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 דברי תודה

, הגיבוי עלכימה ללוות את המחקר ולחם על כך שהס-ללואיז בית ברצוני להודות

. עזרו להשחיז ולגלף את התזה לצורתה הנוכחיתאשר ו, שהעניקה לי ת והתובנות החדותוהביקור

לא  .הערותיה המעולות והידע הרב שחלקה איתי, זמינותה, תודה לטלי זילברשטיין על אדיבותה

 . יכולתי לבקש לי מנחות טובות מאלה

שר יעץ לי והכווין אותי מהשלבים הראשונים של חיפוש א, תודה מקרב לב לחנן חבר

ליעל גם תודתי . על אמונו ותמיכתו -ואף יותר מכך , אני מודה לו על הצעותיו והוראתו. הדרך

היה ראשיתו של רעיון ועד לשלבים המתקדמים  טקסט זהשנקר על עצותיה והצעותיה מהשלב ש

 . ינושיחותמלמדתי והועשרתי מהכרותינו ו. של העבודה

מתהליך הפקת בזיכרונותיהם  שיתפו אותיעל שדני רוזנברג ולנזון אילן מושתודה ל

חומרים , סיפורים, שוחח איתי וחלק איתי ידע, שאירח אותי אד נאמן'לגתודה מיוחדת . סרטיהם

לארי , נוסורמעפיל חמוטל , נגרילענר פרמ תודתי נתונה גם. ארכיונים ורעיונות מעוררי מחשבה

שמואל , צבי-טל בן, גל הרץ, רותי גינזבורג, אפרת אבן צור, דשלמה זאנ, משה צוקרמן ,אברמסון

 .לאורך הדרך םואית שנועצתי איתן אחריםאחרות וולאיתן ברונשטיין , גרואג

, ת באוניברסיטה העבריתללימודי תרבו תוכניתראש ה, ברצוני להודות לניקול הוכנר

תודה גדולה לפלביה . על עזרתן וגמישותן, מזכירות החוג ,נוף-יפהאור פרידמן ואפרת -ולמיכל בן

שיצאו מגדרן כדי להתחשב , לבוב ולנאווה שמע מאגף הנוער והחינוך לאומניות במוזיאון ישראל

 .ולמידה מתמדתעל השראה במחלקת ההדרכות תודה לכל הצוות היקר . בצרכי בעת הכתיבה

ששמעו את התזה , דמהובראשם לש, למשתתפי הרצאות אפשטיין תי נתונהתוד

גם לבקי ועודי מיינר על האירוח תודה . וחלקו איתי את תובנותיהם ועניינם, בשלמותה לראשונה

 .  הפתיחות והאמונה, ולכל משפחתי היקרה על הסבלנות, החם

הערותיו , הערכתו, סבלנותו, שאילולא עידודו, שותפי לחיים, למתןאחרונה תודה 

 .אלוהיו נכתבים דפים  לא ואהבתו
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 הקדמה :צובה

הסדרה כללה  .tso˘ob΄ä הציג לארי אברמסון סדרת ציורים שכותרתה 5774בשנת 

 הּבצּו 1פלסטיני המרוקןעשרות ציורי שמן  אשר נוצרו בהסתמך על צילום טלסקופי של הכפר ה

מיד לאחר שהשלים אברמסון את כל אחד מעשרות ציורי השמן . 5736-ב נכבשאשר  ,(סּוּבה)

הוא הצמיד אל הצבע הרטוב נייר עיתון והסיר אותו במשיכה אשר הותירה על הבד , יםהמדויק

אלא רק כאנקדוטה , עוד כמושא ניתן לזיהוי מיםקיי םצובה אינשרידי בו " מופשט"ציור 

 . בהיסטוריה של תהליך היצירה

מאחורי עבודה זו נמצא ניסיון התמודדותו 

פשטה הה"של אברמסון עם המורשת הסגנונית של 

אשר , "אופקים חדשים"מזוהה עם קבוצת ה" הלירית

התבססה עם השנים ו 1948נוסדה בישראל בשנת 

בקאנון האומנות הישראלית כסמל לישראל 

בסדרה זו הגיב , ספציפיבאופן . אירופית-המודרנית

יוסף בשנות השבעים אברמסון לסדרת ציורים שיצר 

בעת , מנהיגה הכריזמטי של הקבוצה, זריצקי

ובה שרידי , התאכסן בקיבוץ צובה וצייר את סביבתוש

מרכזית ביצירתו של זריצקי הייתה . הכפר הפלסטיני

הציור באוויר הפתוח המבוסס על  -" היציאה לטבע"

, זו של אברמסון בציוריו של זריצקי ובנוף עליהן התבססו, נדרשה התבוננות נוספת. התבוננות

ההרמוניות : "הנוף את שרידי האסון שניכרו בו בכדי להבחין שההפשטה הלירית הסירה מן

אברמסון ) "המעודנות של ההפשטה הצורנית והערכים הציוריים הפכו את הכפר לבלתי נראה

וכורך  2,"משטר ראיה"של זריצקי  מכנה אברמסון את ההפשטה הליריתכך בעקבות  .(553, 2667

 . בפוליטיוסגנוני בהיסטורי וה את האסתטיבכך 

                                                           
1
ביחס לכפרים פלסטינים שתושביהם גורשו או ברחו " מרוקנים"בחרתי להשתמש במונח , בעקבות נגה קדמן 

מונח זה מיטיב לבטא את העובדה , כפי שכותבת קדמן". מלחמת העצמאות"היא , 8441לך מלחמת מהם במה
, קדמן" )סתם כך' ננטשו'ולא כפרים ש, כפרים שהתרוקנו בתגובה לתקיפות שנערכו נגדם או סביבם"שמדובר ב

ללוחמה  תגובה, בריחה בעקבות תקיפה, גירוש מכוון)תהה אשר תהה הסיבה לעזיבת התושבים (. 2001
על חוסר היכולת  –ועוד , עזיבה זמנית שהפכה תמידית, חשש בעקבות תקיפות באזורים סמוכים, פסיכולוגית

 . ולא ננטש באופן ספונטני, הכפר רוקן, (להכריע ולהבחין בין אלו במקרים רבים
2
ל אותו בתורו השוא, (Jay 1988) יי'ג מרטיןמ( Scopic regime" )משטר ראייה"אברמסון שואל את המונח  

 (.(Metz 1982, 61מכריסטיאן מטס 

 (5774אברמסון )צובה : מתוך
 אביב תל, פרטי אוסף
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אברמסון מגשימה ומנכיחה את אקט המחיקה הגלום במשטר הראיה עבודתו של 

היא מצביעה , מעבר לכך. ומושא מובהקים( agent) סוכןוהופכת אותה לפעולה בעלת , המופשט

המייצרת עיוות והסתרה שלו בד , על האופן בו כל ייצוג כולל טרנספורמציה של האובייקט המיוצג

באותה העת שהיא : דדיו המשלימים של משטר הראייהאלו הם שני צ. יהיבבד עם פעולת ההרא

הצורנית גם  מממשת הטרנספורמציה, (מניעת ההופעה, מחיקה, הסתרה)ממלאת תפקיד שוללני 

, כמשטר ראייה, הסגנון ,(דבר "אומר"לכאורה אינו ) על אף שהדימוי אינו טענתי: אלמנט יצרני

 מתפקדמושא ה; ערכת הצדקות וטיעוניםלמרכיב במ -נוף וכפר מוחרב בתוכו  - מסב את מושאו

 המתכונן בראייה דימוי, (05, 2667מיטשל )" דמיונית וסימבולית ולא רק ממשיתכישות שהינה "

  .ונושא משא של אסוציאציות וקונוטציות תרבותיות ופוליטיות

 עבודתו של אברמסוןשל הדימוי המיוצר מעלה ומשמעותו לצד הדיון התיאורטי בכוחו 

החרבתה וקריסתה של החברה הפלסטינית  –" נכבה"ספציפיות בנוגע לייצוגה של ה גם שאלות

שתוצאתה הבולטת ביותר הייתה גירושם ובריחתם של  ,אחריהבשנים שו 5736במהלך מלחמת 

מוריס ; 2666קדמן ) והריסתם השיטתית של אלו, מאות אלפי פלסטינים ממאות כפרים וערים

מעידות על הדרכים השונות בהן מנסה הדימוי , גם של אברמסוןכמו , עבודתו של זריצקי (.5775

את הצלקות ולאחות את הסתירות ולעבד לתאר , החזותי להכיל את ההיסטוריה של האסון

כוחו של הייצוג החזותי חורג . האמן והצופה –והאיומים שהן מעמידות בפני הסובייקט המתבונן 

 -במקרה זה  ,ההפשטה הלירית -ייה משטר הרא. וממסגרת הציור ומכותלי המוזיאון שהוא מוצג ב

אלו שנגישותן למבט לכאורה אינה , "אמתיות"מכונן גם את האופן שבו נראות החורבות ה

המאפשרת לישראלים , בכך מהווים ציוריו של זריצקי רכיב במערכת שיחנית רחבה יותר. מתווכת

  .לא לראותם ככאלה, יוקאו ליתר ד, וישראליות לראות את עקבות הנכבה מבלי לראותם

אזרחים ישראלים ממוצא יהודי מתנהלים באופן קבוע ", אזולאיאריאלה כפי שכותבת 

אולם אלה אינן מעידות על עצמן משום שברוב המקרים , 5737-5736בזירות הרס שמקורן בשנים 

קבר ', 'בניה מזרחית', 'ארכיטקטורה עותמנית', 'חורבה'הן עברו טבעון באמצעות קטגוריות כמו 

א הו גם הטבעון, פעולתו של משטר הראיהכמו . (527, 2656אזולאי )" ועוד' יער קדושים'', 'שייח

 השאינ "אחרת"מומרת במשמעות  שמשמעותואלא , "נעלם"האובייקט אינו : דיאלקטיתמחווה 
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האסתטיות המיוחסת לאובייקט ומשמעותו המובנת מאליה . בהיסטוריה המאיימת שלו הטעונ

  3".טבעיותו"הן המעניקות לו את "( משמעות"ת שאינה נתפסת כמשמעו)

, של החורבה טבעוןגם המחווה המופשטת שמציע זריצקי  מהווה, כמו קטגוריות אלו

מסירה מהחורבה את  שהשפה החזותית של המופשט הלירי באותה העת. המתרחש בשדה החזותי

 ,הרמוניה צורנית, תליריּו, תטבעיּו :ותאחר איכויותהיא מטעינה אותה ב, האסונית" חורבתיותה"

צופים לראות את -את האופן שבו חפצה קהילת הציירים ותאשר כפי שטוען אברמסון משרת

זריצקי את הנוף מחק ממנו את זכר הכפר ( והראה)לא זו בלבד שהאופן שבו ראה  ,אי לכך .עצמה

מאחורי התקבלותה  ,סוןלטענת אברמ, אלא שמחיקה זו היא שעומדת, הפלסטיני ואירוע הכחדתו

  :הכללית והמובהקת של אסכולת אופקים חדשים

הייתה  – 4קָלטּוָרהנֹוֶמנהמהקרטוגרפיה ומ, מהארכיאולוגיה, אפילו יותר מהייעור –ההפשטה 

שאפשרה לישראלים להיות גם " אמנות ההסוואה", הישראלי האולטימטיבי" משטר הראייה"

ובה בעת  ]...[ם למציאות המאתגרת מוסרית של הגירוש להיות עיוורי, ציוניים וגם מודרניים

5.(553, 2667אברמסון )האוניברסאלית להישאר חברים נאורים בקהילת הִקדמה המודרניסטית 
  

חורבות הכפרים לטבעון החזותי של במחקר זה אני מבקשת להפנות את תשומת הלב 

י הביקורתי בסוף שנות בקולנוע הישראל, ובפרט, קולנוע הישראליב המתרחשטינים הפלס

חורבות  ":ריאליסטי"הסרטים שאבחן מאופיינים בסגנון , בניגוד לציוריו של זריצקי. השבעים

 ואינן מעוותות, ופילטרים באמצעות עדשות אינן מטושטשות םבההבתים הפלסטינים המופיעות 

, אם כן, צדכי. םיהפקתי-או מוסתרות באמצעות זוויות צילום בלתי שגרתיות או אפקטים פוסט

 ? ניתן לדבר על מחיקה

 הישראלי הקולנוע. שאליהם אתייחס אינם צורניים כי אם סמנטיים" עיוות"המחיקה או ה

לכדי דימויים , נרטיבים ופואטיים באמצעים, וממיר אותן" מציאותיות"את החורבות ה" ממסגר"

ישראלי הן המשמעויות הנקשרות לדימוי החורבה הפלסטינית בקולנוע ה .בעלי משמעות

המאפשרות לשרידי ההחרבה להופיע במנותק , ישראלי-משמעויות פנימיות לשיח היהודי

 . ממשמעותן ההיסטורית

                                                           
3
היפה בטבע הוא 'מתייחס במלוא הרצינות להערתו של אדורנו שלפיה "מיטשל כותב בהקשר זה כי הוא  

 (Adorno, 1984, 105 -בהתייחס ל, 57, 2004 מיטשל) "'ההיסטוריה שעומדת מלכת ומסרבת להתגלות
4
הניקוד אינו חלק מהטקסט המקורי של . תקשורתית ותרבותית, לשוניתמתן שמות במסגרת . מיון וזיהוי, שיום 

 . אברמסון אלא תוספת שלי
5
אשר נקשר בפי מיטשל לאימפריאליזם , אנר ציורי הנוף'יש לקרוא את פעולתו של זריצקי בהקשר הרחב של ז 

א כפיצוי וכמיסוך ההרמוניה שמבקשים למצוא בנוף תיקר", מנקודת המבט הזו. (24, 2004מיטשל )האירופאי 
 . (20, שם)" על האלימות הממשית המתבצעת בו
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שראשיתו בסוף , תופעה זו היא מעניינת במיוחד כאשר מדובר בגל הקולנוע הפוליטי

הציונית  ואשר ביקר והטיל בספק את ההיסטוריוגרפיה והאידיאולוגיה , שנות השבעים

(Ne'eman 1995) .(5777 ,אילן מושנזון)רובה חוליות ו( 5777 ,אד נאמן'ג) מסע אלונקותסרטים ב ,

, באופן אירוני .מופיעות חורבות של מבנים הפלסטינים , מהמוקדמים והבולטים שבסרטים אלו

מהווה הביקורת על אידיאל הגבריות הציונית הקשר המוחק את משמעותן ההיסטורית של 

בחינת מרכיבי המבע הקולנועי המייצרים ומאפשרים הופעה זו תשפוך . לנכבה החורבות כעקבות

 .ר על משטר ראייה נוסף המכונן את מחיקתה של הנכבה מסדר היום הישראליאו

החורבות  המסתיר את" טבעיות"אני מבקשת להסיר את מסך ה, בהמשך לאברמסון

יעות בנוף הקולנוע הישראלי המופוזאת על ידי קשירת החורבות הפלסטיניות , הפלסטיניות

 התיאורטיהראשון של העבודה אציג את הרקע  שערב. תןיילהיסטוריה של היווצרותן ושל הרא

ן בארת את פעולתו של אורול טי מיטשל. י'ג. ווהאופן בו מנתחים אציג את . עליו אני מתבססת

בהמשך . אליכתשתית להבנת תפקודה של החורבה הפלסטינית בקולנוע הישר, הדימוי המיתי

 ם המרוקניםחורבות הכפרים הפלסטיניהאמביוולנטית של  אסקור מחקרים העוסקים בנוכחותן

הקולנוע הישראלי את אסקור . האומנותי והאדריכלי, גיאוגרפיה: התרבותיהישראלי  במרחב

אטען כי ו, דמות היהודי הישןל" צבר"המוקדם תוך התמקדות בהנגדה האידיאולוגית בין דמות ה

ההרואי בזיקה להנגדה זו ומתפקדת -פלסטינית מופיעה בקולנוע הישראלי הלאומיבה ההחור

 .היסטורי-כדימוי מיתי וא

איקונוגרפיה של החורבה הפלסטינית בקולנוע אעמיק בבחינת השל העבודה  שניבשער ה

מציינים ו, תוך התמקדות בשני סרטים שנוצרו בישראל בסוף שנות השבעים ,הישראלי העלילתי

בראשית שער זה  .תחילתו של גל סרטים ביקורתיים ופוליטיים הנמשך לתוך שנות השמוניםאת 

ואאפיין את גל הקולנוע , הקולנוע הישראלי עד לסוף שנות השבעיםשל  ואסקור את התפתחות

רם )חרבת חזעה סרט הטלוויזיה של  והקרנת פרשתתוך כך אגע בב. הביקורתי הנפתח בתקופה זו

. ייצוגה של הנכבה בקולנוע הישראלי ר במחקר יותר מכל סרט אחר לשאלתהנקש, (5776, לוי

לא נקראו עד אולם , מציגים חורבות פלסטיניותשני הסרטים אשר אנתח בהרחבה , בניגוד אליו

 ותבהם מופיע עלילתייםוה חזותייםהההקשרים  אעמוד עלבניתוח סרטים אלו . כה בזיקה לנכבה

הקולנועי של הקולנוע בתחביר  לאפיין את תפקודןה במטר, פלסטיניםהבתים החורבות 

שיח הביקורתי הואאפיין את , מחורבות אלוביקורת של ה האעמוד על התעלמות. הביקורתי

וכי עקבות הנכבה מופיעים , אטען כי מדובר בעיוורון אידיאולוגי. התעלמות זווניסח שאפשר 
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 בניגוד לתפיסה הרואה את חוסר וזאת, אך לא ככאלה -כשם שהם מופיעים בנוף  -בקולנוע 

 . טאבו או טראומה, תוצאה של איסור -בה בקולנוע הישראלי כהעדר מוחלט ייצוגה של הנכ

חיבור זה מבקש להצטרף לשורה של מחקרים הדנים בנוכחותו האמביוולנטית של זכר 

לכאלה  ,ובפרט (א2667אזולאי ; 2656חבר )הקיום הפלסטיני והחרבתו במרחב התרבותי הישראלי 

; 2656מוסי )העוסקים בנוכחותם החזותית של שרידי המבנים הפלסטינים בתרבות הישראלית 

הנכבה אינה רק זיכרון  .(ב2667אזולאי ; 2664עפרת ; 2664אברמסון ; 2667שיפטן -ניצן; 2666קדמן 

 ניכוס והחרבה, אלא תהליך מתמשך של נישול, שהסתיים ושניתן לתארכו" אירוע"של עבר או 

-השבת החורבות הפלסטיניות לשדה הראייה היהודי, אי לכך(. Stoler 2008; 2, ב2667אזולאי )

אלא הכרה באחת ממגוון עצום של , "צדק היסטורי"אינה רק מחווה של  (2655לחם -בית)ישראלי 

  6.הפוליטי במדינת ישראל ההווהאסטרטגיות תרבותיות המכוננות שכחה רבת פנים של 

 

 

 

 

                                                           
6
לרגל השקת הספר , 2082ליר בפברואר  שהוצגו בהרצאתו במכון ון, דברים אלו חבים לתובנותיו של גדי אלגזי 

 ,ליר ון מכוןו המאוחד קיבוץהוצאת ה, (עורכים)פנסטר  טובי, יעקובי חיים": המרחב בניית[ה]ו השכחה, זיכרון"
 .2082, ירושלים
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 נכבה לחורבההמ: ראשוןשער 

 פטיש ואידיאולוגיה, דימוי

 . היה זה אסון שלא נכח בעקבותיו המרובים

 .(57, א2667אזולאי )כמו איש המטיל צל של כלב , אסון שלא הותיר עקבות של אסון

 

טי מיטשל את תפיסת הנוף שלו לזו . י'ג. מנגיד וו( 2667)"  נוף קדוש"במאמרו המפורסם 

המעלה בספרו את זיכרונות , אמהמיטשל מתייחס לדברי ש. מון שאמהשל ההיסטוריון הבריטי סי

עבור שאמה בדמות קופת קרן קימת לישראל  אשר יוצג, ותו מטקס הנטיעות בישראלילד

 :שקושטה בעלים ירוקים המאזכרים את העצים שיינטעו בממונה

All over north London, paper trees burst into leaf to the sound of jingling sixpences, and the 

forests of Zion thickened in happy response. […] So we recited blessings over our paper tree 

as the spouted descendant of the Tree of Life, guarded in the Garden of Eden, so the Scripture 

said, by an angel with flaming sword. Our sixpenny-worth of arboriculture was re-creating 

that garden in Zion. And if a child’s vision of nature can already be loaded with complicating 

memories, myths, and meanings, how much more elaborately wrought is the frame through 

which our adult eyes survey the landscape. […] Before it can ever be a repose for the senses, 

landscape is the work of the mind. Its scenery is built up as much from strata of memory as 

from layers of rock (Schama 1995, 5-6). 

אמצעות חזרה שאמה מתחקה אחר מורכבות משמעותו של הנוף ב, כפי שכותב מיטשל

 - הלאומי, החלוצי -במטרה לחשוף באמצעות כך את המטען המיתי " תמונת טבע בעינו של ילד"ל

כחפירה מתחת ", כדברי שאמה עצמו, בנוי" נוף וזיכרון"ספרו של שאמה . (16, מיטשל) הגלום בנוף

חת להתחקות אחר מרבצי המיתוס והזיכרון שמת במטרהלמפלס הראיה הקונבנציונאלי שלנו 

.(Schama, 14)" לפני השטח
מתאר מיטשל , המניחה מודל של עומק, בניגוד לתפיסתו של שאמה 7

דבריו של שאמה מוצגים על ידי מיטשל כראיה ". מודל פני שטח"את גישתו לנוף במונחים של 

זיכרונות , פני השטח של הנוף מסוגלים לפתח מרחבים כוזבים של עומק"לאופן הערמומי בו 

סלקטיביות מיתולוגית זו מתבטאת בהעדפת המיתי ". ומיתוסים המשרתים את עצמםסלקטיביים 

יש להבין את התעלמותו של שאמה מן העובדה שהיערות , לדברי מיטשל, כך. על פני ההיסטורי

                                                           
7
 .ידי על תורגמו לועזיים ממקורות לקוחיםו בעבריתהמופיעים  הציטוטים כל, מכאן והלאה. תרגום שלי 
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מסתירים לא אחת את סימני מגוריהם ", שאת משמעותם המיתית הוא פורש, הישראלים החדשים

 . (16, מיטשל)" של פלסטינים

 ".בייצוגים ובסטריאוטיפים של הנוף, בדימויים"של מיטשל מתמקדת " שטחית"תפיסתו ה

רלוונטיות ההיסטורית אלא ה( להבין את הנוף" נכון"כך )לנגד עיניו לא עומדת אמינותם 

עצם השקריות והשטחיות של הדימויים בהם אדון היא ", הוא כותב, "למעשה. "והפוליטית שלהם

(. 17, שם" )את חריפותם כאיקונות של ייעוד לאומי ואימפריאלי, מתםהמעניקה להם את עוצ

מיטשל אינו מעוניין לנתח את הדימוי לעומקו , היסטורית-בהתאם למחשבתו המטריאליסטית

 לשימושרלוונטי  זהניתוח ש במידהאלא רק ( המיתוסים המשוקעים בו, המשמעויות הגלומות בו)

המתוארת במונחים , למציאות היסטורית מעוגן בזיקתם, ככללובדימויים , עניינו בנוף. שנעשה בו

 מהווים לטענתרבדי המשמעות המיתיים המכוננים את הנוף . עימות ודיכוי, פוליטיים של כוח

 : הגילוילולא , תפקודו ההיסטורי להסתרתאמצעי  מיטשל

וגם לא , יםאך אין למצוא את האמת שלו במיתוס, הנוף הקדוש הוא דימוי מעובד ומורכב, אכן

: יש לשאול. בזיכרונות הנשלפים בישירות פשוטה כל כך מן המעמקים ומוצגים לראווה

מה נמחק והפך בלתי נראה על מנת שנוף זה ילבש פנים ? הזיכרונות שלי מי? המיתוסים של מי

בין זיכרונות , כיצד פנים אלו מסגירות את סימני המריבה והמאבק בין מיתוסים מתחרים? אלו

 .(16, מיטשל)? ים מן הקצה לקצה אלו מאלוהנבדל

אידיאולוגיה , דבריו של מיטשל אודות הנוף מעוגנים במחשבה הקושרת בין דימוי

מארקס מדמה את האידיאולוגיה לעדשה המהפכת של הקאמרה , כפי שהוא מציין. והיסטוריה

 הנתפס ,לםשהעו את העובדה המבליט פיגורה זו". דימוי"ל" עולם"הממירה את ה, אובסקורה

ההיסטוריה  8.ה ככזה על ידי שפת דימויים רגעית ומשתנהמובנֶ  ,טבעי ונצחי, כאובייקט קבוע

אופיו שהבנתו היא הבנת , בעולם על ידי המרתו לדימוי אידיאולוגי" נוגעת"המטריאלית 

 :ההיסטורי

                                                           
8
אובסקורה המשמש את מרקס לתיאור -מיטשל מבהיר עמדה זו באמצעות ניתוח מאלף של דימוי הקאמרה 

ו פרשניו של נקלערדוקסאליות אליה הפ, לטענתו של מיטשל. האידיאולוגית" עדשה"של ה" מעוותת"פעולתה ה
מן הראיה האידיאולוגית ולראות שלא מבעד לעדשה " להשתחרר"כיצד ניתן )מארקס בהידרשם לדימוי זה 

רה אינה דימוי אובסקו-המתעלם מכך שהקאמרה, "מדעי"ל" טבעי"נובעת מהזיהוי המובלע בין ה( ?המהפכת
אובסקורה כאנלוגית לעין -אה הרואה את הקאמרהקרי. אלא ארטיפאקט טכנולוגי "ניטראלית"של ראיה 

. הביולוגית חוטאת לטענתו בנטורליזציה של ההמצאה ההיסטורית לכדי אפיון נצחי של הראייה המוחלטת
מחקה העין את , אובסקורה מחקה את העין-יותר משהקאמרה: ההפך הוא הנכון, טוען מיטשל, למעשה

סיס הדימוי המשמש את מארקס לתיאור פעולתה של העומדת בב, ה עצמהיהראי. אובסקורה-הקאמרה
שלא ניתן לראות  כזה, ולפיכך)אינה מנגנון המוסבר על ידי כללי אופטיקה ניטראליים ואמפיריים , האידיאולוגיה

בדיוק כפי שטוען מארקס באמצעות דימוי , הישהרי הראי. מכאניזם הנתון להשתנות היסטוריתאלא , "(בלעדיו"
דה שלם של רגישויות אלא מכוננת על ידי ש, פיסיולוגי של העדשה/מנגנון הפיסיאינה מתמצה ב, זה

 .(Mitchell 1986, 175) אידיאולוגיות



 
 

82 
 

אור אינם מוסטים בזכות מנגנון , אובסקורה-יהי זה בעין או בקאמרה, הדימויים המוסטים

והם יכולים להיות מתוקנים רק באמצעות , "תהליך חיים היסטורי"אלא בעקבות , פיסיקאלי

כלומר על ידי תיאור ההיסטוריה החומרית של הייצור והחליפין שאפשרו את , שחזור תהליך זה

 .(Mitchell 1986, 175)הופעתם 

להיות  אינה צריכה, אשר אחריה מתחקה שאמה, המשמעות המיתית של דימוי הנוף

העומדת , היסטורית ופוליטית היהבניאלא כתוצאה של  ,מהותיתה וכמשמעות, לפיכך, מובנת

הסיפורים שבני האדם מספרים על ", כותב מיטשל, "עבור מארקס. "במרכז מחשבתו של מיטשל

אינם רלוונטיים כל עוד אינם  –ת שלהם ואפילו ההיסטוריֹו, המיתוסים והאגדות –עצמם 

. (Mitchell 1986, 175) "ר על התפתחות חומרית וחברתית שהוא רוצה לספרמתאימים לסיפו

קרש קפיצה  ;אך ראשוני בלבד, שלב הכרחי רבדים המיתיים של הנוף הוא בעיני מיטשלתיאור ה

שאינה מתמסרת לראיפיקציה , אידיאולוגית של דימוי הנוף-להתחקות אחר הפונקציה ההיסטורית

הוא . משרתתהיא אלא מבקשת להבין אילו אינטרסים וכוחות , השל הנוף על ידי האידיאולוגי

כך למשל כותב מיטשל  .י של הנוףאומנותייצוגו ההדין גם בנוגע להמרה הסגנונית המאפיינת את 

להבדיל  ,אני סבור כי גישה היסטורית כלפי ציור מסוג זה: "בדיונו בציורו של אוגוסטוס ארל

ה לא רק לחשוף את המוסכמות שביסודו אלא גם לבחון את הייתה צריכ 9,מגישה היסטוריציסטית

 .(33, מיטשל) "השימוש האידיאולוגי שנעשה במוסכמות אלה במקום ובזמן המסוימים

כאתר , כאתר של אמנזיה ומחיקה" - "מטובעת"אי לכך מתעניין מיטשל בנוף כסימן 

כפי שעלה מן . (17, שם). "'יופי טבעי'אסטרטגי לקבירת העבר ומיסוך פני ההיסטוריה באמצעות 

היקבעותו האידיאולוגית של הדימוי ממלאת תפקיד , לעיל" משטר הראייה"ההתייחסות למושג 

 משמעותו/שהיא מוחקת את אופיו עתב הבהיא מטעינה אותו במשמעות מיתית : דיאלקטי

היקבעות כפולה זו מתוארת על ידי מארקס . ואת ההיסטוריּות של משמעותו תההיסטורי

של פעולת האידיאולוגיה  כפיגורה מוצהרתבכתיבתו המאוחרת מופיע ה "טישפֶ "צעות מושג הבאמ

הפטישיזם של הסחורה מתאר את המיסטיפיקציה של  10.מושג הסחורהב דיוןומהווה חלק מ

הפנומנולוגיה פטיש ל תמהותי. וכסףסחורות : אובייקטיםיחסים חברתיים לכדי יחסים בין 
                                                           

9
בתזות  ופיעהמ" היסטוריזם"אני מציעה לראות את הגישה ההיסטוריציסטית ממנה מסתייג מיטשל כמקבילה ל 

ההיסטוריזם מציג את : "יזם ההיסטוריכאחר השלילי של המטריאל (8446בנימין )" על מושג ההיסטוריה"
מיטשל . (387, שם) "את התנסותו הייחודית בעבר זה –המטריאליסט ההיסטורי ; של העבר' נצחי'הדימוי ה

זמן זה קושר את . "והעכשי-זמן"ואשר מגולם במושג , נענה לאתגר שמציב בנימין בפני כתיבה היסטורית
מייצר לטענת בנימין את האינטואיציה הפוליטית שצריכה ו הבקשר של חרדה ותקוו הסובייקט לעבר ולעתיד

נטעות המודאגת יהה. (824-858, 2001מוזס  ;304-381, בנימין) להנחות את ההיסטוריון המטריאליסטי
בעוד ששאמה מתאר את . מחייבת את מיטשל לאקטואליזציה פוליטית של הדימויהבנימיני " העכשיו-זמן"ב

המבט שלו כסובייקטיבית  מיטשל מתעקש לאפיין את נקודת ,קודת מבט מופשטתמנ, הנוף בצורה פוזיטיבית
 . לי ובלתי משתנהאהמשקיף לכאורה על מראה ניטר, ניגודה של נקודת המבט של הצופה בנוף -ומובחנת 

10
 .כפי שתואר לעיל, אובסקורה-בכתיבתו המוקדמת מדמה מארקס את האידיאולוגיה לקאמרהבעוד ש 
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או הקרנה של " השלכה"ולא כ ,עצמו" דבר"מופיע עבור הסובייקט כ הפטיש: האובייקטיבית שלו

רך מארקס שולף את ע הגלומה בפיגורה של הפטיש הזרההבאמצעות  .משמעות על האובייקט

 11.שיש לפענח מסתוריכדבר ומצביע עליו , שלו הסחורה העודף מההקשר החברתי המטבעת

באופן שבו האופי החברתי של  - מסתוריותה של הסחורה טמונה דווקא בטבעיותה למראה

של האובייקטים המיוצרים על ידיהם  ינהרנטיתהעבודה מופיע עבור בני האדם כתכונתם הא

, מסתיר"של הסחורה " סופית"כצורתה ה, הכסף .(  Mitchell 1986, 189;22, 7234מארקס )

ם החברתיים ומתוך כך גם את היחסי, את האופי החברתי של העבודות הפרטיות, לאמתו של דבר

, "הירוגליף חברתי"את הסחורה יש להבין כ, טוען מארקס, לכן. (02, מארקס)" של העובדים

ו טוען יבעקבות .תהליך חברתיב -בדומה לשפה  -מובנית  ,הנדמית כאובייקטיבית, משמעותוש

 :הנוף כפטישגם את י יש לתפוס מיטשל כ

הוא עושה זאת . בסיס הממשי של ערכוסתרים חברתי המסווה את ה-כתב הנוף הוא, לכסף בדומה

