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 דרך חור בלבנה, עין לציון צופייה: 
סאלח שבתי וחור בלבנה

אורי ש' כהן

ו סטהכ ֹהתי לעהמתי מןהחכ,י לו רתבי וחלוי ו שכןל י וקהלנהעי שלי וב קהכת תי וו סטהכ וי
שהחט,י ןלוי שלי שספכוי רךי עלי כחבוי וסרמוי ש שי דהמוי וצ הנ ת.י ותכבהתי שלי ןחכהתי
הקולנוע הישראלי: היסטוריה ואידיאולוגיה,יוהןינקהדתיופת חוילד הא.1יספכוישלישהחט,י
ןחכ ה,י ו שכןל ישנרתבהי וקהלנהעי וו סטהכ ֹהתישלי מכב תי עלי זהיןחכתיושפ עי שבמ דוי
קהכןיןתיוקהלנהעיו שכןל יבמפתחיב קהכת יומהשןלימעבהדתהישליןדהןכדיסע ד,ירלהמכי
רב טה ישליוצ הנהתיהרפכה קטין כהפהצנטכ ,יןהכ  נטל סט יהקהלהנ ןל .2יררליו סטהכ וימאי

 Ella Shohat, Israeli Cinema: East West and the Politics of Representation, University 1.י
of Texas, Austin 1989.יוספכיפהכסםיתח לויבןנגל תיהכקישנת  םילןחכימראיתהכגםילעבכ ת,י
הכןהיןלוישהחט,יהקולנוע הישראלי: היסטוריה ואידיאולוגיה, תרגום ענת גליקמן, בכ כהת,יתל־

ןב בי1991.
ודכךי פהכץי "בספכוי ו שכןל :י בקהלנהעי וגהףי עלי  צהג י ספכהי ןתי כזי הסףי פהתחי למשלי רךי 2.י
הון כהפהצנטכ  םי וןהכ  נטל סט  םי ו סהדהתי ןתי שהחטי ןלוי ב קכוי ו שכןל י וקהלנהעי עלי
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וסהגיוזו,יש מתיולבילפכט יו צ כהתימהקכבתילעת םירד יל  צכינכט ביו סטהכ ין ד ןהלהג .3 
ודבכ םישןנ ימבקשילוצ עירןאיעהל םימתהךיןהתהישדויש חיהמתהךיןהתויתפ סויו סטהכ ת,י
ןךיוםימבקש םילעשהתיש מהשיקכהבי התכיבדכךיופכשנהתיוספכהת תישלי"וקכ ןויוצמהדו",י
מכרז התא,י בשןלתי מחלהקתי שן אי קהלנהעי בשת י צ כהתי חדשוי ותבהננהתי לוצ עי במטכוי

סאלח שבתיישליןפכ םיק שהאי)1964(יהחור בלבנהישליןהכ יזהוכי)1964(.4 
ומןוי שלי וש ש םי בשנהתי וללהי וסכט םי שנ י שבוהפעתי וח דהשי ודבכ ם,י מטבעי
בספכהתי הב  חהדי וזמא,י בןהתהי ברללוי ו שכןל תי בתכבהתי בותכחשה התי קשהכי ועשכ םי
רמהי בהלט םי סהפכ םי שבוי בתקהפוי בום.5י פעלהי הק שהאי שזהוכי תחהמ םי שנ י הבת ןטכהא,י

וקהלהנ ןל תי ומחשבוי שלי ון ד ןהלהג  םי לוכגל םי ןמהנ םי ששמכהי וצ הנ ת,י ותנהעוי שלי
 Raz Yosef, Beyond Flesh, Rutgers University Press, New Brunswick(  ון כהפ ת"י
p. 3 ,2004(.יחשהבילצ  איששהחטיגםיממש רויבעבהדתויןתיר ההאיומחקכישותההויג ןדי) והדו(י
נןמא,יב  חהדיבחלהקתיוקהלנהעיו שכןל יל"סכט יבהכקס"יהל"סכט םיןמנהת  ם",יהכןהיבמןמכהי

"דכגויןפסיבקהלנהע",יקולנוע,י5,י1979,יעמ י20–23.
בןמנהתי לותבהנאי עהמדי שוהןי ומצו כי צ מכמא,י משוי שלי בדבכ הי למצהןי נ תאי לרךי דהגמןי 3.י
ב"מעכהמ ו"יןךיבסהפהישלידבכיוהןידאיבויבמהנח םישלי"חתכנהת"יה"חתכנהתימדהמו",יהכןהי
צ מכמאי שלי וכחבי ד הנהי 2007.י תל־ןב בי כסל נג,י העין,י מן  הסמויים  הסרטים  צ מכמא,י משוי
וקפדוי בפחהתי ןךי וסכטי עלי וב קהכתי וו סטהכ וישלי ןחכי במדה קי עהקבי חור בלבנהי בסכטי
לעהמתי 15–42.י עמ י 2003,י תל־ןב בי כסל נג,י במצלמה,י חור  ונ"ל,י הכןהי עצמה,י וסכטי ןחכי
זןת,יספכהיוכןשהאישליצ מכמאירמעטין נהימ  צכימסגכתינכט ב תין ד ןהלהג תיהוהןימןפשכי
תנהעויפכשנ תיחהפש ת,יהכןהיונ"ל,יסימני קולנוע,יד הנהא,יתל־ןב בי2001.יכןהיגםיספכהיוחלהצ י
הון ד הס נקכט ישלי גןליבהכשט  א,יפנים כשדה־קרב,יוק בהץיומןהחד,יתל־ןב בי1990.יספכהי
שליבהכשט  איפהתחיבוצוכויעליו עדכוישליו סטהכ וישליוקהלנהעיו שכןל יהמצ  אישספכוי

שלישהחטימתעתדילו התיוכןשהאישמצ עיו סטהכ וירזה,יהכןהישם,יעמ י11.
זהוכ,י ןהכ י ב מה :י חור בלבנה,י דקהת;י 110י 1964,י ק שהא,י שכןלי ןפכ םי ב מה :י סאלח שבתי,י 4.י
 שכןלי1964,י90ידקהת.ישנ יוסכט םינדהנ םיגםיבעבהדתהיכחבתיוו קףישלי גןליבהכשט  א,ימבטי 
ִקרבה,ימןגנס,י כהשל םי2009,יעמ י318,י425;יסע דיעצמה,יבמןמכ היומןהחכ ם,יִוכבוילותןהנאי
 Edward Said, “Orientalism Reconsidered”,עליןהבדאיו רהלתי"לקכהן"יקכ ןויצמהדו,יהכןהי

Race and Class, 27: 2, pp. 1-15
ופלמ"חי בדהכי לו,י שקדמוי זהי לעהמתי וש ש םי שנהתי שלי ו שכןל תי בס פהכתי וש נה  םי עלי 5.י
תל־ןב בי פהעל ם,י ספכ תי העברית,י בסיפורת  חדש  גל  שקד,י גכשהאי כןהי וחמ ש ם,י הבשנהתי
1971,יעמ י11–70,יהראינהכ תיגכץ,יחירבת חיזעה והבוקר שלמחרת,יומרהאיו שכןל ילפהןט קוי
הסמ הט קויע"שיפהכטכ,יןהנ בכס טתיתל־ןב ביהוק בהץיומןהחד,יתל־ןב בי1983;יעליוש נה  םי
בש כויבתקהפויזהיכןהידאימ כהא,ימול האח השותק,יוןהנ בכס טויופתהחו,יתל־ןב בי1992,יעמ י
317–368;יעליוש נה  םיבןמנהתיופלסט תיהבת ןטכהאיכןהילמשליג לויבלס,יאופקים חדשים,י
פפ כהס,יתל־ןב בי1980;יגדעהאיעפכת,י1948: דור תש"ח באמנות ישראל,ימהז ןהאיןכץ־ שכןל,י
זובוי 2001;י תש"ח בתיאטרון,יוק בהץיומןהחד,יתל־ןב בי פ  נגהלד,י באיעמ י 1984;י תל־ןב בי
רספ ,י" העמדיוחבכירנגדיופלדו :ידכמהתיתש"חי—יוןהמנםיספכהתימגה סת? ,ימכאן,י7,י2006,י

עמ י73–90.י
ןפכ םיק שהאיןחכן ילוצלחהתיב מת התיכבהתישקדמהילסכט ה,יהומחזוישחור על גבי לבן,ישוהצגי י
בבמהתי זהי בתקהפוי לפכסםי ִוכבוי זהוכי ןהכ י וסכט;י ןתי מטכ םי ב־1956,י "וב מו"י בת ןטכהאי
שהנהתיהכש מהתיפכ יעטהיכןהיןהכיברתביועתיקשת,יהכןה,ילדהגמן,י"ו כהש מויןוהבת ",יקשת,י

7,י1960,יעמ י110–113.
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עמהסיעהז,ין"בי והשע,יןוכאיןפלפלדיהעמל וירונן־רכמהאיבהחנ םיב צ כהת וםיןתיוז קוי
ללןהמ התיהלמד נו,ישנ יוסכט םיוללהיוהלר םיכחהקיןףי התכיהבהחנ םיןתיעצםיומד הםישבהי
בתפ סהתי רמהבא,י נעהצהת,י לרךי וס בהתי ותכבהת.י שלי ולןהמ י לוקשכי רב טה י פהעל םי וםי
גםי קשהכהתי ואי ןבלי ו הצכ ם,י משנ י ןחדי רלי שלי ון ש התי הון ד ןהלהג התי וןמנהת התי
במעמדויורלרל ישליתעש  תיוקהלנהע,יוצע כוימתעש  תיומה"להתיוההת קויהומבהססת.י
זהוכיטעאי התכימפעםיןחתישודבכיומ  חדיןתיומד הםיוקהלנהע ילעהמתיסהג ימד ויןחכ םי
והןישקהלנהעידהכשירסף,יוכבוירסף.יבקהלנהעיו שכןל ,יוצהכךילושק עיסרהמ םיגדהל םיעלי
מנתיל צהכי—ילובד לימתחהמ יןמנהתיןחכ ם,ישבוםיוושקעויורלרל תיו ןיבע קכיזמנהי
שליו הצכי—יגהככיןחכ היז קויבלת ינמנעתילמנגנהנ םיורלרל  םישליומד נו,יןםיבןמצעהתי
בקהלנהעי בתהכם,י )המהשקע ם,י זכ םי לסכט םי רכט ס םי עלי ומהטל םי המס םי קכנהתי מ מהא,י
מקהמ (יהןםיבשןכיודכר םישבואיומד נוינהוגתילתמהךיבתעש  תיוקהלנהעיומקהמ ת.ילןי
רןאיומקהםילדהאיבושפעוישלימצביענ  נ םיזויעליו צ כויוקהלנהע ת,יןבליבכהכישודבכי
הב איוקהלנהעימבח נתי מ  צכיובדליכב־משמעהת,יגםיןםילןיפשהטילומשגו,יב איוספכהתי
ז קתםיןלימנגנהנ יומד נו.יןהל ימשהםירך,ישנ יוסכט םיונדהנ םירןא,יומ  צג םיןתיוקהלנהעי
ואיעםיוורכוי רפ ישנכןויבומשך,י דכרה,ימתמהדד םיבמ שכ א,י ו שכןל ירמעטיבכןש תי
ברךישומבטישליוקהלנהעיוהןיחלקימאיומבטיולןהמ יהואיעםיוורכויברךישורלויזהיו ןי
טכןהמט תיהו ןימ  צכתיסהגישליחס מויבשדויוכן  ו,ישלןילהמכיע ההכהאישליממש.יו  צהגי

מתפכש,יבןהכחיבלת ינמנע,יבמהנח םישליולןהם.6 
בסכטיסאלח שבתיידהמוישק שהאימקד םיןתיזמנהיהמבקשילומ כיןתיוחזהאיוצ הנ י
שלירהכיוו תהךיבחזהאיןחכ,יכב־תכבהת ,יומבהססיעלישהתפהתי והד תיומהגדכתירתעכהבתישלי
דת,יתכבהתיהןתנ הת,ירשעצםיןפשכהתיוומכויתלה ויבדח  תיומד נוירדבכי"טהב"יהקבלתוי
רכעיבמ עהטה.יזהוכ,ילעהמתה,ימצט  כיר הצכיכד קל ישלשהנהיוןמנהת תיקכהבויללשהאיוש כוי
שליוזמא.יבחור בלבנהיוהןידאיבןפשכהתיוכן  ויהו צ כויבתהךיומד נויו והד תיהבמסגכתי
וס פהכיוצ הנ יבדכר םישופכהזויועבכ תיתג עיןל וםיכקיעשכ םישנויןחכירך,יעםיוהפעתוי
שלי הצכתירמהיןהכל יקסטליבלהם.ימןמכיזוימבקשילבחהאימקכהביןתישנ יוסכט םיוללה,י
מכרז התםי ןתי לוב אי ו שכןל ,י וקהלנהעי בתהלדהתי מכרז התי ר צ כהתי לכןהתםי שמקהבלי
הלוצ בםירנקהדתיופת חוישליוש חיעליןהדהתיוקהלנהעיו שכןל ,יקהלנהעיוח יבן ־נהחהתי
רפ י לו מלט.7י והןימתקשוי ממנוי הןשכי ןהתהי ומןפשכתי ולןהמ תי ומסגכתי עםי מסה מתי

כןהיפכדכ קיג   מסהא,יהלא־מודע הפוליטי: על פרשנות הטקסט הספרותי כמעשה חברתי פוליטי,י 6.י
תכגהםיחנויסהקכ־שההגכ,יכסל נג,יתל־ןב בי2005.י

וטענוין נויו סטהכ ת,ירמהבא,ישוכ יסכט םינהצכהיב שכןליגםילפנ יוקמתיומד נויּההדן ישלפנ י 7.י
ופקתיוסכט םיחור בלבנהיהסאלח שבתי.יוטענויחלויעליו" שכןל הת"ישליוסכט ם,יעליוכגעי
שבהינקהדתיומבטישליומצלמוינעש תיל שכןל תיהנדהנויררזןת,יהדהמוישמכב תיוו סטהכ הנ םי
שליוקהלנהעיו שכןל ימסר מ םיב נ וםיששנהתיוש ש םיו היותקהפויומרכ עויבב סהסיותעש  וי
וקהלנהע תיהתכבהתיוקהלנהעיבןכץ.יהןמנם,ילמכהתיווסרמויוכחבויבשןלתימכרז התםישלישנ י
נדכשהיל צ כהתיקהלנהעי שכןל התי וסכט םיוללהיבקהלנהעיו שכןל ,יוד הנ םיבוםיעדירוילןי
שקדמהילום.יגםינתאיה עקביגכהס,ישתפ סתםיןתיוו סטהכ וישליוקהלנהעיו שכןל יכחהקויברלי
וקשכיןחכימתפ סהת ־של ,ימרנ םיןתיוזמאישבהיוהפקהישנ יוסכט םי"שבעיושנ םיושמנהת",י

הכןהינתאיה עקביגכהס,יהסרט העברי,יוהצןויפכט ת,י כהשל םי1991,יעמ י256–267.



