
איך כותבים "רעפ" ביידיש?
עידו בלס

שתי רקדניות שוכבות על הרצפה בתנוחה כמו עוברית, העור החשוף שלהן בוהק אל מול החלל המואפל בזמן שהקהל

תופס את מקומו לצלילי המהום נעים הבוקע מתחת לרעמות שיער עבות. כך נפתחת "צאינה וראינה", העבודה החדשה

של סתיו מרין ומרב דגן, שעלתה השנה כעבודה עצמאית בתיאטרון תמונע. במשך כשעה לוקחות צמד

הרקדניות-יוצרות-מבצעות את הצופים למסע שעובר דרך ההיסטוריה האישית והמשפחתית, נבכי לימוד שפת היידיש,

הפיכתן לאמהות תוך כדי תהליך העבודה, ונשיות יהודית מרחבי העולם האשכנזי, כשברקע נשמע ביט אפריקאי וראפ

עכשווי. התוצאה מצחיקה, מטלטלת ועמוסת חדוות יצירה.

(צילום: יאיר מיוחס)

"הנסיעהבסנגל.מסורתיאפריקאיריקודלסדנתמריןסתיונסעההקורונה,מגפתפרוץלפניספוריםחודשים,2019בקיץ

כלשאניחלום"זהזום.בראיוןמספרתהיאבו,"ונוצרנולדשהכלהמקוםהגוף,ושלהמוסיקהשללשורשאותיהחזירה

לתמציתהולכתאניאםעליו.שגדלתימהומכלמכירהשאנימהמכלרחוקהכיבעצםהואשהוגשם.מודהכך

מאודגוףספציפי,מאודמשהומודרני,ומחולקלאסיבלטלמדתי5"מגילצוחקת,היאאשכנז"לשבטשלי,המשפחתית

סנגלהחזה.ביתואתהאגןאתמלהזיזהפוךברורים.מאודחוקיםעםמשורטט,ומאודמסודרמאודמאופק,מאודמסוים,

עוררה את כל החושים.



מאיפהיודעיםלאאנשיםבאירופה,אובישראלהאתנית.הזהותאתשהרגשתראשונההפעםשזושסיפרתלי"זכורהדגן:

שאתזורחת,שאתאזליאמרתשונה.זהבסנגלאפריקאימחולבקורסלבנהרקדניתלהיותלבן.אדםבןכשאתהגעת

מרגישה שיש פנס עלייך, שמאיר על מי את ומה את ומה הנחות היסוד לגבי זה".

הזמןכלרציתיהמוח.לידפקדיזהשחור.במרחבלבנהכשאתזהאיךהפוך,להיותזהאיךהרגשתיקצת"כן,מרין:

העלהבאמתזההחוצה.כשיצאתייותראבלהספר,ביתבתוךפחותהתביישתי,שלי.העוראתיראושלאפיזית,להסתתר.

מהבכלל.כזאתישאםמהי,–המסורתושלשליהתרבותשלבו,שגדלתיהמקוםושלהגוףשלבהקשרדבריםהרבה

הבנתישלי.למקורותחזרתילרגעפעם.אףבונגעתילאבעצםאבלשקיים,יודעתאנימהלא.ומהאלייעברמהתרבות

החייםלאורךהשפעותהרבהשהיומרגישהאניעליו.לומרדבריםהרבהשישבמקוםבישראל,חיות,שאנחנוחיה,שאני

שלי מכל כך הרבה מקורות. היה נחוץ מבחינתי לפגוש את הביט, גם מבחינת הסאונד וגם בגוף."