 .(57, מיטשל). על ידי הפיכת מוסכמות חברתיות לטבע והפיכת הטבע למוסכמה חברתית

יטשל על שאמה היא אנלוגית לביקורתו של מארקס על הפטישיזם של הביקורת של מ

אפשרי )תוצאה של תהליך היסטורי  לטענת מיטשלהיא של הנוף המשמעות המיתית : הסחורה

וחשיבותה היא בהסתרת המציאות החברתית אותה היא ( פוליטי ולא מדעי, לא הכרחיו

מעשה המחיקה הוא הביקורתית של הפעילות הפרשנית " יהיהרא"מושא ה. לכדי דימוי" מטבעתת"

 משמעותול הממשי האובייקט בין ברווח מתקייםהאידיאולוגי אינו " מיסוך"ה. המתרחש בדימוי

קוראת /המייצרת הסובייקטעמדת בין הדימוי ל ביחס אלא( שאמה קדמתמ בומישור ה) תהמיתי

אשר , שלה( היסטוריּות" )היסטוריה"של עמדה זו היא בדיוק ה( לאקונה) העיוורת הנקודה. אותו

 . וסתרת על ידומיסוך ומאחראית ל עתב הב

כמו , הקפיטליסט. הגלומה בתהליך יצירת הפטיש הכפולהטשל מתעכב על השכחה ימ

חליפין הערך . הם שהקרינו חיים וערך על הסחורה בחליפין טקסי" שבטו"שוכח שהוא ו, "פרא"ה

בין כיחס , ים שייצרו אותויהתנאים ההיסטור, נראה כתכונה של הסחורה כיוון שנשכח מקורו

עם יחסו האנימיסטי לאובייקט " מקורי"אילו היה מעומת הפטישיסט ה. סובייקטים לאובייקטים

של האובייקט " חיות"אינו מודע ל, לעומתו, הקפיטליסט. ”חי"מאשר כי הפטיש הוא היה , הפטיש

הסחורה מצטעפת במוכרות : יהיהפטישיזם הקפיטליסטי מאופיין אם כך בשכחה שנ .עבורו

העובדה שהוא ) של הפטיש” ביותיסובייקט“ההמשכיחה מהקפיטליסט לא רק את , טריוויאלית

                                                           
11
מוכר לו ופרימיטיביות ולנקשר לאי רציונאליות ה) "פטיש"המארקס בוחר במודע במושג , לטענת מיטשל 

שרואה את עצמה  בורגניתהכעלבון לחברה ( 19-מיסיונרי של המאה ה-מהשיח האנתרופולוגי והקולוניאלי

הפיגורה של הפטיש מנסה . בהיותה מתועשת ורציונאלית, דתיות" אמונות טפלות"משוחררת מנאורה וכ
 .  מתוכוביר את האופן הנלעג בו מצטייר היחס לסחורה בעולם הקפיטליסטי למי שאינו מסתכל עליו להע
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( משמעות לו יש כי העובדה) אלא את עצם קיומו ,(וחברתו הם מקור המשמעות של הפטיש

(Mitchell 1986, 189).  הוא מזכיר לנו שלנוף יש ) השנייה לשכחהרק נדרש  ששאמהבעוד

ולהצביע על , הראשונה השכחה אל ,לה מעבר להמשיך, מיטשל בעקבות, מבקשת אני, (משמעות

 .האובייקטמיתית של המשמעות הההיסטורי של  ּהדתּה ותפקובניה

תפקודם של  לוגי לאופןאאנבתפיסתו של מיטשל אופן פעולתו של הדימוי הפטישיסטי 

מנתח את  בארת .(5776)" מיתוס היום"במאמרו  רולאן בארת כפי שמנסח אותו, מיתיים דימויים

המערכת . מיתיתובסיסית  :של קיום מקביל בשתי מערכות סימוןפעולתו של המיתוס כתוצאה 

זאת מילולית או  התה, "פונקציה מסמנת"בעלת " שפת מושא"להיות כל  והבסיסית יכולה לדברי

המסמן . "תאחר"די לבנות על גביה משמעות בשפה זו בכ" נאחז"המיתוס (.  232, שם) חזותית

מובן . "מה הוא"אובייקט שאנו מבינים  -בעל מובן במערכת הלשונית הבסיסית הוא סימן המיתי 

 :לאידיאולוגיה" מושאלת"המרוקנת ממשמעותה ומונה תכ, זה מתפקד בתורו כמסמן מיתי

אלמלא נאחז בו המיתוס והפך , בתוך המובן כבר נבנה סימון שיכול היה בהחלט להספיק לעצמו

הוא ; המובן מסלק את האקראיות שבו, בהופכו לצורה. ]...[. טפילית, אותו בבת אחת לצורה ריקה

ישנו כאן חילוף יוצרות . ולא נותר אלא פשט, ההיסטוריה מתאדה ממנו, הוא מתדלדל, מתרוקן

מן הסימן הלשוני אל , נסיגה לא תקינה מן המובן אל הצורה, פרדוקסלי של פעולת הקריאה

 (.שם)המסמן המיתי 

 ריקונו מהספציפיות מתבצעת על ידי ,"צורה"ל ,הפיכתו של המובן למסמן מיתי

ערכיות היכולה מבטא מושג זה  .מסמןהמיתי שהוא " מושג"לטובת ה ,והמוגדרות ההיסטורית שלו

, שם) "עבריּות"או " גבריות", "אימפריאליות צרפתית" כגון ,עמומה" איכות"סוג של להתנסח כ

הפונקציה של הסימון המיתי טמונה במתאם . אידיאה מוצרנת ,לפיכך, המיתי הוא סימוןה. (236

 .של המובן ההיסטוריהיף את המחל ,למושג המיתי( הסימן, הדימוי)שהמיתוס יוצר בין המובן 

 :המיתי אמצעי לייצור ידעבאופן כזה מהווה הסימון 

 של מסוימת הרי זה פחות המציאות ויותר ידיעה, מה שמושקע במושג, אם לומר את האמת

מורכב מאסוציאציות , הידע המוכל במושג המיתי הוא ידע מבולבל, למעשה]...[. ; המציאות

שאחדותה , פלתרמעו, לא יציבה, זוהי דחיסות נטולת צורה; . ]...[ חסרות גבולות ברורים, רופפות

 (.230, שם)דותה קשורות בעיקר בפונקציה שלה ולכי

הדורש פרקטיקת , של הדימוי המיתי" שטחיותו"בדומה למיטשל מדגיש גם בארת את 

לויה עליה להיות גשהרי  –מאחורי הדימוי " חבויה"המשמעות המיתית אינה . קריאה חסרת עומק

על  ,אלא להצביע על הפונקציה שלה, אותה" לחשוף"אין גם צורך , לפיכך. בכדי להיות אפקטיבית
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אך בה בעת , העניין שאותו מדבב הדיבור המיתי הוא מפורש לחלוטין: "האינטרס שהיא משרתת

  .(216, שם" )אלא כסיבה, אין הוא נקרא כמניע; בתוך טבע מסוים, הוא מוקפא

אין . לא להעלים, תפקידו לעוות: נו מסתיר דברהמיתוס אי, שוי העניין להראותל שעפרדוקסלי ככ

 (237, שם)מודע כדי להסביר את המיתוס -אין צורך בלא: שום לטנטיות של המושג ביחס לצורה

" ו היא במהותה זיקה של עוותנהזיקה המחברת את המושג במיתוס למוב"בארת טוען כי 

הוא גוזל ממנו את ההיסטוריה שלו והופך : הבסיסי את הדימוי" תמעוו"המושג המיתי (. 216, שם)

כיוון שהוא , המיתוס אינו מבטל או מעלים את האובייקטים שהוא משתמש בהם. אותו למחווה

  12(.שם) "אך לא את קיומם, גזלו מהם את זיכרונם, הוטל בהם מום חלקי: "זקוק להם

באופן הנוגע , צופים מסוים/קוראים קהלעל ידי " מנוכס"הדימוי המיתי , לדברי בארת

אלא  ,הדימוי המיתי אינו אוניברסאלי, במילים אחרות(. 237, שם)ולא לליבם של אחרים , לליבם

" להעלם"ופעולתו עשויה , רק בסיטואציה תרבותית והיסטורית מסוימת( אפקטיבי, מובן)מתפקד 

על אף שמשמעותו של , ולםוא(. 236, שם)עם ההיסטוריה ועם האידיאולוגיה המדברת דרכו 

 :הוא אינו מציג את עצמו ככזה, היא היסטורית ופוליטית -הפונקציה שלו  – הדימוי המיתי

הדברים מאבדים בו את : המיתוס מתהווה על ידי המעטת איכותם ההיסטורית של הדברים

וא יוצא ה; העולם נכנס אל השפה כיחס דיאלקטי של פעילויות ופעולות אנוש. הזכרון של ייצורם

 (.274, שם)מן המיתוס כמין תמונה הרמונית של מהויות 

הופך " :ווצרותו באמצעות מחווה של טבעוןהדימוי המיתי מכחיש את ההיסטוריות של הי

 (. 272, שם" )פוליטיזציה-דיבור שעבר דה" -התוצאה היא הדיבור המיתי ". את ההיסטוריה לטבע

                                                           
12
 עושה הקולנוע כי מציין קארייר לוק אן'ז. הם אימננטיים לקולנוע" גזילתו"האובייקט ו" ניצול", במובן מסוים 

, המקורי האובייקט. ממשותם את" גוזל" וכך, הדיאגזיס את ליצור מנת באובייקטים מציאותיים על שימוש
 הבדיונית ובממשות( המסמן) שלו המוקרן בדימוי ומוחלף ההקרנה ממעמד נעדר, ההפקה בתהליך ששימש

 שקארייר האפקט נוצר כך". מציאותי"ה ולאובייקט לזה זה כזהים הריאליסטי בקולנוע שנחווים, (המסומן) שלו
, בערמומיות הארוגה הבדיון ברשת ככה נלכדות אמיתייםה החיים מן שנסחפו תועות דמויות": "הדמיה" מכנה

, "רפרנסיאלית אשליה" בשם מץ כריסטיאן שמכנה למה קרובה זו תופעה(. 44, שם" )ממשותן את ומאבדות

לדבריו  מאפשרות הקולנועי המדיום של תכונותיו(. fictional) הבדיוני הסרט של הסימון משטר את המאפיינת

(. 66-61, שם) המיוצגת מהמציאות כחלק להיחוות כלומר, הדיאגזיס לתוך" להישאב" יהבדיונ הקולנועי למסמן
 אלא עצמאי באופן פועל אינו הקולנועי המסמן: "פעולתו מאופן חלק היא הבדיוני המסמן של" היעלמותו" לכך אי

המתואר על ידי " להגז"יש להבחין בין , ואולם(.  Metz 1986, 40" )שלו עקבותיו את למחוק כדי במלואו מועסק

המהותית למסמן הקולנועי , בעוד שקארייר מתייחס לתופעה כללית: המתואר על ידי בארת" גזל"קארייר ל
שאינה נובעת מתכונות המדיום , ספציפית-בארת דן בתופעה היסטורית, (בגבולות הייצוג הבדיוני ריאליסטי)
מרוקן בשירות  כדימויאובייקט וזמינותו לשמש אלא מהמעמד הספציפי של ה( ולכן עשויה לחצות מדיה שונות)

ההכרה בקיומו  –" ממשותו"בעוד שאצל מץ וקארייר הדימוי מאבד מ: גם מושא הגזל מובחן. האידיאולוגיה
, ההיסטוריה שלו: בארת מקונן על גזילת הממשות ההיסטורית של האובייקט -קולנועי -החומרי בעולם החוץ

ה אינו יוצא מן הפרדיגמה המחקרית של חקר הקולנוע אלא משאלת הזיכרון מחקר ז. זכרונו, הביוגרפיה שלו
, תיאור אובדן הממשות ההיסטורית של החורבה הפלסטינית לא ישען. החזותי של הנכבה בתרבות הישראלית

לצד מחקרים , אלא על ההמשגה הפרשנית שמציעים מיטשל ובארת, על מינוח אימננטי לקולנוע, לפיכך
על כך בהרחבה בפרק )מובחן במקומה של החורבה הפלסטינית בתרבות החזותית בישראל  העוסקים באופן

היסטוריוגראפי של הקולנוע -יישומם של אלו למדיום הקולנועי יעשה בהסתמך על הקורפוס המחקרי(. הבא
  .ובהתאם לממצאים האמפיריים( ראו בפרק השלישי בשער זה)הישראלי 
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 הישראלית החורבה הפלסטינית בתרבות: נוכחות מחוקה

עבורנו הם , אך למרות השיוך התרבותי המסוים שבשמן]...[ ' חירבה'למבנים הללו קראנו 

תזכורות לעידן עתיק שבו בני האדם היו חלק מהמחזור ההרמוני , היו מעבר להיסטוריה

קיפלה את הזמן ההיסטורי האנושי ואת הזמן הגיאולוגי הטבעי ]...[ ירבה 'הח. של הטבע

 .(555, 2667אברמסון )]...[ יתולוגית משולבת שאותה יש לדעת לכדי נוכחות מ

 

מאות אלפים מתושביה הערבים של פלסטינה המנדטורית הפכו לפליטים בעקבות 

מאות כפרים פלסטינים ומספר שכונות וערים פלסטיניות נותרו מרוקנים . 5736מלחמת 

אדמות ורכוש שנאלצו , תיםמדינת ישראל השתלטה באמצעות מנגנונים שונים על ב .מתושביהם

קדמן )בתיווך המדינה או שלא בתיווכה , ואלו עברו לחזקה יהודית, הפליטים להותיר אחריהם

 . (5775מוריס ;  50-44, 2666

לרוב לאחר , 5737מרבית הכפרים המרוקנים נהרסו לחלוטין או באופן חלקי עד אמצע 

, כאמצעי ענישה, אסטרטגיות נעשה למטרות צבאיות 13ההרס המאורגן. שנסתיים כיבושם

במסגרת אימוני , (ולמניעת שיבת הפליטים" עובדות בשטח"אמצעי לקביעת )למטרות פוליטיות 

לצידו התרחשו פעולות הרס בלתי מאורגנות כגון . ל ולתועלת ההתיישבות היהודית באזור"צה

 . (27-46, דמןק)מבנים אחרים נהרסו במהלך הזמן בשל העדר תחזוקה . מעשי וונדליזם וביזה

התאפשרה "והוצאתו לפועל , מיזם ההרס היה רחב היקף, כפי שכותבת אריאלה אזולאי

נרתמו אלו  .(526, 2656אזולאי ) "של האזרחים החדשים ממוצא יהודיהודות לשיתוף הפעולה 

אלא , "הרס"כההרס ם עבור (ולא מופיע)לא הופיע  במסגרתו, מפעל הקמת המדינה היהודיתל

 ": בניה"כ

 36-כוון ומשמעות לכל דבר ועניין שאירע כאן בשלהי שנות ה, האתוס של בניין הארץ העניק מובן

אף כי . ]...[ של פעולות בינוי כך בוצעו מאות אלפי פעולות הרס במסווה. של המאה הקודמת

תיו חרגו בהרבה ומשמעויו, שרונותיאמצעים וכ, בר במיזם רחב היקף ושהושקעו בו מחשבהודמ

, שם)הרי שההרס לא הוצג במערומיו מעולם , י האינסטרומנטלי ששיוו לו אדריכליופמן האו

520.)14   

                                                           
13
מנהל , משרד העבודה, ל"קק, ל"צה, מושבים יהודים, הסוכנות היהודית, הביוזמה וביצוע של כוחות ההגנ 

 .(27-30, 2001קדמן )ועוד , החברה לשיפור הנוף בחברת התיירות הממשלתית, מקרקעי ישראל
14
 השכונה שרידי של בהחרבתם מוסי נורמה לפרספקטיבה אחרת על אופן הופעתו של ההרס ראו דיונה של 

 של לריבונות סימן מסוים במובן להיות הפכה" ,היא טוענת, זו החרבה. 8441 טוברהפלסטינית מנשייה באוק
, 2080 מוסי) וייראו יראו למען החדשה הריבונות את שמבטא סמל של לסוג היו שנותרו כשהחורבות המדינה

" ןנקודות ציון של זיכרו"באופן דומה כי החברה והתרבות הישראלית הותירה  טוען (2080) חבר חנן (.45
עקבות . למשל בשמות הישובים היהודים המהדהדים את שמותיהם הפלסטינים, במקביל להשכחתה, לנכבה
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הממשית של הישובים הפלסטינים על " מחיקתם"מה שאפשר את  בנבנישתי מרוןלטענת 

 המנטאלית המפה מן הפלסטינים הכפרים של העדרם ידי יהודים במהלך המלחמה ואחריה הוא

 כתמים" במונח משתמשבנבנישתי . 5736-ים אשר שמשו לוחמים בשנשאו ברוחם צעירים יהוד

א ל", לדבריו .אשר הונחל בטקסטים תרבותיים שונים, העדר זה לתיאור (white patches) "לבנים

הכתמים הלבנים אשר כ, למצב שנוצר עם פרוץ המלחמה להתרגל[ לתלמיד היהודי]היה קשה 

" מהנוף הממשי יישוב הערביה עם מחיקת, יתו הפכו למציאות אמפירלית שברוחאבמפה המנט

(Benvenisti 2002, 69). 

אי נחת בשל נוכחותם של "שהונעו מ, בשנות החמישים המשיכו וגברו מאמצי ההרס

פגמה בו מבחינה אסתטית וגרמה [ שלדברי מנהיגים שהתייחסו לנושא], חורבות הכפרים בנוף

מנוגדת לאופיו , בלתי נעימה, נתפסה כמכוערת נוכחותן של החורבות. (46, קדמן) "מבוכה מדינית

פעולות ההרס הומשגו (. שם" )מעלה שאלות שונות"החדש של הנוף ולאופייה של המדינה ו

כפרים  566במהלך שנות השישים נהרסו שרידיהם של מעל . של הנוף" ניקוי"ו" יישור", "פינוי"כ

נראה "לטענת נגה קדמן . (2662שי )והדרגתית שיזם מנהל מקרקעי ישראל " שקטה"בפעולה 

 (.45, קדמן" )שבבסיס הפעולה עמד הרצון למחות מהשטח כל זכר לבעיית הפליטים ולנישולם

שרידי , יי חורבותהכפרים נותר זכר כלשהו בנוף בדמות ע לרוב, על אף ההריסה המכוונת

לרוב כיוון  מבנים שנותרו שלמים נשמרו. Falah 1999, 99) ;42, 2666קדמן ) קירות או מבנים

בעיקר )או במבני ציבור ( בעיקר באזור עירוני)באם מדובר בבתי מגורים , ששמשו יישוב יהודי

, חלקי בתים וקירות חסרי גגות נותרו במקומות שהקשו על גישה עם דחפורים(. ביישובים כפריים

 .(Falah, 102-105)במקומות מרוחקים מישובים יהודים או 

יש להבין את ההרס המאסיבי של שרידי הישוב  (Falah)אזי פלאח 'לטענתו של ג

, נוף התרבותי הפלסטינילפראקטיקה קולוניאלית שמטרתה התכחשות כהפלסטיני בישראל 

לא זו בלבד ששרידי המבנים משמשים בסיס  .של הנוף" סגניפיקציה-דה"תהליך אשר הוא מכנה 

הוכחה חומרית לקיומם של אלא שהם משמשים , לתביעותיהם של הפליטים הפלסטינים לשיבה

את התפיסה הציונית לפיה הייתה לדבריו  תמחזק תםסיהרו, חיים פלסטינים ולייהודו של האזור

 (. 561, שם)טרם הגעת ההתיישבות הציונית " ריקה"הארץ 

                                                                                                                                                                      
חבר )והממשית  הסמלית הישראלית הריבונות את לאשר ובכך, להימחק-בכדי-מונכחות, טוען חבר, הנכבה
כמו דגל שננעץ , מדינהתה ביטוי לריבונותה של היהחורבה הי"הטוענת כי ( 2004)וראו גם אזולאי (. 24, 2080

 (. 5, שם" )בלב שטח כבוש ומבטא את נוכחותו של הכוח הריבוני החדש
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. דנה בדחיקתם של הכפרים הפלסטינים המרוקנים לשולי השיח הישראלי (2666)קדמן 

ערביזציה של המרחב -ושיחניים שונים המייצרים יהוד ודה היא מבחינה בערוצים מוסדיים

 15:של מאות הכפרים המרוקנים" דחיקתם הסמלית"ומקדמים את , הישראלי

מתקיימת סוציאליזציה מרחבית שמקשרת בין הישראלים , במקביל ליהוד הפיסי של המרחב

תהליך זה כולל , יתרבין ה. המובנה ומונחל לתודעתם כמרחב יהודי בעיקרו, למרחב שבו הם חיים

ואלה משלימות את מחיקתם מהשטח , התעלמות ודחיקה לשוליים של הכפרים בשיח הישראלי

 . (36, קדמן)

יומי של ישראלים וישראליות עם שרידי הכפרים מתווך סמלית על -המפגש המוחשי והיום

שילוטם , םאחזקת, אופן סימונם במפה ,וזאת באמצעות מתן שמות לאתרים, ידי רשויות המדינה

ואת , אלו מגבילים ומעצבים את האופן שבו מכירים ישראלים את הכפרים ושרידיהם. ועוד

, למרבית אתרי הכפרים המרוקנים לא נקבע שם רשמי. המשמעות שהם מעניקים לנוכחותם

מהכפרים מסומנים במפות סימון שבילים ישראליות  כשליש(. 07, שם)נקבע שם עברי  אחריםול

שאינו מאפיין את החורבה באורח היסטורי ספציפי ואינו , "חורבה"ן המוסכם של באמצעות הסימ

בפרסומים ושלטים המיועדים . (03 ,שם)בין כפר מרוקן לאתר ארכיאולוגי , למשל, מבחין

הכפרים ". בחטף ותוך התעלמות מתולדותיהם"למטיילים ישראלים מוצגים הכפרים הערביים 

כמו נחלים , היסטוריים בנוף-אתרים א]...[ , חלק מהטבע" -מוצגים כמקומות ללא היסטוריה 

, פסטורלי, לעיתים קרובות מתוארים שרידי הכפרים כחלק מנוף ציורי(. 76-75 ,שם" )ומעיינות

שאף אינו מזוהה , המלחמה שהפרה את שלוות המקום והביאה לחורבן הכפר"שאינו מאזכר את 

 (. 77, שם" )ככפר ערבי

מרבית . זוהי ההיסטוריה היהודית והציונית, ם בהקשר היסטוריכאשר מוצבים השרידי

ללא , "כגורמים עוינים או כיעדי כיבוש", 5736ממלחמת " מורשת קרב"הכפרים מוזכרים כאתרי 

התעלמות מן ההיסטוריה הפלסטינית של הכפרים  16(.75 ,שם)התייחסות לנסיבות התרוקנותם 

ם שנכתבו בישובים יהודים אשר הוקמו על שרידי ואירועי התרוקנותם מאפיינת גם את הטקסטי

כל אלו מתכנסים לכדי שיח הצובע את הכפרים בבורּות . כפר פלסטיני מרוקן או בסמוך לו

                                                           
15
אשר , (שיום מחדש והתקת משמעותם של השרידים" )שכחה סמלית"מדבר בהקשר זה על ( Ram)אורי רם  

משטר "ת מכוננת א( הנחלת בורות היסטורית אודות האירועים" )שכחה נרטיבית"ו( הרס" )שכחה פיסית"לצד 
 (. Ram 2009)של החברה הישראלית אודות הנכבה ( Regime of forgetting" )השכחה

16
 .830 ,8445, יצחק לאור :וראו גם 
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ומשלימה את הריסתם  ,"תםנכבאיּו"מחסירה מהם בורּות זו את , כמו ציוריו של זריצקי. מכוונת

  17.הפיסית בטשטוש זכרם ומשמעותם

 על זה הנשענים, משמעות של רבים רבדים הפלסטינית  החורבה מוידי נושא, דימוי ככל

 18.שונים והיסטוריים טקסטואליים בהקשרים שונים באופנים ומובלטים, זה את זה סותרים, זה

 הרומית במסורת. ההיסטוריה המערבית סמליים ואלגוריים לאורךהופיעו בהקשרים  ותחורב

 - החדש הסדר נבנה חורבותיו שעל, ישן סדר לש היסטורי כמסמן החורבה מתפקדת והנוצרית

. (55-52, עפרת) לה קודמות אימפריות של כיורשת ורומא, הכנסת בית מחורבות הנבנית הכנסייה

לחורבן  חילוניתבתקופת הבארוק כאלגוריה  הופיעה( ציור-דמוית, ציורית) הפיטורסקית החורבה

 –" סאואניט" של כסמל הביניים ימי תבאומנו המופיעות מחורבות השואב דימוי, שאין לעצרו

 שימש החורבה דימוי. (שם, עפרת;  22-23, 5770בנימין ) הזה העולם וזמניות דעיכה, התכלות

ך וארץ "נוף התנ של רומנטיתכמטונימיה , 57-ה במאה" הקודש ארץ" של קולוניאליים לייצוגים

 19.(שם, עפרת; 11-63, מיטשל)כנען 

אחד השימושים הבולטים של החורבה באומנות הישראלית ( 2664)לטענת גדעון עפרת 

 בשנות י"בא החורבות מציירי רבים של יצירתם את המאפיינת, "האפוקליפטית החורבה"הוא 

 החורבה דימוי אלו את מציירים רבים המירו הגרמנית התרבות בהשפעת 20.והשלושים העשרים

 חווית של כמטונימיה"המשמשת  ,ומפחידה מאיימת, שלילית בחורבה פיטורסקית-הרומנטית

, מטאפיזית חורבות במשמעות קטסטרופלית מוצגות אלו בציורים". תיאולוגי קיומי והרס אובדן

 ובתרבות בחיים, בבתים" מכים" והזמן הטבע, המדבר, הקופחת 21"הישראלית השמש"בו  כאתר

 . (52, עפרת)וחידלון  הרס של סמלית משמעות להם המשווה במחווה

במסגרת ". אנטי חורבתית"התישבותית כ-כך מאפיין עפרת את התפיסה הציוניתבניגוד ל

 "הרקע הציוני הנאות", מתפקדת החורבה כהמשכה של השממה, תפיסה מודרנית ואופטימית זו

 לחורבות בהתייחס. "אבנך מחורבותייך"בחזקת , למעשה החלוצי של הפרחת ושיפוץ הארץ

                                                           
17
המתייחס לעקירה מן התודעה הישראלית של עקירת הפלסטינים , טיעון דומה ניתן למצוא אצל אורי רם 

 (.Ram 2009, 370)מהמרחב הישראלי 
18
 הדבר שמפליא עד, כך כל ורבים סותרים וייצוגים אסוציאציות של משא" (ככלל) הנוף נושא, לטענת מיטשל 

 (.62, 2004" )משקלם תחת כורע לא הארץ כדור שקרום
19
 ראו ההקדמה מאת בריאן דילון לספר , לסקירה מקיפה של גלגול דימוי החורבה בתרבות ובאומנות אירופה 

Ruins , בעריכתו (Dillon 2011). 
20
 .ליאופולד קרקאור ויעקב שטיינהרדט, ה טיכולמשל אנ 
21
 .(885, 8443)ראו מאמרה פורץ הדרך של שרה חינסקי , "האור הישראלי"יקורתית של מושג אלוגיה בילגנ 

של האומנות הישראלית המשמשים כמנגנון " לוקליזציה"ו" טריטוריאליזציה"חינסקי קושרת מושג זה ל
 .לגיטימציה שלה
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 מבקשת הציונות ;לכניסה מסוכן ואסור בתלמוד כמקוםהגלות היהודית מוגדרת החורבה  שלאחר

  .(53, שם)אותן  לגאול ולהגעיל, מחדש לבנותן, אלו מסוכנות חורבות" לטהר"

קושרת את החורבה האלגורית לחורבות הכפרים הערביים  5736מלחמת , לטענת עפרת

, גאוגרפית-סטוריולדימוי בעל ספציפיות הי" ההיסטוריה והחורבה התאחדו"כאן . שנוצרו במלחמה

כאשר מצייר מרדכי ארדון , אולםו .(25, שם)שבמסורות הקודמות  "זמנית-האל חורבה"בניגוד ל

יותר , סמלית"חורבה , שוב, זוהי, (5737)בעקבות סיפורו של יזהר ( 5714" )חרבת חזעה"את ציורו 

שצייר " מההירושי"בדומה ל, "הרס"הפשטה של יצור החותרת ל, "מאשר גיאוגרפית ספציפית

 (. שם)ארדון שנים אחר כך 

המרוקן עין חוד בסיס לווריאציות פורמליסטיות הכפר חורבות שימשו  באותה תקופה

 אסתטילכדי  ההיסטורישל  וםצמצעפרת רואה בהפשטה זו . מופשטות בידי הצייר מרסל ינקו

, שם) בפרט, לשהוזכרה לעי ,קבוצת אופקים חדשיםלו ,כללב להפשטהאימננטית מחווה  ,צורניו

מגדיר עפרת כמונע על ידי , מיוזמתו של ינקו ,(עין חוד)את מפעל ההתיישבות בעין הוד . (24-45

עומדת אף היא ' סוזן סלימוביץ 22."בתמונה"רצון לחיות , קרי, האידיאל הפיטורסקי של החורבה

ים חורבות הבת. על מרכזיותן של החורבות בתפיסתם של אנשי כפר האמנים את עין הוד

כמבטאות פרימיטיביּות ועתיקּות , לטענתה, הפלסטינים נתפסות בשיח התושבים היהודים

ולעולם לא פרי עבודתם של סתתים , יצירות אנונימיות מהעבר הרחוק" -אימננטיֹות לנוף עצמו 

 ,Slyomovics 1998) "ולעיתים קרובות אף חיים, מוכרים, בעלי שם, ובעלי מלאכה פלסטינים

53 .) 

