המסע
"הצי ַגנ ְָקה"
בעקבות ִ
תערוכת תצלומיה של רוני בן ארי
במוזיאון לאמנות ישראלית ,רמת גן
מאת :אוצר התערוכה מאיר אהרונסון

"הציגַנְ ָקה" הוא מסע בעקבות הלב.
המסע בעקבות ִ
מסע כזה הוא מסע בו הגוף הולך אחרי הלב והגוף
מוכן לסבול על מנת להרגיע את המית הלב.
רוני בן ארי ,צלמת ,יצאה במסע לחיפוש זהותה
השנייה .כרבים מהישראלים בני הדור שהוריהם
באו מהגולה היא חשה כי חייה מורכבים מזהויות
מורכבות .מחד היא ישראלית ,דוברת עברית,
מרגישה וממחישה את הישראליות בהתנהגות
ביומיום .ומאידך היא קשורה קשר עמוק ,כמעט
מטאפיזי אל המקורות .אותם מקורות עליהם
שמעה בסיפורים בבית ובסביבה .רק היעלמותו של
הדור הראשון הביאה אותה למסע חיפוש.
הצוענים ברומניה בפרט ובאירופה בכלל אינם
מהקבוצות האהודות .רובם חיים בשולי החברה
ובשולי התרבות האירופאית .וכך קורה שרוני בן
ארי מוצאת עצמה בעיירות רפאים ברומניה חייה
בין הצוענים רואה אותם בחיי היום יום מצלמת
ומתעדת את החיים האלה.

אבל השאלה הגדולה היא איפה הלב בסיפור הזה.
הצוענים ,כיהודים ,היו מיעוט נרדף .הזוועות
שעברו עליהם בעת מלחמת העולם השנייה היו
קשות ונוראות .הם נידונו להשמדה כמעט כמו
היהודים .אבל בניגוד ליהודים שבחרו להקים
לעצמם מדינה לאחר המלחמה הרי לצוענים מעולם
לא הייתה מדינה .הם עברו גבולות וראו במרחב
כולו את ביתם .וכך ,הצוענים עד היום הם הנוודים
של אירופה .נעים ממקום למקום כחלק מתרבותם.
אבל מצב זה גורר בעקבותיו גם קשיים רבים
המאפיינים את החופש שבו בחרו .הם נדחים על
ידי תושבי הארצות בהם הם חיים ומקיימים חיי
עוני בשולי הערים באירופה.