במסגרתבכתיבהעסקהובמקבילאירופהומרכזבסקנדינביהבהופעותהקיץאתהעבירהדגןבסנגל,שהתהשמריןבזמן

קולוניאליסטי,מבטעלהרבה"כתבתיאביב.תלאוניברסיטתשלבאמנויותהבינתחומיתבתכניתשלההשניהתוארלימודי

הישראלית'האמנותבשדההנרכשתהלבקנותתסמונתעל-לרווחהעצומות'עינייםחינסקישרהשללמאמרוהגעתי

וניסינובתהליךנוכחיםמאודהיואליהםשנחשפתיהטקסטיםהאשכנזית.התרבותשלהכפולההמחיקהעלשמספר

תובעותעכשיואנחנוו'הנהדגל''הנפתכאיזולאהזאת,ההיסטוריהאתמנכיחותהזה,בנושאמתעסקותאנחנואיךלהבין

איתו,לשחקשאפשרחי,למשהואותההופכותהיודאיקה,ממוזיאוןאותהומוציאותאותהמחברותאלאמקומנו',את

רצינובמקבילמחודשת.בעלותשלממקוםאלאסטריאוטיפי,ממקוםלאועליו.איתולצחוקשאפשראיתו,להשתעשע

להתעסק בזרות שלנו מול זה. לפתוח את זה ולהחיות מחדש. להוציא את זה מהמוזיאון האתנוגרפי".

כברהקיץ,אותומסעותלפניניגשואליהתרבות,קרןומשותפת.חדשהיצירהעלשוחחוהןלישראל,שבוכששתיהן

קיבלנו"אמנםאחר.משהולעשותרוצותשהןלהבנההובילובמקבילשעברושהתהליכיםאלאתמיכתה,אתאישרה

להריון.נכנסנוושתינוהקורונההתחילה"במקביל,דגן,מספרתשהגשנו."התוכניתאתלעשותרצינולאכבראבלתקציב,

אמרנוקרה.לאאזוגם,2020ליונינדחהבולהופיעאמורותשהיינוהפסטיבלאימהות.נהיינוהתהליך,כדישתוךכך

קטעששוםדקותחמישיםשלעבודההייתהזוטיוטה.שלסוגהופעה,צילמנואנשים,הזמנוהתמיכה,אתלהשיגשצריך

ממנה לא נשאר כפי שהיה."



)צילום: אופיר בן שמעון(

וראינה''צאינהשכמו'תתקרבי',אתביחדיצרוהשתיים,2016ב-ומרין.דגןשלהשנייההמשותפתהעבודהזאת

-שלנוהאישיותבעבודותגםבומתעסקותששתינובמשהועסקההראשונה"העבודהמסך'.'הרמתבפסטיבלעלתה

במעין"עסקנודגן.מספרתבמה?"עלאישהלהיותאומרזהומהבעולםאישהלהיותאומרזהמההנשי.הגוףעלהמבט

בהיסטריה,הרבהמתעסקותאנחנוהזה.הכוחשדהאתמעטלערערבניסויורוטטים,דוממיםנשיים,דימוייםשלמיפוי

ועוברות דרך דימויים מאוד מאוד מוכרים, סטריאוטיפיים בחלקם."

דרכיםלנו"היומרין.שלהוריהבניהול"הבוסתן",ולמחוללתיאטרוןבסטודיולמדהכשדגן,12מגילמכירותהשתיים

זהלהמשיך.מאליומובןהיהלאוזהיחד.משהולעשותלנסותהחלטנו2016וב-ובנפרד,במקבילליצורהתחלנועצמאיות,

עכשיו.נעשהמהתוהותמשותפת,לדרךשובלצאתהחלטנומורכב.דברזהַאתלאשהואאדםבןעםליצורתהליך.היה

וכשנפגשנו שוב פשוט ישבנו ושאלנו 'על מה צריך לעבוד?'."

שמענו.לאאוששמענוהשפותגדלנו,בההסביבהשגדלנו,הדרךזהים.כמעטדומים,מאודממקורותבאות"אנחנומרין:

בדורותהתעסקנובה.קייםהיההכלליידיש,התייחסנולאהקודמתבעבודהאםגםשם,ונמצאאותנומובילבאמתזהאז

שלהזה,המסלולשלב'פרקכמוקצתמרגישוראינה''צאינהבחזרה.אותםוהעלינוהנשיים,הדורותשלנו,אחורה

למקורות,לחזוררגעליגרםהתהליךהיום.שאנחנוהנשיםשלושלי,מרבשלב'פרקגםהיהבעצםזההקודמת.היצירה

לנסות להבין את אמא של אמא של אמא ואיזה שפות דברו בבית. והיידיש עלתה חזק."



