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En otäck jiddischfilm
                                                                                                  
   På Göteborgs Filmfestival visades som vanligt några
filmer från Israel, bland annat Joseph Madmonys
”Redemption” och Keren Ben Rafaels ”Virgins”. Båda
rätt ointressanta historier. Det enda roliga var väl att se
”Kive” (Michael Aloni) från ”Familjen Shtisel” spela
en framträdande roll i ”Virgins”. Desto intressantare –
men väldigt otäck – var den franska, välmeriterade
dokumentärfilmaren Yolande Zaubermans ”M”. Hon
har hittills gjort sex dokumentärer, den senaste ”Would
You Have Sex with an Arab?”
   Hennes val av titel den här gången ställer frågan: vill
hon med sin ”M” knyta an till Fritz Langs ”M”, (En
stad söker en mördare), som handlar om seriemord på
barn eller vill hon helt enkelt bara kalla sin film ”M”
för att huvudpersonen heter Menachem? Båda
M-filmerna är lika ruskiga, fast på olika sätt. I Langs
film var det en fiktion; i Zaubermans handlar det om en
realitet.
   Zauberman börjar med en presentation av ett nattligt
Bnei Brak, staden utanför Tel-Aviv, som enbart bebos
av de olika svartklädda, ultraortodoxa, chassidiska sek-
teristerna: Satmar, Ger, Belz, Bobov och så vidare och
så vidare. En ensam chabadnik dyker också upp fram-
för kameran, men han avfärdas med att chabadnikarna
inte är några riktiga chassider.
   Speakerrösten berättar, att här finns ingen polis, utan
allt sköts av de ultraortodoxas rabbiner. Sedan rullas
historien upp.
   Kantorn och skådespelaren Menachem Lang åter-
vänder efter 13 år som vuxen man, numera sekulär, till
staden, för att söka upp den rabbin, som ständigt våld-
fört sig på honom, när han var en yeshivebocher. 
På jakten efter rabbinen in i de ultraortodoxas allra
svartaste hål möter vi en utbredd våldtäktskultur på
unga pojkar. Tillsammans med en vän söker
Menachem efter sin plågoande och träffar då de olika
svartklädda. Sådana som våldtagits, sådana som våld-
tagit samt sådana som både våldtagits som unga och
som våldtar som vuxna. I yeshivan, i mikvan, på grav-
stenarna på en begravningsplats (!). En av dem redogör
för hur rebben lärt honom hur han skall sköta sig sexu-
ellt hemma med sin fru.
   Innan han skulle ligga med henne, skulle han se till
att det var absolut mörkt i rummet, dra ner gardinerna
och täta till springan under tröskeln och under själva
samlaget skulle han inte tänka på något annat än reb-
ben. Han hade självfallet aldrig sett frun naken. För
övrigt skilde han sig efter två månaders äktenskap.
   Zauberman har enbart filmat nattetid, men gatorna är
fulla med folk även då. Eftersom de flesta invånarna i
Bnei Brak inte arbetar inom borgerliga jobb, kan de
vara ute sent på natten. Nattfilmingen ger ett instängt,
klaustrofobiskt intryck. Precis som i Fritz Langs film. 

Väl här, kommer man inte härifrån.
   När vi efter föreställningen talade med henne, berät-
tade hon, att hon älskar Bnei Brak och att hon lärt sig
jiddish av sin bube och zeyde, sina mor-farföräldrar.
”M” är inte hennes första film på jiddish. Redan 2000
regisserade hon ”Moi Ivan, toi  Abraham”(Jag Ivan, du
Abraham). I ”M” talas det nästan hela tiden jiddisch;
den polska varianten, där ”u” uttalas som ”i”. Det låter
ovant, när Menachem Lang exempelvis säger ”kimsti?”
istället för ”kumstu?” (kommer du?). Men, efter tag
hänger man med. Men varför säger han inte ”våldta”
eller ”våldtäktsman” på jiddish? Båda glosorna finns
ju: fargevaldikn och fargevaldiker eller baloynes. I
stället blir det ”rape” och ”der rapist”. Kan han dem
helt enkelt inte? Eller är det så att hans traumatisering
förbjuder honom att ta orden i sin mun?
   

 

   Zaubermans film ställer många frågor. Förutom att
man frågar sig hur Menachem Lang orkar komma
tillbaka till Bnei Brak, men även hur det är möjligt, att
de svartklädda, ultraortodoxa sekteristerna, som är så
noga med att följa alla Torans regler, som är så fromma
och som gärna vill diktera villkoren för det judiska
livet både i Israel och diasporan, inte hört talas om att:
   “Om en man ligger hos en annan man såsom man
ligger hos en kvinna, så göra de båda en styggelse; de
skola straffas med döden, blodskuld låder vid dem”.
   Eftersom filmen visades i Sverige i före premiären i
Israel, visste vi inte, när vi talade med Zauberman, hur
den tagits emot där. Vid Locarnos Internationella Film-
festival belönades den 2018 med en Guldpalm.
   De ultraortodoxa sekteristerna i sina olika uniformer
avfärdar den antagligen som a shande far di goyim,
(något som är skamligt för en jude att berätta för en
icke-jude).
   Sekulära judar i Israel fattar den kanske som en upp-
maning, att en eller annan polis kanske borde vara på
plats i Bnei Brak.
   För övrigt; för några år sedan rullade den jiddisch-
språkiga tidningen ”forverts” upp, att en likadan våld-
täktskultur florerade bland chassiderna i New York.
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