגדול מהחיים" מחולל 

יצירתו מציעה הלך  והנצחי.  שאיפתו אל הארכאי  ופולחנים -  דדון שלל טקסים 

של  הדהודים  העכשווית,  האמנותית  ביצירה  שגורים  שאינם  ותכנים  שפה  רוח, 

קו  וחופש אין קץ שאינם חוברים לשום  קולנועית מקורית  וקבלה, שפה  ליטורגיה 

של פוליטיקה דתית וחברתית. דדון מותח את השפה, מתנהל בין מינימליזם צורני 

לעומס רגשי, בין חושניות ומורבידיות, בין פיזי למטפיזי, מתעקש על מונומנטליות 

ועושר חזותי. מבעו העז ומנעד הרגשות הרחב מבטאים דרכם ובתוכם עולם משל 

עצמו, אינטלקטואלי ועממי כאחד. אך טבעי ששיתוף פעולה סביב יצירתו יתממש 

במסגרת כתב–העת "הכיוון מזרח" - האג'נדה המשותפת לניסוח אמירה תרבותית–

מועדפת  כפלטפורמה  תרבותית  אג'נדה  מזרח–תיכוני.  דיון  על  דגש  עם  חברתית 

לדו–שיח במרחב מסוכסך זה ובה הניסיון הבלתי פוסק לפענח את הקשר הסימביוטי 

של המזרח והמערב. דדון עצמו, בהיסטוריית חייו, ממזג אלמנטים אלה, מכיל בתוכו 

המזרחית  בהוויה  העיסוק  את  מתרגם  הוא  ביצירתו  ורב–לשוניות.  רב–תרבותיות 

לקול ומבט אחרים, בעלי מימד אוניברסלי. באופן זה חורג הנושא המזרחי מתחום 

השיח הפנים–ישראלי אל מחוץ לגבולות, אל לב האירופוצנטריזם, כאלמנט חתרני 

ופואטי גם יחד. 

הקצרה,  בגרסתו  ן  ו וצי שאנטי  עולמים,  סרטים:   3 כללה  ן  ו צי התערוכה 

בשחור–לבן, בשפתו של הקולנוע האילם, והסרט בצבע באורך שעה. ציון, ירושלים, 

דרורית גור אריה ובת–שחר גורמזאנו גורפינקל / ההתחלה היא ציון
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ואיקונה  דתית–מיסטית  ישות  גם  אך  ממשית,  אישה  אלקבץ,  רונית  של  בכיכובה 

אוניברסאלית, מגלמת הלך רוח ומצב מנטאלי כלל אנושי. ציון - בה נטועים יסודות 

שמקרינה  והמלנכוליה  האנושית  הטרגדיה  את  מבטאת  למערב,  מזרח  בין  הקשר 

ירושלים לעולם. דמותה מוליכה את "העלילה" כאסטרטגיית הישרדות של היסטוריה 

שהותירה אותה חבולה, שפופה ומושפלת עד לאקט החדירה אל קודש הקודשים של 

המערב - מוזיאון הלובר - שם נעדרים שרידי עברה התנ"כיים. נוכחותה במרחב זה 

הוא מהלך משולב של התגרות של תיקון וריפוי.

נופיהן של אופקים, תקוע, ירושלים ומוזיאון הלובר מהווים מרחב טריטוריאלי 

החטא  בין  לנצרות,  היהדות  בין  למערב,  מזרח  בין  לחומר,  רוח  בין  נעה  ציון  בו 

לעונשו ובין היגיון לשיגעון. מרחב יצירה זה מאתגר את הצופה אל אזורי תודעה 

לא מוכרים, תוך שימוש אינטנסיבי בזיכרון, בגוף, בתנועתו, תנועת המצלמה, הקול 

והצליל )או היעדרם(, כאופציה אמנותית הניתנת לקריאה גם כציור נשגב, כמיצג 

מנטאליים  מחוזות  בין  מתמשכת  דדון  של  האודיסיאה  קינה.  מדיטציה,  מחול, 

וגיאוגרפיים שונים החותרים ליצר חזון של זהות אישית ואמנותית חדשה. "הכיוון 

מזרח" ומוזיאון פתח–תקוה מציעים לקהל דו–שיח חוצה יבשות ותרבויות בעקבות 

מסעו של הסרט ציון.

דרורית גור אריה

וארץ לא תשקוט
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פיתוי היא פועמת בתדרים שונים, אחרים. אינה חושפת דבר שכן אין תוכן ממשי למהות 

המתגלה בה. היא נושאת עמה את כוח ההרס, הכבוי, השוקע אל תוך האינסוף של 

המוצבים  ממגברי–הקול  העולים  הכבדים  הנשימה  קולות  כי  דומה  השתיקה.  הכאב. 

בחלל התערוכה האפלולי, הריק - המציע קיר אקרן קלאסי כמו באולם קולנוע ומספר 

יופי  עיכול של  - מופקים מּבִטנו הדואבת של הצופה, הנדרש למנת  ישיבה  כיסאות 

וכיעור, אדמה ודם, זיווגים מוזרים, מיני הכלאות, ושלל ראשי חיות ערופות. מעשה 

דיבוק? אולי מלאכת קסמים. כשצפיתי לראשונה בסרט בהקרנה פרטית בבית קולנוע 

בשאנז אליזה הכו הדימויים בקצף לשונם, תזזיתם, שיגיונם. הרס. חורבן. זוהמה. רוע 

מהפנט. ואישה. זונה זבת דם, לילית בלבוש כלה. ועל ראש ההר מרקדת פרה אדומה. 

גן עדן הזוי, אולי גיהינום מקומי. המקום, הגוף, משתוקק, מקולל, מדמם, מחולן, מחולל, 

מקודש. דדון בן–ברית לממלכת שדים ולהוד שמים, ואין סתירה בין השניים. את ציון 

אין לכתר בשום הגדרה. היא חותרת אל מה שמעבר לפרגוד, אל התהום הפעורה, אל 

הבלתי–נראה ככֶשף ביד יוצרה. ציון פועמת ממחילות הזיכרון, כריקוד מדיטטיבי, כצופן 

גופני שכמו נשאב ממסורת האבל והקינה הים–תיכונית, המתנקזת בשפתו הטהורה של 

הקולנוע האילם אל דמותה האיקונית של הדיווה רונית. אפשר לחשוב על בת ירושלים 

השחרחרה, השולמית שהייתה לאשת זנונים, על קשת עשירה של נשים המתגלגלות 

באישה אחת, שרה ורבקה ורחל והגר, יהודית, פני הגלות ואף מריאן גיבורת החירות 

הצרפתית. ודִאי שאנו עוסקים ביוצר–חוזה בנתיביה המפותלים של מלכות בית דוד, 

ימי גאולה מקוללה, משק כנפי תהילה חבוטה. דם, אש ותמרות עשן שזורים בסיפור 

המיתולוגי על ירושלים, העיר, האומה, "כנסת–ישראל", ואף עלילתה של אישה אחת על 

גדולתה ועומק מפלתה. אישה שעולה מן המזרח, מן הוד מלכות קדום ומן הבשר החרוך 

והנהי ותקוות שנפוצו אל אין. וישנו המדבר, אולי הפרוטגוניסט האמיתי של דדון, מרחב 

לבן מסמא, השותק כמו מוות. דדון נווד נצחי בין ימי עבר והווה, שמן המדבר בא כוחו, 

מן המדבר. מן המקום שמאכל יושביו, שדמו רותח תדיר. אולי משק כנפיו של האפוס 

העתיק הולם ברוחו יצירה שזמנה נמתח בין גלות לגאולה, בין חולות צהובים ודבשת 

גמלים מדובללה למגדל–השן שעל גדות הסיין, שלולית של משי שחור סוער אל מול 

תועפות הלובר. ובאחת מוטל במקדש הקדום הכישוף, ומזדעזעים כל נהרות בבל ועד 

לנהר הירדן, כי באה שעת מלכות, באה, בשמלת הוט קוטור א–לה כריסטיאן לקרואה. 
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] אני נזכרת באחד הסיפורים המגולל מלחמת תרבויות, אמונה ועמידּות מול הזר 

המשחר אל היופי והמסתורין היהודי. הסיפור העממי על חייה של הנערה לאללה 

סוליקא, לבית חג'ואל שבטנז'יר שהפכה במותה על קידוש השם מופת לָעצמה נשית, 

.)Dehodencq Alfred( סיפור זה אף זכה לפרשנות ציורית של אלפרד דהודנק

"כבוד בת מלך פנימה" קרא אביה ירא–השמים של סוליקא מורה לבתו המפורסמת 

ביפי מידותיה להימנע מלצאת מהבית אל הרחוב, פן יאונה לה רע. אך הנערה בעלת 

יופי הסנוורים נחשפה אל החוץ, לעינו החמדנית של אחד מבני העשירים המוסלמים 

שתתאסלם.  דרישה  תוך  כמובן  לאישה,  יישא  זו  נערה  שרק  בנפשו  אומר  שגמר 

הסתרתה בבית ידידים עד יעבור זעם ומאסרה של האם הביאו את סוליקא להסגיר 

וזהב, כבוד ושלטון, אף ההכרזה  ניסיונות הפיתוי, בכסף  וכל  עצמה לידי המושל. 

כי יבולע רע לבני עמה ותחנוני רבה של העיר כי תלך בדרכה של אסתר המלכה 

שנישאה למלך אחשוורוש לשם ישועת ישראל לא הניעוה מעמדתה והיא סירבה 

לבגוד בדתה. גורלה היה מוות אכזר בפומבי. כאשר נקשרה על זנב סוס בכיכר העיר 

ביקשה בקשה אחרונה: סיכות לקשור בגדה לבשרה פן תיחשף ערוותה. [ 
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ואת החמישה הדגלים אשר עשיתי לשם ולתהילה, ב’ מהם כתובים 

באצבע אלוהים תורה יי תמימה, והג' דגלים שהם ממשי לבן, חדשים 

הם, עשיתי שיהיו לזיכרון לעדות. לפני כל רואיהם}...{ ואת הדגל 

מכסף אשר עשיתי אותו בשם אחי המלך יוסף כי הכסף הוא מקומו 

לשמי  אותו  עשיתי  מזהב  השני  והדגל  במלכותו}...{  תבור  במדבר 

דויד בן המלך שלמה}...{ כי הוא מקום הזהב לבניין בית–המקדש}...{

דגלים  לך  "יש  לי:  ואמר  הדגלים  מאת  אותי  שאל  והמלך 

משובחים מה תרצה לעשות מהן?" והשבתי לו, כי הם הסימן שלנו 

ביני ובין השבטים: אם אלך בחיל אוציא אותם בפניהם.

ואמר המלך: "טוב הדבר")...( ושאל אותי על עניין הדגלים ועל 

הם  הדגלים  איך  לו  והשבתי  תדרוך?  דרך  "ובאיזה  הדרך,  עניין 

: "תרצה לחזור  הסימן שלי, והדרך אשר אני עושה)...( ואמר לי... 

בדתי ואעשה אותך שר?" והשבתי לו: ")...( תעשה אותי כמו העורב 

אשר שלח את נח מן התיבה ולא חזר לעולם. וזה הדבר )לא( ייטב 

לפני המלכים, כי אני בן מלך מזרע דוד בן ישי, ולא אבותיי עשו זה 

הדבר. ואיך אני באתי מארצי ממזרח למערב, כי לעשות הדבר הזה 

חלילה לי)...( ואמרתי לו: "יותר טוב שתשב אתה בדתך ואני בדתי, 

כי אתה אומר דתך אמת ואני אומר כי דתי היא האמיתית)...(''

חוקרת  לאמנות,  פתח–תקוה  במוזיאון  ראשית  ואוצרת  מנהלת  אריה  גור  דרורית 

תרבות ואוצרת התערוכה ציון.

מלך  ואל  ברומא  האפיפיור  אל  תבור  ממדבר  ראובני  דוד  נסיעת  )סיפור   1

ב', תרפ"ב,  פורטוגל בעניין כיבוש ארץ–ישראל מידי הישמעאלים, ממעמקים 

Drukarnia Di Well,Warszawa, Nowolipie, עמודים 91-90;115-114(.

 : ן ו צי  - דדון  יוסף–ז'וזף  ִמדבר",  "ְספר  אריה,  גור  דרורית  נוסף:  מאמר  ראו   2

)פתח–תקוה:  אריה  גור  דרורית  ואוצרת:  עורכת  קולנועית.  טרילוגיה 

מוזיאון פתח–תקוה, 2007(, עמודים י – כג.

ד"ר איבון קוזלובסקי גולן )לבית סוחייק הכהן( 

ציון בבת העין:

גנאולוגיה מזרחית של משיחיות 

ביצירותיו של יוסף )ז'וזף( דדון
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בעבודות של דדון, אמן קולנוע ישראלי, הנע ביצירתו מהמזרח למערב הלוך ושוב. 

דדון אינו עוסק במושגים המקובלים בנושא הפוסט–קולוניאליסטי. נראה ששתיקתו 

בנושא מעידה על סלידה מסוימת מהשתייכות לזרמים "אינטלקטואליים" אופנתיים 

והוא מעדיף לדבר על המשותף מאשר על המבדל, על מקורות הטבע האנושי ולא 

על הפרשנות הסובייקטיבית.

הוויה ומהות

 – 
, עבודתו של דדון משנת 2006, פועלת אמנות הפירוק וההרכבה הנרטיבית  ן ו בצי

הנוגדת את השיח הפוסט–קולוניאליסטי והפוסט–מודרני, בהיפוך לחוויות האמנות 

להתבונן  לראות,  הצופה  את  מכוונת  עבודתו  האחרונות.  השנים  של  הישראלית 

ולשפוט על–פי סולם עולה. מבט הנע מן הבסיס של הקיום היהודי ועד להווה - בניגוד 

לנקודת המבט הפוסט–קולוניאליסטית הרואה מלמעלה את "המתרחש", מפרקת את 

העבר למבטים רבים הנקראים נרטיבים ולא מספקת להערכתי הסבר ממשי, כִיוּון 

מחשבה או תובנה באשר להיסטוריה של מושא העבודה - העבר, ההווה והעתיד 

הנגזר מהם. במקום זאת, המעיין הפרימורדיאלי של היהדות והנצרות, קרי המקורות 

הרוחניים הראשוניים שלהם, הוא המקור ממנו ניזונה עבודתו של דדון. הנתיב שלו 

ליניארי ושורשיו בקדמוניות ההומניזם היהודי–נוצרי ובקורותיו. אין הוא מעז לסמן 

את נקודת ההתחלה, שהרי אין הדבר בידיו. יש בו הענווה לתת מקום של כבוד לדיון 

במקורותיו הלאומיים והרוחניים, מתוך ידיעה שהאמת תפרוץ מתוך יצירתו. 

דדון בילה את מרבית חייו הבוגרים כתלמיד–חכם בישיבות. כרבים מבני גילו 

הבאים מרקע דומה, הוא חסר את החינוך החילוני האליטיסטי שקיבלו ילדי מרכז 

הפוסט– ב"יחס  רואה  אינו  שדדון  אלא  פניו.  על  כוחם  לכאורה  בא  ומכאן  הארץ 

ניתן  להפך,  נחיתות.  גר,  שבה  הרפאים  עיירת  באופקים,  לו  שזכה  קולוניאליסטי" 

להקביל את סיפורו לזה של הילל הזקן שקצרה ידו מללמוד באופן מסודר בבית–מדרש 

והוא לא התבייש ועלה מדי יום ביומו לגג בית–המדרש והאזין לשיעור היומי של 

המלמדים דרך ארובת האח. כשנתגלה, קיבלוהו אנשי העיר כעילוי וכמנהיג רוחני 

היהודית– שהיצירה  מפואר  עולם  לעצמו  דדון  בונה  כאוטודידקט  מעורער.  בלתי 

הקולנוע האמנותי של ז'וזף דדון יכול להיקרא כטקסט מורכב רב–תחומי. טקסט זה 

בנוי כקליגרפיה רעיונית השוזרת מכלול של רגשות ומבעים, אלה מכונסים תחת 

רעיון מרכזי אחד המתחיל מן המקור הפרימיטיבי, הריון ולידה, וממשיך עד לנשגב 

ולשמימי - עושר רעיוני וויזואלי המכה בָעצמה בעינו של המתבונן. יותר מהיותו 

טקסט אמנותי גרידא, הוא קודם כול טקסט חברתי ותרבותי. זהו טקסט הנובע מתוך 

ומקורותיה  האנושות  תולדות   - היצירה  מושאי  של  קדומים  היסטוריים  מקורות 

בעולם היהודי–נוצרי. זהו טקסט הבנוי כֵתיבת פלאים המכילה קופסה בתוך קופסה 

תעוזה  הקבלה,  תורת  היסטוריוגרפיה,   . ושאנטי עולמים   , ן ו צי קופסה:  בתוך 

וחדשנות - ארגז הכלים שבאמצעותו נבנית יצירתו של דדון.

ממקום אל שום מקום

 – 
דדון בוחר למקם את עבודתו במרכז עצבי ורגשי בתודעה של החברה הישראלית: 

חדשים  עולים  ומאסיה,  מארצות–ערב  עולים  תושביהן  שמרבית  עיירות–הפיתוח 

וותיקים מהאזורים האסייתיים של ברית–המועצות לשעבר ויוצאי אתיופיה. מעבר 

ליהדותם המשותפת הם חולקים דבר–מה נוסף -  כולם רואים עצמם כצאצאי גלות 

שלעיתים  ציבור  זהו  במזרח.  הם  המערבית  מאירופה  ולמתבונן  ובבל,  מדי  אשור, 

האשכנזית,  האליטה   - בארץ  המקימים  דור  על–ידי  תרבותית  רדוף  עצמו  רואה 

ונרדף חברתית על–ידי השלטון המרכזי מפאת זרותו בחברה המתהדרת בהליכות 

קולוניאליסטיות פסאודו–אירופאיות. 

בישראל, כמו בארצות אירופה, השיח הקולנועי והאמנותי הפך את נושא כאב 

ההגירה והקליטה למושא של רעיונות המבקשים להחיל את עצמם בנושא המזרחיות, 

או  בכלל  קיימים  החברתית  והרדיפה  התרבותי  הדיכוי  אם  להוכיח  מאשר  יותר 

כהיסטוריונית  ים–התיכון.  אנשי  לשון  של  הפלורליסטי  בשיח  להתקיים  יכולים 

המרכז– שהאמנות  התרשמתי,  מסוים  בשלב  אלו,  עבודות  בבחינת  שעיסוקה 

מהותי;  ולא  קינטי  אינרציה  כוח  מתוך  פועלות  זה  בכלל  והישראלית  אירופאית 

היצירות, כמעשה חיקוי והדבקה, הטמיעו בתוכן שוב ושוב, לצורך או שלא לצורך, 

עד שפגשתי  זו  בדעה  פוסט–מודרני. ההחזקתי   - הפוסט–קולוניאליסטי  את השיח 
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מחפש האמת, והמציאות כפי שהיא, ללא התערבות בימוי והפקה. מצד אחד, כדי 

להפגיש שני מבטים אלו אין האנשים זקוקים למבנה המלאכותי של התערוכה, משום 

שהמפגש קיים בחיי היום–יום של כולנו. מצד אחר, הפן הזה, הכה מובן מאליו, היה 

נשאר במעמקי התת–מודע לולא התערוכה, המציגה אותו לראווה. התוצאה היא 

האל.  של  ביותר  הנשגבים  כיצוריו  בני–האדם  של  החיים  היסטוריית  על  אמירה 

דדון מאמין שבנקודת זמן מסוימת, מעידים הסיפור הגדול ומדע החיים שהאלוהים 

הוא באדם. האדם הוא שליחו - ציון. לפיכך, הגלות היא מצב מנטלי בלבד - שהרי 

לאלוהים אין מקום מלבד ביתו - בית–האלוהים, היא ארץ–ישראל - היא אופקים, 

מלכי  באו  ואליו  ממנו  ה"הוא",  היא המקום המדברי   - ל"ו הצדיקים  של  העיירה 

המזרח להכריז על לידת המשיח.

דדון, כתלמיד תורת הקבלה והמסתורין של האר"י הקדוש, מבין שאת היצירה 

ונקביים.  זכריים  יהיה להבין רק מתוך שיתוף פעולה של כוחות  האמיתית אפשר 

לשם כך הוא מתרגם את המעשה הקבלי לאמנות המבט. הוא מצמצם את ההפרדה 

בין הזכרי לבין הנקבי ומביים את אלקבץ כמגלמת מצב של אחדות מוחלטת בין הפן 

הזכרי, הנקבי והרוחני - השילוש הקדוש, שבאמצעותו נברא גופו האלוהי של המשיח. 

הכוח  הנשיים של אלקבץ, המבטאים את  קווי המתאר  רואה את  מכיוון שהצופה 

הנשי כסובב סביב פריון ולידה, הוא משתכנע במהות שליחותה: לפרוץ את גבולות 

העצמי וליצור משהו אחר - הילד ברחמה, שמעולם לא נולד, הוא המפתח הנסתר 

לסיפור. לפיכך, הדמות המרכזית בעבודהציון היא אישה - האם, הרעיה, האלמנה, 

הקדושה, הקדשה, אשת–חיל ולילית, היחידה על המסך הנושאת את יגונה.

ערש  הייתה  והגלות  הגלות,  ברעל  הורעל  ציון  של  הפרימורדיאלי  המעיין 

מכורתה של ציון - מאּור–כשדים אל כנען ומכנען אל מסופוטמיה, פרס, מדי ומצרים. 

אלא שגם כאן מתעתע דדון בצופה ובוחר להציג את ציון כדמות אלמותית שחצתה 

את גבול הגלות וגברה עליו - כי הגלות, שנתפסה לכאורה כנצח, היא זו שהייתה 

בת חלוף. דדון, כמו חוקרי הקבלה כדוגמת גרשום שלום, טוען שמשמעות החיים 

עלי–אדמות ומשמעותה של גלותנו האחרונה, היא תיקון העולם עד שלא יישאר בו 

שריד לרוע. הגלות אינה תוצאה של עוון דורות, אלא תהליך הכרחי של מלחמה 

מתמדת ברשע. מסר זה אמנם עבר גלגולים חילוניים וסוציאליסטיים, אך שורשיו 

נוצרית לא ראתה מזה שנים רבות. 

היחס של דדון לגורלו כאדם וכעם, מצוי ביסוד יצירתו. אין הוא מתווכח עמו, 

אלקבץ  רונית  הם  מכחוליו  רבו.  עם  תלמיד–חכם  כמו  מרתק,  דיאלוג  מנהל  אלא 

ומצלמתו, בד הציור שלו הוא המסך שבמרכזו ציון של אז. ציון זו היא הר–הבית, 

הרחם העולמי, ונבואתו של הבן, שבשל שנאה ותאוות בצע תיפול העיר ואנשיה 

יוגלו, וכן היא תקופת הגלות. תקופה בה הפזורה מצפה שהאל יקבצּה, וציון האישה 

והאם מן המזרח, גאה ואצילה, כאז גם היום, ממתינה לגאולתה.