מזרחי,בגוףמתעסקותיוצרותחברותהמוןמסביבנופחד.המוןמעוררהזההמשפטאפילו-אשכנזיבגוף"עיסוקדגן:

הגוףבתוךולהתמקםהאמנותי.בשיחוגםהזהויותבשיחולוהטחםשמאודמשהוזהאלינו,קרוביםשמאודאנשים

באיזשהומקומנואתלתבועבאותלאשאנחנוהואלהגידרוצותשאנחנוהראשוןהדבראיכשהו.רעמרגישהאשכנזי

מאבק ולהגיד גם אנחנו כאן".

היתהוזושוטפת,יידישמדברתשליאימאבבית.דיברווסבתאשאימאמשהוהייתהתמידהיידישטבעי,"באופןמרין:

לגיטימיהיהשלאמשהוגםזהשלך.הראשמעלשמדבריםמשהוהיתהתמידיידישלברכה.זכרהשליסבתאשלהשפה

כל כך. זו הייתה שפה שנורא צחקו עליה. כאילו, מדברים פה עברית, נשמות".

דברזהשגרמניהכמהעםהכל,עלהשתלטההייקיותאיכשהואבליידיש,בביתשדיברוופולניםרומנייםצדדיםלי"ישדגן:

עםרקשלילסבאחזרההיידישהשני.עםאחדגרמניתדיברובסוףפולני,והואייקיתהיאשלי,וסבאסבתאבעייתי.מאוד

היצירה,עלהעבודהתהליךכדיתוךביידיש.שיריםיחדשרנוהתפרק,שלוכשהמוחולשטעטל.לחדרחזרהואהדמנציה.

יודעותאנחנווכמהנפתחה,פתאוםהשפהעםההיכרותנפתחו.מכירותבעצםשאנחנושיריםשלרביםזיכרונות

ומכירות".

הפוכהנורא,מצחיקהתיאטרלית,השפהכמהפתאוםוהבנואותנומענייןשזהידענוהיידיש,אתלחקור"התחלנומרין:

מכל האשכנזיות המאופקת, וכמה חיים יש בה. כשהעמקנו במחקר, הבנו שזו בעצם שפה שהייתה נשית מאוד."

בשימושגםהזאת,בשפהמשהוישבאמתאזנשים.הןהזההמרחבשלוהמלכֹותהדומסטי,המרחבשלהשפה"זודגן:

מאמצתשם,הזמןכלשהיאבמרכז,להיותמחפשתלאשהיאמינורית,להיותשלההיכולתשלה,באיכויותגםאבלשלה,

הגמישותמתוךהייתהשלההעמידותדברים.סופגתאלאאחד,אףדוחהשלאשפהזומסביב.המקורשפותאתלעצמה

ליידישהמשיכהאותנו,שענייןמהזהכובשת.ריכוזית,גברית,איכותמולנשיתכאיכותמענייןשבכללמשהובזהויששלה,

הזהותמבחינתהטיפותביןהולכתהזמןכלאנישלנו.בזהותנראטיביםעודשישההבנהאלטרנטיבית,הצעהכאיזושהי

עםהזה,המקוםעםשלנוההתמודדותמתוךנמצא,גםוזהחזק.מאודהיהוזהלחבקיכולהשאנימשהוהיהופתאוםשלי,

הזהות שלנו בתוך המקום הזה - שתינו חיות ביפו. לזהות שלנו, לקיום הפיזי שלנו, יש משמעות פוליטית".

במערכתמשהוהשפה,אתמכירותקצתכביכולאנחנוכייידיש.ללמודנלךבואיוהחלטנו:הגילוייםמול"נדהמנומרין:

המאסטר,ניבורסקי,אליעזראצלשנהאיזהיידישללמודהלכנולדבר.ידענוממשלאאבלזר.ממשלאוזהזהאתמכיר

. הוא איש מהמם, וזה היה מפגש חזק." בבית הספר יָאְ

איך כותבים ראפ ביידיש?