הצילומים בתערוכה חלקם בשחור לבן וחלקם
בצבע מספרים על העוני והדלות בה חיים הצוענים.
זהו מסע מחקרי הבא לפתור את הסיפור האישי
של רוני בן ארי .זה אינו מסע אנתרופולוגי זה מסע
אישי העוסק בכתיבת אילן יוחסין פרטי ואינו בכל
מקרה מחקרי אקדמי .האנשים האלה ,הם עבורה
"ציגַנְ ָקה" כלומר
הסיפור האישי של אמא שנקראה ִ
צוענייה.
אמא שאין לה כל קשר דם אל הצוענים האלה אבל
התרבות ממנה באה מכירה את הצוענים ובמידה
רבה הושפעה מהם בדרך בה התלבשה ,שרה
ורקדה .חיים שמחים של אישה שנותקה בהכרה
ממקורותיה אבל שמרה קשר.
רוני בן ארי ,מתוך הקטלוג המלווה את התערוכה:
"...במהלך שנות עבודתי כאמנית רב-תחומית
אני מתעדת גם פרוייקטים חברתיים שמטרתם
להעלות למודעות נושאי חברה שקופים שהעולם
המתורבת ממעיט להישיר אליהם מבט ,ביניהם:
ִזקנה ,מחוסרי בית ,מיעוטים ,נשים ,אקולוגיה
וכו' .צוענים הם דוגמה נוספת לאנשים שהחברה
המתוקנת בוחרת להתעלם מקיומם .על אף העובדה
שיכולתי לתעד את אורח חייהם של הצוענים בכל
מקום בעולם ,אפילו בארץ מולדתי ישראל ,בחרתי
לעשות זאת במהלך שנה בעיר קלוז'-נאפוקה
שברומניה ,במחוז שבו גדלה אמי.
הרעיון עלה לאחר מותה .כשעצמה את עיניה
חלף במוחי הבזק זיכרון שהיה מבוסס על שאלה
שנשאלתי בילדותי ובבגרותי" :מהיכן את?"
בתשובה לשאלה הזאת הייתי משיבה בגאווה
ובקול מתפאר" :לא משנה מהיכן אני אך דם
צוענים זורם בעורקי!" דבר שאינו מדוייק דיו אך
נבע מתוך דבריה של אמי שנהגה לומר על עצמה:
הציגַנְ ָקה של המשפחה""...
"אני ִ
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אל תעצרי אותה תני לה ללכת
עקבי אחריה לאן שתלך
לכי אחריה לכי אחריה
מילים :חווה אלברשטיין
ואכן -
הלכתי בעקבות רוחה
במהלך שנות עבודתי כאמנית רב-תחומית אני
מתעדת גם פרויקטים חברתיים שמטרתם
להעלות למודעות נושאי חברה שקופים שהעולם
המתורבת ממעיט להישיר אליהם מבט ,ביניהם:
ִזקנה ,מחוסרי בית ,מיעוטים ,נשים ,אקולוגיה
וכו' .צוענים הם דוגמה נוספת לאנשים שהחברה
המתוקנת בוחרת להתעלם מקיומם .על אף העובדה
שיכולתי לתעד את אורח חייהם של הצוענים בכל
מקום בעולם ,אפילו בארץ מולדתי ישראל ,בחרתי
לעשות זאת במהלך שנה בעיר קלוז'-נאפוקה
שברומניה ,במחוז שבו גדלה אמי.
ד"ר נורית נוישטט-נוי ,אחותה של רוני בן ארי,
מתוך הקטלוג המלווה את התערוכה:
"...ההשראה לתעד את חיי היומיום של הצוענים
של טרנסילבניה באזור קלוז' הגיעה לאחר מותה
של אמנו ,כי רק אז גדלה סקרנותנו להכיר את
שורשיה.

מדי ערב היא היתה מעבירה את אוצר התמונות
מהמצלמה אל המחשב ,ובאותה שעה חווה בשנית
את היום שהיה .זו היתה התנסות מיוחדת להתבונן
בה מצלמת מזוויות שונות רק כדי לצוד את הבבואה
שתפסה את מבטה.

ביקרנו בכפרים עניים מאוד ,ביקרנו בבתים של
משפחות צוענים עירוניות ,ופגשנו משפחות צוענים
עשירות מאוד; הצצנו בחייהם האמתיים של צוענים
בקהילותיהם ,היינו עדות לשמחה ולעצב ,למדנו
להבחין בשונוּת תרבותית שבאה לידי ביטוי בלבוש,
בדיבור ובאורח החיים .משפחות רבות אירחו אותנו
בחום ובנדיבות ורצו שנאריך את הביקור ,ולאורך
המסע חיפשנו ַבאנשים שאותם פגשנו את רוחה
של אמנו .הבנו שהבישול ,האפייה והאווירה שהיא
אימצה הם חלק לא נפרד מילדותה.

המראות שאספה במסע החיפוש אחר רוחה של
אמנו במחוז קלוז' מתוך הבנה עמוקה לשורשיה
מוצגים בתערוכת צילום ,בווידאו-ארט ובספר.
אחותי רוני בן ארי מביאה למתבונן מסמך חברתי
ייחודי שבאמצעותו מתאפשרת הצצה לחייהם של
אלה החיים בשוליים הפנימיים של החברה"...