מן המזרח, אל המזרח, בתוך המזרח

 – 
על–פי אלן מגיל, ההיסטוריוגרפיה מחולקת לארבע גישות התייחסות לסיפור הגדול 

ההיסטוריה,  של  מרכזי  מארגן  כרעיון  התבונה  הדתית,  הגישה  ההיסטוריה:  של 

מובהק  באופן  נובעת  דדון  של  יצירתו  נרטיבית.  והיסטוריה  היסטורית,  חשיבה 

ממעיין הגישה הראשונה שאפיינה את היהדות ואת הנצרות: היסטוריה המובילה 

אל ימות המשיח ואל אחרית הימים ביהדות, או המהלך ההיסטורי כתהליך הגשמה 

היסטורי  סיפור  בקיום  מכירות  הגישות  שתי  הנצרות.  על–פי  האלוהים"  "עיר  של 

גדול שיש להתקרב אליו. לשם מציאתו, נדרשת ההיסטוריה לכישרון היצירה מחדש 

וכלה  ההיסטורית  האמת  אחר  מדעי  מחיפוש  החל  לאמנות,  המדע  בין  ומתווכת 

ברעיון המהפכני של מרק בלוך, ממייסדי כתב–העת Annales והאסכולה שהתגבשה 

סביבו, שההיסטוריה היא "המדע של האנשים בזמן".

, בסיפור ההיסטורי  ן ו בתווך הזה מתקיים השיח האמנותי של דדון: תחילתו בצי

על מלוכה אבודה שתשוב לאחר כינון מלכות–שמים - דמות האישה ההרה הנושאת 

בחובה את המשיח. הסיפור ממשיך להבטחה האלוהית שנמסרה בידי בשר ודם - 

דמויות המלכים הכורעים בפני ציון ומבטיחים לה מלכות, וסיומו בהיסטוריוגרפיה 

הפרטית של האדם, היהודי הארץ–ישראלי שבא מן המזרח אל המזרח, נע ברחבי 

אותו מזרח קדום כמודרני, ומתאזרח בו. בשאנטי הוא חושף בפנינו בזמן הווה את 

קורותיו במיקרוקוסמוס של הפריפריה, לטוב ולרע. 

, אם–כן, היא דו–כיוונית: מציאות דרך עיני הצלם, החוקר,  העבודה בשאנטי



2223 ד"ר איבון קוזלובסקי גולן / ציון בבת העין

להתכנסות הפזורה ומעבר מגלות לתקומה. באופן סובייקטיבי לחלוטין מתמקד האמן 

במראה הלאומית שלו, מתמודד עם ההיסטוריה שלו בלא לבוא בחשבון עם העם 

היהודי וקורותיו, כאילו הוא זה הנושא באשמת קיומו.

שלו  ההיסטוריה  ליבת  עבר  אל  הצופה  את  שמקדם  בתיעוד  היא  הדיון  זירת 

הסכסוך  ומדי.  מסופוטמיה  העתיקה,  מצרים  בתרבות  עמוק  נעוצים  ששורשיה 

הישראלי–פלסטיני שולי לדיון ההיסטורי העתיק ולפיכך אינו תופס כלל מקום בשיח 

אמנותי זה.

יצירותיו של דדון אינן עוסקות במרידה ולא בבושה אלא בהשלמה ובהרכבה 

מעיין  אותו  מכורח  זו  אל  זו  החוברות  גם  אך  לזו,  זו  המנוגדות  פיסות–חיים  של 

פרימורדיאלי קדום - ערש התרבות היהודית, ערש המזרח הקדום, אבי אבותיה של 

התרבות בת–ימינו.

למבט  הפוכה  מנקודת–מבט  בא  והעתיד  ההווה  העבר,  בין  המתקיים  המתח 

הפוסט–קולוניאליסטי. נזכיר כי זירת ההתרחשות היא במעוז הקולוניאליזם, מוזיאון 

הלובר, ששדד אוצרות תרבות עתיקים, ניכס אותם לעצמו במטרה להכפיף תרבויות 

פנימית,  היא  הדיון  זירת  דדון,  אצל  זאת,  לעומת  הגיאו–פוליטית.  לתפיסתו  אלו 

גורס שהשלום הוא  ואסיה. לפיכך הוא  קונטיננטלית, מתוך מרחב המזרח התיכון 

בתוכנו - הוא מצוי בתרבות הקדומה שלנו, במקומנו הנצחי באזור. המסר העולה 

מיצירתו של דדון הוא שהָעצמה טמונה באדם, והמקורות הקדמוניים האלמותיים 

הם הבסיס לכול.

ד"ר איבון קוזלובסקי גולן מרצה להיסטוריה ולקולנוע במכללת ספיר ובאוניברסיטת תל–אביב.

 1   שרון שתיל, האר"י, סיפורה והגותה של מהפכת הקבלה בצפת )תל–אביב: ידיעות ספרים, 2007(,

עמודים 56 – 59.

כוהנת אלילית שנבואותיה היו תוצאה של אקסטזה מינית בעת שירותה בקודש.   2

)תל–אביב: ידיעות  והגותה של מהפכת הקבלה בצפת  , סיפורה  י שרון שתיל, האר"   3

ספרים, 2007(, עמודים 85 – 87.

נטועים עמוק באידיאולוגיה היהודית דווקא, שגברה על הגלות וקמה מנהרות בבל 

בחופשיות  נעה  שציון  לצופיו,  וממחיש  דדון  טוען  היא,  עובדה  ארץ–ישראל.  אל 

בין שרידים ארכיאולוגיים של תרבויות מפוארות המוצבים בטבורו של בית–נכות 

מהודר במרכז אירופה: היא מצד החיים והם מצד המתים. היא מתהלכת בין תפארת 

העבר שלהם גאה וחלושה, צעירה וזקנה - ועתידה עוד לפניה. במילים אחרות, דדון 

בין העבר הלאומי של היהודים וצאצאיהם הנוצרים לבין  יוצר אנלוגיה מעניינת 

עתידם בבית–המקדש - הבית של כל בני–האדם. הוא מציג חוט קבלי המקשר בין כל 

חלקי הנרטיב, שאותו מגלמת אלקבץ בגוף, במחווה ובמבע. 

כל מאמיניו של אלוהים  דדון מעצב מחדש את הקורפוס הציוני כמשרת את 

ובצער  נשי - הגוף שיכול לקללת אלוהים  בגוף  גבורת ההישרדות האנושית  ואת 

נשא בנים. עמדה זו של כוח ִהנה ארגון מחדש של החוויה הגברית המופיעה כנרטיב 

מרכזי בשיחות דיסציפלינריות שונות כדוגמת הספרות העברית המשופעת בתיאורי 

גוף גברי )י"ח ברנר, משה שמיר( - האמנות הישראלית, ההיסטוריה של הדתות בהן 

היפוך  מבצע  דדון  וכדומה.  העמים  של  והמיתוס  האתוס  במרכז  נמצאים  הגברים 

מוחלט בשיח האידיאולוגי הגברי שגיבש את עקרונות הציונות הפיזיים של היהודי 

את  מעצים  הוא  שונה.  היסטוריוגרפי  מודל  מגלמת  אלקבץ  בארץ–ישראל;  החדש 

הנשיות  את  מאדיר  "אישה",  המפורש  בשם  לה  וקורא  והנשית  החלשה  הגבריות 

כמרכז כוח רוחני ואלוהי הטמון בחזון ההומני של האנושות.

מתוך כל זה ניבט הגוף המשיחי הגאה הנוכח בכל מצב - בניגוד מוחלט לדימוי 

הגוף במחשבה האירופאית האנטישמית של המאה התשע–עשרה, שהשפיעה רבות 

על הבניית הנרטיב של היהודי באירופה בעידן של מודרניזם וִקדמה. דדון אינו מכיר 

בנורמות אלו שעמן התמודדו מיטב אנשי הרוח, אנשי המדע והמדינאים היהודים 

בתחילת המאה העשרים. הוא מלגלג על תפיסות אלו וקורא עליהן תיגר. הוא מביא 

את מורשתו, את עברו ואת גאוותו אל היכל האמנות האירופאית, בבת–העין של 

תרבות אירופה, כאומר: תרבותו תרבותם, אמונתו אמונתם, משיחו משיחם, ואמו 

היא אם כל אדם.

יצירתו של דדון יותר מכול משילה את קליפות הקולוניאליזם התרבותי והנפשי 

של העם היהודי וממקמת אותו באוריינט - מקומו הטבעי, בדרך טבעית - בדומה 
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 4   כפי שמתואר בספרו של מיכאל גלוזמן, הגוף הציוני: לאומיות, מגדר ומיניות בספרות העברית

החדשה )תל–אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, סדרת מגדרים, 2007(, עמודים 11 – 34.

)תל–אביב: ידיעות אחרונות, 2000(, עמודים  ו  5  ראו בהרחבה: יוסף דן, אפוקליפסה אז ועכשי

.265 – 247

רפאל סיגל 
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ואז: הד

 – 
"חשבתי שלימדו אותך כיצד לפתוח את לוע הארי, כדי שיוביל אותך אל 

בלילה,  ולירח,  לכוכבים  המחוברים  החיים  בעלי  שרק  המדבר  דרך  העיר 

המדבר,  אחרי  הגיהינום,  שערי  משלושת  אחד  היא  ציון  ביום...  ולשמש, 

והים... 

"הְצמד את אוזנך אל הקרקע של ציון, הרחק מרעשי הערים החילוניות 

תוכל  האחר  הצד  ומן  מבטן–האדמה,  הפועם  לבה  את  ותשמע  וההומות, 

לשמוע את סימפוניית הכוכבים ואת נהמת השמש. 

"ְצלול עוד עמוק יותר בתוכך, כאן הפנינים... אך יש לשקוע מלוא הגוף 

כדי להגיע אל המעמקים של האוקיינוס הראשוני". 

כעת: ציון, הסרט

 – 
למפגש עם ציון קדמה פגישתי עם ז'וזף. שיחה ראשונה מקוטעת, מילות מפתח שכל 

אחד הטיל בפניו של זולתו וקרקע מוכרת. הקרקע של לא לבחור כבחירה, העבודה 

בתמונות  מדובר  אם  בין  אותה,  מכתיב  אינטלקטואלי,  ובין  אמנותי  בין  שהצורך, 

ובין אם מדובר במילים; נקודת התכנסות: החיפוש. והתודעה היהודית בממד המידי 

ביותר שלה - יחסה אל החלל ואל הזמן היום - והעתיק ביותר שלה - השפה שהיא 

ֵעיטים, אריות  17:17: "הא לך:  דוברת בה, כשהיא פונה אליי, ב–22 במארס בשעה 

ומרכבות אש לחצות את המדבר הבלתי–נראה". 

חזותו  הוא  בזיכרוני  שומר  שאני  כל  דדון,  של  דימויו  את  מוחק  אני  עכשיו, 

הנבדלת, ואני נקשר אל תמונות האמן שלו ולמילותיו התואמות. ואז: להראות כיצד 

התמונות מדברות, במובן המילולי, כיצד הן מתבטאות: להראות שהן מילים. בפנים, 

)תנודה בגלות שבין צרפתית לעברית; אוקסימורונים: קריסטיאן לקרואה  התנודה 

במדבר, ציון במוזיאון הלובר(, שפת הצלילים. 

אין שפה בציון אלא הלשון והאילמות של העווית, צלילי אאאאאאאאאאאאאא 

וצלילי מממממממממממממ, לחשים - ניגונים למחצה, קינות למחצה - החודרים את 

"אריות המדבר ילווך מימינך"

ז'. ד. 

Universes1 :אקדמה

נרעד, מעורפל,

מטולטל,

דימויים של המחיקה.

עצים שוממים יותר מהחול.

עקרבים, חוחים:

כל מה שדוקר.

כל מה שבטבע הלא מדברי

שייך למדבר.

התמונות

נגד ההרגל

ממשיכות את הנגינה. 

התעמתות הקולות

התעמתות החומרים.

ישנו מה שלבן 

ומה שאינו כזה. שום

דבר אחר... 

רפאל סיגל / על אודות ז'וזף דדון, ציון והמדבר
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אותה הכתיבה. כך מופיעים הלובר והמדבר כשני קטביה של דיאלקטיקה של המלא 

)אופקים,  המוחשי  העולם  שבין  היחסים  את  המשבשים  )המדבר(,  והריק  )הלובר( 

"הערים החילוניות הרועשות"( לבין היקום )"המעמקים של האוקיינוס הראשוני"(. 

המאחדת  הכתיבה  היחיד:  היציאה  שער  הריק,  לבין  המלא  שבין  היחיד  הקשר 

מיקרוקוסמוס ומקרוקוסמוס; המאחדת גם שחקן וצופה: ציון קורא ונקרא בה בעת. 

הדיבור, לדבר

 – 
הסידור הוא הדיבור בדל"ת רבתי, דיבור בלתי רציונלי, דיבור מסך, דיבור מוחלט 

היוצר בה בשעה שהוא מכנה. דבר אלוהים המכנה את העולם כדי לברוא אותו. 

העברים  תולדות  של  הסיפור,  של  הדיבור  רגילה(:  )בדל"ת  הדיבור  בא  האחר  מן 

המספרות על מצרים, על המדבר, על השייכות לאדמה. כך אנו חוצים את המדבר 

עם ציון: אנו עדים בו לפתיחתו של חלל שמחוץ לעולם המוחשי, לפתיחתו של זמן 

שמחוץ לזמן הכרונולוגי, הרוחש בהיסטוריה וחותר תחתיה מבפנים. הזמן הזה הוא 

משיחי: זהו זמן הדיבור האומר את הזמן בה בשעה שהוא אוזל. 

להדביר

 – 
אנו מגיעים כאן לעצם ההגדרה של עבודת התמונות. היוצר ממקד את מבטו של 

הצופה במה שמקיף אותו ושלמרות הכול הוא לא הבחין בו. דדון משמיע לנו את 

הבלתי–נראה הזה: תמונותיו מדברות. 

בכך יצירתו דתית עד–כלות, ובדרך זו היא גם חתרנית עד–כלות. דתית משום 

שהיא נחקקת כיצירה בלב לבה של הבריאה, משום שהיא דיבור בלב לבו של הדיבר; 

חתרנית משום שהיא מעמתת יצירה ובריאה, משום שהיא מעמתת את דיבורו עם 

הדיבור.

להדביר, כך אנו אומרים. אנו חושבים: לטוות רשת משמעויות חדשה. ההדברה 

היא אמצעי שתכליתו היא היצירה, היצירה מחדש. זה בדיוק המסלול שציון עובר 

בו, מצביע עליו ומגלם אותו, בעת ובעונה אחת. 

קרום השפה ומארגנים מחדש את הקשר בין מסמנים למסומנים. המסכה של שפה 

גניחות:  וצעקות: לשון של  דוברת לשון של שתיקות  ציון  נופלת.  שתהיה מסוימת 

לשון של הגוף: לשון אוניברסלית. היא משתמשת בצעקה כדי להפר את השתיקה, 

ובשתיקה כדי לחתוך את הצעקה. זהו דיבורה של ציון: מוזיקה הבאה ממעמקי הנפש 

היהודית. 

נפתח את הספר "יוסף–ז'וזף דדון: ציון - טרילוגיה קולנועית": כל הנופים כפופים 

כיצד ההיסטוריה, המצומצמת לשתי  וצעקות: אנו שומעים  זו של שתיקות  ללשון 

של  הריקים  בפרוזדוריו  מהדהדת  הדגל(,  נשימת  הגוף,  )נשימת  רועשות  נשימות 

הלובר; שבילי המדבר גדושים בצעקות חנוקות; המים, בעלי–החיים, המכונות, כולם 

מדברים באותה הלשון. 

מדובר בתיקון עולם, בתיקון ממש: ביטול בבל, החזרה אל "אפשרויות הזעזוע הפיזי" 

הגלומות בשפה. וזה בדיוק המקום שבו מתחיל ציון, על–ידי הגעתה של לשון של הגוף, 

שהיא אוניברסלית באופן ארוטי - עווית, פחד, אקסטזה - על–ידי השחור והלילה. 

על–פי ציון:

 – 
הדיבור והִמדבר מייסדים את מצב האדם. במדבר, הפרט מתנתק מעולם הוודאויות 

המוחשיות, מן התמונות ומן החלל הסגור; התהליך הזה מבליט את הלא–מקום של 

אברהם  את  הופך  התנ"ך  ולדרך.  לזמן  לזמן,  ביחס  אלא  להבינה  שאין  ההתנסות, 

ה"עברי" למי שחוצה, למי שעובר מעולם אחד למשנהו, לעובר–אורח במובן המילולי 

של המילה. יסודות אלה יוצרים גם את המסגרת של אמנות של הגלות, שהיא בה 

בעת גלות אלוהים מחוץ לעולם המוחשי הזה וגלות האדם. 

המדבר 

 – 
את  לנו  מראה  דדון  ֵספֶר.  הוא  המדבר  שער,  הוא  המדבר  בכול,  נוכח  המדבר 

המצוקים המכוסים בכתובים ומבקש מאתנו לקרוא אותם כפי שהוא מבקש מציון 

לקרוא את מילותיו עתיקות היומין של סידור בפרוזדורי הלובר: בשני המקרים זו 

רפאל סיגל / על אודות ז'וזף דדון, ציון והמדבר
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גם:  ראו  )צעקה(.  המסומן  והקרבת  )השתיקה(  המסמן  הקרבת  בהתאמה  הְקרבה,  על  לדבר   אפשר 

http://sion.dk/#/02/fr/musique

עורכת ואוצרת: דרורית גור אריה )פתח–תקוה:  קולנועית.  טרילוגיה   : ן ו צי יוסף–ז'וזף דדון -   4

מוזיאון פתח–תקוה, 2007(. נציין שאין הפרדה טיפוגרפית בין שמו של המחבר לכותרתו של הספר. 

המחבר יוצר מקשה אחת עם יצירתו. 

5   פרוזדוריו הריקים של הלובר משולים בדיוק לשביליו של בית–קברות, והלובר עצמו משול למצבת 

זיכרון. 

עורכת ואוצרת: דרורית גור אריה )פתח–תקוה:  קולנועית.  טרילוגיה   : ן ו צי 6   יוסף–ז'וזף דדון - 

מוזיאון פתח–תקוה, 2007(, עמוד 244.

7   שם, עמוד 280.

הדמות  ציון  לבין  הסרט  "ציון"  בין  הוא  אף  הדיאלקטי  הקשר  על  לחשוב  היה  רצוי  זו,  8   מבחינה 

הנכון?  הוא  ההפך  שמא  או  ציון  את  מכיל  "ציון"  האם  השאלה:  את  השואלת  בסרט,  המרכזית 

הרישום של "ציון" בחלל ובזמן משבש את היחסים שבין השפה לעולם. המטונימיה מתפקדת כאן 

בשני הכיוונים. 

זו  אבל  נכון,  האדמה,  היא  ציון  בפיסול.  עוסק  הוא  השחקנית:  בגוף  משתמש  דדון  אגב:  9   הערת 

אדמת חמר. 

המצמצם אותה לשתי נשימות.   10

 תרגם מצרפתית: אבנר להב.

המאמר תורגם לעברית בסיוע שגרירות צרפת בישראל והמכון הצרפתי.

"סוף"

 – 
"הסוף הוא אנחנו, ההתחלה היא ציון.

S
 

I

לאות I יש התחלה וסוף

 O

האות O אינסופית

 N

האותיות S ו–N הן סיבובי הדרכים המטלטלים אותנו מצד לצד... אל לנו להתייאש 

בדרכנו אל האינסוף...". 

רפאל סיגל מרצה לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, ירושלים.

Universes. סרטו של זוז'ף דדון, עולמים, 2000 – 2003  1

"ליצור את המטפיזיקה של שפת הדיבור, פירושו לעזור לשפה לבטא את מה שהיא אינה מבטאת   2

]...[ פירושו לנקום  ]...[ פירושו להחזיר לה את אפשרויות הזעזוע הפיזי הגלומות בה,  בדרך כלל: 

כחיה  במקורותיה  לנקום  התזונתיים,  לומר  אף  אפשר  הנחותים,  התועלתניים  ובמשאביה  בשפה 

 ,)Artaud( ארטו  אנטונן  ראו:  לחש."  של  צורה  כאל  השפה  אל  להתייחס  לבסוף  פירושו  נרדפת; 

, מצרפתית: אוולין עמר )תל–אביב: בבל, 1996(.  וכפילו ן  התיאטרו

שידוכא.  מכדי  עז  הוא  כאשר   - הצעקה  שיבוטא,  מכדי  עז  הכאב  כאשר  מתרחשת  3  השתיקה 
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עמרי הרצוג

ההיפנוזה של הראשית: 

על ציון לג'וזף דדון 

בניגוד לכותב, שמרכיב סיפור מתוך מצאי המילים שנתונות לו במילון, כלומר שולף 

ז'וזף דדון אינה מתבססת על  לזו, עבודתו של  זו  ומחבר אותן  אותן מתוכו, עורך 

לקסיקון מוכר וידוע של דימויים. העבודה היצירתית של דדון מחייבת אותו לתפקיד 

כפול: הוא יוצר מבראשית את חומרי הגלם, יוצר את המילים במילון החזותי שלו, 

משתמש במשקלים אסתטיים ידועים )נוף לבנטיני, נוף מוזיאלי(, על–מנת לשבץ בהם 

ובלתי  שורש שאינו ממינם, לייצר מתוכם מילה חזותית חדשה, מופרעת, שסועה 

תקינה. בשלב השני, הוא משלב ומחבר את חומרי הגלם הללו זה לזה על–מנת ליצור 

הקולנוע  הרי  הקולנועי?  בתחום  נכללת  עבודתו  האם  מתחלפים.  מבעים  של  רצף 

העכשווי, האמנותי והמסחרי כאחד, נשען גם הוא - עם התמסדותו - על קטלוג נתון 

של דימויים נושאי משמעות, והפעילות האמנותית הקולנועית מכוונת רק להרכבה 

יוצאת דופן של הדימויים הנתונים הללו. אולם דדון אינו משתמש במאגר הדימויים 

המוכר לנו, זה שניתן לתת בו סימנים ולאתר בעבורו משמעות מן המוכן. ציון נוצרה 

מבראשית, מכור–המצרף ההיולי שבו הדימוי עצמו הוא ניטרלי, זר ואנונימי באופן 

מאיים. היצירה כולה - גם בתכניה הויזואליים וגם בסגנונה - חוזרת אל המקור 

שלפני הלקסיקון; היא יוצרת לעצמה את כליה. 

הרצף  מתוך  מתוכה,  לייצר  מאפשרת  אינה  והיא  שעה,  היצירה  של  אורכה 

שלה ומתוך הצטברותה, סיפור נושא משמעות. איזו חווית צפייה, לפיכך, מזמנת 

ציון? כיצד ניתן לעמוד בעול של ההתוודעות הטעונה, העמוסה, עם רצף הדימויים 

שנתונים בה, מבלי לקשור אותם למסגרת תבונית מארגנת, מסודרת, שנותנת בהם 

סימני פיסוק, שמאפשרת לזהות התחלה או סוף, התקדמות או נסיגה? וכיצד ניתן 

להבין לאורה את המושג "ציון", שעתיר במשמעויות ובמיתוסים, שטעון בסיפורים 

ובתפילות שקודמים לו ומקבעים את הופעתו בתודעה? 