עליושביםשגםדבריםהרבהישמקומות.מינימכלובאמרתקסופרהיההעבודהשלהמוסיקלישהעניין"האמתמרין:

אותנוליווהע"ב)וראינה'.'צאינהשלהדרמטורגיהעלשאמוןמרין,שלזוגהובןראפרמוזיקאי,(וינר,נטעקיים.מחקר

מתחילת התהליך והיה העין התומכת. הניסיון הוא להכניס את הביט הפיזי לתוך ביט מוסיקלי ששרים אותו".

שעבדנוהראשוןהקטעזה.ממשזההבתים,עצמו,השירכישאלה.ומילותעצםשמותשלרשימותשניקח"אמרנודגן:

מהסבנטיזיורקיותניואחיותצמדסיסטרז,הבארישלהביצועלפיעליושעבדנומוכרעםשירמזל",ביסעלע"ַאהיהעליו

הביטיםפוטנציאלאתלחפשנטע,שלצמודליוויעםהתחלנוואזהלחן,עםשהואכפיאותולשירלמדנוביידיש.ששר



איךולהביןבכלל.יידישאיםנשמעולאאותםכשבודדנושפתאוםדבריםביס","אהאלה,החלקיםכלהמילים,בתוך

ההברות האלה הן עדיין מתוך מילים ביידיש שקראו לנו לבודד, לחבר, לפרק אותן אחרת."

שאנחנולמישאנחנו,למיאלינו,זהאתלקרבזה,אתלפרקוהתחלנוהזה,בהקשרמצחיקותחזרותהרבהלנו"היומרין:

Badו'הגיעלאט-לאטוזהלהיות.רוצות guy'ביןעולמותחיבוראיזשהולעשותניסינופשוטאזיצאבדיוקאיילישבילישל

עלחיצוני,מסאונדלאהביטאתלייצרלנוחשובשמאודהבנועליו,שדיברנוהפיזיהמקצבכלעםויחדהדברים,שני

פעימה שלא מפסיקה, שנמשכת מתחילת העבודה ועד סופה."

איך הסביבה שלכן הגיבה לעיסוק ביידיש?

שהיאונזכרנוביידישילדותשיריהרבהאצלהעלופתאוםאותה.הפתיעמאודזהמרגש.נוראהיהזהשלי"לאמאמרין:

לאהיאבעבודה.קשקשתשלרגעבאיזהגםשרתיהאלההשיריםאחדאתתינוקת.כשהייתהשלילאחייניתאותםשרה

האמינה שזה משהו שארצה להתעסק בו או לגעת בו. וכל הזמן יש תגובות מופתעות."

ההפיכה לאימהות תוך כדי תהליך העבודה שינתה את היצירה?

יצירהליצורקונספטאחלהשזהבצחוקאמרנוישנו.לאשנהבערךשינה.שעותלנושחסרותהבנוהתחלה,"בתורמרין:

שלההתחלתיתהסצנהכלובאמתוהשינה.הערותשלהשינה,שלהמקוםאותנו,העסיקמאודזהבה.נישןשפשוט

לידהעצמנו,שללידהקרתה,שבאמתלידהבמקביל,יצירהשלממקוםהיתההזאת,הנעימהעםרצפתית,שהיאהיצירה,

מהם,שנלחצנוהדבריםבכללהרהרבתוכו.לנוחבמשהו,לשהותרגעשנותןמקוםחיפשנוגוף.שלסאונד,שלשפה,של

ליצורמרתקהיהזהמקום.הרבהנפתחפתאוםאחרת.סיפרודווקאוהחייםהכל,שנאבדהמחשבהאמהות,להיות

במקביל לאימהות".