8   דכךיחהכיבלבנו,יע אילצ האיצהפ  ו:יסאלח שבתי החור בלבנה

רמסגכתי ו שכןל תי ומד נוי עםי עקכהנ י בןהפאי מתמהדד םי וסכט םי שנ י לוכןהת,י שןנסוי
שליו צ כויהרחלקיבלת ינמנעימומד הםיוקהלנהע יו שכןל .יבמהקדיודבכ םי עמהדיונ ס האי
לכןהתיןתיחור בלבנהישליזהוכירסכטיוחהקכיןתיומד נוירתנן ישליוקהלנהע,ילןיבמהנח םי
ב נןכ  םישלין שהשיןהיחת כוימתחתיל"על לת־ועליוצ הנ ת",יבמהנח הישליגכשהאישקד,8 

ןלןירותחקהתיןחכיונקהדויוע ההכת,יןחכיוחלקיומתיבשדויוכן  ו.י

סאלח שבתייוהןיללןיספקיוסכטיו שכןל יומהרכיהונצפויב התכיברליוזמנ ם,יהוהןיגםיןחדי
וסכט םיוכןשהנ םישוהר חהיר יתעש  תיוקהלנהעיןפשכ תיב שכןל.9יוסכטינתפסיבב קהכתי
במסגכתי בוצבתהי ותמקדי שלהי ועצהמוי הבפהפהלכ התי בהי וד האי ןךי דכך,י הרפהכץי רחדשנ י
"סכט יובהכקס",ירחלקימתפ סויחתכנ תישליוז ןנכירהלהיב חסהילנכט ביוצ הנ .10יוד האירןאי
מבקשילוצ עי"ותבהננהתיצמהדו"יברמוימאיוסצנהתיבסכט,יבונחוישכקיבןמצעהתיותבהננהתי
רזןתיןפשכילוג עילת ןהכימדה קישליוכן  ויוב קהכת תישליוחבכויו שכןל ת,ירפ ישו ןי

מהצגתיבסכט.י
וסכטימספכיעליועהלויומזכח יופכהטהט פ ,יסןלחישבת י)ח  םיטהפהל(,יהעליודכךי
שוהןיהבנ ימשפחתהיעהבכ םימשדויותעהפוידכךיומעבכויןליוש רהא.ימכב תיופכשנה התי
בתפ סוי ושתתפהתי לצדי וממסדי רלפ י חתכנהתי בהי לכןהתי נ תהחי שלי בסהפהי נהטהתי לסכטי
ומשט חויהוסטכ ןהט פ תישליומזכח יבקהלנהעיהבתכבהתיו שכןל ת.11יתפ סויעקכהנ תיזהי

גכשהאישקד,יהסיפורת העברית: 1880–1980,ירכךיד:יבחבלי הזמן,יוק בהץיומןהחדיהרתכ,יתל־ 8.י
ןב ביה כהשל םי1993,יעמ י14–46.י

חבורה שכזאתי)ב מה :יזןביחבצלת,י שכןלי סאלח שבתייו הי וסכט םיובהלט םישנהצכהילפנ י 9.י
 99 1963,יעליפ ימחזוישליןוכאימגד,י 80ידקהת(יהאלדורדוי)ב מה :ימנחםיגהלא,י שכןלי 1963,י

דקהת(.
כןהיצ מכמא,יחור במצלמה,ילע ליועכוי3,יעמ י10–13,יהראיוסבכוישלישהחטיבסכטהישליסמ כ,י 10.י
שכח מבגדדי)גכמנ ויהשהה ץי2002(.ינ צאיבאישןהלימצ עיןפשכהתיןחכתיהכהןויבסאלח שבתי 
הבחור בלבנהיל דוישלישת יצהכהתיקהלנהע התישהנהת,י"סכט יבהכקס"יה"סכט םין ש  ם".יובע וי
מהענקי לוי ןשכי ומסה מתי וסהב  קט ב התי שלי בלג ט מצ וי טמהנוי זהי מע אי טכמ נהלהג וי עםי
לעהמתי ןמנהת ,י עכךי לוי ל  חסי שנ תאי ל צ כוי ו ןי רשורההנוי "ן ש ת",י שלי צ כוי ומעמדי
 צ כוי"פהפהלכ ת",יהכןהינ צאיבאישןהל,י"וקשכיוסמה יב איסכט יובהכקסילסכט םיון ש  ם",י
ישראלי,י קולנוע  על  פיקטיביים:  מבטים  )עהכר ם(,י נןמאי הג ןדי להב אי ןהכל י גכץ,י נהכ תי בתהךי
128–134.יצ מכמא,יבספכה הסרטים הסמויים מן  1998,יעמ י וןהנ בכס טויופתהחו,יתל־ןב בי

העיןי)לע ליועכוי3(,ימפכקיב סהד התיכבוילמד יןתיוןבחנויוזןתיהןתינגזכהת ו.
ונ ס האילועמ דיןתיוסכטיהןתיק שהאיעצמהירמ  צג םישלינקהדתיומבטיו שכןל תיווגמהנ תי 11.י
בשנהתיוש ש םינכןויבע  ת ,ילןיכקיבשליוסכטיעצמהיןלןיגםילןהכירלליועש  ויוקהלנהע תי
דהמוי ןבלי דכרה,י מכןש תי רמעטי לוצלחוי זרוי ןמנםי ומוגכי ק שהאי ק שהא.י שלי הוספכהת תי
שופהל ט קויו" מנ ת"ישלהימפהכשתיבקלהתיכבוימד ירזוויל"וגמהנ ו"ימנקהדתימבטוישלי
וב קהכתיו"שמןלנ ת"ישליןחכ יומופךישלי77 .יעליעבהדתהישליק שהאימנקהדתימבטירלרל תי
כןהיג ד ינבה,י"וָסט כויובהכגנ תישליןפכ םיק שהא",יבתהךיןב יבכןל ,ידנ ןליגהטהה  איהטהב וי
פכ ל נגי)עהכר ם(, חברה וכלכלה בישראל: התבוננות היסטורית ופוליטית,ירכךיב,ימרהאיבא־גהכ האי
לחקכי שכןל,יקכ תישדויבהקכ,יוהצןתיוספכ םישליןהנ בכס טתיבא־גהכ האיבנגב,י די צחקיבא־

צב ,י כהשל םי2005,יעמ י711–746,יהראיונ"ל,ימושב לצים,ידב כ,יתל־ןב בי2011.י
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ו ןיןחדיוגהכמ םילרךיש צ כתהישליק שהא,יןףיעליפ ישרהלםימר כ םיברךישו ןיסןט כ ת,י
ונעהתי למד ישותמהנהתי ל נןכ י רנכט בי נקכןתי נמשרתישליוש ח,י עסהקויבופכוי רלהמכי
מספקהתילהין להסטכצ ו.יןלןישונכט בישליסאלח שבתיין נהיל נןכ יבמ החד,יהלמעשויוהןי
גםין נהינ תאילובנוימבל ילוב ןיבחשבהאיןתיוממדיוהה זהןל ישליוסכט,יומ  צכישהה הא־עכךי
חתכנ יב איומעבכוילב איוק בהץ.יןמנםיוממדיוהה זהןל ין נהיו ח דיבסכטיומרהנאישהה הא־
עכךיזו,יןבליוהןימכרז .ידהמוישרךי שיגםילוב איןתימולךיוס הםישליוסכט,ישבהיסןלחי
שבת יהמזר כיוק בהץי)שכגןיפכ דמא(ינהשן םיהנהתנ םיעליתנֵן יונ שהן אישליחבהבוישבת י
)גןהלוינהנ (,יבתהישליסןלח,יעםיבאיוק בהץיז ג י)ןכ קין נשט  א(י—ירליזןתיבתהךיןכהאיועהמדי
בלביוק בהץ.יוסצנויו ןיתמצ תוישלימשההןו:יומעבכויו ןיק בהץיבתהךיןכהא,יהוק בהץי
והןימעבכויבתהךיןכהא.ימולךיוס גהכישליוסכטימהכרבימשנ יכצפ םי)sequences(.יוכןשהא,י
ומתכחשירןמהכיבק בהץ,יעהסקיבחתהנתםישליז ג יהחבהבו.יבשנ ,יהוןחכהא,ימשפחתישבת י
"מפהנויברהח"ימומעבכוילד כתיש רהא.יותבהננהתיבממדיוהה זהןל ישליוס הםימצב עויעלי
רךישוהןין נהינבנויכקיבןמצעהתיוכצףיושנ ,יבותכוישחהקוישליקהנפל קטיוד הכיבןמצעהתי
חש פויסןט כ ת,יפשטנ תיבמהפגא,ישליןהפ היודההקן ישליוממסד,יומענ קילבנ יומשפחוי
והה זהןל תישלי גםיבןמצעהתיוועמדוי נגדיש רהא,יןלןי ד כתיש רהאימשהםישוםימפג נ םי
וכצףיוכןשהאישלה,יונפתחיבתהךילהליתכנגהלהת.יולהלישליוק בהץיוהןיוז כוישבוימתכחשי
וע מהתיוסהפ יב איסןלחישבת יהב אי"גבכתיחבכ"י)זוכ כויחכ פן (,יחבכתיוק בהץ,יבענ  אי
ומהוכישסןלחישבת ידהכשיתמהכתיבתה.יבע מהתיזויןהמכתי"גבכתיחבכ"יןתיודבכ םיובן ם:י

מכישבת יו קכ,יןתםי הצן יעדהתיומזכח,יעםירליורבהדישןנהיכהחש םילרם,יעל רםי
ומנוג םי רלי ןתי מוכי מוכי הלשרהחי ומתקדמתי ןכצנהי למצ ןהתי לותכגלי לושתדלי

ובכבכ םישלרםישובןתםיןתרםימשם.

תשהבתהישליסןלחישבת ילדכ שויזהימרההנתיןליומהשגיובע  ת ישליכב־תכבהת הת,יהוד האי
ןראימנ חיבסהפהישלידבכיןתיעל הנהתוישליותכבהתיומעכב ת.יהעםיזןת,י שילש םילבילרךי
שסןלחישבת ימדבכיבשםיותכבהתיו והד תירהלו,יהר יודכ שוילמח קתוישלי ודהתיומזכחי
ו ןיכקידהגמןיןחתילדכ שוישותכבהתיו שכןל תימצ בוי—יודכ שוילמח קתוישליותכבהתי

ו והד תיברללו:י

לשרהח?ילמוילשרהח?יןתםיןהמכ םילנהילשרהחיכקימוישלןיטהביבשב לרם...יקהבוי
נבהלס ויזוילןיטהב,ילמו?ילמויןדהאיהגבכתיןהרל םיכקישנ צלירליו הם.יש כ םי פ ם,י
ש כ םי פ םירמהיצמכיגפא,יזוילןיטהב,יןבליס מפהנ וילמ נהכירליו הםיבכד ה,ישןפשכי
לושתגע,יזויטהב.ילמו?ילמויןדהאיהגבכתישהמע םיזויכקיזוירליושנ םימשו היקטנ ם,י

ערש הירבכילןי הדע םימויטהב.

נבלהס,י בסגנהאי קהבוי —י פלסט נ י ןהרלי עלי בעצםי מגהנאי שבת י שסןלחי לכןהתי מענ  אי
סהג יוןהרלי ב אי הןםיוכמזיעליוקשכי ןהימ תממתי הן אילדעתיןםיוטעהתיתמ מוי שרםי—י
נהבעימגזענהתהישליק שהאיעצמהי)בבח נתירליועכב םיןהרל םיןתיןהתהיוןהרל(יןהיש שירןאי
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נ ס האילוצב עיעליוגזענהתיו שכןל תיברללי)בבח נתירליו שכןל םיחהשב םישרליועכב םי
ןהרל םיןתיןהתהיוןהרל(;יןבליעהדי התכימענ  אילכןהתישוסצנוירהלוימתכחשתיבתהךיוכעשי
מחכ שיוןהזנ  םיושהככיבלהליהעליכקעיותנהעויון נסהפ תישליכןש יותכנגהלהת,יועהטפתי
ןתיפנ וםינטהלהתיותנהעוישליושחקנ ם.יולהליהתנהעתיכןש יותכנגהלהת,יתנהעוישעשה וי
בוחלטילותפכשירוסרמויןףיעליפ ישן ננויןלןיתנהעתיןר לו,יוםיומפתחילסצנוירהלו.י
תנהעתיכןש יותכנגהלהת,ישו ןיומס  מתיןתיוסכט,יממסגכתיןתיתנהעתיופת חוישלה,ישוכ י
וסכטינפתחיבנח תתימטהסיןליעליןךיומצלמויחהתרתיןלימןחהכ ישנ יופק ד םיוממת נ םי
למטהסיבעהדםינע םימעלו־מטויבצהכוישן אילויוסבכיןלןירמע איושתתפהתימכןשיבתנהעתי
ותכנגהלהתישבס הם.יק שהכיזויוהןישסהגכיןתיוסכט,ירפ ישו והד םינסגכ םיןליתהךיומד נוי
רןליתהךישק.יןלגהכ ויזהימקבלתיח זהקיכב־משמעהתימרךישוב הכהקכט םיומהפ ע םיבכןש תי
רהלהיבןהפאיומבו כיןתימעמדםיולן־ וסכטיממש ר םיללההתיןתיודמה התילןהכךיוסכטי
ר  צהג םימהפשט םישליומוהתיוב הכהקכט תישליומד נו.יכקירךיןפשכילוב אי כ ןל סט י
שומד נו,ירפ ישק שהאימטפליבויבסכט,ימ הצגתיעלי ד ילהליותכנגהלהתיעצמה.יבכן  וירזה,י
ומד נויכחהקוימלו התי שהתיגהןלת,יהו ןימהצגתירמרבשיב הפהל ט יומבקשילושט חיןתי
וׁשֹהנּהתיו והד תי—יבד הקימוישולהלי)וק בהץ(יעהשוילתכנגהלהת ה.יוב הפהל ט קו,ירתפ סוי
ומעמ דויןתיוק הםיוב הלהג יהןתיושמ כויעל הירמטכתהישליופהל ט ,ימוהת תילצ הנהת,י
נסתכימע נ י ב אי והד םימקצההתיועהלםי ו סהדיולן־ב הלהג יוקהשכי הרפ ישמתבככיבסכט,י
ומד נו.ירלהלנ ת,יומד נוידהחסתיןתירליו והד םילתהךימבנויןחד,יןח ד,ישומקהםיונ תאי

בהילׁשֹהנּהתימהגבלימןהד.12 
העםיזןת,ילהליותכנגהלהתיו והד ישליומד נויוהןיוכעיבמ עהטהיבעהלמהישליוסכט,י
רפ ישוהןיבשןכי צ כהת היוקהלנהע התיהוספכהת התישליק שהא.13יומד נויו שכןל תינסבלתי
לןימשהםישו ןיטהבוירשלעצמויהלןימשהםישלו־עצמוי שיעכךיגהןליןלןימשהםישו ןיוכעי
במ עהטה,ימע איגה יטהביהלןיחרםישט פשהתהיוב הכהקכט תישבויהנחשפתיברליוסכט ם.יבמהבאי
נהשןי שבת י שסןלחי לןחכי הןרא,י תכנגהלהת;י בלהלי מתק  מ םי הו שכןל התי ו שכןל םי זו,י
ןתיונןהםיומ  צכיותנגדהתילוגמהנ ו,יוהןיהבנ יש חהי הצן םימולהליו שכןל .יגםיוהןיהגםי
"גבכתיחבכ"יה"ןדהאיחבכ"יעהזב םיןתיולהלילטהבתיוןכהא.יבמעשוישליוחלפתיוןתכ םי שי
משהםיה תהכיעליועמדויומתנשןתיהומשט חוירלפ יומזכח יהש בויןליותפ סויו והד תי

וש מהשיבמהשגי"ב הפהל ט קו"יררל יןבחנוימכרז יבד האיעליןהפ וישליופהל ט קויומהדכנ תי 12.י
וק בהץי ןש,י גבכ ןלי תכגהםי לדעת,י הרצון   :I המיניות  תולדות  פהקה,י מ שלי שלי מספכהי שןהלי
ומןהחד,יתל־ןב בי1996,יעמ י96.יגםיג הכג  היןגמבאיהכהבכטהיןספהז טהינשענ םיעליפהקהיבפ תהחי
שנשןכי "מוי רוא,י ש י ןהכ י כןהי מקהםי המכן י זוי בנהשןי לד האי וב הפהל ט קו.י עלי ומחשבוי
]וקדמו[",יג הכג  היןגמבא,ימה שנותר מאושוויץ: הארכיון והעד,יתכגהםימן ויקצ כ,יכסל נג,יתל־

 Roberto Esposito, Bios, Enaudi, Torino 2006 ;30–7ןב בי2007,יעמ י
מכרז התוישליפ גהכתילהליותכנגהלהתיבב הפהל ט קויו והד תימהדגמתיגםיבקטעיו ח דיבסכט הי 13.י
)ב מה :יןפכ םיק שהא,י שכןלי השוטר אזולאי  שליק שהאישבהיודמה התימדבכהתיעכב ת,יבסכטי
1971,י87ידקהת(.ילןחכישןזהלן י)ש  קויןהפ כ(יחהשב,יבטעהת,ישועבכ  אי) הסףיש להח(יוהןי
מחבל,יפהנ םישנ וםילחמכויב פה,יהלצל ל ימהז קויעכב תיושהטכימספכילעבכ  איבעכב תיצחוי
ןתיומשליון זהפ יו דהעיעליושהעליומבקשילשרנעיןתיותכנגהלילכדתימועץיר ההאישושלהםי

ועהלמ יוג ע.



ןהכ יש ירוא   11

בתחהםי מ מ םי מ מו,י ו והד םי רמנוגי מתנול ם,י ענ  נ םישרןלוי המתא.י ו שנוישלימשןי
פכדהקסל ישליפכט התיצ בהכ תיןהיצ בהכ התיפכט ת:יבלביוק בהץי—יבתהךיןכהא.

