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 תמיר צדוקשל  ביצירתוגבריות 
 

 דרורית גור אריה

 

 תחותך א ,שביל ישראללאורך  צעדה בעיצומה שלמצוי הוא תמיר צדוק למתקשרת שאני בכל פעם 

 אלף אתבקלילות וגומע  ישראלי אוויר" לוקח לריאות" ,קציהועד הארץ  מקצההדרכים 

מלח כבש את  החדש יחסיתספורט ה .שארה וכלנחלים ה, ותהחול, כפריםה, הריםה של הקילומטרים

 (!גם לנו יש סוף סוף)בטרק הלאומי  צפונהמדרום הארץ ועד  או רוכב באופניובנעליו  הצועד ,הארץ

 בריםגהם אותמלא פחות , "מכור" מסתמן כו ,זיעהסנטימטר כל ביושר  חמרווי  צדוקתמיר גם ו

בהחלט יש להם "! ישכי  ,גבריותם של בחנימו אסורים עלוליםתל בשקיקה יםהמתמסר תצלומיובש

 !"כבוד

  

השבעים נות ש של בורקסהמסרטי  השראתהת שואבתמיר צדוק של  ססטילמבורקס פיל סדרת

סלאח ם כמו סרטיב. דימוייהמאגר וישראלית התודעה החלק בעצוב  נטלואחרים שסרטי פולחן מו

דמויות ממוצא אשכנזי ורבים אחרים  4691 ,קזבלן ;4691 ,צארלי וחצי ;4699, פורטונה; 4691, שבתי

כור מעמדיים ב-ומזרחי כאחד מתוארות באופן גרוטסקי ליצירת סאטירה חברתית על יחסיים אתניים

בין השאר  מנציחים, רשים אופקים צרים ואמונות טפלותוסרטים פה. של הישראליות ההזויההיתוך 

 חסרעבריין בדרך כלל , המצוי הערסהוא  ,ה ואסיהצעיר יוצא צפון אפריקמודל סטריאוטיפי של 

 (ח'חצ'צה -יותראוחר מבן דמותו הו) הערס .וחכמת חיים כובשתואוהב  חם השכלה אך בעל לב

עסיסית ה וושפת נוצצים גורמטיםכטווס בשפע עטוי , למדי צטייר כבעל חזות חיצונית מצועצעתמ

 " כונפה","תולעת", "נטפלת יזאת", "חיאתב", "חרטה בארטה", "אשכרה"כ םהולידה ביטוייהיא ש

  .ורבים אחרים

 

הוא . תוכננות בקפידה באמצעות רישומי הכנהמ, בדויותתמיד צדוק של בתצלומיו הסיטואציות 

באבחת אותם  מחזיר, מבוימות בשחור לבן ובצבעבסצנות  וחבריו בני משפחתואת , את עצמומצלם 

עשרות לפני אפיין סרטים אלה ש מגדרי המזרחי וה הסטריאוטיפיאל תוך הייצוג קליק המצלמה 

של מודרנית ה ארץהאל  באהמהגרים ש דורשל  הפצעאל , "מקום הפשע" אלחוזר הוא כביכול  .שנים

הזיכרון  .ווזהותשפתו , ועברמורשת שימור ל עד חורמה נאלץ להילחםאך  ,לב ודבשח ,שחרור

את אופן הייצוג של התרבות הבוחן , סטילס הסאטירי של צדוקבסמויים  יםוהשכחה הם קרע

  -מהלך תיאורטיכשהחלה  -אך במהלך העבודה על הסדרה, חש בעבר מנותקהוא שממנה , המזרחית

, מסורתהקשורים ב זהויות ומערכות יחסיםבחינת תוך מ ,מטען גנטי תרייצל אישילדיון נפתח 

 . בנקודת השבר עם הסביבה הישראלית המערביתש ותובגברי, משפחהה

 

ת מֶׁ ִלי ִאלֶׁ  ָהֲעָרִבית שֶׁ



  ֲחנּוָקה ִמן ַהָגרֹון

ת ַעְצָמּה לֶׁת אֶׁ  ְמַקלֶׁ

 ְבִלי ְלהֹוִציא ִמָלה

י ַנְפִשי ל ִמְקְלטֵׁ ָנה ָבֲאִויר ַהַמֲחִניק שֶׁ   ְישֵׁ

ת  רֶׁ   ִמְסַתתֶׁ

י   ַהִמְשָפָחה-ִמְבנֵׁ

י ָהִעְבִרית ֲאחֹוִרי ְתִריסֵׁ  .מֵׁ

 