על  איכויות מופשטות "השליכו"דומים בכך שינקו וארדון , ההבדלים ביניהם על אף

יצירותיהם הפכו אותן . נוצרו בארץ במהלך המלחמה ואחריהשרבות כמותן  ,החורבות הממשיות

תוך שהן מפשיטות אותן  -על משמעויותיהן וערכן האסתטי  -כלליות " חורבות"לגילום של 

 אסתטית ופוליטית " אי נחת"מעורר ו הפכה אותן ממראה הפשטה ז .מקונקרטיות היסטורית

על הנרטיב הציוני ה שאינו מערער למרא  , לאסון ותזכורת לפוטנציאל של שיבת הפליטיםכשריד 

 . וביניהם לצייר אותם ולחיות בהם, להביט בהם -ואף רצוי  - מבנים שניתן, ההגמוני

את מרכיביה של דרך בגין מתאר לארי אברמסון " על חורבות דרך בגין"במאמרו 

המסופחים , "מקורית"ה, בירושלים כסדרה של שעתוקים ותחליפים של ירושלים העתיקה
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וראו בהרחבה על זיקה זו אצל . הנוף הפיטורסקי למעשה הקולניאלי ולאימפריאליזםבכך קושר עפרת את  

 .(87-54, 2004מיטשל )מיטשל 
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אברמסון )" המכחיש את ההיסטוריה ומציע הווה נצחי"מודרני -ומורכבים לכלל מופע ראווה פוסט

2664 ,77): 

הכותרת של . קת כלתמונת נוף וירטואלית וחוב, דרך בגין היא פנוראמה אשלייתית רב ממדית

היה אומר שדרך בגין מובילה , לו נשאל, פלסטיני]...[  ".ציון"וף הפסטורלית הזאת היא תמונת הנ

; אולם דרך בגין עיוורת לחורבות האמתיות הללו. בין שרידי הכפר ליפתא לשרידי הכפר מאלחה

זוטיים שקיבץ האק -אחוזה אירופי יוצגה בשלל ה-כפי שעוצמתו האימפריאלית של בעל

כך דרך בגין מציגה בפנינו  -סמל לשליטתו גם בגיאוגרפיה וגם בהיסטוריה  -בחצרו האחורית 

ניידי -נכסי דלא, הבליה הארכיטקטוניים וחורבותיה המלאכותיות, לראווה את אוסף תחליפיה

 .(65, שם)ונכסים אידיאולוגים בנוף שכולו מנוכס 

ניצבת מעל מחלף גבעת מרדכי חורבה פלסטינית  ייצוגים אלו-בשיאה של סדרת תחליפים

 ":'רבה'ִח 'ששמו בישראל , הפרטי המיוחד שלנו Folly-ה" -מלאכותית 

קירות מאבן , מבנה קשתי נמוך קומה: יש לה את כל הסממנים המובהקים של חורבה פלסטינית

אדריכלי . חסרגג  - העותמניבחוק " חורבה"ממש על פי הגדרת  -ואפילו , עץ תאנה בחצר, טבעית

בוודאי חשו , של התפאורה הסביבתית שעיצבו כפונקטוםהגן האידילי הזה -פבליוןשהגו את  הנוף

הפושע נידון . העדן הישראלי אינו שלם בלי חורבה פלסטינית מתפוררת-כי ייצוגו של נוף גן

די פעם כ, פעם כדי להעלים ראיות, פעם כדי להציץ; כנראה לחשור שוב ושוב אל זירת הפשע

 .(שם)לנכס את הזיכרון של הקורבן 

המציב את החורבה , טענתו של אברמסון היא כי המרחב הספקטקולארי של דרך בגין

מגנוני ההכחשה הציונים "מייתר את , פלסטינית במנותק מהקשרה ההיסטורי והמוסרי-הכמו

כטאבו , ציוניחורבה זו אינה מוסתרת כמסמן הרסני ומסוכן של עוול ". והברוטליים' קלאסיים'ה

הקולנוע , כפי שאראה בהמשך. ללא חשש, אלא מיוצרת בכוונה ומוצגת לראווה, שאין להראותו

משעה , באופן דומה וללא חשש -" הראיות" -הישראלי מסוגל לזמן ולנכס את שרידי הנכבה 

, מעידשל דרך בגין " ציון"בתמונת הנוף של " חורבה"שיבוצה של ה". חורבה"שהמיר את החורבה ב

אשר אינו מתכחש לחורבה אלא מחייב , על חיוניותה לתמהיל ציוני זה, כפי שטוען אברמסון

 ". שטוח"לאחר שהפשיט אותה מממשיותה ההיסטורית והמיר אותה בדימוי , אותה

במאמרה . ניכרת גם בשיח האדריכלי" תמהיל הציוני"לשל החורבה הפלסטינית  מרכזיותה

את  (2667) שיפטן-באדריכלות הישראלית מתארת אלונה ניצן אודות חילופי הדורות והסגנונות

הפלסטיני "( הוורנקולר)"תפקידם של מנגנוני שיח האדריכלות הישראלי בניתוק סגנון הבנייה 

-ניצן)" 'האדריכלות הישראלית'לאבן יסוד של "והפיכתו , מהתרבות וההיסטוריה שיצרו אותו
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שיפטן את אימוץ -י כפרוגרמה תרבותית מציירת ניצןבאמצעות הדיון בשיח האדריכל. (547, שיפטן

תפיסתו האדריכלית המודרניסטית של : הסגנון הפלסטיני כתהליך המונע על ידי תכלית ביקורתית

, יני דור האדריכלים הבאנתפסה בע, "יהודי החדש"שביקש לכונן בית חדש ל, דור המייסדים

מטרתם הייתה להחליף את אידיאל . חשוכהכוחנית ו, כפונדמנטליסטית ,"דור המדינה"אדריכלי 

תוכל ליצור הזדהות של ישראלים עם "ש, "אדריכלות מקומית"אוניברסאלי ב-הקדמה המינימליסטי

לבירינט "ה, ואולם. (536, שם)" הטריטוריה המקומית שאליה רצו להשתייך ולהיות בעליה

ורווי  כמבלבלאלים החדשים מתגלה לטענתה אליו נקלעו האדריכלים הישר" התרבותי

תלות של השולט בנשלט לצורך הגדרת זהות : "באמביוולנטיות של הסובייקטיביות הקולוניאלית

כמו בתמונה . (511, שם)" לאומית אותנטית בעלת קשרים אורגניים בלתי אמצעיים למקום

הילידית של הוורנקולר " פואטיקה"הנוכסה גם כאן , שמציגה דרך בגין "ציון"הפסטורלית של 

ביצירות ובדיונים , למרבה הנוחות: "לסטיני באופן שמיסך וטשטש את מקורה ההיסטוריהפ

לכל היותר חייהם . תושביו של הכפר' מקומית'נעלמו מן התמונה ה 'הכפר הערבי'המתייחסים אל 

  23.(516, שם)" הקהילתיים אופיינו באופן גנרי כים תיכוניים

ורתית שהיא מזהה כעומדת במגמה הביקשל אבחנותיה של ניצן שיפטן טמונה  ןחשיבות

" פואטי"לגעת במימד השאפה של האדריכלים החדשים " האתיקה החברתית": מהלך זה בבסיס

המתנגחת במודרניזם האדריכלי הציוני שזוהה כביטוי  ,מתוך עמדה ביקורתית של הבנייה

. ת של סגנון זהובניגוד לאנונימיות המינימליסטית והאבסטרקטי ,"היהודי חדש"לאידיאולוגית 

מהלך זה מסייע לי להמשיג את תפקודה של החורבה הפלסטינית בסרטי הקולנוע הביקורתי 

והשטחתה של , התרבותי ניכוסהגם במקרה זה עומדות תכליות ביקורתיות בבסיס . שאבחן להלן

 ".ישן"ההיסטוריה של המבנה הפלסטיני לכלל דימוי גנרי מונעת מהתנגדות אתית לשיח הלאומי ה

החורבות הפלסטיניות אינן , כפי שאתאר בהרחבה בהמשךו, שיפטן-בניגוד למקרה שמציגה ניצן

כחלק אלא , "מקומית"מתפקדות בסרטי הקולנוע הביקורתי הנבחנים כסממן לזהות אותנטית ו

לבקר ולפרק  אשר הקולנוע חוזר אליה על מנת, מסצנה מופשטת של כינון הגבריות הלאומית

לקולנוע הישראלי בשל " מזומנת"החורבה אף ש, מתרחש בשיח האדריכליאך בדומה ל. אותה

תוך טשטוש ומיסוך של , אזכורה משועבד לשיח פנים ישראלי, תכלית ביקורתית לאתוס הלאומי

גם משטר הראייה המסדיר את הופעתן של החורבות , כמו המופשט הלירי . מקורה ההיסטורי

 (. 553, 2667אברמסון )בה בעת , ת עיוורים ונאוריםבקולנוע הביקורתי מאפשר לישראלית להיו
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 (.Ram 2009, 381)וראו גם אצל אורי רם  
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מייצרים  ,שבים ומזמנים את החורבההעומדים במרכז עבודה זו הטקסטים הקולנועיים 

, שיפטן-כמו השיח האדריכלי שמתארת ניצן. שנה לאחר האסון קרוב לשלושים, ומציגים אותה

וגם כאן נעשה מהלך , תיתבוחנים הסרטים שאבחן את האתיקה הציונית מנקודת מבט ביקור

. ומן ההיסטוריה הקולוניאלית שלו, ביקורתי זה תוך התנערות ממשמעותו הפלסטינית של המבנה

מאפשר לשיח הקולנועי ישראלי להתנגד לעמדה הציונית  24"הסימבולים של המנוצח"אימוץ 

 . תוך שהוא מאמץ ומשחזר את עיוורונה לנישול הפלסטינים, ההגמונית

של הנכבה בתרבות הישראלית מבלי להידרש לטיבה " השתקתה"ין את לא ניתן להב

 .מחיקה הנוצרת על ידי הראייה, ואזכור השתקה הנוצרת עי ידי דיבור: הדיאלקטי של השתקה זו

נכון לראות כמודוס של ( מחיקת עקבותיה, התעלמות מהנכבה)את מה שנתפס לרוב כטאבו 

אתרי , סיפורים, דימויים חזותיים, אדריכלות, וףנ)נוכחות וידע המיוצר בטקסטים תרבותיים 

אפאזיה "מכנה אן סטולר מה ש. כמו גם בטקסטים התיאורטיים המדובבים אותם( מורשת ועוד

עקבות הנכבה אינם . פשר למראות אלו להיראות ולא להיראותמא (Stoler 2008)" קולוניאלית

את זיקתם לאסון  –" נכבאיותם"מאבדים את הם במרווח שבין המסמן למשמעותו אך , נעדרים

 25.העומד בבסיסםההיסטורי 

מבקש מחקר זה לנסח את אופני ההופעה והנראות של חורבות  אלובהמשך למחקרים 

 ;הקולנוע הישראליבמרחב הדימויים של , עקבות הנכבה, הכפרים הפלסטינים המרוקנים

ר את לוט הטבעיות בו להסי ,ומשמעותםלהתחקות אחר משטרי הראייה המסדירים את נוכחותם 

מהווה הקולנוע הישראלי  ,כפי שאראה. מצטעפות חורבות הכפרים ולראותם כעקבות של אסון

וזאת באמצעות הענקת משמעות , ניכוס ודחיקה סמלית של שרידי הנכבה, אתר נוסף של ייהוד

 .יתית הישראלהקולנועאיקונוגרפיה בהפיכתן למסמן ו, לחורבות -ציונית -יהודית -" אחרת"

כפי שתופסים אותו מיטשל , מיתידימוי מתפקדת בקולנוע הישראלי כחורבה הפלסטינית ה

במסגרת מסורת  –המפנה , תוצר של היסטוריה אנושיתמשמעות וטעון ורב דימוי : ובארת

 . לו" עודפות"למשמעויות  –תרבותית רבת רבדים 
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 נלקחו, 67 פוסט של העוצמה בארכיטקטורת, בירושלים[ ,] הרומית האימפריה אל טליהיא של יחסה כמו" 

 (.837, שיפטן-ניצן אצל, ברזלי אלינוער" )המנצח של ולא]...[  המנוצח של סימבולים
25
 בגניאלוגיה מרכזי כאפיון" מבטם מנקודת אסון" הביטוי את( 2004) אזולאי טובעת" מכוננת אלימות" בספרה 

מניח ומכונן את הפרדה הרמטית בין  8441 תיאורה של מלחמת, כותבת שהיא כפי. הנכבה של החזותית
 או לחוות אותו ,כאסון האסון את לחוות שלא וישראליות רדה המאפשרת לישראליםהפ ,יהודים לפלסטינים

החורבות הפלסטיניות אכן , כפי שאראה בהרחבה בהמשך". מבטם מנקודת אסון" ,הפלסטינים של" אסונם"כ
, כלומר. אלא אלימות שקורבנה יהודי, אך אסון זה אינו הנכבה, "אסוני"מופיעות בסרטים שאבחן בהקשר 

אלא מכיוון שהם משמשים , "אסונם"רה זה עקבות הנכבה אינם נחווים ככאלה לא מכיוון שהם מופיעים כבמק
 .הממסך על ההיסטוריה של ההחרבה –אסונה של החברה הישראלית יהודית  –" אסוננו"ליצירת דימוי של 
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יש ; ילוק יושבי הארץאין די בס", כותב מיטשל, "כשהטריטוריה הופכת לאתר של טרור"

. (77, מיטשל) "מאליליהם, מההיסטוריה שלהם, מתביעותיהם, לטהר את הנוף עצמו מעקבותיהם

הרס ממשי : מחיקת משמעותה ההיסטורית של החורבה הפלסטינית מהווה שלב בחורבן נמשך

 . נכבה שהיא חומרית וסמלית כאחד; וחוזר חלילה, המנביט הרס סמלי
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 הלאומיהקולנוע הישראלי : רקע היסטוריוגראפי

אך , מסמוך לתחילת המאה העשריםישראל -ארץ/סטיןסרטים הוסרטו והוקרנו בפל

 באזור "במקביל להתרחבות הפעילות הציוניתהתחוללה בצמוד ו"התפתחות תעשיית קולנוע 

עשיית הסרטים היוותה מעין שלוחה של ", כותבת אלה שוחט, במובן מסוים. (45, 2661שוחט )

כפי , הסיבה לכך טמונה(.  שם" )ות הציונית וקרבה בין חלוצי הקולנוע לחלוצים הציוניםהפעיל

ובנחיצותו של השונים בעלות הגבוהה של ההפקה הקולנועית על שלביה , שכותב הלל טרייסטר

הכתיבה מראש את זווית "אשר תמיכה , ארגון מממן ותמיכה ממסדית בדמות המוסדות הציונים

 . (267, 2666טרייסטר )ת העשייה הקולנועית למפעל הלאומי וכפפה א, "הראייה

בעיות המימון שבהם נתקלו יוצרי הקולנוע הראשונים הולידו תלות במוסדות הציונים שמלכדה 

 26-כתוצאה מכך עד תחילת שנות השישים של המאה ה. את יוצרי הקולנוע במנגנון התעמולה

יה הדוקומנטרית הפכה לשם נרדף לסרטי ואילו העשי, הופקו מעט מאוד סרטים עלילתיים

 (42, 2661שוחט )שחלקם היו מעין שופר למפעלים ומוסדות ציונים ספציפיים , תעמולה

 הריאליזם הציוני

סרטי התעמולה והתעודה שנוצרו מהעשור השני למאה העשרים ועד לשנות החמישים 

לשם כך יצרו סרטים . (שם)" לארץ-לחוץ, ולמעשה בעיקר, נועדו לא רק לקהל המקומי אלא גם"

" סיפור הגשמת החזון הציוני בארץ ישראל"וריאציות על  –( 40, שם"  )אידיאליזציה ציונית"אלו 

התכליתיות . (52, 5776נאמן )" מחזה המוסר הציוניהמיתיים של המוטיבים "המשחזר את 

ציונים ששאבו יוצרי הקולנוע ה ,כמו גם ההשראה התרבותית והמקצועית, האידיאולוגית

"  ריאליזם ציוני"זיכו סרטים אלו בשם , הראשונים מהריאליזם הסוציאליסטי בקולנוע הסובייטי

 . (46, שוחט)" ריאליסטיים-ציונים"או סרטים  (5775בעקבות גרוס וגרוס , שם)

בניגוד לספרות העברית ולתיאטרון העברי אשר החלו להתפתח , אד נאמן'כפי שכותב ג

בסמוך להתבססות ההגמוניה של , העברי נולד בארץ בשנות העשרים הרי שהסרט", באירופה

פוליטי זה ומתוך תפיסתו העצמית -והתפתח מלכתחילה ככלי של זרם אידיאולוגי" תנועת העבודה

נאמן )" בפלשתינה' יהודי חדש'ולעצב , לשנות את פני החברה היהודית"כאוונגרד פוליטי שמטרתו 

תרם הקולנוע ליצירת והנחלת ביטויה החזותי של האידיאולוגיה , לצד היבטים אחרים. (56, 5776

ה מבכורה בלתי נהנת, אשר כדברי נאמן לעיל, "היהודי החדש"לביסוס דמות  ,ובפרט ,הציונית

 :מעורערת במדיום זה
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כל אלו התגבשו . ]...[. שהציגו את האוטופיה הציונית, המרחב הקולנועי היה דחוס בתמונות

שגילם במשך מאות שנים , היהודי. עין איקונוגרפיה קולנועית של הציונותמ, לסמלים לאומיים

עטה על עצמו במסגרת הריאליזם הציוני את גלימת אזרח אטלנטיס , באירופה" אחר"את דמות ה

כי האיקונוגרפיה הקולנועית הזו היתה הירושה , אין ספק. החדשה בגלגולה היהודי של האוטופיה

 .  (52-54, שם)ליזם הציוני לדורות הבאים החשובה ביותר שהוריש הריא

 ההרואי-הקולנוע הלאומי

תעשיית הקולנוע הישראלית החלה בשנות החמישים בצעדיה הראשונים לקראת הפקת "

וזאת , (53, 5776נאמן )" שנועדו להפצה מסחרית ולהצגה בבתי הקולנוע( 'רים'פיצ')סרטי עלילה 

אף שהקולנוע . ליזם הציוני בידי המוסדות הציוניםהיקף ההפקה של סרטי הריארחבת במקביל לה

הפעילות הקולנועית מקבלת צביון מאורגן ", טרם התגבש בתקופה זו לכדי תעשייה עצמאית

ברות אלא גם כאמצעי ִח , לא רק כמכשיר להפצת התעמולה הציונית בחוץ לארץ, ומשקל רב יותר

על אף השינוי , י שכותבת שוחטכפ, ואולם. (06, 2661שוחט ) "של המהגרים החדשים בבית

אנו פוגשים באותה " ,המיוחס בעיקר להקמת מדינת ישראל ולגלי ההגירה ,הפוליטי והמערכתי

 (.שם" )המעוצבת על ידי האידיאולוגיה הציונית, הבניה של דימויים ונרטיבים

ת חדלו לכאורה להיו, שהופקו על בסיס מסחרי, אמנם הסרטים העלילתיים של שנות החמישים

לא נבדלו הסרטים הללו בתמטיקה , למרבה הפלא, ואולם]...[. כלי שרת בידי האוונגרד הפוליטי 

ביכרו , בבואם לבחור תסריט, מתוך שיקולי הצלחה מסחרית. שלהם מסרטי הריאליזם הציוני

נאמן )המפיקים עלילות גבורה של מלחמת העצמאות על פני נושאים הלקוחים מחיי השגרה 

5776 ,51). 

" הדגם הלאומי", (06, 2661)כדברי שוחט " ההרואי-אנר לאומי'הז" -ם קולנועי זה דג

שלט בקולנוע הישראלי עד למחצית הראשונה של שנות  -( 51, 5774)בלשונה של נורית גרץ 

לעיתים ", מיתיות-הציוני בדימויים ודמויות ציוניות-השישים והמשיך את עיסוקו של הריאליזם

רבים מהסרטים עסקו (. שם, 2661 שוחט" )ערבי-ל הסכסוך הישראליקרובות בתוך ההקשר ש

-556, שם) 5707צחון במלחמת יתופעה אשר הואצה בעקבות הנ 26,בסיטואציה צבאית ומלחמתית

 (. 57, 5774גרץ ; 554

של ניצול " לידה מחדש"אנר הלאומי הירואי הוא ה'אחד מהנושאים הבולטים בסרטי הז

הלאומי מהווה  בקולנוע. (Ne'eman 1995, 129) רץ ישראלהשואה בקולקטיב הציוני בא

גבר המפגין "ל נשי-הילדיאת הניצול  הופךמגדרי ה-המלחמה חוויה מרכזית בתהליך המרה לאומי

                                                           
26
 .(8464) מורדי אור, (8462) חבורה שכזאת, (8455) אינה עונה 42גבעה  :הסרטים  למשל 
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בין דמות היהודי הגלותי או  המתח טרנספורמציה זו מבוססת על. (57, 2663גרץ )" אונותואת 

אשר "שיח אידיאולוגי זה . הציונית בהשקפה מרכזי צירהמהווה , "החדש היהודי"לזו של " ישן"ה

תיאר " עשרה-מקורותיו בדימוי הגוף היהודי במחשבה האירופית האנטישמית של המאה התשע

ובכך קשר מאפיינים , "כמי שגולה לא רק מארצו אלא גם מגופו ומגבריותו"את הגבר היהודי 

מיין במסגרת המחשבה הציונית כגוף ניגודה של זהות פגומה זו דו. הזלאומיים ומגדריים זה ב

הצבר ".  (52-54, 2667גלוזמן )" גברי, ציוני, גלותי-אנטי: גוף אלטרנטיבי" -הלאומיות על ידי  שירפא

היווה את האנטיתזה , הטיפוס של היהודי החדש ההולך ומתעצב בארץ ישראלאב , המיתולוגי

-לטענת רזמתח זה נובע (. 231, 5774וחט ש" )'נשי'של היהודי הגלותי ה( הציונית)הגברית לתדמית 

עצמית יהודית באמצעות מונחי הלאומיות -להגדרה בניסיוןקושי המיוחד הטמון "מקרקוצקין 

 . (46, 5774קרקוצקין -רז)" המודרנית

הקמת . מלווה את הציונות מראשיתהה, הלניגוד ז 5736אירועי בין זיקה כבירה  קיימת

בין היהודי הישן  את הניגוד המניחהיוני באמצעות המשגה הצ בנרטיב תמתוארמדינת ישראל 

שמניח הנרטיב " עבריות"ל" גלותית" מיהדות תקדמותכנקודת מפנה בה תמתפקדו, ליהודי החדש

" מלחמת העצמאות" שימשה, ילידי הארץ, "צברים"הראשונה של ה כמלחמתם. ההגמוניהציוני 

 קולקטיבית, "מחדשלידה "ל וכהזדמנות ,זו חדשה גבריותולכינונה של  התוכחכהזדמנות לה

 .המלחמה באמצעות ואינדיבידואלית

התרגום החזותי של רעיון לידתו של היהודי החדש במלחמת "על  עומד פלדשטיין אריאל

צעיר ", גיבור המלחמההזיקה בין דמות החלוץ לדמות מצביע על  פלדשטיין .(00, 2655)" ח"תש

 ניגודה ועל, "קרוב לטבע ולעבודת האדמה, חי על יגיע כפיו, בריא בגופו, אמיץ וגאה, אידיאליסט

באמצעות ניתוח האופן בו . בקולנוע הישראלי הלאומי "היהודי הגלותי"לדמותו של  האל בין

"( היהודי הגלותי"שנתפסו כגילום ההיסטורי של )השתתפותם בקרבות של מהגרים יהודים  מוצגת

בין היהודי הגלותי  הפרדוקסליוהחזותיים של המפגש את האפיונים הנרטיביים  בוחן פלדשטיין

היהודי הישן הופך ליהודי : הללו מתאחדים בנרטיב טרנספורמטיבי. המלחמה גיבור, החדש יהודיל

 . חדש במהלך המלחמה ובאמצעותה

 תקומהלנרטיב זה ניתן למצוא בפרק הפתיחה של סדרת הטלוויזיה מאוחרת  דוגמא

, הממחיש, (5741לרסקי ) עבודהנפתח ברצף הלקוח מן הסרט  רקהפ .(5776הטלוויזיה הישראלית )

כדי , היהודי מן הגולה, הדרך שאותה צריך היה לעשות העולה החדש" את, גרץ נוריתלטענת 

מסמנת את הגבריות ה קומפוזיציה"וזאת באמצעות ( 50, 2663)" ישראלי, להיות לגבר עברי

לרצף  .(שם" )שאפיינה את הגיבור לפני שהגיע ארצה, ]...[רית כניגודה של הנשיות הפסיבית העב
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המציבה את התנועה מגלותיות לעבריות בהקשר של מלחמת , הדימויים מתלווה בהמשך קריינות

 ":צבר"הדמות קושרת אותה לו 5736

ציפו מהם להגשים את התקוות של האבות . ]...[ וחרשו ברגליהם את שביליה, נולדו בארץ הם

ולעמוד במבחן הגדול והקשה ; לשאת נשק; לכבוש את האדמה; את המולדתלאהוב : המייסדים

 . הקמת מדינה בתוך מלחמה -מכולם 

לידי ביטוי בנרטיב טרנספורמטיבי  באה" )שלילת הגלות"רעיון , קרקוצקין-רז שכותב כפי

 יהלאומ ייצוגה עם ההזדהות. (21 ,5774)" מנגנון של הרחקה והכחשה, מעצם מהותו, מהווה( "זה

 הארץ דימוי באמצעות הושלמהוההתמקדות בשאלת הזהות היהודית  היהודית ההיסטוריה של

 ".השאלה הערבית"והתעלמות מ, "ריקהארץ "כ

ששאלת קיומם של תושבי הארץ הערבים לא העסיקה את הציונים ושהם , כמובן, זה אומר אין

השאלה "ה בגבולות אבל מודעות זו נותר. לא היו מודעים לעובדת קיומם של הפלסטינים

לא " בעיה הערבית"ומה שנוסח כ, מכשלה שיש לסלקה, בבחינת בעיה שיש לפותרה, "הערבית

" שאלת גורל"לא נחשבה " שאלה הערבית"ה. ]...[. נתפס כיסוד מרכזי בכינונה של הזהות החדשה

 (. 31, שם)

מגלות  הגאולתיתכאירוע בטרנספורמציה , בפרט 5736ומלחמת , הציוניהמעשה  תפיסת

 במילים. כתופעת לוואי של המהפך הציוני כשלעצמו" השאלה הערבית"ללאומיות מציבה את 

 זו עדשה דרךתופסת את עצמה  הציונות, מאליו מובן להישמע עשוי שהדבר כמה ועד, אחרות

. החדשה הלאום במדינת היהודים של לאומית גאולה שעיקרו, יהודי-פנים אוציוני -פנים כעניין

את  לאייך מאפשרים שהם במידה רק רלוונטיים עליו הציונות של והשפעתה לסטיניהפ הקיום

תפיסה זו מוצאת את ביטויה אף . אור עליה ולשפוך אותה לאפיין, הטרנספורמציה היהודית

אינו מוצא את מקומו במהלך הטרנספורמטיבי " ערבי"ה, כפי שכותבת נורית גרץ. בקולנוע

 עוזר שהוא בשעה בעקיפין אותו משרת הוא"זאת  עםאך , שראליהמאפיין את הקולנוע הלאומי הי

גרץ )" במלחמה - החדשות העבריות תכונותיו את לגלות לו מאפשר או, לאדמתו להגיע לניצול

2663 ,57). 

 שתי בין הציוני בנרטיב הזמנית הרגרסיהשטוענת  (Zerubavel 1995)זרובבל יעל

 - הגלות על דילוג תוך מודרניתלישראל ה העתיקהל המעבר מישרא, קרי - "לאומיות"ה התקופות

 החיים של החיוביים האספקטים של הציוניתההדחקה : "כפולה הכחשה בזכות ההתאפשר

 פלסטיני קיום של דורות של הכחשה ידי על תוגברהארץ -עם הקשר מרכזיות לקידום הגלותיים
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 השורשים הכחשת חייבה קדוםה בעבר הלאומיים השורשיםהשבת " ,אירוני באופן ;"הארץ באותה

  .(Zerubavel, 22) "הארץ באותה הפלסטיני הקיום שורשי הכחשת גם כמו, בגולה

של הקיום ו של הקיום הגלותי)הכחשות אלו /בהקשר זה היא כי יותר משהדחקות טענתי

כפי . אותה פשרהואי, השנייה אתהרי שזו הראשונה מיסכה , התרחשו סימולטנית( הפלסטיני

של אידיאל  ההגמוניתוההעדפה " שלילת הגלות" ,ההרואי-אנר הלאומי'הז בסרטי ראותניתן לש

. מרכזי לציונות(ה)כיסוד , אלא הוצהרה במופגן לא הוסתרה או הוכחשה ,בריג-עברי ,יהודי חדש

 - הפלסטיני - ממנו החורג" אחר"מ התעלםל איפשר, המוכל בגבולות השיח, היהודי" אחר"ה

 .הלאומי" אני"כאמצעי לסימון זהותו של ה שקיים בגבולותיו רק

לבין מי ( הניצול)מבחינים בין מי שמסוגל להחליף את זהותו ולהפוך לעברי ישראלי  הסרטים

. תמיכה שלילית או חיובית, שזהותו אינה ניתנת לשינוי ותפקידו לתמוך בזהות העברית מבחוץ

ם כך עם אלה שגורלם נידון מעומתי, שמסוגלים לעבור שינוי ולהפוך את זהותם, האחרים

. ]...[ והעימות הזה בונה את זהותם החדשה התלויה באחרים הללו לעצם הגדרתה, בחוץ להיוותר

מחיקה והשתקה בדרגות שונות , כך נבנית הזהות העברית הסטריאוטיפית של הסרטים תוך דחייה

  (56, 2663גרץ )של זהויות אחרות 

 

 ההרואי-החורבה הפלסטינית בקולנוע הלאומי

 המופיעה בזיקה הדוקה ,הפלסטינית החורבה של בתפקודה ניכר לעיל שתואר האפקט

כדימוי התומך במהלך כאתר לכיבוש צבאי ו ,קרי, ההרואי-הלאומי אנר'לציר התמטי המרכזי של הז

בו  27(5713דיקנסון )אינה עונה  23 גבעה בסרטכך למשל . הטרנספורמטיבי מיהודי ישן ליהודי חדש

מצאו  וב ,5736סיפוריהם של שלושה מבין ארבעת משתתפיו של קרב מכריע במלחמת  םמתוארי

יליד  -" צבר"הוא ( אריק לביא)מבין ארבעת משתתפי הקרב רק חייל אחד . כל הארבעה את מותם

למאבק  להצטרף שבחר אירי שוטר, תימניהאחרים הם לוחמת ממוצא . הארץ ממוצא אשכנזי

ביקורו בארץ החליט להצטרף אף הוא לכוחות  שבעתיורק -יהודי מניו להקמת מדינה יהודית ותייר

התהליכים הטרנספורמטיביים המופיעים בסרט  ,כפי שכותב משה צימרמן. הלוחמים היהודים

אנגלוסקסי "אלא ביהודי  ,כדבריו, "'מגונה'הבנוסח המזרח אירופי "אינם מתמקדים ביהודי הגלותי 
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שהופק ביוזמת  (8441( היום באמקרים נוספים בהם נראות חורבות פלסטיניות בהקשר דומה הם הסרט   

בשני . United Palestine Appeal-י ה"שהופק באותה שנה ע, Israel Rebornוהסרט , הסוכנות היהודית

לפני שהם , פלסטינית בהבחור משקפת דרך המביטיםנראים חיילים , המבוססים על חומרים ארכיונים, הסרטים
שגריר ) סיירים-ו( 8467 מילוא) הוא הלך בשדותגם בסרטים העלילתיים המאוחרים יותר . מתקיפים אותה

 . נטוש ערבי לביתבעת פעולה מבצעית  פולשים לוחמיםנראים ( 8466
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המשובחת שלו מביא לסרט מינונים מאוד מוגבלים ומבוקרים  שבעזרת האנגלית', נעים הליכות'

 -" צבר"ה של בסיפורו דווקא מופגנת ישןה היהודי של דמותו, אי לכך 28.(414, 2665)" של יהדות

 .עמירם

 הסרט שמדגישכפי ) בכנסייה המבוצרים ייםמצרִ  כוחות בין המתרחש קרב במהלך

חייל  ,ל'איציק םלעמירמתלווה , ן הכוחות היהודיםלבי 29(בשער המוצב צלב של תקריב באמצעות

ואינו מבין דבר , כפי שאומר עליו עמירם, "דקות לפני שגויס וקבל נשק 1היה בארץ "ש 30"ל"גח"

: מודגש בעת שהם צועדים לכיוון היעד ל’איציקל םעמירהסימטרי בין  הניגוד. ת ולחימהבחיילּו

ומתרומם , צועד כפוף ומכווץ ל’איציק, וך ערנותצועד זקוף ומתנועע בביטחון ות םשעמירבעוד 

נפגע ונהרג מהירייה " ירוק"ה ל’איציק. מחסה קחתבביטחון שאנן דווקא ברגעים בהם יש ל

הקרב ממשיך להתנהל . ומבלי שירה ירייה אחת בעצמו, החריבה ייהמכיוון הכנס שנוריתהראשונה 

 גם ונהרגת נפגעת הקרב במהלך(. 5 מונהת) הושג שלא -היעד  לנוכח מאוזנת המוטלת, מעל גופתו

גם היא אינה גברית מספיק בכדי לשרוד את הקרב , ל’איציקכמו  .כקשרית המשמשת חיילת

 . ולכבוש את היעד

 

 לאחר. בסופו של דבר נמלטים החיילים המצרים תחת אש כבדה מצד הכוחות היהודים

 ומיומנת ערנית החרבלמבנה  תוכניס. לסרוק את השטח ולהביא שבוי םעמירשנכבש היעד נשלח 

הפעם אלו הן גופות החיילים : הוא סורק את סביבתו לתוכוהסתער -שדילגלאחר (. 2 תמונה)

                                                           
28
 .(74, 2005שוחט )דובר אנגלית " מערבי"עובדה הקשורה לפנייתו של הסרט לקהל  
29
כותבת על הכנסייה של כפר בירעים המופיעה בטקסט של רשות הטבע והגנים כאתר במסלול  נגה קדמן 

, מתושביו שנעקרו ממנו, הטקסט מתעלם מהשתייכותה של הכנסייה לכפר ערבי ששמו נעדר מן הטקסט: "טיול
בשני  .(74, קדמן)" ומהשימוש שהם מוסיפים לעשות בכנסייה, היו לאזרחים ישראלים ונאבקים לשוב אליו

והכלליות  -אתר ציבורי ולא בית מגורים  -הפומביות . המקרים מודגשת נוצריותו של המקום על חשבון ערביותו
-של הכנסייה משרתת את הדה  -ולא כפר אקטואלי מסוים , כנסייה שעשויה להשתייך לכל תקופה היסטורית -

 . ושאני מזהה בייצוגם הקולנועי, םהיסטוריזציה שקדמן מזהה בטקסטים המתייחסים לאתרי כפרים מרוקני
30
 .בסמוך להגעתם לארץ שגויסויהודים  לחיילים שניתן השם. לארץ חוץ גיוס 

 (5713דיקנסון )אינה עונה  23גבעה . 5

 

 (5713דיקנסון )אינה עונה  23גבעה . 2
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בחזיון המעלה על , בין תילי אבנים וקירות ממוטטים, המצריים המוטלות מאוזנות על הקרקע

