
 הערה על סולידריות חברתית בישראל

 סרטו של ניסים דיין  –( 3791) אור מן ההפקר

 ירון זליכה

 אור מן ההפקרדיין, שנה ליצירת הבכורה של ניסים  01אביב -ציין הסינמטק הישראלי בתל 31.81.82-ב

ביים את  ,(. ניסים דיין, במאי ישראלי, פרשן, מבקר ומרצה לקולנוע מהאהובים והמבריקים בישראל8792)

רה על כל מרכיבי הסרט, המשחק . הלכידות של התסריט, הרוח של היוצר השו  32בן היותו סרטו הראשון ב

-כמו גם הטכניקה הנאו, מאיל הבלא מקצועיים שניכרת בו הדרכה מושלמת ש המושלם של שחקנים

מדהימים עוד, ריאליסטית, הצילום המפליא לבטא את מסריו של הסרט, הבחירה המושלמת באתר ו

סרטו הראשון. אולם מעבר ליכולת המקצועית הבלתי רגילה, כמו גם לו לבחור כה צעיר שזה בהתייחס 

-ת הישראלית, כמו גם בשיח הכלכלילסרט חשיבות חלוצית בתרבוכי לשאר הרוח השורה על הסרט, עולה 

שאלת האחריות עם סוגיה אשר רלוונטית, לצערי, עד עצם היום הזה ומעמתת את הצופה  חברתי שלנו,

 החברתית. 

הספרדי בעיקר( בישראל, אם בכלל, באופן מבדח, של הציבור כי בשנים אלה הוצג העוני ) ,יצוין

ציבור הספרדי מחד גיסא )שהרי הדמויות גובלות בפיגור נלעג ומתנשא. אופן הצגה המצדיק את עוניו של ה

ובוודאי בפיגור תרבותי ולכן מדוע בעצם שלא יהיו עניים? אולי הם בכלל אחראים לעוניים?(  ומסיט 

ומנטרל את תגובתם הרגשית של העניים מאידך גיסא )שהרי אם הם לא מבינים את השלכות עוניים אזי 

ו בעצם מה שאינם יודעים ממילא לא פוגע בהם?(. דומני כי אמצעים ממילא הפגיעה בהם קטנה יותר א

 ם דומים ננקטים בשנים האחרונות נגד הציבור החרדי במדינה.ידיאלקטי

אביב בדרך שונה לחלוטין. ראשית, -והנה, סרטו של דיין מתאר את החיים בשכונת עוני בתל

מחוץ למלכודת העוני. שנית, מגוון  לפרוץ אל ולןדמויות אמתיות, מלאות, המנסות כמתוארות בו 

ללמוד )אם באופן  89-גיבור הסרט, שאול בן הנו של רחב היקף. החל מניסיוהוא הניסיונות להיחלץ מהעוני 

 ,יםעצמאי יםאו כעוסק כשכיריםה ואם כאוטודידקט(, דרך ניסיונם של אחרים לעבוד ימסודר בפנימי

 חוסר לבמצב שימים בכישלון והנכשלים מוצאים עצמם וכלה בכניסה למעגל הפשע. כל הניסיונות מסתי

של דמויות נשיות מוצא, ללא תקווה וללא כיוון. שלישית, בחינה מגדרית מקבילה העוסקת בניסיונות 

עבודה ואם בדרך של זנות. מנגד, את העושר המצוי בתרבותו של או  להיחלץ מהעוני אם בדרך של לימודים

 (.8712) מישל עזרא ספרא ובניו - ין בסדרת הטלוויזיה המופתית שבייםהציבור הספרדי ישלים ויראה די

 

 חשבונאות בקריה האקדמית אונולדיקן הפקולטה למנהל עסקים וראש החוג , פרופ' ירון זליכה

אך ניסים דיין מראה לנו כי גם מהעוני ישחרר רק  ,"רק המוות שחררממשורה "אומרים כי 

דה, הלא נאבקת ומשלימה עם עצמה ועם הסובבים אותה היא דווקא המוות. ואכן, הדמות השלווה היחי

 דודתו של שאול הגוועת למוות.

פרס הפנתרים( בזכה  אףפרצו הפנתרים השחורים )הסרט  ן מתייחס הסרט,הייודגש, כי בשנים אל

. ובכן, דיין אינו מעוניין "אנשים לא נחמדים"אותם תיארה ראש הממשלה המנוחה דאז גולדה מאיר כ

בנחמדותם או בחוסר נחמדותם אלא מעוניין לתאר דווקא את חוסר המוצא ואת השלכותיו של על 

אישיים של חברי הקהילה, כמו גם על אחריותו החברתית -ות הפנימית ועל מעגלי התמיכה הביןהסולידרי

 של הצופה. 

מראה דיין את ההשלכות החמורות של העוני  ,בניגוד לדימוי העני אך המלוכד של משפחות עניות

והניוול על הבדידות והניכור. כל הדמויות בודדות, ללא יכולת אמתית לקיים שיתוף פעולה לאורך זמן ואף 



לשוחח ולגלות את ליבם זה בפני זה. צעירים עם חבריהם, צעיר עם חברתו, אישה עם רעותה, אבות ובנים. 

 ( אף היא בהיבט זה של העוני.3182) שטיסלדרת הטלוויזיה הנהדרת שנה בדיוק לאחר מכן עוסקת ס 01

אותם? וללא  ותרוא ןכיצד יחלצו עצמם שעה שהמדינה ורשויותיה כלל אינ ,וללא שיתוף פעולה

יכולת לתקשר זה עם זה כיצד תישמר בריאותם הנפשית? העוני אינו מדרדר אפוא רק את מצבו הכלכלי 

כל אדם זקוק להם. לקיים קשרים על מעגלי התמיכה הבסיסיים ביותר ששל האדם אלא משפיע במישרין 

 אישיים בסיסיים, יציבים ומתמשכים. לזכות למגע אנושי מחבק ומבין. -בין

הצילום של שמואל קלדרון מתכתב עם הבדידות והניכור בתארו באופן כמעט פיוטי את האבק 

אך בעיקר  ,המבנים המתפוררים, את החום (, את"אף גרגירי האבק לא יכולים לשבת בשקט"המתנשא )

 את העובדה כי לאן שלא תפנה את מבטך תבחין בהתפוררותם של המבנים האנושיים. 

. הציבור מבחינה מסחרית חרוץחל כישלון הסרט יצא לאקרנים במהלך מלחמת יום הכיפורים ונ

עג, ואילו ישראל השנייה במדינה לא רצה לצפות בישראל השנייה, המסרבת להתנהג באופן נל "מחובר"ה

לא היה  ,אינה זקוקה לסרט על מנת להבין את מצבה ואת חוסר יכולתה להיחלץ. אם בכך הייתה מעוניינת

 להביט בחלונה. מעטים אפוא ראו את הסרט עד עצם היום הזה. אלה אל

( של פרנסואה טריפו 8797) המלקות 044הסרט  הסצנה המסיימת מתכתבת עם סצנת הסיום של

שחר "אך לא יהיה זה  ,אביב. השחר עולה-אותה את שאול פוסע לבדו לאורך טיילת חוף ימה של תלבהר

 . "של יום חדש

 

 

 


