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אחותי":  "בית על  
ממרכזי אחד אחותי, בית קשת. הגב' שולה בראשה המנכ"לית עומדת כיום מזרחיות, ופמיניסטיות פעילות חברתיות ידי 2000 על נוסדה בשנת תנועת "אחותי"

תערוכות, גם כוללת בו תחומי והפעילות רב מידע ויעוץ מרכז במקום פמיניסטי. וחברה תרבות מרכז אביב ומהווה תל שאנן שבדרום נווה בשכונת ממוקם התנועה,

לשינוי חברתי. כלי בעבודתם רואים בתחומה שהאמנים הפועלים גלריה, במקום נמצאת כן לה. כמו ומחוצה מהשכונה לקהל וקורסים הרצאות, סדנאות,



התערוכה על

צילומים באמצעות עוסקת דקל) וטל קשת שולה (אוצרות ָתִקים" ְפּ ּכֹוֶתֶבת לִּי ֶשׁ א ״ִאָמּ התערוכה
לישראל ובאופן מאלכסנדריה (מזל) האם, פורטונה של ההגירה בחווית משותפים וטקסטים,
תחושת ועל ביניהן היחסים מערכת על סהר, הבת של הזהות הבניית על השפיעה זו חוויה בו

שתיהן לישראל. השייכות של
,82 כבת בהיותה בעצמה לכתוב בעברית למדה אשר האם, זכרונותיה של מוצגים בתערוכה
עם ובמפגש הקודמת המאה של והארבעים השלושים בשנות במצריים לחיים המתייחסים
האם, יחסיה עם העוסקים במורכבות הבת ושירים של ,1946 בשנת עלתה אליה פלשתינה
הסביבה רקע על הוויתה, מול אל בושה חשה ואף התרחקה ממנה אך לאהוב, רצתה אותה

בורה, לא הולמת. כנלעגת, הגנרית המזרחית שסימנה את האם
הטקסטואלי, המרחב עם דיאלוג נפרד המנהל אלא כמרחב כאילוסטרציה, ולא הטקסטים, לצד
לאינטימיות הרצון והשוני, הדמיון את המבטאים פיזי דגש בעלי משותפים צילומים מוצגים
מתחבקות, והבת האם נפרדות. ליצירת הרצון לצד סימביוטי הכמעט הקשר הדחיה, לצד
בו אמביוולנטי וקשר אהבה מבטאות כמעט, אחד  לבשר לחבור מנסות בזו, זו מתבוננות
לעיתים האגן, את הבטן, את הפנים, את להעלים, אף אולי חלקים, להסתיר רצון גם מתקיים
שנוצר המרחב ומדיר. מבקר אוהד אך גם המבט חונק, חומל אך גם החיבוק כולה. ההוויה את
מבט ונקודות דימויים  של מורכבת מערכת בפנינו פורש לטקסט, טקסט ובין לגוף  גוף בין
בלתי ככמעט בקונטקס הנחווה וליצור מקום חדש נטול פערים חיבור והשלמה למצוא המנסות

ביניהן. קשר מאפשר
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ומתוכך בתוכך אני
דקל וטל קשת שולה

 
יושבות, הן שוכבות, בגוף. נכרך גוף שתי נשים קרובות, וצבע. שחור-לבן תלויים צילומי הקירות על
כל הגבולות את מטשטשות שבות מתחלפות בתפקידיהן, נתמכת. הן והשנייה תומכת מתחבקות. אחת
בתערוכה נוצרות כך אישי. יומן קטעי וכן שיריים טקסטים מוצגים לצידם זו. תוך אל זו נמסות ביניהן,
שכתבה השירים הם אחרת שכבה האם, שכתבה טקסטים היא אחת שכבה משלימות: דיון שכבות
הצלמת שיצרה צילומים באמצעות יחדיו, שתיהן את חזותי באופן מתארת נוספת שכבה ואילו הבת,

קרן אל.