המדיום של ציון הוא בראש ובראשונה ההיפנוזה, כפי שמגדיר אותו פאזוליני 

מבוסס  שעליו  הלינגוויסטי  "הכלי  כותב:  פאזוליני  שירה".  של  "קולנוע  במסתו 

הקולנוע הוא בלתי רציונלי. הדבר מסביר את אופיו ההיפנוטי העמוק של הקולנוע, 

וכן את אופיו הקונקרטי". המבט אל היצירה ציון הוא מבט היפנוטי, משום שהוא 

מחייב את הויתור על התודעה התבונית, ועל הקטלוג המסודר שמפעיל אותה. הוא 

היפנוטי, משום שהוא שולף את דימוייו מתוך הכאוס הבלתי מומשג שמקנן מתחת 
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עצמו לעומתו. הוא סובב בנוף הקדומים של גבעות הטרשים, הגמלים ורועי–הצאן, 

כמו מבקש לערער על נוכחותם הבוטחת בדמיון הקלישאתי של ה"מקור". הדמות 

בלתי  כזרה,  בה  סובבת  הקדמון–לכאורה,  הנוף  תבנית  את  פוצעת  הבראשיתית 

הארץ–ישראלי  לדמיון  הבראשית  של  השייכות  חוסר  בסוגרה.  כלביאה  שייכת; 

המדברי פולשת בתורה אל מוסדות נוספים של ייצוג הראשוניות: אל המקדש של 

וגם  הלובר.  במוזיאון  העתיקה  האמנות  אגף  בדמות  וההיסטורי,  התרבותי  העבר 

שם סובבת הדמות הזו, פורעת את הסדר ואת השקט; אינה מוצאת בו מרגוע או 

מקום, ומפירה בתוך כך את הדומיה המתוחה של יראת הקודש, הכרוכה במפגש עם 

המקור, עם הראשית. 

ציון שוללת את האתרים התרבותיים שמזוהים עם הראשית; את המוזיאון ואת 

גבעות הטרשים גם יחד. "בראשית" מבקשת לעצמה מקום, או נחמה; מבקשת למצוא 

לה בית, אך לשווא - שהרי כיצד ניתן לחזור לראשית? גם הספר הבראשיתי, המיתי, 

הקודם לכל חזרה, כונן את עצמו על סמך ההודאה שאי–אפשר לשחזר את גן–העדן, 

לשוב אליו או לאחוז בו. ספר הקודש הוא מארג של עקבות המסמנות את היעלמותו 

של אלוהים; הדימוי מתחקה אחרי המקור, בולש אחר סימני היעלמותו. אולם מה 

שקובע או מאפשר את הדימוי של ציון אינו המקור, אלא מה שבא במקומו. אין זו 

נוכחות, אלא עקבה הממירה את הנוכחות שמעולם לא נכחה:  היעדרות שבמקום 

מעולם לא נכחה ה"בראשית". 

"בראשית", מקורם של הדברים כולם, של השמות ושל החזיונות, מסומן על–ידי 

את  מכנה  האל  הזה.  בעולם  הנבחר  משכנו  את  ושבוחר  השם  למתן  שקודם  האל 

לאחר  רק  בדמיון  קיימת  ציון  וזמן.  מרחב  ציוני  בו  נותן  ואף  "ציון",  הזה  המקום 

שקיבלה את הציונים הללו - אולם דדון מבקש לשחזר מה הייתה ציון לפני המיתוס, 

לפני מתן השם; הוא מבקש לשחזר את פני העומק שלה, את מה שִאפשר לה להיבחר. 

המסע הזה צריך לחצות את קיומו של האל ולהגיע לצד השני של בחירתו, ובמסע 

הזה אורבים כוחות של טומאה ושל כפירה.  

את  שוללת  דדון,  של  היצירה  את  מכוננות  שהנחותיה  היהודית,  התפיסה 

שמציעה  הנצרות,  לעומת  שלו.  המקום  היעדר  על  ומקוננת  מהאל,  הקונקרטיות 

אופק של התגלות שמתרחש על–פני ציר זמן, בדמות שובו של הבן אל אביו, מניחה 

לסף התודעה הפרטי - וגם הקולקטיבי. הצפייה בציון מחייבת ויתור על האגו, ויתור 

על סימנים של תבונה ושל תרבות; גם על כלי הפרשנות. הוא שייך לחלום, להזיה, 

ולכן המסע שציון מזמנת הוא מסע אל עבר השתיקה; אל לפני המילה או הדימוי, 

אל לפני המשמעות. בראשית הייתה המילה - וציון חוזר אל לפני הבראשית, אל 

התוהו; אל הרוח המנשבת על–פני המים. 

אין תמה, אפוא, שהקדמוניות ההיולית של ציון מסומנת על–ידי הלידה, הגוף 

וסימני בריתה. היא  ניתנים עדיין סימני המילה  היולד עצמו, שבמעשהו–גופו לא 

חוזרת אל הכאב, שנחווה באמצעות הצעקה הראשונית, הצעקה של הבשר שאינו 

מכיר בצעקתו–שלו. שום דבר אינו מוּכר מבעד לצעקה הזו: הנוף אנונימי, טרשי, ריק 

מסימני זהות; הגוף עובר הזרה: העיניים, השפתיים, הבטן והׂשער מיוצגים כחזיון 

שיש ללמוד אותו מבראשית, להכיר במוזריותו החומרית, בראשוניותו המסתורית. 

ומתוך הכאוס עולה דמותה של האם, האם הגדולה מהחלומות ומן הבלהות, האם 

שניצבת אל מול האב, המלך והאל, שניצבת מנגד למילים ולחוק, שפורעת בנוכחותה 

את הסדר ומאיימת עליו, מבקשת לעצמה את הסוד שאבד. 

הניסיון לחיות את ה"בראשית" כאירוע, לתת בו סימנים, דמויות, קולות וצבעים, 

שאינם מוגדרים בזמן ובמרחב - כלומר לשוות לו מטען מיתי - מבקש להתחקות 

אחר המקור: אחר בקיעת האדמה, אחר הצעקה הראשונית של הלידה. הטקס הזה, 

שהתרבות מספקת לו משמעות באמצעות מתן השם, מתואר ביצירה כאפקט שחורג 

שהוא  במה  אלא  הזה,  בסדר  מתעניין  אינו  דדון  הסימון.  במעשה  הגלום  מהסדר 

מסתיר ומטשטש. בבראשית שלפני השם, שלפני האל, אין דבר טהור, לבן או נקי. 

אין "ויהי אור", שמנקה את העולם מהתוהו שאופף אותו. אדרבא: הבראשית של 

דדון נחווית כאתר של דמדומים שאין להם התחלה או סוף, שלא ניתן לשייך להם 

נרטיב; כמאורע של קינה, של צרחה ושל חוסר סדר. עוד בטרם ישתלטו עליה החוק 

של  לאתר  בו  שמוצגת  הגופנית  היישות  הופכת  השם,  מתן  בטרם  עוד  והתרבות, 

של  סכנה  גופניים;  גבולות  חסרת  שליטה,  חסרת  עודפת,  נשיות  של  סכנה  סכנה: 

גוף ושל חומר שאינם ממושמעים, שמצויים בפתח החוק ואינם חודרים אליו - או 

נחדרים באמצעותו. 

הגוף / חומר מחליף את הסיפור המיתי, אך אינו מתכחש לו; הוא ממקם את 
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הדברים  מאחורי  כך,  אנונימית.  במלאות  מתמלאת  עצמה  לתודעה שהיא  מתקרב 

ליקום".  שהתמסר  האקסטטי  האדם  של  לכישופים  מצייתת  דבר  כל  של  נשמתו 

תהליך דומה מתואר בספר הזהר בנוגע לתנועת הנשמה בזמן השינה )שהיא "אחד 

משישים במיתה"(: "כשהם ]בני האדם[ עולים למיטתם נפשם עולה ונכנסת בין כל 

המדרגות והיא עולה בהן ואחר–כך היא הולכת ושטה כפי דרכה. אותה נפש הזוכה 

לעלות נראית לפני סבר פני הימים ונדבקת בחפץ להיראות בתשוקה עליונה לראות 

בנועם המלך ולבקר בהיכלו" )משנת הזהר, עמ’ קס"ב(. השינה, או החלום ההיפנוטי, 

מגלמים את האפשרות היחידה לשוט בציון שלפני המיתוס, במקום המפגש המיסטי 

התשוקה  הוא  המפגש  מקום  של  המרכזי  המאפיין  הבא.  והעולם  הזה  העולם  בין 

או ההתמסרות לאלוהות חסרת הכינוי, למרחב הבלתי מוגדר על–ידי תודעה, זמן 

)או שאי–אפשר להכיל את משמעותו( והמסוכן שבו  או מקום; לאזור הדו–משמעי 

ממוקמים האמת והכישוף. 

היהדות מייחסת חשיבות עליונה לחיי העולם הזה. מבחינה זו, הניסיון לפעול 

החוטאת  יומרה  מהווה  לו,  הקודמת  הוויה  על–סמך  או  למען  מתוך,  העולם  על 

את  מכיר  אינו  "אני"  שבה  שחורה",  "מאגיה  של  הפעלה  מחייבת  היא  בשיגעון; 

"עצמו", משום שהוא חוזר אל לפני התנאים שמממשים את עצמיותו. וכך גם, בטקס 

אינו מכיר את עצמו, כשם שגבולותיו של המקום  הגוף  ציון,  האמנות המאגי של 

נשמט  האני,  מתערער  שבו  כאקט  השחורה  המאגיה  מתוארת  ביהדות  מחוללים. 

ונמסר אל הרע, ותוצריו הם ידע נסתר: "ובספרם של המכשפים של אשמדאי מצאתי 

שלו,  הצלמים  שנראים  במקום  או  הנר,  לאור  יקום  כשפים  לעשות  הרוצים  שאלו 

ויקרא להם, לאלו צדדי הטומאה בשמות הטומאה שלהם ויזמין הצלמים שלו לאלו 

ט"ו(.  ו’,  )זהר, תזריע  יוצא אדם ההוא מרשות אדונו"  ואז  שמות הטומאה שקרא… 

העיסוק במאגיה שחורה, על–פי ספר הזהר, כרוך בזימון הצלמים, בנוכחות גופנית 

שנפרדת מרשותה, מאחדותה, מגבולותיה. ההתנקות הזו מאפשרת לגלות נסתרות, 

אולם היא מוציאה את המכשף מרשותו של השם. ההתמכרות לאירוע הבראשית, 

ידע חדש אך מערערת  היא מאפשרת  היא מסוכנת;  למה שחורג מהחיים,  כלומר 

את תודעת העצמי ואת האחריות הכרוכה בתודעה זו, ולפיכך היא מנוגדת לציווי 

"ובחרת בחיים" של העולם הזה. 

היהדות את המרחק האינסופי, הבלתי ניתן לגישור, בין הבן והאב. על אף שקיומו 

ולהפך, האב הוא בלתי  )שהוא ההעתק, שנברא בצלם אביו( מותנה באב  של הבן 

נגיש, ללא כל תיווך; האור הגנוז, האור האינסופי הקדמון, שמור לצדיקים גמורים 

בלבד, כלומר לפיקציה הרוחנית. התכנסות האל מעצמו–אל–עצמו בתהליך הצמצום 

היא נצחית. היא מונעת כל גישה אל האל, כלומר אל המקור, אפילו לא בשמו: "דע 

כי תיאור ה’ יתהדר ויתרומם בשליליות הוא התיאור הנכון. אין לנו דרך לתארו 

אלא בשליליות לא יותר" )מורה נבוכים, חלק ראשון, פרק נ"ח(. קוצר השגתה של 

התבונה האנושית, לצד הסתירה בין ערטילאיותו של מושג ה"מקור" לבין הרשמים 

החושיים, מנחים את היהדות אל תיאולוגיה סרבנית; הנבואה היא היוצא מן הכלל 

המעיד על הכלל, משום שהאל נסתר, כפי שהוא עצמו מעיד בפני משה: "לא תוכל 

לראות את פניי כי לא יראני אדם וחי" )שמות ל"ג, כ(. על–מנת להגיע למקור של 

ציון צריך לחלל את הגבול, לחצות את השם. 

במסורת היהודית הדיבור על או אל המקור מניח את אלוהים כמהות הקודמת 

גם שוברת את מוסכמות הזמן הלשוניות. האל  ובהכרח  ידה,  ומוטרמת על  לשפה 

הוא יהוה: משהו שהיה, או שהווה, או שיהיה. תנועת הנפש התיאולוגית–נגטיבית 

הזו פונה אל מעבר הגבול בין ההוויה והלא–הוויה, מבלי יכולת לחצות את הסף. 

הנתק בין השם לבין משמעותו, המתבטא גם בקדושתם של השמות ובכוח המאגי 

המיוחס להם, מסמן את הנתק בין האלוהים והאדם; בין המקור לבין הדימוי שלו. 

המקור הוא הפן הנשכח–לעד של התרבות, שמשום שהתרבות, שמשתמשת במילים 

זקוקה לו  ובדימויים שבאים להחליף את המקור הממשי ולמלא את מקומם, אינה 

עוד. אדרבא, הוא מאיים על סדריה, על מוסדותיה, על עצמיותה. 

שנוכח  מה  של  דימוי  הוא  האלוהים,  של  המקור,  של  הנבחר  המיקום  ציון, 

מאחורי החיים, או למוטב, צל שנוכח מאחורי הדימוי. דדון מבקש להחיות את ציון 

כדימוי, לשחזר את הצללים. לפיכך היצירה מגלמת חוויה מיסטית: היא מסמנת את 

הדימוי שכבר אין אפשרות לתת בו סימנים, היא ביקור באתר אליו הכניסה אסורה, 

בחזקת אין מעבר, המעבר אינו אפשרי. כשמוריס בלנשו מתאר את המשמעות של 

שבה  הדו–משמעות  לממלכת  נכנס  "הממשי  כותב:  הוא  כדימוי",  אירוע  "לחיות 

אין עוד גבולות, הפוגות או רגעים, וכל דבר בה נבלע בריק של ההשתקפות שלו, 

עמרי הרצוג / ההיפנוזה של הראשית: על ציון לג'וזף דדון 
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עם הבראשית, האמת נחשפת במו הסתתרותה. וכך גם במסע של ציון אל עבר 

עצמה, מסע של קינה ושל חילול הגבולות, מבקש דדון לחצות את גבולות המיתוס, 

לציון.  שהפכה  לפני  ציון  אל  המפורש,  לשם  מעבר  אל  לו,  שקדמה  להוויה  לשוב 

המסע הוא נשגב ורוחני, אך ביטוייו הם של שערורייה ושל כפירה; הוא מבקש את 

בפרדוקס  הזו  היצירה  של  כוחה  ובהטמאה.  בטומאה  מתפלש  אך  הקדושה,  מקור 

פתרון.  אל  או  פרשנות  אל  נרטיב,  אל  מתורגם  להיות  יכול  שאינו  אותה,  שמניע 

הרשמים ההיפנוטיים קיימים בזיכרון קמאי ומאגי, ומשוללים מהעיניים הפקוחות; 

הם מצויים בחילול הגבולות, ולא במתן השמות; הם מצויים בשיגעון של הטומאה 

ושל המאגיה, ולא בלקסיקון התרבותי. כמו אחרי שינה, או לאחר שנוגעים בגופה 

מתה, יש לשטוף את הידיים מהחזיון של ציון; להתעורר מחלומותיה הטרופים של 

ציון, מסודותיה האסורים, להתנחם במתן השם: היצירה נקראת ציון. 

עמרי הרצוג מבקר וחוקר ספרות.

ראובני יותם  מאיטלקית:   .)]1965[  1994(  4 וקן  די שירה",  של  "קולנוע  פאזוליני,  פאולו  פייר    1 

)תל–אביב: נמרוד(, עמוד 21. 

2. מצרפתית: אריאלה אזולאי )תל– מוריס בלנשו, "שתי הגרסאות של המדומיין", פלסטיקה    2

אביב: קמרה אובסקורה, 1998 ]1955[(, עמודים 133 – 141.
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ז'וזף דדון. אני לא צריך להבין. אבל אני מכיר את  אני לא מבין את עבודתו של 

התמונות האלה, הרבה לפני שראיתי אותן. אלה הן גם התמונות שלי. תמונות שאני 

מרגיש, שאני רואה, בעיניים עצומות, פקוחות. אני שקוע בהן. אני מדמיין אותן אך 

לא מבין אותן. ההבנה באה תמיד מאוחר יותר, בסוף. אני מצוי בראשית עצמי הנברא 

מחדש, הנכתב מחדש, המומצא מחדש בספרים. הספרים שלי. אני מצוי בהתחלת 

הקשר שלי עם ז'וזף דדון. ז'וזף, אחי. האומנם? אך ורק אחי? אם להקשיב לתשוקותיי 

)אני שב ורואה את עצמי צופה לראשונה בסרטיו, אורות הבאים לקראתי, מסביבי(, 

הייתי רוצה יותר בחברתו. הייתי רוצה להיות גוף אילם, עירום, דל, המצולם על 

ידיו, המשולב בעיניו, בתהליך היצירה שלו. בחייו. ביצירתו. בנדודיו. באופן כלשהו, 

אני יודע שאני כבר שם. מאז פגישתנו הראשונה במוזיאון לאמנויות הראשוניות 

בפריז )le musée des Arts premiers(. לפני שנתיים. אולי יותר. 

אני לא רוצה לשחק את האינטלקטואל, לפרש בצורה למדנית כאן. אני רוצה 

לשוב ולמצוא באמצעות מילותיי את מה שהיה הרבה לפניי, בארצי, מרוקו, ושמחקו 

האי–ידיעה  בתוך  גדלתי  מרוקו.  יהודי  המרוקאי.  הזיכרון  מן  חלק  זיכרון.  אותו. 

הזאת. ההיעדרות הזאת. כמובן, היו עקבות, בצד, בסמיכות מקום. אך הם הוסתרו 

וכוסו באבק. הייתי ילד, מתבגר, ואיש, איש מעולם לא דיבר על מרוקו זו. יהודים 

על–פני  חיו  לא  מעולם  הם  וכאילו  נולד.  אני  שנים.  מאות  זה  כאן  היו  מרוקאים 

האדמה. שערורייה. חוסר. 

חוסר שלא התוודעתי אליו אלא בהגיעי לפריז, שאני חי בה זה עשור. החסירו 

לי חלק מתולדות מרוקו. תחילה הבחנתי בכך מתוך גורליות מסוימת ואחר–כך עלו 

השאלות. התגברות הדרגתית על הפחד. הפחד מפני האחר, שיד נעלמה הצביעה 

עליו כעל אויב רשמי. הפחד שבתוכי. העיוורון. 

פריז אפשרה לי ל הכיר את עצמי. לזהות את עצמי. סוף–סוף. משוגע. חופשי. 

במצב של חוסר. 

ז'וזף דדון יגידו את מה שאינם אומרים. אני לא רוצה  אני לא רוצה שסרטיו של 

להתעלל בהם. אני לא רוצה לעשות אותם לפוליטיים מדי. 

הזה:  המפגש  אל  הזאת,  הקביעה  אל  לשוב  ולומר,  לשוב  הוא  יכול  שאני  כל 

בשתיקותיו.  בצליליו.  שלו.  בקולנוע  בציוריו.  אני  ז'וזף,  של  תמונותיו  לנוכח  אני 

בתנועותיו. בדמיוני שלו. דמיוני שהוא, אני חוזר על זה, שלי, מעובד, מעובד מחדש 

במקום אחר, על סמך אדמה אסורה, שמשית, שחורה. 

ז'וזף נמצא במוקד השאלה של המקורות ושל אלימותם. תרבותו עצומה. יצירתיותו 

, הוא חוזר תמיד אל התחלה, אל  ן ו הפואטית יוצאת דופן. בין בעולמים ובין בצי

הראשית. הצעד הראשון. הצעקה הראשונה. הפשע הראשון. הדם ניגר מתחת לרקיע 

כחול מאוד. לבן. רקיע זיכרון. אותו רקיע )כך אנו רוצים להאמין( מאז בריאת העולם. 

בריאת העולמות. הרקיע הריק, המתמלא אט–אט. לשווא? הִריק לצמיתות. הבדידות 

הנוראה. מכאן הצורך והדחיפות שבפולחן. שבקרבנות. עורפים ראשים. ממציאים 

את אלוהים. את הדתות. כדי לבנות. ומיד אחר–כך: כדי להרוס את הכול. 

העולם שז'וזף מצביע עליו כל–כך רחוק, כל–כך עצום. הוא בא מן הספרים. מן 

הסיפורים השורדים בלבותינו, נגד השכחה. הוא בא משתיקותיהם של הורינו. ממה 

שהננו. ממה שאנו נושאים בתוכנו מבלי דעת. 

העולם ההוא הוא גם העולם של ימינו. עדיין חי. כאוטי, קרוע לגזרים, נפיץ. 

מודרני. חוזר ונשנה, קמאי, פראי. יפה. מרהיב. טרגי. 

אחוז דיבוק. 

הזה.  הדיבוק  מן  נובעת  דדון  של  מסרטיו  העולה  והפואטית  החזותית  הָעצמה 

תמונותיו מגלות לעין–כול את הרוחות המאכלסות את היקום. את האלים היוצרים. 

את השדים. את הג'יני. ואני נרגש עד–כלות למצוא שוב את עצמי באותו מחנה כמו 

ז'וזף: המחנה של אלה שמאמינים בכישוף, בגורו למיניהם, במּוַרּביטים, בקדושים. 

אני  יחידה.  דת  של  העקרות  הדֹוגמות  מן  הרחק  כמובן,  מחדש,  מומצא  והכול 

של  קו  ודאי.  ישיר,  פשוט,  משהו  האלה  המתוחכמות  בתמונות  מיד  לראות  שמח 

אותי  קושר  לז'וזף.  אותי  וקושר  אותי  סוחף  אותי,  החוצה  זיכרון,  של  היסטוריה, 

לרונית אלקבץ. 

היא אחותי. אמי. אשתי. שכנתי. המאהבת של אבי. 

היא המכשפה הלבנה של פֶס. 

המדוזה. 

האביב. 



4243 עבדאללה טאיה / יוסף

היא הקדושה. השדה. 

האוהבת. החוטאת. 

הגיבורה, הנבחרת. 

השחקנית.

המשוגעת של ֶמְקנֶס. 

המקוננת של ירושלים. 

אחוזת הדיבוק. 

הצעקה. הדם. הירוק והשחור. 

היא אלָה. היא האלות כולן. 

האלה שלי. 

מאז שגיליתי אותה בחתונה מאוחרת, עירומה, יפה, באהבה, בהתעלסות, אך לא 

כמו כולן, רונית אלקבץ נעשתה לגוף הרודף אותי. קול שהוא... קולות רבים. לרבות 

קולי שלי. מעטפת ששמור בה כל החלק הראשון של חיי. מרוקו של סאלי. כל מה 

שמעניין אותי בחיים: הדיבוק. לשאת את האחרים בתוכך. את העולמות המוּכרים 

כל  את  לשאת  באושר.  בכאב.  אחריות.  עליו  ליטול  הידע.  ואת  והבלתי–מוּכרים. 

האחרים,  של  מחוותיהם  את  לשכפל  מסוגל  להיות  הטרגדיות.  כל  את  הדרמות, 

אמי  כמו  רוח–חיים.  בהם  להפיח  השעיה.  של  במצב  המצויים  הנעדרים.  המתים, 

ְרָקה שהשתגעה פתאום, להיות מסוגל למרוט שערות. לאכול אותן. לחשוף את  ְמ'בָּ

האינטימיות של האינטימי. לצעוק. אפילו בשתיקה. להיות כאן ובמקום אחר. 

רונית אלקבץ היא האלה שלי. כשהיא מדברת בערבית מרוקאית, בסרטים שהיא 

ביימה עם אחיה, ולקחת לך אישה ושבעה, אני נמס, אני נעדר, אני נופל. אני נרדם: 

סוף–סוף אני יודע את האמת. אני יודע בתורי את הדיבוק. 

כשז'וזף דדון בחר בה לסרטו ציון, כל כולה לסרט כולו, אני בטוח לגמרי שהוא 

חשב כמוני. שהוא חש את אותה המשיכה. את אותה המבוכה. התפצלות. 