נעשוי שוןכהאי לפנ י עהדי הזןתי בןכהא,י ר והד םי ו שכןל םי ןתי ןפהןי תהפסי ק שהאי
לןכהא.יןתימכרז התוישליופ גהכוישליומד נוירלהליתכנגהלהתיןפשכילכןהתיבסכטהיוןחכהאי
שליק שהא,יהשועל בלול התרנגולות )1978(,14יןלג וינהסטלג תילדהכיומ  סד םישבנויןתי
ומד נו,יב חדיעםיב קהכתינהקבתיעליותדכדכהתוישליופהל ט קויו והד תיבמד נויהגעגהעי
ןמ ץי וסכט,י ג בהכי וןהטהנהמ ת.י ו והד תי וקו לוי שלי וטבע "י ל"מצבי מ תמםי ןהי תמ םי
דהלנ קכ,י"דהלק"י)ש  קויןהפ כ(,יוהןינצ גיודהכיו שאיבפהל ט קויו שכןל ת:יעסקאיבעלי
ח תהךיד בהכימזכחין כהפ יומעכוימל צהתיעליקול םיןד ש םילחלהט א,יורהלל םיבע קכיןתי
עהזכהיומשהעמםי)ספ יכ בל א(.יוןֵספויוןחכהנוישבויוהןינהןםימתק  מתיבמפעל,יהבמולרוי
ה"נלחםיןתי וקוליומזכח ־במהפגאימשתלחיבה,יבעהדהיטהעאיב  ןהשישוהןי"בשכימבשכם"י
מלחמתיופהעל".יופעכיוכב־כהבד יוגלה יב איונהןםילב איופהעל םימב ןילותעלפהתהישלי

דהלק;יבתמהנויובןויוהןימתעהככיבןמבהלנס,יהממנהיוהןי הצןילב קהכיבע אירמהנ ם.י
ע אירמהנ םיוהןיוןתכישליומצביו והד יו"טבע ",יקו לויללןיפהל ט קו,יןה,יבעצם,י
קו לויומק  מתיפהל ט קוימהגבלתימןהד.יע אירמהנ םיוהןירמעטידהגמןימהפשטתילקו לוי
 והד ת,ימע אידגםין ד ןל ישליןהטהנהמ וי והד ת,ישלי"כ בהנהתיבתהךיגלהת".15יוןהטהפ וי
ו ןיברךישבשהנוימוןהטהנהמ ויו והד תיוו סטהכ ת,ישותק  מויבתהךיכ בהנהתיזכו,ילע אי
רמהנ םין איז קהתישליממשיןליוחהץ.16ילןחכיתקהפתיוסתגלהתילןהטהפ וימצ גידהלקיבפנ י
הזהיוהפרתיבןהפאירמעטיבלת ינמנעיןתי ותהשב םיןתיופהל ט קויודמהקכט תיומהדכנ ת,י
"ומקהםיו פויבעהלם"יל"ב תימשהגע ם".ימסתבכישסהפהישליתול ךיו צ ןוימוןהטהפ ויוהןי
מלחמתיןזכח ם,ישממנוינפלטידהלקירןשכיורכתהישבויןל היבתהךיוןמבהלנס.יבהה דה ינהגעי
ללבישוהןימשמ עיבןהזנ יןשתהיומתנמנמתיוהןימסב כ:י"ו היל יתקההתיגדהלהת,יתהרנ התי

גדהלהת,יןמ ץידהלנ קכישכיבממשלתי שכןל,יןבלין רשוהיבןמצע,ילןי הדעימויקכו".י
וןלגהכ ּהתישליוסכטיבכהכוילמד ,יהוצ הנהתימהצגתיבהירע ההתישליוקו לויו והד תי
מק  םי וסכטי ןבלי ןנט ־צ הנ ת,י ןהי פהסט־צ הנ תי עמדוי מלוצ גי כחהקי ק שהאי ו"טבע ת".י
ןתי שהללי ן נהי ק שהאי שלו.י וגןהלת תי ותפ סוי הב אי וצ הנהתי של לתי ב אי עקכהנ י מכההחי
ומד נויו והד ת,ירמהבא,יןבליוהןיגםין נהיכהןויבויותגשמהתישליתקההתיגןהלויןלןיכעי
במ עהטהיבלבד.יוסכטיוהןירכהנ קוישליושחתתיותמ מהתיעלי ד ירהח,יפכ ב לג התיהונט  וי
ובלת ינשלטתישליבנ יןדםילמדהדיעצמםיב חסילןחכ ם.ירליןלויוםיחלקימוח  םיבןשכי
ום,יהק שהאימןבחאיבחכ פהתישותפתחהתוישליותכבהתיו והד תיבגלהתיו  תויןפשכ תיכקי
בגלליוגלהת;יומגעישליוקו לויעםיוכ בהנהתיהעםיורהחיורכהךיבוין נהי רהלילו התיןלןי
מגעיוכסנ .יןבלית ןהכיזויוהןיקלימד ,ירמהיןהתויבד חוישדהלקימנסוישהביהשהבילספכ,יללןי
וצלחוי)"ב  ד שיזוי התכיטהב"(,יהן אילוב איממנויןלןישוהןינהשףיעליצהננ ם.יןצליק שהא,י

השועל בלול התרנגולות,יב מה :יןפכ םיק שהא,י שכןלי1978,י90ידקהת.י 14.י
5,י  ;55–23 עמ י 1993,י 4,י וביקורת,י תיאוריה  כ בהנהת",י מתהךי "גלהתי כז־קכקהצק א,י ןמנהאי כןהי 15.י

1994,יעמ י113–132.י
 Jacob Raeder Marcus and Marc Sapperstein, The כןהי ו והד תיוןהטהנהמ תי עליוקו לוי 16.י

 Jew in the Medieval World, Hebrew Union College, New York 1999
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וב הפהל ט זצ וישליו והד ם,יופ רתםילבעל ירהחיעליבס סיוגדכתםיוב הלהג תיב ד יןחכ ם,י
ו ןינתהאישן אילותההרחיעמהיהן ־ןפשכילשנהתהיהלראיוהןין נהינהשןיןחכ התיפהל ט ת.יבשלי
ן ־נמנעהתה,יתול ךיזוין נהי דהעיהן נהימהבא;י"מוישקכויבןמצע"יוהןימע איחהכישחהכישן נהי
עהלוילד הא.יבתהצןהת היןפשכילמצהןיבע קכיןתיומצח ק,יןבלילןי התכימזו.י"וןמצע"יוהןי
ומכרז,ילביוענ  א,יהרמהיולב,יגםיוהןינסתכיבתהךיומהפעישליודבכ ם.יבמהבאישבהיוסכט םי
וןלוימדבכ םיעליומעבכישליו והד םימ"גלהתילגןהלו",ירלהמכימח  םיבכ בהנהתילן־ והד תי
לח  םיבכ בהנהתי והד ת,ימדהבכיב התכיממעבכימ  שהבילמד נו.יבובנתיותול ר םי שין זהי
ופסקו,יגכע אינסתכ,יהופסקויזהיו ןיבד הקיומקהםישבהיק שהאימצ עיכן  וישלמויהנהקבתישלי
ופכד גמויו שכןל ת.ימסתבכישוופסקויו ןיוןמצעי—יו ןין ננויןלןיןהתהי"חהכיבלבנו"י

שןהכ יזהוכימנסוילעמהדיעל ה.י
וטענוישןבקשילודג םיבןמצעהתיותבהננהתיצמהדויבסכטיחור בלבנהיו ןישעםישנ י
וסכט םיוללה,יסאלח שבתייהחור בלבנה,יוקהלנהעיו שכןל ימתח לילטפליב"ןמצע",יבמכרזי
ומבט,יבמוישנסתכיהמהסתכימאיוע איבתכבהתיולןהמ תיהבתנֵן יוכן  ויעצמם.17יופכשנהתי
ומקהבלתימת  חסתילחור בלבנהירןליעבהדוי"ן ש ת",י"ןמנהת ת"יה"ןההנגכד ת"יומצ גוי
בד האי גםי רךי בסאלח שבתיי בד האי רמהי בע נ ,י ןהלםי וצ הנ ",18י ל"נכט ב־ועלי חתכנ י  חסי
ל"קכ ןויוצמהדו"י צמהדו"י—יבמקב לי "ותבהננהתי בחור בלבנה,יוטרנ קויופכשנ תישלי
ב אי בספכהתי—ימ  צכתיפכשנהתיושהנויבע קכוימאיופכשנהתיומקהבלת.יוובדליועקכהנ י
ופכשנה התימןפשכילוב איןתיחור בלבנה רסכט ובהחא ןת עצם ו רהלת לותבהנא במצ ןהת 
ברך  מ  צכת.י ו שכןל ת  שותכבהת  וע ההכהא  הןת  עצמם  וכן  ו  תנֵן   ןת  ו שכןל ת,י
וטכןהמו  עם  ו והד ת  במד נו  וח  ם  של  וק המ ת  וכמו  ןת  שלה  ומבט  נקהדת  מפג שו 
וגלהמו בר נהנו של ומד נו הבמעבכ לח  ם בתהרו,יהוסכט עצמה והן רנ סו למסגכת של 

"סכט/מד נו"יןהי"מד נו בסכט".

עלי מצב עי על לת תי בדכךי בלבנהי חור  ןת  לתןכ  וןפשכהת,י ו עדכ  ןף  ןה  וקהש ,י עצם 
הןהל יברלל.יוד הנ םי בנהפהישליוקהלנהעיו שכןל יבשנהתיוש ש ם,י חכ גהתוישליו צ כוי
וב קהכת  םיבסכטינע םיבכהבםיב איתפ סתהיר"סכטיןההנגכד "יבנהסחי"וגליוחדש"יוצכפת ,י
ומהשפעימןדהלפסימקןסיהסכטהיהללויה הגבעות )1963(,19ילב איתפ סתהיר"סכטין ש "יןהי
מת  חסתי וב קהכתי דבכ,י שלי בסהפהי וצ הנ .20י נכט ב־ועלי תחתי מכדנ תי פןכהד תי רחת כוי

חדשהתי קהלנהע התי מבעי צהכהתי שת י שלי והפעוי וןלוי וסכט םי בשנ י רןמהכי כהןוי שןהלי באי 17.י
בתכבהתיו שכןל ת,יןבליוהןיממש ךילקכהןיןתישת יוצהכהתיוללהירמבע םישהנ םישלידחףי
לסכט םי ובהכקסי סכט י ב אי וסמה י "וקשכי במןמכהי הכןהי "קפ טל סט ־ל בכל ־ןהטהנהמ ",י

ון ש  ם",ילע ליועכוי10,יעמ י120–127.י
הסרטים הסמויים מן העיןיסהקכיצ מכמאיןתיופכשנה התילסכטיהטהעאיר ירהלאישהרנהתי בספכהי 18.י

בתהךיגבהלהתיומהשג םיוןלו,יהכןהיצ מכמא,ילע ליועכוי3,יעמ י34–42.
Hallelujah the Hills, dir.: Adolfas Mekas, USA 1963, 82 min. 19.י

ןכ ןלישהה צכימקד שיפכקישלםיבספכהילנ תהחימדהקדקישליוסכטיחור בלבנה,יהגםיוהן,ירמהי 20.י
שהחט,יכהןויבהיבע קכיופכוישליונכט ביוצ הנ ,יהכןהיןכ ןלישהה צכ,יהרגישות החדשה,יבבלי
הוןהזאיושל ש ת,יתל־ןב בי2003,יעמ י61–90,יהראישהחט,יהקולנוע הישראלי,ילע ליועכוי1, עמ י
185–196;יבהכשט  א,יפנים כשדה־קרב,ילע ליועכוי3,יעמ י102–105;יונ"לימבטי קרבה,ילע לי
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לסכטיבע קכירופכוישליונכט ביולןהמ יומקהבלי)וצ הנ (.יהןהלם,יוו מנעהתימותבהננהתי
צמהדויב צ כתהישליזהוכין נוימןפשכתיעמ דוימדהקדקתיעליוןהפאישבהיחור בלבנהימתנגדי
לנכט ביוצ הנ יןהיעליתהראיוותנגדהתיוזןת.יבמ ל םיןחכהת,יומחשבויוטמהנויבסכטי—י

רלהמכימויש שיבה,יהלןיכקימוישן איבה,יעל לוי—ינהתכתיללןיפ כהש.י
וןבחנהתיבדבכיןהפ היוחתכנ ישליוסכטיהז וה היוסגנהנ יעםיסכט י"וגליוחדש"ין נםי
מהטע ם,יןהלםילןינ תאיללמהדימוםיעלימויבעצםינסביוסכט.ידהמוישלןינ תאילסרםיןתי
זהיעלהלוי "וגליוחדש".יקכ ןוימע אי חור בלבנהירפןכהד ויעליוצ הנהתישעשה ויבסגנהאי
דההקןיבגללימוישנסתכימע נ יופכשנ םיןלןימשהםישעצםי לןהי לוגב ליןתיובנתיוסכטי
חור  נהשןיוסכט.21  והן־והןי וצ הנ ,י ונכט בי לפ כהקישלי ן ־ו רהלתילכןהתיולןו,ימעבכי
בלבנהיוהןיסכטיעליעש  תיסכטיבמד נוישו ןיעצמוי"בסכט".יבמ ל םיןחכהת,יוסכטיתהפסי
ןתיו"ן כהע"ישליומד נו,יןתי צ כתויהןתיוח  םיבוירתול ךיטכןהמט ישןחתימתהצןהת הי
ו ןיע ההכהאימסה ם.22יוע ההכהאיוהןימוישוכן  וימחפשת,יהוסכטיוהןיחק כוישליוע ההכהאי
ו שכןל ,ישלירליודבכ םישבןמצעהתיכן  תםיןנחנהי רהל םילןילכןהת.יןםירא,יחור בלבנה 
והןיסכטיעליעש  ויבתנן םישליע ההכהא,יןלןישותנן םיוללהיחל םיגםיעליועש  ויעצמו:י
וע איוצהפ  וילצ האין נויכהןו,יןהיכהןויכקי"חהכיבלבנו",יהוסכטיוהןינ ס האילותקכביברלי

זןתיןליןפשכהתישליכן  ו;ינ ס האילוב איןתיודבכ םישמוםיוע ההכהאיעשה .י
תנהעויזהין נויפכדהקסיכ ק,יהחור בלבנהימ  צכיגבהלידקיהחמקמקיב אימשמעהתילב אי
חהסכימשמעהתיהברךיוהןימןפשכילותמהדדיעםיתנן יוכן  וישליותכבהתיו שכןל ת,ילןי
רפןכהד ויןהירחת כויתחתיונכט ביוצ הנ יןלןירבח נוישליתנן יוו גדיעצמם.יחור בלבנה 
ן נה מתמהדד עם מו שנןמכ הן נה מבקש לחשהף ן זה ןמת וקבהכו מתחת לן ד ןהלהג ו.י
רכהרו  שומצ ןהת  ןלן  גלה ,י ורהל  נקבכ,י לן  שדבכ  ו ן  ו צ כו  ב סהד  ומהנחת  וןמת 

בטכןהמו,יהרתהצןו מרך,יומבט חסהם.י

ועכוי4,יעמ י323–326.ילת ןהכיו סטהכ ישליוסכטירחלקימותפתחהתיוקהלנהעיו שכןל יכןהי
נהכ תיגכץ,יסיפור מהסרטים,יוןהנ בכס טויופתהחו,יתל־ןב בי1993,יעמ י37–49.י

להי ש שי והה רהחי הןתי וקהלנהעי בתחהםי מחשבתהי עהמקי ןתי לכןהתי נ תאי זהוכי שלי ברת בתהי 21.י
וסכטי עלי ב קהכתי מע אי מןהד,י דחהסוי במסוי נמצןי לרךי דהגמןי פוי וחדש".י "וגלי סכט י עםי
הירושימה אהובתי:י" וןהמנהתיומהדכנ ת ,יבמכרןהתימהדגשהת,ין נוילהקויןלןיבחהסכיןהנ וי
שליותשהקוילופהךיעהלםיןהילבכןהיןהילשנהתהי—יהמתהךירך:יבחהסכי רהלתילרבהשיןתי פ ה.י
קלי התכי לות  ןשימורל ימןשכילושתלטיעלימעט־מזע כ"י)זהוכ,י"ו כהש מויןוהבת ",ילע לי
עלי לעמהדי קשוי הלעת םי כבוי לחמקמקהתי נהטוי זהוכי בכן הנהת,י גםי רמהי ברת בתה,י 5(.י ועכוי
רההנהת ה,יןהלםיבכהכישוד בהכיו"פשהט"ירב רהליבכן הנהתיעהמדיבסת כוילתפ סוי"מעמ קו"י
מןהדישליוקהלנהע.ינכןויןפהןיש שילקבליבזו כהתיןתידבכ היעליחור בלבנה,ילמשליןתיוטענוי
וקהכוי לב אי בןכץי שקהכוי מוי ב אי שההוי גז כוי לעשהתי ו וי בתח לתהי וצהכנ י "וכע האי לפ וי
בקהלנהע"י)דל וילמדנ ,י"כן האיעםיןהכ יזהוכ",יקשת,ילב,י1966,יעמ י163(.ידבכ םיןלוינעשהי

ל סהדיפכשנ ילסכט.
 Sander L. Gilman, “The Image of the Hysteric”, Hysteria Beyond Freud, University of 22.י

