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שווה לראותשווה לצאת
הסודות של דימונהרוצחות מבית טוב

פניקס",  של  "הקללה 
STINGTVו־ yesVOD

וגדל  נולד   )32( פניקס 
בדימו העבריים  ־בקהילת 

נה. כשהיה בן 3 גורש אביו 
שניסה  אחרי  מהקהילה, 
מסודותיה  כמה  לחשוף 

כך מספ ומאז,  ־הכמוסים. 
רים בדימונה, פניקס קיבל 
את הקללה של אביו והוא 

חי בפוסט־טראומה. בשלב מסוים הוא מחליט לחזור לקהילה 
שהפנתה לו גב ואל הוריו שלא הצילו אותו בזמן, ורוצה להבין 

־איך כל זה קרה לו. בימוי, הפקה ותסריט: ענת תל־מנדלו
ביץ'. ישראל, 2018. 70 דקות. ד

שלמה נתיב

"הסרט הכי טוב בעיר", 
ב־20:30,  )רביעי(  הערב 

צוותא 2, תל אביב
החקי חדר  לתוך  ־הצצה 

מלה  רצח  פרשת  של  רות 
ברוך.  תל  בחוף  מלבסקי 
מדינה  שזעזעה  פרשה 
בשלוש  שמתחילה  שלמה, 
למכונית.  שנכנסות  נשים 

יוצאות בחיים ומערוך אחד שלא נמצא מעולם. על  רק שתיים 
הבמה, בעיצומו של פענוח המקרה, מתקיימת תחרות סמויה על 
לבו של מישל חדד, חוקר הפרשה, בתקווה לזכות באהדתו ולצאת 
חפות מפשע, לפחות בעיניו. כתבה וביימה: נועה מנטבר. שחקניות: 

נועה מנטבר, רותם שושן זילכה ועדי דרורי. ד
דוד ארז

תרבות

פינת השיר

חישוק / אורה הראל

עֹוְרָבה ִהיא ְצָרָחה ּכְ

ְקַרע ְקַרע

ְוָדָבר ֹלא ָקָרה.

ָעָפה ָרחֹוק

ֵבדֹות ָנֶפיָה ּכְ ּכְ

ְוֹלא ַמְמִריָאה.

א. ם ַהּיֹום ֱאֹלִהים ֹלא ּבָ ּגַ

מתוך "עד שהכישוף הפך את פניו", 
בהוצאת פרדס

האידיאלי  הגוף  אחר  המרדף 
לזר":  עצמו  הגוף  את  הופך 
המחול  עבודת  של  המוטו  זה 
MONSTER לשלוש רקדניות, 

שיצרה הכוריאוגרפית שרון וזנה.
־שלוש נשים על הבמה - חן שלו, דנה זכ

ריה ושירה בן אוריאל - סורקות את גופן 
מכף רגל ועד ראש, מחפשות צלקות, סימן, 
סיפור, ובמהלך העבודה הן מוצאות שיקוף 

של החוויה הפיזית והרגשית שחוו.
־"הגוף חושף סיפורים שנדחקו על טרנס

פורמציות בחיים, כמו גיל ההתבגרות, הריון 
ולידה. יש רקדניות שסבלו מפציעות, הגוף 
שלהן מצולק והפציעות והצלקות חקוקות בו 

כמו במפה", מסבירה וזנה.
וניתוח  ההריון  היה  לעבודתה  הטריגר 
החירום הקיסרי שעברה וזנה, כשילדה לפני 
כשנה וחצי את לביא, בנה הבכור. "האירוע 

התה על  השליטה  חוסר  את  חידד  ־הזה 
ליך. מצאתי שעם כל מגע בצלקת הניתוח, 

מס היא  רגשות",  הרבה  בי  מעורר  ־הדבר 
פרת. "לאורך השנים היו לי מחשבות מתי 
להיכנס להריון, כך שזה לא יפגע בתוכניות 

־שלי. בשלב מסוים בהריון כשעליתי במש
קל והבטן הלכה ותפחה, הבנתי שזה מה שזה 

ושאני צריכה ליהנות מזה".
־בהמשך העבודה על המופע, שיתפו שלו
פגי על  אישיים  סיפורים  הרקדניות  ־שת 

עות ושינויים בגוף שהן חוו. שלו סיפרה על 
פציעה בקרסול שקרתה לה כשהתרסקה על 
הבמה בעיצומה של הופעה. "נפילות הן דבר 
מול  קורה  כשזה  אבל  לרקדנית,  שבשגרה 

־קהל בהופעה, את הכי חשופה ואין לך אפש
רות להסתיר או לברוח", מסבירה וזנה.