הוא מאוהב בה כמוני.

באחד הימים, כמו ילדים, בסרט, ברומן, אנו ניאבק עליה. הוא יזמין אותי לדו–קרב. 

כבר השתתפתי בקרבות כאלה. זאטוט עני ויחף ברובע חי סאלאם של סאלי.

אהבה.  בָּ אדמה.  בָּ והבל.  קין  מחדש  לשחק  ז'וזף.  עם  להתעמת  להתמודד,  אבוא 

רצח.  בָּ

שלום. בַּ

ערבית. ְבּ

עברית.  ְבּ

רונית אלקבץ תהיה העד. הזיכרון. היא תסריט אותנו ובסוף תצטרף אלינו. באותה 

הטרגדיה. באותם הצבעים. צבעי הדמדומים. 

עבדאללה טאיה סופר. חי בפריז. בין ספריו:

 Le Rouge du Tarbouche )Ed. Séguier, 2005(, L'Armee du Salut )Ed. du Seuil, 2006( and Une Melancolie 

Arabe )Ed. du Seuil, 2008(.

באמונה הערבית, מילה המציינת את רוח האוויר, בין מלאך שרת ובין שד.    1.

עיר חוף בפאתיה הצפוניים של רבאט.    2

תרגום מצרפתית, אבנר להב.
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"ציון",  החדשה  יצירתו  שבמוקדה  פתח–תקוה,  במוזיאון  דדון  ז'וזף  של  התערוכה 

עוררה את חמתה של מבקרת האמנות רותי דירקטור. היא לא אהבה את יצירותיו 

של דדון, אם לנקוט בלשון המעטה. מסע יחסי הציבור שקדם לתערוכה כבר עורר את 

כעסה, והיא אכן לא התאכזבה ומצאה שם בליל של קלישאות אופנתיות שכנגדן היא 

יוצאת באריכות. "קטלני", "פורענות" "מזעזע", "הזוי", אלה הם מקצת מהביטויים 

לפטור  היה  ש"אפשר  קובעת  היא  מסוים  בשלב  ברשימה.  בהם  משתמשת  שהיא 

מתקבץ  בשבתות  מדאיג:  באמת  היה  לא  זה  אם  כפיאסקו משעשע  העניין  כל  את 

יהדות  ומערב,  מזרח  לו  אומרים  למדריכים.  בצייתנות  ומקשיב  רב  קהל  במוזיאון 

לדדון  ואפשר  פעולה,  ששיתף  הלובר  מוזיאון  כנגד  יוצאת  גם  היא  ופריפריה....". 

לצלם בתוך המוזיאון ומסבירה זאת בכך ש"גם הלובר לא חסין בפני הדיקטטורה של 

תקינות פוליטית ורגשי אשמה פוסטקולוניאליסטיים: בא אמן יהודי ואומר משהו על 

העדר נוכחותה של ציון מאוספי הלובר, מיד פותחים בפניו את השערים כדי לתקן 

עוולה היסטורית כלשהי".

זו אם כן איננה סתם רשימת ביקורת על תערוכה גרועה, אלא ביטוי של חרדה 

יותר  דברים  כמה  יש  הרי  החשובה.  המבקרת  של  להתלהמות  המובילה  עמוקה 

יהדות  ומערב,  "מזרח  על  בשבת  הדרכות  השומע  "צייתן"  קהל  מאשר  מדאיגים 

ופריפריה". אפשר כמובן לא להתחבר למה שעושה דדון, אבל לא זה העניין כאן, 

אלא האיום שבעצם הכנסת היצירה אל המוזיאון, מה שמוביל את דירקטור להגדיר 

באופן חד את גבולותיה של האמנות, מי רשאים להיות שומרי החומה, לאן צריכים 

חובבי האמנות ללכת בשבתות ומי אמור לתת להם את ההדרכות. 

גם  נוצרים  ואכן  חשוב.  הישג  כשלעצמו  הוא  דדון  שמציב  זה  איום  דווקא 

רגעים של אי נוחות. זה לא רק "מערב–מזרח, יהדות – פריפריה", אלא שני יסודות 

היהודי  בין  הקישור  זה  משמעות:  אלה  לכותרות  ושמעניקים  בזה  זה  שמשתלבים 

ובין המזרח, זה מה שמוביל אותה לקבוע ש"רגשי אשמה פוסטקולוניאליסטיים" הם 

שהובילו את הלובר להרשות לאיזה "אמן יהודי" להיכנס "כדי לתקן איזה עוולה 

היסטורית". והרי סביר להניח שדירקטור לא הייתה מתנגדת כל–כך לפתיחת שערי 

הלובר בפני יהודים )הבעיה היא שלא שאלו את היהודים המוסמכים(, ודומה שמה 

רגשות  ובין  "יהודי"  בין  עושה  שהיא  הקישור  הוא  הגדולה  חרדתה  את  שמעורר 
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ציון במספר מקומות צילום, במדבר ובמרכז, מגורשת מתחום היישוב אבל מנכיחה 

את עצמה מולו ובתוכו - פונה נגד הכחשתה המתמדת. 

עבודתו של דדון איננה חסרת בעיות, וממהותה איננה שלמה. דדון איננו מציג 

תזה אלא דרך, דרך שבה, בדיוק כמו "ציון" עצמה, הוא הולך יחד עם אלקבץ על 

"ציון" על מטעניה אלא דווקא דרך הפניה אליהם  הגבול. לא דרך ההתחמקות מ 

ובירור מכלול רבדיהם. ממילא לא יכולה הזעקה להיות מושלמת, אבל היא יוצרת 

רגעים מעוררי השראה. דדון משתמש בדימויים חזקים ובצבעים עזים, גם כאשר הוא 

מראה אותה ביסוריה ובהשפלתה, גם כמלכה, כדרך להמחיש את המתח בין תודעת 

המלכות ומצב הגלות, בין הצעקה ובין האיפוק והשמירה על הסוד. ציון המגורשת, 

קורבן לכיבושים ולאונס, מצויה תמיד על הגבול, הגבול שבין היישוב והמדבר, בין 

המערב והמזרח, בין המדכא והמדוכא, מגלמת את כל הצדדים. מבטה בוחן את הקיים 

ואת העבר, ובו–בזמן מפנה אל עבר הגאולה. כמו במדרשים היא מכסה כאשר היא 

מגלה, מתריסה ומסתירה. "ציון", הסמל המובהק של הגלות מחברת בין זמנים שונים 

ובייסוריה  והחולף בשגעונה  ובין עולמות שונים, משמרת את הנצחי בתוך הזמני 

היא גם משמרת את הסודות, וגם חושפת אותם, לפחות מסמנת לעברם. ציון האבלה 

מופיעה בשלל מצבים, נעה בין מזרח ומערב, בתוך המדבר ובתוך המוזיאון, הסמל 

האולטימטיבי של התרבות. 

ציון הגולה איננה מותירה לסדר להתקיים כמות שהוא, היא משמיעה את אותם 

כך ממחישה  כדי  תוך  והמדוכא.  הזעקה של המושתק  קולות שהסדר משתיק, את 

וה"אמנות" היא  ובין הפוליטי,  בין התיאולוגי  היצירה את חוסר היכולת להפריד 

מדיום של שילוב זה. במהלך הצפיה החוזרת ביצירה עלו אצלי שוב ושוב התובנות 

של ולטר בנימין ב"תזות על מושג ההיסטוריה", שנכתבו בשנת 1940, בזמן שמחברן 

את  לתאר  אפשר  הנאצית.  השליטה  שיא  של  האפלים  בימים  בצרפת  פליט  היה 

עבודתו של דדון כניסיון לקרוא את ההיסטוריה "נגד כיוון הפרווה", בדיוק מהמקום 

רב הממדים של ציון. ההכרזה של בנימין ש"מסורת המדוכאים מלמדת אותנו שמצב 

החרום שבו אנו נמצאים איננו היוצא מן הכלל אלא הכלל", מקבלת כאן משמעות 

נוספת. ציון מסמנת את מצב החרום ככלל, את הגלות כמצב מתמיד. ציון מגלמת 

מנסה  ודדון  הקדמה  מסורת  כנגד  בנימין  מעמיד  שאותה  המשיחיות  תפיסת  את 

אשמה "פוסטקולוניאליסטים".

אלא שלא מדובר כאן על "זהות", דבר כזה היה דווקא מתקבל ביתר קלות אל 

גבולות האמנות. דדון מרחיק לכת מעבר ל"פוסטקולוניאליזם" מעצם הפנייה שלו 

אל היסוד התיאולוגי. דדון איננו עוסק בזהות, אלא ממחיש שפרספקטיבה יהודית 

היא פרספקטיבה מזרחית, המערערת על האבחנה בין מערב ומזרח ותוך כדי כך גם 

על האבחנה שבין אמנות ודת. דדון איננו אמן שעזב את הישיבה כי גילה את האור 

באמנות, אלא מי שגילה באמנות ובכליה את הבסיס לביטוי הדתי, הבסיס ליצירה 

שמנסה לפנות אל עבר הדימויים השונים הגלומים במושג "ציון", הדימוי הנשי של 

הגלות ושל השכינה. העמדה היא מזרחית מעצם היותה יהודית, ומתוך כך פונה 

באופן הזה  במוקד התודעה היהודית.  דימוי העומד  אל הדימוי הנשי של הגלות, 

ממחישה היצירה גם שהפנייה אל התיאולוגי, אל הסמלים היסודיים, היא גם תנאי 

לדיון פוליטי חלופי. דרך הדימוי של "ציון" צומחת עמדת ההתנגדות, זכרון הגלות 

חושף את הדיכוי המתמיד וחותר נגדו. ודאי שאין זה ביטוי של "תקינות פוליטית" 

ללכת אל הסתירות  במוכנות  דווקא  נעוץ  היסוד המאיים  מואשם, שכן  הוא  שבה 

ואל ההכחשות ולנסות לחשוף אותן. זהו מדרש ויזואלי ש"מזרחיותו" נובעת מעצם 

היותו מדרש יהודי. 

אחרי  דדון  מתחקה  עצומה(,  היא  ליצירה  )שתרומתה  אלקבץ  רונית  עם  יחד 

ומציג גם את  "ציון", המצבים שאותם היא מסמלת,  דימוייה הנשיים השונים של 

השניות והסתירות הגלומות בה: היא גם המלכות וגם הגלות. גם הבסיס של הוויית 

הפליטות ושל תודעת הגלות והגירוש, ומתוך כך גם מסמנת את הדרך אל הגאולה. 

הנפש,  משאת  ירושלים,  היא  ציון  גאוותה.  על  מוותרת  איננה  אך  מושפלת  היא 

המרכז שאיננו, אבל היא גם המקור שבמדבר, הביטוי המובהק של הגלות והאבלות. 

דדון מנסה לתרגם דימויים מדרשיים וקבליים של ציון לשפה ויזואלית, תוך ניסיון 

להתקרב אל תוך דימויים אלה, להתחבר אל הכאב כמו גם אל הסוד. אלקבץ נענית 

לדדון, ומתחברת באופן רב השראה אל דימוייה השונים של ציון, אל כאבה וזעקתה, 

אל ההתרסה שהיא מבטאת ואל כבודה. בכל פעם בלבוש אחר, מסווה את עצמה 

כבסיס לחשיפה. ציון היא ירושלים שאיננה, היא תמיד היעדרה של ציון, והיא גם 

כנסת ישראל הנודדת, ומקומה של השכינה המלווה את ציון בגלותה. דדון ממקם את 
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של אופקים, מול ההתנחלות תקוע, הוא מחפש את ציון והיא מתגלה כהגר, ומתוך 

התחפשויותיה השונות היא מסמנת את המקום של כנסת ישראל באותם מקומות 

שבהם היא נשללת. 

ציון היא הגר, והגר היא ציון. את השניות הזו ניתן למצוא בסיפור המקראי עצמו, 

בתיאור הרחב שהוא מעניק למעשה הגירוש, ובהזדהות עם הגר העוזבת עם בנה 

ישמעאל אל המדבר, מחוץ ליישוב, ובכל זאת מי שזכרה נותר יסוד של הקולקטיב. 

סיפור הגר וישמעאל נותר חלק מהזיכרון הקיבוצי היהודי: הוא מופיע באופן בולט 

בתפילת ראש השנה, שבה ביום הראשון מסופר סיפור גירוש הגר וישמעאל, כזיכרון 

מקדים לסיפור העקדה הנקרא ביום השני. סיפור הגר וישמעאל הטריד את חז"ל ואת 

הפרשנים המאוחרים, בין אם ניסו להשתיק ולהדחיק את הסיפור, להמציא הסברים 

מרכזי,  מקום  להגר  והעניקו  לסיפור  שהתחברו  אלה  את  ודאי  הגירוש,  להצדקת 

מוגנת על–ידי המלאך, נושאת גם את כאבו של אברהם. בצילומים בלובר מתחברות 

שתי דמויות אלה לאחת, עומדות יחדיו מול ה"מערב", נושאות את זכר המוכחשים, 

את הדיכוי שעליו נשען המוזיאון, את הגבולות שדירקטור רוצה לשמר. 

בין אם דדון התכוון לכך ובין אם לא, נראה לי שהיחס המורכב בין ציון ובין הגר 

כפי שבא לידי ביטוי ב"ציון", מסמן יסוד עמוק שעולה ביצירתו. דמותה של הגר היא 

למעשה התמצית של כל דימויי הגלות כולם. ציון מגלה את עצמה בתוך הגר, ומשם 

גם מקבלת תודעת הגלות שלה משמעות יסודית. ההיזכרות מעלה אותה ומחייבת 

את התייחסותנו, כשם שהיא מחייבת את התייחסותנו לזעקת הכאב. כדי להיות ציון, 

צריך לפנות אל הגר, וכשציון שוללת את הגר, היא נמצאת שוללת את עצמה.

ציון  גם  האלה,  מהדמויות  אחת  כל  החרדה:  את  שמעורר  מה  שזה  ואפשר 

וגם הגר, מוכחשות בתוך התודעה הישראלית הרואה את עצמה כחלק מהמערב: 

במשחקה המופלא מובילה אותנו רונית אלקבץ לפנות אל שתיהן כאחת, אל היסוד 

היהודי ואל היסוד הערבי – ובפרט אל דימוייהם הנשיים. האיום הזה מתגבר כאשר 

באמת  שכאן  אפשר  חלופית.  היסטוריה  תפיסת  ומסמנות  יחדיו,  שתיהן  עומדות 

דווקא מכיוון  כנגדם.  גם  מתבצעת החריגה של דדון: בתחומיה של האמנות, אבל 

למד  ובטכניקות שאותם  בכלים  שימוש  ותוך  בתחום האמנות,  שיצירתו מתבצעת 

במערב: לא מתוך שלילת התרבות המערבית–נוצרית, אבל לעומתה. מתוך המקום 

להנכיח תובנה זו בתוך עולמנו. כמו בנימין, גם דדון מתקיים בשני העולמות, בתוך 

שפת האמנות, אבל גם במקום המערער כלפי עצם המושג. במה שניתן לכנות תפיסה 

בנימינית הוא מנסה לנכס את הזיכרון "כפי שהוא מבזיק ברגע של סכנה", לתפוס 

השונים,  כיסוייה  מתוך  הגולה,  ציון  של  המתבוננות  העיניים  מתוך  משם,  אותו 

שכל אחד מהם מעיד בדרך אחרת על מה שגנוז בתוכה, וכל אחד מהם מסמן את 

ה"חירום" בצורה אחרת, כאשר זעקת הגלות מכוונת אל ההיזכרות.

בצילומים  הוא  במיוחד  בולט  באופן  בנימין  של  דבריו  מהדהדים  שבו  המקום 

האמנות,  יצירות  שורת  על–פני  ציון  חולפת  כאשר  הלובר.  במוזיאון  המתרחשים 

אי–אפשר שלא להיזכר בדבריו של בנימין שמנקודת מבטו של הקורבן, ההיסטוריה 

איננה התפתחות פרוגרסיבית, אלא דווקא קטסטרופה מתמדת, תוך כדי ש"לא קיים 

מסמך של התרבות שאינו, בו–בזמן, מסמך של ברבריות." כאשר ציון פוסעת בבגדי 

אבלותה בלובר, מהדהד תיאורו של בנימין את מה שעומד מאחורי תפיסת הִקדמה 

ההיסטורית: "מי שזכו בנצחון, עד עצם היום הזה, צועדים גם הם בסך בתהלוכת 

הנצחון, המצעידה את השולטים היום על גופותיהם של המוטלים היום על הארץ". 

נכנעת,  וגם  נאבקת  כל–כך מטרידה. שם היא  ולכן היא  זה,  בדיוק את  ציון עושה 

מזכירה את קורבנות תהלוכת השלל שמסמן המוזיאון, אבל בו–בזמן מתריסה כנגדו 

כמלכה: היא יוצאת מתוך אגף המזרח הקדום, מקום מלכותה וגלותה המקורי, אל תוך 

שורת התמונות המבטאות את הסיפור הטריומפאלי של המערב כמימוש המוחלט 

של התרבות, כמי שבו מתגשם גם המזרח הקדום. מתוך הפריפריאליות מגיחה ציון 

אל הלובר, מערערת על דימוי זה, מנסה להפריע לסדר, להשמיע בתוך המוזיאון את 

זעקת המדוכאים. מכאן גם שואבות סצינות המדבר משמעות נוספת. 

"ציון"  אחרי  שהחיפוש  הוא  היצירה  לאורך  במיוחד  שבולט  מה  בעיני,  אבל 

והמעקב החזותי אחר דימוייה, מוביל ישירות אל דמותה של הגר, הגולה הראשונה, 

באופן השופך אור על מכלול דימוייה של ציון במסורת, ועל השלכותיה בהווה: הגר 

תוך  אם  גם  הדורות,  לאורך  ציון  של  דימוייה  מקור  הגולה,  של  האם–טיפוס  היא 

התכחשות או התעלמות מכך. קשה להתעלם מנוכחותה של הגר בחיפוש של דדון 

אחר ציון. ציון המגורשת, הנמצאת מחוץ ליישוב, עומדת מולו, מצויה במצב מתמיד 

מתוך המדבריות  היישוב.  נשען  המוכחש שעליו  היסוד  לסמן את  באה  חרום,  של 

אמנון רז קורקוצקין / ציון: בין גילוי שכינה וגילוי הגר
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שאון ציון

היהודי שממנו בא, נמצא גם המוכחש: הגר, ישמעאל. 

וכך, בין אם מתוך כוונה ובין אם שלא מתוך כוונה, מציב דדון דימויים אלה 

בישראל הבנויה על ההכחשות, של ציון ושל הגר, של מגורשי הארץ שעליהם יושבת 

היום ציון בגאון, בבגדי מלכותה, רומסת את "בני הגר", שוכחת כליל זעקות הגלות 

והנטישה. ציון שללה את עצמה. דדון מציע ניסיון להשיב אותה אל חיינו. 

המדוכאים,  של  מהמסורת  שעולה  התמידי  החירום  מצב  על  לדבריו  בהמשך 

קובע בנימין ש"עלינו למצוא מושג תואם של ההיסטוריה. אז תעמוד לנגד עינינו 

דדון  של  עבודתו  את  לראות  אפשר  האמיתי."  החירום  מצב  יצירת  של  המשימה 

כנסיון מסוג זה להנכיח את החירום, ההכרה בכך שפנייה זו היא תנאי להתגלות. 

ההכרה בכך שבגירושם של הגר וישמעאל נעוץ זרע החורבן. ללא הגר לא תהיה 

ציון, אבל כדי שניתן יהיה לפנות להגר, לגאול אותה מיסורי גלותה, צריכה ציון 

להכיר בעצמה, לשוב לדימויי גלותה, לעטוף את עצמה בגלימות הגלות. 

ד"ר אמנון רז–קרקוצקין מלמד היסטוריה יהודית באוניברסיטת בן–גוריון.

נות, מוסף "7 ימים", 23.11.07. ידיעות אחרו "חשיפה קטלנית",   1

)מבחר כתבים, כרך ב'(, מגרמנית: דוד זינגר ולטר בנימין, "על מושג ההיסטוריה", הרהורים   2

)תל–אביב: הקיבוץ המאוחד, 1996(.

)מבחר כתבים, כרך ב'(, מגרמנית: דוד זינגר ולטר בנימין, "על מושג ההיסטוריה", הרהורים   3

)תל–אביב: הקיבוץ המאוחד, 1996(, עמודים 313.

שם, עמודים 311.  4
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של דדון. היכן משכנה? בין החיות - העיזים, הכלבים, הסוסים, החמור, הזבובים, 

הגמלים, הציפורים וצרעת השחר ובכלוב הזהב המערבי חנוטה בהוט קוטור.

מקומות ומועדים. אופקים, תקוע, ירושלים ופריז... זו אינה ראשיתה של בדיחה; 

ימי קדם ועתה; מקומות ומועדים, ארצות ולוחות–שנה רבים נמהלים לקוקטייל, לא 

לבלוע, לא להקיא. אלה קצוות החופש והריגוש או תאי בית–הכלא של היוצר. לכן 

יופי ובריאות וריח בושם וכוח ואושר ועושר דרים בכפיפה אחת עם כיעור, חולי, 

צחנת פגרים, וחולשה ואומללות ודלות. אין טוב ורע ותוהו ובוהו על–פני תהום. אל 

תספרו לדדון שיש סרט אחר כי אין.

תיאטרליות, יותר נוצרית מיהודית, הראשונה אסתטית ומצטלמת לתפארת, ומודדת 

באכזריות את הקילומטרז' שדדון לוקח מהיהדות )ציון הוא חשבון–נפש אישי נוקב, 

כמו כל עבודותיו(, טקסיות פרטנית, דת, וגם קול, קול קורא בישימון. טקסים על גבי 

טקסים, ובעצם, למרות הכול, דדון עסוק יום וליל בעבודת האל. ולתמונה מתווסף 

קול, ובת–קול, רעש, ורעש אדמה, צעקה ואדוארד מונק והד מכאן ועד יער בולון. 

קרוואג'יו, אנדריי טרקובסקי, דרק ג'רמן, פייר פאולו פאזוליני, ז'אן ז'נה, טוני 

קושניר, ג'ון ווטרס וז'אן פול–גוד - מי שבגן–העדן, ומי שעדיין ִאתנו - מרכיבים את 

גר עם  במובן שזאב  ובלתי–אפשרי,  פנטזיסט.  דדון הוא  דדון.  אגודת הידידים של 

כבש ועם שפן, הוא מושג השייך לאחרים. הוא לא שמע עליו. זו בעיניי פרדיגמה 

יפהפייה. 

יואב שמואלי אמן ומרצה לאמנות במדרשה לאמנות.

יוצרים רבים לפניו, תר אחרי  ז'וזף דדון, כמו  גם  שעטנז, כלאיים, ערב–רב, בליל. 

נקודת בראשית, לפני שהכול השתבש, התקלקל, הפך מורכב מדי - לשווא כמובן. 

הביצה, התרנגולת וכל הג'אז הזה. ציון שלו נראית במבט ראשון ואחרון כתבשיל 

של גיהנום וגן–עדן, כמו החיים עצמם... אבל דדון דווקא מנסה בכנות לעשות מעט 

סדר בנרטיב שלו הבא מן הפרטי והולך אל הכללי וחוזר חלילה. הדרך שלו, בחיים 

וביצירה, יהודית להפליא: ייסורים וטלטלות לרוב.