 California Press, Berkeley 1993, p. 384
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לבהשי רשוהןי ו והד םי מד נתי לחהףי כפסהדוי עלי ומג עי זהוכ(,י )ןהכ י בצלנ קי נפתחי וסכטי
חל פו,ימעשאיס גכיהשהתויה סק .יוח בהכיוןבסהכד יב איופל טּהתילב איס מנ יורהחיהונונתנהתי
ןהי וצ הנ י ונכט בי שלי ן שהשי לסצנוי ל  חסי ועשה וי מ מט תי פכשנהתי מהנעי ובהכגנ  םי
ותנגדהתילהיןלןיבמ דוישןפשכילמצהןיותנגדהתיבעצםיוש מהשיוקכנבל יבןהצכיוד מה  םי
ולןהמ .יעכעהכיוןפשכהתילד האין ד ןהלהג יממש ךיבשהט םיובן ם,ירשוצהפ םימתההדע ם,י
ב איו תכ,יל דיושע כויומחז קויןתיו"בהם".ינהרחהתוישליו דימסמנתישלןימדהבכיבסכטי

עליומצ ןהתיןלןיבסכטיעליעש  תיסכטי—ירליזןתיבתהךימצ ןהתישו ןיעצמוי"בסכט".י
ומהטבעתי נש קוי להי מחז כוי הוןדמוי וןדמו,י ןתי המנשקי מוכפסהדוי צלנ קי הכדי
רס מאישחהכיעלילח ה.ירבכיבשלבימהקדםיזוימסתמאיר יוסכטין נהיעהסקיבןהפאיופעהלוישלי
וןדםיעליוןכץיןלןיבןהפאיופעהלוישליוןכץיעליוןדם.יעםיוגעתהילמד נתיו והד םיפהגשי
צלנ קירמעטיןתירליודמה התיש הפ עהיבומשךיוסכט,יהבואידמהתהישליומלט,יןהישלימע אי
ורלןויב איומלטילב אימשויכבנה,יוחהזכתישהביהשהביעליושןלוי"לו התיןהילןילו הת".י
ןתי וסכטי בכןשי מצ בי גםי והןי בעתי בוי ןךי בד חוי והןי ש  קספ כי שלי מומחזוי וצ טהטי
ושןלויוק המ ת.יגםיבוהפעתוירבד חו,יושןלוי"לו התיןהילןילו הת"ימגד כויןתיוסכטי

רח פהשיןחכיתשהבו.י
בסכטיעליעש  תיסכטיבמד נתיו והד ם,יושןלויעליוצ הנהתין נוינשןלתיהן נוינענ תי
בןמצעהתיועל לויןלןיבןמצעהתיתנן יוכן  ו.יעםיזןת,יתנן יכן  ויןהיובנויןלוינמצן םי
תמ דיבתהךימסגכתיושןלוי"לו התיןהילןילו הת",ישרןאין נוישןלוישלינס ךימלנרהל ישןמהי
הומצ ןהתיומהסכ תיונח להילהיןרזבויןלןישןלויפהל ט תיומעמ דויןתיופהל ט קויו והד תי
רשקהעויבו שכדהת:יבלו הת.23יועמדוירזהישלישןלתיוו שכדהתי—ילו התיןהילןילו התי—י
הו ןימשמשתירמסגכתילצהכהתיוש חי הב ויןתיושןלהתיעליוצ הנהת,י מנ וי מר לויבתהרוי
שמהמח יופדגהג ויומהפ ע םיבומשךיוסכטימבקש םילבןכ:יפס רהןנל זו,יוהמהכ,יןל מהתי
הןובו.יבעהדימוישמרּהנוי”voice over“י)רןא,י"וקהליומרסו"יהלןי"וקהליומספכ"(יממש ךי
לשןהלישןלהת,ימתחההכילנה,יוצהפ ם,ישושןלויבדבכיוןמתיוקהלנהע תיו ןיבעצםיועכוי
עלין ־וןפשכהתישליןמתיזהילותק  םיבתהךימעכרתין ד ןהלהג ת,יתכבהת תיהממסד תירמהי
וצ הנהת,ישנ רסוילעצמויןתיוקהלנהע.24ימרןאיגםישוחש פויומתמדתישלימנגנהאיו  צהכישלי
וסכטין נויעסהקויב"חש פתיוןשל ו"י)שוכ ירבכיובנהיבשהטיוכןשהאי—יזויסכט(.יושהט םי

ןהכ יש ירוא,יהישרדות: תפיסת המוות בין מלחמות העולם בארץ ישראל ובאיטליה,יכסל נג,יתל־ 23.י
ןב בי2007,יעמ י235–236.

ברלל,י תכבהתי המבקכ י קהלנהע,י מבקכ י שמשמ ע םי רמ ווי לןהתוי וסבכי רןאי ש שי דהמוי 24.י
צ פכ,י בנ י "ןנהש ".י ןהי "פשהט",י רזוי דבכי ש שי רן להי ןנהש ",י פשהטי ש"סכטי שכןל י ו וי
העליוקהלנהעיו שכןל י 120ידקהת(י 2007,י )ב מה :י הסףיס דכ,י שכןלי בופורי בד הנהיעליוסכטי
ברלל,ימבטןיןתיורמ וויוזןת,יןךיוהןיצהדקיברךישובע ויורכהרויב צ כתיסכטישוהןיגםי
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ הכןהי מהסכ ת,י בע וי ו ןי "ןנהש "י הגםי " שכןל "י
ShArt.jhtml?itemNo=958219.יןהל ילןילרךיוהןיר ההא,יןךימבח נוימהסכ תיובע וין ננויברךי
שבופוריוהןיסכטי" שכןל "יהלןי"ןנהש "יןלןיברךישלו התי" שכןל "ינתפסירשהנוימ"ןנהש ".י
הורחשתהי מוסכט ם,י נעלםי ן נהי ו"ןנהש "י ומהסכי לב אי ו" שכןל ת"י ומהסכ התי ב אי ופעכי
מהפ עויבדמהתיןהתםיוסבכ םיעליומצביו שכןל יוחכ גיופהתח םיסכט םירמהיגבעה 24 אינה 

עונה )ב מה :יתהכהלדיד ק נסהא,י שכןלי1955,י101ידקהת(יןהיבופור.
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שלימס להתיו"דהל "יהשליומצלמהתיןראיחהשפ םיןתיןמצע יו  צהכיוקהלנהע  םיהמןתגכ םי
שהביהשהביןתיוןשל ו,יןךיוםיעהש םי התכימרךי—יוםימפנ םיןתיתשהמתילביוצהפ םילןי
כקילמנגנהאיו  צהכיןלןיגםיןלימוישחבה ימןחהכ יו  צהכ,יןלימוישמהפ עיבלןיוכףיןבלי
ן אילהיקהלימשלהיהברליזןתיוהןיעהמדיבבס סירליוקהלהת:יפעהלתוישליומד נו.יבזמאיר נהאי
ומד נו,ירנ סתםישלי והד םילתהרוינעשתוילןחתימפעהלהתיו  צהכישלו,יהתול ךיזוימהצגי
בסכטירתול ךיטכןהמט .יצהכתיומבעיומקהטעתישליוסכטיבממדיוהה זהןל יהבפסקהליקשהכוי
בחת כויזהילכן  וישן ננויחסהמויעלי ד יתול ךיו  צהכישליומד נו.ימטבעיודבכ םימדהבכי

בפכדהקס,יןה,ילרליו התכ,יבמוישןפשכילכןהתיבובלחהת,יבסדק םישבתהךיותול ך.י
לממרכ  דהרא  צלנ ק  מק ם  שם  ונגב,י שממת  ןל  וסכט  עהבכ  הוחהף  ו ם  מתמהנהת 
ל מהנדו.יבמדבכ והן פהגש ןת חבכה־ כ בה מזכח  )ןבכום ופנכ(,יוחבהש רהבע קהלהנ ןל .ילן 
בכהכ ןם ומשמעהת ו"עדת ת"ישל ושםי"מזכח "ימתק  מת רןא במהבא ומקהבל,ירלהמכ בןהתה 
מהבא שבה ק שהא מתןכ מזכח המעכב רד נמ קו  והד ת  שכןל ת,ישרא ומזכח הומעכב בחור 
בלבנה ום ומזכח הומעכב של וסכט ם,יחלק מא וד נמ קו וקהלהנ ןל ת של עהלם וקהלנהע.י
ועהלם,י ןת  ומעכב  כהןו  שבום  בןהפנ ם  וקשהכ  מרש כ  והן  מטבעה,י וקהלנהע,י
של  בותפתחהתו  הטרנ ת  ן נט מ ת  בדכך  קשהכו  וקהלנהע ת  שוטרנהלהג ו  מקכו  זו  הן א 
וןהפט קו וצבן ת ומעכב ת.25 רפ  שןפשכ לכןהת בסכט לבנוןישלישמהל קימעהז,יוובדלי
ב איורההנתישליותהתחיהב איוצלבישליומצלמויוהןידקיהלשנ וםימשהתףיוקשכיב איכן  וי
לשל טו.26ירןשכיצלנ קימב טיןליומדבכיבחהםיו הםיוהןיכהןויטנקיומרההאיןל היתהתח,י
מסב כו:י ורתהב תי בעהדי דנקהכט(י )רכ סט ןאי ן שוי דמהתי ןחכי כהדףי הצלנ קי נעלם,י וטנקי
"זהיפןטוימהכגנו".יומעמדישליופןטוימהכגנויבתהךיסכטיומעכעכיעליוןפשכהתילובד לי
ומצ ןהתי מהשג י שלי קכ סתםי למכהתי המבלבל.27י משחק י מעמדי והןי לןשל וי מצ ןהתי ב אי
הוןשל ו,יוהפעתוישליון שויהומכדףיןחכ וי הצכ םיןתיןחדיוכצפ םיוחשהב םיבסכט.י
סק י מגלש י עלי ונ צבי צלנ קי למכןוי העצבי כחמ םי מתמלןי הוצהפוי ללב,י נהגעתי ומהז קוי
במהכדיגבעוימדבכ תימסהלעת.יופ גהכויבורכחיעש כויהמדה קתי התכימופכשנהתיוןלגהכ תי
מוישוסכטי ןתי מדג מוי ו ןי ןבלי הר ה"ב(,י וןדם"י "זוי וצ הנהת",י )"זהי לוי לוענ קי שנ תאי
מצל חילעשהתי—יל  צכיכגע םירןלו,יןבחהתיפהלחהתישליכגשיהתהבנוישן נאימ  צכהתיפןתהסי
ןהיפ כהשיןלגהכ י צ בימשהםישואינקטעהתיללןיומשך.יתנהעתוישליון שויבמדבכימכו בו,י
הומקהםיוכןשהאישןל היו ןיוהלרתיוהןירפכיעכב יחכב.יבס הםיוכצףיו ןיעהמדתיעליגדכי
שליןבא,יעליכןשיוגבעויומסהתתתיבצהכתיפנ ם.יצלנ קיעהמדימנגד,יוגבעוימתפהצצת,יהגלי
וודףיהוןבקיןהפףיןהתה.יזהוכימעלוירןאיבןהכחיבלת יצפה יןתישןלתימהסכ התהישליומבט.י

 Paulo Virilio, War and Cinema: The Logistics of Perception, Verso, London 1989, 25.י
pp. 59-65

לבנון,יב מה :ישמהל קימעהז,י שכןלי2009,י92ידקהת.י 26.י
מבח נויזהיצהדקיז ןקיכנס  כ,יומעמ דיןתיוקהלנהעיעליומתחישב איוותעכבהתישליו הצכיהב אי 27.י
זהילובדליב איד מה י ז  לידלזיוהפרתיועמדוי ופעהלויומרןנ תיומתעדתישליומצלמו;יןצלי
 Jacques Rancière, Film Fables, Berg, Oxford 2006, p. 107; הכןהי וזמא,י ותנהעוילד מה י
 David Martin Jones, Deleuze, Cinema and National Identity, Edinburgh University Press,

 Edinburgh 2006, pp. 22-32
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ורפכיוחכביוהןיודבכישומצלמוי רהלוילקלהטי—יןבלי חדיעםיזןתיוהןיודבכישלןינ תאי
לכןהתה.יגליוודף,יועכפליומןהבקי—יןלויוםיותנן םישליומבטישן נהי רהלילכןהתיןתי

ופנ םיוגלהמהתיבנהף.28 
הלמזכח י לצלנ קי וסכטי עהבכי ול לו"י בןהתהי "עהדי ומהד עוי ק שהכי רתהב תי לןחכי
ולבהש םיטהקס דהילבאיה השב םימסב בילמדהכו,ירפ ישוםיעת ד םילשבתיסב ביומדהכויגםי
בסהףיוסכט.ימזכח ישתה ימןהד,יצלנ קימעטיפחהת,יהלפנ ישמזכח ימק ןיוהןימסב כילצלנ ק:י
"ןנ יג ל ת יןתיודבכיוןמ ת ".י"שתהקיכגע,יחת רתיחכן",ינהבחיצלנ ק,יה"וקהליומרסו"י
נשמעישהב:י"ושןלהתיוטהבהתימצטכפהתיןחתילןחת.ימ ישן בדישןלויבחהשך,ישלןי תפלןי
ןםיתחסכילהיתשהבוילןהכיו הם.יבןמתימזלישןנחנהיבקהלנהעיהןפשכילומצ ןיורהל,יצכ ךיכקי
לו זוכישורהלי  שןכימסהדכ".יהןזיוהןילהחש:י"ופכשיעליוסהסיעהבכיבר רכיתל־ןב ב ת",י
ממצ ן ם.י ןנחנהי כהצ ם.י שןנחנהי מוי זוי שןמתי ו ח די ודבכי בלהף.י "ורהלי ןהמכ:י המזכח י
ןנחנהיעהש םיןתיורהלי]הצלנ קיבכקע:י זויקצתימעהדדיןהת  [,יןנחנהיממצ ן םיןתיורהל,יןתי
וסדכיבעהלם,יןתיורהל...יןנ יעהשויורהל.יןנ יעהשויןתיוןמת.יןנ יעהשויןתיוןלהו ם,יןםי
ןנ יכהצו,יןנ יבןהפאיפכט ילןיכהצו...יןםיןנ יכהצוירןאיבמקהםיוזויקמויע כישלמוי]צלנ קי
שהןל:י ע כ? [,יע כיעםיורהל.יןנש ם".י"וקהליומרסו"יןהמכ:י"רליעכבילפנ יוש נויסהפכ םי
ןתירליושןלהתיהןזיןנחנהי הדע םין ךיעבכיעל נהיול לו.יןהיבמ ל םיןחכהת",יהמזכח :י"ןתוי
תג דיןקשאי ו ויע כירעת".ירעתיוםימסתבר םיברבל יומ קכהפהנ םיהוהלר םיןלימןחהכ י

ומצלמו.יןקשא.
וסצנוי—ישו ןיןחתיועקכהנ התיבסכטי—ימת  חסתיןלימנגנהאיו  צהכ.ישנ יש רהכ םי
 השב ם,יבמהחםיעהלויכע האי—יהונוי שיסכט.יןבליושןלויוחשהבויו ןיושןלויעליטבעהי
שליומנגנהאיעצמה,יהן איזוימקכוישדבכ הישלימזכח ינגהע םיבו בכ ס.יושןלויו ןיןםיןראי
ברהחוישליוןמנהתילבכהןיעהלם,יןהישמןיו ןימהרתבתיעלי ד יותנן ם,יעלי ד יומצ ןהת,י
הרהחוי—יבמקכויוטהביב התכי—י רהלילוג עיכקיעדיחש פתהישלימנגנהאי  צהכיוןשל ו,יבל י
שו ןימסהגלתיבעצםילהמכידבכיעליומנגנהאיעצמה.ילרןהכו,יושןלוימהגבלתילענ  אירהחוי
ו צ כת ישליוןמנהת,יןבליומשךיוסכטימכןוישוןפשכהתיל צהכיתלה ויקהדםירהליבןפשכהתי
לכןהתי—יהוכן  ויעצמוירבכילרהדויבתהךיתנן יוש חישליתכבהתיומד נו.יוןפשכהתילכןהתי
דכךיתכבהתיומד נוימדהמוילמוישכהן םידכךיחהכיבלבנו.יוע כישו הצכ םימק מ םינחכבתי
רשתהשב ו,יושחקנ ם,יקמ םיעל וילשכפּו,יהמוישנשןכיבסהףיוהןיע כי"ןמ ת ת"ישנבכןוי
לןיעלי ד יוקהלנהעיןלןיעלי ד יומד נו,ישו ןיזהישןהמכתי ו ויהודבכינו וי—יגםיוע כ,יגםי
וקהלנהעיעצמה.29ידבכ הישלי"וקהליומרסו"ימצב ע םיעלימנגנהאיופעהלויוןמ ת ישליוסכט.י