 -א רוח חיים מוטל לל ל’איציקכמו החורבות והחיילים המצריים גם . הדעת את סיפור מצדה

 . אקטיבי ומנצח, בניגוד אליו החייל העברי הוא זקוף. מנוצח

לארץ  שהגיע נאצי חייל - יהשבוי מבין חורבות הכנסי םעמירהסצנה אוסף  בהמשך

להתמודד עם דמות היהודי  םלעמירהדיאלוג הטעון המתרחש ביניהם מאפשר . להלחם בצד הערבי

המטיח בו שהוא יהודי , צעות דבריו של החייל הנאציומוקרנת עליו באמ, הגלותי המוטבעת בו

 תמונה)לקורבן יהודי  םעמיר הופך ,עיני הצופהלו, החייל הנאציאל מול עיני . מלוכלך ופחדן, עלוב

, םעמירהמאשר את גבריותו העברית של , למותו של הנאצי" סיוט"מה להתעורראך רק בכדי , (4

מבטו של הנאצי מעניק כאן חסות לשבירה של  (.3 תמונה) המנצחים לכוחות מצטרף לפני שהוא

יהודי  –ומאפשר לקיטוב יהודי ישן  ,הקונבנציות הקולנועיות הריאליסטיות המאפיינות את הסרט

אלא ( עמירם-ל’איציק)לא כניגוד בין דמויות שונות , חדש להתממש בחומריות של עולם הדיאגטי

הסימבוליקה המהותנית . ך שלא נבחרההדר, "אפשרי"עמירם הממשי ועמירם הכניגוד בין 

מלחמה לאידיאולוגית מרכזית הצדקה כ, המרומזת של הסצנות הקודמות מגיעה כאן לשיאה

 ". חיצוני"מבט ופיעה בחסות המ

 

 לזוהעוקבת , ביותר בסרט היא זו המופיעה בסצנת הסיום המפורסמת האיקונית החורבה

מנת לקבוע לאיזה צד שייכת  עלם "בלווי כוחות האו ישראלי וירדני מגיעים קצין. שתוארה לעיל

הם , שקריאותיהם לא נענות לאחר. בה נערך הקרב האחרון של ארבעת הלוחמים, "23גבעה "

ההולכים  ,של צילומים סטאטיים סדרה. מטפסים במעלה הגבעה על מנת לבדוק את המקום

מגלה חורבה על  ,עשן מתמרתנועה בפריים למעט זו של כל  וללאללא תנועת מצלמה  ונסגרים

 של מסמן, כיבוש הדורש מקום -" יעד"מזוהה החורבה עם ה שובכאן (. 1-0 תמונות)הגבעה 

 רוח ללא שנותרו אף על, הישראלים הלוחמים כי שמתגלה לאחר. וטריטוריאלית צבאית עליונות

 (5713דיקנסון )אינה עונה  23גבעה . 4

 

 (5713דיקנסון )אינה עונה  23גבעה . 3
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אשכבה של תמונת ה. כטריטוריה ישראלית הגבעהמוכרזת , ישראל בדגל להחזיק המשיכו, חיים

 צמיחה של בדימויים מוחלפת, שלצידה השרוף והעץ החורבה בצל, (7 תמונה)החיילים 

אתר "החורבה משובצת במנעד הנופי של הארץ כ (.6תמונה ) הישראלי ובכפר בעיר והתחדשות

שוחט )אשר במותם נטמעו לחלוטין בקולקטיב הלאומי , "הכסףמגש " לגבורת מצבה, "קרבות

, היא גם משמשת להמחשת ההתחדשות שמביאה עמה הציונות לישראל, תבה בע(. 60, 2661

" אבנך תייךורבומח" אפרת גדעון שכינה הציונית פיסההת במסגרת, בהחר  התחדשות המחייה ארץ 

 החזותיהרכיב . הכפר והעיר השוקקים והחיים, אם כך, הוא היפוכה של החורבה. (53, 2664עפרת )

 עצמו אתמכונן /מוכיח אליה ובהצלחתו לחדור שבניסיונו, היהודי נרטיבי הנלווה לה הוא החיילוה

 .31חדש יהודי כגבר
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האישה , אסתר. עונה אינה 24 גבעהפרשנות זו תואמת את היעדרה של נקודת המבט הנשית מעלילת  

ל הגבעה לאחר מות מחזיקה בידה את דגל ישראל אשר קובע את הבעלות הישראלית ע, היחידה בקבוצה
, בעוד שהעבר שהוביל את שלושת הגברים הלוחמים להשתתף בקרב המכריע מגולל בסרט, אולם. החיילים

אלא נוכחות , אסתר איננה סובייקט שעבר טרנספורמציה או הוכיח את מהותו. עלוםנותר סיפורה של הלוחמת 
הודות להקרבתה העצמית היא . "(245, 8443שוחט )הציוני " מיתוס השוויון"נשית שטוחה המשרתת את 

היסטוריה שלה מתחיל -הסיפור. למרות שעל פי הסרט אין לה כלל סיפור משלה –מתקבלת לבסוף כגיבורה 
, שם" )והוא יסופר מעתה אך ורק באמצעות הנארטורים הגבריים המערביים, ולא לפניו,  באקט הציוני הזה, כאן

  .13-16, 2005ראו שוחט , וצאה של אירופוצנטריות ציוניתכת, עוד על השמטת סיפורה של אסתר(. 241

 (5713דיקנסון )אינה עונה  23גבעה . 7

 

 (5713דיקנסון )אינה עונה  23גבעה . 6

 

 (5713דיקנסון )אינה עונה  23גבעה . 1

 

 (5713דיקנסון )אינה עונה  23גבעה . 0
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החלל " 32.לא מוצגים החיים הפלסטיניים באזור אינה עונה 23גבעה לכל אורכו של הסרט 

אשר בעודה , של החורבה באיקונוגרפיהגם  מתבטא (76, 2661שוחט ) "הריק ביחס לערבים ככלל

 -יסטוריות שלה מנותקת מכל סממן לה, התמטית של הטרנספורמציה הציוניתלשפה  מנוכסת

 . ושנהרס בידיהםבנה עבור בני אדם ובידי בני אדם שנ להיותה מקום ממשי

. הפלסטינית החורבהשל  כפטישיזציהניתן להמשיג מהלך סמנטי זה , בעקבות מיטשל

. ושלאת ההיסטוריה  יםומוחק יםמחליפהמיתוסים , אחרות למשמעויותמפנה  הממשיהאובייקט 

ושאינה , במישור המסמנים המתרחשת ושיחניתמשקפות היסטוריה תרבותית משמעויות אלו 

 ניתן, למעשה. קרי ההחרבה אשר יצרה אותה, של החורבה החומריתמנותקת מההיסטוריה 

ט האידיאל של הגבריות החדשה והקונפליק .של החרבה זו המשכה את זה סמנטי בניכוס לראות

-כסוגיה פנים לעלילה ההרואית הציונית להתנסח בסרט זה מאפשרבזהות הגברית היהודית 

ובהם אירועי הגירוש וההרס , אספקטים הקולוניאליים של המעשה הציוניל וורוןיע תוך, יהודית

אנר הלאומי 'החורבה הפלסטינית מופיעה בז .שבעקבותיה ובעשרות השנים 5736שחלו במהלך 

הקשר התומך בטשטוש סמלי של , וקה למעבר הגאולתי מיהודי ישן ליהודי חדשהרואי בזיקה הד

 . היותה אתר של אסון אנושי
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המוצגים , היהודייה למארחיה הדרוזים( חיה הררית)עובדה זו בולטת על רקע הידידות בין מרים מזרחי  

 . (70, 2005שוחט )בניגוד לשאר הערבים " ילידים טובים"כ
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 מהחורבה לנכבה: שער שני

 לקראת קולנוע ישראלי ביקורתי

השינויים הפוליטיים והתרבותיים שחלו בחברה הישראלית , כפי שכותבת אלה שוחט

בשדה הקרב ולשינוי בדמותו " פאתוס הציוניה"הובילו למיקומו של  5707מלחמת בעקבות 

 :אשר הופיע לאחר המלחמה בעיקר בהקשר הצבאי ,הקולנועית של הצבר

אך , התוו את אותם מאפיינים צבריים מיתולוגיים 5707ההרואיים שלאחר -הסרטים הלאומיים

שה שהוסברה הפעם כתוצר של מציאות ק, של הקשיחות" שלילית"עם דגש רב יותר על האיכות ה

. ]...[. עצמית-כתכונה חיובית בהקשר של מלחמת הגנה, בסופו של דבר, ועל כן, באזור עוין ופנאטי

והאחראי באורח אידיאליסטי , המסור, הגברי, בדימוי הצבר נדחסות תכונות של הלוחם האמיץ

 (.556 ,2661וחט ש)לחבריו 

אפיינים הלאומיים מכל המ": לטענת גרץ עובר בתקופה זו הדגם הלאומי פישוט והשטחה

וזאת על , (23, 5774גרץ " )המלחמה: שמילאו את הקולנוע הלאומי בעבר נותר עתה אחד בלבד

עבודה , חשבון הדגש שניתן בסרטים המוקדמים לאלמנטים לאומיים נוספים כגון חלוציות

 ,בה בעת מזהה גרץ בתקופה זו גם מרכיבים קולנועיים חדשים. חקלאית ואידיאולוגיה חברתית

 .ומופיעים לדבריה בשלב זה בכפוף לדגם הלאומי, המאפיינים חברה בורגנית ואינדיבידואליסטית

 לידת התאומים של הקולנוע הישראלי

חלה במהלך שנות השישים  33ההרואי-אנר הלאומי'במקביל להקצנה והשטחה של הז

דשים אשר התגבשה במהלך הזמן לשני דגמים ח" תגובת נגד"אנר זה לטובת 'התרחקות מז

, אלה נולדו 34."(הרגישות החדשה)" והקולנוע האישי "(סרטי הבורקס)"הקולנוע המעמדי : ונפרדים

של " לידת תאומים"ב, (5777" )דרגה אפס בקולנוע"אד נאמן במאמרו רב ההשפעה 'כפי שניסח ג

 המהווים , (26, 5777נאמן ) (5701)חור בלבנה ו( 5703) סאלח שבאתיהסרטים  -" צמד ההפכים"

 . בהתאמה ,ארכיטיפים לדגם המעמדי והאישי

המוארים , שבמרכזן גיבורים השרויים במתחים מעמדיים"הקולנוע המעמדי הציג  עלילות 

או " פולקלוריסטית"אשר נתפסת לעיתים קרובות כ, הווייתו(. 26, 5774גרץ " )בדרך כלל באור קומי

                                                           
33
 .(82, 2003שוויצר )" זרם סרטי המלחמה" כליל תחת השםאריאל שוויצר מסרטים אשר  
34
 .(87, 8441נאמן )מכונים גם הדגם העממי והדגם המודרניסטי  
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מערביים ולא מערביים כאחד , ייםבידור-שאבה וציטטה ממקורות תרבותיים עממיים 35,"עדתית"

נדחה הקולנוע האישי בידי הקהל  ,בניגוד לפופולריות הגבוהה של סרטים אלו(. 544, 2661 שוחט)

סרטים (. 542, שם" )איכותי"ו" אומנותי", "גבוה"אך זכה להערכת המבקרים אשר סיווגו אותו כ

ם מודרניסטים בקולנוע שאבו את השראתם מזרמי, שנוצרו לרוב בעלויות מינימליות, אלו

תוך , ותיארו עלילות מקוטעות המתרחשות לרוב בסביבות עירוניות ומנוכרות, האירופאי

 . התמקדות ביסודות הצורניים של הקולנוע

, הקולנוע האישי המוקדם התעלם במופגן מסוגיות חברתיות ומן החיים הפוליטיים

גישה זו אינה ביטוי , (5776)ענת נאמן לט. התרחק מן הלאומיות והתנכר לאידיאולוגיה הציונית

לאידיאולוגיה הציונית " דור המדינה"אלא ריאקציה של יוצרי , 36פוליטי-לסוליפסיזם נרקיסיסטי וא

  .5736וששיאם במלחמת , שספגו בנעוריהםולאתוס ההקרבה הלאומי 

מות לדור ינקו מן ההוויה של המלחמה כמיהה עזה להד, דור המדינה בילדותו, 5736הילדים של 

" מגש הכסף"לבם של ילדים אלה הלם בחוזקה בדמותם לראות לנגדם נערה ונער מתוך . ח"תש

 (.26, שם" )אין אות אם חיים הם או ירויים"ש, (גורי" )הנה מוטלות גופותינו"או מתוך , (אלתרמן)

 על רקע האידיאולוגיה הציונית שהפנימו יוצריו, לדבריו, את הקולנוע האישי יש להבין 

נעורים 'ורא של ח לצמד הנ"תגובת הילדים של תש"כ; וכניסיונם הבוגר להתרחק ממנה, כילדים

 ,(26, שם" )צוננת ואנטי פתטית, חית"תש-האסתטיקה המודרניסטית הפוסט" (.27, שם" )'ומוות

לנתק את הקולנוע הישראלי מעלילת העל " ההרואי בשאיפתה-אנר הלאומי'שמשה מענה לז

ח את המודרניזם "הולידה מסכת המוות של דור תש", כותב נאמן, כך(. 57, שם" )הציונית

 (. 26, שם" )בחזקת תבנית משלימה, הקולנועי

נתק בין הקולנוע האישי לקולנוע , לטענת גרץ, תהיאחת מהתוצאות של גישה זו הי

, העבר של הקולנוע הישראלי נשכח: "שלא שימש כמקור השפעה והתייחסות, ההרואי-הלאומי

 (.31, 5774גרץ " )דגם של הקולנוע הלאומי לא היה שמישוה

 37התעלם בדרך כלל, הקולנוע האישי של שנות השישים ניזון מדגמים של קולנוע מערבי בלבד

הרחק מהמקום , שם-הוא התקיים לו אי. מהמציאות הישראלית ולא ניסה לבוא חשבון עם עברו

 (.566, שם) 5777וחזר אל המציאות רק בשנת , ומהזמן הישראליים

                                                           
35
 .(800, 2000)ובמאמרם של אמיר חצרוני ושמוליק דובדבני ( 8443)ראו למשל אצל גרץ  
36
 (.204, 8448)כפי שטענה למשל שוחט  
37
עוד בתחילת שנות ( האישיהקולנוע )של סרטי הרגישות החדשה " פוליטיזציה"אריאל שוויצר מתייחס ל 

תפילת , שלום, (8472, הפנר) לאן נעלם דניאל וקסהוא מונה בהקשר זה בעיקר את הסרטים . השבעים
 .(877-280, 2003שוויצר )( 8473, דיין) ואור מן ההפקר( 8473, יושע) הדרך
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 הקולנוע הביקורתי

עם הופעתם של , "גל חדש בקולנוע הישראלי"חגגה העיתונות הישראלית  5777-6בשנים 

במעמדה ", על מהפכה במבנה המערכת הקולנועית, לדבריה של גרץ, מספר סרטים אשר בישרו

זיים אחד מהדגמים המרכ. (570, 5774גרץ )" ביחסיה עם מערכות אחרות ועם הקהל, בחברה

העמיד את המציאות "אשר , "הקולנוע של הזר והחריג"המופיעים בתקופה זו הוא מה שמכנה גרץ 

ובעיקר את שאלת הזהות החברתית הישראלית ואת יחסיה של , הפוליטית בישראל בקדמת הבמה

באמצעות נטייתו , שוחט מאפיינת קולנוע זה באופן דומה(. שם" )ישראל עם העולם הסובב אותה

, 2661 שוחט" )במתח העימות בין הפרט למבנה החברתי"ו" חריגים חסרי שורשים"ב להתמקד

 אלו הגדרות (Ne'eman 1995, 120). ונאמן מתאר אותו כמבקר רדיקלי של הציונות, (255

מסוף שנות , כאמור, החל - השמונים שנות של הישראלים בסרטים הרואה לתפיסה שותפות

 העילית" של האידיאולוגית העמדה טאים אתשמב, ביקורתיים טקסטים -השבעים 

   (.577, 5774, גרץ" )הישראלי השמאל של האינטלקטואלית

מחלק את הביקורת של סרטים אלו ביחס לציונות לשלושה  (Ne'eman 1995)נאמן 

( חרבת חזעהכגון )סרטי קונפליקט : אנר נבדלים'ז-המאפיינים שלושה תתי, ערוצים עיקריים

; שמפשיטה לדבריו את הפרויקט הציוני מכסותו ההומניטארית, חתרנית מציעים היסטוריהה

; (מסע אלונקותלמשל )המערער על רעיון ההקרבה העצמית למען המולדת , הקולנוע הניהיליסטי

 (רובה חוליותלמשל )המבקר את יחסה של הציונות לקורבנות וניצולי השואה , וקולנוע הצללים

שת הערוצים הללו מתממשת הביקורת האידיאולוגית באמצעות נאמן מבחין כי בשלו. (525, שם)

-לאיקונוגרפיה הציונית של הריאליזם, פרודית, קרי התייחסות מוסטת, דיאלוג פנים קולנועי

כפי (. 526, שם)במהלך שנות השבעים כאמור אשר ננטשה , ההרואי-הציוני והקולנוע הלאומי

קולנועי זה שבה ומחברת אותו למסורת  המחויבות הפוליטית של זרם, שעולה מדברי נאמן

 . מנקודת מבט מערערת וביקורתיתאך , קולנוע הלאומיהשל האיקונוגרפית 

. ולעיתים אף לא תוארה כלל, בקולנוע האישי שמשה המציאות הפוליטית רקע לאירועים ותו לא

לילה היא מעוצבת כדרך שעוצבה בקולנוע הלאומי והשפעתה על הע[ בקולנוע הביקורתי]כאן 

מי , אך היא נבחנת ונשפטת מבעד לעיניהם של מי שלא היה להם קיום בקולנוע ההוא, דומה

, הקולנוע של הזר והחריג חזר איפה אל הקולנוע הלאומי. ]...[ שהוצאו מחוץ לגדרות הקולקטיב

על עמדותיו , ובדרך זו ניסה לבנות את הדגם החדש שלו, ביקר אותו והגחיך אותו, התמודד עמו

 .(570, 5774גרץ )ניו ותכ
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העמדה הביקורתית ביחס לִחברות הגברית הצבאית מוצאת ביטוי , כפי שטוען רז יוסף

בבחינת עמידותו , בהבניית הגוף הגברי הלוחם"באמצעות עיסוק כפייתי מדגם זה בסרטים רבים 

, 2665 יוסף)" המאיימים על שלמותו' נשיים'וכושרו לבצע משימות לאומיות ובסילוק האלמנטים ה

מציב על פי רוב בקדמת התמונה פרספקטיבה "הקולנוע של שנות השמונים , לדברי שוחט. (57-25

בחירה שמקבלת לגיטימציה כביכול מהקרבתו הממשית של הגבר בחברה המצויה , גברית

דמות הצבר ההרואי המיתי מוחלפת בדמויות גבריות רגישות (. 252, 2661 שוחט" )במלחמה

-יתן לקרוא מהלך זה כתגובה ביקורתית למערך הדימויים שנבנה בקולנוע הלאומינ(. שם)ופגיעות 

 :ולדימוי הגבר העברי בפרט, ההרואי

להציג אותה , מנסה לפרק את הדמות הגברית שנבנתה בקולנוע הישן[ של הזר והחריג]הקולנוע 

ק את הזהות סיונותיו לפריבנ. ]...[ ולחשוף את מה שהדחיקה בתוכה ומחוץ לה, כחיקוי בלבד

השפה המציבה : באותה שפה שיצרה את הזהות הזאת[ הקולנוע הזה]הגברית הציונית השתמש 

ואת הגבר העברי הישראלי בצד , בצד אחד, הערבי, האישה, היהודי הגלותי, את ניצול השואה

 .(51, 2663גרץ ) השני

, ההרואי-ומימרכזיות לקולנוע הלאהקולנוע הביקורתי מציג את התמות ה, במילים אחרות

בקולנוע הלאומי  שהוענקה האתית אולם העדיפות, ומלחמה המכוננות זו את זוגבריות , לאומיות

 ,בן דמותו של הניצול, ישןה ליהודידווקא  בהעדפהבקולנוע הביקורתי  מוחלפתחדש ה ליהודי

 להביט לקולנוע הביקורתי מאפשרתומנוכרת זו  מנותקת עמדה. ולתוצאותיה למלחמה המנוכר

 .ביקורתי בריחוקללא הזדהות ו, במלוא אימתה במלחמה

המשכו של יש הרואים בקולנוע הביקורתי את , ם העמוקים ביניהםעל אף ההבדלי

חלק מיוצרי הקולנוע , ואכן(. 266-244, 2661 שוחט: למשל)ואף כחלק ממנו , הקולנוע האישי

יע על המשכיות גם מבחינה ניתן להצב 38.הביקורתי נמנים על יוצרי הקולנוע האישי המוקדם

דמויות , פסיכולוגיים-לבטים אקזיסטנציאליסטים, זםאינדיבידואליעיסוק ב: סגנונית ותמטית

כמו הקולנוע האישי המוקדם מצייר גם הקולנוע הביקורתי את (. 256-255, שם)בודדות ורגישות 

ושם ניכור זה בהקשר אלא שכעת מ, (253, שם" )דיוקן התלישות והניכור של הפרוטגוניסט הצברי"

מיסטיפיקציה של מיתוסים לאומיים הרואיים ומבקר קודים -חברתי והיסטורי המייצר דה

 . חברתיים כגון מיליטריזם והקרבה למען הכלל

                                                           
38
ישורון שיצר את ( צפל)ויצחק , מסע אלונקותלפני שיצר את ( 8464) השמלהאד נאמן אשר יצר את 'למשל ג 

 (.8414) שדות ירוקיםואת ( 8412) 71נועה בת לפני שביים את ( 8467) אישה בחדר השני
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כמו אלו בסרטים , [הן המוקדם והן הביקורתי]כמעט כל הדמויות הראשיות בקולנועי האישי 

, ובניגוד לגיבורי הסרטים המוקדמים, עם זאת". ישראל הראשונה"באות מ, ההרואיים-הלאומיים

ובדרך כלל אף אינם שייכים לארגון או , גיבורים אינם מגשימים את השליחות הציונית-האנטי

מסע כמו בסרטו של יהודה נאמן , ם לגוף כזהיגם כאשר הם שייכ]...[. לישות קולקטיבית מוגדרים 

ם שמובלטת לנוכח ציפיות קולקטיביות ולחצים זו היא האינדיווידואליות שלה –]...[  אלונקות

 (.266, שם)קבוצתיים 

אולוגית של יוצרי הקולנוע הביקורתי לשמאל הציוני וזיהוי יהזיקה הפרסונאלית והאיד

הובילו רבים מחוקרי ( 255, 2661 שוחט" )'ישראל הראשונה'נקודת המבט של "קולנוע זה עם 

ם קולנועי זה להחלשות ההגמוניה של השמאל הקולנוע הישראלי לקשור את הופעתו של דג

; 256, 2661 שוחט: למשל) 5777שביטויה במהפך הפוליטי של  ,הציוני במהלך שנות השבעים

Ne'eman 1995, 12; Ben-Shaul 2005, 96).  לטענת גרץ הופיע הקולנוע הביקורתי כתגובה

עם כיבוש השטחים לדחיקתה לאופוזיציה של העילית האינטלקטואלית של השמאל הציוני 

אבדן השפעתה בממסד הפוליטי עודד ואפשר לדבריה את הופעתם של ניצני . והתחזקות הימין

בעקבות הורוביץ , גרץ טוענת(. 577-562, 5774, גרץ)מחאה פוליטית בתרבות בכלל ובקולנוע בפרט 

ד את חיד, ובפרט, כי כיבוש השטחים העלה לפני השטח מתחים בשיח הציוני, (5777)וליסק 

ובין , של הזהות הישראלית" אזרחית"להגדרה " אתנוצנטרית"רגישות השמאל למתח בין הגדרה 

המלחמות . תפיסה עצמית הומניסטית לשאיפות טריטוריאליות והשענות על עוצמה צבאית

הפוליטיזציה של הקולנוע האישי מהווה לפיכך (. 576, שם)בשנים הבאות העמיקו מתחים אלו 

המוצאת את ביטויה , חדשה בשמאל הציוני" אופוזיציונית"ה של זהות ביטוי להתגבשות

 .(Ne'eman 1995, 121)האידיאולוגי בהתנגדות לכיבוש ולערכים מיליטריסטים בציונות 

, "מדומה" בביקורתיות אלא מהותית בביקורת מדובר אין שוחט של לטענתה, עם זאת

. בו שרוי שהוא המשבר את מתארת לאא הציוני השמאל של האידיאולוגיה על מערערת שאינה

, 2661 שוחט" )נרקיסיסטית עצמית להתבוננות אמתלה" רק לטענתה מהווה השולי עם ההזדהות

להנצחת דעות קדומות " ביקורתי"משה צימרמן מציג ביקורת דומה לפיה פעל הקולנוע ה(. 266

לדבריו . (76, 2665 צימרמן)ואישור מסרים שמרניים באמצעות ביקורת מדומה וצנזורה עצמית 

נתפסים במבט ראשון כסרטים בעלי יסוד בקורתי ומתגלים בסופו של דבר "סרטים שמדובר ב

היא קינה על אובדנו " אליטה האינטלקטואלית"וזאת מכיוון שמחאתה של ה" כנאמנים לקונצנזוס

 (. 61, שם)של הקונצנזוס ולא מרד בו 
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 "הטאבו הלאומי"ו חזעה חרבת

הוא מהידועים שבסרטים הנמנים על סרטי הגל ( 5776, לוי)רבת חזעה חסרט הטלוויזיה 

עלילת  - חרבת חזעהתוכנו של . אף כי נוצר כסרט טלוויזיה ולא כהפקה קולנועית, הביקורתי

מהווים דוגמא ואופן התקבלותו  - 5736ר בדיוני במהלך מלחמת פגירוש תושביו והרס בתיו של כ

 עמדה האופוזיציונית והאנטגוניסטית שאפיינה אותוולע זה קולנופולטי של -לתוכן הביקורתי

 .ביחס לממסד מבחינה מערכתית

 בזמנוהדיון סביב הופעתו של הסיפור התנהל , (2666) שפירא אניטהכפי שכותבת 

דומה : "משמעות המאורעות המתוארים בו עלתוך שימת דגש על תוכנו ו, בפתיחות יתירה

ובלי , שו אנשי רוח לעסוק בסוגיית הגירוש בגילוי לב גמורשבשנות החמישים המוקדמות לא חש

 חלק, בעיה מוסרית"הגירוש נתפס לטענתה בתקופה זו כ. (27, שם)" 'אל תגידו בגת'לחשוש מפני 

ודיונים אודות היקפו או הצדקותיו , (27, שם" )ן הדיאלוג הפנימי בין הישראלים לבין עצמםמ

   39.עליו יםו כמערערהתחוללו בתוך השיח הציוני ולא נתפס

התאפיין בקווים שונים אשר , בנושא התרחש דיון שני 40העיכוב בשידור הסרטבעקבות 

העולם יפרש "והחשש ש, הישראלית" הסברה"נימוק מרכזי אשר עלה בפולמוס זה נגע ל. בתכלית

 זה שינוי(. 36, 2666, שפירא אצל, 5776בורלא " )את הסרט כהודאה באשמה מפי הנאשם עצמו

ם ועל במות "נוצר לצורך מאבק תעמולתי באו"מאימוץ נרחב של שיח ש שפירא של לטענתה נובע

וחלחל לתודעה העצמית , "בינלאומיות אחרות וכן לצורך המשא ומתן הפוליטי עם הערבים

הופכת , ח"שהייתה שולית בדיון בתש', אל תגידו בגת'הסוגיה של "התוצאה היא כי . הישראלית

ל הגירוש". מרכזיותעתה להיות אחת ה , וחשיפתו נתפסתציוני -ישראלי פנים עניין להיות חד 

אם מכירים בכך . "על צדקתה הבסיסית של הציונות יערעור טוטאלכ, מנקודת מבט מכלילה

וגילוי , "פסולה מכל וכל, מיסודה, זה אומר שהציונות כולה, שבמלחמת העצמאות גורשו ערבים

 . (36, 2666שפירא ) "ס וחורבן על המדינההר"עובדות הגירוש כמוהו כהבאת 

 מתוצאותהגירוש  עלילתהיסטורי שהוביל להשתקת -השיחניהשינוי לטענת שפירא נבע 

מבעיה לטנטית ומוסרית , כדבריה, "בעיית הפליטים הפלסטינים"אשר הפכה את , 5707מלחמת 

                                                           
39
זכרה הטרי של המלחמה וקורבנותיה היהודים מציעים כי , (Gertz and Hermoni 2011)נורית גרץ וגל חרמוני  

 (.48, שם)הסיפור גרמו לכך שאירועי הגירוש לא ערערו על צדקת הדרך הלאומית עת פורסם 
40
. במקביל לדיונים בכנסת וברשות השידור אודות שידור הסרט בוטל השידור על ידי שר החינוך זבולון המר 

. שהתמקד בעיקר בסוגיית חופש הביטוי והדמוקרטיּות של החלטת השר, ההחלטה עוררה דיון ציבורי סוער
וכללה  ,חברי הסתדרות ותנועות נוער, פוליטיקאים ,הקיפה אנשי רוח( כמו גם נגד דחייתו, נגד השידור)המחאה 

כשבוע ימים לאחר המועד המקורי לשידור החליטה . שביתת הזדהות של עובדי הטלוויזיה במחאה על העיכוב
בעקבות הההחלטה המשיך הדיון הציבור . הכולל דיון, מליאת רשות השידור לשדר את הסרט בפורמט מיוחד

 .(37-31, 2000שפירא )פור המעשה ולא בסוגיית חופש הביטוי רק שעתה התמקד בסי, ביתר שאת



 
 

40 
 

 שייצרהפוליטי היא דווקא הרלוונטיות של הגרוש להווה ה, כלומר 41.לסוגיה פוליטית מדינית

נוכח  :76-בויכוח אשר התפתח בסוף שנות ה" נוכח נפקד"כ הפרובלמאטי מעמדו אתלטעמה 

( 5777)זיו אילן היסטורי זה מקביל למה שמכנה  אפיון. אך נפקד כנושא הדיון, כגורם למהומה

, ן זיוטוע, 5736כאשר נכתב הסיפור בשנת  :"'שחיתות'ל' נאיביות'מעבר האומנות הישראלית מ"

נתפסו ( דמות המספר)והתחבטויותיו של החייל , "הייתה המדינה מאוחדת באמונה בצדקת העניין"

במסגרת הקולוניאליסטית הכללית של היחסים בין "כביטוי להלך רוח הומניסטי ולא ( ונכתבו)

השתנה ", הוא אומר, "כיום. "אשר לא הובנה ככזו, "החיילים הישראלים והאוכלוסייה המקומית

בוטה וברור יותר עם , הקולוניאליסטי הפך מובהק ההקשר - "ההקשר של הסיפור באופן קיצוני

המבנה : "והקמת התיישבויות יהודיות על אדמות פלסטיניות בעקבותיו 5707-כיבוש השטחים ב

בהקשר זה הפך הסיפור . המעמדי של החברה הישראלית מקבל יותר ויותר קווים גזעיים ולאומיים

 .(20, זיו)" המהולל מן העבר לאיום חמור עבור הטאבו הלאומי ההומניסטי

שעורר פרסום " אסונם של ערביי ישראל"את חשבון הנפש המלווה אף באמפתיה על 

מה : "דיון בשאלות פוליטיותבסוף שנות השבעים החליף  ,בשנות החמישים סיפור חרבת חזעה

 –" מהו הסיפר הלאומי הלגיטימי .משרת את ההסברה הישראלית ומה משרת את תעמולת האויב

" אסונם"בתור בקלות יחסית בשנות החמישים מה שהתקבל , כלומר. (16, שפירא" )?מה קרה"ולא 

הפך בסוף שנות השבעים לאסון מנקודת המבט הציונית , (א2667אזולאי ) של הפלסטינים

יפלומטית ד מבחינה םיילגיטימאינם ההכרה בו אזכורו וש מדיניכשם למצב , והישראלית

  42.טחוניתיוב

שנוצר סביב אירועי הגירוש במשך השנים " הסכם השתיקה"יצחק לאור טוען כי הסיבה ל

הלאומיות הישראלית "לטענתו . היא התחזקות הממסד הצבאי והתבססות האתוס הצבאי כהגמוני

, את עולמם, נהייתה בלתי נפרדת מן המושגים הצבאיים שהישראלים תופסים את עצמם

זמן ועם התחזקות כוחה של תפיסה זו התבססה לטענתו עם ה. (544, 5771לאור )" תםבאמצעו

שבשנותיה הראשונות של המדינה עדיין לא נתפס , ור על אזכור גירוש הפליטיםהאיס. המדינה

(. שם" )ביטחוניים"הישראלי התנסח במונחים " מובן מאליו"התגבש משעה שה, "סכנה בטחונית"כ

                                                           
41
קשר גם להכרה המאוחרת בסבלם של קורבנות השואה השינוי במעמדם של אירועי הגירוש בתקופה זו נ 

  .(Gertz and Hermoni 2011; 2000שפירא ) 8473ולמלחמת  ,כמןיבעקבות משפט אי
42
של  הפוטנציאליבארץ ישראל הופך למסמן של חורבנה ן לומר כי חורבנה של החברה הפלסטינית תני 

וראו  .אלא של האסון שעשוי לקרות אם תוסר הלגיטימציה לשלטון הציוני, לא של האסון שכבר קרה: הציונות
": איך זכות השיבה הרגה את הנכבה" (2088)מאמרו של איתמר מן 

http://haemori.wordpress.com/2011/06/15/rightofreturn/ 
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 5706-ב שליוו אותם עוד מהקמתם, משיקולים ביטחונייםאף הם שפעו שידורי הטלוויזיה הו

 (.16-17, צימרמן)

שפירא , על אף שהתנגדות להקרנת הסרט נרשמה הן ממחנה הימין והן ממחנה השמאל

מבוכה וחוסר הביטחון שהשתררו במערכת בעקבות "קושרת את המתח שנוצר סביב ההקרנה ל

 ,שפירא)בין ההחלטה להפיק את הסרט לבין סיום הפקתו , 5777-אשר התרחשו ב" חילופי השלטון

ערוץ השידור , מתחים אלו הועצמו כאשר נגע הדבר לשידור בטלוויזיה הישראלית הממלכתית. (40

, (36, םש) "שמלכתחילה אינו פתוח בפני כל הציבור ומושתת על מיון ובחירה"היחידי ומדיום 

 . יטייםושהתנהלותו מושפעת מלחצים ציבוריים ופול

ייחוס "בשל , ההפקה הקולנועית הייתה כפופה ללחצים דומים, כפי שכותב צימרמן

באמצעות מנגנונים " ושמירתה מבוקרת ומפוקחת, עוצמה מיתית לכוחה של התמונה הקולנועית

בשנים  43התנאים אשר אפיינו את המערכת הקולנועיתמתארת את גרץ (. 66, צימרמן)שונים 

לטענתה רווחה בתקופה זו התפיסה כי לקולנוע הישראלי  .חרבת חזעהשבסמוך ולאחר שידור 

המייחדת , "(סרט ישראלי בינוני יפעל יותר מאלף שליחים)"השפעה כבירה בזירה הבינלאומית 

 רבי הכלים אחד הם סרטים"ההנחה החוזרת ונשנית בעיתונות הייתה ש. אותו מן הספרות

, 5716שריק " )בעולם ישראל של לפרסומה סייעיםמ" והם, "אויבים או ידידים לרכוש ההשפעה

גרץ מאפיינת את המערכת הקולנועית בשנות השישים והשבעים , זאת ועוד 44(.56, 5774אצל גרץ 

לא מקובלת בציבור ותלויה בתקציבים ובסטאטוס שמוענקים , לא מבוססת, לא עצמאית, כחלשה

 ולבקר ממסדיים לתכתיבים להתנגד יכולת זו למערכתלא הייתה , לטענתה. לה ממערכות אחרות

חברתית מייחסת לקולנוע -בו המערכת הפוליטית, כך נוצר מצב פרדוקסלי 45.הלאומי האתוס את

חוסר (. 06, צימרמן)מאידך , "בזה לקולנוע ורואה בו סרח עודף"ו, מחד, עוצמה מופרזת ומסוכנת

וכעשוי , לגיטימי-לאהיציבות של המערכת הוביל לחששם של היוצרים לחבור למה שנתפס כ

 שנבעה פואטית לדלות ,לטענתה ,אלה חברו. לאיים על מעמדה הרעוע של היצירה הקולנועית

  .(שם, גרץ) העדר מסורת קולנועית מעוררת הזדהותמ

                                                           
43
שתי  כמרחק שבין" מנסחת גרץ את הפערים בין היצירה הספרותיות והקולנועית( 8410) זוהר-עקבות אבןב 

, 8443גרץ ) "התרבות הישראלית –שהתקיימו בתנאים שונים ובמעמד שונה באותה התרבות , מערכות שונות
4) . 
44
יש פחד של , שור לקולנועבכל מה שק" :אד נאמן שנאמרו בשנה שקדמה לאירוע'וראו למשל את דבריו של ג 

נאמן ונאמן , דיין) "יש אימפקט חברתי עצום, ולטלוויזיה, הם יודעים שלקולנוע, הממסד מפני המדיום הזה
8477 ,80).  