ִלי גוֹ  תְוָהִעְבִרית שֶׁ שֶׁ  עֶׁ

ִנים  ין ַהֲחָדִרים ּוִמְרְפסֹות ַהְשכֵׁ ת בֵׁ צֶׁ  ִמְתרֹוצֶׁ

 ַמְשִמיָעה קֹוָלּה ָבַרִבים

ל ֱאֹלִהים את בֹוָאם שֶׁ  ְמַנבֵׁ

 ְוַדְחפֹוִרים

ת ַבָסלֹון  ְוָאז ִמְתַכנֶׁסֶׁ

ת ַעְצָמּה ת אֶׁ בֶׁ  חֹושֶׁ

 ְגלּויֹות ְגלּויֹות ַעל ְשַפת עֹוָרּה 

י ְבָשָרּהְכסּויֹות ְכסּו ין ַדפֵׁ  יֹות בֵׁ

ַגע ְלבּוָשה יֻרָמה ְורֶׁ ַגע עֵׁ  רֶׁ

ת ַבֻכְרָסא מֶׁ  ִהיא ִמְצַטְמצֶׁ

ת ְסִליַחת ִלָבּה ת אֶׁ שֶׁ  .ְמַבקֶׁ

] ...[ 

ת שֶׁ רֶׁ ִלי חֵׁ  ְוָהִעְבִרית שֶׁ

ת ְמֹאד שֶׁ רֶׁ  1.ִלְפָעִמים חֵׁ

 

, "אסורה"ה, שפה הערביתהאל פנימית ההגירה את חווית ה אלמוג בהרמתאר אלה חותכות שורות ב

משפחת ל בןו ירושליםיליד כ ,המשפחתי דיאלקטי אל העברה ויחסו, וזהות שברי פסיפסאת  משרטט

של בני עדות תחושת העלבון הנחיתות ו, התלישות, הזרות. ארצות ערב ומגרמניהממעורבת  מהגרים

צדוק תמיר  ".ד שנייהי"מככעס  צדוקבתצלומיו של גם מתפענחת בשנות החמישים והשישים  המזרח

שלא ההיסטורי פצע המנסה להעמיד את עצמו במקום , טריפולימו מתימןנצר למשפחה , הארץיליד 

אלבום מבוכה מול הה, סיפוריםבאמצעות  ,ילדותובוסקרניים שקלט בחושים חדים  ,הייה מנת חלקו

הונטילאציה דרך  .קולנוע ותרבות מזרח תיכונית בנושא ודרך קריאת טקסטים  ,של סבו המשפחתי

 םיטוטיצהבליל יחד עם , שוזרלתוכו ש, תת קרקעי עברעם  עמתצדוק  מת קולנועיתה -האמנותית

ו דמות עלומגחך מתענג , את תודעת הערסיות עד הקצהמותח  הוא. הומוראירוניה ו נימי ,קולנועייםה

שלו מככבים  םימיבפרי .הצילום דרךהעדתי  עלבוןהמפרק את , של ההווהבטוח המקום המ הערסשל 

, הקשוח: גבריות דימוייים סוגים שונים של גמצי, קבועיםהמגלמים טיפוסים  בעיקר גברים

                                                 
1
.   41' ע, 8002, עם עובד, צמאון בארות, אלמוג בהר   



באחד . (בתפקיד אביו הביולוגי של צדוק) הכנועאב כאנטי גיבור וה, הנועז, הפושטק, החלש, הנובוריש

סטלה את כרים מאז, מציצים בגניבה מבעד לחלון המקלחת באישה עירומה צעיריםשני  םהפריימי

מתפרקים על היצרים המשולהבי  ערסים את האו , אסקימו לימוןחוצפתם של מתבגרי המיגמרת ו

קסקט חבוש  נסה ערסמ מוזנח תיעל רקע סביבבסצנות אחרות . מציציםסרט בחוף ימה של תל אביב 

עיר חזה שובגופיות לבנות נוספת חבורת גברים  ;תחיל עם האשכנזייה זהובת השיערלהמסורתי 

על בזריזות  תוששבשמ םוהידיי בנון שלנטיות מופגנת בזוית הפה הסיגריה, רובצת על גדר חצר השיכון

אף . קרובהה" מכה"את ה מתכננים ,בחלון מרושת רוכזיםמאחרים ; אקראיפלסטיק שולחן 

, ניתן להצביע על מקורות ההשראה, מסרטי הבורקס המקוריים שהסצנות אינן מועתקות אחת לאחת

אלכס חולה ו  אסקימו לימון, מציצים, מתחת לאף, חגיגה בסנוקר, קזבלן, צארלי וחציים כמו סרט

ככל העולה על חומרים  להטליאו להכליא, פנטזלחופש את הלצדוק הקולנוע מאפשר מדיום . אהבה