הרעיון עלה לאחר מותה .כשעצמה את עיניה
חלף במוחי הבזק זיכרון שהיה מבוסס על שאלה
שנשאלתי בילדותי ובבגרותי" :מהיכן את?"
בתשובה לשאלה הזאת הייתי משיבה בגאווה
ובקול מתפאר" :לא משנה מהיכן אני אך דם
צוענים זורם בעורקי!" דבר שאינו מדויק דיו אך
נבע מתוך דבריה של אמי שנהגה לומר על עצמה:
"אני הציגנקה של המשפחה".
הם גרו בקלוז' )אז הונגריה( בין משפחות צועניות
שחותמן דבק בה עד כדי כך שהשפיע על התנהגותה
וצבעוניותה האנושית .גוונים עזים של צבע היו
מרכיב בולט בקוד הלבוש שלה.

הכמיהה לעקוב אחר שורשי אישיותה של אמנו
החיו את דמותה .שם ,בקלוז' ,לפנות ערב ,כשרוני
שבה באוטובוס מביקור בקהילת צוענים ,היה
לה נדמה שראתה באחת מנוסעות האוטובוס את
בבואתה של אמנו :אותו מבנה גוף ,לבוש דומה
ותסרוקת באותו סגנון .אפילו השעון שעל מפרק
היד היה כשל אמא .לרוני לא היה האומץ לפנות
אליה ולשאול" :אולי את בת משפחה ,אחות של
אמי?" היא לא פגשה אותה שוב.
למי שמעולם לא היה בקשר עם צוענים ,חייהם
עשויים להיראות אומללים ודלים .אולם האופן
שבו קלטה אותם רוני דרך עין המצלמה מצליח
להציג את הצבע הרב ואת שמחת החיים שמשקפים
לא פחות את חיי היומיום של האנשים שפגשנו.
לאורך המסע מצלמתה של רוני היתה בפעולה
מתמדת.
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חצאיות מתרחבות ועשירות בבד הוסיפו לה חן בעת
שרקדה עם חבריה באירועים וחגיגות ,וחולצות
בעלות מחשופים גדולים הדגישו את נשיותה
ואת תשוקתה לחיים .עם זאת היא חיה בצניעות,
ומזיכרון החיים ההם ידעה להכין מאכלים שטעמם
עדיין מעורר את בלוטות הרוק.
סקרנותי היתה גדולה מספיק כדי לנסוע עד קלוז'
)היום רומניה( ,ושם ללכת בעקבות שורשי רוחה
הצוענית .רציתי להיות נוכחת בחיי יומיום של
צוענים ,לחוות אותם קרוב ,קרוב .מהר מאוד
ציפיותיי להיחשף לחיים כה ססגוניים
ַ
גיליתי כי
היו סוג של אשליה רומנטית .הם אמנם מבשלים,
מכבסים וגרים בבתים כמו כולם ,אבל האוכל
שהם אוכלים הוא פרוסה של לחם ומדי פעם גם
חתיכת בשר ,הם מתרחצים ומכבסים באותם
המים שמביאים מברז מרוחק .הבתים שלהם,
חלקם חסרי גג ,עשויים מאוסף של חומרי בניין כמו
בוץ וניילון ,פיסות עץ וחלקי ברזל ,ובית השימוש
נמצא מחוץ לבית ,בבור פתוח או במבנה פח מט
לנפול .קירות הבית צבועים לרוב בצבעים עזים
או מכוסים בשטיחי קיר מודפסים בסמלי דת.
הווילונות עשויים תחרה שקופה ,מפות כפולות
על השולחן מכסות שולחן רעוע ,והשטיחים ,הם
ומגנים מפני
מסתירים את החורים שעל הרצפה ִ
בררה ,פושט הצועני
הגשם והקור .לפעמים ,באין ֵ
את מכנסיו לתוך ֵמכל ומבעיר אותם כדי להתחמם,
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לפעמים ,מבעיר חתיכה של לוח עץ שפירק מקורת
הבית ,ולעיתים מוסיף לבערה בקבוקים של
פלסטיק לחמם את בני המשפחה תוך כדי שהם
נושמים אדים של רעל שיגרמו להם לחלות במחלות
ריאה ואסטמה .כל זאת בחדר אחד ,שיש בו מיטה
ערמת שמיכות ועשר נפשות.
או שתייםֵ ,

במקומות שבהם הייתי פגשתי ילדים שמחים
שמשחקים בכדור ,בחבל ,בחלקי בובות ובשאריות
של צעצועים .ילדים שבעבורם הזבל הוא מגרש
המשחקים .הם אינם אשמים שזרקו את הוריהם
או קיבצו אותם בשכונה מרוחקת מהעיר כאילו היו
מצורעים.