45
, 8460-ולאחריו קביעת שיטת סבסוד ב, 8454-שחוקק ב" החוק לעידוד הסרט הישראלי"אחת מהסיבות היא  

סרט שהוגדר החוק קבע החזר על הוצאות ל. שברגבראשות אשר היר" יולסרט הישראל המרכז לקולנוע"על ידי 
גרץ )ישראלי -כזה שמתפקד כמכשיר הסברה פרורק , כלומר, מוסריים ולאומיים, חינוכיים מידה-בקני" ישראלי"

8443 ,20-28). 
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לא הוביל  ,בגללם ואולי, חזעה חרבתאף ההדים הרבים שעורר סרט הטלוויזיה  על, כך

היה הסרט הישראלי היחידי  חזעה חרבת" 46:בנושאנית או טלוויזיותקדים זה ליצירה קולנועית 

שום , במשך שנים לאחר מכן. שהתמודד עם גירוש התושבים הערבים מכפריהם במהלך המלחמה

 הקולנוע החל התשעים בשנות רק .(Gertz and Hermoni 2011, 40) "סרט לא נגע בנושא זה

אף ומאוחר יותר  47הדוקומנטרי נועבקול ראשית, הנכבה של הקולנועי לעיבודה להידרש הישראלי

 אבי ביתובסרט הקצר  (2660אלוני ) מחילות ,(2662גיתאי ) קדמהבסרטים כגון , העלילתי בקולנוע

  .(2666רוזנברג )

 ,חירבת חזעהלאחר , 76-בקולנוע הביקורתי של סוף שנות המאוזכרת  הנכבה, עם זאת

 אינם שאבחן הקולנוע סרטי .יניתדימוי החורבה הפלסטבאמצעות , קרי, שרידיהבאמצעות 

 הם אך ,עצמם וההרס הגירוש אירועי את המגולל ריאליסטי בדיוני כסיפור הנכבה את משחזרים

החורבות . הכפרים והבתים הפלסטינים חורבותבדמות  החזותיים עקבותיה את מכילים

שנכתבו  וכפי שימחיש העיון בביקורות)שלכאורה , "אחר"הפלסטיניות מופיעות בהן בהקשר 

המבקשת , במרכז העבודה עומדתהתקת משמעות זו . אינו נקשר לנכבה כלל( אודות הסרטים

במקום שאלתו . משמעות חדשבהקשר  איוַכןלהתחקות אחר העלמת עקבות הנכבה באמצעות 

כיצד התייחס הקולנוע  ברצוני לשאול ,לנכבה המתייחסים סרטים( מספיק)מדוע לא נעשו , של זיו

היכן מופיעים עקבות הנכבה בקולנוע ? עשה בהםהוא ואיזה שימוש , בה ולעקבותיההישראלי לנכ

 ?"לא הופעה"ומה הופך את הופעתם ל, הביקורתי

 
 החורבה הפלסטינית עם הופעת הקולנוע הביקורתי

הקולנוע הביקורתי עסק בדרכים שונות בביקורת על אידיאל הגבריות הישראלי , כאמור 

  .בקולנוע הלאומי חדשה ליהודי שהוענקה תיתהא הלוחמני ועל העדיפות

  -גרץ  נורית שכותבת כפי

-נשיות בתכונות עבריות-הסרטים המוקדמים החליפו כזכור את תכונותיהם היהודיות גיבורי

מציג , הקולנוע המאוחר מוביל אותם בדרך הפוכה כשהוא מפרק את הגבריות הישראלית. גבריות

                                                           
46
 .(243, 8443)על השפעתה הרבה של המערכת הטלוויזיונית על המערכת הקולנועית ראו אצל גרץ  
47
ראו עבודתה של מאיה , אשר לא יבחן בעבודה זו, אודות ייצוגה של הנכבה בקולנוע הישראלי הדוקומנטרי 

בעקבות , בזירה הדוקומנטרית, העוסקת בהפצעתו של הנרטיב הפלסטיני לקולנוע הישראלי, (2007)שחר 
לסטינית של באים לחשוף את השרידים של המפה הפ"הסרטים בהם עוסקת שחר . האינתיפאדה הראשונה

שחר טוענת כי מסיבות שונות נותרה השפעתם על השיח הישראלי . בבחינת נוף דומם ואנושי, (44, שחר" )41
תהיה , אולם לטענתה אילו יציג הקולנוע הפופולארי דימויים או תמונות של החורבות הפלסטיניות, מצומצמת

ים המציגים את החורבות ללא כוונה אני מתעניינת בסרטים ישראל, בניגוד לשחר. לדבר השפעה ניכרת
 . זו מובילה אותי להטיל ספק בתחזיתה" שקופה"ייתכנותה של נראות . את העבר הפלסטיני" לחשוף"
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שהוסתרו באמצעותה ומחליף את " יהודיות"נות הנשיות והמגלה את התכו, אותה כחיקוי בלבד

  .(34, 2663גרץ ) בעלילות של חיפוש אם" עלילת חיפוש האב"

כפי , שינוי זה בא לידי ביטוי גם בתפקודה של החורבה הפלסטינית בקולנוע הביקורתי

בה רוו מסע אלונקותשאראה באמצעות ניתוח תפקודו של דימוי החורבה הפלסטינית בסרטים 

סרטים אלו היוו מופעים מוקדמים .  מן הראשונים והבולטים שבסרטי הקולנוע הביקורתי ,חוליות

ומלאו מקום מרכזי בהיסטוריוגרפיה , ומקור השפעה לסרטים שנוצרו בדגם זה בשנות השמונים

נאמן פי יך על ישמסע אלונקות , כפי שהוזכר לעיל. בפרט הביקורתיבכלל ושל הקולנוע הישראלי 

בעוד , המתמקד בביקורת על רעיון ההקרבה העצמית בשם האידיאולוגיה, "קולנוע הניהיליסטי"ל

המתמקד ביחסה של הציונות " קולנוע הצללים"אנר 'ז-משויך על ידו לתתרובה חוליות ש

-המסווג על ידי נאמן תחת תת, חרבת חזעהבניגוד ל. (Ne'eman 1995, 121)לקורבנות השואה 

לא מציעים סרטים אלו התייחסות מפורשת ליחסה של הציונות , "ונפליקטסרטי הק"אנר של 'הז

משמשת החורבה הפלסטינית בשני הסרטים כאמצעי , וכפי שאראה בהמשך, עם זאת. לפלסטינים

 . קולנועי בביקורת על הציונות וערכיה-חזותי

התבסס זה מכבר כסרט קאנוני , המוקדם מבין השנייםהסרט , מסע אלונקות

על אף שזכה להתייחסות ניכרת בטקסטים , רובה חוליות. וגרפיה של הקולנוע הישראליבהיסטורי

ייתכן שהבדל זה נעוץ בפרספקטיבה . נותר סרט שולי יותר, המחקריים אודות הקולנוע הביקורתי

מתרחש בזמן ההווה בו צולם הסרט מסע אלונקות בעוד ש: הביקורתית השונה שמציעים הסרטים

חוזר לתקופה של ראשית שנות החמישים ועוסק  רובה חוליות, ית הצבאיתונוגע לחבורה הגבר

 מעבר טקס מתארים המתבגרים סרטי", נוכפי שכותבת חמוטל מעפיל ורס. ת מתבגריםבחבור

רובה הן . (561, נומעפיל ורס) "ישראלית גבריות ולעצב להגדיר ניסיון תוך, לגבר נער הופך במהלכו

ליטריזציה של יודדים עם הבנייתה של הגבריות הישראלית ועם הממתמ מסע אלונקותוהן  חוליות

בחבורת נערים תרמה  רובה חוליותאולם ייתכן שהתמקדותו של  ,ציונית-התרבות הישראלית

חלק , כמו כן. ולדחיקתו ממרכז השיח הביקורתי, לתפיסתו כסרט המיועד לקהל מתבגרים

בינו לסוגיה האקטואלית של  יקה שנוצרהנבעה מהז מסע אלונקותל מתשומת הלב הציבורית שקב

   48.מה שהוביל לסיקור נרחב של סרט זה, טרטורים והתעללויות בצבא

מבחינה ביוגרפית משקפים יוצרי הסרטים את הפרופיל הסוציולוגי שמניחים חוקרי 

מעמדי ופוליטי , השניים צמחו על רקע חברתי. הקולנוע הישראלי ביחס ליוצרי הקולנוע הביקורתי

                                                           
48
 .84.8.8417, "ידיעות אחרונות"אלוש בוראו לדוגמא כתבתו של צבי  
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ל "השירתו בצ, רכשו השכלה תיכונית וגבוהה, התחנכו בתל אביב, אשכנזים, ילידי הארץ 49:ומהד

והקולנוע העלילתי הישראלי )כרובם המוחלט של יוצרי הקולנוע הביקורתי . בתפקידי לחימה

עם  .ל"מחוויותיהם האוטוביוגרפיות בצה, בין השאר, וסרטיהם מושפעים, מדובר בגברים( בכלל

נאמן שייך לקבוצת במאי בעוד . 5740יליד , אד נאמן'צעיר מג, 5733ת יליד שנ, מושנזוןאילן , זאת

 .ראשוןהוא סרטו  רובה חוליות ,מושנזוןעבור  (557, 2667זילברשטיין )הקולנוע האישי המוקדם 

אד נאמן ואילן מושנזון בחורבות בתים 'פגשו גם ג מסע אלונקותכמו גיבורי הסרט 

אד נאמן פגש בחורבות פלסטיניות בעת 'ג. ל"מוני לוחמה בשטח בנוי בצהפלסטינים במסגרת אי

 ראיון, נאמן)ן שרידי הכפר המרוקן ַבְרִפילַיה בי, בסוף שנות השישים, שהתאמן כטירון צנחנים

ונמצא ( 221-220, מוריס) 5736גוריון לאחר ספטמבר -הוחרב בהוראת בן הכפר. (2652, מרץ 0, אישי

אילן מושנזון פגש חורבות בתים פלסטינים בנסיבות (. 27, קדמן)ודיעין היום בשטחי העיר מ

בין שרידי הכפר ( הנדסה קרבית) 065דומות בעת שהתאמן בתקופת שירותו הצבאי כחייל בגדוד 

מש אותו שנים יאחד ממבנים אלו אף ש. (2652, פברואר 1, אישי ראיון, מושנזון) הפלסטיני קּוָלה

אשר נאמן ומושנזון )העובדה שחורבות אלו (. ראו להלן) ה חוליותרובמאוחר יותר לצילום 

 50עבורם ועבור גברים ישראלים אחרים" מוסגרו( "מעידים כי ידעו שהן חורבות פלסטיניות

עשויה להציע הסבר חלקי , כיעד מדומה לכיבוש, בהקשר של אימוני לחימה מבית לבית

. כפי שטוען מחקר זה, רית ראשוניתלהתבססותה של החורבה הפלסטינית כרכיב בסצנה גב

 כתוצאה למבנים שנגרם השיטתי ההרס לצד: שימוש זה גרם למחיקה כפולה של שרידי הכפר

, הנכבה של סמלית מחיקה, קרי, נוספת תוצאה גם אלו לאימונים הצבאיים הייתה מהאימונים

לאימונים " ורהתפא"שימשו כ 5736חורבות מלחמת . לבתים מדומים האמיתיות החורבות והפיכת

 51".תפאורה"בה בעת שאימונים אלו שימשו להפיכתם ממקום ל, לקראת המלחמות הבאות

, ההשתמעויות המיתיות הנקשרות לחורבה בסרטים שאבחן נוגעות לתמה מרכזית

הדכאני וההרסני של החבורה , והיא אופייה המיליטריסטי, קולנוע הביקורתיהמאפיינת את ה

משמעות זו מובעת בסרטים באופן גלוי ומועלית . ציונית-ישראליתבות הוהזהות הגברית בתר

אף שאלו אינן נדרשות לתפקידה של החורבה , בביקורות האקדמיות והפופולאריות שדנו בהם

                                                           
49
ה כי מאז כינונה היא מגלים על נקל, אם מנסים לבדוק מי היא האליטה האינטלקטואלית בחברה הישראלית" 

בעלי , והשישי לחייהם-חמישי-בעשור הרביעי, מגברים אשכנזים( למרבה הצער)מורכבת כמעט באופן בלעדי 
 (.14, צימרמן" )אידיאולוגיה משותפת

50
להשתמש בחורבות מבנים , וחטיבת הצנחנים בפרט, ל"ידוע כי במהלך שנות החמישים נהגו יחידות צה 

אף כי לא איתרתי  (.21, 2001קדמן ; 852, 2002שי )לוחמה בשטח בנוי ופיצוץ מבנים  פלסטינים לצורך אימוני
נאמן ואחרים , מעדותם של מושנזון, ובשנות השישים והשבעים בפרט, מחקר העומד על היקף התופעה בכלל

 . הראויה למחקר בפני עצמו, מסתמן כי מדובר בתופעה נפוצה
51
 –" טבעיים"משים כאתרי לוחמה בשטח בנוי למשפחה של מודלי תמר ברגר משייכת מבנים נטושים המש 

 (.36-7, 2001ברגר )אובייקט אמיתי הנעשה למודל 
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יעמוד האופן בו ניתוח הסרטים שלהלן במוקד . הפלסטינית בארטיקולציה של משמעות זו

-את החורבות הפלסטיניות באופן א" קרואל"זו אפשרה  –גם אם ביקורתית  –משמעות מיתית 

הריסתן ההיסטורית והן ְמִטבעּותן לכדי מסמן מיתי של /להתעלם הן מיצירתן, כלומר, היסטורי

 . גבריות יהודית קונפליקטואלית

כזכור דימוי אשר מילא , בחינת דימוי החורבה הפלסטינית בשני סרטים מרכזים אלו

יאפשר להתחקות אחר האופן בו מאוזכר ומאותגר , ואיתההר-תפקיד גם באיקונוגרפיה הלאומית

איקונוגרפיה זו בהקשר של  בתפקודה ולעמוד על החידוש כמו גם על הרציפות, דימוי זה

  .הביקורתי המתהווה
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 (5777)מסע אלונקות 

 עשן טאבון

 ינחר את הגרון

 ושכרון זהוב ינעץ את שורשיו

 באבן הכורכר

 כמו לא נטוש הכפר

 את שתן המרצפת כלבים ילקקו

 חמור ינער ויירט

 (אד נאמן'ג, "עוטפי צל"מתוך )   את מטוסי הקרב

 

ובהתמודדותו עם , מסע אלונקותאד נאמן 'חקר הקולנוע הישראלי דן רבות בסרטו של ג

, 5777-ויצא לאקרנים ב 5770-אשר הופק ב, מסע אלונקות. 52אתוס הגבריות הישראלית הצבאית

הסרט , (2665)כפי שכותב רז יוסף . חדש הביקורתי בקולנוע הישראלינחשב לראשון בסרטי הגל ה

שהופקו משלהי שנות , אנר סרטי החבורה הצבאית הגברית'תת ז"נחשב למקרה פרדיגמאטי של 

אשר מתייחס בצורה ביקורתית לאידיאל הגבריות הצבאית , "השבעים ועד לסוף שנות השמונים

, בר בסרט קאנוני אשר זכה להתייחסות רבה ומעמיקהכיוון שמדו. ולמקומה במציאות הישראלית

, כוונתי היא להסתמך על ניתוח ופרשנות קיימים לסרט. בפירוט מסע אלונקותלא ינותח כאן 

כמו כן . ולהתעכב על מקומה של החורבה הפלסטינית בקונפליקט הגבריות הפטאלי המוצג בו

בהם ולפרט את האופנים , החורבהאבקש לנסח מחדש את הפרשנות המקובלת לאור נוכחותה של 

 .מראייתה ככזו" מתחמקת"את החורבה הפלסטינית ו" עוקפת"השפה הפרשנית 

תוך שהיא מתמקדת בשתי דמויות , לית"עלילת הסרט עוקבת אחר טירונות צנחנים צה

 ויסמן. מפקד הפלוגה הכריזמטי, (גידי גוב)ויאיר , בעייתיטירון , (מוני מושונוב)ויסמן : מרכזיות

חלקו . הוא מושא להתעללות מצד חבריו לפלוגה וללחצים שמפעילה עליו המערכת הצבאית

, הראשון של הסרט מגיע לסיומו כאשר הוא קורס תחת הלחץ ומשליך את עצמו על רימון חי

עם . במהלך תרגיל פלוגתי בו מסתערת המחלקה על מבנה פלסטיני הרוס המשמש כאזור אימונים

הוא מושעה . ללוות את יאיר ואת התמודדותו עם מותו של פקודו ותמסע אלונקמותו ממשיך 

אך בסופו של הסרט הוא שב לתפקיד , חווה משבר נפשי ואף שוקל לעזוב את הצבא, מתפקידו

 . מבלי שננקטו צעדים משמעותיים בעקבות האירוע, פ הטירונים"מ
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 .2008יוסף ; 2008טלמון ; 8445נאמן ; 8443, גרץ; 8448, בין המחקרים הבולטים הם שוחט  
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 היפוך הדגם הלאומי -טרנספורמציה גברית 

אשר העמידו , "הקולנוע של הזר והחריג"במסע אלונקות ממבשרי רואה ( 5774)נורית גרץ 

מהווה וייסמן את החריג , ככזה.  זהות אלטרנטיבית לזו הלאומית הנורמטיבית, כאמור, במרכזם

 הצבאית בנורמה לעמוד מכדי בגופם חלשים היו"אחד מאותם ש, לאידיאל הגברי ההגמוני

הוא . חלש ובלתי מתפקד, "נשי"ויסמן מסומן כ, (2665)כדברי יוסף . (567, שם" )עליהם שנכפתה

החלק והבהיר מכונה ומוצג ככזה , גופו הכחוש. נתפס על ידי המפקדים והחיילים כבכייני והיסטרי

כדי , רזה)"כאשר הוא נבחר על ידי רופא הפלוגה כמתנדב מתאים , כבר בסצנת הפתיחה של הסרט

מוצג למבטם , עומד כפוף בתחתוניו, וה להתפשטהמצּו, ויסמן. להדגמת חסימת שטפי דם"( שיראו

המועלית על ידי מפקד , אי כשירותו הגופנית והנפשית. וקריאותיהם המבזות של חיילי הפלוגה

לאחר שהוא מתמוטט . הפלוגתי" מסע האלונקות"מוכחת במהלך , מחלקתו בשיחת המפקדים

סימונו כנשי חוזר ". ו נקבהשלא תישבר כמו איז, חשבתי שאתה שווה יותר" -מטיח בו יאיר 

תראו איזה "כאשר אחד מהחיילים לופת את חזהו וקורא , בסצנת הרחצה במקלחות המשותפות

 ". ציצים

הוא חושף את חוסר החפיפה בין ]...[. ויסמן כנקבה מנוגד לאידיאל הגבריות הישראלית הצבאית 

. בריות הקונבנציונאליתובכך מעורר חרדה ומאיים על מעמדה ההגמוני של הג, הפין לפאלוס

. אך חייב לשכוח כדי שאף הוא יצדיק את נעלי הצנחנים שלרגליו, ויסמן הוא הגבר שיאיר היה

כדי לשמור על , ואולי אפילו להרוג אותו, או לביית אותו, ויסמן הוא החייל שיש לאלף אותו

 . (20, יוסף)הגבריות הקוהרנטית והיציבה של יאיר 

שאותו הוא רוצה לדכא ולהדחיק ', אחר'ל יאיר ויסמן הוא הבשבי", כפי שכותב יוסף

 :מתלונן על תפקודו עונה לו יאיר כשמפקד המחלקה של ויסמן. (שם)" משום שהוא דומה לו עצמו

אתה יכול לעשות ממנו חיל על . זה לא אומר שום דבר. גם אני הייתי ויסמן כשהייתי קטן"

 ". הכיפאק

אלא שניתן לדכאו ולסלקו , ברי שאינו מהותי למצב הגבריותויסמן מייצג בעיני יאיר חוסר ג

בכך משקף יאיר את השאיפה של . באמצעות חיסון הגוף והנפש ובנייתם מחדש בדמות גבר חדש

  .(21, יוסף)" נשית"הציונות לבניית סוג חדש של גבריות המנוגד לגבריות הגלותית וה

יכת ויסמן נספורמטיבי של הפעומד כישלון הפרויקט הטר מסע אלונקותבמרכזו של 

חוסר היכולת שלו להשתלב במסגרת שהיא לגביו הסמל הנכון ביותר " ,הגלותי והנשי לגבר חדש

ניסיונו של יאיר להפוך את ויסמן  .(5777זכאי -בן)" לבטא בו את גבריותו ואת היותו ישראלי

דה הגברית שאפיינה את התפרקות הפסא -" ויסמן"מוביל באופן טרגי להפיכתו של יאיר ל" יאיר"ל
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היפוך זה מתרחש בחורבה , כפי שאראה ואסביר להלן". מסורסת"יאיר ודחיקתו לעמדה 

 ומובילה, מסוכלת בחורבה( מסקוליניזציה) "רותבְ התגַ "הסצנה האיקונית של ה. הפלסטינית

לא , דימוי החורבה הפלסטינית מופיע באורח אירוני. מסקוליניזציה-לתוצאה ההפוכה של דה

 .אתר לטרנספורמציה הגברית אלא כאתר לכישלונהכ

 

 רגרסיה גברית בחורבה הפלסטינית

הראשונה בהן היא ש, ת מופיעה בשתי סצנות במהלך הסרטהחורבה הפלסטיני

. שדה קוצים יבשים מבנה מוקףהסצנה נפתחת בתמונה סטאטית של  53.של ויסמן" התאבדותו"

האבן "וזאת כייוון ש, בנה כחורבה פלסטיניתנראה המלטענת האדריכל והחוקר שמואל גרואג 

הבנייה המאפיינת מבנה זה [". ים]עקורוהבית ללא גג וחלונותיו ודלתותיו  הבזֶ טּובסיתות 

הקירות נבנים מאבן : "בניה בוורנקולר הפלסטינימעבר בין טכנולוגיות תקופת ללדבריו ינית יפוא

השכלול הטכנולוגי הוא גם ". גג בטון יצוקמסורתית עם גב בטון והגגות כבר נבנים עם  הבזֶ טּו

בורי או בנין פרטי מפואר יבנין צב" כי ייתכן ומדובר המרמז ,ריבוי הפתחים במבנה תשאפשר א

אד נאמן כי הוא ואנשי ההפקה כינו את 'בראיון איתו מספר ג".  של תחילת שנות הארבעים

יתכן בהחלט שזוהי אבחנה ואג לדבריו של גר. כך הניחו ששימשכיוון של, "בית הספר"המבנה 

  (.2652מרץ  26, התכתבות אלקטרונית, גרואג) נכונה

אאוט המלווה בתנועת חיילים פנימה אל תוך הפריים קושרת את החורבה -תנועת זום

לא לפני שהחורבה קובעה בדימוי סטטי  זאת (.5תמונה )אימוני הטירונים  -בחזרה להקשרה 

. ואשר לא יושם בצילום של מבנים אחרים קולנועית של הסרטאופייני לשפה ה שאינו, וסטרילי

בניגוד לחורבות . כמטבע של משמעות -מסע אלונקות את החורבה כדימוי " ממסגר"בכך 

 הקיבוע של החורבה 54,בלבד" מקום"כ סטיניות המופיעות בהקשר דומה של אימוני טירוניםפל

ה באמצעות  את צמסמן שמשמעותו נמל, (05, למיטש)ההשתהות עליה הופך אותה מאתר למרא 

רמיזות ב ,"אחר"במקום  -ומעבר לו , ראה שלוברובד הנ -בעת ובעונה אחת בדימוי עצמו 

                                                           
53
, מעשה שלותת שם ללולפיכך , חוסר היכולת להכריע בדבר כוונתו של וייסמן? האם אכן התאבד וייסמן 

קליין )" מה זה משנה -התאבד , נהרג בתאונה"וייסמן  .ברבות מהביקורות שנכתבו על הסרט מהדהד
ויסמן נהרג בתאונת אימונים ", (24.4.8477שריק )" אם אכן זאת תאונה, וייסמן נהרג בתאונה", (3.3.2004

נאמן נאמן ו, דיין)" לי נהרג בתאונת אימוניםחייל שאולי התאבד ואו"הוא  (6.80.2001קליין )(" ?ושמא התאבד)
קרי תפיסתם , מסע אלונקותשל " התנהגותית"הקושי לענות על שאלה זו נובע מגישתו הייתכן כי . (4, 8477

רגשות ועלילה פנימית , וגורסת כי מניעים, הקולנועית של יוצריו הרואה את הפעולה כמוקד הדרמה הקולנועית
מוטלת על יאיר אחריות , גם אם מותו של וייסמן היה מכוון וגם אם לאו, בכל אופן .(1, שם)" עניין לספרות"הם 

 .למותו
54
 .(8444פרמינגר )גרעין הקשה וה (8414ברבש ) אחד משלנולמשל בסרטים  
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הופעתה . (5776בארת )באסוציאציות המיתיות שלו בדמיון שלו לדימויים קודמים ו, הסמליות שלו

ם שימושה כיעד ובה, טעונה בהיסטוריה של שימושיה מסע אלונקותבהחורבה הפלסטינית של 

כפי שהראיתי בשער , גם שם. אינה עונה 23גבעה כפי שהוצג בהתייחס ל, לכיבוש גברי ולאומי

הדים אלו . כאובייקט השרוי בעת ובעונה אחת במציאותי ובמיתיהופיעה החורבה , הראשון

העוסק אף הוא בכינונה של הזהות הגברית בהקשר , מסע אלונקותמשתלבים באיקונוגרפיה של 

 . אך מנקודת מבט ביקורתית, באיהצ

 

  

במקביל לצילומי , ותוא ומפציציםעל המבנה בתמונות הבאות נראים חיילים יורים 

או הורסות אינן , רבהבחו" נוגעות"אינן נראות כאילו ההפצצות . צצות הנוחתות ומתפוצצות בוהּפ

מבנה  -הטירונות  בו מתרחשת בהווה הקולנועי " כבר חורבה"החורבה היא  .מחריבות אותה

, אם קרב מדומהי הקרב אינו קרב אמיתי כ(. הרס לעולםיולכן לא לה)הרס שוב ושוב ישנועד לה

וכשם שהטירונים מגלמים חיילים בקרב כך מגלמת החורבה הפלסטינית בהדמיה זו את תפקיד 

עליו הופקע מב ,נהרס, שנכבש -החורבה אינה מופיעה כשריד של מבנה פלסטיני . היעד המדומה

שרק , (ב"לב)של אימוני לוחמה מבית לבית " חירבה"אלא כ -ומתפקודו והפך לאזור אימונים צבאי 

  .דומייןבמשחק תפקידם מ, הנכבש את מקום היעד ממלאת

מתקדמת לעבר הכניסה לחורבה  ,ובראשה ויסמן ,חוליית חייליםלאחר הירי נראית 

יאיר קוטע . ואינו מסתער מהר מספיק אחריואך משתהה , ויסמן משליך לתוכה רימון. הפלסטינית

ממנו לזרוק  דורשו, "הרג את התרגיל"בגלל העיכוב של ויסמן ש"( אתה הרוג, ויסמן)"את התרגיל 

הוא משחרר את שאר . אך יאיר אינו מוותר, ויסמן מבקש מחליף. רימון נוסף ולהסתער כראוי

, שם הוא לוחץ עליו לבצע את התרגיל, החיילים ונשאר עם וייסמן מול הכניסה לחורבה החשוכה

 : למרות בקשותיו החוזרות ונשנות

 (5777נאמן )מסע אלונקות . 5
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תפסיק עם ]...[ ? אתה מבין, אתה תעשה את זה עוד פעם ועוד פעם, אם לא תעשה את זה טוב

 ! הפחדנות הזו

, מבולבל? מתוך ייאוש ותסכול)בסופו של דבר וייסמן משליך את הרימון לתוך החורבה 

החיילים והמפקדים רצים בבהלה . הרימון מתפוצץ. ר מיד בעקבותיוומסתע( ?כנקמה? תחת לחץ

דרך , תמר מתוך החורבה והחוצהיעשן מ. אך המצלמה נותרת בחוץ, לתוך החורבה הפלסטינית

גם הפעם נעדרת . אינה עונה 23גבעה תמר עשן מן החורבה האיקונית ביכשם שה -הפתח הכהה 

שמא הקריב או , "הוקרב"החורבה בויסמן שוכלסת מא במקומה. מן הדימוי הנוכחות הפלסטינית