ן ־וןפשכהתילו  ש כימבטיןליופנ םיוגלהמהתיבנהףיקשהכויבורכחיבממדיומהסכ ישליוןפשכהתי 28.י
 Emmanuel Levinas, God, Death, and Time, Stanfordלכןהת.יעליוממדיוןת ישליופנ םיכןהי
University Press, Stanford 2000, pp. 106-107,יהראיג הד תיבןטלכ,י"ןדהןכדיסע ד,יעמנהןלי

לה נסיהותב עויוןת ת",יתכגהםידפנויכז,ימטעם,י10,י2007,יעמ י146–166.
בסדכיודבכ םיו שכןל ,יורספ םישומד נוימפכ שוילתעש  תיוקהלנהעינתפס םירמתתיחסד,י 29.י
ןךין איס בוילןילכןהתיןתיון נטכסיומהבוקישליומד נויב צ כתהישליקהלנהעילןהמ ,ירפ י
מלו התי כחהקהתי שס בהת וי תמ רוי בתעש  ו,י ו מ םי ןכהרתי וממסד תי מותמ רוי שמסתבכי

רלרל התיבלבד,יהכןהיגכהס,יהסרט העברי,ילע ליועכוי7,יעמ י240-238.
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וסכטין נהי רהלילוכןהתיןתיוע ההכהא,יןבליוהןי רהלילשןהלישןלהתיעלימוישלןיכהן ם:י
"לפ יושןלהתי הדע םין ךיעבכיעל נהיול לו".יושןלויןהל ינכן תיפשהטו,יןבלילמעשוי
ו ןימסהברת,יהןחכ יורהליו ןינהגעתילל לויהלמוישלןינ תאילכןהת.יןהל ין איח דהשיגדהלי
בטענוישודכךיו ח דוילדעתימשוהיעלימוישלןיכהן םיו ןיבןמצעהתישןלו,יןבליובע וי
ן ךינ תאילוכןהתישןלויעליןהדהתיוכן  וינשןכתיבע ויקהלנהע תיעקכהנ תישחור בלבנה 

מתמהדדיִןתו.י
שגםי מעכבהנ י ןתכי תהמכק א,י שע צבי גןלי וצ להמ םי ןתכי ןלי וסכטי עהבכי מרןאי
ופעםי לכןהת.י שלנהי ן ־ו רהלתי ןתי ןלןי ממ לן,י וחשהפוי וןשל ו,י ןתי חהשףי ן נהי והןי
שלי מלן י בןמצעהתי ה השב הי ומדבכי ןתי כהן םי ןנהי שבוי בדכךי מתמקדתי וכן  וי שןלתי
נכט ב,י לרד י מתלרדי ן נהי וס פהכי ןרזכ ת.י ןל מהתי כהה  י קהלהנ ןל  םי הנכט ב םי ד מה  םי
הןנחנהינשןכ םיעםימעכךיפסט ש ישלידמה התיהס פהכ םיונע םיבסֵפכוישליותכבהתיוצ הנ ת,י
למשליעכב םישמבקש םילקבל,יהלהיפעםיןחת,יןתיתפק דיוטהב ם,יהסהפםילש כי"ןלי בנוי
וגל ל"יהלכקהדיוהכו.ירמהיומצ ןהת,יוסכטיוהלךיהמתדכדכילןל מהתיגזענ ת.יופכגמנטכ התי
משמעהת.י שלי חדשי כהבדי נהצכי בעתי בוי ןךי למצ ןהת,י ודֹהמּהתי ןתי מכסקהתי הותזז ת התי
הולויצהעקיבן מוי"קןט"יןךימהמתיב ד י ון נד ןנ םיבן םילעכהףיןתיכןשהישלימזכח ,י
ון נד ןנ ם.יכצףישליתמהנהת,ימסהגיוכצפ םיומהל ר םיבמעכבהנ םילכגעישליוצלו,יעהבכיןלי
צלנ קיולבהשיחל פויהמנ חיזכיעליקבכהישלימזכח יבעכפליהלהחש:י"מויןנ יןעשויבלעד ך?י
]ח תהךיןליושחקנ םיומגלמ םין נד ןנ םיבופסקתיצוכ  ם,יהבוםימזכח יעצמה[;ין פוירלימוי
שו וירןא?ין פו?ילןאיולרהירליופכח ם?י]ח תהךיןליבנהתיוקבכטיומ  שכהתיןתיגכב הנ ואי
בן ־נהחהתימהפגנת[;ילןא?ילןא?ילןא?יובטחתישתשלחיל יגלה התימרלימקהם,יובטחת.י]ח תהךי
ןלישחקנ םינהספ םיבןתכיוצ להמ ם,יזהוכימב טיןליתהךיומצלמו[;יובטחתישת קחיןהת י
ןתך,ימזכח .יערש היושןכתיןהת ילבדיהןנ ילןי הדעימוילעשהת.ירליושחקנ םיהופהעל םי
הופכהז קטהכ םיהומצלמהת.ימוילעשהת,ימזכח ,ימוילעשהת?יערש היןנ ינשןכת ילבד יהן אי
ל יעםימ ילשתהתיהרלי הםיןנ יוהלךילדהןכילכןהתיןםי שימרתביממך,יהן א.יובטחתישתשלחי
ל יגלה התי פהתימרלימקהם.י]בכקעיצ להםיןקכן ־לרןהכוישליוותכחשה התיעליוסט,יח תהךי
)ןכ קילב ן([.יובטחתישת קחי הלגהפתהישליושכ ףי לדמהתיוג בהכי וכע י)שמהל קיקכןהס(י
גםיןהת יןםיןנ יןו ויבסדכ,יןזיונויןנ יבסדכי]שקימרסויןתיומצלמו,יפסיןהכיחהדכידכךי
]חזכוילג בהכי וכע ,ישמתיגםי וחהכ[,יןזיונויןנ יבסדכ,יהן פויןתו?ימזכח ,ימוילעשהת?י
ענ  נ :י"מויופכהדהקטי ע נ היפקהחהת[".יעליכקעיתמהנתיומההתינשמעיקהליןחכ,י והןיןבלי
שליחהכיבלבנו?".יזהוכיממש ך:י"לןי רהלי התכ",יהוקהליבשלה:י"נה...יןתויבתהךיחהכיבלבנו,י
פכהדהקטישליחהכיבלבנו".יבכקעיע נ היומתהתישליקכןהסימהפ עוידמהתיון שוישנכןתוי
קהדםילרא,יבהרו,יון פהכימכהחיעליפנ ו.י דימהנחתיעלירתפו,יהזהוכישהןל:י"למויןתיבהרו?";י
"C’est trop drollי]זויממשימשעשע[",יו ןיעהנו.יומצלמויחהזכתיןליוקבכ.ימזכח יעהלוי
לגמהכי כהצוי לןי ןתוי ןםי "צלנ ק,י ון שו:י עםי מתכחקי מהדגשי הבפלסטהי ומצבוי מןחהכ י
רמהנ ,יתעשויןתיורהליבש טו.ילןיחשהבימו,יןבליבש טו.יתב ןימהמחוילוהמהכ,ימהמחוי
לפס רהןנל זו,ימהמחוילןובויהמהמחוילןל מהת.יר יןלויןכבעתיו סהדהתישעל וםיבנה וי
זהוכ,י ]ומהנהלהגירהלהימודודיבושו ויבפלסטהישלי וש טו.יוש טוישליוקהלנהע.יוש טוי
צלנ קי ב נת  םי בחהכהתי פהת".י בחהכהת,י וכבוי בחהכהת,י התב ןי וש טו [.י ִודוהד:י וש טו,י
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וגהה  וי עלי ממלרת י זכי זהוכימשל ךי הנהפל.י תהוו,י מסתהבבי מזכח י פעמ  ם.י במזכח י  הכוי
הנהתאיןתי דהילן שו,יהומצלמויעהבכתיןליוכן הנהתיוסהקכט  םישליזהוכ:ירהלאיכהצהתילו התי

שחקנ הת,ילותפכסם,ילו הת;ירהלאיקהכסהתיבחק כו.
ן ־ןפשכילוב איןתיוכצףיוזוירפשהטה.יקשוילהמכישמוישמתכחשיוהןיעל לויכצ פו.י
וח בהכיב איוקהלילתמהנויקהכס.ימהנהלהגיוגעגהעישליזהוכיוהןיודוהדישליקל שןהתיתכבהת התי
ןבליגםישליות  חסה התין נטכטקסטהןל הת.יןפשכיןהל ילחשהדיבזהוכישוהןין נהימר כיןתי
פ ןכבכג,יןבליעמהסיק נא,ישרתביעםיזהוכיןתיותסכ ט,יבההדן ישהמעיןתיושןלוי"לןא",י
ומהפנ תיןלימזכח ,ימתהךיז קוימשחק תילשןלוי"לןא"יבס פהכהישליפ ןכבכגיונהשןישםיזו,י
שןלוישותשהבויעל ויו ן:י"ןליומזכח".30יוכצףיוהה זהןל יחהדכיןתיושרבויוטקסטהןל תי
המג עיןלישןלתיובס ס:ימוהיופכהדהקט?יזהוכין נהיעהנויעליושןלוי"לןא?",יןבליותשהבוי
מחהץילפכ  םינשמעתיסב כו:י"ןתויבתהךיחהכיבלבנו,יפכהדהקטישליחהכיבלבנו".יושןלו,י
ומנהסחתיבמהנח םימסחכ  ם,ימחז כוילתהדעויןתיוממדיורלרל ישליוסכט;יןחכ יורהל,י
תול ךיוופקוימ  צכי"משוה",יןהתהיפכהדהקטישנזרכיבשןלו.ילרןהכו,יותשהבוישושהןלי
מספקילקהחוימןהתהיתחהם,יןבלילמעשויו ןימהפשטתילמד יהלןיבכהכימויפשכיודבכילו התי
הותשהבוי ושןלוי ח בהכי בלבנו".י "חהכי עלי ד י ומ הצכי ודבכי מוי ןהי בלבנו"י חהכי "בתהךי
ומהסכ ־ וממדי שלי ןפשכהתהי ןתי פהכםי "וכע"י הדמהתי "וטהב"י דמהתי שלי ומההתי לתמהנתי
כקי חהדכי שדכרהי שק,י מרהסוי כן  וי ןפכןטי עםי רלהמכי בלבנו,י חהכי בתהךי בסכט.י תכבהת י
ןהכיוחהכךיןתיופ לם,ין ־ןפשכילכןהתיתמהנו.ין ־וןפשכהתילכןהתיבנקהדויזהינקשכתיןלי
ותו  וימוהיבןמתיופכהדהקט.יוח בהכיב איר סה יומצלמויהב איושןלוימֵפכיןתימעטיוכצףי
כצהפוישלי בותפתחהתי תלה וי ס פהכי לספכי במ דוישבויוןפשכהתי זה.י לנקהדוי עדי שנבנוי
ס פהכישוצהפוימזוויןתימשמעהתהי)רפ ישוכצףיב איומההתילב איקהםיומד נוימסהמאיבסכטי
גבעה 24 אינה עונה(,יקט עויזהימדג מויןתירהחויוממשמעישליותכבהתיהלמעשוימעמ דוי

ןתיוצהפוירחלקימפכהדהקטיפגהםיבמוהתה.י
ומ מט התישבמהתהישלימזכח ינשבכת;יופתכהאישלה,ילפנהתי)בל הה יודוהדיופלסטה(י
ןליעקכהנהתיוש טו,ין נהימצ גיעצמהירכצ נ .יוכצףיוהה זהןל יעצמהיוהןיודגמוישליוש טוי
בפעהלו:י שיבחהכו,י שיןל מהת,י שיפס רהןנל זו,יהןהל י שיגםיןובו.יבעצםי שיקהלנהע,י
ןבליזוהיקהלנהעיש רהלילנהעיכקיבתהךיוד מה  םישליותכבהת,יבתהךיוקל שןהתישלו,ירמעטי
הבדכךי בןגכס ב התי מגהלםי הוהןי עצמו,י ושןלוי ןלי מעבכי והןי שמתכחשי מוי בע ההכהא.י
משעשעתיב ד יזהוכירשוהןיפהעליעליפ יוש טויהעהכךימבחנ יבדילבחהכהתי פהת.יוכן הנהתי
ןתי ושןלהתי בןמצעהתי וחהשפהתי ןרזכ התי סהקכט התי חק כהתי וםי ובדי למבחנ י וקהדמ םי
ן ־ובו כהתישליומהנח םישבוםימשתמשהתיונשןלהת;ילמעשוילןיק  םידבכימעבכילכצהנאי
וסתמ י"לו התיבסכט".31יוחק כויוסהקכט תישליזהוכ,יומתמקדתיבממדיוהה זהןל ,ימב ןוי

כןהימ"זיפ ןכבכג,י"לןא",יכתבים,ידב כ,יתל־ןב בי1957,יעמ י126–131.יעדירמויופנ  וימן כהפוי 30.י
למזכחיו  תויעקכהנ תיבכןש תיוצ הנהתיןפשכילכןהתיבכהמאיוןהטהב הגכפ ישלישלמויצמח,י

שנה ראשונה,יעםיעהבד,יתל־ןב ביתש "ב,יעמ י58–59.י
מכב תיופכשנ םיעהמד םיבוקשכיזו,יהבצדק,יעליווצגויוגלה וישליוןל מהתישליזהוכיעצמהי 31.י
העליז קתוילןל מהתישליומד נו,יהכןה,ילמשל,ישהחט,יהקולנוע הישראלי,ילע ליועכוי1,יעמ י

195-194.י
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ןהתהילכןהתישוהןין נהי רהלילכןהת,ישוכן  וישלהיו ןיפכהדהקטישליחהכיבלבנו.יוג שהשי
ונהןשיןחכין זהיןמתיוהןיב טה ישלין ־ו רהלתילכןהת,יהרןאינקשכתין ־ רהלתיזהיןליןהכי
וזכקהכ ם.י בןהכי בסכט",י "לו התי שכהצהתי ומכהן  נהתי חהשקהתי שבהי ומדהמ  אי וזכקהכ םי
וחק כויומ להל תיהוכצףיוצ להמ ישליונעכהתיומּהָברֹהתימעהככ םין ־נהחהתי—יןהל יוכגשי

וןהתנט יו ח דישןפשכ יבסכטישענ  נהיעש  תיסכטיבמד נוין ד ןהלהג ת:י

זהוכ:ין ךיו  תימשחקתיןתיזו?י
בלהנד נ תיבעלתימבטןימזכחין כהפ יקל:יו  ת ימשחקתין שויןמ צויבעלתיכצהאירב כי

לטהבתיומהלדת.