יותר מכול, אני אוהב את נטיית הלב והכליות של דדון לאחוז בקצה המלוכלך 

של המקל. במובן הזה הוא אחי. גאולה תצוף מן הביב. הוא לא בוחל. חליפת זפת 

ונוצות במידותיו, תולה בארונו, בדין. העבד, הצפרדע, הנחּות, הבזוי, השפל, המקולל, 

שוטה הכפר, הנכה, המזרחי, ההומו, מוכה הגורל - יקבלו אלומת זרקור עגולה ונאה 

ומעל חמש–עשרה שניות תהילה. כמובן שבכל אחד מהם זיק נסיכות או מלכות: כך 

למשל בסצנת השיא של ציון, שתי הגרסאות, עם שלושה )אנטי–(גיבורים, כולל דדון 

עצמו בתפקיד משנה כמוס. וזה סיפורו של דדון, רגליו על הארץ ועיניו לאלוהים. 

גם אדמת ציון היא פיסת ארץ קדושה ומרגשת אך גם מקוללת, מקולקלת מסוכסכת 

ומדממת. בין היוצר ובינה, סימביוזה מלאה. שניהם גם כה כמהים לברוח למחוז חפץ 

אחר, אולי להיות מישהו אחר, יפה ושליו ועשיר יותר. ודדון הסגפן, היהודי שמסרב 

לקיבתו ולגופו, אוהב מאוד גם את החיים היפים, הגבוהים, ההדוניסטיים והנוצצים, 

ואף להם מקום אסקפיסטי ומבקש איזון, ונכבד - באוקסימורון ציון. 

ותעופת  ניגודים  רסיסי  אלפי  בין  אופראיים,  סוערים,  יחסים  של  כוריאוגרפיה 

תועפות מולקולות, מאבקים הרואיים מסמרי–ׂשער ומדממים, ללא מנצחים רוב הזמן; 

חיבורים לא קדושים, חתונות דמים.

אישה, גדולה וקטנה מהחיים, בטבור ציון. ציון, ארץ משאת ומפח–נפש, פוגשת 

את בבואתה. התמונה המתקבלת מרסקת איברים, כעורה, דוריאן גריי הדור הבא. 

אבל יש גם חסד, וצדק פואטי, והפוגה ומזור לייסורים. מיהי האישה? היא כאמור 

ארץ, קודם כול פיסת קרקע - להניח רגל כושלת או לערוג אליה. היא אישה במובן 

הישר, היא אם גדולה ואם פרטית, היא יופי וכיעור, און ואין–און, עושר ועוני, אושר 

וייאוש; היא קושיה על מיניות, אנדרוגינוס, וכל המסורת, כל הטווח שבין האישה 

והגבר. ועיוור וחירש מי שלא קולט - היא בבואתו רבת–הזוויות המחודדות והקהות 
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ציון
 – 

מתוך: בעין החתול

יושבת בראש הר  ירְמיהו אישה אחת  אחרי חורבן ירושלים ראה 

מגֻּבבים,  ובכלים  באבנים  בעפר  מותניה  עד  טובעת  חוָרבות  של 

לבושיה שחורים וְשׂערּה סתור, צועקת הייתה ומבקשת מי ינחמני. 

ָקַרב אצלה ודיבר ִעמּה וניסה לדּבר על לבה בדברי תנחומים. אמרה 

לו, אינך מכירני, אני היא שהיו לי שבעה בנים, יצא אביהם למדינת 

הים וטבע, עד שאני עולה ובוכה עליו הרי שבאו ואמרו לי נפל הבית 

על שבעה בנייך והרגם, איני יודעת על מי אבכה ועל מי אסתור 

שערי. ענה ואמר לה, אין ַאת טובה מאמי ציון, והרי היא עשויה 

כשדה הפקר לחיות השדה. ענתה ואמרה לו, אני אמך ציון, אני היא 

אם השבעה. אמר לה ירמיהו: דוָמה מּכתך למּכתו של איוב, איוב 

הושלך לתוך האשפה, וממך עשיתי אשפה. כשם שחזרתי וניחמתי 

מן  ניערתי  שלאיוב  כשם  ולנחֵמך.  לחזור  עתיד  אני  כך  איוב  את 

הזבל עוד יבוא היום בו אוַמר לך התנערי מעפר ירושלים.

ֵאל נורא עלילות, על הר של זבל הציב לו פלטרין בראשית הבריאה, 

וייסד עולמו על אבנים המפולמות הקבורות בתהום הגדולה. הים 

לפעמים יאירו פני המים שּבֹו באישון לילה ואפלה ויתראו בתוכו 

קטנות עם  חיות  אין מספר  וכל תהומות רמׂש  רבים תנינים  דגים 

גדולות, בריות שונות ומשונות מצֻּפים בקשקשת כשריון. ידוע הדבר 

כי הסברים מדעיים נראים במיטבם רק ברגע העדכני של העלאתם 

סברו  בעיני המדענים עצמם.  גם  מיושנות  לאגדות  הופכים  ואחר 

כחודּה  ודקות  קטנות  בריות  הן  הזה  סיבת האור  כי  אז המדענים 

של מחט אשר יאירו בגופן על פני המים באישון חושך כאשר עליו 

יהלכון. כך הסביר ר’ פנחס הורוביץ בעל ספר הברית שדרש וחקר 

בנפלאות התבל, ממקום שבתו בפולין סיפר על הים ועל יופיו. ואילו 

המקובלים הוסיפו לראות את הזוהר הזורם מן האבנים הקבורות 

אותו  שראו  כפי  כברה,  מעשה  וֵערב,  שִתי  הרקומות  הים,  בעומק 

בימי המקדש. יש רגעים שהאל יושב ובוכה על עולמו ומקונן אוי לי 

ציון / חביבה פדיה 
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שבניתי את עולמי. ואזי הוא מחריב אותו בצורה מדויקת וחסכנית. 

אם  כי  וקו–לא–אנך  בוהו  אבני  אם  כי  נוטל  הוא  אבני–לא–בניין 

ויש  בניין  בידי אדם הוא ראשיתו של  יש שחורבן  ציון.  קו תוהו. 

שבניין בידי אדם הוא ראשיתו של חורבן. אין מִאתנו יודע אי זו 

היא ביאה אי זו היא שיבה. ציון. והאל מודד וסופר ושוקל ומחריב 

ומוסיף ומחריב ושתי דמעות רותחות נושרות מעיניו לים הגדול. מן 

הרתיחה הים כה שקוף ומואר לרגע עד בטן תהום רבה.

ה לאוזן ומוסרים הם שבלילות מדי  מספרים תלמידי רבנו פרץ מפֶּ

והיא  בפיה  קטנה  זהב  ועיר  בחשכה  עפה  לבנה  יונה  נראית  פעם 

מחפשת את הר המקדש להניח שם את העיר היגעה. נכסית ונגלית 

היונה. יש שנראית היא פעם בדור ויש פעם בכמה דורות. תשפוכת 

ומסתירה  ומתנשאת  רובצת  בנייה  אבק  וערפל  בטון  סלעי  ִקללת 

נקיקי  ראש  על  הגלוי  והדם  האדם  וזבל  המקדש  הר  את  מעיניה 

סלע גם הוא אינו מאפשר לה להניח את כף רגלה על הקרקע. ישנה 

ירושלים של מְעלה החבויה בכל עיר בארץ ישראל אך בירושלים 

טוב  מצויה.  יותר  היא  ההפקר  בערי  ואילו  נעדרת  היא  מטה  של 

זבל שטח ההפקר מזבל המקדש שלכאורה. העורב לא שב אל  לה 

התיבה שּכן מתפרנס הוא מן הנבלות ומצא לו מיד פגר תלוי על 

אחד העצים שברעוש מי המבול היו כשיחים קטנים ואילו היונה 

טרם מצאה מנוח לכף רגלה. ציון.

בן–גוריון  באוניברסיטת  ותרבות,  יהדות  חוקרת  משוררת,  פדיה  חביבה  פרופסור 

ומכון ון ליר. 

מתוך: בעין החתול, עם עובד, 2008. 
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Word of mouth has it, according to the pupils of Rabbi Peretz, 
that a white dove is sometimes seen at night flying through the 
dark with a miniature golden city in her mouth; she is seeking the 
Temple Mount, there to rest the weary city. At once concealed 
and revealed is the dove. Sometimes she appears once in a 
generation and at other times once in several generations. The 
dump of cursed cement boulders and the haze of construction 
dust lingers and swirls up and hides the Temple Mount from 
her eyes, and the human waste and exposed blood on the heads 
of the rocky ravines prevents her from finding purchase on 
the ground. A celestial Jerusalem is hidden in every city in the 
Land of Israel, but is absent from earthly Jerusalem, while in 
the abandoned cities it is more commonplace. She prefers the 
waste of the abandoned no-man's land to the garbage of the 
so-called Temple. The crow does not return to the ark since it 
survives on cadavers and has immediately found itself a carcass 
hanging from one of the trees that, at the time of frenzied 
waters of the flood were like small bushes, and the dove has yet 
to find a resting place for her foot. Zion.

Prof. Haviva Pedaya A poet and a scholar of Judaism and culture, Ben Gurion 

University of the Negev and the Van Leer Jerusalem Institute.

From The Cat's Eye, Am-Oved, 2008. Translation: Ester Chapman.

It is known that scientific explanations seem best only at the 
initial moment of their proposition, and thereafter become 
obsolete legends even in the eyes of the scientists themselves. 
The scientists then believed that this light is generated by small 
creatures as fine as the point of a needle, that with their bodies 
cast light upon the water in the midst of darkness, when they 
walk on it. Thus was the explanation of R. Pinchas Horowitz, 
author of the Book of Covenant, who uttered homilies and 
studied the wonders of the world from his home in Poland, and 
spoke of the sea and of its beauty. The Kabbalists continued 
seeing the incandescence flowing from the stones buried in the 
depths of the sea, woven lengthwise and crosswise like a sieve, as 
they have seen it in the days of the Temple. There are moments 
when God sits and weeps for His world, lamenting Woe unto 
me that I should have built my world. And then he destroys it 
in an exact and thrifty manner. He takes stones not meant for 
construction but rather irregular ones, stones of desolateness 
and of a non-vertical line. Zion. Sometimes destruction 
by human hands is the beginning of [re]construction, and 
sometimes building by mankind is the outset of destruction. 

None of us know which is the advent and which the return. 
Zion. And God measures and counts and weighs and destroys 
and adds and destroys and two scalding tears fall from his eyes 
to the great sea. Because of the ebullience the sea becomes so 
transparent and illuminated for a moment to the bowels of the 
great abyss.

Haviva Pedaya \ Zion
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After the destruction of Jerusalem Jeremiah saw a woman 
sitting atop a pile of ruins, up to her waist in the dirt, the 
stones and the piles of shattered vessels. She wore black, her 
hair unkempt; she was shouting and begging for comfort. He 
approached her and spoke to her and tried to appeal to her 
with words of comfort. She said to him, Don’t you know me, 
I am the one who had seven sons; their father traveled to the 
land across the ocean and drowned, as I came up to cry for him 
they came and told me Your house collapsed on your seven 
sons and killed them. I do not know for whom to cry and for 
whom shall I dishevel my hair. He replied saying, You are no 
better than my mother Zion, and she is like an abandoned field 
for the wild animals. She replied and said to him, I am your 
mother Zion, I am she, the mother of the seven. Jeremiah said 
to her, Your blow is similar to that of Job. Job was thrown into 
the offal, and of you I have made refuse. Just as I returned and 
comforted Job, so I shall comfort you in the future. Just as I 
shook Job out of the waste, the day will still come when I will 
say unto thee Shake thyself from the dust of Jerusalem.

Oh God of great deeds, on a mound of offal He hath built 
a palace at the start of Creation, and founded His world on 
moist stones buried in the great abyss, the sea. At times, in 
the small hours of the darkened night the surface of its waters 
becomes illuminated and many fish and crocodiles, and all the 
numberless reptiles of its depths, small and large animals, weird 
and wonderful creatures covered with scales like armor become 
visible in it. 

Haviva Pedaya

Zion
 – 
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can be no Zion, but in order to make an appeal to Hagar possible, to redeem 
her from her exilic suffering, Zion must acknowledge herself, return to the 
images of her exile, cloak herself in the robes of exile.

1 Ruti Direktor, "Lethal Exposal," Yedioth Aharonoth, "7 Days" supplement, 23 November 2007.

2  Walter Benjamin, "Theses on the Philosophy of History," in Illuminations, trans. Harry Zohn  

)New York: Schocken Books, 1968(, p. 259.

Dr. Amnon Raz-Korkotskin teaches Jewish history at Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva.

remembering conjures it up and demands our attention, just as it demands our 
reference to the cry of pain. In order to be Zion, one must turn to Hagar, and 
when Zion negates Hagar, it is, in fact, an act of self-negation.

Perhaps this is what invokes the horror: each of these figures, Zion and 
Hagar, is denied a place in Israeli consciousness which perceives itself as part 
of the West. In her remarkable performance, Ronit Elkabetz leads us to turn 
to both figures at once, to the Jewish element and to the Arab element – and 
mainly, to their female incarnations. This threat is reinforced when the two 
stand together, marking an alternative perception of history. This may be where 
Dadoune's deviation really takes place: within the realms of art, but also – 
against them; precisely because his work is executed within the field of art, 
employing tools and techniques which he acquired in the West: not out of 
negation of the Western-Christian tradition, but in opposition to that tradition. 
Moreover, it is in the Jewish place from which he hails that the repressed is to 
be found: Hagar, Ishmael.

Thus, whether intentionally or not, Dadoune introduces these images 
in Israel, which is founded on the repressions, of Zion and Hagar; of those 
expelled from the land on which Zion now proudly stands, with her royal garb, 
trampling the "sons of Hagar," entirely oblivious to their cries of exile and 
desertion. Zion has negated herself. Dadoune introduces an attempt to bring 
her back into our life. 

Following his discussion of the constant state of exception arising from the 
tradition of the oppressed, Benjamin asserts that "we must attain to a conception 
of history that is in keeping with this insight. Then we shall clearly realize that it 
is our task to bring about a real state of exception."6 One may regard Dadoune's 
work as such an attempt to present the state of exception, the recognition that 
such an appeal is a pre-condition for revelation. The recognition that the seed 
of destruction lies in the expulsion of Hagar and Ishmael. Without Hagar there 

Amnon Raz Krakotzkin \ Zion
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presence in Dadoune's quest for Zion. The banished Zion, who is outside a 
place of settlement, yet facing it, existing in a perpetual state of exception, is 
intended to stand for the repressed elements underlying all settlement. From 
the wilderness of Ofakim, vis-à-vis the settlement of Teqo'a in the desert in the 
West Bank, he seeks Zion, who is revealed in the form of Hagar; through her 
diverse masquerades she signifies the place of "Knesset Israel" in those places 
where she is negated.

Zion is Hagar, and Hagar is Zion. This duality is already found in the 
biblical story itself, in the long description given to the act of banishment, and 
the identification with Hagar who is sent to the desert with her son Ishmael, 
out of bounds, yet her memory remains a foundation of the collective. The 
story of Hagar and Ishmael remains integral to Jewish collective memory: it 
figures prominently in the Rosh Hashana prayer, where on the first day the 
story of their expulsion is recounted as a preliminary memory for the story of 
the Binding of Isaac read on the second day. The story of Hagar and Ishmael 
preoccupied our Sages and the later commentators, whether those who 
attempted to silence and repress the story, and provide explanations to justify 
the banishment, and certainly those who related to the story and attributed 
Hagar a pivotal role, protected by the angel, bearing Abraham's pain and 
suffering as well as her own. In the footage filmed at the Louvre, these two 
figures fuse into one, together confronting the "West," carrying the memory of 
the repressed, the oppression on which the museum is founded, the boundaries 
which Direktor wishes to preserve.

Whether this was Dadoune's intention or not, the intricate relationship 
between Zion and Hagar, as manifested in Sion, seems to indicate a profound 
insight arising from his work. The figure of Hagar is, in fact, the essence of 
all images of exile. Zion reveals herself within Hagar, and it is from there that 
her exilic consciousness also acquires a fundamental significance. The act of 

danger,"3 to appropriate it from the eyes observing the exiled Zion, through 
its various veils, each of which attests differently to what is concealed within, 
and each signifies "exceptionality" differently, while the cry of exile is directed 
at remembering.

Benjamin's words reverberate most conspicuously in the footage shot at 
the Louvre. As Zion passes by the sequence of art works, one can hardly avoid 
recalling Benjamin's assertions that from the victim's point of view, history is 
not a progressive development but an ongoing catastrophe, and that "there 
is no document of civilization which is not at the same time a document 
of barbarism."4 When Zion marches in her mourning attire in the Louvre, 
she echoes Benjamin's description of that which underlies the perception of 
historical progress: "Whoever has emerged victorious participates to this day 
in the triumphal procession in which the present rulers step over those who 
are lying prostrate."5 Zion does exactly this, and therefore she is so unsettling. 
She fights as well as surrenders, calling to mind the victims of the loot parade 
signified by the museum, while defying it like a queen: she emerges from the 
Ancient East wing, its original kingdom and original place of exile, into the 
row of paintings articulating the triumphal story of the West as the ultimate 
realization of culture, as one in which the ancient East materializes as well. Out 
of the marginality, Zion emerges onto the Louvre, subverting this image, trying 
to interrupt the order and voice the cry of the oppressed within the museum, 
and it is from here that the wilderness scenes draw an additional meaning. 

To me, however, what is especially conspicuous throughout the work is 
that the quest for Zion/Sion and the visual pursuit of her images lead directly 
to the figure of Hagar, the first exile, in a manner which sheds light on the 
totality of Zion's images in tradition, and its implications for the present: 
Hagar is the matri-type of exile, the origin for the images of Zion throughout 
the generations, albeit in a suppressed manner. It is hard to ignore Hagar's 
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a victim of conquest and rape, is always on the borderline, the line between 
settlement and wilderness, between West and East, between oppressor and 
oppressed, embodying all these facets at once. Her gaze peruses the existent 
and the past, while pointing at redemption. As in the Midrash, she conceals 
by revealing, defying, and hiding. The distinctive emblem of exile, Zion 
fuses different times and different universes, preserving the eternal within the 
transient and ephemeral. In her madness and agonies, she guards the secrets, 
but concurrently exposes them, or, at least, points at them. The mournful Zion 
emerges in a range of situations, oscillating between East and West, in the 
desert as well as in the museum – the ultimate embodiment of culture.

The exiled Zion disallows order to remain as is. She reintroduces those 
very voices which order silences, the cry of the silenced and the oppressed. 
While doing so, the work points at the inability to distinguish the theological 
from the political, as well as the "personal" from the "mythical," "art" being 
a medium which combines these aspects. While re-viewing the work, Walter 
Benjamin's insights kept coming to mind, as formulated in his "Theses on 
the Philosophy of History" written in 1940, when their author was refugee in 
France in the dark days of the Nazi regime. Dadoune's work may be described 
as an attempt to read history "against the grain," precisely from Zion's multi-
dimensional place. Benjamin's declaration that "the tradition of the oppressed 
teaches us that the 'state of exception' in which we live is not the exception 
but the rule, "acquires an additional meaning here. "Zion" marks the state of 
exception as a whole, exile as a permanent state. Zion embodies the perception 
of Messianism, which Benjamin juxtaposes with the tradition of progress, and 
Dadoune tries to render this insight present in our world. Like Benjamin, 
Dadoune too dwells in both worlds, within the language of art, but also in a 
place subversive to this very concept. In what may be termed a Benjaminian 
perception, he tries to "seize hold of a memory as it flashes up at a moment of 

Along with Ronit Elkabetz )whose contribution to the work is invaluable(, 
Dadoune pursues Zion's diverse female images, the states which she represents, 
while also presenting the ambiguity and contradictions she embodies: she is 
both kingdom and exile, at once the basis for the refugee existence and for 
the consciousness of exile and expulsion, hence she also signifies the path 
to redemption. She is humiliated, yet does not give up her pride. Zion is 
Jerusalem, a heart's desire, the absent hub, but she is also the origin in the 
desert, the quintessential manifestation of exile and mourning. Dadoune 
sets out to translate Midrashic and Kabbalistic images of Zion into a visual 
language, while trying to delve into these images, to relate to the pain as well 
as the secret. Elkabetz yields to Dadoune, inspiringly connecting to Zion's 
diverse images, to her grief and outcry, to the defiance she articulates and her 
honor. Assuming different attire each time, she disguises herself as the basis 
for exposure. Zion is the absent Jerusalem, she is always the absence of Zion, 
and she is also the wandering Knesset Israel )the congregation of Israel, God's 
divine spouse(, and the place of the shekhinah accompanying Zion in her exile. 
Dadoune positions Zion in several shooting locations, in the wilderness and 
in the cultural center, expelled from settlement, yet presenting herself opposite 
and within it – turning against her constant denial.

Dadoune's work is not without flaws; it is imperfect by definition. Dadoune 
does not present a thesis, but a path, a path which he, just like Zion herself, 
traverses along with Elkabetz on the border. Not by avoidance of Zion and her 
charged baggage, but rather by turning to them and exploring their multiple 
strata. The cry can never be perfect, but it offers some engaging moments.

Dadoune indeed uses powerful, vividly colored images, both when he shows 
Zion's suffering and humiliation, and when he presents her as a queen, in order 
to illustrate the tension between the consciousness of kingdom and the state 
of exile, between the scream, and the restraint and secrecy. The expelled Zion, 
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between "Jew" and the "Orient" which prompts Direktor to determine that it 
was "post-colonial guilt" that made the Louvre open its gates to some "Jewish 
artist" "to fix a historical wrong." Direktor, one may assume, did not mean 
that the Louvre should not open its doors to Jews as Jews. The question is, who 
these Jews are, and who are the Jews to authorize it. Her great anxiety seems to 
stem from the connection she draws between "Jew" and "postcolonial" guilt, 
between the Jew and the East.

It is, however, not a question of Mizrahi )Oriental Jewish( "identity"; 
otherwise it would have been accepted more readily into the bounds of art. 
Dadoune goes beyond "postcolonialism" in his turning to the theological 
element. He does not deal with identity, but rather illustrates that the Jewish 
perspective is a Mizrahi perspective which undermines the distinction between 
East and West, and hence – between religion and art. Dadoune is not an artist 
who left the yeshiva because he discovered the light in art, but rather one who 
discovered in art and its methods the foundation for religious expression, the 
basis for a work which strives to address the diverse images embodied by the 
notion of "Zion," the female image of exile and the shekhinah )the female 
personification of the divine entity(. It is a Mizrahi position due to the very 
fact that it is Jewish, and it is thus that it turns to the female figure of exile, an 
image which is at the core of Jewish consciousness. In this way, the work further 
indicates that the turning to the theological, to the primal symbols, is also a 
pre-condition for an alternative political discourse. The image of Zion makes 
for a position of resistance; the memory of exile exposes and undermines the 
constant repression. It is certainly not an expression of a "political correctness" 
of which Dadoune is being accused, for the threatening element lies rather in 
the willingness to address the contradictions and the repressions, and try to 
expose them. It is a visual Midrash )literary commentary of the Torah( whose 
"Mizrahi" essence stems from its being a Jewish Midrash.