 .הישראליתהצבאית על מזבח הגבריות  ,את עצמו

החדר . החלל הפנימי של החורבה נראה לראשונה כשהרופא מכריז על מותו של ויסמן

שאינה , גופתו של ויסמן. כתובות בעברית ובערבית ממלאות את הקירות המלוכלכים, מפוייח, ריק

כשמבעד , רק יאיר נותר בו. והחדר מתרוקן, נישאת החוצה על אלונקה, נראית בשום שלב

השני מבט זה מפותח בחלקו . לחלונות החדר מסתכלים בו חיילי הפלוגה במבט המום ומאשים

הוא מושעה . עמיתיו לפיקוד ופקודיו, ו זוכה יאיר ממפקדיושל הסרט ליחס מאשים ומבזה של

ממש כשם שיאיר  -רנויה די סגנו שמאשים אותו עכשיו בפומוחלף על י, מתפקידו כמפקד הפלוגה

אחד שבמהלכו בעודו מושעה מתפקידו הוא מצטרף לאימון ירי . (20, יוסף)יסמן התייחס לו

ללא , יושב לבד ליד אוהל סיירים"יאיר , כמו ויסמן. ספק בכוונה, ספק בשוגג, החיילים יורה לעברו

ושוטים שלו , ריחוקו הפיסי מודגש. ו מפקד על הפלוגהצופה מרחוק בסגנ, גורב את גרביו, חולצה

 . (524, זילברשטיין)" הם אינם עוד באותו פריים. של הפלוגה reverse-shots -ים לתכנח

שיאיר מגלם את תפקיד ויסמן בשחזור כשיאה המגיעה ל)יוסף מסביר סדרת אירועים זו 

חוזר באופן כפייתי על , של פקודוהסובל מטראומה בעקבות מותו "בכך שיאיר  (של אירוע מותו

 "ממקם את עצמו בעמדה של אשמה וייסורים ומפגין חוסר והיעדר גברי, אירועי העבר המצערים

שאיר אחריו אלא שבמותו ה, "יאיר"לא רק שנכשל ניסיון הפיכתו של ויסמן ל, כלומר .(20, יוסף)

באחת הסצנות , ך למשלכ". ויסמן"הופכת את יאיר לאשר ויסמן ירושה של אשמה וחידלון 

שהפך פתאום למעין ", הצועקת בקול את שמו של ויסמן, מתקדמת לעבר יאיר פלוגת הטירונים

 . (שם)" כמי שבשמו ובזכותו מתנהל המאבק בסמכות הפטרנלית של יאיר, גיבור מרד, מרטיר

כשהיה  מעזים לעשות מה שלא העזו -שעוברים על פניו וממשיכים לצעוד  -והם , הוא שוב מולם

מזהה אותו ומבהירה לו את מיקומו , מוטחת ביאיר" ויסמן, ויסמן"הקריאה הקצבית . בעל סמכות

 .(524, זילברשטיין)" דע שאתה ויסמן"ו" זכור שהיה ויסמן: "היא כמו אומרת בו בזמן. החדש
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זו שגם , דמות החייל ההרואית", צבאי-ל הגבריהאידיאמגולל את ניפוץ  מסע אלונקות

משפיע באורח טרגי על ויסמן ועל יאיר מהלך זה . (שם) "גם יאיר חורגים ממנה בבירורויסמן ו

ובאותה , היסטרי, נלעג, פגוע, נשי - "הזר והחריג"שגרץ מזהה עם קוטב את היסמן מגלם ו. כאחד

מישהו אחר , שניתן ללכת אליו" מקום אחר"אלא שגורלו מלמד שאין  -עת נעלה מבחינה מוסרית 

יאיר לכוד בין הדמות הגברית שלמד להיות לבין האופציה . (574, 5774גרץ )ת שניתן להיו

מפלט  ,חורבת האימונים היא מבנה ריק ומזוהם. הקטסטרופלית של התפרקות מוחלטת בחורבה

החור " -פתח החורבה את רז יוסף מדמה . מרחב גברי שאין מעבר לו דבר מלבד מוותלכאורה מ

, מקום של חולניות"סמל לגבריות נחדרת , לרקטום -פוך לקברו המזוהה עם ויסמן ויה" השחור

שלא עמד בסטנדרטים , קיומו ומותו הטראגי של ויסמן. (45, יוסף)" אובדן ומוות, סירוס, השפלה

, לא הציע" אך ויסמן, כנגד הסדר הגברי הנורמטיביאת הביקורת  מחדדים, הגבריים שמגלם יאיר

 . (575, 5774גרץ )" אחרת שום אפשרות, לא בחייו ולא במותו

, החורבה הפלסטינית מופיעה בסרט פעם נוספת בעת שחזור אירוע מותו של וייסמן

. נים החורבה הריקההסצנה פותחת בּפ(. שלמה בראבא)ח "המתקיים בניצוחו של חוקר מצ

החוקר . המצלמה יוצאת דרך הפתח ומגלה את החיילים משחזרים את התקרית ללא אש חיה

 חוקרה, כפי שעשה יאיר בתרגיל. כיצד בדיוק הנחה יאיר את ויסמן לזרוק את הרימון מבקש לברר

ממש כמו . כשגבו לקיר, בתפקיד ויסמן, את המשתתפים האחרים ומעמיד את יאירמשם שולח 

מה )"שאלותיו של החוקר הולכות ומתגברות בעוצמתן . בסצנה המקורית הופך הדיאלוג להתקפה

!"( בלי פחדנות בבקשה" "?בלי פחדנות בבקשה" "?אתה צעקת עליו אולי" "?אתה אמרת לו בדיוק

משליך את רימון הדמה לתוך החדר וממהר , הוא צועק. ומביאות את יאיר לאבד את קור רוחו

מעין )בפס הקול ובתמונה נשמעים ונראים קטעים מרגע הפיצוץ . החוקר עוזב. להיכנס בעקבותיו

יאיר נשכב על הרצפה (. כנסו לסרט בסצנה המקוריתאלא שאלו חלקים שלא הו, בק-פלאש

 הגם סצנת השחזור בא, מקוריתכמו הסצנה ה. מחליף את ויסמן המת, כשהרימון העקר בין רגליו

 -החילוף הושלם . שבודק את יאיר כשם שבדק את גופת וייסמן לפניו, על סיומה בהכרזת הרופא

חזרתו המפקד הגדוד מודיע ליאיר על : ופואך שיאו של התהליך הוא גם ס". ויסמן"יאיר הפך ל

ומחזיר  שהיה שרוי בה מאז מותו של וייסמן" שעת הדמדומים"ובכך מסיים את , פ"לתפקיד המ

 ". יאיר"אותו להיות 

, בכדי לחשוף את ריקנותו לונקות חוזר לדגם הלאומי בקולנועמסע א, כפי שמראה גרץ

, הלחימה לשם לוחמת, עצמו הגיבוש לשם עתה מתגבשת החבורה: "את חוסר התכלית שבו

, את הלוחמים" מחקים"החיילים המתאמנים  .(576, 5774גרץ ) "החישול לשם לוחמיה את מחשלת
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זו באה לידי אירונית חזרה . למיליטריזם חלול ות הלאומיות הנעלות פינו את מקומןכאשר המטר

ינת את המבנה של אחדים מן וידואלי לקולקטיבי המאפייונדיבמקום התנועה מן הא: ביטוי מבני

קרי , מזהה תנועה הפוכהגרץ  ,(כל ממזר מלך, הוא הלך בשדות)הסרטים הלאומיים המאוחרים 

במקום הסבתו של  (.שם)להשתחרר מן הקולקטיב השוחק יאיר וייסמן ושל של ( כושל)ניסיון 

 מסעמתבצעת ב (23, שם)" דמות הראויה לסרט הלאומי"הרכרוכי והמנותק ל, החריג, הגיבור הזר

סצנת מותו . של הגבר השלם והנורמטיבי לגבר מפורק ובלתי מתפקד -הפוכה  "חניכה" אלונקות

רימון  מותו בזריקתאינטרטקסטואלית ל התייחסות 55וחוקרים נוספיםגרץ  של ויסמן מהווה לדברי

 שליךלה החלש החייל את מאלץ הקשוח הגיבור המקרים בשני". בשדות הלך הוא"הספר  של גיבור

בספר מאשר את ערכי ההקרבה למען  אך בעוד מותו של אורי. פחדנותו על שיתגבר מנת על, רימון

מותו של , בכך שהוא זורק את עצמו על הרימון כדי להציל את פקודיו הכלל והרגישות האנושית

-הרואי לאישי-לאחות בין הקוטב הלאומי חוסר האפשרותאת , שבין אלואת הסתירה  חושף ויסמן

, את דמות המפקד הלוחם מסע אלונקות אזכרמ, כותב ניצן בן שאול, כך .56(575, 5774גרץ )שי רג

 .תוך שהוא מהפך את ערכיותו ,(Ben-Shaul, 98)" שטופח על ידי אתוס הלחימה הלאומידימוי "

" לאשר ולשלול, לנתח"בכדי " חריג"לטענתה של גרץ משתמש מסע אלונקות בוייסמן ה

וביניהן חיובו של האקט המלחמתי , של הציונות ששלטו בקולנוע הלאומיאת מוסכמות היסוד 

אז . מהפך זה מתרחש בדרך כלל ברגעי קרב ומלחמה: "גברי ולאומי, כמכונן מהפך אישיותי

אחר ההישגים הפרטיים או , ומהנהייה אחר חיי שעשועים, מתנערים הגיבורים מההווי הקליל

גרץ )" אומץ לב ונכונות להקרבה למען הכלל: חדשותומגלים את תכונותיהם ה, האושר הפרטי

שמילאה מקום מרכזי בזיכרון " החלל"ההקרבה למען הכלל הלאומי מתבטאת בדמות . (23, 5774

מותו של ויסמן . (572-577, 5777 אלמוג; 42, זילברשטיין)ח והלאה מכך "הלאומי של מלחמת תש

מקום שיקריב את עצמו למען הכלל הלאומי ב": מגש הכסף"מהווה פרודיה על מות הגיבורים של 

המייצג , השיטה ונגד יאיר נגדהאפקט העיקרי של מותו הוא תפקודו כנשק ". מות חינם"מת ויסמן 

" ניגודו המובהק של בן הגלות" -את מימוש האידיאל של היהודי החדש בדמות המפקד העברי 

  .(566, אלמוג)

סמן מודגש על רקע האלטרנטיבה ההרואית האופי השלילי והמאיים של התאבדותו של וי

אולי הוא נתקל באיזה )"פרשנות שמציע האב למקרה תוך הסרט בהמהדהדת ב, הבלתי ממומשת

                                                           
55
 .Ben-Shaul 2005; 2001רז -כהן 
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 על, אחרונה מבצעית בפעילות להשתלב יאיר של הגחמני ניסיונו את לראות ניתן, גרץ של לדבריה בהמשך 

 מותונחשפה עם ש הסתירה את - אורי של כדרכו, במותו - לפתור כניסיון, הצבא את לעזוב החליט שכבר אף
 .ויסמן של
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, מחוץ לסרטכמו גם  ,"(והוא לא רצה לגרום לאף אחד שיפצע, אבן והרימון נפל מהיד שלו

התאבדות "לכדי ( טאשר הועלו רבות בכתבות שעסקו בסר)ל לשכתוב הסצנה "בדרישות דובר צה

אמביוולנטיות זו לגבי רעיון ההקרבה העצמית מצביעה על משבר ", לדברי יוסף 57".חיובית

 דברים אלו תומכים בהשערה כי . (23, יוסף)" בגבריות הישראלית החל מאמצע שנות השבעים

למיקומן של שתי הסצנות התוחמות את הטרנספורמציה ואיקונוגרפית קיימת הצדקה סמלית 

מעבר להצדקה הריאליסטית , בחורבה פלסטיניתמסע אלונקות רית ההפוכה המתוארת בהגב

הכושלת " חדירתו" .ליים"לשימוש בחורבות בתים פלסטיניים במסגרת ייצוג אימוני טירונים צה

ציטוט אירוני  ותהליך ההתפרקות הגברי העובר על יאיר מהוויםשל ויסמן לחורבה הפלסטינית 

מסע אלונקות החורבה ב אזכור. ואית שתוארה בהרחבה בשער הראשוןשל האיקונוגרפיה ההר

יהודי חדש , במקום שיהודי ישן יהפוך ליהודי חדש בחורבה: את הדימוי הגברי המקורי" מחלל"

 מהוויםהשפעתו ההרסנית על דמותו של יאיר והמוות של ויסמן . הופך ליהודי ישן בחורבה

כמו . באופן ריק וטרגימסע אלונקות ממומש בה, ורבהוריאציה נוספת על דימוי הגבר החודר לח

ציווה לנו "אך בניגוד להם הוא לא , ויסמן מת בחורבה הפלסטינית, אינה עונה 23גבעה גיבורי 

החייל , הקרב הוא תרגיל, "דמה"החורבה היא חורבת כיוון ש, (76, 2661 שוחט" )במותו את החיים

 .הצדקה וערך, והמוות הוא מוות ללא תכלית" נקבה"הוא 

 

 ?מי הקורבן

באומנות הישראלית באופן כבר החורבה הפלסטינית שמשה , כפי שציינתי בשער הראשון

 השישים והשבעים מופיעות באומנות הישראלית חורבות שנות לאורך, גדעון עפרת לדברי. סמלי

ילה כך למשל ג. סמליות שייצגו את חורבן העולם היהודי באירופה של מלחמת העולם השנייה

הפכן לסמל תיאטרלי "ו, ובעקבותיה 5736-אשר נוצרו ב, ואימץ הצייר יוסל ברגנר את חורבות יפו

, עפרת בכות, ת הפלסטיניתהאחרּו. (45, עפרת)" ולאובדן היהודי בכלל, מוורשהלגלות משפחתו 

 (. שם" )נוכסה בידי ברגר כתפאורה לטרגדיה היהודית והפרטית"

, כתפאורה לטרגדיה היהודית, במסע אלונקות באופן דומההחורבה הפלסטינית מתפקדת  

מסע המוצגת ב ,חורבתית-קורבניתה, דמות הגבר הגלותית, ואומנם. הישראלית, וליתר דיוק

המוצאת את ביטויה בסרטי , לזהות גברית ולאומית פגועה ומאוימתפטום כסימ נקראהאלונקות 

 :החבורה הגברית
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 . 80' עמ, 8477, נאמן ונאמן, אצל דייןראו למשל  
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, שחל החל מסוף שנות השבעים, יביות הגברית הישראליתהסרטים חושפים שבר עמוק בסובייקט

ושהוחרף בעקבות גילויי האלימות בחברה , בעקבות מלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים

, הגלוי והסמוי, שייצוגם –המחתרת היהודית והכיבוש בשטחים , עליית הכהניזם –הישראלית 

הגיבורים הנשלטים על ידי . שליטהבקולנוע הישראלי פגע בשאיפה של הסובייקט הגברי ל

על חוויות או התנסויות טראומטיות , שוב ושוב, כפויים לחזור]...[ הטראומה ההיסטורית 

 .(25, 2665יוסף )מכאיבות ובכך מייצרים את הנאתם המזוכיסטית 

חברה , מסע אלונקותהישראלית המתוארת ב החברה של "העקידה קרבנות", גרץ לדברי

" שלה בנורמות לעמוד מסוגלים שאינם אלה, 'אחרים'ה, החריגים הם עתה" ,תחלולה ללא אמונו

 לשיפוטה מושא כאן נעשה, ביקורת כל בלא הלאומי בקולנוע שהוצג מה", אומנם (.266, 5774גרץ )

הקולנוע הלאומי תיאר  ?הלאומי בקולנוע הוצג שלא אך מה בנוגע למה 58,(577, שם)" היצירה של

תוך התעלמות מקורבנותיהם , מנות לכינון גבריות לאומית הרואיתכהזד 5736את אירועי 

, בקריאתם מחדש את הגבריות הישראלית כקורבנית ופגועה ,סרטי הדגם הביקורתי. הפלסטינים

קרי הכרה , דבריהם של גרץ ויוסף שהוצגו לעיל מאופיינים בהזדהות עם עמדה זו. מנכסים זהות זו

 . מגילויי האלימות שלו עצמו,  באורח פרדוקסלי ,אשר נגרמת, של הגברי היהודי" קורבניות'"ב

כחורבה  אלא "חורבה פלסטינית"כנקראת אינה מופיעה ואינה  החורבה הפלסטינית

יחיד של האלימות הישראלית הקורבן ה -מזבח מטפורי לקורבן העקידה היהודי , ישראלית-יהודית

ת של הפלסטיניּו, ן אירוניבאופ. לאתרח מצלי( נויותיהםשרהסרטים ופ)שיח הקולנוע הישראלי ש

לאפשר שיח על מנת צריכה להימחק , ההיסטוריה האנושית של הקמתה והחרבתה, החורבה

של גבריות מיתי מסמן החורבה לאת  ממיר מהלך זה. יקורתי המערער על האתיקה הציוניתב

  .ומשאיר את הגירוש הפלסטיני מחוץ לגבולות הדיון ישראלית קורבנית

  

 ורבה הנעלמההח

ממייסדי כפר האמנים עין הוד על חורבות הכפר , בשנות החמישים צייר מרסל ינקו

, לטענת גדעון עפרת, לציורים אלו. סדרה ארוכה של ציורי נוף של עין הוד, חוד-הפלסטיני עין

רכס הכרמל ברקע הציור  ,שני עצים, "נטושים-הכפר החרבים-גיבוב של בתי"הכולל , ִמחבר קבוע

  .(26, 2664עפרת )ירת פליטים ערבים וחמורים בחזיתו ושי

ירה בחן את השיַ לא נמצא בקרב היסטוריונים ומבקרי אומנות מי שִא , שלמרבית הפלא, אלא

? כלום מקרית היא הקריאה המוטעית והמטעה הזו של הציור. ]...[ הנידונה כשיירת פליטים
                                                           

58
 81.4.8448נאמן : וראו גם 
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וראו " עין הוד"בציור מסדרת  5712-בשהן רחל אנגל והן יוסף שריק התבוננו , העובדה היא

או /לא ראו פליטים רוכבים ו, אלא משם מה, "אורחת חמורים המתנהלת באטיות במעלה הגבעה"

 (. 46, שם)משרכים דרכם בין חמוריהם 

 בשפה העבריתמסע אלונקות מתוך כל ביקורות העיתונות והמאמרים אשר התייחסו ל

ואשר , נמצא אחד אשר הזכיר כי המבנה בו מת ויסמן לא, ואשר אותרו ונסקרו לצורך מחקר זה

מרבית המאמרים . פלסטיני הרוס מבנההוא , מופיע כאמור בשתיים מהסצנות המרכזיות בסרט

למשל שריק )" מוות בתאונה"או " התאבדות"אינם מזכירים את אתר האירוע ומציינים רק 

לאחר שהשליך את , רץ"כי ויסמן  אלא מספר, אינו מכנה את המקום בשם דמקור אח. (27.3.5777

בין )האפיון הספציפי ביותר מוצג במאמר בו מרואיין . (57.6.5770רון )" בכיוון ההתפוצצות, הרימון

. (52.7.5770און -בר)" ירבה'מזנק עם רימון לתוך ח"המספר שבסרט הוא , מוני מושונוב( השאר

נות בארץ ובעולם מכונה החורבה בסינופסיס הרשמי שהוגש על ידי ההפקה לפסטיבלים ולעיתו

. בגרסה האנגלית "simulated enemy position" ,(1.55.5776דף לעיתונות )" עמדת אויב מדומה"

מעיון במאמרים  59.(53.5.5766דף לעיתונות )" בשטח אימונים אותנטי"עוד נכתב כי הסרט צולם 

ויסמן " )"מבנה"כנה זאת רז מ-כהן. עולה תמונה דומה מסע אלונקותאקדמיים שנכתבו אודות 

אימון "בעת " אחד הבתים"שאול מתייחס ל-בן; (54, רז-כהן"( )זורק אותו למבנה, לוקח את הרימון

אינן מתייחסות לחורבה  (2665)וטלמון ( 5774)גרץ ש בעוד .(Ben-Shaul, 98)" לוחמה בשטח בנוי

ומאוחר יותר  (524, ברשטייןזיל) " חורבה"ראשית בתור , זילברשטיין מתייחסת אליה פעמים. כלל

 ? כיצד מתחמקים טקסטים אלו מן ההיסטוריה הפלסטינית של החורבהו מדוע(. 523, שם" )חדר"כ

מן החורבה הפלסטינית יש להבין   מסע אלונקותשל הטקסטים אודות את התעלמותם  

קסטים ט. (2666קדמן ) דחיקתם של הכפרים הפלסטינים המרוקנים לשולי השיח הישראליכחלק מ

גם , מפותהסבר והכמו שלטי ה. אלו מתווכים את החורבה לקהל בזירה הספציפית של הקולנוע

בדומה  .ומעניקים לו משמעות והקשר, שמות וסימנים( המצולם)טקסטים אלו נותנים בנוף 

חוסר . ללא ספציפיות היסטורית" חורבה"גם בטקסטים אלו מופיעה ה, לטקסטים שמנתחת קדמן

נקוב בשמה היא תוצאה והמשך ללראות את ההיסטוריה של החורבה ותבים אלו של כויכולתם 

 . המאפיינת את השיח הישראלי על הכפרים המרוקנים (Stoler 2008)של האפזיה הקולוניאלית 
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אציין שמאמר אחד שהגיע , עם זאת. יתבשפות שאינן עבר( ביקורות, מאמרים)לא נבחנו מקורות לעניין זה  

. ”abandoned Arab house“מכנה את המבנה  (Bachman 22.8.1978)גלית נלידי באופן מקרי מן העיתונות הא

הראויה לבחינה מקיפה , "החורבות עיוורון"שיום זה מאיר אבחנה אפשרית בדבר הבלעדיות הישראליות של 
 . שלא תתאפשר כאן
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מזמין אופן ייחודי של התעלמות מן  מסע אלונקות, לצד אפקט שיחני רחב זה, ואולם 

החורבה הפלסטינית . ווך שבין המציאותי למיתיית בתַ הנובע מנוכחותה האמביוולנט, החורבה

בכפוף להצדקה הריאליסטית של השימוש בחורבות פלסטיניות כמבני מסע אלונקות במופיעה 

. היא הגיונית ומתבקשת –נוכחותה אינה דורשת הסבר מיוחד , אי לכך. ל"אימוני על ידי צה

משמעות מסע אלונקות בחלפת במושל החורבה החומרית וההיסטורית  הממשות, באותה העת

אחרים בקולנוע הישראלי  למסמנים בין שפת הדימויים של הסרטשהמפגש  מןהצומחת  ,מיתית

תוך , טקסטואלית לקולנוע הלאומיינטרההתייחסות הא. (Metz 1986, 35) ובתרבות הישראלית

גבריות ר של ההקשממסגרים את החורבה על ידי ה ,סיכול הטרנספורמציה הגברית האופיינית לו

אותו רובד שבארת מכנה  -רובד נוסף החורבה על גבי הדימוי הריאליסטי של כך נבנה . עבריתה

בה החורבה אינה  ,מופשטת ,"אחרת"הסצנה הריאליסטית משמשת משען לסצנה . הרובד המיתי

גבריות ב( ביקורתי)דיון כדימוי בשרות  -מתקיימת עוד כאובייקט מציאותי אלא כמטאפורה 

על ההיסטוריה של החורבה ומאפשר לדבר עליה מבלי לדבר עליה " מכסה"זה רובד מיתי . תבריהע

 .ככזו

מתאר רז יוסף במאמרו פורץ הדרך את הסצנה הראשונה בה נראית החורבה , למשל, כך

 :הפלסטינית

מדיום שוט של חיילים היורים : מוצג דימוי של חדירה וכיבוש, כבר בתחילת סצנת ההתאבדות 

המצלמה עומדת מחוץ לחדר . גמות פאליות אל עבר פתח אפל ומעלה עשן של חדר בטוןבמר

ולאחר , של החדר" החור האפל"שנדרש לזרוק רימון חי אל תוך , שוט את ויסמן-ומצלמת בלונג

הוא מזוהה , בשל האופן שבו הועמד וייסמן בסצנה. ]...[ שמיעת הפיצוץ להכנס ולטהר את המקום

כאשר הוא ישליך עצמו על , החור שיהפוך בהמשך לקבר שלו –של החדר חור אפל /עם הפתח

עומדת המצלמה מחוץ לחור השחור של החדר ובוהה בו , לאחר אקט ההתאבדות. הרימון

שקיבל דימוי מילולי של חדירה התאבדותית לחור האפל של , המוות של ויסמן. באריכות ממרחק

וזאת , דימוי ויזואלי של חור אפל המסומן במוות נתמך עתה על ידי -לפי הטבעת  -הגוף הגברי 

 .(44, 2665יוסף )" נשי"קברו של הגבר ה -בהתאם לדימוי של פי הטבעת כקבר 

אך , קריאתו של יוסף את החורבה כרכיב במערך דימויים פאלי והרסני היא מדויקת

ליל את ומבלי להכ, החורבה הפלסטינית מבלי להעניק לה שם" לחלוף על פני"מאפשרת לו 

אינה בית פלסטיני שנכבש ורוקן בידי כוחות עבורו החורבה . ההיסטוריה שלה במערך הפרשני

, הופקע מתפקודו המקורי ומבעליו לטובת אימונים צבאיים שהובילו להריסתו המכוונת, ישראלים
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רו קב"ו, "פי הטבעת", "פתח", "מקום", "חדר", "חור אפל", "דימוי של חדירה וכיבוש"אלא רכיב ב

 ". של הגבר הנשי

 הקבוצה של הנורמות" את וייסמן באמצעות מסע אלונקותלטענתה של נורית גרץ מבקר 

בהתעלמם , אולם. (576, 5774גרץ ) "עליון לערך הצבאית הקשיחות את שעשתה הלוחמת

מנתקים המבקרים את הגבריות  -אובייקט וכדימוי כ -ה ההיסטוריה של יצירתהחורבה וממ

של  בלעדיוממשיגים את הגבר היהודי כקורבן נרקיסיסטי , הציונית מהאפקט שלה המיליטריסטית

 רובה חוליותגם הופעתה של החורבה הפלסטינית בסרט , כפי שאראה מיד. האלימות שלו עצמו

מיליטריזם מפרספקטיבה המבקרת את ה, כפופה לתהודה המיתית של אידיאל הגבריות הציוני

יכולה לשמש מוצא לקריאה חדשה של הפלסטינית  החורבה. "קבוצה הלוחמתה"את הישראלי ו

רכיב בדימוי אומנם החורבה היא  60.לאפקט שלה האלימות בחזרה את באופן הקושר, סרטים אלו

אך באותה העת היא גם התוצאה של פעולתו של דימוי זה , איקוני של גבריות ציונית כוחנית

 . חב החומרי והאנושיעקבות ההרס שייצרה ומייצרת הציונות במר, בעולם
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שפורסמו בעקבות תערוכתו של דור גז " החורבה פוטנציאל המהפכני שלה"אזולאי על וראו גם דבריה של  

. התצלום מציג חורבה אך אינו אוסר על הצופה לשחזר את הקשרה או לשבצה בתוך סיפור: ""גיאורגופוליס"
 שההיסטוריּות של עברּה, יה הנשגב של החורבהימעצימים במכוון את אופאמנם  התצלומים של דור גז

, "גיאורגופוליס"יחד עם מכלול היסודות המרכיבים את התערוכה , העצמה זואבל  ;פוגגה לכדי סימן מופשטהת
שאלת החורבה נעשית דרמטית עוד יותר כשמבינים את המתח בין  ]...[. מאפשרים לחשוב מחדש מהי חורבה

מגורי שלה לפוטנציאל הפנטסובין המימד , בתצלום למשל ,הייצור הפיזי של החורבה לבין רגע התקבעותה ככזו
מקביל למה שכיניתי המשמעות , בלשונה של אזולאי, "מגוריפנטס"מימד הה(. 8, 2004אזולאי " )המהפכני שלה

 .בעקבות מיטשל ובארת, המיתית של הדימוי



 
 

51 
 

 (5777)רובה חוליות 

נער כבן עשר , (אריק רוזן) הוא יוני, נזוןשבבימויו של אילן מו, רובה חוליותגיבור הסרט 

העלילה מתרחשת במשך מספר ימים הקודמים לאירועי יום העצמאות . 5716בתל אביב בשנת 

הספר מתנהלת מלחמת כנופיות על רקע ההכנות לאירועים בעיר ובבית . השלישי למדינת ישראל

הנשק שמשיג הוא כלי , שעל שמו קרוי הסרט, רובה החוליות. בין שתי קבוצות נערים בשכונה

מנהיג חבורת האויב שמתקיפה , עם עדי קאופמן" לסגור חשבון"כדי  מנהיג החבורה של יוני

ביב מלחמת ס. םמר את המילה האחרונה ולקבוע את ניצחונול, ומשפילה את חבורתו של יוני

 ,מוצג הקונפליקט המפורש שמעלה הסרט בין עולם ערכים גברי, ומנקודת מבטו של יוני, החבורות

נוכחותם הרדופה והנלעגת של עולם ערכים אלטרנטיבי המיוצג בל, לאומי ומיליטריסטי, הרואי

 . דמויות נשיות רובן ככולן, ניצולי השואה

 

 נשי-יהודי-גברי לקורבן-עברי-חיילמ

, תקופתיות המהוות רקע לכתוביות הפתיחהארכיון תמונות ' נפתח במונטאזהסרט 

המחזק את המרכיב הריאליסטי של ( 5776, הלהקהלמשל ) 76-משנות המקובל בסרטים אמצעי 

התמונות מציגות . כמו דוקומנטרית, הבדיון ומציב את העלילה במסגרת התייחסות היסטורית

כפר ( חורבות)חיילים מסתערים על  כגון, ואחריתה 5736ת יים בהיסטוריה של מלחמרגעים מית

 ;תמונות מן המעברות ;ים בחוףמעפיל ;וריון מכריז על הקמת מדינת ישראלדוד בן ג; במעלה הר

. רשימות מכולת מימי הצנע ;תורים לאוטובוס :לצד עוני ומחסור ,תל אביב הצעירה והבורגנית

אך מפתח  ("תקומה")מוכר דומיננטי מייצר נרטיב  ותהסידור הכרונולוגי של רצף התמונות הסטטי

סבל וייאוש שהקמת מדינת ישראל אינה מביאה  על, מינורית ושולית, עלילה אחרתבמקביל גם 

תור הנסגר בתנועת זום  –' תמונת הסיום של המונטאז .ואף משמרת אותם, מכילהלסופם אלא 

. מחזקת קריאה זו –ש מרוט ועל ידה קשי, מיואשת, אין למדיום שוט ובו אישה רכונה

, לאנושיות העלובה שמתקיימת לצידו" הקמת המדינה"בין הדימוי ההרואי של , דיאלקטיקה זו

תמשיך ותהדהד באין ספור דימויים ( במובן הטמפורלי והסיבתי של המילה)בצילו ובעקבותיו 

עלה דימויים הסרט ישוב וי .ומהווה את הרובד הגלוי והמפורש ביותר שלו, לאורכו של הסרט

 . ם ומוכרים על מנת לחלל אותם ולחשוף את ריקנותםיציוניים איקוני

ונפתחת בתמונה  תרחשת בלילהמה, הראשונהסצנה הדיאגטית המופיעה ' זאמונטלאחר ה

 הסצנה מציגה. לעלילה -תפאורה מטפורית וממשית  -המתפקד כרקע , ין דירות בתל אביבשל בני
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. אירופאי-רוקד לצלילי וואלס קלאסי, ות זוג מבוגר בבגדי ביתדרכה ניתן לרא, מרפסת מוארת

המשמשים לו , מוסתר על ידי לבנים תלויים לייבוש, בחזית הדירה המוארת תלוי דגל ישראל

הקשר את הסימבוליקה הציונית בזה הפתיחה מעמיד דימוי ' בהמשך למונטאז. הקשר גרוטסקי

מדינת ישראל בורגנים בייהם של מהגרים אשכנזים ח, לייתר דיוקו, "החיים האמיתיים"העני של 

 . הצעירה

מציאות הישראלית המתגלה "את מציאות חייהם העגומה של המהגרים מנגיד הסרט ל

על ידי הנער עדי  תבניין נראית קבוצת נערים המונהגבחצר ה. (30, 2663גרץ ) "במשחקי הילדים

מכים אותו , מתנפלים עליוהם מגיע  אהוכאשר ו -יוני  -ער אחר אורבים לנהנערים  .קאופמן

 .שידו שבורהכ, על האדמה מובסמוטל יוני ה רקפריים בעוזבים נותר  שהנעריםכ. ובועטים בו

נעימת הנושא של )כשברקע נשמעת נגינת סקסופון נוגה , המצלמה מתרחקת בתנועה איטית

ואילך יוותר הסרט מנקודה זו : זוהי ההתרחשות היחידה בסרט שנמסרת במנותק מיוני(. הסרט