נרטיבים שני בין  מפגש  מתקיים עדס סהר האמנית מאת פתקים" כותבת שלי  "אמא  בתערוכה
סהר. בתה, של והשני הוא פורטונה-מזל, הסיפור של האם, הוא האחד בזה. ומהדהדים זה שמצטלבים
תהליכי גם ומשתברים שבים בתוכו העכשווית, אך כאישה בישראל לזהותה מתייחס הבת של סיפורה
את החושפת ועמוקה היקף רחבת יצירה זוהי לישראל. שלה ההגירה ונרטיב האם של זהותה גיבוש
והקונספטואלי הפיזי אל המקום מזרחיות נשים של השייכות בסוגיית תחושת האינטנסיבי העיסוק

החדשה". בעת ישראל "מדינת הנקרא
אלו ייצוג נרטיבים זה. לצד זה התצוגה בחלל מוצגים – הבת של וזה האם של זה הנרטיבים – שני
בעצמה, האם שכתבה בטקסטים הן של שירים מטלטלים, לתבנית שנוצקו במילים הן ביטוי מקבל
חדש דיאלוג ביניהם יוצרים אלו וגם אלו מרשים. צילומי פרוייקט המציגים ויזואליים בדימויים והן
נוספת משמעות שכבת מקבל עדס עוסקת שבו הנושא לכל. הפתוח ציבורי במרחב מופיעים שהם בעת
גלריה שאינו ציבורי מרחב  זהו אחותי". בית "גלריית לתערוכה, שנבחר המקום  בזכות ומרובדת
האתני- את ההקשר מוסיף מזרחי, אשר לפמיניזם בית שהינו מקום המסחרי המיינסטרימי, אלא במובן
ובכך מצליב סוגיות יחדיו, אותן כורך משפחתי שקשר מזרחיות נשים שתי התרבותי לדיון אודות
בית בגלריית הבת לבין האם שבין היחסים הצגת ופורה. קסום כאוב, דיאלוג לכדי ואתניות מגדר של
הלכאורה הנופך בעל המרחב האינטימי, מן שלהן הזוגי את הקשר מפקיע אשר מהלך הינו אחותי
ופוליטיים ציבוריים-חברתיים ֶהקשרים אל עבר לתחום הפרטי, רוב פי על והמשוייך אישי-פסיכולוגי

רחבים.
חברתיים בהקשרים שורשים שיש לו האינטימיים, אם-בת והמרובד ביחסי המורכב העיסוק בתוך
הרישמית השפה הן – והדרה שייכות סוגיות של המבטא נושא השפה, גם נדון יותר, רחבים ותרבותיים
ומגדר בשפה בארצות אחרות. עיסוק נשים השפות שהיו בפי והן שמדוברת במדינת ישראל וההגמונית
ומכאן ביטוי יכולת של משתנות בדרגות וכתיבה, קריאה שתיקה, דיבור, של היבטים בתוכו מקפל
אלכסנדריה,  ילידת היא 18 וחצי, לישראל בגיל שהיגרה האם, שייכות. ותחושת של השתלבות גם
האב, מות לאחר ,82 בגיל רק וכתוב בצרפתית. קרוא נוצריים ולמדה ספר התחנכה בבתי אשר מצרים,
בשפה לכתוב את זיכרונותיה שתוכל מטרה מתוך וזאת בעברית לכתוב לימדה את עצמה היא מוריס,
הייתה ומטרתה לחלוטין אישית הייתה מבחינתה, פעולת הכתיבה משפחתה. ובני לילדיה נהירה שתהיה
זו בהקשר ערך לכתיבה יש כי חשבה לא לעולמה, היא מעולם שתלך לאחר אות, סימן, להותיר זכר,