Joseph Dadoune's exhibition at the Petach Tikva Museum of Art, centered 
on his new work Sion, infuriated art critic Ruti Direktor.1 She didn't like 
Dadoune's works, to say the least. She was irritated by the PR campaign 
preceding the exhibition, and therefore, was not disappointed to find in it a 
jumble of trendy clichés which she attacked at length. "Lethal", "calamitous", 
"ghastly", "delusional" are but a few of the expressions used in her review. At 
some point she determines that "the whole thing could have been dismissed as 
an amusing fiasco had it not been truly worrying: on Saturdays, a large crowd 
gathers in the Museum, obediently listening to the guides. They are told East 
and West, Judaism and periphery…". Direktor also attacks the Louvre Museum 
which collaborated in the project, enabling Dadoune to film inside its halls, 
explaining that "the Louvre too is not immune to the dictatorship of political 
correctness and post-colonial guilt: a Jewish artist comes and says something 
about the absence of Zion from the Louvre collections, and forthwith the gates 
open for him to fix a historical wrong."

Hence, it is not merely a review of a bad exhibition, but rather an expression 
of deep anxiety leading to the fierce attack of the prominent critic. Surely, there 
are some more worrying things than an "obedient" weekend crowd listening 
to guided tours about "East and West, Judaism and periphery." One does not 
necessarily have to relate to Dadoune's work, but that is not the point here; 
the point is the threat inherent in the very introduction of his work into the 
museum, which leads Direktor to define the boundaries of art sharply, as well as 
who is entitled to be its wall-keepers, where art lovers should go on Saturdays, 
and who should guide them.

The aforesaid threat posed by Dadoune is, in itself, an important 
achievement. Indeed, there are unsettling moments in his work as well. It is 
not merely "East and West, Judaism and periphery," but rather two elements 
intertwining to infuse these catchwords with meaning: it is the association 
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Zion: Between Redemption
of the Shekhinah and the 

Unraveling of Hagar

earth, a scream and Edvard Munch and a reverberation from here all the way 
to Boulogne Forest.

Caravaggio, Andrei Tarkovsky, Derek Jarman, Pier Paolo Pasolini, Jean-
Pierre Jeunet, Tony Kushner, John Waters, and Jean-Paul Goode – those in 
heaven and those still among the living – make up Dadoune’s friends association. 
Dadoune is a fantasist. The impossible, in the sense of a wolf dwelling with a 
lamb as well as with a rabbit, is not in his vocabulary. He has never heard of it. 
This is, to my mind, a beautiful paradigm.

August 2008

Yoav Shmueli is an artist and art teacher, HaMidrasha School of Art, Beit Berl Academic College.
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Centered on the figure of a woman larger and smaller than life, Zion, a land of 
deep desire and great disappointment, encounters her reflection. The resulting 
picture is bone crushing, ugly, Dorian Gray – the Next Generation. But there 
is also grace, and poetical justice, and relief and remedy for the agonies. Who is 
the woman? She is, as aforesaid, primarily, a piece of land – on which to put a 
stumbling foot, or else – to which to pine. She is a woman in the literal sense, 
a Great Mother and a private mother; she is beauty and ugliness, potency and 
impotence, richness and poverty, joy and despair; she is a profound puzzle 
about sexuality, androgyny, and this whole tradition, the entire spectrum 
between woman and man. He who doesn’t get it, is both blind and deaf – she 
is Dadoune’s multifaceted image, replete with angles both sharp and obtuse. 
Where does she dwell? Amidst the animals – the goats, dogs, horses, donkey, 
flies, camels, birds, and the hornet, in the Western golden cage, embalmed in 
haute couture.

…Places and times. Ofakim, Teqoa, Jerusalem, and Paris… This is not the 
beginning of a joke. Ancient times and the present. Places and times. Multiple 
countries and calendars blend into a cocktail, neither swallow nor spit. These are 
the boundaries of freedom and excitement, or the artist’s prison cells. Therefore 
beauty and health and perfume and power and happiness and wealth live in 
unison with ugliness, sickness, the stench of dead bodies, and weakness and 
wretchedness and poverty. There are no good and bad and void upon the earth. 
Don’t even try to tell Dadoune there is another story, because there is not.

Theatricality, more Christian than Jewish, aesthetic and photogenic, cruelly 
measuring the mileage Dadoune has moved away from Judaism )Sion, like all 
of his works, is a piercing personal soul-searching(; detailed ritualism, religion, 
as well as a voice, a voice that cries in the wilderness. Ritual upon ritual, and in 
fact, despite everything, Dadoune constantly engages in worship of God. The 
picture is supplemented by a voice, and an echo, a noise, the rumbling of the 

Mishmash, cross-breeding, hotchpotch. Joseph Dadoune, like many artists 
before him, seeks a point of origin – back before everything had gone wrong, 
had turned awry, had gotten all-too complicated – in vain, of course. The egg, 
the chicken, and all that jazz. His Zion appears at first and last sight like a 
concoction of hell and heaven, like life itself… Dadoune, however, honestly 
tries to introduce some order into his narrative, which emerges from the 
private, moving to the public, and so on. His path, in life as well as art, is 
quintessentially Jewish: strewn with a great many torments and vicissitudes.

Most of all I like Dadoune’s inclination to hold onto the dirty end of the 
stick. In this respect he is my brother. Salvation will rise from the gutters. He 
will stop at nothing. A tar and feather suit made to order hangs in his wardrobe, 
by right. The serf, the frog, the lowly, the abject, the ignoble, the cursed, the 
village fool, the invalid, the Mizrahi, the homosexual, the wretched – all will be 
granted their fair, round spotlight and more than 15 minutes of fame. Each is 
naturally imbued with a spark of nobility or royalty: thus, for example, in Sion’s 
climactic scene, in both versions, which involves three )anti-(heroes, including 
Dadoune himself in a secret supporting role. This is Dadoune’s story; his feet 
are on the ground and his eyes turned to the Creator. Similarly, Zion is a piece 
of heart-warming, sacred land, and at the same time – damned, mutilated, 
conflicted, and bleeding. The artist and the land exist in perfect symbiosis. 
Both desperately crave to flee elsewhere, perhaps to be someone else, prettier, 
calmer, richer. The ascetic Dadoune, the Jew who denies his stomach and body, 
loves the beautiful, high, hedonistic, glamorous life just as well, and that life 
too is given its escapist, balance-seeking place of honor in the oxymoron called 
Sion. A choreography of turbulent, operatic relationships between a thousand 
dissonant fragments and the flight of a myriad of molecules; heroic, hair-
raising, bloody struggles mostly without victors; unholy combinations, blood 
weddings.

Yoav Shmueli \ SioNoise 
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ma mère M’Barka soudain folle, de se tirer les cheveux. Les manger. D’exposer 
l’intime de l’intime. De crier. Crier. Même en silence. Etre là et ailleurs.

Ronit Elkabetz est ma déesse. Quand elle parle en arabe marocain dans 
les films qu’elle a réalisés avec son frère, PRENDRE FEMME et LES SEPT 
JOURS, je fonds, je m’absente, je tombe. Je m’endors : je connais la vérité enfin. 
Je connais la possession à mon tour.

Joseph Dadoune, quand il l’a choisie pour son film SION, elle toute entière 
pour tout le film, pour moi c’est une certitude, devait penser la même chose que 
moi. Eprouver la même attirance. Le même désarroi. Dédoublement.

Il est amoureux d’elle comme moi. 

Un jour, comme des gamins, dans un film, dans un roman, on se battra pour 
elle. Joseph me provoquera en duel. Les duels, j’en ai déjà fait. Môme pauvre et 
pieds nus dans le quartier de Hay Salam à Salé.

Je viendrai faire face, affronter Joseph. Rejouer Abel et Caïn. Dans la terre. 
Dans l’amour. Dans le meurtre.

Dans la paix.
En arabe.
En hébreu.

Ronit Elkabetz sera le témoin. La mémoire. Elle nous filmera et à la fin 
nous rejoindra. Dans la même tragédie. Dans les mêmes couleurs. Celles du 
crépuscule.

Abdallah Taïa, écrivain marocain natif de Rabat )1973(. Il a étudié la littérature française à Rabat, Genève 

et Paris et vit à Paris depuis 1999. Il a publié cinq livres, dont Le Rouge du tarbouche )Séguier, 2005(, 

L'Armée du salut )le Seuil, 2006( et Une Mélancolie arabe )le Seuil, 2008(. 
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de voir immédiatement dans ces images sophistiquées quelque chose de simple, 
droit, évident. Une ligne d’Histoire, de Mémoire, qui me traverse, m’emporte et 
me relie à Joseph. Qui me relie à Ronit Elkabetz.

Elle est ma sœur. Ma mère. Ma femme. Ma voisine. La maîtresse de 
mon père.

Elle est la sorcière blanche de Fès.
La Méduse. 
Le Printemps.
Elle est la sainte. La diablesse.
L’amoureuse. La pécheresse.
L’héroïne. l’élue.
L’actrice.
La folle de Meknès.
La pleureuse de Jérusalem.
La Possédée.
Le cri. Le sang. Le vert et le noir.
Elle est une déesse. Toutes les déesses.
Ma déesse.

Depuis que je l’ai découverte dans MARIAGE TARDIF, nue, belle, dans l’amour, 
le sexe, mais pas comme les autres, Ronit Elkabetz est devenue un corps qui me 
hante. Une voix qui est… plusieurs voix. Y compris la mienne. Une enveloppe 
dans laquelle est gardée toute la première partie de ma vie. Le Maroc à Salé. Tout 
ce qui m’intéresse dans la vie : la possession. Porter en soi les autres. Les mondes 
connus et inconnus. Et le savoir. L’assumer. Avec douleur. Avec bonheur. Porter 
tous les drames, toutes les tragédies. Etre capable de reproduire les gestes des 
autres, morts, absents. En suspens. Leur rendre vie, souffle. Etre capable, comme 

Je ne veux pas faire dire aux films de Joseph Dadoune ce qu’ils ne disent pas. 
Les maltraiter. Les politiser trop.

Je ne peux que redire, revenir sur ce constat, cette rencontre : moi devant 
les images de Joseph, moi dans ses tableaux. Son cinéma. Ses sons. Ses silences. 
Ses mouvements. Dans son imaginaire. Qui est, je le répète, le mien, travaillé, 
retravaillé ailleurs, à partir d’une terre interdite, solaire, noire.

Joseph est au centre de la question des origines et de leur violence. Sa 
culture est immense. Son inventivité poétique, extraordinaire. Que ce soit dans 
UNIVERSES ou bien SION, il revient toujours au début, au tout début. Le 
premier pas. Le premier cri. Le premier crime. Le sang coule en permanence 
sous un ciel très bleu. Blanc. Le ciel mémoire. Le même )c’est ce qu’on veut bien 
croire( depuis la création du monde. Des mondes. Le ciel vide, qui se remplit 
petit à petit. En vain ? Le vide à jamais. La solitude terrible. D’où la nécessité 
et l’urgence du rituel. Des sacrifices. On coupe les têtes. On invente Dieu. Les 
religions. Pour construire. Et juste après : tout détruire.

Le monde que donne à voir Joseph est tellement loin, tellement vaste. Il 
vient des livres. Des histoires qui survivent dans nos cœurs, contre l’oubli. Des 
silences de nos parents. De ce que nous sommes. De ce que nous portons en 
nous sans le savoir. 

Ce monde-là est aussi celui d’aujourd’hui. Il est encore vivant. Chaotique, 
déchiré, explosif. Moderne. Répétitif, primitif, sauvage. Beau. Grandiose. Tragique.

Possédé.
La puissance visuelle et poétique qui se dégage des films de Dadoune vient 

de cette possession. Ses images rendent visibles les esprits qui peuplent l’univers. 
Les démiurges. Les diables. Les djinns. Et cela me touche infiniment de me 
retrouver ainsi dans le même camp que Joseph : le camp de ceux qui croient 
en la sorcellerie, qui croient aux gourous, aux marabouts, aux saints. Le tout 
réinventé, bien sûr, loin des dogmes stériles d’une seule religion. Je suis heureux 
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Je ne comprends pas le travail de Joseph Dadoune. Je n’en ai pas besoin. Mais, 
je les connais ces image, bien avant de les avoir vues. Ce sont aussi mes images. 
Que je ressens, que je vois, les yeux fermés, ouverts. Je suis plongé en elles. Je 
les imagine mais je ne les comprends pas. La compréhension vient toujours plus 
tard, à la fin. Je suis au commencement de moi recréé, réécrit, réinventé dans 
les livres. Mes livres. Au commencement de ma relation avec Joseph Dadoune. 
Joseph, mon frère. Vraiment ? Uniquement mon frère ? Si j’écoute mes désirs 
)je me revois pour la première fois devant ses films, lumières qui viennent à moi, 
tout autour de moi(, je voudrais plus avec lui. Je voudrais être un corps muet, 
nu, pauvre, filmé par lui, intégré à ses yeux, dans son processus créatif. Dans sa 
vie. Son œuvre. Ses errances. Quelque part, je sais que je le suis déjà. Depuis 
notre première rencontre au Musée des Arts Premiers à Paris. Il y a deux ans. 
Peut-être plus.

Je ne veux pas faire l’intellectuel, interpréter savamment ici. Je veux retrouver 
par mes mots ce qui a existé bien avant moi, dans mon pays, le Maroc, et qu’on 
a effacé. Une mémoire. Une partie de la mémoire marocaine. Les Juifs du 
Maroc. J’ai grandi dans cette ignorance. Cette absence. Bien sûr, il y avait des 
traces, à côté, pas loin. Mais elles étaient recouvertes d’un voile. De poussière. 
Enfant, adolescent, personne, personne ne m’a jamais parlé de ce Maroc-là. Des 
Marocains juifs étaient là depuis des siècles. Je viens au monde. Et c’est comme 
s’ils n’avaient jamais vécu sur terre. Scandale. Manque.

Un manque dont je ne me suis vraiment rendu compte qu’une fois arrivé à 
Paris, où je vis depuis 1998. Une partie de l’Histoire du Maroc m’avait été enlevée. 
Je le constatais. Avec un certain fatalisme d’abord. Puis, avec questionnements. 
Dépassement progressif de la peur. La peur de l’autre, désigné par je ne sais qui 
comme ennemi officiel. La peur en moi. L’aveuglement.

Paris m’a permis de me connaître. Me reconnaître. Enfin. Fou. Libre. 
En manque.

Abdellah Taïa

Youssef
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dangerous; it makes for new knowledge, yet undermines one’s self-consciousness 
and the responsibility involved in that consciousness, hence it is opposed to the 
commandment to “choose life” of this world.

With the beginning, the truth is exposed in its very self-concealment. Similarly, 
in Sion’s quest after herself, a journey of lamentation and violation of boundaries, 
Dadoune strives to cross the boundaries of myth, to return to the existence which 
preceded it, beyond the explicit name, to Zion before it became “Zion”. The journey 
is sublime and spiritual, but its manifestations are scandalous and heretic; he seeks 
the source of sanctity, yet wallows in impurity and defilement. The power of the 
work lies in the paradox setting it in motion, a paradox which cannot be translated 
into a narrative, or an interpretation or a solution. The hypnotic impressions exist 
in a primeval magical memory and are deprived of the wide-open eyes; they are 
innate to the violation of borders, rather than to the act of naming; they lie in 
the madness of impurity and magic, rather than in the cultural lexicon. As after 
sleep or after touching a dead body, one must wash one’s hands from the vision 
of Zion; to awaken from Zion’s troubled dreams, from its forbidden secrets, and 
be comforted by the act of naming: the work is named Sion.

1 Pier Paolo Pasolini, The Cinema of Poetry, in Heretical Empiricism, trans. Ben Lawton and 

Louise K. Barnett )Bloomington: Indiana UP, 1988(, p. 169.

2 Moses Maimonides, The Guide for the Perplexed )New York: Cosimo, 2007(, part I, chap. LVIII, p. 81.

3 Exodus 33:20.

4 Maurice Blanchot, "The Two Versions of the Imaginary," in The Space of Literature, trans.  

Ann Smock )Lincoln: University of Nebraska Press, 1982(, p. 162.

5  The Zohar, trans.: Daniel C. Matt, Pritzker Edition )Stanford: Stanford UP, 2004(, p. 30.

6 The Zohar, Tazria 5: https://www.kabbalah.com/k/index.php/p=zohar/zohar

Omri Herzog literary critic and researcher. 

who have not defiled themselves climb into bed, the soul ascends, first entering all 
those rungs, ascending, not clinging to them. Then she moves on, soaring above 
on her own path. The soul worthy of ascending appears before the Countenance 
of Days, cleaving to the desire to appear in sublime longing, to gaze upon the 
loveliness of the King and contemplate in His palace.”5 Sleep, or the hypnotic 
dream, embodies the only possibility of cruising through the pre-myth “Zion”, 
in the mystical meeting point between this world and the next. The major feature 
of the meeting place is the desire for or yielding to a nameless godhead, to the 
space of that yet undefined by consciousness, time or place; to the dangerous, 
ambiguous zone )or that zone whose meaning cannot be contained( where truth 
and sorcery are located.

Judaism ascribes utmost importance to life in this world. In this respect, the 
attempt to operate on the world from within, for the sake of, or based on an 
antecedent existence is a mad pretension; it requires activation of “black magic”, 
whereby “the self” knows not “itself ”, since it returns to the time before the 
conditions which make for realization of its selfhood. The same applies to the 
magical artistic ritual of Sion – the body knows not itself, just as the boundaries 
of the place are violated. In Judaism, black magic is described as an act in which 
the self is undermined, made to stumble, and submitted to evil, and its products 
are secret knowledge: “In the book of the sorcerers of Asmodeus, I found that 
those who wish to perform witchcraft… must stand by candle light, or wherever 
his images are seen,… and say the words suitable for these enchantments and 
address those aspects of impurity using their names of impurity… Man THEN 
leaves the domain of his Master.”6 Engagement with black magic, according 
to The Zohar, involves summoning the images, namely – physical presence set 
apart from its domain, its unity, its boundaries. This cleansing enables revelation 
of hidden secrets, yet it removes the sorcerer from the domain of God’s name. 
Addiction to the originary event, namely to that which deviates from life, is 
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to arrive at the origin of Zion, one must violate the boundary, cross the name 
of God.

In Jewish tradition, speaking about or to the source assumes God as a pre-
lingual entity preceded by language, necessarily also shattering the linguistic 
temporal conventions. God is YHVH )יהוה(: something that was )היה(, is )הווה(, 
or will be )יהיה(. This negative-theological psychic movement is oriented towards 
the border between being and nonbeing, unable to cross the threshold. The 
dissociation between the name and its meaning, also manifested in the sanctity of 
names and the magical power attributed to them, marks the dissociation between 
God and man; between the origin and its image. The origin is the ever-forgotten 
aspect of culture, since culture, which employs words and images intended to 
take the real origin’s place, no longer needs it. In fact, that origin threatens its 
orders, its institutions, its selfhood.

Zion, the selected location of the origin, of God, is an image of that which is 
present behind life, or better still – a shadow lurking behind the image. Dadoune 
strives to revive Zion as an image, to reconstruct the shadows. Therefore, the work 
embodies a mystical experience: it signifies the image which can no longer be 
signified, like a visit to a site into which entry is blocked, impassable, impossible 
to pass.

When Maurice Blanchot describes what it means “to live an event as an image”, 
he writes: “[T]he ‘real’ enters an equivocal realm where there is no longer any limit 
or interval, where there are no more successive moments, and where each thing, 
absorbed in the void of its reflection, nears consciousness, while consciousness 
allows itself to become filled with an anonymous plenitude… Thus, behind 
things, the soul of each thing obeys charms which the ecstatic magician, having 
abandoned himself to ‘the universe,’ now controls.”4 A similar process is described 
in the Zohar )The Book of Enlightenment( with regard to the movement of the 
soul during sleep )which has been deemed “one sixtieth of death”(: “When those 

what determines or allows the image of Zion is not the origin, but rather that 
which takes its place. It is not an absence which replaces presence, but rather a trace 
which replaces the presence that never was: the “beginning” was never present.

The beginning, the origin of all things, of the names and the visions, is 
signified by the pre-naming God who selects his chosen abode in this world, 
dubbing that place “Zion” and lending it spatial and temporal signs. Zion exists 
in the imagination only after it acquires these marks – but Dadoune endeavors 
to reconstruct the pre-myth, yet-unnamed Zion; he strives to reconstruct its 
depth, that which enabled it to be chosen. This journey must cross the existence 
of God and reach the other side of its choice; a journey in which many forces of 
impurity and heresy lurk.

The Jewish perception, whose postulates constitute Dadoune’s work, denies 
God his concreteness, lamenting his absence of place. As opposed to Christianity, 
which proposes a horizon of revelation taking place along a temporal axis, in the 
form of the son’s return to his father, Judaism assumes an infinite, unbridgeable 
distance between son and father. Even though the existence of the son )who is 
the “copy”, created in the image of his father( is conditioned by the father and 
vice versa, the father is inaccessible without mediation; the Hidden Light )Ohr 
Haganuz(, the infinite primordial light, is reserved only for the true righteous, 
namely – to the spiritual fiction. God’s self-contraction into himself in the process 
of tsimtsum is eternal. It prevents access to God, namely – to the source, not even 
by name: “Know that the negative attributes of God are the true attributes… 
we cannot describe the Creator by any means except by negative attributes.” The 
limited reach of human understanding – wisdom’s restricted attainment, alongside 
the contradiction between the abstract quality of the notion of “origin” and the 
sensorial impressions, guide Judaism to a dissenting theology; prophecy is the 
exception that proves the rule, since God is invisible, as he himself tells Moses: 
“Thou canst not see my face: for there shall no man see me, and live”.3 In order 
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but rather in what it conceals and blurs. In the pre-name, pre-God beginning, 
there is nothing pure, clear, or clean. There is no “Let there be light,” which 
cleanses the world of the chaos engulfing it. On the contrary: Dadoune’s beginning 
is experienced as a twilight zone with neither beginning nor end, to which no 
narrative may be ascribed; as an instance of lamentation, scream, and disorder. 
Before law and culture take over, before the act of naming, the physical entity 
presented in it becomes a site of danger: a danger of excessive, uncontrollable 
femininity, devoid of physical boundaries; a danger of undisciplined body and 
matter situated at the threshold of the law, neither penetrating, nor penetrated.

The body/matter replaces the mythical story, yet does not deny it; it situates 
itself in opposition to it. It transpires in the primordial landscape of rocky hills, 
camels and shepherds, as if striving to undermine their confident presence in the 
clicheic imagination of the oriental “origin.” The primordial figure wounds the 
ostensibly-primeval landscape matrix, walking in it like a non-native stranger; 
like a lioness in a cage. The inconsequence of the beginning to the Eretz-Israeli 
desert imagination in turn infiltrates other institutes of the representation of 
primordiality: into the shrine of the cultural and historical past in the form of 
the Ancient Art wing at the Louvre Museum. There too, this figure walks about, 
disrupting the order and breaking the silence; finding neither rest nor a place, 
and violating in passing the tense silence of sacred awe involved in the encounter 
with the origin, with the inception, the beginning.

Sion negates the cultural sites identified with the beginning; the museum and 
the rocky hills alike. The “beginning” seeks a place for itself, or solace; an abode, 
but in vain – for how can one return to the beginning? By the same token, the 
primordial, mythical book which precedes every return, likewise constituted itself 
based on the admission that it is impossible to reconstruct, return or cling to 
Paradise. The Holy Scriptures are a fabric of traces signifying the disappearance 
of God; the image follows the origin, detecting the signs of its disappearance. But 

predicated is… of an irrational type: and this explains the deeply oneiric quality 
of the cinema, and its concreteness.”1 The gaze at Sion is a hypnotic gaze since 
it requires renunciation of rational consciousness and the orderly catalogue 
underlying it. It is hypnotic since it extracts its images from the nonconceptualized 
chaos nestling under the private – as well as collective – threshold of consciousness. 
Observation of Sion requires renunciation of one’s ego, renunciation of the signs of 
wisdom and culture, as well as the exegetic tools. It belongs to dream, to fantasy, 
and therefore the journey which Sion offers is oriented towards silence; to the 
pre-word or pre-image, to pre-meaning. In the beginning was the word – and 
Sion returns to the pre-beginning, to the formless chaos; to the Spirit moving 
upon the face of the waters.