מתחום  המחול  לעולם  שהגיעה  זכריה, 
עולם  על  סיפרה  האמנותית,  ההתעמלות 
על  ולנפש.  לגוף  ותחרותי  תובעני  קשוח, 

המו לדרישות  בהשוואה  המאמן  ־דרישות 
רה למחול ועל הדרישות שלה מעצמה. עם 
בן אוריאל דובר על הדיאלוג עם המיניות 

והדחקתה.
בנו משותף  מכנה  לנו  שיש  ־"הבנתי 

שא ההתייחסות לגוף. למשל, החשש מפני 
אובדן שליטה על הגוף. האופן שבו אנחנו 

כנ מאיתנו  החברה  ציפיות  את  ־קולטות 
־שים; כיצד אנחנו צריכות להיראות מבחי

נת משקל; התנהגות ותחזוקת הגוף ועוד", 
מפרטת וזנה.

 כיצד הסיפורים שלכן תורגמו ליצירת 
מחול?

"MONSTER היא אבולוציה של היצירה 
הקודמת שלי, BODIES, שנוצרה בשיתוף 

־תומר ספיר, שגם היא עוסקת בגוף ובגבולו
־תיו וחוקרת את הפתחים וההפרשות, כשלו

חות של פנים הגוף. בעבודה הנוכחית אני 
מנסה לחשוף את המורכבות של היחס לגוף 
שלנו כנשים ואת הניסיון לקבל את הגוף עם 

השינויים שלו". 
יריבות  לכאורה,  מתקיימת,  הבמה  על 
בין שלוש הרקדניות. הן נלחמות נגד הגוף 
כדי להתאים את עצמן לקודים תרבותיים, 
ולמצוא את מקומן בחברה. באמצעות גוף 

ומשת יציבים  לא  שגבולותיו  ־האישה, 
נים תדיר, ונתפס בחברה מקור לסכנה. ב־
גופן  את  לעצב  מנסות  הן   ,MONSTER

־"הפגום" במאבק שאינו נגמר ובניסיון לה
סתיר את המפלצת. 

־"כידוע, הגוף הוא כלי העבודה של הרק
דנית, ובעבודה אנחנו מנסות לחשוף גם את 
המתחים הפנימיים כדי להתקרב אל הגוף, 
להבין את התהליכים הטבעיים הקורים לו 

ולקבל אותם".
וזנה )36(, נשואה לגיא פורת, אבובן ומנצח 

־ואם לבן )"יש לנו עולם של מוזיקה קלא
־סית ומחול בבית"(, בוגרת תואר שני בכו

למחול  באקדמיה  וקומפוזיציה  ריאוגרפיה 
־בירושלים. היא רקדה בלהקת המחול הקי
־בוצית, בבלט קולברג בשוודיה והייתה רק

ברוטרדם,  למחול  באקדמיה  מבצעת  דנית 
הולנד. היא בת לאב ישראלי ואם הולנדית, 
בקיבוץ  מתנדבת  הייתה  כשהאם  שנפגשו 
גבעת ברנר. שרון נולדה בהולנד והמשפחה 

חזרה לישראל כשהייתה פעוטה.
בגיל 18 חזרה להולנד ללמוד מחול. "כל 
ההולנדיות חזרה לי לתודעה", היא נזכרת. 

־בשנים האחרונות היא פחות רוקדת, מתמ
קדת בכוריאוגרפיה ועסוקה עד מעל לראש 
בניהול להקתה "שרון וזנה בודיאנד דאנס".

המופע  עלה  האחרון  ספטמבר  בסוף 
ברוסיה:  פסטיבלים  בשני   MONSTER
ובפסטיבל  פטרסבורג;  בסנט  לוק"  "אופן 
ביקטרינבורג,  מודרנית  יהודית  לאמנות 

־שהתקיים בשיתוף פעולה עם שגרירות יש
ראל במוסקבה. זאת הפעם השנייה שבה וזנה 
והמחול  בפסטיבל,  חלק  לוקחים  ולהקתה 

־מהווה בו חלק מרכזי. "הייתה לנו חוויה מע
ניינת בשני הפסטיבלים. הקהל הרוסי סקרן 

ומפרגן", היא מסכמת את החוויה. ד
MONSTER, 17 בנובמבר, מוצאי שבת, 
19:30, תיאטרון תמונע, תל אביב 
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תרבות הגוף
לאחר סיבוב הופעות מוצלח במוסקבה, 

הכוריאוגרפית שרון וזנה מעלה בתיאטרון תמונע 
את מופע המחול MONSTER, החושף את כל לחצי 

הגוף הפועלים על נפש האישה 
רותי קדוש
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ניתוח חירום. 
וזנה

צלקות שלא מגלידות. 
MONSTER מתוך