הציבורי, מחוץ למשפחה.                                                 
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ואל שנבנתה מתוך שלה בזהותה ואף ביניהן בקשר לעסוק מרבה השירית שביצירתה לעומת זאת, הבת
הדיאלוג הציבורי. הפרטי אל המרחב מן ביניהן שהתקיים הדיאלוג את ביקשה להוציא האם, של זה מול
הינו משמעותי עבור התערוכה, והבנייה של החשיבה במהלך רצון זה, סביב הפורה שהתקיים ביניהן
חיי "כל האמנית אומרת מחוננת", סיפורים מספרת היא שלי הסופיים:"אמא מתוצריה פחות לא עדס
על  מדברת עדיין היא 18 וחצי, בגיל לארץ שעלתה למרות אלכסנדריה, על סיפוריה את שומעת אני
לימודי במסגרת למדתי שבו חיים סיפורי על אוניברסיטאי קורס במסגרת שם. חיה היא כאילו מצרים
כשהיא הסיפור, של לאמא לסירוס גרם האקדמי הפורמט אימי. את חינוכי, ראיינתי בייעוץ שני לתואר
ההקלטה, מכשיר את למרצים שלי. כשסגרתי לספר שהיא חשבה ש'מתאים' למה אותו שינתה פתאום
החלה הראיון שערכתי איתה, אמא בעקבות בהמשך, המורכב. את הסיפור האמיתי, סיפרה לי היא
לי אך אמרה. אתם תקראו' ימות שאני אחרי 'רק אותו. לי להראות סרבה חייה אך סיפור את לכתוב
משותף שיהיה כלשהו, במרחב עבורי כל-כך המשמעותית דמותה את ולהנכיח לדעת תשוקה הייתה
ההשתייכות בחינת אפשרויות מתהליך וכחלק בינינו המורכב הקשר ריפוי מתהליך של כחלק לשתינו,

באלכסנדריה". עצמי נולדתי כאילו אני זר, נטע תמיד הרגשתי ה'ישראלי' שבו למרחב שלי
היא ולא נכון, נכון על מה היא אינה אמונה של השפה העברית. דוברת רהוטה המהגרת איננה האם
גם צבע וכך שונים, ערכיה לפניה, כחלוצים. שהגיעו בני המקום עם משותפת היסטוריה אינה חולקת
והתכה דחופים. תיקון שינוי, כדרושים בעולם ההגמוני מסומנים כולם – הכללית שלה וחזותה העור
הבת. אל ראויה, מחלחל ממנה להיות על מנת להיפרד מזהותה הצורך שמתבקש ממנה, קרי ההיתוך
המכילה, האוהבת, המזינה, האם המקור, כדמות שהיא האם אל להתחבר צורך עדס חשה אחד מצד
והראויה בחברה: "הנכונה" האם איננה שזוהי הוא אצלה שנוצר הסמוי המסר שני הנערצת. ומצד
זרות בושה, בעיקר עבורי מייצרים ישראל במדינת מזרחית אישה היות של החברתיים "המנגנונים
פער עדס. אומרת והקונספטואלי", הפיזי מעצמי והן שלי, והקונקרטית האמיתית מהאמא הן וניכור,
בסדרת קרן אל. שצילמה התערוכה, בצילומי בבירור נראה האמנית שמבטאת זה אמביוולנטי ומטלטל
לזו, מותכות זו להיות מנסות כאילו בשר, אל בשר קרובות, מחובקות, והבת האם הצילומים נראות
הצילומים מן בכמה ליצור נפרדּות. כדי מזו זו להתנתק מנסות כמו הן של דבר, היפוכו דווקא זהו ואולי
כמו-חנק. של איום מציג הקרוב והמגע כי החיבוק אחר נדמה ובמקבץ זו, את זו יולדות הן כאילו נראה
החברתי, מן הצלב ההורדה היא פייטה, במעין הבת של זרועתיה בין מוחזקת הצילומים האם באחד
בצילום הבת? דווקא זו שמא האם או האם זו – היא הצלובה ברור מי לא ואולם, ההוקעה. ממקום
זרועותיה הזו בטנה, בתמונה נוכח. גופה להיות רק את ומותירה הבת של את ראשה האם מכסה אחר
אומרות, כמו מבט ומישירות עירומות השתיים שחור. בבד מכוסים והראש האגן ואילו גלויות ורגליה
בעזרת זו את זו חלקים מגופן, או מסתירות מסתירות הן עם זאת יחד, אך יחד נוכחות, כאן, אנחנו
אוסרת לעשות ומה היא לבת האם מתירה מה מטרידות: של שאלות סדרה מעלה השחור. מצב זה הבד
והמותרים האסורים הדברים מהם ובמעשים? במילים לבטא חשוב, לה מותר מה ממנה? ומונעת

במרחב הזה שמתקיים ביניהן?                                 