It is no wonder, then, that Sion’s formless primordiality is signified by birth, by 
the procreating body itself, whose body-act is yet unmarked by the signs of word 
and covenant. It returns to the pain, experienced through the primal cry, the scream 
of the flesh which fails to recognize its own scream. Nothing is familiar through 
that scream: the landscape is anonymous, rocky, devoid of identifying signs; the 
body is alienated: the eyes, lips, belly, and hair are represented as a vision that must 
be studied from scratch, whose material strangeness, its mysterious primeness, 
must be recognized. Out of the chaos emerges the figure of the mother, the great 
matriarch of dreams and nightmares, who confronts the father – the Patriarch, the 
King, the God; opposed to words and the Law, the mother, whose very presence 
interrupts and threatens the order, strives to appropriate the lost secret.

The attempt to live the “beginning” as an event, to mark it with signs, figures, 
voices and colors, temporally and spatially undefined – namely, to lend it a mythic 
baggage and power – is intended to trace the origin: the splitting of the earth, the 
originary scream of childbirth. This ritual, which culture invests with meaning by 
the act of naming, is described in the work as an effect which deviates from the 
order inherent in the act of signification. Dadoune is not interested in this order, 
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Unlike the writer, who assembles a story from the lexical inventory at his disposal, 
extracting words from the dictionary, arranging them and linking them to one 
another, Joseph Dadoune’s work is not based on a known, familiar lexicon of 
images. His creative work forces him to play a double role: he creates his raw 
materials from scratch, the words in his visual dictionary, using familiar aesthetic 
rhythms )Levantine landscape, a museal setting(, only to embed a different type 
of root in them, from which to generate a new visual word – disrupted, split, 
aberrant. In the next phase he combines and binds these raw materials to generate a 
sequence of changing articulations. Does his work fall into the cinematic category? 
For contemporary cinema, artistic and commercial alike, has been similarly based 
– following its institutionalization – on a given catalogue of meaningful images, 
and artistic cinematic activity is aimed only at the extraordinary fusion of these 
given images. Dadoune, however, does not use the image bank known to us, the 
one which may be identified and to which one may ascribe a ready-made meaning. 
Sion was created from scratch, from the primordial melting pot where the image 
itself is neutral, foreign, and threateningly anonymous. The work as a whole – in 
terms of its visual contents as well as its style – returns to the pre-lexical origin; 
it creates its own vehicles.

An hour long, the work disallows one to generate a meaningful narrative from 
it, from its sequence and its accumulation. What kind of a viewing experience 
does Sion offer, then? How can one bear the charged, laden encounter with the 
sequence of images embedded in it, without tying them to a rational ordering 
frame which punctuates them, facilitating identification of beginning or end, 
progress or regression? How is one to fathom the notion of “Zion” in its light, a 
concept fraught with meanings and myths, charged with antecedent stories and 
prayers which anchor its emergence in our consciousness?

The medium of Sion is primarily hypnosis, as defined by Pier Paolo Pasolini 
in his essay “The Cinema of Poetry”: “The linguistic instrument on which film is 
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8  À cet égard, il serait pertinent de réfléchir sur la relation tout aussi dialectique entre Sion le film 

et Sion le personnage principal du film et qui pose la question: est-ce Sion qui contient Sion ou 

l’inverse? L’inscription spatiale et temporelle de Sion perturbe les rapports du langage au monde. La 

métonymie fonctionne ici dans les deux sens.

9  Remarque en passant: Dadoune utilise le corps de l’actrice: c’est de la sculpture qu’il fait. Sion, c’est 

la terre oui, mais la terre glaise.

10  La réduit à deux souffles…

Rafael Segal enseigne la philosophie à l'université hébraïque de Jérusalem et occupe un poste de coopérant 

à l'Institut français de Tel Aviv.

Le I a un début et une fin

O

Le O est infini

N

Le S et le N sont les virages des chemins qui nous mènent d’un côté ou d’un 
autre... il ne faut pas décourager en route vers l’infini..."

1 Joseph Dadoune, Universes, 2000-03

2  "Faire la métaphysique du langage articulé, c’est faire servir le langage à exprimer ce qu’il n’exprime 

pas d’habitude: [...] c’est lui rendre ses possibilités d’ébranlement physique, [...] c’est se retourner 

contre le langage et ses sources bassement utilitaires, on pourrait dire alimentaires, contre ses 

origines de bête traquée, c’est enfin considérer le langage sous la forme de l’Incantation." A. Artaud, 

Le théâtre et son double, )Paris: Gallimard, 1938(.

3  Le silence intervient lorsque la douleur est trop grande pour pouvoir être exprimée, le cri lorsqu’elle 

est trop grande pour pouvoir être réprimée. On pourrait parler d’un sacrifice, respectivement 

sacrifice du signifiant )silence( et du signifié )cri(. Voir aussi www.sion.dk/#/02/fr/musique, "le cri 

de Sion".

4  Notez qu’il n’y a pas de séparation typographique entre le nom de l’auteur et le titre du livre. 

L’auteur fait corps avec son œuvre. 

5  Les allées vides du Louvre ressemblent précisément à celles d’un cimetière, le Louvre lui-même à un 

cénotaphe.

6  Yosef-Joseph Dadoune – Sion A Cinematic Trilogy, p.244.

7  Ibid., p.280.
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עורכת ואוצרת: דרורית גור אריה )פתח תקוה: מוזיאון 

פתח תקוה, 2007(, 
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tentation du pli là. L’œuvre de Dadoune elle, s’inscrit au-delà de Sion, dans le 
temps et dans l’espace du Messie, dans l’omniprésence du désert. Là la parole 
s’est révélée, là elle se révèlera à nouveau. Point. Sion vise au rétablissement 
d’une langue commune à tous: "il y a ce qui est blanc et ce qui ne l’est pas". 
Plus simplement: donner à voir l’invisible.

détruire )lehaDBiR(
 – 

Nous touchons là à la définition même du travail des images. Celui qui crée fixe 
le regard du spectateur sur ce qui est autour de lui et qu’il n’a pourtant pas vu. 
Cet invisible, Dadoune nous le donne à l’entendre: ses images parlent.

En ceci, son œuvre est profondément religieuse et, par là-même, 
profondément transgressive. Religieuse parce qu’elle s’inscrit comme création 
au sein de la Création, parce qu’elle est parole au sein de la Parole; transgressive 
parce qu’elle confronte création et Création, qu’elle confronte sa parole à la 
Parole.

Détruire, disons-nous. Nous pensons: tisser un nouveau réseau de significations. 
La destruction est un moyen, dont la fin est la création, la re-création. C’est 
précisément ce trajet qu’effectue, que désigne et qu’incarne tout à la fois Sion.

“Fin”
 – 

“La fin c’est nous. Le début c’est SION. 

S

I

le désert )miDBaR(
 – 

Le désert est omniprésent, le désert est une porte, le désert est un livre. Joseph 
Dadoune nous donne à voir les falaises recouvertes d’écritures6 et nous demande 
de les lire comme il fait lire à Sion les paroles immémoriales d’un siddour dans les 
allées du Louvre:7 l’écriture en est la même. Le Louvre et le désert apparaissent 
ainsi comme les deux pôles d’une dialectique du plein )le Louvre( et du vide )le 
désert( qui perturbent les rapports entre le monde sensible )Ofakim, "les villes 
profanes et bruyantes"( et l’univers )les "profondeurs de l’océan primordial"(. 
Seul lien entre le plein et le vide, seule porte de sortie: l’écriture qui unit 
microcosme et macrocosme;8 qui unit également acteur et spectateur: Sion lit 
pendant qu’elle est lue.

la parole, parler )leDaBeR(
 – 

Le siddour, c’est la Parole avec un grand P, une parole non-rationnelle, une 
parole écran, une parole absolue qui crée en nommant. La Parole de Dieu 
qui nomme le monde pour le créer. De l’autre, il y a la parole )avec un petit 
p( : la parole du récit, de l’histoire des hébreux qui raconte l’Égypte, le désert, 
l’appartenance à la terre.9 Le passage de l’une à l’autre est justement le moment 
de la sortie d’Égypte, le moment du désert. C’est ainsi que l’on traverse le 
désert avec Sion: on y assiste à l’ouverture d’un espace hors du monde sensible, 
à l’ouverture d’un temps hors du temps chronologique qui travaille l’Histoire 
et la mine de l’intérieur.10 Ce temps est messianique: c’est le temps de la parole 
qui dit le temps alors même que le temps s’écoule.

L’expérience hors espace et hors temps: c’est dans cet "hors", ce dehors, 
qu’est ancrée la conscience juive, qui là n’est pas auréolée d’un ici. Ce que je 
retiens des exégètes h.)gger(iens et d.)uze(iens, c’est la tentation du vide ici, la 
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Pas de langage chez Sion mais la langue et le mutisme de la transe, des 
aaaaaaaaaaaaaaaa et des mmmmmmmmmmmmm, des incantations – mi-
nigunim, mi-lamentations2 – qui transpercent la membrane du langage et 
réorganisent la relation entre signifiants et signifiés. Le masque d’un langage 
particulier tombe. Sion parle une langue de silences et de cris:3 une langue de 
râles: une langue du corps: une langue universelle. Elle utilise le cri pour couper 
le silence, elle utilise le silence pour couper le cri. C’est cela, la parole de Sion: 
une musique sortie du tréfonds de l’âme juive.

Ouvrons le livre Yosef-Joseph Dadoune – Sion A Cinematic Trilogy:4 tous 
les paysages sont subordonnés à cette langue de silences et de cris: on entend 
l’Histoire, réduite à deux souffles bruyants )le souffle du corps, le souffle du 
drapeau(, résonner dans les allées vides du Louvre;5 les allées du désert sont 
emplies de cris étouffés; l’eau, les animaux, les machines parlent eux aussi cette 
langue. 

Il s’agit d’un Tikkun Olam, d’une réparation: l’annulation de Babel, le retour 
aux "possibilités d’ébranlement physique" du langage. Et c’est précisément là 
que commence Sion, par l’avènement d’une langue du corps, érotiquement 
universelle – transe, peur, extase – par le noir et par la nuit.

D’après Sion:
 – 

La parole et le désert fondent la condition de l’homme. L’individu dans le désert 
s’abstrait du monde des évidences sensibles, des images et de l’espace clos; ce 
processus met en exergue le non-lieu de l’expérience qui ne se comprend que 
par rapport au temps, au temps du chemin. La Bible fait d’Abraham l’hébreu, 
le "Ivri", celui qui traverse, celui qui passe d’un monde à l’autre, un passant au 
sens littéral du terme. Ces éléments forment aussi le cadre d’un art de l’exil qui 
est autant exil de Dieu hors de ce monde sensible, qu’exil de l’homme.

Et puis: écho
 – 

"Je pensais que l’on t’avait transmis l’art d’ouvrir la gueule du Lion, afin qu’il 
te mène en ville en traversant le désert que seuls les animaux connectés avec 
les étoiles et la lune la nuit et le soleil le jour... SION et l’une des 3 portes de 
l’enfer, après le désert, et la mer...

"Pose ton oreille sur le sol de SION loin des bruits des villes profanes et 
bruyantes, et tu entendras son coeur au coeur de la terre, et de l’autre côté tu 
pourras entendre la symphonie des étoiles et le grondement du soleil.

"Plonge encore plus loin en toi, les perles sont là... mais il faut plonger tout 
le corps pour atteindre les profondeurs de l’océan primordial."

Maintenant: Sion, le film
 – 

La rencontre avec Sion de Dadoune fut précédée d’une autre: celle de Joseph. Une 
première discussion décousue, des mots-clés jetés au visage l’un de l’autre et un 
terrain connu. Celui du non-choix comme choix, le travail dicté par la nécessité, 
qu’il soit artistique ou intellectuel, qu’il s’agisse d’images ou de mots; un point 
convergent: une quête. Et la conscience juive dans ce qu’elle a de plus immédiat 
– son rapport à l’espace et au temps aujourd’hui – et de plus immémorial – le 
langage qu’elle parle, quand elle s’adresse à moi le 22 mars à 17h17: "Tiens voici 
pour toi: Aigles, Lions, et char de feux pour la traversée du désert invisible."

Maintenant, j’efface la figure de Joseph Dadoune, je garde seulement en 
tête son allure dépareillée, et je m’attache à ses images d’artiste et à ses mots 
de correspondant. Et puis: montrer comment les images parlent, au sens 
propre, comment elles s’expriment: montrer qu’elles sont des mots. Au-dedans, 
l’oscillation )oscillation dans l’exil entre français et hébreu; oxymores: Christian 
Lacroix dans le désert, Sion dans le Louvre(, la langue des sons. 
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“Lions du désert t’accompagnent à ta droite”
J.D.

Préliminaire: Universes1

Tremblé, floué,
oscillé,
figures de l’effacement.
Arbres plus chaotiques que le sable.
Scorpions, chardons:
tout ce qui pique.
Tout ce qui dans la
nature non-désertique
appartient au désert.
Les images
contre l’habitude
prolongent la musique.
Confrontation des voix
confrontation des matières.
Il y a ce qui est
blanc et ce qui ne
l’est pas. Rien
d’autre…

Rafael Segal

À propos de J. Dadoune, 
de Sion et du desert
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culture, the cradle of the Ancient East, the precursor of contemporary culture.
The tension between past, present, and future stems from a point of 

view contrary to the post-colonial perspective. Let us bear in mind that the 
scene of action is the stronghold of colonialism, the Louvre Museum, which 
plundered and appropriated ancient cultural assets in order to subordinate these 
civilizations to its geopolitical perception. In Dadoune’s work, on the other 
hand, the arena of discussion is internal, continental, from within the sphere of 
the Middle East and Asia. Thus he maintains that peace is within us – it lies in 
our ancient civilization, in our eternal place in the region. The message arising 
from Dadoune’s work is that man possesses the necessary power and strength, 
and that the eternal ancient origins are the foundation for everything.

1 A key rabbinical figure. Founder of the Babylonian halakhic school by which most Jews now abide 

called "Beit Hillel" )the House of Hillel; a relatively lenient, open-minded school of Jewish law and 

thought(.

2 Jewish faith holds that the world endures due to the 36 Righteous Men. Hard-working, ordinary 

 people, the virtues of their righteousness and naïve faith are credited to them and the entire people.

3 Sharon Shatil, Rabbi Isaac Luria, Ha'Ari: The Story and Philosophy of the Kabbalistic Revolution in 

Safed )Tel Aviv: Yedioth Books, 2007(, pp. 56-59 [Hebrew].

4 A pagan priestess whose prophecies were the result of sexual ecstasy during her sacred service.

5 Shatil 2007 )n. 3(, op. cit., pp. 85-87. 

6 As described in: Michael Gluzman, The Zionist Body: Nationality, Gender and Sexuality in Modern 

Hebrew Literature )Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad, 2007(, pp. 11-34 [Hebrew].

7 For an elaborate discussion see: Joseph Dan, Apocalypse Then and Now )Tel Aviv: Yedioth 

Aharonoth, 2000(, pp. 247-265 [Hebrew].

Dr. Yvonne Kozlovsky-Golan A professor of history and cinema, Tel Aviv University and Sapir 

Academic College.

of Israel; Elkabetz enacts a different historiographical model. He reinforces 
the weak, effeminate masculinity, calling it by the explicit name "woman", 
glorifying femininity as a center of spiritual and divine power inherent in the 
humane vision of mankind.

Out of all this emerges the omnipresent proud Messianic body – in 
total opposition to the bodily image in 19th century anti-Semitic European 
thought, which greatly influenced the structuring of the narrative of the Jew in 
Europe in an era of modernism and progress. Dadoune does not acknowledge 
these norms which the most prominent Jewish intellectuals, scientists, and 
statesmen addressed in the early 20th century. He mocks and challenges these 
perceptions, introducing his heritage, past, and pride into the hall of European 
art, the apple of European culture’s eye, as if saying: his culture is equal to 
theirs, his belief is theirs, his Messiah is theirs, and his mother is the mother 
of all the living.7

Most of all, Dadoune’s work sheds the Jewish people’s shells of cultural and 
mental colonialism, naturally locating it in the Orient – its natural place – like 
the ingathering of the exiles and the transition from exile to revival. In an entirely 
subjective manner, the artist focuses on his national mirror, confronting his 
history without settling an account with the Jewish people and its chronicles, 
as if it were the one guilty of his existence.

The discussion takes place in the documentation which guides the viewer 
towards the core of his history, whose roots lie deep in the civilizations of 
Ancient Egypt, Mesopotamia, and Media. The Israeli-Palestinian conflict is 
marginal to the ancient historical dispute, and therefore it has no place in this 
artistic discourse.

Dadoune’s works deal with neither revolt nor shame, but rather with 
acceptance and assembly of antithetical scraps of life, which nevertheless come 
together by virtue of the same ancient primordial spring – the cradle of Jewish 

Dr. Yvonne Kozlovsky-Golan \ Zion, Apple of My Eye
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Dadoune misleads the viewer, presenting Zion as an immortal figure that has 
overcome and crossed the boundary of exile – because it is exile, ostensibly 
perceived as eternity, which was short-lived. Dadoune, like Kabbalistic scholars 
such as Gershom Scholem, maintains that the meaning of life on earth and of 
our last exile, is a tikkun olam – rectification and bettering of the world – until 
no trace of evil remains in it. Exile is not the result of the transgression of 
generations, but an inevitable process of a constant struggle against evil.5 This 
message indeed underwent secular and socialist incarnations, but its origins are 
deeply rooted in a Jewish ideology which has overcome exile and rose from the 
rivers of Babylon to the Land of Israel. Dadoune argues and illustrates to his 
viewers the fact that Zion moves freely between archaeological relics of grand 
civilizations installed at the heart of a glorious museum in Central Europe: she 
on the side of the living, and they on the side of the dead. She walks amidst 
the glory of their past proud and feeble, young and old – but her future is still 
ahead of her. In other words, Dadoune draws an interesting analogy between 
the national past of the Jews and their Christian descendents, and their future 
in the Temple – the shrine of all human beings. He presents a Kabbalistic 
thread running through all parts of the narrative, embodied by Elkabetz in 
body, gesture, and expression.

Dadoune remodels the Zionist corpus as one serving all of God’s worshipers 
and the valor of human survival in a female body – the body that prevailed over 
the divine curse and in sorrow brought forth children. This position of strength 
is a reorganization of the male experience emerging as the major narrative in 
various disciplinary discourses such as Hebrew literature, which is replete with 
descriptions of a male body )Y.H. Brenner, Moshe Shamir(,6 Israeli art, the 
history of religions in which men are at the center of the ethos and myth of 
the peoples, etc. Dadoune completely reverses the male ideological discourse 
which formed the physical principles of Judaism of the New Jew in the Land 

directorial and production intervention. On the one hand, in order to bring 
these two gazes together one does not require the artificial structure of the 
exhibition, for the encounter occurs on a daily basis. On the other hand, this ever 
so self-evident aspect would have remained at the depths of the subconscious 
had it not been for the exhibition, which displays it for all to see. The result is 
a comment on the history of man as God’s loftiest creature. Dadoune believes 
that at a certain point in time, the grand narrative and the science of life attest 
that God is inherent in man. Man is his emissary – Zion. Hence, exile is but a 
mental state – for God has no place other than His abode – the House of God, 
which is the Land of Israel – which is Ofakim, the town of the 36 Righteous 
Men2 – which is "that" desert place from which and to which the Kings of the 
East came to announce the birth of the Messiah.

Dadoune, as a student of Kabbalah and Jewish mysticism a la Rabbi Isaac 
Luria )Ha’Ari, "The Lion"(, understands that the real work may be construed 
only by collaboration between masculine and feminine forces.3 Therefore he 
translates the Kabbalistic act into the art of the gaze. He reduces the distinction 
between the male and the female, and stages Elkabetz as embodying a state of 
total unity between the masculine, the feminine, and the spiritual aspects – the 
holy trinity, through which the divine body of the Messiah is created. Since the 
viewer sees Elkabetz’s feminine contours, which express female power as centered 
on fertility and birth, he is convinced of the essence of her vocation: to breach 
the boundaries of the self and create something else – the child in her womb, 
who is never born, is the secret key to the story. Therefore, the major figure in 
Sion is a woman – the mother, the wife, the widow, the saint, the prostitute,4 a 
woman of valor, and Lilith, the only one on screen who carries her grief.

Zion’s primordial spring was poisoned by the venom of captivity, and exile 
was the cradle of Zion – from Ur of the Chaldees )Ur Kasdim( to Canaan and 
from Canaan to Mesopotamia, Persia, Media, and Egypt. Here too, however, 

Dr. Yvonne Kozlovsky-Golan \ Zion, Apple of My Eye
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From the East, To the East, In the East
 – 

According to Allan Megill, historiography is divided into four attitudes to 
the grand narrative of history: the religious approach; wisdom as a major 
organizing principle of history; historical thinking; and narrative history. 
Dadoune’s work stems distinctively from the first approach which was 
characteristic of both Judaism and Christianity: history which leads to the 
Messianic era and to the end of days in Judaism, or the historical process as a 
realization of "The city of God" )De Civitate Dei( according to Christianity. 
Both approaches acknowledge the existence of a grand historical narrative 
which must be pursued. In order to uncover it, history requires the talent 
of recreation, mediating between science and art, from a scientific search for 
historical truth to the revolutionary idea introduced by Marc Bloch, one of the 
founders of the periodical Annales and the school which evolved around it, 
that history is "the science of people in time."

Dadoune’s artistic discourse transpires in this intermediate realm: it 
commences with Sion, the historical narrative of lost kingdom/kinship to be 
reinstated after the constitution of the kingdom of Heaven – the figure of 
the pregnant woman carrying the Messiah. The story continues to the Divine 
Promise delivered to a person of flesh and blood – the figures of the kings 
kneeling before Zion, promising her kingdom and kinship. It concludes with 
the private historiography of man, the Eretz-Israeli Jew who came from the 
East to the East, moving throughout the expanses of that East both ancient and 
modern, becoming a naturalized citizen. In Chanti Dadoune unfolds before 
us in present tense his chronicles, for better or for worse, in the microcosm of 
the periphery.

The work in Chanti is, thus, bi-directional: reality through the eyes of 
the photographer, the explorer, the truth seeker, and reality as it is – without 

of the work’s object – the past, the present, and the future derived from them. 
Instead, the primordial spring of Judaism and Christianity – namely, their 
primeval spiritual origins – is the source on which Dadoune’s work draws. His 
route is linear, and its roots lie in the antiquity of Judeo-Christian humanism 
and its evolution. He does not dare indicate its starting point, for it is not for 
him to do so. He possesses the humility to allow discussion of its national and 
spiritual origins, convinced that the truth will emerge from the work itself.