יצרנובאמתהתהליך,כדישתוךהיאוהעובדהחדש,גוףליצורהרצוןעלוכתבנודיברנוההריונות,לפני"באמתדגן:

שקףכמוהשני,לתוךאחדלשקועלדבריםונתןעוצמתיהיההחייםלמעשההיצירהמעשהביןוהחיבורחדש.גוףפרקטית

על שקף, ומה שתופס את מקומו נדבק, נשאר."

הזאתהיצירהלתת.לנוישמהמעבירות,אנחנומהשלשאלהנוצרהופתאוםבאנו,מאיפהבשאלהקצת"התעסקנומרין:

וזההאלה,השאלותאתישאלושלנושהבנותהזאת,האחריותאתלויששעכשיומשהולהיותהפכנובזה,גםעוסקתקצת

גם דבר מאוד נוכח".

בגוףרקלאמסוכן'.נורא'זהכמו,תגובותקיבלנומהסביבה.חששותהמוןעורראשכנזיבגוףלהתעסק"הרצוןדגן:

הסכנה-מבחינתנוגםסכנה,המוןהזהבחיבורשישהרגשנוהול.ודאנסאפריקאיריקודעםבשילובגםאלאאשכנזי,

מנסהלאעושותשאנחנושמהלעצמנוהזכרנוהזמןכלאבלפוליטית,ורגישותמודעותהמוןעםבחורותאנחנושבניכוס.

היידישאתגם-ליידישגםכבוד,המוןעםלפגוע,בליחופשאיזשהולהשיגבו,להשתעשעשנוכלמרחביצרנוכזה.להיות

הסכנהמעניין.גםוזההפה,בתוךזרותעדייןיש"לשפהצוחקת,היאמהשטעטל!"לאאנחנוכילנכס,רוצותלאאנחנו

שלנו,בגוףקורהבעצםוהמפגשבסדר.שהכללהגידאותנו,שליווהמיאתלהרגיעצריכותשאנחנווהרגשנונוכחת,הייתה

זה גוף שמדבר".



להיותומיניות.אפריקהיידיש,ביןהשילובמבחינתעושותאנחנומהמביניםשלאתחושההייתהכללי"באופןמרין:

אתרקדנומסנגל.שיכולתיהידעכלאתהבאתיזה.אתלעדןצריךאוליקרוב,נוראזהבוטה,נוראזהוחזייהבתחתונים

אנידבר,שלבסופוכך.כלזרהרגישלאוזההיידיש.עםהביטאתלהפגישמרתקוהיההחימום,אתשם,שלמדתימה

מביאה משהו שמתעסק במקום שבטי. הכול יצר איזשהו חיבור מאוד מעניין".

גוףזהשמצאנומהוכלביוטיובחיפשנוחסידית,בתרבותלהסתכלהתחלנוגוף.וחיפשנוביידישלהתעסק"התחלנודגן:

הפסדנוכמהלחשובלנושגרםהענקייםהאירועיםשלהזהבקתרזיסמשהוהענק,באירועיבטישים,משהוישאבלגברי.

מהתרבותעצמםאתהרחיקואווהתנשלוקיבוצניקיםרובםשהיושלי,והסבתותהסביםעלחושבתאנימהדת.בהתרחקות

אתמקוםבאיזשהומהםהוציאוכייבשושיים,כךכלהאשכנזיםהמשפחתייםהאירועיםסתםולאחונכו,הםשבה

חיפשנוכןאבלצעדים.אותנוללמדבאשבשקטחרדיבחורעםחסידיריקודלמדנודתיים.לאירועיםשמחוברהקתרזיס

גם גופים נשיים, והשפה, היידיש, הייתה הגוף הנשי הזה."