ולמרות הכל אחרי על היותן, נחרצת אמירה הצהרה, כמו הוא בטקסטים ובצילומים שלהן ההצגה אופן
מה שמחליטות מי שהפעם מצהירות השתיים הצילומים סדרת באמצעות ריבוניים: סובייקטים הכל,
הן להן אלא אינו מישהו חיצוני בעברן, רבות לשנים בניגוד להיראות במרחב הציבורי, או לא ראוי
זהותן את עצמן ועבור לנסח בעצמן הרצון ולמרות הקהל. בפני יוצג והמחליטות מה הבוראות הן עצמן.
החשיפה שאלה רבים:"מידת וסימני חששות גם התערוכה להקמת שנילוו סיפרה עדס הצילומים דרך
הסף, על שנפסלו היו צילומים נוחות, אי ועוררה עבורה מידי גבוהה בצילומים הייתה והנפשית הפיזית
חשופים בהם או צילומים עירום צילומי בתערוכה מופיעים לא כך פי בקשתה. על שערכנו ואחרים
הגברים מול אל בעיקר בדבריה, ושוב חזרה שוב המילה 'בושה' אמא. של מגופה מידי גדולים חלקים

במשפחה."
בהם שיהיה לי חשוב היה שכתבנו, לטקסטים אילוסטרציה יהוו שהצילומים "לא רציתי עדס: מוסיפה
במערכת עוד פן שתנכיח ונפרדת, ויזואלית נוספת, 'שכבה' על החלטנו אז חושני, נוסף, פיזי, מימד
האמנית. אומרת רב", זמן איתי מסתובב שלנו רחב-האגן המזרחי הגוף של "הדימוי שלנו". היחסים
זו מגלות שבו הן ומורכב משותף למסע יצאו השתיים גופן, נוכח שבה סדרת הצילומים באמצעות
ההפרדות תהליך את בפני הקהל וחושפות ומתרחקות, מרחיקות אוהבות ומכילות, ומסתירות, זו את
ובחירה. מודעות עוצמה של חדש ממקום ביניהן הקשר של מחודשת בנייה תוך ואינדיבידואציה שלהן
כעת שנחווים והמקום, אל המרחב שלהן הקשר את גם מחדש להן להבנות איפשר הצילומי הפרוייקט
להציג בחרו הן כעת, כנשים מזרחיות בישראל. כה רבות שחשו שנים וההדרה הבושה סימני ללא
חודרנית לצפייה אובייקטים ומסומנות, פאסיביות שאינן נשים קול, בעלות כסובייקטים עצמן את
רבים. עומק ורבדי משמעות בעלות ומעניינות, חשובות ואסרטיביות, אקטיביות נשים אלא ומנמיכה,
מודה אני להתמסר. מוכנה והייתה שמחה היא צילומים, סדרת לעשות הרעיון עם אמא אל "כשהגעתי
שבו הייתה הצילום, תהליך בתוך אבל בחשבון, אימי את לקחו שלא ברורים די רעיונות שהגעתי עם
צילום שיהיה רוצה 'אני את קולה:  החלה לבטא אל, אמא גם הצלמת קרן משמעותי באופן נוכחת
כלשהו נהגתי שבאופן להבין אותי הוביל ממנה ששמעתי הזה והקול וביקשה, חזרה שאנחנו מחובקות'
אותה לראות מבלי ליצירה, כמושא גנרית, מזרחית כאם כאובייקט, בה שהשתמשתי בכבוד, שלא בה