Dadoune spent most of his adult life as a Torah scholar in Orthodox Jewish 
schools )yeshivas(. Like many of his peers with a similar background, he lacks 
the elitist secular education which children in the Israel’s center population 
acquired, and this is, prima facie, the source of their superiority. Dadoune, 
however, does not regard the "post-colonial treatment" he received in Ofakim, 
the ghost town where he grew up, as a position of inferiority. On the contrary, 
his story may be compared to that of Hillel the Elder1 who lacked the means 
to attend the house of study, but was not ashamed to climb to the building’s 
rooftop regularly and listen to the teachers’ daily lesson through the chimney. 
When he was discovered, the townsfolk welcomed him as a prodigy and an 
uncontested spiritual leader. Being self-taught, Dadoune constructs a glorious 
world, one the likes of which Judeo-Christian art has not seen in years.

Dadoune’s approach to his fate, as an individual and as a member of a 
people, is at the core of his work. He does not argue with it, but rather conducts a 
fascinating dialogue, like a bright pupil with his rabbi. His brushes are his actress, 
Ronit Elkabetz, and his camera; his canvas is the screen, with Zion of olden 
days at its heart. This Zion is the Temple Mount, the universal womb, and the 
son’s prophecy, that due to hatred and greed the city will fall and its inhabitants 
will be exiled; and it is indeed also the time of captivity, a period in which the 
Diaspora waits for God to ingather it, and Zion – the woman and the mother 
from the East, proud and noble, then as now – awaits her redemption.

Dr. Yvonne Kozlovsky-Golan \ Zion, Apple of My Eye
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whether the cultural oppression and social persecution really exist or can exist 
in the pluralistic discourse of the Mediterranean. As a historian exploring such 
works, at some point I received the impression that Central European art, Israeli 
art included, operates out of a kinetic rather than essential inertia; the works, 
as an act of imitation and pastiche, assimilated, time and again, necessarily or 
not, the post-colonial, post-modern discourse. This discourse is foreign to the 
essence of the historical reality of the Jewish people which is best characterized 
by the word "exile"; it is foreign to Jewish society which may be characterized 
by the term "common fate"; and it is also foreign to the Jewish people which 
is characterized by antiquity of morality and by the loftiest human values, on 
which all the other major religions were founded. This was my view until I 
came across the works of Joseph Dadoune, an Israeli cinematographer-artist 
whose work oscillates between East and West. Dadoune does not address the 
usual post-colonial notions and concerns. His silence in this respect seems to 
attest to some reluctance to be associated with trendy "intellectual" currents; 
he prefers to discuss the shared rather than the distinguishing, the origins of 
human nature rather than their subjective interpretation.

Being and Essence
 – 

In Dadoune’s 2006 Sion, the art of narrative deconstruction and reconstruction, 
which is opposed to the post-colonial, post-modern discourse, operates, 
contrary to the experience of recent Israeli art. His work guides the viewer to 
see, observe, and judge according to an ascending scale. The gaze moves from 
the basis of Jewish existence to the present – as opposed to the post-colonial 
point of view which observes the "occurrences" from above, deconstructing 
the past into multiple gazes called narratives, failing to provide, to my mind, 
a real explanation, a direction of thought, or an insight regarding the history 

Joseph Dadoune’s artistic cinema may be read as a stratified, multidisciplinary 
text; a text constructed as conceptual calligraphy, interweaving a totality of 
sentiments and expressions which are gathered under a single key concept going 
back to the primitive origin, pregnancy and birth, advancing to the sublime 
and the heavenly – a visual conceptual abundance which powerfully strikes the 
viewer’s eye. More than a mere artistic text, it is, primarily, a social and cultural 
text; a text which stems from the ancient historical sources of the objects of 
artistic creation – the history of humanity and its origins in the Judeo-Christian 
world. It is a text structured as a magic chest containing a box within a box 
within a box: Sion, Universes, Chanti. Historiography, Kabbalah, daring, and 
inventiveness comprise the toolbox by which Dadoune’s work is constructed.

From Place to No-Place
 – 

Dadoune chooses to locate his work at a nerve center and an emotional focal 
point in the consciousness of Israeli society: the development towns, whose 
population consists mainly of immigrants from the Arab countries and Asia, 
old and new comers from the Asian parts of the former Soviet Union, and 
Ethiopians. Beyond their common Judaism, they share yet another trait: all of 
them regard themselves as offspring of the Assyrian, Median and Babylonian 
captivity; to an observer from Western Europe, they are all hail from the East. 
It is a public which sometimes perceives itself as culturally persecuted by the 
founder generation of the State of Israel – the Ashkenazi elite, and socially 
persecuted by the central government due to their foreignness in a society 
which boasts pseudo-European colonialist manners.

In Israel, as in Europe, the discourse of cinema and art has transformed the 
pain of immigration and absorption into the core of ideas that strive to apply 
themselves to the theme of Oriental )Mizrahi( Judaism, rather than prove 
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Dr. Yvonne Kozlovsky-Golan (née Sukheik Hacohen)

Zion, Apple of My Eye: 
Mizrahi Genealogy of Messianism 
in Yosef )Joseph( Dadoune’s Works

1 Voir également: Drorit Gur Arie, "A la lisière du désert", in Joseph Dadoune – 

Sion: une trilogie cinématographique. Editrice et conservatrice Drorit Gur 

Arie, Petach-Tikva: Musée de Petach-Tikva, 2007, pp. 10-27.

2 Récit du voyage de David Réouvéni, qui le conduisit du désert de Tabor au 

Pape, à Rome, puis au roi du Portugal, à propos de la reconquête de la terre 

d’Israël des mains des Ismaélites. Drukarnia Di Well, [Des profondeurs II] 

Warszawa, Nowolipie,1922, pp. 90-91, 114-115.

Drorit Gur Arie est directrice et conservatrice principale du musée d'art de Petach 

Tikva. Elle est commissaire de l'exposition Sion et fait des recherches dans les 

domaines de l'art et de la culture.
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Et parmi les cinq drapeaux que j’ai confectionnés pour le nom 
et la gloire, deux ont été écrits d’un stylet de Torah pur et les 
trois autres, neufs et faits de soie blanche, je les ai confectionnés 
pour qu’ils servent de mémoire et de témoignage… Et j’ai 
confectionné le drapeau d’argent au nom de mon frère le roi 
Joseph, car la place de l’argent est dans le désert de Tabor, dans 
son royaume… Et j’ai confectionné le drapeau d’or à mon 
nom David fils du roi Salomon, car la place de l’or est dans  
la Temple… 

Le roi me questionna sur les drapeaux et me dit: "Vous 
avez des drapeaux de qualité. Que voulez-vous en faire?" Je 
lui répondis qu’ils nous servent de signe, à moi-même et aux 
tribus. Si je devais aller en troupe, je les sortirais devant eux. 

Le roi dit: "Voilà une bonne chose"… Il me questionna 
sur les drapeaux et sur le chemin: "Quel chemin prendrez-
vous?" Je lui répondis que les drapeaux sont mon signe et le 
chemin que je prends doit me conduire, si Dieu veut, à Rome. 
Il me dit: "Si vous acceptiez de vous convertir à ma religion, je 
vous ferais ministre." Je lui répondis: "Mais je suis fils de roi, 
descendant de David fils de Jessé et mes ancêtres n’ont pas agi 
de la sorte. Comment serais-je venu de mon pays, d’orient en 
occident, pour faire pareille chose, Dieu m’en protège?"… Et je 
lui dis: "Il vaut mieux que vous gardiez votre foi et je garderai la 
mienne, car vous dites que votre religion est vérité et je dis que 
la mienne et la véritable religion…"

Drorit Gur Arie \ Une terre sans trêve
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[  Je me souviens d’un récit, parmi tant d’autres, où il est question de 
confrontation entre cultures ainsi que de la foi et de la résistance face à l’étranger 
qui traque la beauté et le mystère juifs. Il s’agit de l’histoire populaire de Lalla 
Soulika, fille de la famille Hadjouel de Tanger, qui devint à sa mort en martyre 
un modèle de force féminine, cette même histoire qu’Alfred Dehodencq 
commenta de façon pittoresque. "La dignité de la princesse est à l’intérieur", 
lançait le père pieux à sa fille Soulika, célèbre pour sa beauté, lui enjoignant 
de ne pas sortir de la maison de crainte qu’on lui fasse quelque mal. Mais la 
jeune fille à la beauté éblouissante s’exposa hors de chez elle, aux yeux avides 
d’un jeune musulman riche qui se jura qu’elle seule serait son épouse, après 
qu’elle se soit bien sûr convertie à l’Islam. Elle se cacha chez des amis jusqu’à 
ce que les ardeurs se calment, mais l’arrestation de sa mère l’amena à se livrer 
au gouverneur. Toutes les tentatives de séduction, l’or et l’argent, les honneurs 
et le pouvoir, la déclaration que son refus porterait préjudice à sa communauté 
et même les supplications du rabbin de la ville qui l’enjoint de se conduire 
comme la reine Esther qui avait épousé le roi Assuérus pour sauver Israël – rien 
ne la fit changer d’avis et elle refusa de trahir sa foi. Elle fut cruellement mise à 
mort en public. Quand on l’attacha à la queue du cheval, sur la place de la ville, 
elle eut une dernière requête: qu’on lui donne des épingles afin qu’elle ferme 
son vêtement et que sa nudité ne soit pas dévoilée. ] 

tentation 
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sur les routes tortueuses du royaume de David, temps de rédemption maudite, 
battement d’ailes d’une gloire défaite. Du sang, du feu et des colonnes de 
fumée sont tissés dans le récit mythologique de Jérusalem, la ville, la nation, 
"la Communauté d’Israël", et même dans l’épopée d’une femme, avec toute 
sa grandeur et sa défaite cinglante. Une femme qui vient de l’Orient, de la 
splendeur du royaume d’antan et de la chair calcinée et de la plainte et de 
l’espoir éparpillé aux quatre vents. Et il y a le désert, peut-être le véritable 
protagoniste de Dadoune, espace blanc aveuglant, silencieux comme la mort. 
Dadoune est un éternel nomade entre passé et présent, et sa force lui vient 
du désert. Du lieu qui consume ceux qui y vivent, ce lieu dont le sang bout 
si souvent. Peut-être le battement des ailes de l’antique épopée marque-t-il 
de son esprit une œuvre dont le temps s’étend de l’exil à la rédemption, entre 
sables jaunes, bosses clairsemées de chameaux et la tour d’ivoire sur les bords 
de Seine, flaque de soie noire tourmentée face au luxe du Louvre. Et soudain la 
sorcellerie s’abat sur l’antique sanctuaire, toutes les rivières de Babel frémissent 
et sur le Jourdain, car voici venue l’heure du royaume, elle vient, en robe haute 
couture à la Christian Lacroix. 

Elle bat à d’autres, à différentes fréquences. Elle ne dévoile rien car l’essence 
qui s’offre en elle n’a pas de véritable contenu. Elle porte en elle la force de la 
destruction, la force éteinte s’enfonçant dans l’infini de la douleur. Le silence. 
Il semble que les sourds bruits de respiration qui montent des amplificateurs 
disposés dans la salle d’exposition muséale, obscure et vide – dont un mur fait 
office d’écran classique, comme dans une salle de cinéma avec quelques chaises 
– proviennent du ventre douloureux du spectateur, qui doit bien digérer la 
beauté et la laideur, la terre et le sang, des accouplements bizarres, toutes sortes 
de croisements et une foison de têtes d’animaux décapités. Acte de possession? 
Peut-être un tour de magie? Quand j’ai vu le film pour la première fois, en 
projection privée dans une salle des Champs-Elysées, les images m’ont frappée 
par l’écume de leur langage, leur agitation, leur folie. Destruction. Ruine. 
Souillure. Un mal fascinant. Et une femme. Une putain ensanglantée, une Lilit 
en oripeaux de mariée. Et sur le sommet de la montagne danse une vache rouge. 
Un paradis halluciné, peut-être un enfer local. Le lieu, la terre, le corps, désire, 
il est maudit, saigne, sécularisé, profané, sanctifié. Dadoune a partie liée avec le 
royaume des démons et la splendeur des cieux, et il n’y a aucune contradiction 
entre les deux. On ne peut affubler Sion d’aucune définition. C’est une œuvre 
qui subvertit ce qui se trouve derrière le paravent, le précipice béant, invisible, 
comme une sorcellerie dans les mains de son créateur. Sion bat au rythme 
des cavernes de la mémoire, telle une danse méditative, tel un code corporel 
qui serait tiré de la tradition du deuil et de la lamentation méditerranéenne, 
et celle-ci passe par la langue pure du cinéma muet pour se fondre dans la 
figure iconique de la diva Ronit Elkabetz. On peut penser à la fille brune de 
Jérusalem, Sulamithe, devenue prostituée; on peut penser à tout un éventail 
de femmes se métamorphosant en une femme unique, Sarah et Rebecca et 
Rachel et Hagar, Judith, le visage de l’exil et même Marianne, l’héroïne de la 
liberté française. Il est clair que nous avons à faire à un créateur visionnaire, 
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Drorit Gur Arie

Une terre sans trêve1

1 ?

2 The story of David Reubeni’s travel from the desert of Chabor )Kheibar( to 

the Pope in Rome and the King of Portugal in order to establish an alliance 

that would seize Palestine from the Ottomans, Mima’amakim 2 )Nowolipie, 

Warsaw: Drukarnia Di Well, 1522(, pp. 90-91, 114-115 [Hebrew]; see also: 

Elkan Nathan Adler, Judah David Eisenstein, Jewish Travellers )Oxfordshire: 

Routledge, 2005(, pp. 305-306.

Drorit Gur Arie Director and Chief Curator of the Petach Tikva Museum of Art; a 

scholar of culture and art, and the curator of the exhibition Sion.
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“And the five banners that I hast made for fame and glory, 
two written with a ‘Torah finger,’ and the three new white 
silk banners I hast made as memory and testimony… and the 
silver banner I hast made in the name of my brother, King 
Joseph, for silver is his place in the wilderness of Chabor in his 
Kingdom… and the second banner from gold thread I hast 
made in the name of David, the son of King Solomon. For it is 
the place of gold for the construction of the Temple…”

“And the King asked me about my banners and said, ‘I 
have heard that thou hast beautiful banners, what dost thou 
wish to do with them?’ I replied that they are our sign between 
me and the tribes, and I unfurl them when I go with the 
army. The King said: ‘Good,’… [And the Cardinal, the King’s 
brother, sent for me] … and [he] asked me about the banners 
and the journey. I replied that the banners were my sign and 
I was going to Rome, and the Cardinal said, ‘Wilt thou join 
my faith and I will make you a lord?’ I replied:… This matter 
would not be good in the eyes of the kings, my forefathers, for 
I am the son of a King of the seed of David, the son of Jesse … 
I have not come from my country in the East to the West to do 
this thing… And I said to him, ‘It is better that thou remainest 
in thy faith and I in my faith: thou sayest that thy faith is true 
and I that my faith is true’...”

Drorit Gur Arie \ Land Be Not Silent
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temptation [ I recall one of the stories about a cultural war, a struggle of faith and resistance 
vis-à-vis the foreigner eagerly seeking Jewish beauty and mystery. The popular 
story tells of the life of the girl Lala Solika in Tangiers, whose martyrdom 
made her a paragon of female power. The story was even given a painterly 
interpretation by Alfred Dehodencq. “The king’s daughter is all glorious 
within,” Solika’s god-fearing father said, warning his daughter, renowned for 
her beauty, to avoid going out to the street, lest ill befall her. But the girl of 
dazzling beauty was exposed to the outside, to the coveting eye of one of the 
wellborn young Muslim men who was determined to marry this and no other 
girl, demanding that she convert to Islam. Her hiding in the house of friends 
till the danger is past and her mother’s incarceration made Solika turn herself 
in to the governor. All the attempts to seduce her with silver and gold, honor 
and power, and even the threat that her people would suffer, and the local 
rabbi’s pleas for her to follow in the footsteps of Queen Esther, who married 
Ahasuerus to rescue the Jews – nothing made her change her mind, and she 
refused to betray her religion. Her lot was a cruel public execution. As she was 
tied to a horsetail in the city square, she expressed her last wish: pins to fasten 
her garment, lest her nudity be exposed. ]

Drorit Gur Arie \ Land Be Not Silent
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She beats in other, different frequencies. Exposing nothing, for there is no 
real content to the essence revealed in her. She carries with her the power of 
destruction – extinguished, sinking into the infinity of pain. The silence. The 
heavy breathing sounds arising from the loudspeakers installed in the empty, 
dim exhibition space – offering a classical screen wall as in a movie theater 
and several seats – are produced from the aching belly of the viewer, who 
is required to contain and digest beauty and ugliness, earth and blood, odd 
matchings, various crosses, and a myriad decapitated animal heads. An act of 
possession; perhaps witchcraft. When I first saw the film in a private screening 
in a Champs Elysées cinema, the images struck me with their wrath, delirium, 
mania. Destruction. Ravage. Filth. Hypnotizing evil. And a woman. A bleeding 
whore, a Lilith in bridal dress. And a red cow dancing on the mountaintop. An 
illusive paradise, possibly a local inferno. The place, the body, craving, cursed, 
bleeding, secularized, violated, consecrated. Dadoune is allied to the kingdom 
of demons and to the glory of the heavens, and there is no contradiction between 
the two. Sion cannot be crowned by any definition. It strives to that which lies 
beyond the screen, the gaping abyss, the invisible, like magic in the hand of 
its creator. Sion beats from the tunnels of memory like a meditative dance, 
a physical code which has ostensibly been absorbed from the Mediterranean 
tradition of mourning and lamentation, channeled through the pure language 
of the silent movie to the iconic figure of the diva Ronit. One is reminded 
of the dark daughter of Jerusalem, the Shulamite who became a prostitute, a 
wide spectrum of women incarnated in a single one, Sarah and Rivkah and 
Rachel and Hagar, Judith, and even Marianne, the personification of French 
liberty. Surely we are concerned with a visionary artist-creator in the winding 
paths of the Kingdom of the House of David, days of cursed redemption, the 
flapping of the wings of a beaten glory. Blood, fire, and pillars of smoke are 

intertwined in the mythological story of Jerusalem, the city, the nation, Knesset 
Israel, as well as the chronicles of a single woman, with her greatness as well 
as deep fall. A woman arising from the East, from primordial majesty, from 
the scorched flesh and wailing, and dissolved hopes. And there is the desert, 
possibly Dadoune’s real protagonist, a blinding white space, silent like death. 
Dadoune, an eternal wanderer between past and present, extracts his power 
from the desert, from the wilderness; from the place that consumes its dwellers, 
whose blood is constantly boiling. Perhaps the flapping of the ancient epic’s 
wings is congruent with the spirit of a work whose time stretches between exile 
and redemption, from yellow sands and scraggly camel humps, to the ivory 
tower on the bank of the Seine, a puddle of turbulent black silk vis-à-vis the 
Louvre’s riches. Abruptly, the spell is cast on the ancient temple, and all the 
rivers of Babylon are shaken all the way to the Jordan River, for the time of 
kingdom has come, it has come, in a Christian Lacroix haute couture dress.
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multiculturalism and multilingualism. In his work he translates the engagement 
with Mizrahi1 life into a different voice and gaze of universal dimensions. Thus, the 
Mizrahi theme goes beyond the intra-Israeli discourse, crossing its borders to the 
heart of Eurocentrism, as an element both subversive and poetic.

The exhibition Sion featured three films: Universes, Chanti, and Sion – both 
the short, black-and-white version made in the language of silent movies, and 
the one-hour long color film. Sion, Jerusalem – enacted by Ronit Elkabetz, a 
real woman, but also a mystical-religious entity and a universal icon – embodies 
a universal state of mind and mental state. Sion, where the affinity between 
East and West is rooted, expresses the human tragedy and melancholy which 
Jerusalem conveys to the world. Her figure guides the "plot" as the survival 
strategy of a history that had left her wounded and humiliated, until the act of 
penetration into the Sanctuary of the West – the Louvre Museum – where the 
residues of her biblical past are absent. Her presence in this space is a combined 
act of provocation as well as mending and healing )tikkun(.

The landscapes of Ofakim, Teqoa, Jerusalem, and the Louvre form a territorial 
space in which Sion transpires, vacillating between spirit and matter, Orient and 
Occident, Judaism and Christianity, sin and punishment, rationality and lunacy. 
This space of creation challenges the viewer into unfamiliar zones of consciousness, 
while making intense use of memory, the body, its gestures, the camera movement, 
the sound and voice )or the absence thereof(, as an artistic option which may also 
be read as a sublime painting, a dance performance, meditation, elegy. Dadoune’s 
odyssey continues amidst various mental and geographic realms which strive to 
generate a vision of a new artistic and personal identity.

Hakivun Mizrakh and the Petach Tikva Museum of Art offer a cross-
continental, cross-cultural dialogue following the journey of the film Sion.

1 The term refers to Jews of non-Western or non-European descent – Sephardic Jews and Jews who 

originate from Arab and Middle-Eastern countries. 

אנא נסו לצמצם הטקסט ביותר משפט....

Drorit Gur Arie

Land Be Not Silent1
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Yosef-Joseph Dadoune, a multidisciplinary artist and filmmaker, presented 
his exhibition Sion – A Cinematic Trilogy at the Petach Tikva Museum of Art 
)Curator: Drorit Gur Arie( during the concluding three months of 2007, and 
the public swarmed in. A comprehensive book by the same title was published 
by the Museum as part of the exhibition, yet continuous appeals have reinforced 
the need for an additional literary-theoretical platform.

In the multi-channeled Israeli society, Dadoune’s work offers a new cultural 
reading of the contemporary discourse. Dadoune’s stance originates in the 
periphery, in the margins, yet consciously avoids creating a documentary of the 
local melting pot at the core of Israeli cinema. He proposes a personal point of view 
which turns to the open expanses, to arid frontier landscapes on the outskirts of 
the development town, analogizing the notion of sequesterness and cultural power 
relations. Dadoune performs a myriad of ceremonies and rituals, striving for the 
archaic and eternal, in a panoramic nature which appears "larger than life." His 
work offers a state of mind, a language, and contents uncommon in contemporary 
artistic practice, echoes of liturgy and Kabala, an original cinematic language and 
boundless freedom; all these, however, do not unite to convey any political message, 
whether religious or social. Dadoune stretches language, oscillating between 
formal minimalism and emotional overload, between sensuality and morbidity, 
physical and metaphysical, insisting on monumentality and visual wealth. His 
intense expression and broad spectrum of emotions manifest, through and within 
themselves, a world all his own, both intellectual and popular. 

It is only natural that a collaboration centered on Dadoune’s work will be realized 
in a periodical such as Hakivun Mizrakh, which shares the same agenda aiming 
for formulation of a socio-cultural statement, with emphasis on Mediterranean 
discussion; a cultural agenda as a preferred platform for dialogue in our conflicted 
sphere, and an incessant attempt to decipher the symbiotic connection between 
East and West. Dadoune himself, in his biography, fuses these elements, containing 

Drorit Gur Arie and Bat-Shakhar Gormezano Gorfinkel

The Beginning is Sion
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we did not yet know what’s good
& we remembered it as erstwhile luminescence, 
as light already been
& this deep luminescence is from the captive’s eye in outward 
reflection to the world’s light, likened to the poet’s words “I’ve 
yearned from the essence of the world to its light”
& this rending of the soul’s light is from the god’s
luminescence
& this ashening is of eve’s gold, fine while superfluous
& these luminescent sparks are so hostile, inquisitive
memory wondering from whence will come the aurum
& this crimson red gold is like cattle’s blood flowing, cursing 
& afflicting & yearning, roaring without being answered

There are seven gold types:

good gold
pure gold

closed gold

beaten gold

ashening gold
skipped gold

gold coating

There are seven gold types, Haviva Pedaya, translation: Aubrey L. Glazer.

The Birthing of the Anima, Am Oved Publishers, 2002.
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