 לתוך סיפור שחקניואת שותל , רתוואת תפאצדוק מעצב קולנוע כבמאי  .לעמת זמנים ומקומותו רוחו

העבודות . איטלקייםמאפיה סרטי גנגסטרים וסרטי לקריצה ועממיים ניחוחות שבו , קם מחדשהנר

. ספציפית ת בורקססצנשום לא ניתן לשים אצבע על זאת יחד עם ו, הקולנועי את המקור ותמאזכר

מתוך , מחודשתתובעות קריאה , ברורזיהוי רציף ו מנרטיבחומקות , פרגמנטיםכבנויות  תמונותה

  .וההשלמה החמלהשיש בו מן  ,של הזמןוהניתוק  ריחוק ה

 

החומריות הגופנית של סרטי דפוסי על  הנשען ואיסטי'מאצדימוי הערסים של צדוק מאמצים 

, ער אפרויש, נייםיבעחזק מבט , מחוספסת, קשוחה גבריותבדרך כלל המציגים ערסים  ;הבורקס

דימויי . אחרנוצץ או גורמט מזהב דוד  מגן מתנוססשעליו , לתפארתמבליטות חזה שרירי החולצות 

תודעה גברית מזרחית אלימה לצמיחת  ותרמהפנתרים השחורים שגיבורי על גם ים גבריות נשענה

התלות והנחיתות שכפתה ההגמוניה  ,הגוף הממוגזר תחת המבט הלבן הקוראת תיגר על, וכוחנית

בסטריאוטיפים להיאבק הגיבורים  נאלצובסרטי הבורקס  2.בעל הגוף ולא בעל מוחזה האשכנזית על 

 -אחר"המיני של הגבריות המזרחית והבנייתה כגילום של ה" טבע"ה אודותמערביים והמבדים שיצרו 

דחייה -מערכי משיכה .כאחדתשוקות וחרדות של יציר , אליםו פראי, פרימיטיבי "יהירצע חווש"אותו 

האשכנזי מתואר  הגברשבה  מערביתאיום על המשפחה ה יםמהוו, אקזוטיהי און המזרחרב לביחס 

 יערסאון השיש לפיתויי הבשר ברשת  נופלת האשכנזייהפולנייה הבעוד , חלש ,כחדל אישיים אחתלא 

וט חהעובר כ ערך הכבודאת הוא בוחן  הדרכואת צדוק ה מעסיק הגבריתהתודעה צמיחת  .להציע

  .בוד המשפחהכהמסורת והכבוד הגברי ובין אם זה בין אם , השני בסרטי הבורקס

 

מתייסרת נזימה  3"?איך הוא יראה את הפרצוף שלו בחוץ..הכבוד, הכבוד שלו. הוא לא יעמוד בזה"

חשיפת . אמא מתגעגעת למיליםשל בעלה בספרו של דודו בוסי  והשומרת בקרבה את סוד עקרות

ני לא שא...? גיד ליהמה רצית ל " .בעלה רחמיםלנזימה ם בין יחסיהאת  ומרסקתכמעט  הנורא

                                                 
2
המצאת הגבריות המזרחית :אתניות ופוליטיקה מינית", ראה רז יוסף, על הבנייתה מחדש של הגבריות המזרחית 

.  14-98'ע,  8001, 81 תיאוריה וביקורת, "בקולנוע הישראלי  
3
. 40'  ע, 8001, ירושלים, כתר,  אמא מתגעגעת למילים, דודו בוסי   



מגולל בוסי  בהמשך 4!"?אני לא גבר? אני? אני", טופח על חזהו וצועק, הוא עומד מולה עירום".."!?גבר

, שנים 41אחר שנולד להבן , מאבקו של עובדיהמתוק את עלבונה של האם לנוכח  -בהומור מר

ד בכה היל." האשכנזיתלהשתלב בחברה העיקש  נובניסיומזרחית משפחתית למחיקת סימני הזהות ה

על ו, הם הצביעו ולגלגו על השרשרת שלו. סיפר לך ששלושה ילדים צחקו בגלל המראה שלו]...[  ובכה

הוא לא רצה שתמרחי [ ..]. .צחקו על המבטא שלו וכינו אותו בכל מיני שמות, השיער המבריק משמן

 מהצווארהוריד לפני שיצא מהבית [..  .] כמו שאר החניכים, רצה ללכת בשיער פרוע, לו שמן בשיער

זה , עובדיה, אתה נראה ערום"[. ...] אפילו הרגיז, זה הפתיע אותך. את שרשרת הזהב שכל כך אהב

 5."בלי השרשרת אתה נראה כמו דגל המדינה בלי הפסים, הסמל המסחרי שלך

  