שיהיה בצילומים". רוצה היא להבין מה להקשיב, לראות, התחלתי מרגע זה באמת.
באמצעות וכמזרחית כאישה זהותה בבירור שלה האישי הצורך שלולא לעובדה היטב מודעת עדס
שהיא שמחה היא אך ציבורי כלשהו, את כתיבתה במרחב מציגה הייתה האם לא אמנותי, פרוייקט
חתומה היא שרק פרוייקט איננה התערוכה מבחינתה, האם. של קולה את להשמיע גשר משמשת
תהליך כך בתוך ומבצעות והחברתי האישי סיפורן את מספרות שתיהן היוצרות. שתיהן הן אלא עליו
נוספות, נשים לנשים רלוונטים זאת הינם תערוכה כך תוצרי משום והדדית. עצמית החלמה וקבלה
לחוויות דומות. ומשמעותיים בו הדים חזקים ימצא קהל רחב, אשר ועבור למהגרות, מהגרות ובנות
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לגוף מגוף שומעות
ברזני ט. נאוה

ואז לפענח להתמקד, להתרכז, שמבקשת מהקורא רצופה פיסוק ובתנועה סימני בלי כותבת פורטונה-מזל
אולי, עוצרת, לא ממש, לתפוס את המהות, להרגיש את קולה. פורטונה-מזל הנימה את לשמוע להתרווח,
זה שמה כאן... כמו "אין כותבת: היא בדרך אחרת מ"כאן". לנקוט צריך ה"ָשם" את לספר שכדי מכיוון
את ועוד. אחת ועוד פרידה על כך אחר נשכחות. בלתי צבעוניות, תמונות על משם ומספרת אחרת..."
בו הספר לנזירות - מבית הכומר את או גם לא את הכאב חיוורות, צובעת, משאירה היא לא הפרידות

נקודה. אין זה אחרי גם בישבן. הילדות, כל את שליטף - למדה
של צורך דואלי קשר מקיימת היא עמה בכסות עדס סהר האמנית בתה את הלבישו ה"ָשם" וה"כאן"
משליטה געגועיה, מספיגה מזינה, מתוכה. עצמה, מעל אליה, עליה, עצמה מטילה האם ובהשלה. בעיטוף
או בו שאבחר לפני בתוכי  להתגלם  הגוף-החי  על  אלא שמוטל ..." כותב:  מריון  ז'אן-לוק  חיים. בה
לא למרות שמעולם שבחר בו אני זה שאין מכיוון לי, בדיוק זה ראוי גופני (ipse) שאתנחם בו. עצמי
אלא כך, על שהחלטתי משום לא אמנם ,(jemeinigkeit) לעצמי שייכות בוודאי קיימת בלעדיו. הייתי
מעצמו עליי משתלט שגוף-חי משום בקצרה אותי, וקובעת עליי משפיעה עליי, מתרחשת שהיא משום
גופי-החי, קבלת כדי תוך עצמי. לי שניתן הוא זה גופי-החי, את לעצמי נותן אינני ומתמיד. מאז וכבר
הזהות כלפי הזרה עדס יצר שהשתלט על החי הגוף עבורו". מתן אני מהווה – כך עצמי אותי מקבל אני
הניגודים החדים היא יוצרת מתוך פתקים" שלי כותבת "אמא על עצמה. בתערוכה לקבל שביקשה לאמץ,

בתוכה'. שהתגלם החי ל'גוף המקום מאפייני בין מתפשרים והבלתי
הקול שבין היחסים על אור לשפוך משחרת המשפחה, הבת עבור זכר בכתביה להשאיר מבקשת האם
האם בעירום, אמה עם להצטלם מבקשת היא הציבוריים-חברתיים. והגוף הקול לבין הפרטיים והגוף
את משאלות: מגשימה שתי היא מחובקות". בכך שאנחנו רוצה צילום "אני לה חפץ: יש אבל נעתרת
סונטאג סוזן המשפחה. לבני שתשאיר האם זיכרון עוד הרגע, התיעוד של את וגם עצמו החיבוק רגע
הדבר התמונות, בעולם יתחולל. אשר הדבר מה יודע אינו ואיש מתחולל משהו המציאות "בעולם כותבת:
עם העתיד וההווה בין גושרת פורטונה-מזל ועד". לעולם צורה באותה להתחולל יוסיף כבר והוא התחולל
חברתית, זהות של בזירה כאביה לרפא תחושת אי הנוחות, את לתקן מבקשת עדס האמנית בתה, העבר.
הציבורי המושתק במרחב הקול את להשמיע מבקשת היא כאמה, שלא וזרות. הגירה גנטיים של מכאובים
חדשה דרך אלא העבר מזכרת אינו רק הצילום שמספק מה סונטאג: "ואולם של ממילותיה ובהשאלה