רמעטירמהיומחשוישליוצדיוגכהטסק ישליון הה ,יוסכטיעהבכיל כ דתוישליד ההוי)שהש קי
שנ (ימומטהסיהלתנהעתויב איומצלמהתי—יופכסהםישומכהן  נהתימחפשהת,יוכצףיוהה זהןל ־
ס הט ,יופסקהל,ישוהןיג בהבישלידבכ ואי—יהמהב לישהביןליומדבכ,יןלימבחנ יבדישנכן םי
רמהיוגכסויועבכ תיוכןשהנוישלי"שלביוןהד שנ ם"יבתהרנ תי"רהרבינהלד".יוטקסט םיןמנםי
רהלל םיגםיקטע םימ צ כהת הישליש  קספ כ,יןבליכהבםיטקסט םיצ הנ  ם.יומבחנ םינפתח םי
ב"תחזקנו"י)"תעש יןתיזויסקס ינהכן",ידהכשיזהוכ(יהבטקסט םיןחכ ם,יהבוםירומיאו ויוליה 
ה"עלינוכהתיבבל",יהמסת  מ םיבקטעימתהךימג לתיועצמןהתיומדהקלםיבפ ישת יבחהכהת,י

וןחתיעליבמויהושנ  ויעליסהס:י

ומד נוי חזהאי והגוי שלי קכ ןתהי לקהלי וצ הנ י וקהנגכסי נתרנסי )1897(י תכנ"זי בשנתי
ו והד תית ןהדהכיוכצליהורכ זיעליזרהתיועםיו והד ילתקהמוילןהמ תיבןכצה.יזרהתיזהי
והרכויבוצוכתיבלפהכימ הםיב יבנהבמבכי1917יהןהשכויבמנדטימטעםיחבכיולןהמ ם,י
ןכץ־ לב אי ו והד י ועםי שב אי וו סטהכ י לקשכי ב א־לןהמ י תהקףי במ החדי נתאי ןשכי

 שכןליהלזרהתיועםיו והד ילוק םימחדשיןתיב תהיולןהמ .י

וש מהשיבטקסט םיוללה,יהב  חהדיבמהבןוימתהךימג לתיועצמןהת,יוהןיפןכהד ,ירמהבא,יןבלי
לפנ יומעבכיןליומשפטיעלי"ושהןוישנתחהללוי בד הקי נקטעי בהי התכימרך.יוצ טהטי  שי
ב אי וןהטהמט י וק שהכי שלי רופכוי לותפכשי עשה י הודבכי וןחכהא",י בזמאי עםי שכןלי עלי
שהןוילתקהמו,ירלהמכירופכוי"חתכנ ת";יןהלםימעבכילזןת,יוקט עויהוושתקוימסמנהתי
ןתיחס מתיןפשכהתיוכן  ויןלימעבכילגבהלהתיוב תיולןהמ ישוהקם.יזהוכיעהמדירןאיעלי
וקל שןויומקהבלתיבתכבהתיו שכןל תילןחכימשפטין  רמאילפ ויןפשכילדעתיןתיוחהכבאי
הוןסהאי—ילכןהתיןהתםי—יבןמצעהתיוק שהכיב איושהןוילתקהמו.יבד הקימאיודבכיוזויזהוכי

נמנע,יהוהןימצ גיןתישב כתהיבחלקהיוןחכהאישליוסכט.32  
וסצנהתישבואימהפ ע םימהמח םיל"ש טת"יוקהלנהעיבומשךיוסכטידהכשהתיד האינפכד.י
זהוכ,יבקהלהיו"מרסו",ימרנויןתידבכ וםי"ש עהכ םיבתהלדהתיוקהלנהעישלנה",יה שילכןהתי

עליוקשכיב אי ד עתיושהןויהב איומד נוירתקהמויבנה יסכטהישליןהכ יס האיעלימשפטין  רמא,י 32.י
הספציאליסטי) שכןל־צכפתי1999,י128ידקהת(,יהרך,ירמהבא,יגםיספכוישליחנויןכנדט,יאייכמן 

בירושלים: דו"ח על הבנאליות של הרוע,יתכגהםיןכ ויןהכ ןל,יבבל,יתל־ןב בי2000 )1963(.
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בוםיררליונכןויד הנ םיבסמ הט קוישליוקהלנהעיובהחנ םיןתיןפשכהתיוובעויוקהלנהע תי
בעבכ ת.33יסצנהתיןלוימהכרבהתימןהדיהגדהשהתיות  חסה התילתכבהתיו שכןל ת.יותמהנהתישלי
דאיבאיןמהץ,יומהמחוילפס רהןנל זו,יומדבכיתהךישוהןיןהרליללןימעצהכ ם,יואיבלת ינשרחהת,י
הוש עהכיבוהמהכישמעב כיש  קויןהפ כיונז כ יוהןיש עהכימצמככ.יור תוימתנולתיבןהה כוי
שליתנהעתינהעכ,יגהעויבצחהקיבעהדיון שיו השביעליובמוימעהנויהזהעקימרןב.יושןלויעלי
והמהכיהןל מהתיהעליט ביו חס םיב איוצהפויהב איוסהבליו ןישןלויעמהקו,יהרךיגםיושןלוי
ועהלוימאיוד האיבןובו,יומסת  םיבפצצויומעל מויןתיוןהוב םיהמהב לויןליוד האיבוהמהכי
שליוטחתיעהגהתיקצפתירב טה ישלימלחמו:י"מלחמויזוילןיצחהק",יןהמכיזהוכ;י"מלחמויו ןי
ענ  אישליוסרמ םיהופכתיוסרמ ם"י—יהוכצףיוצ להמ ימכןויזהגהתישליתלמ ד םילהבש יטהגהתי
ומהכח םיעהגהתיקכםיוןחדיעליושנ יבחהשנ התימהפגנת.יבנקהדויזהירבכימהבאילצהפוישוסכטי
ן נהיסכטיעלימלחמויבמהבאיומקהבליןלןיסכטיעלין ךיסכט םימ  צג םימלחמו.יהרמהבא,יזהיגםי
מלחמתהישליוסכטיבצהפו,יומתנולתיבןמצעהתימוישקהשכיב נ ום,ירלהמכיבןמצעהתימעכרתי

ווסרמ םיב איוקהלנהעילב איוצהפו,ישוסכטין נהימפס קילופכ.י
הלןל מהתימס  מתיןתיחלקםישליומהמח םיבסכט.ימזכח ,ירבמן ,י ודהגמןילןובוי
מתדכךיגהכ לויבחל פוימגהחרתימעט:י"ןתוילןיסתםיוהכס,יזוימצ קילךימבפנ ם,יזויותח לי
עםיומשפחוישלך...יומשפחוילןיוב נויןהתך,יוחבכוילןיוב נויןהתך,יוו סטהכ וילןי
מב נויןהתך,יןתוימהרכחילוכהס".יוגהכ לויקהטעתיןתימזכח יבןל מהתיומהפנ תיקהדםירהלי
רלפ ימזכח יעצמהיהלןחכימראירלפ יןתכיוצ להמ םירהלה,יעדישלבסהףיו ןימעלויןהתהיבןשי
החהטפתיןתיון שו.יוכצףימסת  םיבותעלסהת:יוגהכ לויחהשפתיחזוישע כי"רשליגהכ לו"י
מתחתילתחפהשתיהוסצנוינחתרתיבד הקירשון שוימהשרתיןתיומסרוימעליפנ יוגהכ לו.י
ןרא,י"מלחמויזוילןיצחהק",יןבליוספקטקלישליוןל מהתימשעשעיבמ החד,יבע קכימשהםי
שלןיזהיבלבדישן ננהימ מט יןלןישוהןיןףיןנט ־מ מט יה שיבהירד ילפכקיןתיווטענוישלי

כגשהתי"והלמ ם".34 
וות  חסהתילסכטיקינג קונג )1933(יגלה ו.35יעל לתיקינג קונגימתןכתימפ קיסכט םי
ןהתוי ללרהדי מבקשי והןי למעשוי ןבלי גהכ לו,י "על"י סכטי לצלםי רד י נ דחי לן י ונהסעי
גהכ לוירסכט.ימוישמתכחשיבסכטי גהכ לוי שי הלושתמשיבוירספקטקל.יבמקהםיסכטיעלי
חור בלבנהידהמוילמוישמתכחשיבקינג קונג,יןבלירןאיוהןינטהליכגשהתיןהידכמו;יוהןין נהי
משמשיןלןירן להסטכצ וילרךיש  צהג יוןובויהוןל מהתימפהקפק ם.ירפ ישק נגיקהנגיופךי
מדמהתימתהעדתיפס ב תילדמהתיפהעלת,ירךיוחכבתיןתכיוצ להמ םימהב לוילס הםישבהיוןתכי

במסויוסמ נל תי"קהלנהעישליש כו"ימספקיפזהל נ יוסבכימעמ קילצהכךיבד האיב סהדהתיוקהלנהע,י 33.י
הכןהיפ  כיפןהלהיפזהל נ ,יקולנוע של שירה ומסות אחרות,יתכגהםיןלהאיןלטכס,יכסל נג,יתל־ןב בי
ובבהןוי —י וקהלנהע תי "וחהה וי במןמכהי שהכי כנאי שלי תפ סתהי גםי זהי דבכ,י שלי בסהפהי 2009.י
וצבכ תיבסכט הישליןהכ יזוכ",יקולנוע,י15–16,י1978,יעמ י32–41י]נדפסיגםיבתהךיןהכנוילה י
)עהכרת(, הקולנוע הישראלי: מקראה,יןהנ בכס טתיתל־ןב ב,יתל־ןב ב,יעמ י100–108,יהכןהיגםי

]http://www.antilife.org/files/UriZohar.html
War and Cinema,ילע לי ה כ ל ה,י עליוקשכיב איקהלנהעילמלחמו,יגםיבוקשכיו שכןל ,יכןהי 34.י

ועכוי25,יעמ י40–58.י
 King Kong, dir.: Merian C. Cooper and Ernest B. Schoedsack, USA 1933, 105 min. 35.י
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)בסכט(י למצ ןהתי והפךי ודמ האי במדבכ.יותול ךישבהי הנבנ תי ווהלרתי בע כי מהחלףי וחכבי
ן נהי ןהל י למצ ןהתי והפךי כע האי שבהי ותול ךי עקכהנ ,י מסה ם,י הבמהבאי בסכט,י מתהןכי ן נהי
נ תאילת ןהכ.יבןהתוימ דו,יוסכטימבו כישגםיותול ךיווהפךיןתיומצ ןהתילדמ האי)לסכט(י

שכ כהת יוכבוי התכימרפ ישנדמויבסכט ם.י
עליוחהכבהתיועשנהתישליןתכיוצ להמ םיהןלימהליוע כיומהחש תיקםיושכ ףיהנהשןי
נןהםיומתח לירצ טהטי ש כימאיונןהםיומפהכסםישלימכקיןנטהנ יביוליוס קיסרילש  קספ כ.י
קהלהינרפל,יהוטקסטיוהפךילפסט שישלינןהםיצ הנ יעליחהכבהתי"ע כיו הנו"ישנוכסויב ד י
הבטהאי בתהראי בא־גהכ הנ י נןהםי ןלי הגהלשי והןיממש ךי חכס נו",י העהדי חכס נוי "עהדי וןה ב.י
ס נ תי הרתהבתי ס נ תי מהז קוי )הבכקעי בע כישדוי ב הםיועצמןהתי ב דהכי לב מתי ומתן מ םי
וגכעהאי נחסלי ותעש  ו,י נפתחי ושממו,י נפכ חי דכךי "בן זוי ונהןם(:י פנ י עלי ומהפ עוי
ומסחכ ?יודכךיו ח דויו ןיוגבכתיו להדויהופכ הא".ישהכוישליגבכ םימחרויבקהצכיכהחימהלי
ןהוליהשהכוישלינש םירהססהתיצ פהכנ  םיממת נוימהליןהוליובמן /ומפ ק,ישממנהיונש םי
 הצןהתיבוכ האימתקדם;יגבכי)שלמויה ש נסק (ישעהבכילתהכישליונש םי הצןיגםיוהןיבוכ הא.י
"מ יןמכישןנחנהין מפהטנט ם...",יממש ךיונהןם;י"צהיושעויוהןיפכ הא...יכבהת ,יפכהיהכבה".י
 שירןאיבההדן יפןכהד ו,יהפןכהד ויזהינהצכתיבמפגשישב איוטקסטילב איןהפאיוב טה י
טהטןל טכ .י משוהי עלי בהי כהמזי ס נ התי בןהת התי שור תהבי וצ להמ י וכצףי לב אי הב נהי שלהי
ותהצןוישליוותנגשהתיוזןתימבו כויןתיעהמקיוחד כוישליוש חיוצ הנ יהשליומד נויןלי
וגהףיהןליוב הלהג ויבןמצעהתימהשג יופכ האיהודמהגכפ ו.ינןהםיופכ האימצטטיןתיבא־גהכ הא,י
מהשג י גל שתי שלי ומחשוי מתהךי ומדבכי שלי וכצהפוי והה זהןל וי עםי מתנגשי הוהןי רמהבא,י
ופכ האימאיומכחביןליוגהף.יוכטהכ קוישליופכ האיוב הלהג ירןמצע ילופכחתיושממוימהצגתי
רנהבעתימגבכ התימלןתיחכדו,יגבכ התישתמ דיכהדפתיןהתויןשמתיון מפהטנצ ו.36יומעבכי
מאיוכטהכ קוישליופכ האיןליוכטהכ קוישליומלחמוימבכ קיבמ החד,ימשהםישוהןימתכחשי
במע איןתנחתןיש כ ת.37ירך,יש כי"ופכהצויוחלהצו",יומהשכיבנחלימדבכ יבפ ידמהתי)זוכ כוי
בשדהתי צהעדתי "ןנ י במ ל םי מתח לי הבחל לא,י בֵעזי המֻלההוי טמבלי רהבעי וחהבשתי חכ פן (י
שכ הא",י ללןי טנקי פתהח,י מבצכי ןנ י ]...[י רהלםי ןתי ןהובתי "ןנ י בוצוכוי ממש ךי מהלדת",י
מחכ".י שת ההלדי של ,י ופלהגוי שלי ומןהשכי וןבי תו הי רהלרםי "רהלרםי בובטחו:י המסת  םי

ותנהעויןליוס גהכידכךיוסצנויוזןתימצב עויעלירךישזהוכ,ילןיפחהתימק שהא,יעסהקיבשןלתי 36.י
מקהמהישליוגהףיבתהךיופהל ט .ילד האינכחביבנהשןיזוישליוגהףיהולןהמ הת,יהב  חהדיבחכדתי
העברית  בספרות  ומיניות  מגדר  לאומיות,  הציוני:י הגוף  גלהזמא,י מ רןלי כןהי ון מפהטנצ ו,י
החדשה,יומרהאיו שכןל ילפהןט קויהסמ הט קויע"שיפהכטכ,יןהנ בכס טתיתל־ןב ביהוק בהץי
136–181(.י עמ י )שם,י וכישלוןי שכול  בכנכי בכהמאישלי בד הנהי בע קכי 2008,י ומןהחד,יתל־ןב בי
 גןליקמח ,יסהפכינשרחישש כתיבח ליוןהה כיומלרהת יבמלחמתיועהלםיושנ  ו,ירתביס פהכיעלי
תחכהתימשגל םיב אימלחין כ ילח  ליןכצ שכןל ,ישמקהכויבד הקיבחכדויזה,יהכןהי גןליקמח ,י

"וקסבו",ישליחי מצוה,יבטכם,יתל־ןב ביתש"ז,יעמ י131–148.י
בתהךי ומתכחשי ונהעכ,י תנהעהתי תכבהתי לכ קהאי קשהכי ועבכ י בזמכי וסכטי שלי ומרההאי ע סהקהי 37.י
הלןי ומד נו,י קהםי לפנ י בשנ םי לש כי שנוגהי עממ י לרתי מש כי גזהכי עצמהי וסכטי םי ׁשֵ וסכט.י
פ י עלי שנעשוי דקהת(,י 48י  ;1978 ) שכןלי ִחְזָעהי ִחרבת  לה י כםי שלי וטלהה ז וי סכטי במקכו,י
ס פהכהישליס.י זוכ,ינפתחיבגסהתוישליוחבהכויווהלרתיהשכויכקיןתיושהכו:י"חהכיבלבנו,יחהכי

בלבנו...".י
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חכ פוי מהדעהתי המבטןי וצבן תי לכטהכ קוי וב הלהג י ופכ האי ב אי כבוי בבהטהתי קהשכי וש כי
הן ־נחתימחד כתוישליומד נויןליתהךיוגהף.יחד כויזה,ירךימתבככ,ינעזכתיבמרהנתיומלחמו,י
ןךיו ןימתכחשתיתחתירסהתיוןובוי—ידבכישנחשףיבןמצעהתיוטהאיוסכקסט ישליוש כ.38 
המענ  אירמויקלילוחמ ץיןתיומעבכיוזוידההקןיבגללי ש כהתה,יומעלוימאיוסתםיעליודעתי

ןתיוןפשכהתישמוישןנחנהילןיכהן םיוהןימוישנמצןיממשימתחתילןף,יבןמצעיותמהנו.י
רשושכ ףיחהזכילחלהא,ימחז קיג טכו,ין שוילצדה,יוגל שויןלילשהאיורהחינשמעתי
גםי נדעי לבנהת,י ןנחנה,יש דענהי ע נ רם.י ופכ האיןתי ןלי עההכי חבכ ם,י "ןבלי למד :י טבע תי
לוגאירן שיןחד,יהןםי בהןיצכ,יןה בימתנרלילנה,ינגדעיןתיו דיופהשעת,ינקצץיןתיוזכהעי
וטמןויומן  מתיעלימפעל נהי]ב נת  ם,יחבהכתיפהעל םיוןהחז םיבטהכ התימתקדמתילעבכי
ומצלמויבשמחויגלה ו[,ירן שיןחדינקהם,ינצןיהנשמ דיןתיוןה ב,ינכדהףיןחכ היהננ סיןהתה,י
נשמ דיןהתה,ימההתילןה ב,יחבכ ם,ימההת,ימההתי]ומ לויחהזכתישהביהשהביעדישופסקהלינשמעי
רמע איקכקהכיתכנגהלת:ימההתימההתימההת[".ין אישהםיס בוילועד ףיןתיונןהםיוזויעליפנ י
שןכיחלק הישליוסכט,יןבליותכחשהתיוסצנויבתהךיע כי"ןמ ת ת"יונבנ תיבמדבכיממכרזתי
ןתיודבכ ם.יוכצףיוזו,יוחהתםיןתיוסכט,יוהןישחזהכיפןכהד יןךינןמאישליוטקסטיוצ הנ י
הובנ  ו(י )ופכ האי וגהףי )שליוסט(,ידכךיופהל ט זצ וישלי רד מה ישליוו סטהכ ו:ימחהכבאי
בןמצעהתיוןובו,יןליומלחמוי)חהכבא(,יומהבנתיהמהסבכתירמלחמתימגאיןבליו ןילןיפחהתי