מקיים את כל כללי הערביות . נבער של כפר קטן רתוצ, כעירקי אורגינל"את אביו מגדיר עובדיה 

המוקש הגלוי שרק רגל של עיוור תדרוך עליו ללא , הנפיץ, עם הכבוד הכל כך רגיש, הקלאסית, נההיש

חותר ההצעיר  בעובדיהמתגלמת  ,"נדה'ערסיות עם אג"מתפענחת כה בוסי אצלהערסיות   6."חשש

הוריו להשמיע שכפה על למרות מתבהר לו כי  השב ,השברנקודת עד לזהותו המזרחית סימני למחיקת 

 ,"והשלושרים את הגבעטרון, ום'ופריד ואום כולת, מקום פאיזה רושדי ופלפל גורגי ועבד אל חליםב"

כרטיס את מבטיחה אינה " ולא פרנק בכיין"בצנחנים לוחם מפקד היותו עובדת ו" ערס"נותר הוא 

" ה שלךיבאמת מסכן עובד" ."הכניסה לערסים אסורה"שבו  ,אופנתי לבר תל אביביהנחשק כניסה ה

כמו גנב , תמיד דרוך, על חבל דק ןלולייהולך עם הבושה כמו ]...[ בכאילו  להכוחי ", ושבת נזימהח

  7."כאילו עד עכשיו היה מכוער, רצה להיות ישראל היפה]...[ מחפש זהויות ]...[ שמפחד להיתפס 

חוזר ו לגרמניה עוקרהוא  .הערסים המציאות הטופחת על פניו מחזירה אותו בעל כורחו לשורשיו

ערס ללא "רוכש מכונית רוילס רויס מפוארת כי , "תכתיבים מאיש תמקבל" השאיניות הערססממני ל

הוא " האם אני נגוע בערסיות. "הפגועואינו מוחל על כבודו  "סימנים חיצוניים של עושר אינו ערס

יות היא לא כי ערס. גדול ומודגש  Vיה הצעירה לסמן יהאוכלוס באני משוכנע שראוי לה לרו", מתלבט

הערסיות היא . ולא שם משפחה עם צליל מזרחי, לא רק קטטות רחוב. לא רק צבע עור, רק גורמט

  8".קודם כל תכונה של מי שחושבים שהכול מגיע להם

 

כמו  בורקס פילמסטיילסב. שבה חברותההוויית הבין השאר מתגלמת בשל צדוק בתצלומיו הערסיות 

הצלם של  אחיות בראוןהעל משקל  -"און-האחים בר תליסמה הכותרתבעלת נוספת גם בסדרה 

ולזהות מחופשת של שם המשפחה  גברי לאון ,שחרחר-חום רמיזה לצבעכגם אך , ניקולס ניקסון

 הפוזה הקולית. בוחן צדוק אחוות גברים בין אחים בשר ודם ואחים לגורל אירופוצנטרי גזעני -ביטון

, שליטהכוח ומשחקי לת ומרמזשל צדוק שתצלומיו  ושאר מיני תנוחותשל קזה " החזה המתוח"ו

בסרטי לעולם יופיעו הערסים . ניסיון לשקם את הגאווה הפגועה והכבוד האבודל, זכריותמיניות ו

עור החושפות מרושלות בגופיות או ת ומצועצעות חולצ, תומהודר תוחליפבלבושים , בחבורותהבורקס 

                                                 
4
. 48' ע, שם   

5
. 89-82' ע, םש   

6
. 481' ע, שם   

7
. 419-412' ע, שם   

8
  489-489' ע ,שם 



גינוני ניכרת ב םהערסיאחוות . ת אבזם מכנסיהםתח אהנ הכאותה תפיח ,תפוחים םשעיר ושרירי

 נישואיןאיחוד ארוטי וכאו הדלות אל מעבר לים פיזי כמסע " אמריקה"חלום על בו, םחמנותתב, גופם

 תדיר עסוקים, מששבשים, ומנעולים מפצחים גרעינים, מעשנים, שותיםהערסים . אתניים-בין

אל מול  .המתנשא אשכנזיה "אויבה"נגד כבצוותא פועלים בחורות וד יבצו הםבשבתרנגוליות 

 לאלב אוהד פועם  צדוקתמיר אצל וגם  ,בליבםיש שאהבה השפע את ציעים מהם , החסרים והחסכים

 הםאבל  ,םערסימה זה  לא כל כך יודע להגדיר ,מתנשא כלפי הדמויות האלה אני לא" :ערסים שלוה

 . "אותי יםמעסיק

 

אוצרת ומנהלת מוזיאון פתח תקווה , רצה למוזיאולוגיהומ דרורית גור אריה היא חוקרת תרבות

   .לאמנות