הרגע בו מתלכדת נקודת המבט של הסרט עם נקודת המבט של . נאמן לנקודת מבטו ולידיעתו

אנו מכירים את . רגע של תבוסה וכאב פיסי מטיל מום, גיבורו הוא אם כך רגע שהורתו באלימות

, "קורבן"מהלכו של הסרט יכול להיקרא כתהליך בו מפתח יוני את הנכונות להיות . יוני כקורבן

 . תהליך יצירת הזדהותו עם עמדת הקורבן

 Shadow" )סרטי הצל"ראשון בסדרה של סרט רובה חוליות רואה ב (2005) אד נאמן'ג

Cinema),  שנעשו לקראת תחילת שנות השמונים של המאה העשרים ועוסקים ביחס

אנר 'לסרטי הזבדומה , לדבריו .של החברה בישראל לקורבנות השואהאשמה הווי ורהאמביוולנטי 

המוקדמים  םבסרטי, ואולם. כסרטי חניכה והתבגרות" סרטי הצל"בנויים גם , הרואי-הלאומי

עברים "בישראל והפיכתם ל מדובר בחניכתם של נערים ניצולי שואה במוסדות חינוך ציוניים

עם הלומדים להתמודד , די הארץייל, "צברים"הם הבסרטי הצל הגיבורים , בניגוד לכך. "חדשים

פן שמאפשר להם לראשונה בחייהם ובא, ועם גילויי האלימות בעולמם הם סבלם של הניצולים

עוקב " רובה חוליות, כפי שכותבת גרץ 61.(Ne'eman 2005, 30)לחוש חמלה כלפי הקורבנות 

היו לעבור תהליך חניכה כדי  לכאורה אחר הטקסט של אותם סרטים שבהם ניצולי השואה צריכים

בו הוא ", אולם התהליך שעובר יוני הוא למעשה תהליך הפוך, "הות הישראליתלקבל עליהם את הז

, שכה בז להם עד עתה, בעולמם של הניצולים"תוך שהוא מכיר , "בעצם מישראלי ליהודי' הופך'

חוויה "ל שינוי עמדות זהמיחס נאמן  (2661)בהמשך לשוחט . (37, 2663גרץ )" כחלק מעולמו
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 .878, 8441וראו גם אצל אבישר  
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עוררה לטענתו אשמה עמוקה אשר נקשרה לזכר השואה ו" 5774-ו 5707לחמות הטראומטית של מ

 – כךלא פחות חשובה מו, לקורבנות" יישוב"ההיסטורית של ה ומודחקת אודות התנכרותו

נאמן מסכם ואומר כי  .גלותיים וקורבניים בזהותו שלו םלמרכיבי" עברי החדש"התנכרותו של ה

ועם הפלסטינים , מצד אחד, והשואה אשמה הנובעת מיחסה של ישראל עם יהדות הגולה"

מהווים " סרטי הצל"וכי , (Ne'eman 1995, 148) "רודפת את הזהות הלאומית, 5736-המגורשים ב

 62.אמצעי להצפת אשמה זו

עולמו  שלומהווה את אחד הצירים המרכזיים  מפורשותבסרט מועלה " קורבן"מושג ה

הם מביטים  ,וזרים הביתה מבית הספרח ,בן כיתתו, כאשר יוני ושמוליק .התמטי והעלילתי

 :השיחה הבאהתנהלת זה מלנוכח מראה . הממתינה ברחובבחבורה מהודרת 

 .כל יום באים אנשים חדשים מאירופה  :שמוליק

 .בטח, פליטים מהמלחמה  : יוני

 .קורבנות   :שמוליק

שים המתקבלת בחיבוקים נרג, וממנה יוצאת אישה מבוגרת, מול הממתינים עוצרת מונית

 :השניים ממשיכים. מצד מקבליה

 .תראה מה הגיע עכשיו : שמוליק

 .תכל איזה עין מזכוכית'ס  : יוני

 .בוא נסתלק !היא מגעילה : שמוליק

 ותיראוכ, כדמויות מצולקות ונלעגותהקורבנות  עולה תמונה שלמשיחת הנערים 

לי ובתרבות הישראלית תפיסה זו מצטטת גישה מקובלת בקולנוע הישרא. אך גם לסלידה, לרחמים

, דחייה והתנשאות כלפי זכר השואה, עמדות של אי נחת"המבטאת , בשנות החמישים והשישים

, 5776אבישר )" כשהן מהולות מדי פעם בנימות של רחמים כלפי הקורבנות בצד גינוי לחדלונם

ישראל  ניצול השואה מתואר בסרטים שנוצרו בשני העשורים הראשונים לקיומה של מדינת. (503

 -אישיותו . (2663גרץ )" אחר"כ

, כחשוד, בדרך כלל, מתוארת אך ורק מבעד לעיניהם של ישראלים ילידי הארץ הרואים אותו

ובהשבת הכבוד ]...[ בטיהור מוסרי , זו כרוכה בחישול גופי" גאולה. "כפגום וכזקוק לגאולה

 .(שם, 5776אבישר ) הפיכתו של הניצול מקורבן מושפל לישראלי עטור ניצחון -האנושי 
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אך הקריאה שאציג בהמשך , בהנאמן אינו מנמק את הקישור שהוא עורך בין קורבנות השואה לקורבנות הנכ 

 . תומכת בקישור זה
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 המולה נערכ אישהלצד ה 63.היא דמות נשית במהותהרובה חוליות דמות הקורבן ב

מופיעות בסרט שתי דמויות נוספות  (ואשר יוני ובני חבורתו מתנכלים לה בהמשך הסרט)השיחה 

. הנספיםהמחפשת בקדחתנות את קרוביה , ה היא אימו של יוניהראשונ .נשים ניצולות שואהשל 

אישה רדופה המתגוררת בצריף על חוף הים לאחר , (כך בכתוביות הסרט) "פלסתינה"ייה היא השנ

 ;צנת והמובהקתבדרכה המוח, פלסתינה: שתי הנשים הן משוגעות. שכל קרוביה נרצחו באירופה

גם נשים אלו , ת עין הזכוכיתכמו הניצולה בעל. "מבויתת"ה, בדרכה ההיסטרית, יוניאמו של 

 Stoler) אלא הווה פועל שהן חיות בחורבותיו, עבורןבגדר עבר  שאינה, המלחמהעל ידי צולקו 

2008). 

 -הצבר את דמותו הגברית של  רובה חוליותמול דמות הקורבן הנשית והגלותית מציב 

עוגנו המגדרי של ניגוד זה בא לידי ביטוי מובהק בחלוקת התפקידים . (37, 2663גרץ ) העברי הילידי

כאשר יוני חוזר . "מלחמת השחרורבחם של", אביו מול ,ניצולת השואה ,אימו: וניבין הוריו של י

 חוויההמתמקדת ב, התלהבות בהתרגשותובמטיול כיתתי להרי ירושלים הוא משתף את הוריו 

במפגש עם האם ממלא יוני את . מנוגדות מצד ההוריםינה תגובות מזמולאומית הצבאית וה

הוא מתרברב . חרדה ופגועה, מפייסת, יא מגלמת עמדה נשיתבעוד שה, החיילי, התפקיד הגברי

. אם הערבים יתחילו איתנו שוב פעם אז אנחנו נחסל אותם סופית, את יודעת אמא": מול האם

חוזרת  ,"?לא, הכל נגמר? איזה חשבון": היא מהסה אותו ".אנחנו נגמור איתם את החשבון

סלידתה ". שהערבים יעשו איתנו שלוםכ"שיוכל ללכת לכותל ו, "המלחמה נגמרה"ש וטוענת

אנחנו כבר נתנו ": מי שנפגעה וסבלה ממנה בעבר, חמהקורבן מל בהיותהמהלוחמנות מנומקת 

 . "תר נתנוודי וה, שלנו למלאך המוותאת החלק 

, ת היא אידיאל גברי מובן מאליוחיילּו, מבחינתו. כחייל -אך הפעם , גם האב חווה מלחמה

הורדת "מתחרים ב, שיחתם נפתחת כשהם ישובים לשולחן. לאמץ אותווהוא מעודד את יוני 

, כלומר". עוד מעט אפשר יהיה לעשות ממך חייל! אתה נעשה מסוכן": הוא מחמיא ליוני". ידיים

אלא מי , מושם בסכנה/במשמעות של נמצא, "מסוכן"חייל אינו מי ש, בניגוד לעמדת האם

שואף הוא : ות אלו מעדיף יוני את זו של אביובין שתי עמד. מי שמסכן אחרים –" מסוכן"ש

 .ולהיעשות כמוהו לחייל, (37, 2663גרץ )לחקות את אביו במשחקי המלחמה שלו 
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והטמעת אירועי השואה והקמת מדינת ישראל בקיטוב בין , על הבניית הניגוד המגדרי בין הכוח לקורבן 

נוקם , כוח ישראלי גברי חדש"זרטל עומדת על הצבת (. 2002)ראו אצל עידת זרטל , היהודי הישן ליהודי החדש
 (. 234, שם)תרבותי שגולם במשפט אייכמן -במפעל החינוכי" ודית הגלותית הנקביתכנגד החולשה היה, ומכפר



 
 

62 
 

הביקורת  .ההוריםהקטבים המסומנים על ידי בתווך בין  ממוקמתהמורה נוח דמותו של 

יצחק יו אבכאשר יוני מספר ל, כך. ההפוכה שהם מפנים כלפיו מחדדת את הניגוד ביניהם

האב בפליאה  שואל, "ייליםכמו ח, היום הסתערנו עם נוח על משלט בהרי ירושלים"בהתרגשות ש

אבל אחר כך הוא , בהתחלה הוא נפל! ועוד איך" -תשובתו ב !?"הזקן הסתער אתכם" : מחויכת

ניגודו , "זקן"הו "חלש"האב כלפי המורה האת היחס המתנשא של מאמץ יוני  - 64"קם ורץ כל הדרך

זכר נוח בשיחה עם האם מוגם  .אך כקוריוז, נוח אמנם מסתער. זקהצעיר והח, הגבריהחייל של 

: על ידי אמירת דברים מפיו, לעמדה מנוגדת בסמכותו כהצדקהיוני משתמש הפעם . מספר פעמים

נוח אומר שהערבים אף פעם ", "נוח אומר שירושלים בלי הכותל המערבי היא כמו מלך בלי כתר"

ואת  מבטלת את דבריו, של המורה המתנגדת לעמדתו התוקפנית, האם". איתנו שלוםא יעשו ל

אם הוא כבר עושה , לעזאזל שילך המורה שלכם"-ו, "אנחנו נסתדר גם בלי הכתר הזה" :סמכותו

 ". מכם חיילים

להיות חיילים ומיועדים הם רוצים )חיילים אינה רק פוטנציאלית לים עשותם של הנעריה

במסגרת , הסרטהיעשות לחיילים בהווה הדיאגטי של ה -ממשית ואקטואלית  אלא( כשיגדלו

בולטת בחזרה על אותם  65ההקבלה בין המלחמה השכונתית למלחמה הלאומית. מלחמת החבורות

בשני "(. לסגור חשבון", "הכל נגמר/זה נגמר)"ביטויים ומילים בהתייחסות לשתי המלחמות 

"( אנחנו נבוא באיגוף מהרי ירושלים)ם מתכננים תכסיסים והנערי, המקרים מדובר בתוכנית נקמה

הנערים בשני הרבדים  66.לתת להם לומר את המילה האחרונה, שנועדו להשיב להם את כבודם

מהווה את גילומו האידיאלי של הגבר העברי ואת " גיבור המלחמה" את התפיסה לפיהמממשים 

, אינו מתאבל החיל ;עתידבאלא  עברב אינו חי חיילה, בניגוד לקורבן. היפוכו של הקורבן היהודי

עילה  פגיעה אינה תבוסה אלאחיל העבור  ;נקמהחותר ל, מתכנן את ההתקפה הבאהאלא 

כל עוד יוני וחבריו נלחמים הם אינם קורבנות  - "קורבנּות"מרחיקה מ" ליחי"ההיעשות ל. לפעולה

  .אלא חיילים בה ,המלחמה של
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 .בסרטמוקדם יותר שנראתה ת הטיול הכיתתי ן לה כל אזכור בסצנהתרחשות שאי 
65
 מלחמה"ל, 8441-ב" שהייתה מלחמה"ה בין למעשה מבחין אינו שהסרט כיוון, שנה מציינת איני בכוונה 

. התאריכים שבין בתווך, החמישים שנות בראשית הנערכים והמאבקים התגמול ותלפעול או 8467-ב" שתהיה
 יש לדעתי. נגמרה לא עדיין רבים במובנים אך שהתחילה מלחמה, "שכאן המלחמה" היא הלאומית המלחמה

 כאילו, ביניהן המבחינה הקלאסית התפיסה הפני על הללו המלחמות בין הרציפות את המדגישה בתפיסה אמת
, 8441 של כהמשך 8467 למלחמת להתייחס ניתן רבות מבחינות. עצמאיים אך קשורים, שונים ועיםאירהם 

 מלחמה עוד לא) 8467 תממלח את חדש באור כמובן תאיר כזאת קריאה. שלה המתווה/הפוטנציאל כמימוש
 גם אך( ניתהציו ללאומיות מהותיים ומניעים שאיפות של לפועל ההוצא אלא, מפתיעה, מתוכננת בלתי, כפויה

 .(8467-ב רק הושגה שהגשמתם טריטוריאליים מניעים הכילה" קיומיים"ה מניעיה שלצד) 8441 מלחמת את
66
 למלחמה ביחס יוני מפי הנאמרת!" החוקים כל את הפרו הם! אחד נגד חמישה עלי התנפלו הם" האמירה 

( גרוטסקית) כאלגוריה היקראל יכולה( לעיל תוארה אשר הפתיחה בסצנת שהתרחשה להתקפה בנוגע) בשכונה
 מהימן אך מוקטן מודל בשכונה ההתרחשות הייתה כאילו, לשיאה ההקבלה את להביא ובכך, 8441 למלחמת

 .הלאומית המלחמה של
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עושה זאת הוא אך  ,וניתהאתיקה הציאומנם מאזכר את  רובה חוליות ,בהציגו עמדה זו

העמדה המתנשאת ביחס לקורבנות  תיוחסמרואי ה-אנר הלאומי'בסרטי הז. באורח ביקורתי

כגון זוויות הצילום , השונים מבע הקולנועיה ובאה לידי ביטוי ברכיבי, של הסרט המובלעלמחבר 

ההרואי -אומיאנר הל'סרטי הז. (46-47 ,םש)שליוותה סרטים אלו לרוב ( הגברית)או הקריינות 

אותה : "עברי הילידי גופניות וגבריות המבחינה אותו מהיהודי הגלותי באופן מהותילחסו יי

המשיב מלחמה , החסון, ישראלי החזק/גופניות של הצבר עוררה את התפישה של העברי

וסרטים ביקורתיים  ותרובה חולי, לטענת גרץ(. 30, 5775 שוחט" )מתקומם נגד הפיכתו לקורבןו

 משתמשים במתכונת של הסרטים המוקדמים משנות הארבעים והחמישים" אחרים בני התקופה

הסרט מעדיף את עולמם של . אומנם השיפוט השתנה" ;(32, 2663גרץ )" והופכים אותה על פיה

הניצולים על פני התרבות הגברית הישראלית הנשללת כאן מכל וכול כתרבות של אלימות 

 . (36, שם) "חמהומל

הפך , בהשוואה לילידי הארץ]...[ סרטי המחאה הפוליטית שינו את היחס בין הפליט לבין הצבר 

בתנאים , המהווה, קיף מין הצדהניצול הופך למש. ]...[ עתה הפליט לסמל הרגישות והחוכמה

ת מוסר כגסה וכחסר, שיוצרי הסרטים מבקרים אותה כלאומנית, חלופה חיובית לחברה, ימיםמסו

 (573, 5776אבישר )

המבט המתנשא ביחס . התמורה מעוגנת בהיפוך ההיררכיה בין הקטבים, כפי שכותבת גרץ

, ן של הדמויותטָ אלא מּבַ ( למכלול המבע הקולנועיכשם " )הסרט"ב אינו מבטו של לניצולים שו

כים ומשחקי המלחמה שעור כמו מסכת יום העצמאות. ת ממרחק מנוכר וביקורתיהנצפות כע

 השיח הציוני יצולים מהווים פרודיה גרוטסקית עלגם דבריהם והתנהגותם ביחס לנ, הילדים

כפי שמתבטא למשל ביחסם המזלזל ) שהם עצמם אינם מכבדים אותו - (31, 2663גרץ )" רשמי"ה

, כמו בסרטים המוקדמים. (הציונות" אבות"המזמין אותם לשיחה בחדרו העמוס בתמונות , למנהל

אלא , שוב אינם מרחב של און וחיותאך נעורים אלו , הקוטב העבריעם  הנעוריםזוהים גם כאן מ

יחסם של הילדים לניצולים מנסח את היחס הציוני לאלה . חסרת תוחלתשל פזיזות ואלימות 

 ,ני והנאיבי הם מורי בית הספרדובריו של השיח הציוני הרצי. חסר הצדקה וילדותי, אכזרי, כאלים

דמויות הם אך אלו , דקות לקו המחשבה הלאומיומעמדם עשויים היו לספק הצ שמתוקף תפקידם

 . קומיות ומנותקות שאינן זוכות לכבוד מצד הילדים

מתבונן ממרחק מנוכר בהבניית  יותרובה חול, מסע אלונקותבדומה ל, בסיכומו של דבר

כמו . (31 ,שם) "אמיתית[ו]הגבריות הלוחמת שנבנתה בסרטי הקולנוע המוקדמים כמהות טבעית "

משחק תפקידים ללא , החלולה של המלחמה" קליפתה"גם כאן נותרת רק , מסע אלונקותב
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ובהתאם לכך , של הגבריות לדמות הקורבן המהפך את השיפוט הערכי ביחס לניגוד הסרט. הצדקה

אשר לא הציע , מסע אלונקותאך בניגוד ל. המבוטאת בעלילה( ההתקדמות) ,גם את התנועה

; מציע לזהות הגברית אלטרנטיבה רובה חוליות, אידיאל הגברי הבלתי מושג וההרסניתחליף ל

לטובת , הסרט מזהות זו ךהוא מתרחק במהל, גברית-חנך לתרבות וזהות עבריתיבמקום שיוני י

  .פלסתינהנשית בדמות -הזדהות עם זהות קורבנית

אב בדמות אם קשורה כאן החלפת דמות . בסוף הסרט מוחלף האב הישראלי באם ניצולת השואה

שי ושבירת הזיהוי שהיה כה ברור בסרטים נהחלפת הגברי ב, ]...[להחלפת הישראלי ביהודי 

 (.37, שם)הפטריארכאלי המוקדמים בין הסדר הציוני והסדר 

הוא ההקשר  -( שם)בלשונה של גרץ , "יפוך ערכיםה" - מגדרי זה-מהלך ביקורתי לאומי

 .רובה חוליותהחורבה הפלסטינית בסרט  במסגרתו תנותח הופעת דימוי

 

 הגבר העברי והחורבה הפלסטינית

נתון הכאובייקט  -ממוסגר משועתק וכדימוי  רובה חוליותהפלסטינית מופיעה בהחורבה 

והופך  מקפיא אותה, הקולנועי על החורבה משתהה המבט, ע אלונקותמסכמו ב. ו של יונילמבט

שיוני  משמעות וערך בשפה חזותית בעל אלא דימוי, נהתמו" סתם"לא  - אותה לדימוי איקוני

ניגוד למבנה הרוס המשמש בשלב מאוחר יותר ב. פה להבינהנמצא תחת השפעתה ושהצופה מצּו

יש אשר , החורבה אינה מקום שניתן לנוע ולפעול בו אלא דימוי, בסרט את הנערים לאימונים

 של התצלוםהתעוררותו ו ום החורבהתצלהצגת תגובתו של יוני ל. (05, מיטשל) להתבונן בו

 ,ל יוני ולא במציאותתודעתו שהקיום של החורבה באת  ממקמות, כפי שאראה מיד, לחיים

 .התממשות חזותית של רעיוןבחזקת 

 ,בסמוך לתמונות אחרות, בתצלום המודבק על קיר חדרו של יוני מופיעה חורבהה

לאחר שגורש  יוני מגיע לחדר". העצמאות מלחמת"מעין מוזיאון מיתי פרטי בשחור לבן מהמהוות 

נכנס לחדר ומביט  הוא .כעונש על תוכניות המלחמה שלו ושל חבריו, מארוחת הערב בידי אביו

חורבת  בתמונה נראית .אמצת את מבטו ומתמקדת בתמונה אחתהמצלמה מ. בתמונות על הקיר

עומדים ארבעה גברים במישור שלפני הבית . (5תמונה ) בית פלסטיני בנוף קוצים וברושים

המתבונן , יב פניו של יונילתקר ךנחת שוטה. ככל הנראה אוחזים בנשק, בתנוחת הסתערות

 הנמצאת במרחק קטן עיניו מישירות מבט למצלמה, סנטרו משוך מטה (.2תמונה )צלום בת

 ברקע נשמעים צלילי מכונות. ומבטו מלא תאווה ,מה בחיוך-נפתחשל יוני פיו . ממנו אינטימיו
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ומחזקים את הזיקה של , "אובייקטיבית"שאינם שייכים למציאות הדיאגטית ה, ירייה ופיצוצים

ים כאשר הפריים נחתך בחזרה נמשכאלה  קולות .ההתרחשות הקולנועית לתודעתו של יוני

עתם מצטרפים אליהם בתנוו, חיילים מסתערים על החורבה-הגברים. לחיים המתעורר, צלוםלת

בצד שמאל ניתן להבחין בגדר תיל . הקפואה, ארו מחוץ לתמונה המקוריתשנש ,חיילים נוספים

המושך אליו " חור שחור"מעין , כהה ואטום, פעור פתח שחור( הפרייםו) החורבהבמרכז . תמגולגל

הגברים  .מסע אלונקותכעשן שאפף את החורבה ב, דרך הגג החסר מיתמר ענן שחור. את הדמויות

התמונה ופס . הולך ומתגבר, צליל מונוטוני נוסף לפס הקול. אליו מתקרבים למבנה וכמעט מגיעים

 .רגל בהפסקה-ילדי בית הספר משחקים כדור –הקול נחתכים בפתאומיות לסצנה הבאה 

 

בהתבסס על ו ,רובה חוליותשמציע באידיאל הגבריות הציוני לאור העיסוק הביקורתי 

אני מבקשת , ועמידתו מול החורבה ח"תשדמות גיבור מלחמת הנוכחות האינטרטקסטואלית של 

תצלום המתממש ב, יות לוחמתכרכיב בדימוי מזוקק של גברהפלסטינית לקרוא את החורבה 

 רובה חוליותמביט  גם כאן. צנת ההסתערותסלחיים ל שהוא מתעוררעת במתפתח ו המתואר

ההתרחשות  .בניכור ביקורתי, ההירואי בפרט-ובשפתו של הקולנוע הלאומי, בדימוי הלאומי

 -הסתערות על החורבה הפלסטינית  -אינה הסצנה האיקונית רובה חוליות הקולנועית הנמסרת ב

הסרט אינו . בדמיונו אותו של ההסתערות ובסצנה הממשיכהאלא ההתבוננות של יוני בדימוי 

בכלל של דימויים תפקודם על גם ובאופן רפלקסיבי  ,עליוהשיח הציוני אלא  אתכאן  "מדבר"

  67.מויים קולנועיים בפרטודי

. בהשתתפות יוני והתצלום( פעולה, אירוע)מעשה ההתבוננות מוצג כהתרחשות 

כמרחב , כדיאלוג בין השניים( ריברס שוט)התרחשות זו מובנית על ידי המעבר משוט לשוט נגדי 

מאיישת אפ בו נראית תגובתו החושקת של יוני לתצלום -בשוט הקלוז. תהשפעה ותקשורת הדדי
                                                           

67
 .(Stam 1992)לדיון נרחב ברפלקסיביות בקולנוע ראו ספרו של רוברט סטאם  

 (5777מושנזון ) רובה חוליות. 2 (5777מושנזון )רובה חוליות . 5
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, התצלום משיב אל יוני מבט 68.וביוני מתבונן ב ןמתבונ - צלוםשל הת ואת נקודת מבטמצלמה ה

 . מבקש ממנו לראות משהו ולהיות מישהו, ללא מילים, הוא קורא לו .ומכונן אותו במבטו

הטקסט החזותי והסובייקט מכוננים זה את זה בתהליך , (5777)כפי שכותב סטיוארט הול 

שונים מהן ניתן " מיקומים" -עמדות פרשנות אפשריות החזותי מניח הטקסט . הדדי מתמשך

ולאמץ את הזהויות , מזמין את הסובייקט לאייש עמדות אלהו - לקרוא אותו וליחס לו משמעות

וי הפוטנציאלי מצמצמת את הריב)שאינה מקבעת , מפגש זה נוצרת המשמעותב. שהן מניחות

  .(Hall 1999) אף את הסובייקט הקורא אותה בואלא  ,רק את הדימוי (לכדי מימוש ספציפי

ההתבוננות בתצלומים היא  69.תו לתצלום נענה יוני לקריאתו האינטרפלטיביתובהשתוקק

ייחודו של התצלום . אחת מני פרקטיקות רבות באמצעותן פועלת האידיאולוגיה על סובייקטים

והופך , וסב יוני לגבר עבריהוא בכך שהוא מחפצן את הדימוי הגלום ברבות מהפרקטיקות בהן מ

ציג מעין אבטיפוס חורבה מתצלום ההסתערות על ה, כך למשל. לאיקונה -אותו לאובייקט חזותי 

הסתערות המדומה שקיימו תלמידי הכיתה בהנהגת המורה ל ,ובאותה העת גם אותנטי ,מדומיין

קרבות של האב התצלום מהווה ייצוג חזותי של סיפורי ה, באופן דומה 70.כיתתיהטיול נוח ב

 ובה נקשרו והושוו, אשר הועלו בשיחה שהתנהלה בין השניים מוקדם יותר, ח"ממלחמת תש

, אפיגיאורהתקיימו באותו אתר שאשר ייתכן , יונו המדומה של יוניניסוניסיונו האמיתי של האב 

 :יםאף אם בזמנים ונסיבות שונ

 ? תאר לך שזאת הגבעה שאני נלחמתי בה : יצחק

 !ואיהלו : יוני

 –" להיות שם" א ביטוי לתשוקהוה הרעב בתצלוםכך גם מבטו , כמו תגובתו בשיחה זו

יוני רואה בתמונה את . ולא רק בחיקוי חלקי וילדותי שלה, בו התקיימה המלחמה( ובזמן)במקום 

 . הפלסטיני כובשים את הבית: את הדבר האמיתיגברים שעושים -להיות אחד החייליםאפשרות ה

                                                           
68
וכיצד ניתן לומר שלנוף ? ולם נראה לאותה ארץכיצד הע? כיצד ארץ נראית לעולם: "וראו דבריו של מיטשל 

שהנוף איכשהו מתבונן בחזרה , במובן המילולי ביותר, האם לא עולה מכך? נקודת מבט, עצמו יש פרספקטיבה
וחשוב , פניו מצולקות מעקבות האלימות וההרס, חסר הבעה ואדיש, מחזיר להם מבט בוהה, במתבוננים בו

 .(63, 2004מיטשל )" ?מה המתפרצת של פני השטח שלוהאלי( ומההבניה)מהבנייה  -מכך 
69
אלתוסר )" לסובייקטים יחידים מסיבה האידיאולוגיה": היא פעולתה של האידיאולוגיה( הסבה)אינטרפולציה  

 על להזדהות הנקרא אדם של הפרדיגמטית הדוגמה ידי על ההסבה פעולת את ממחיש אלתוסר .(58, 2001
 .ככזה, נענה הסובייקט אליה לקריאה מהודמהאינטרפלציה  .המשטרה ידי

70
בשים ולובשים מדים וחהחיילים , (ברושים, אבנים, שדה קוצים)התצלום מתרחש באזור דומה לזה של הטיול  

 רקע על ביותר הבולט ,מהחיילים בתצלום אחד. אשר החזיקו במקלות כברובים, כפי שעשו הילדים ,כובעים
בשני האתרים מופיעה גדר  .הכיתתית בהסתערות נוח שחבש זה כמו, מרובע צמר כובע חובש, הבהיר הקיר

ניתן , עם זאת. ללא יעד ממשי, "כאילוב"וההסתערות הייתה , נראתה חורבה בטיול הכיתתי לא. תיל מגולגלת
 .להבחין בסצנה בגדר אבן מעשה ידי אדם
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מגלה שמדובר  סתערותשל הה( הדומם והחי)י התעמקות בדימו? כן ביתאך האם זה א

אינה  ,בניגוד לבית, חורבה ."כבר חורבה" בשם מסע אלונקותכיניתי בהקשר של הסרט במה ש

איש אינו נמלט . איש אינו בורח מהחורבה המותקפת בחזונו של יוני, אי לכך. מקום שגרים בו

, להתקפה אין קורבנות אנושיים. קבר מתחת להריסותאיש אינו נ, איש אינו נפצע, מהמבנה

, אדמה נטושה, החורבה מוקפת קוצים :כיוון שאין לה כלל הקשר אנושי, יחידים או קולקטיביים

.  הרס תליצירה הנתונה בסכנ, לבעלי חיים מבויתים, אין בה סימנים לחקלאות. בלתי מעובדת

לא ניתן להרוס מה  –ינה מחוללת בה שינוי ועל כן ההתקפה א, "כבר חסרה"החורבה היא , שנית

רק הם , רק הם נעים במרחב –היסוד הדינאמי היחיד בחזונו של יוני הוא החיילים . שכבר הרוס

יריות החיילים חסרות . חור אינו נפער, קיר אינו קורס: החורבה נותרת סטאטית. משנים מיקום

, אך תנועתו המונוטונית, רות העשןהתנועה היחידה המתרחשת במרחב החורבה היא היתמ. אפקט

כמו החורבה , תפאורה דוממת להתקפה: אותו לאובייקט סטאטיאף הופכת , חסרת עילה או סוף

אלא ( כיוון שאין מה להרוס)איננה החרבה  משמעותהש התקפההיא רקע להחורבה . עצמה

 . תקומה

ה בעל יעוד או מבנ)שלם בניגוד לאינטואיציה האומרת שהחורבה הייתה בעברה בית 

החורבה היא קצה . שנהרס-לפני-עוד-הרוסהוא המבנה המותקף על ידי החיילים בתמונה , (אחר

אף לא , הגבול מעבר לו לא נמצא דבר, (אם לא עבור הסרט, עבור יוני)יכולת הדמיון של המלחמה 

 .הלייצר את מה שקדם לחורבה ואת הרגע שהיא נעשתה חורבגם הדמיון אינו מסוגל . הפנטזיה

" אותנטי"הקושי למצוא כפר פלסטיני  -ה חזותית זו מושתת גם על מגבלה הפקתית  יייתכן שהבני

: קריאתו ואופןמגבלה שכזו עשויה להסביר את השתרשות הדימוי . שישמש כאתר לצילומים

בתור כפר ערבי המותקף " ירבה'ח"לו ביניהם שההפקה יכלה להשתמש במה שקראו היא העובדה 

אחד האפקטים של הבנייה  71.(2652פברואר  1, ראיון אישי, מושנזון) ל"ח או צה"על ידי הפלמ

חרב -כאילו היה הקיום הפלסטיני כבר, "ריקה"תפיסה על פיה הייתה הארץ ה חזותית זו הוא חיזוק

 .לפני שהוחרב

ונו מסוגל לעשות דמי. כי יוני אינו רואה את עצמו כאחד מהמשתתפים בקרב יש לציין

אך הוא אינו ממקם את עצמו  - תנועה וצליל, רוח חיים םדומ תצלוםלהפיח ב -פשרי את הבלתי א

. תצלוםחיצונית ל, הוא נותר בעמדת מתבונן. כסובייקט פועל בפנטזיה( ?אינו רוצה? אינו יכול)

                                                           
71
: נתקל בבעיה דומה( 2001) בית אביבשיחה עמו סיפר גם הבמאי דני רוזנברג כי כאשר צילם את סרטו  

אך לא ניתן , שננטשובירדן שאמור היה לשמש לצילומי הבתים מיד לאחר " חי"ההפקה איתרה כפר פלסטיני 
ועל כן נאלצה ההפקה להשתמש במבנים , היה לצלם באתר כיוון שהביטוח לצילומים בירדן היה יקר מדי

 .(2088אוקטובר 4, ראיון אישי, רוזנברג) שננטשו ונהרסו לפני עשרות שנים
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, "חייל"ה)ולא ביחס לחלק ממנו , בכללותוהיחסים הארוטיים מתקיימים בינו לבין הדימוי 