ןל מוימרלימלחמויןחכת.י
ן שוי בצ להםישלי פןש סט ,י בסגנהאי מתח לי בנכט ב,י מכדי רהלי קהדםי ומכד,ישוהןי
עשכי ןחדי רבכי וב טה,י ןהתנה!י כ מהי ןהתנה,י ש קכהי "חבכהת,י מעלו:י רלפ י נמהרוי מזהה תי
החזק".י קד מוי "התצן י בכקע:י צהעקי הזהוכי נלד",י מ י ןתי נלד,י מוי בוכ הא,י ןנחנהי חהדש םי
"ןחכ ",יון שויצהעקת,יהונש םימתח להתילצעהדיבתהךיןתכיובנ  ויומס ב ,יהלצדאיוגבכי
שו ויקהדםילראיבוכ האיהרעתיוהןימעכסליןתית נהקה.יושכ ףימהב ליןתיוומהאידכךיןתכי
למדהכוי מסב בי וכןשהא,י השב םי בעכבי שלבשהי בבגד םי לבהש םי המזכח ,י צלנ קי ובנ  ו.י
הוומהאיעהשויבוםיל נץ .ימעבכילקבכ םישליצלנ קיהמזכח ינכןויפכשישהעטיבמדבכ,יצלנ קי
עלי עהמד םי וםי העהדי לופל ן,י ןהכ  נטל סט י בסגנהאי קבכ וםי עלי פכח םי מנ ח םי המזכח י
קבכ וםיעהלויופכשימאיומדבכיה הכויבום.יושנ  םינהפל םיעליקבכ ום,יועכפלימתכהמםי
הוע כיונבנ ת,ישןל ויופכשישםיןתיפעמ ה,ימתגלוילע א.יח תהךיןליו םישעל היומלט/משוי

והלךיר שהיעליומ םי—יהטהבע.י
וס הםיוהןישרפהליהו פהךישליתמהנתיופת חוישליוסכט.ירזרהכ,יבפת חתיוסכטיצלנ קי
בפנ הי ומהצבתי הושןלוי פנ ה,י עלי וןדמוי שלי שפת וי הס מאי מתכהמםי וןדמו,י ןתי מנשקי
נשמעתיבכקע,יבפסקהל:י"לו התיןהילןילו הת".יס הםיוסכטיבטב עתהישליומלט/משוימצב עי

וש מהשיבמהנחי"מרהנתימלחמו"ישןהלימתפ סתהישלידלז,ילפ ויומרהנויו ןיב טה ישלי"מרהנתי 38.י
תשהקו"יונבדלתימוצבן,ישוהןיוןפכןטיוצבן .ילןיפשהטילמקםיןתיוןבחנויבוקשכיו שכןל .י
ותעש  ת ־ וקהמפלקסי שלי ושתלטהתהי והןי שלהי וכ ןל י שוב טה י למלחמוי בדחףי מדהבכי
ב טחהנ יעליומד נוילןיבןמצעהתיופ רויןלןיבןמצעהתיועמדתיומלחמויר  עהדוישליומד נו,י
 Gilles Deleuze and Felix Guattari, A Thousand Plateaus, trans. Brian Massumi, הכןהי
 University of Minnesota Press, Minneapolis 1987; Nick Mansfield, Theorizing War,

 Palgrave, London 2008, pp. 82-98
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ו הצכ,יןךיבוקשכיו שכןל יו ןי עלירךישושןלויוק המ תין ננויושןלויומענ  נתיןתי
בלת ינמנעת.יבוקשכיוזו,ירלישןלויו ןין ד ןהלהג ת,יהר ההאישבמכרזוישליון ד ןהלהג וי
רמוי עדי זה.י שןלוי שלי במסגכתי תחהמוי וןמנהתי ו והד ם,י שלי ו שכדהתםי שןלתי עהמדתי
והפרתי ומ םי עלי רשוול רוי וסכט,י בס הםי לכןהתי ןפשכי מלןרהת תי ו ןי מסגכתיושןלוי
לטב עו.יןנחנהיטהבע םיהמת ם,ילראיושןלויברללימ התכת;יותשהבויומהבנתימןל ויו ן:י
לו התירליעהדיןפשכ,יר ימת ם.יונסישליוןמנהתיוהןיוול רויעליומ ם,יוןפשכהתילשןהלי
ןתיושןלהתילפנ ישטהבע ם.יומההתיוחהזכיהנשנוישליצלנ קיהמזכח ימשבשיןתיומ מט התישלי
ומההתיהןתיוןפשכהתילוזדוהת,יןבליוהןיגםימעצ םיןתיושןלהתיומתעהככהתילנהרחיומההתי
המעמ דיןתיוןמנהתירבעלתיעכך,יבמ דויש שילויןהמץילשןהליןהתא.יועצביועמהקיומתגלוי
ןהיעםיועל לויןלןימאיושהתפהתי נהבעימוזדוהתיעםיודמה התי ן נהי חהזכתיבסכטי בצפ  וי
ןתי ומנ עוי וכן  ו.יושןלוי ומבו לוישלי ונהבעימחלק התוי הוןמנהת י ופהל ט י ב  ןהשי
ומצלמויו ןילןימוי שילכןהתיןלןין ךיכהן םיןתימויש ש,יהבע קכין ךימכן םיןתיועהבדוי
שלןיכהן ם;ין ךימכן םיןתיוע ההכהא.יבוכן  תין ־וכן  ויממלןיוסכטיןתיתפק דוישלי

וןמנהתירמענויעלישןלהתיק המ הת,יהלרא,ירשומלט/משויטהבע,יוהןיעהשויזןתיבדממו.י

ו שכןל תי ותכבהתי שלי בבע התי שעהסקי מןהדי מקהמ י סכטי והןי ורהל,י מעלי בלבנה,י חור 
וקהלנהעי מאי מהשפעי זוי קהלנהעי ןםי גםי ו שכןל ,י וקהלנהעי שלי וספצ פ  םי וק הםי הבתנן י
וסכט םי ןחדי הבתהכי זהוכ,י ןהכ י שלי וכןשהאי ועל לת י וסכטי בתהכי זמנה.י שלי וב נלןהמ י
סהגי מבח נתי ב התכי תהבענ י סכטי זוהי ומד נו",י "דהכי בנ י ב ד י ב שכןלי שנעשהי וכןשהנ םי
וקשבישוהןידהכשימוצהפו.ימוישמקשויעליוצהפוי התכימרהליוהןיומסגכתיולן־מ מט תי
שליוסכט,יוחהשפתיןתיפעהלתיו  צהכיבמןמץיבכהכילקכהעיןתיומסרוימעליומצ ןהת,יןלןי
שו ןיעהשויזןתילןיבשםיוורכוישלימצ ןהתיזהיןלןיבשםיוורכויבן ־ו רהלתילור כיןהתו.י
וסכטיוהןיסכטיעליעש  תיסכט ם,יעליותנן םישליעש  תיסכט ם,יןבליתנן םיןלוי  חהד  םי
ל שכןליוצ הנ ת.יוסכטי"מ הצכ",יוהןין נהי"טבע ",יהעהבדויזהימהבוכתירבכיבשהטיוכןשהאי
שליוסכט,יברהתכהת.יזוהיסכטיומבקשילותנעכימרליןשל ויהעד  אילו התיסכט,ירפ ישןהמכי
"וקהליומרסו":י"ןתויבתהךיחהכיבלבנו";יןתויבתהךיסכט,יןבליבתהךיסכטישמבקשילקכהעי
לכןהתי גםיושן פוי רךי לו הת",י לןי ןהי "לו התי רמהיושןלוי ורהל".י ה"לכןהתי בלבנוי חהכי
"ורהל"יו ןיןשל ו.יוחק כויוסהקכט תישליתנן יוכן  ויןהל י רהלוילכןהתיהלוכןהתיןתי
מנגנהנ יו  צהכישליוןשל ו,יןךיו ןין נוי רהלוילכןהתיהלוכןהתיןתי"ומצ ןהתיעצמו".י
וחהכישוסכטימצל חילקכהעיבמעטויוזוירמהוהירחהכיבשקיומהנחיעליומצלמו:יןמנםינרנסי

דכרהיןהכ,יןךיזוהיןהכימסנההכ,ילןיכן  ו.39
וקהש יומתגלוילןהכךיוסכט,יןהתהיקהש יומחבליבלןיוכףיבס פהכ,ין ננהיקהש ינכט ב י
הן ננהיותמהדדהתיעםינכט ב־ועליוצ הנ .יזוהיוקהש יוןמ ת יורכהךיבנ ס האילןיל  צכינכט ב,י

ן איזוימהגזםילכןהתירןאיןתיווקשכיודת ,ישבהיומסתהכ איוהןיןהכין נסהפ יןהישת קו,יהברלי 39.י
מקכויוהןין נהיב טה יןנהש ,יהזןת,ילןיכקיבשליוחזכויבתשהבוישליזהוכיןלןימשהםישוהןיעצמהי
מעלויזןתיבפת חתיוסכט,יבןמ כוי"ןדהנ ינתאיהלקח",יעליפ יופסהקי"ו ינתאיהו ילקח"י)ן הבי
ןירן(.ימשפטיזויוהןיוןמ כויומהבנתיו ח דוישליצלנ קיבל לויוכןשהאיבמדבכ,ירשוהןי השבי

מחהץילןהוליהמנגנאיבר נהכ.
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לעסהקיבס פהכ םיומהרכ םיןבלילשבהכיןתיווזדוה התיומהבנהתישלנהיעםי"וטהב",י"וכע"י
ה"ומרהעכ".יוקהש יוהןיןפהןיוקהש ילכןהתיהלוכג שיכגשיןהתנט יונהבעימרךישוןדםילןיכקי
כהןוידכךיוחהכיןלןיגםינכןו המ הצגידכרה.יבסהפהישלידבכימתק  םיבסכטיכהבדיןלגהכ ישבהי
נקהדתיומבט,ירלהמכיוסכטירהלה,ין ננויב טה ין ש יןלןיב טה ישליומד נויעצמו,ימד נוי
ששןלתויוק המ תינהרחתיבןל מהתילןהכךיוסכטירהלהיהבןמצעהתימ קהםיוותכחשהתיבמדבכי
ו ןי הצכתינהרחהתיכצהפוישלישןלתיוו שכדהת.יל ח דיןהל י שינקהדתימבטימשלה,יןבלי
זהילעהלםירכהרויהןהל יןףירפהפוילןל מהתישלינקהדתיומבטיולןהמ ת.יהןמנם,יוסהב  קטי
בסכטימפהכק,יןהישוהןין נהיןלןי"ופהעליצלנ ק",ירפ ישרתהביעליחהלצתהישליצלנ קיבחלקהי
וכןשהאישליוסכט:יפהעלי ח דיהקבהצויבעתיהבעהנויןחת.יוכ גתםיושנ  וישליצלנ קיהמזכח י

ו ןיה דהןיוכ גוילןישליומצ ןהתיןלןישליוסהב  קט.י
השנ וםי וזןת,י במח קוי עהסק םי הזהוכ,י והןי שנ ום,י זה.י לנקהדוי והןי גםי עכי ק שהאי
מקבל םיןהתוירכעיבמ עהטה.יוובדליב נ וםינ רכיבשןלויו"עדת ת".יק שהאימג  סיןתיסןלחי
הזהוכימג  סיןתימזכח ;יסןלחיוהןימזכח ,ימזכח יוהןיל צאיקהלהנ ןל .יק שהאיבהחכילקבליןתי
וסטכ ןהט פיהלושתמשיבקהלנהעירד ילועמ קיןתיוכן  ו,ילשפכיןהתו,ילוכןהתיש"רהלנהי
 והד ם",ירהלנהיתכנגהלהתיבלהלישליומד נויו והד תי—יהלהליזויעד ףיברליזןתיעליולהלישלי
וגה  ם.יזהוכישהןלישןלהתיכד קל התי התכ.יבדהמוילש כוישליזמנה,ישעהסקתיוכבויבעצםי
נ תאילפכקי זהוכימסתרליעליוסטכ ןהט פירסטכ ןהט פיהמב אישלןי וןפשכהתישליוש כו,י
ןהתהיבןמצעהתיובנוי"טהבו"י התכישליומצ ןהתיןלןיכקימתהךיותמהדדהתיעםימנגנהאיוש חי

והה זהןל יש הצכיןתיוסטכ ןהט פיהמפע ליןתיומצ ןהתילפ ה.י
מנגנהאיוש חיוהה זהןל יוזויוהןימנגנהאיקהלהנ ןל יהב נןכ יונשעאיבחלקהיוגדהליעלי
ומעכבהאי)קןהבה  םיהן נד ןנ ם(,יעליסכט ימדעיבד הנ ינהסחיק נגיקהנגי)וצ הה ל זצ ויהופכן(י
העליודכמויווכהן תיוחלהצ תי)וות  שבהתיהו ש מהא,י והד םיהעכב ם(.40ימעכר םיןלו,ירמהי
וקהלנהעיעצמה,יעהבכ םיפ כהקין נטנס ב ירב טה ילתפ סויומעכב תיבדבכי  צהגיומצ ןהת,י
ואירתפ סויה זהןל תיהנכט ב תיהואירתפ סוישליוכגש.יובנ  ויומהחש תישליוע כימתכחשתי
רמעטירנגדיכצהנהישליוסכט,יומבקשיבלןיוכףילוחכ ב,יהןפשכילהמכישמויששביהוכגיןתי
צלנ קיהמזכח ,יןהתוידמהתישליספקיפכשיספקישהמכימכןש תיומןו,יוהןיומ תהסיוקדהםי
שליו  שהב,ישענ  נהיו שכדהת,ירהחיהות  שבהת.ין ־ו רהלתילמהתיבסכט,יןהילפחהתיוצהכךי
ןתי לשמכי שתפק דוי וב הפהל ט ת,י ומד נוי ב ד י וח  םי מנ רהסי נהבע םי וכ גו,י בהה דהןי

וח  םיבןמצעהתינ רהסהישליומההת.41 

 Dina Sherzer (ed.), Cinema, Colonialism, Postcolonialism: Perspectives from the 40.י
  French and Francophone World, University of Texas Press, Austin, 1996, pp. 188-248
דהמוישן ־ןפשכילח התימחהץילמסגכתישליומד נו,יןבלילמהתימחהץילויןפשכיעהדיפחהת.ינקהדוי 41.י
עקכהנ תיזהיבמהדכנ התימטהפלתירמעטיברליתכבהת.יבספכהתיועבכ ת,יןחדיוסהפכ םיובהלט םי
ועהסק םיבויוהןיעגנהא,ירבכיב צ כתהיומהקדמתי"הו ויועקהבילמ שהכ".יגםיעל לתיוכהמאימתיא 
פסקל המנוחישלילהן ג  יפ כנדלהיעהסקתירהלויבס פהכהישליןדםישן נהי רהלילח התימשהםישוהןי
מתימבח נויב הכהקכט ת,יהכןהירוא,יהישרדות,ילע ליועכוי23,יעמ י43–51,י103–129,יהראילהן ג  י

פ כנדלה,ימתיא פסקל המנוח,יתכגהםימכ םיכהדו,יעםיעהבד,יתל־ןב בי1968.
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שנ יוסכט ם,יואיסאלח שבתייהואיחור בלבנה,ימתמהדד םיעםיו  צהג םיווגמהנ  םי
שליומצ ןהתימתהךין ־קבלוישלום.יבמקכוישליסאלח שבתי,יופעהלויועקכהנ תימתכחשתי
הבועמדתוירשההוילז כתיו  צהגי קהדםירהליבמ שהכיוהה זהןל ,יבעצםיו  צהגישליומעבכוי
ומכרז תישליווגמהנ ו,יוק בהץ,ימנקהדתימבטיע כהנ ת־ןזכח ת.ינכןוישק שהאיעסהקיפחהתי
בטבעהישליומד הםיה התכיב רהלתיל  צגי"עמדו",יהר ההאישוהןיורהתביהובמן יגםי חדין אי
בסכטהיס מנ םילקהנפל קטיב איוטקסטילב איוממדיוהה זהןל .יחור בלבנה,ילעהמתיזןת,ין נהי
מתמהדדיעםיס פהכיןחד,ירןמהכ,יןלןיעםיעצםיטבעהישליומד הםיוקהלנהע יולןהמ .יוקהש י
לוב איןתיוסכטינהבעילןיכקימו עדכהישלינכט ביבמהבאיומקהבל,ירפ ישתהןכיקהדם,יןלןי
גםימאיוקהנפל קטיב איובמן ,יזהוכ,ילב אירהתביותסכ ט,יעמהסיק נא.42ילפ רך, חור בלבנה 
ן נהיכקיסכטיעליעש  תיסכט םיב שכןליוצ הנ תיןלןיגםיסכטיעלירליודכר םישבןמצעהתאי
וסכטימ  צכיןשל וישלימכקםינטהליתפכ םימקכע ימצ ןהתיהמד מה  םישליד מה  ם.ימבח נוי
שבח תהך,י ופצ עוי ןתי מדג ש םי )ו"קןט ם"(י ומעבכ םי שלי הוגסהתי וכ שהלי ה זהןל ת,י