בהווה". לטיפול
עוצרת. לא רוקדת, אינטנסיבית, ישירה, מדייקת, לכאורה, אילמת התצלומים מן שניבטת הגופנית השפה
והבת. האם של למרתפי הנפש קשב רוב אחר מבקשת זו שפה של פורטונה-מזל, למחברותיה בדומה
ממנה, אלינו. מהתצלומים אליה אליה, המבט, ממנה על חוט שומרת כמעט. כובשת לרגעים מנתקת, לרגע
אל מעצמו כמרחב מדבר מוליך הגוף בהם הביניים, בשטחי שמצויה לנו לשון חושנית ומתגלה עולה
מתרחשות לגוף, מגוף שומעות הן שחור למסך מבעד בבשר. החקוקים נפשיים רישומים של מהות העולם

את עצמן. לו נותנות בהן, שבחר בגוף בוחרות על השנייה, האחת

רסלינג. תל-אביב: בוסתן, סמדר מצרפתית: תרגום הרוויות. בתופעות עיונים העודפות, על ,(2007) מריון ז'אן-לוק

עובד. עם תל-אביב: ברונובסקי, יורם מאנגלית: כראי התקופה. תרגום הצילום ,({1973} 2008) סונטאג  סוזן

 שם.                         
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3 בת אני משפחתית 13תמונה
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לנזירות הספר בבית
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איטלקית מהעבודה שלי חברה באלכסנדריה
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ברזאני רשל של חתונה
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באלכסנדריה.  הגדול הכנסת 19.5.1945 בית עם מוריס בחתונה שלי
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1947 חדרה הבכורה) (ביתי רוחלה עם בהריון
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About the exhibition

The exhibition titled “My Mother Writes Notes” by Sahar Ades (curated by Tal Dekel and Shula Keshet) 
consists of photographs and texts as references to the narrative of the Egypt-to-Israel immigration of Ades's 
mother, Fortunée (Mazal). It also serves as a tool for articulating the identity construction processes of the two 
women – the mother and daughter – as well as their sense of belonging to the nation-state titled Israel.

The displayed memories of the mother, who taught herself to write Hebrew at the age of 82, refer mainly to 
her life in Egypt in 1930’s-40’s and to her encounter with Palestine, where to she immigrated in 1946. The 
daughter’s poems, in turn, tackle the complexity of her relationship with the mother, whom she wanted to 
love, but drew away from; the mother of whose very being she even felt ashamed of, given the hegemonic 
environment that had marked her, as much as countless other women like her, as the generic Mizrahi mother, 
which is derisible, ignorant, inappropriate – in comparison to the Western “topos” of the mother, which is the 
desirable kind of woman.

Alongside the texts, as an independent space but still in dialogue with the textual space, are a series of 
photographs, which are by no means a mere illustration of the textual expressions. The photographs display a 
variety of notions and experiences: the desire for intimacy on the one hand and aversion on the other, the almost 
symbiotic relationship alongside the wish to create separateness. The mother and daughter embrace, staring at 
each other, at times trying to become virtually one flesh, expressing love but also an ambivalent kind of tie,
also harbours a desire to hide some body parts, such as the face, belly, pelvis – at times even wanting the mere 
existence of the body as a whole to disappear. This mother-daughter embrace is compassionate yet stifling, the
gaze sympathetic yet critical. 

The body-to-body, text-to-text spaces reveal a complex array of images and perspectives that seek connection 
and completion, as they create a new place of understandings. The multifaceted exhibition created by artists 
Sahar Ades touches upon multiple and overlapping issues of gender, race, class, and more, deriving from the 
experiences of the two protagonists being Mizrahi women in contemporary Israel.
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