Emma(צילום: Graziani(

ברטה פפנהיים, פרויד ו"צאינה וראינה"

העבודהמחלוצותיהודייה-אוסטרית,פמיניסטיתפפנהיים,ברטהשללדמותהאותןהובילשלהןהמחקרהמשך

ברייר,ג'וזףשלמטופלתהייתהאו",כ"אנהגםהמוכרתפפנהיים,היהודי.הנשיםאיגודומקימתהיהודיתהסוציאלית

החלהומחזות,תפילותשירים,כתיבתלצד,1910בשנתההיסטריה.מקורותעלפרוידזיגמונדשלבמחקריוגםהמוזכרת

הראשוןהתורניהחיבורוראינה","צאינהוהמהפכניהמכונןהטקסטביניהםמיידיש,נשייםטקסטיםלתרגםפפנהיים

התורני.היהודילעולםישראלנשותאתלחברבמטרה1590ב-אשכנזייצחקבןיעקבהדרשןשכתבביידישלנשים



אותםרמסהממשלארץשהעליהאנשיםהיואבאמצדוסבתאסבאדומיננטי,פחותהיההפעילהיידישאיהצד"אצלידגן:

צאינהשלעותקבביתלנושישגיליתיההופעהאתשראהאחרירקאבלילדותוכליידישדיברשליאבאכבודם.ואת

שלהיהודיתהנשיתמהתרבותחלקבאמתהואהספרכמההבנוהתחברו.דבריםפתאוםשלי.לסבתאשייךשהיהוראינה

אשכנז. שיש לך את זה. את מקבלת את זה לבת מצווה. זו הדרך שלך להתחבר למסורת.

ובאיזשהונשי.תיעודאיזשהולמצוארצינוהזה,הנשיהגוףאתחיפשנוכיהמוח.אתלנוהעיףזהזה,את"כשמצאנומרין:

רגע, כשניסינו לחשוב מה שם העבודה, ידענו שהוא יהיה 'צאינה וראינה', והכל התחבר".

גופניותאתלחפשרצינוהשפה,למידתדרךגוף.לקבלשלההמיליםדרךוביקשנופפנהייםבברטה"התעסקנודגן:

ולחושאותה,ולפרקאותה,ללעוסבאמתקוגנטיבית.דווקאולאווגופנית,חושיתשפהלחוותשלה,הצלילאתהשפה,

אותה".

אתהזה,הנשיהגוףאתניצורשאנחנואמרנובעצםהשפה,היההנשיוהגוףהנשי,הגוףאתמצאנושלא"בגללמרין:

אזשמתועד.כזהלאלפחותאליו,לחזורנשיצעדשוםהיהלאכלום,איןכישלה.העכשיואתהזאת.הנשיתהגופניות

שלערבובהשבטיות,הסנגלי,והביטהיידיששפתדרךבנויהיהוהואשיהיה.רוצותשהיינוהגוףאתשנדמייןאמרנו

נוחשהרגישהחדשההיברידיותשיצרשפותהרבהשלערבובמעיןהיהזהמכאן.מהן,באנוששתינוהגוףדיסציפלינות

בגוף, זה גוף שהיינו רוצות, לחשוב קדימה. להמציא את זה, לדמיין את זה, לפחות לעצמנו."

+++

דאנס.אביבתלמפסטיבלכחלק13/8בתאריךאוגוסטבחודשיתקייםהבאהמופעוראינה"."צאינה

כוריאוגרפיה: מירב דגן וסתיו מרין

ביצוע: מירב דגן וסתיו מרין

דרמטורגיה וליווי אמנותי: נטע וינר

עיצוב תלבושות: תמר בן כנען

הדרכה קולית: רועי חסון

עיצוב תאורה: יואב בראל

הבמה,סדנאותמרכזהפיס,מפעלשלהתרבותמועצתבתמיכתמסך,הרמתמפרויקטכחלקבבכורהעלתההיצירה

מילאנו.PIMOFFתיאטרוןהבוסתן,ותיאטרוןלמחולסטודיודלל,סוזןמרכזכלים,מרכז

בוגר תואר ראשון מתכנית המצטיינים במדעי הרוח והאמנויות באוניברסיטת תל

אביב. סטודנט לתואר שני בספרות יידית באוניברסיטת תל אביב. עיתונאי,

תחקירן, עורך, יוצר ומפיק פרויקטים שונים בתחומי הספרות והדוקו.