ילדים שאין להם תעודות זהות ,כאלה שאיש לא
יודע מתי נולדו ,ואיש לא יֵדע מתי נפטרו .ביקרתי
גם אצל צוענים שמעמדם החברתי והכלכלי ניכר
מיד בכניסה לביתם :ארונות מלאי אריגים או כלי
חרסינה בוהקים – נדוניה של שלא תזוז ממקומה כי
היא ההוכחה לעושרה של משפחה ,נשים מקושטות
בשיני זהב ותכשיטים על צווארן ,וילדות שעל ראשן
מטפחת המכסה צמות קלועות ,שזורות סרטים
צבעוניים ,עד המותניים .כך יהיה עד היום שבו
תינשאנה ,אז תגלגלנה את הצמות סביב ראשן
– סימן מובהק לכך שהן אסורות לאחר .ואין זה
משנה שזה רק בן חמש וזו בת שתים-עשרה בלבד.
יש בתים שגורמים למתבונן בהם לשפשף עיניים:
מבני ענק ,ארבע קומות של לבנים צבעוניות וגגות
מתכת משונים .הבתים נראים ריקים אך בעליהם
עומדים בפתח כמי שמתגאים ומתחרים למי יש
בית יותר גדול .רחוב אחד או שניים מלאים גברים
חובשי כובעים שחורי-שוליים ונשים רוכלות
בשוק בתוך שכונה סגורה כמו מועדון של חברים
שהכניסה אליו מותרת רק בתנאי שזהותם דומה.
יש צוענים שאין להם בית כלל .לא גדול ולא קטן.
הם פשוט חיים בתוך מערות על צלע הר ,בלי מיטה
ובלי ארון .מרחוק – נוף כה פסטורלי; מקרוב
– בלתי נתפס :חורים טחובים ומלאים בזבל
בקירות ההר שספגו את הגשמים המרובים עד כדי
כך שהיה חשש לגורלם של אלה ששכנו בהם עד לא
מזמן ,ילדים ומשפחות דלות מאוד.

רגלי טובעות
גבּי תרמיל ובו ציוד צילום כבדַ ,
על ִ
בבוץ ומחליקות לסירוגין ,נראיתי כמו עב"ם עטוף
בניילון שהפריע לצלם .משני צדדי נתמכתי באחיזת
ידן של שתי צועניות בוטחות בצעדיהן כאילו היו
שם מדרגות ולא מדרון תלול שאין לו סוף .לוּ מזג
האוויר היה סוער פחות היה אפשר לחשוב שאני
נמצאת בטרק נחשק על הקרפטים.
כאשר נסעתי לחפש אחרי רוחה הצוענית של אמי,
בדמיוני ראיתי רקדנית שמנענעת את מותנה לקול
פוֹשטי
ֵ
זמר או כלי נגינה והתבדיתי .התחליף היה
היד בדרך ,ללא הדוב שיודע גם לרקוד לקול צליל
המטבעות שנזרקים לכובע בעליו.

הפתעה אחת היתה ,בכל זאת ,כשפגשתי שני צוענים
יהודים שהתבוללו בתוך עמם :אישה בוגרת שעזרה
לבנה שזה עתה נישא ,וצעיר שמיהר לשלוף תעודה
שמנציחה את זהותו.
אמי שרדה את השואה ,עלתה לארץ והקימה
משפחה ,ואני נסעתי למחוזותיה כדי לחוש את
מקור עוצמת הרוח שהייתה.
רוני בן ארי
התערוכה תוצג עד סוף אוגוסט
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