שתפק דהיופכדהקסל יוהןידההקןיל  צכיןשל וישלין חה .43
בתכבהתי ומהדחקי שלי מעל םי  צהג םי ותקהפו,י לספכהתי במקב לי וסכט ם,י שנ י
ומבטי תהךי ןלי ןהתםי מרנ ס םי וםי הברךי נ צהל ם(,י עכב ם,י )מזכח ם,י זמנםי שלי ו שכןל תי
הבויבעתימנרס םיןהתםיןל ה.יסכטי שכןל יומבקשילחקהכיןתיוע ההכהאיוגלהםי ו שכןל י
ו והד תימ  צכתימבנוישכקיבקהש י ר ההאישומד נוי רזוי ג עיבורכחילמבה יסתהם,י במבטי
)include me out(ילמעגל התישלה.44יעמדויזהיקשהכויבמבנוי כביןפשכי"לו רללימחהץ"י
זהישליותשהקוי ז  ז ק,יודחקוי וסהב  קט ב התיהבמבטיוקהלנהע ירמטןפהכו.יעליפ יסלבה י
)לכןהת(יבןמצעהתיוצ הה יון ד ןהלהג יונכט ב י)ומסת כ(י רהלוילותק  םיכקיבמ דוישו ןי
נתמרתיבתשהקוילכגהלצ ו.יבמ ל םיןחכהת,יבמקהםישבהילןימתק  מתיותשהקוילכגהלצ וי
לןי רהלוילותק  םיגםיועמדויופכדהקסל תישע קכוי"לו רללימחהץ",ישו ןילמעשויוצהכוי
וטבע תישליותשהקוילכןהת.ירךיןפשכילוב איןתיורנ סויהו צ ןוישליזהוכימופכ  םיבחור 

כנאישהכיס פכיעלירךיבש חויפכט ת,יןבלין איצהכךיבעדהתי ש כוירד ילכןהתישושפויוהה זהןל תי 42.י
בסכטימתעמתתיללןיוכףיעםיושפויומ להל תיהעםיונכט ב הת.יבמןמכיעליוקהלנהעישליזהוכי
מסב כישהכיןתיש טתיועבהדוי"ומומכת"ישליזהוכ,ישוב ןויבחור בלבנהילנתק,ילסט  וי"מוקהי
ות מןט יןליוןפ זהדןל ",יהכןהישהכ,י"וחהה ויוקהלנהע תי—יובבהןויוצבכ תיבסכט הישליןהכ י
זוכ",ילע ליועכוי33,יעמ י36.יותסכ טישליחור בלבנה,יונמצןיבןכר האישליעמהסיק נא,ין נהיזמ אי

למחקכירכגעיהלראין ־ןפשכילתןכיבד הקיןתיו חס םיב איותסכ טילסכט.י
בקהלנהעי בקהלי הבש מהשי צ פל אי צ כל י שלי ב צ כתהי ז  ז קי שלי לד הנהי לפנהתי נ תאי זוי בוקשכי 43.י
רטכןהמוישליומעבכימוקהלנהעיון לםיןליזויומדבכ,יתהךיותבססהתיעליתפ סתיוקהלירןהב  קט,י
 Slavoj Žižek, Enjoy Your Symptom, Lacan in Hollywood, Routledge, London 1992;הכןהי
 Malden Dolar, “The Object Voice”, in Renata Salecl and Slavoj Žižek (eds.), Gaze and

Voice as Love Objects, Duke University Press, Durhan and London 1996, pp. 7-31
ומד נויו ןיומהפקדתיעליוסהדהתישן ־וצדקיגלהםיבום.יוסתכתיוסהדהתיוללהיו ןיעקכהנ ת,י 44.י
הו ןיחלקימוןל מהתיומרהננתיןתיוכ בהאירמ יש סהדהיבחכ גוימוסדכישוהןימ  צג,יהכןהיהלטכי
בנ מ א,ילביקורת הכוח, תכגהםידנ תידהתא,יז ןקידכ דו, תוקף החוק,יתכגהםיו לויקכס,יכסל נג,י

תל־ןב בי2006,יעמ י23–50.
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בלבנה לן כק רחש פו של וןשל ו )ש ש לוהדהת,ימספ קו פעם ןחת רד  לחשהף ןהתו(י
ןלן רעהד דכך שבו והן מקלף שרבהת של ן ־כן  ו מוכן  ו עצמו.י

של  וטכןהמו  של  ורפהל  בןהפ   רכהרו  לןהמ ת,י ו ן  שבה  במהבא  ן ־וכן  ו,י
ומד נוי— של ומעבכ מ  שהב למד נו,ימ והד ם ל שכןל ם,יהשל וג כהש  חד עם ונ שהל 
של ופלסט נ ם במלחמו.45 בשנ  ומקכ ם,יומנהף וב קהכת  ן נה מהפשט הןהנ בכסל  ןלן 
ןלן  וצ הנהת,46  של  ומהצוכת  ומהסכ ת  ועמדו  לב א  ומצ ןהת  שב א  ונ גהד  מא  נהבע  והן 
ששנ  וצדד ם וןלו ן נם חהפפ ם זו ןת זו,יהבמהנח ם של ותכבהת ר  צהג של ונפש ןפשכ 
להמכ שותכבהת והה זהןל ת,יוע א,ינקכעת ב א ודכ שו ו שכןל ת לן לכןהת ןת וטכןהמו 
רך,י " והד ת".47  לרנהתוי ומענ שו,ישןפשכ  ומהסכ ת  ודכ שו  הב א  הועק כו  ווג כו  של 
להי רתבהי שבתן י ה עקבי עצמהי שזהוכי גדולות,י עיניים  זהוכ,י ןהכ   של  ןחכ  בסכט  לדהגמן,י
ןתיותסכ ט,48יומצלמויו ןי"ומבטיושהפטיוזוישכהןו,יבורללוימטןפהכ ת,יןתיע ההכהנהי
שליוג בהכ",ירפ ישמצ ע םיחנאיחבכיהמשויכהא.49יבקכ ןוישליחבכיהכהאימדהבכיבד נמ קוי
ל ב ד נל תישוקהנפל קטיב נויהב איוממדיומהסכ ימפהכשירע מהתיב איופכט ילצ בהכ .יממדי
זויבההדן יק  םיב צ כו,יהוהןיןראיקשהכיבמצביו שכןל יעכבימלחמתי הםיר פהכ,ירפ ישוםי
ב"מבט",י זהוכ  של  ב התכ  ון נטנס ב   וע סהק  ןת  טהענ ם,יןבליןםיקהכן םיבחור בלבנה 
מסתבכ שומבט חהשףילן כק ןת ודחף וחמדנ  של בנ  פהכמא הןת ן ־מהסכ התה ןלן גם 
ןת וע ההכהא וגלהם במבט הןת ן ־ומהסכ הת וגלהמו בע ההכהא וזוי"שלן כהןו ממטכ".ין א 
רןא קהנפל קט ב א ן נד ב דהןל ומבקש לושתחככ מא ומהסכ ובהכגנ  של וקהלקט בילב אי

עליטבעהיומהשתקיהומהדחקישליומעבכיוזויכןהיחנאיחבכ,יספרות שנכתבת מכאן,יספכ י ד עהתי 45.י
וכטהכ קוישלי וד האיבשןלתי לקכהןיןתי זויחשהבי 3.יבוקשכי עמ י 2006,י ןחכהנהת,יתל־ןב בי
מגדר  לאומיות,  הנוף:  בשם  צמ כ,י חמהטלי שלי בספכוי ומד נו"י "דהכי בש כתי וןהנ בכסל התי
וסובייקטיביות בשירה הישראלית בשנות החמישים והשישים,ירתכיהמכרזיוקשכ םילחקכיוספכהתי
הותכבהתיו והד תיהו שכןל תיבןהנ בכס טתיבא־גהכ האיבנגב,י כהשל םיהבןכישבעי2006,יעמ י30.י
ן אירןאישהםירההנוילו רנסילתחהםיוכחבימןהד,יהומתכחביבמו כהת,ישלי"ל מהד יטכןהמו",י 46.י
מנקהדתימבטיפכשנ תיהבההדן יזהיוספכהת ת;יקשויהןהל יןףיבלת יןפשכ ילובח איב איוקהש י
ל  צגיטכןהמויהב איוקהש יועקכהנ יוגלהםיבמעבכיןליושפו.ילס רהםיממצוישליוג שהתיבשןלוי
 Jill Bennett, Emphatic Vision: Affect, Trauma and Contemporary Art, Stanford זהיכןהי

University Press, Stanford 2005, pp. 1-21
רשחכהכי וקו לוי בתפ סתי הקשהכי תכבהת י והןי מהסכ תי לעל הנהתי ודכ שוי שלי ןפשכ י מקהכי 47.י
מעבדהת.י הסףיח  םי כהשלמ ימהצןינקהדתימפנויןצלי הספהסיפלב הס,יןםימתבהננ םיבתול ךי
מצדיוצ דהקיומהסכ ישמגלםיונכט ב.יוצהכךיובלת יפהסקישלי הספהסיפלב הסילוצד קיןתיק המהי
רו סטהכ הא,יהלןירבהגד,ימח  ביןתיונכט בישלהילוהרחויבלת יפהסקתישליצדקתה,יונשענתיעלי
טהעאישבנקהדוי וחהכבא.י כהשלמ י עדי וןחכהנ ם,י הב  חהדישלישלב הי ומכדי ןת תישלי של לוי
זהיפכשויותכבהתיו והד תימרת בתיוו סטהכ ו,יטענויומחהזקתיב איושןכיבג לה ימחדשישלי
רתב הישלי הספהסיפלב הסיבתכבהתיועבכ תירבכיב־1862,יהכןהי הסףיח  םי כהשלמ ,יזכור,יתכגהםי

שמהןלישב ב,יעםיעהבד,יתל־ןב בי1988,יעמ י16–17.
עיניים גדולות,יב מה :יןהכ יזהוכ,י שכןלי1974,י75ידקהת. 48.י

חנאיחבכיהמשויכהא,י"וע נ  םיוגדהלהתישלי עקבישבתן יהןהכ יזהוכ",יבתהךיגכץ,ילהב איהנןמאי 49.י
)עהכר ם(,ימבטים פיקטיביים,ילע ליועכוי10,יעמ י358–380.
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וקהלקט ב ןלן ותןמו,יוהמהלהג ו,יב א ן ־ומהסכ הת של ו ח ד לן ־ומהסכ הת של וחבכו,י
ומכמו ןת עצמו ברך שו ן כהןו עצמו רמהסכ ת בןמצעהת ןר פו שלי"עכר  ומשפחו".

ונ ס הא  העם  למד נו  מ  שהב  ומעבכ  עם  מהפ ע  ב  צהג  וקהש   ודבכ ם,י מטבע 
רלן־חלק  והפ ע  ותקהפו,ירןמהכ,ירבכ  וזו,ישבספכהת  ולן־פשהט  ומעבכ  "לוחל ק"יןת 
ומצהקו  שרך,י הר ההא  ו והד ת",י ל"בע ו  רפתכהא  עצמו  ןת  תהפסת  מד נת  שכןל  רלל.50 
וק המ ת של ו ח ד ומהשלך ןל תהך ופתכהא וזו ן נו מ הצגת בש ח ווגמהנ  ןלן בפתכהנו 
למצהן  ןפשכ  לרך  מהבוקת  דהגמן  ולןהמ .י ומההת  ון כהנ ו,י למכבו  שוהן,י ובע ו,י של 
בסכטה של ובמן  ובכ ט  תהכהלד ד ק נסהא )Dickinson(,יגבעה 24 אינה עונה,ישנעשויעלי
פ יס פהכישליצב יקהל ץ,ישגםיופ קיןתיוסכטיהושתתףיברת בתיותסכ ט.51ישפתהישליוסכט,י
ן כ י שהטכי והןי וכןש י הוג בהכי ןנגל ,י והןי ובמן י ןנגל ת,י ו ןי לסכטי שכןל ,י ונחשבי
שש כתיבעבכיבפלשת נויהעתויוהןישבילושתתףיבמלחמתםיוצהדקתישליו והד ם.יושהטכי
הבמהתם,י נלחמ םיןתימלחמתיוןהמו,י ח ננ תי הת מנ וי נ צהלישהןוי ון כ ,י והד יןמכ קנ י
ופהתחיןתיוסכט,יוםיקהבע םיןתיגבהלוי)ומהסרם(ישליומד נוירןשכינצ ג יוןה"םימהצן םי
ןתידגלי שכןליןחהזיב דוישליןחתיוגהפהתיומעטכהתיןתיוגבעו.יונצ גיו כדנ ימתנגדילרך.י
וםימת ם,יוהןיטהעא,יןךינצ ג יוןה"םיקהבע םיןתיוגבהליעליפ ימהתםי)עליפ י"ומת־וח "(.י
וסכטיחהזכילןחהכירד ילספכיןתיס פהכםישליושלהשויבח  וםיהמסת  םיבש בויןלימהתם,י
פכד גמט תי דהגמןי והןי וסכטי "וותחלו".י ןלןי "וסהף"י ן נהי ומסךי עלי ומהפ עי הור תהבי
ל  צהגיה זהןל יוגמהנ ישליומעבכיןליו שכןל ,ירשס המהיבמההתילמעאיודגליהס מהאיוגבהלי
מבטןילןיןתיוח  םיןלןיןמתימכויבדבכיודכךישבויומד נוי—יוש חיולןהמ יווגמהנ י—י
כהןויןתיותרל תישליןזכח ו:ילמהתילמענו.יבתהךימעכךירזו,יוח  םיעצמםינעש םיבלת י
נג ש ם,יוסהב  קטין נהי רהלילותרהנאיהנקהדתיומבטישלהימצה ויבקכ סוימתמדת.ירד ילוג עי
ןליוח  םיעצמם,יןליוןהתנט ,יצכ ךילקדהחיחהכיבלבנו,יןבלירד ילעשהתיזןת,יו כחיצכ ךי
"לכדת",ירלהמכילו התימ הצג,ילרהדיבתהךיוש ח.יהמוישנשןכיוהןימוישןלתכמאירהתביבע כי

ו הנו:י"שִוכבנהיעֹסקיבשטהת םי/יהונויוק מהנהיגםיע כ".52 

לןימעטיעבהדהתינרתבהיבנהשןיזו,יןךידהמוישברהלאימשוהיבגכע איותול ךינשןכיןטהם,יהכןהי 50.י
1980,י התל־ןב בי שהקא,י כהשל םי הנורמליות,י בזכות  דכר ם",י צהמתי —י "ושהןוי ן"בי והשע,י
עמ י9–24.יבוקשכיוהה זהןל ימענ  נ םיב התכידבכ הישליצ מכמא,יופהעליבמסגכתישליפכד גמוי
ב קהכת תיונשענתיבמהבנ םיכב םיעליספכהישליתהםישגב,יהמיליון השביעי,ירתכ,י כהשל םי1991,י
העליספכוישליעד תיזכטל,יזהבם של היהודים,יעםיעהבד,יתל־ןב בי1996;ילןיבמקכויוהןיכהןוי
בחור בלבנהיןתי"ןחתיופןכהד התיומהצלחהתישנעשהיעליוצ הנהת",יהכןהימשויצ מכמא,יאל תגעו 
לי בשואה,יוהצןתיוספכ םישליןהנ בכס טתיח פויהזמהכויב תא,יח פוי2002,יעמ י25–26,י197.י

כןהיגםימת ימגד,יאור בסורג,יספכ תיפהעל ם,יתל־ןב בי1953.י
ס פהכי ןלהו ם",י ןלי מדבכי כקהבכי " הסלי וס פהכי שלי המחבכהי עצמוי בפנ י ססגהנ תי דמהתי 51.י
ושהןויובדה יוכןשהא,ישנרתביב־1946,יהכןהיצב יקהל ץ,ייוסל רקובר מדבר אל אלהים,ימשכדי
וב טחהאי—יווהצןוילןהכ,יתל־ןב בי2000.יוספכירהלליןתימןמכהיומכתקישליעמנהןלילה נסי
"לןוהביןתיןלו םי התכימוח  ם"י)שם,יעמ י32-27(,ישמצל חילמצהןיבטקסטיעמדויןהתנט תי

ותלה ויבסהב  קט ב התיועקכהנ תישליוןדם,יהלןיב"עדהת".
נתאיןלתכמא,יעיר היונה,יוק בהץיומןהחד,יתל־ןב בי1978,יעמ י162.יגםיןצליןלתכמאיוס גהכי 52.י

נמצןיבמןבקיעםיוןבליעליןהבדאיוקו לויו והד תיולן־לןהמ תילטהבתיומד נו.