 את הפנטזיה כסצנה מדומיינת (Cowie 1999) מגדירה אליזבת קוווית פרויד בעקבו"(. חורבה"ה

 ,התשוקה אתציגה המכמיזנסצנה  ,הפנטזיה. ומותקת גם אם בצורה מוסטת, משאלה המבטאת

. בתוכה ניתן לשייך לו מקום מובחןאף שלא  הסובייקט סבוך בפנטזיה. היא המחשה של ההעדר

הפנטזיה  (.405, שם) בתחביר של רצף הפנטזיה סובייקטיבי-ן דהר שהוא נוכח באופניתן לומ, על כן

 : ההשתוקקותאת עצם , אלא את התשוקה עצמה, אינה ממחיזה את מימוש התשוקה

זוהי סצנה , מה שממחיזה הפנטזיה אינו סצנה שבה מוגשם האיווי ומסופק במלואו אלא להפך

לשרטט את נקודות הציון  –יד הפנטזיה זהו בדיוק תפק. ]...[ המגשימה וממחיזה את האיווי ככזה

 . (50, 2661ק 'יז'ז)לנקוב באובייקט שלו ולתאר את העמדה שהוא תופס , של איוויו של הסובייקט

 .אירוע שהתרחש בעבר ומועלה בזיכרון( רק)אינם , אם כך, כיבוש הכפר והריסת החורבה

מת ביוני זו מפעתשוקה ו, ימויהעניקה לה ד אך לא הביאה לידי מיצוי 5736תשוקה שמלחמת זוהי 

להיות גיבור , להיות חייל, להיות גבר. החוגגת את עצמאותה הבמדינ ישראליומגדירה אותו כנער 

החורבה  ,כפי שממחיש התצלום, שהוא, לאובייקט הנכבשעמדות וזהויות אלו נקבעות ביחס  –

במובן שבו היא , "דיתיהו"עבור יוני החורבה אינה חורבה פלסטינית אלא חורבה . הפלסטינית

" קליפה"זוהי . אלא את הזהות הגברית היהודית החדשה, אינה מסמנת פלסטיניות מכל סוג

 .שמולה וממנה בוקע הגבר שיוני רוצה להיות

הכפר המרוקן ככל הנראה הסצנה הוא האתר בו צולמה , כפי שהוזכר בפתיחת שער זה

הכפר . (2652פברואר  1, ראיון אישי, וןמושנז) לראש העיןסמוך , הנמצא בנפת רמלה, הלָ קּו

-בןדוד לבקשת , חודשים מאוחר יותרמספר  ל"צהונהרס על ידי ( 512, קדמן) 5736התרוקן ביולי 

ירותו הצבאי נזון כי הכיר את האתר מתקופת ששסיפר אילן מועמו בשיחה  72(.220, מוריס)גוריון 

וסים חלקית שימשו לאימוני היחידה בה ההרבתי הכפר בעת ש, (הנדסה קרבית) 065בגדוד כחייל 

תופעה , ליים בשנות השישים והשבעים"לדבריו שימש האזור כשטח אש ואזור אימונים צה. שירת

החורבה המוצגת בתצלום מתאר את  גרואג .כאמור, כל הנראה בתקופה זוכתה מקובלת יאשר הי

 בן בסיתות גס[א]שהיא  ,הזֶ במאבן בסיתות טּו בנוי ,אחת קומה בן כפרי מבנה"כבו מביט יוני 

 שיכול ,מאוד עבה קיר"לדבריו הוא , הנחשף בתצלום, קיר הבית ."תהכפרי הבנייה את שמאפיינת

". קטנות ואבנים מעפר שמורכב[ במילוי] צד מכל תמסותת מאבן הבנוי ,מטר של עובי עד להגיע

 באמצעים שתמשתמ שלא כפרית בניה: "זוהי לדבריו בניה אופיינית לוורנקולר הפלסטיני
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ראפרטי )ראפרטי   עוואד ורולא (אין תאריך)עוד על הכפר קולה ראו רשימותיהם של איתן בורנשטיין  

ראפרטי מציינת כי בדרכם לשרידי בית אמה ". זוכרות"באתר עמותת , 2001מביקור בקולה בשנת  (1.2001
 ".נטוש צבאי אימונים מתחם"על פני  עברו
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בניה ללא ארכיטקטים שממשיכה מסורת עממית ארוכה של ידע ]...[.  ברזל או בטון כמו מודרניים

 נת בקרבה בין חומרי הבניה של המבנים הכפריים לאלו של הטראסות הכפריותיומאופי, "מקומי

 (.2652מרץ  26, התכתבות אלקטרונית, גרואג)

של החורבה  "האולטימטי הדימוי"שת את מממ חורבת הבית בקולהעל אף ש, אולםו

כלומר לאופן , המסומן הקולנועי שללבין ה ן דימוי זהקיים פער גדול בי, (שם, גרואג) הפלסטינית

החורבה , כמו עבור יוני, עבור הצופה .רובה חוליותשבו הדימוי שנוצר על ידי החורבה מתפקד ב

 מתפקד בסצנה הדמיוניתהמבנה  73".יתפלסטינ"ובוודאי שאינה " חורבה"הפלסטינית אינה ממש 

מסע כשם שהוצג ב, ולא בתור שריד להתקפה והחרבה שכבר התקיימה התקפהשל  יעדבתור 

ההבדל המכריע הוא שבעוד שבמסע אלונקות התרחשה הסטה זו במשחק התפקידים . אלונקות

ליעד בקרב המדמיין את החורבה , כאן מתרחשת ההסטה בדמיונו של יוני, של אימוני הטירונים

משמשת ליצירת היא כיוון שמ" פלסטינית"אינה  החורבה, מעבר לכך .ולא ליעד בתרגיל, אמיתי

למשהו איקונה המרפררת כאובייקט בעל ממשות היסטורית אלא שאינו נקרא כ, דימוי מיתי

המהומה סביב  שחשפה" טאבו"על ה תמערערכשחזור של הנכבה ולא  תהסצנה לא נקרא ."אחר"

 מבקרי הסרט לא התייחסו לעובדה שמדובר בבית פלסטיני .כשנה קודם לכן, ת חזעהחרבשידור 

 הסיבה לכך לטעמי היא(. 2652ינואר  26, ראיון אישי, מושנזון) ובהצגה של סצנת הכיבוש שלו

היסטוריה שניתן לזהות אותה  - ההיסטוריה הממשית של האובייקט המצולם זושעל אף ש

ה החורבה מהוו. זה אינו תפקודו במערך המשמעות של הסרט -כליים אדריחזותיים והו היבמאפיינ

ישיר מעבר  תמאפשרו ,(47, 2663בארת ) במרוצת השיח" התמצקה"מטאפורה ש, חלק מדימוי שלם

" נכבה"יוני אינו מביט ב .הראשוניתלאינטגרציה שלה כרכיב בסצנה הגברית  מהחורבה

שעשוי משרידי הנכבה אך ידיאולוגי של דמותו באידיאל הא, עברית" גבריות"הפלסטינית אלא ב

 .אינו נחווה ככזה

בעת . לאחר שנשלח לאכול בחדרו בחורבה מונת הקרבלתיוני מתרחש המפגש בין כאמור 

נשמעות  ,שיחתם בסלוןאת ממשיכים  ההורים ובעוד, הוא נכנס לחדר עם צלחת האוכל שלוש

 : החדשות מפי ראומה אלדרמהרדיו 

השודדים . התנהל אמש בין כוחות הביטחון לבין כנופיית מסתננים סמוך ליהוד קרב יריות ממושך

 . שנמלטו השאירו אחריהם כלי עבודה ורכוש חקלאי אחר ששדדו בסביבה
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תוך , בהתבוננות-בסצנה זו אין הסרט מתבונן .המאפיין את רובה חוליות הביקורתי מרחקבנקודה זו קורס ה 

כפי שעשה ביחס לדמותם של הניצולים או אף ביחס , הבחנת מבטן של הדמויות ממבטו המפוכח של הצופה
או של המחבר  הצופה של מבטאינו מובחן מה החורבה על יוני של המבט .לפעולתו של התצלום על יוני

 . מובלעה
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-פלסטיניזציה ודה-דה, היסטוריזציה-דבריה של הקריינית ממחישים תהליך של דה

חזרו או ביקרו טיניים אשר פליטים פלס. מקביל לזה שמתרחש בתמונהבהמתרחש  פוליטיזציה

בשנות החמישים את בתיהם ואזורי החקלאות שהיו ברשותם לפני המלחמה נתפסו וכונו לעיתים 

על . 74(557, 2666קדמן )ויוחסו להם באמצעי התקשורת כוונות של שוד וטרור , "מסתננים"קרובות 

מסיט הדיבור  "שודדים"ומאוחר יותר ל" מסתננים"ידי הפיכתם של הפליטים הפלסטינים ל

. מתוצאה של החוק הישראלי להפרה שלו, המוסדי את העימות מן המישור הפוליטי למישור פלילי

בהקשר רחב של מערך מגוון של , לפיכך, הקולנועי שמתאר מחקר זה יש לראות את הדימוי

 . אשר אפשרו לראות את עקבות הנכבה שלא ככאלה, אסטרטגיות הסטת משמעות

מפרט את משמעותו של האידיאל ה אפקטיבי חלק מדימויחורבה המהווה בהקשר הזה 

. החייל אשר מתקיף את החורבה וכובש אותה: עברי המזוהה עם הקוטב הגברי של האב-ציוניה

-הסובייקט הציוניהיא אחת מאבני הבניין הבונות את הסצנה הראשונית של החורבה הפלסטינית 

ים האנושיים המשתתפם הם יליחישהכת בכך ההזדהות עם העמדה הגברית בתמונה נתמ 75.גברי

נה משתנה אף איאשר , של התצלוםנקודת המבט ובכך ש, בהתרחשות היחידים והדינאמיים

, בכיוון ממנו מגיעים החייליםעמד  הצלם)ממוקמת בצדם של החיילים , כשהוא מתעורר לחיים

 (. ולא בכיוון אליו הם מתקדמים

המזוהה  ,גם את המיקום המנוגד של עמדת הקורבן ץ מן הדימויניתן לחל, על אף כל זאת

ייצגת באופן המ ,החורבה עצמהזה מסומן על ידי מנוגד ומשלים קוטב . אמהי-עם הקוטב הנשי

 חיילבניגוד ל. רובה חוליותכפי שהיא מנוסחת ב, ניהקורבהסובייקט את עמדת  מבני ומטונימי

נאלץ )אלא נושא  נוקםאו  משיב אשאינו , הוא סביל ומצולק קורבןה, השלם והחזק, הפעיל

, הניצחון והכוח, בעוד שהחיילים הם חלק מאתוס הגבורה. את הצלקת המבישה שלו( לשאת

כדימוי  אני מציעה לתופסה, שהוטל בו מום, מבנה הרוסכ; החורבה מייצגת את הצד המפסיד

 .אריכטקטוני של הקיום הקורבני

בגדר פוטנציאל הזדהות " ט של החורבהנקודת המב"בשלב זה של הסרט נותרת , עם זאת

הקורבנֹות הזדהותו עם את יוני יעמיק זו תלך ותתפתח ככל שמרומזת עמדה . שאינו ממומש

 .ת מבטהשל נקוד, בסופו של דבר, והאימוץ פלסתינהוזאת באמצעות ההיכרות עם  ,והקורבניּות
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 .835, 8445וראו גם אצל לאור  
75
תשוקה זו יכולה  ,על המיליטריזם הציוני ופוטנציאל הכיבוש הגלום בו רובה חוליותבמסגרת הביקורת שמציג  

ומחנות  הערים, אשר תמומש עם כיבוש הכפריםתשוקה  ,להיקרא כמשיכה לשוב ולכבוש את הכפר הפלסטיני
( אך לא ביחס למועד ההפקה, ביחס לזמן הדיאגטי)העתידית  שהתרחשותה ,8467במלחמת הפליטים 

בשיחה עם האם שתוארה , למשל בהתבטאויותיו של יוני בדבר תוכניתו לכבוש את ירושלים, מרומזת בסרט
 .לעיל
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 תינהספלמול הצריף של 

לאחר , דרך חלון חדר האמבטיה לסתינהאת פרואה יוני  המוצגת בסרט פעם הראשונהב

זה לא ! אנחנו חיילים": יוני)לא תמה  לגלות כי מלחמת הכנופיות שנחרדה ,עם אמו ויכוח

ומלווה בשני  לבושה בשמלה כהה, ה בגינת הבנייןשרינה תפלס (.!"את לא מבינה כלום. עסקכם

מושתקת היא . מוסיקליתהמתגלגלת למחווה  ,ידיה מורמות למעלה במעין תנועת כניעה. נגנים

לדברי הילדים שכלה את . היא זרה (."!הביתה, הביתה פלסתינה)"על ידי השכנים  מושמת ללעגו

 םמגיחה לעולמו ,עם ניצולים אחרים חיה בחוף היםהיא מטורפת ו מנודה .ירופהכל קרוביה בא

 . (575, 5776אבישר ) תרבותית וגיאוגרפית, "אחר"ממקום של הילדים 

מהסגנון הריאליסטי של  מהווה חריגהשל פלסתינה תיאטרונית -דרמטיתההופעתה 

ניה מאפייעם  עקביים( הנביא, קבצנית, משוגעת, היצועני)דמותה הסממנים המתערבבים ב. הסרט

 ר לוקהרסט'רוגלטענת . דמות הניצול אשר התפתחה במחצית השנייה של המאה העשריםשל 

(Luckhurst 2008)  ולקורבנות השואה כמקרה ) "כללית של הניצולקטגוריה ה"למיוחסות

הניצולים נתפסים באופן מפורש : "על סף המטאפיסיות, ייחודיות איכויות( שלה פרדיגמטי

. (Luckhurst, 64)" 'עברו לצד השני וחזרו, 'כנביאים או בעלי חזיונות כיוון שהם נגעו במוות

להתארגנויות חברתיות הפסיכולוגי המפגש בין השיח דמות הניצול בה דן לוקהרסט היא תולדת 

קושרת את דמות הניצול . תומגדרי תלאומי, תגזעי, תמלחמתיאלימות בקורבנות  שהתעניינו

פשר שיח באמצעות קטגוריה זו ִא : הרבדים הפסיכולוגיים והפוליטיים של שיח הטראומה

או לחלופין להבין ולהחצין עמדות סובייקט שנותרו עד עתה בלתי ממושגות , הטראומה לחשוב

שוליות חברתית עם דמותה של פלסתינה ממזגת , אכן 76.חריגות ושוליות ביחס לזהויות הגמוניות

 . טראומת השואה, קרי, למקור משותףנקשרים ה תסמינים נפשיים

פוגשים אותה הנערים כשהם אוספים קרשים בחוף הים לצורך יה בסרט יבהופעתה השנ

ונואמת נאום בחוף מדרגות עץ  גרם עומדת עליא ה. המתוכננת במלחמת החבורות ההתקפה

 :לילדים היהודים לחזור לארץ הקורא חידתי

כך , כולם יבואו! פלסתינה סולח! אלוהים סולח! כך אמר אלוהים! יש לנו אדמה! יש לנו מדינה 

 . !"כולם יבואו! ילדים לא מתים, יםיהודים לא מת. ]...[ יהיכתוב בביבל

מוטבע בסימן , המתקבל בחיוך לגלגני על ידי הנערים ,חסר הפשר, נאומה הקטוע

המוות מותיר את חותמו על הניצולים : הטראומה האופייני לדמות הניצול לדבריו של לוקהארסט
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-קטגוריה סוציו[ אלא באותה מידה]תסמונת הלחץ הפוסט טראומטית היא לפיכך לא רק תווית רפואית צרה " 

 .(Luckhurst, 62)" הלך מחשבה משמעותי של פוליטיקת זהויות בשפת הניצֹולּות חהניספוליטית ש
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 "קריסת היכולת הנרטיבית"בדמות ניתוק מהמציאות לטובת הזדהות עם עולם המתים ו

(Luckhurst, 63) הנערים בזים לקורבן  77.אומטיתשמשמעה חוסר יכולת לנסח את החוויה הטר

 צועקים עליה, משמיעים קולות ירי, המקלותהם מכוונים עליה בתגובה את : ולדיבור הטראומטי

, הגבריות, הגזענות", כפי שכותבת גרץ. שלה לצריף מבריחים אותהו, "!(אכטונג פלסתינה)"

ת הגולה מזוהים זה עם השיגעון ויהדו, כשם שהנשיות, הציונות והנאציות מזוהות כאן זו עם זו

לנלעגת פלסתינה  שהופכים את -סממני הטירוף גם , אך כמו נשיותה ויהדותה .(36, 2663גרץ )" זה

 "קדושתה"סממן ל, במסגרת שיח הניצולות שמתאר לוקהארסט ,מהווים - בעיני הילדים

(Luckhurst, 67)  .נגדות את אפשרות ההתרובה חוליות ת במייצג ,ניצולת השואה, פלסתינה

  .פסיכולוגית-נפשיתה לזולנורמטיביות הלאומית והמגדרית כמו גם  -לזהות הישראלית ההגמונית 

שתלך ותגבר לאורכו  ,מסמניםבשדה ה מתחילה להסתמן תנועה לעילמפגש שתואר מן ה

כינונה של עמדת הקורבן כזהות , קרי, המתרחש בסרט "היפוך הערכים"ל במקביל רובה חוליותשל 

בין הקורבן הפלסטיני  רובה חוליותשמייצר  כיווני-עקבי וחד חילוףכוונתי היא ל. מועדפת

של  המרת עמדותיו, או ליתר דיוק, לקורבן היהודי( מרומזת בלבד ,כאמור, שנוכחותו בדימוי)

-מתבטאת המרה זו בירי של הנערים במקלות בסצנה שלעיל. ביחס אליהם" הישראלי הלוחם"

הכולל את ההסתערות בטיול השנתי ואת פלסתינה ברצף מול השוזר את עמידתם , רובים

תלך  זומגמה , כפי שאראה בהמשך. בתצלום של החיילים על החורבהההסתערות הפנטזמטית 

כאשר יצליח יוני להיכנס לתוך החורבה הפלסטינית  :צם עד לחילוף מלא בין שני הקצוותותתע

 . הקורבן היהודי - צריף של פלסתינהה את הוא יגלה, ויביט בה מבפנים

עדי שעל כך  מחשש לתגובת הוריו מהביתבפעם הבאה פוגש יוני בפלסתינה לאחר שברח 

יוני . המכריע בזמן שנערכו בו ההכנות לקרבאותו  ווהרסשל יוני לביתו פרצו  וחבורתוקאופמן 

ה פלסתינ, בעקבות ניסיון העבר. את הלילה שלפני ההתקפה שם ומבלה, מהבית לחוף הים בורח

 ןומשליך אותמן החול יוני מרים אבנים , ואכן .בחוף אותומזהה כשהיא  לצריף שלה ובורחת מפני

נראו הגברים  הב זוציה זהה ליבקומפוז, (4תמונה ) צריף לפניומצולם מגבו כשה הוא. על הצריף

מש כאן את הפנטזיה מיוני מ, למעשה. ונה בחדרוהמסתערים על החורבה הפלסטינית בתמ

פלסתינה מחליף את והצריף של  ,כאשר הוא ממלא את תפקיד החייל הציוני, תצלוםשגולמה ב

ודרך חור , גם הצריף הרוס, (3תמונה ) כמו החורבה בתצלום .הנכבשת על ידוהפלסטינית החורבה 

מי . בית אינו ריקהפעם ה, בתצלום שלא כמואך . החשכה שבתוכו מפציעהבקיר הקדמי הפעור 
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ובהם היא מונה , (8442) סודית הרמן לואי'שניסחה גטיים טראומהמאפיינים אלו הולמים את הסימפטומים  

הסיפורית האופיינית שמשמעה התרחקות מתצורת הזיכרון , ואת הרגרסיה הנרטיבית את צמצום התודעה
 .(68-70, 8444 הרמן) "נורמלי"קיום הל
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" קורבן"המגלמת בשמה ובביוגרפיה שלה את כפילות הפנים של ה, תינהא פלסישנמצאת בתוכו ה

  78.הפליט היהודי והפליט הפלסטיני: וכנגדו הוא מוגדר  ,מולו עומד החייל הציוני

     

בן כיתתו המספר לו , יוני חדל לזרוק אבנים על הצריף כשהוא רואה בחוף את אנטול 

 מישראל לאירופה, "בכיוון ההפוך"התנועה : י המוםוני. בבושה שהוא ומשפחתו עוזבים את הארץ

אני אולי גם : "וסיףות הוא מיאך כעבור מספר שנ. לא נתפסה עבורו כאופציה -" גולה"ל" הבית"מ -

ההורים שלי לא . קאופמן עשה לנו פוגרום בבית"ומסביר לשאלתו של אנטול ש, "אברח מהבית

כינוי ו"( אני אולי גם)" ירידה מהארץל אנלוגיתכבחירתו לנסח את בריחתו  ."יסלחו לי על זה

, נמלטו בן בלי ביתכ, מצבו הגלותי של יוני מגדירים את, "פוגרום" בשם  האירוע שהוביל למנוסה

  . מהבית החוצה -" הפוכה"אשר כמו אנטול ומשפחתו נמצא בתנועה 

 .ת הסצנהיך אדימוי חזותי ברצף התמונות הממשכדי זרע הגלותיות הטקסטואלי נובט ל

היא . פלסתינה מהצריף ומצטרפת לצמד הנגנים המגיע לקראתהיוצאת  עם עזיבתו של אנטול

על . (1תמונה ) כפי שעשתה כששרה ברחבת הבניין לפנים, מרימה את ידיה באוויר בתנוחת כניעה

הוא עומד . הפעם אין יוני משליך עליה אבנים, אף שחלפו רק מספר דקות מאז שהתקיף אותה

השוט נחתך לנקודת מבט , ומןמבלי שישנו הדמויות את מיק. נן על החבורה ממרחק בטוחומתבו

מנקודה זו יוני כבר אינו רחוק . (0תמונה ) מכיוון הצריף -שלא נראתה בסרט עד כה  -אחרת 

 . הופך לאחד מהם, הוא נטמע בהם. המנודיםמנוודי החוף 
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, פרמינגר אוטו) אקסודוססצנה שניתנת להקרא באופן דומה היא קבורתם המשותפת של טאהה וקרן ב 

בבוקר . נרצחת בידי ערבים בליל ההתקפה המתוכננת על קיבוץ גן דפנה, הנערה ניצולת השואה, קרן(. 8460
, כשמגן דוד חרוט על גופו, תלוי, בר ילדות של ארי בן כנעןישע וח-אר הכפר אבו'מוחת, למחרת נמצא טאהה

הקבר המשותף "כותבת כי  (Loshitzky 2001)יוספה לושיצקי . ככל הנראה כנקמה ערבית על עזרתו ליהודים

, שם" )כמו גם בזו של קורבנות השואה, לקרן ולטאהה עשוי להוביל את הצופה להכיר בקורבנות של הפלסטינים
לדעתי האנאלוגיה אינה מלאה כיוון שהשניים אינם קורבנות אלא . חדש הוא שלילה של שניהםשהעברי ה, (4

הם נמצאים בקוטב הציוני של המאזן ומותם הוא מות גיבורים , כלומר. כפי שלושיצקי טוענת בהמשך, מרטירים
 .ולא מות קורבנות

 (5777מושנזון )רובה חוליות . 3 (5777מושנזון )רובה חוליות . 4
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 פלסטיניהקורבן ה במקום

בכאוס . וחבורתו את יוני וחבריוקאופמן עדי  מתקיפיםורות מלחמת החבל ש שיאהב

קאופמן שולף את הסכין . הנערים שנוצר מצליח יוני להגיע לרובה החוליות היחידי שהביאו איתם

תהרוג : "יוני לנקום את נקמתםב מנהיגה מאיץ, מדמם. ופוצע את מנהיג החבורה של יוני, שלו

תהרוג ! תירה, תירה, תפחד אל! תירה בו! וא עשה לנותירה בו על כל מה שה! תירה בו! אותו

ב הנערים המתקוטטים מסבי. המצלמה מלווה את יוני המתקדם אל עבר עדי באטיות"! אותו

בתנועת , וידיו מונפות באוויר, קאופמן מתקדם עם גבו לקיר .מבחינים בהתרחשות וחדלים לנוע

ותקף בה כזכור ה, צנת הפתיחה של הסרטוריאציה על סבחינות רבות מהווה אירוע זה מ. כניעה

אילו קאופמן יוני נמצא בעמדת כוח ו: אלא שיחסי הכוחות השתנו, יוני על ידי קאופמן וחבורתו

 .יפצעיוהוא גם ש -נמצא בסכנה 

מושיט את ידו מן כשקאופ. ועיניו שלו נעוצות בקאופמן בשנאה, כל העיניים נשואות ליוני

המוסיקה . שמאחוריוקאפמן נופל לגומחה . דק ויורה חוליה במצחולוחץ על ההלעבר דבר מה יוני 

. יה המדממתויוני מביט באימה על הגו. בתדהמה הנערים מנגבים את פניהם. הדרמטית נפסקת

, לבסוף!". נאצים, נאצים. ]...[ חינוך זה כמו גויים! החינוך אשם: "ברקע נשמעות תגובות השכנים

 . ובורח ,את הרובה מידיו יונישומט , אחרי שכל הנערים האחרים ברחו

עיר ה ויוצא את( אירועי יום העצמאות לקראת)רחובות עמוסים דגלי ישראל רץ דרך יוני 

אינם כמי ש ברובה חוליותמוצגים ש" ישנים"היהודים ה -של הניצולים עולמם , לשפת הים

 אליויא מתקרבת הבחוף חבול  ותוא מוצאתפלסתינה כש. הציוני" חוק האב"ממושטרים על ידי 

זוהי ככל הנראה הפעם הראשונה . שלה ונכנס איתה לצריף פו של דברוהוא מתרצה בסו, בהיסוס

בניגוד לחורבה . ולא ככובש - פליטכניצול ו -והוא נכנס כאורח , שמי מהנערים נכנס לתוך הצריף

 (5777מושנזון )רובה חוליות . 0 (5777מושנזון )רובה חוליות . 1
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 (5777מושנזון )רובה חוליות . 6

 

תן שני, מואר ומקבל, ביתה של פלסטינה הוא מקום חם, מסע אלונקותהריקה המזוהמת ב

מוזיאון שואה "אלא שכאן מדובר ב, תמונותבהקירות מכוסים  של יוני כמו בחדר. להשתהות בו

יוני מביט ". מלחמת העצמאות"תמונות מ, כזכור, בעוד שבחדרו היו אלה (575, אבישר)" פרטי

 הוא מקשר. ומטפלת בפצע פלסתינהבזמן ש, בנרות המכסים את קיר הכורכרו תמונותבדממה ב

מי ? איפה זה)" באמצעותם ונהשאותה כעת לרא" רואה"דמה שהוא שנ, ם לשואהאת התצלומי

 מעיליםבאנשים ת קבוצת נראי ושב צלוםמבטו מתמקד בת .(!"ירו בהם הנאצים? ירו בהם? אלה

דמויות גם מניפות וכמוהו  ,שידיו מונפות באוויר בכניעה מרכז התמונה עומד ילדב. (7 תמונה)

, 2663גרץ ) "התמונה המפורסמת של הילד המובל למחנות"כי זוהי  תבתכוגרץ . נוספות את ידיהן

לם בעת פירוק גטו ורשה ושליחת תושביו למחנות וצלום המפורסם שצהתומרמזת בכך על , (37

התצלום התלוי על , אף שלא מדובר בתצלום עצמו 79.(7 תמונה) 5734אפריל לבין מאי , ההשמדה

 תהיהודי הפכה לסמל של פשעי הנאצים והקורבנּותש, קוניתאיהקיר משחזר את התמונה ה

  80.בשואה

בחזרה  שםומ, (6 תמונה) אחוז אימה ומתבונן בהלתקריב פניו של יוני  ךנחתהתצלום 

שהאיץ בו  ,חברו של יוניועמן קול  בפס הקול נשמעות הפצצות. המתעוררת לחיים ,לתמונה

הדמויות "(. הוא שבר לך את היד, ל תפחדא, ראש'תשבור לו ת, תהרוג אותו)" לירות בקאופמן

. העומד לצידן תחת איומי רובה של חייל, (הצופהואל )מתקרבות כשפניהן אל יוני בתמונה 

השוט נחתך בחזרה ו הקולות נפסקים. קופא צלוםהתעד ש, סביב דמות הילדהפריים הולך ונסגר 

 . בבכיעל הרצפה המתמוטט  ,ליוני

                                                           
79
: US Holocaust Memorial Museumעל פי המידע בארכיון המקוון של  

http://resources.ushmm.org/inquery/uia_doc.php/query/55?uf=uia_JEVhxv 
80
כאשר הוא מתאר את , הטוען כי הוא הילד המופיע בחזית התמונה, כך למשל מתבטא לודוויג סימונסון 

 חשבתי, הייתי אני זה אם]...[. , זה את לקבל רציתי לא: "הסתייגותו הראשונית מהזדהות עם הדמות המצולמת
 לאף נותן לא אני, ]...[ שאני מפני. אותי להוריד... זה. ]...[ באוויר ידיים עם להיות שמח כך כל לא אני אז, אז

 .(04.4.80רוזן ועפרוני )" בפרצוף לי לשרוק אחד

 (5777מושנזון )רובה חוליות . 7
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 :(2663גרץ )של יוני התבוננות בתמונה התלויה בחדרו חזרה על סצנת סצנה ערוכה כה

כשברקע מבנה הרוס שפעור בו , במצב של קרב, שני התצלומים מתארים קבוצת אנשים בתנועה

כמו  ;המקרים נשמעות הפצצות ונראה עשן בשני; שני התצלומים מתעוררים לחיים ;חור שחור

 ,בעברשהתרחש ונה הלקוחה מאירוע יוני מתבונן בתמגם בתמונה השנייה , בתמונה הראשונה

אירוע של התמונה גם עקבות  הדהדתבשני המקרים מ; שלא השתתף בה מלחמהמ ,וליתר דיוק

עלילה נרטיב הלאומי לוקושרת את ה (בקאופמןי יר, בטיול הכיתתיההסתערות )שחווה בעצמו 

שני הרצפים  העריכה של .פס הקול לחוויה הפנימית של יוני בשני המקרים משועבד; הפרטית

 –( ריאקשן שוט)תקריב תגובה של יוני  –תקריב של התמונה הקפואה  –יוני מתבונן : מקבילה

, על התמונה (projected)בשני המקרים עולמו הפנימי של יוני מוקרן  .מתעוררת לחייםהתמונה 

 .חרדותיו/והופך אותה לגילום ויזואלי של תשוקותיו

גם קיימים לצד קווי דמיון אלו 

זה נבחנים ה ,התצלומיםבין  הבדלים ניכרים

בהתייחסותם לאופוזיציה , בין השאר, מזה

מול , כזכור. קורבן הדומיננטית בסרט-חייל

הקורבנות ו, יםרק החייל הופיעו החורבה

התצלום . נעדרו( לפחות בגילומם האנושי)

והם אשר , בנותקורמתמקד דווקא ב השני

. ולומי ונעים בתוכממלאים את החלל הצי

בתצלום השני הן מפנות , בעוד שבתצלום הראשון מתקרבות הדמויות אל המבנה כשגבן לצופה

הקורבנות אינם נעים מעצמם אלא מונחים על ידי , ם זאתע. את פניהן לצופה ומתקרבות לקראתו

 . גילום אנושי לשני התפקידים התצלום המאוחר מעניק, כלומר, החייל

ברצף הראשון יוני מביט . צנות הוא תגובתו של יוניאין ספק כי ההבדל הבולט בין הס

בעוד שחווית הכיבוש . ואילו ברצף השני הוא מביט בו בחרדה ורתיעה, בתצלום בשקיקה מגורה

המובלים על תמונת קורבנות השואה  ,(מה שהוא רוצה להיות)עוררה את הזדהותו באופן חיובי 

(.  מה שהוא חרד להיות, ו רוצה להיותמה שהוא אינ)מעוררת בו הזדהות שלילית ידי חייל 

תנועת החיילים המתקרבים לחורבה  מוקדמתסצנה הב :מסתיימות באופנים שוניםהסצנות אף 

חוזר )קופא הדימוי  בסצנה המאוחרת(. כדורגל בבית הספר נערים משחקים)לסצנה הבאה  כתנחת

 .תמונה על יוניתיה של ההתבוננות בהשלכוהסצנה ממשיכה לתאר את ו, ("תצלום"להיות 

4. Warsaw, Poland, Apr - May 1943.  
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ילד חייל . ילד גדול, לא, לא בוכה? למה ילד)"את יוני הבוכה  מנחמתפלסתינה בעוד 

שהם )ף ערים ומתחילים לצלוף אבנים אל הצריהנמגיעים !"( ילד חייל גיבור בפלסתינה. גיבור

כשיו שומע ורואה ע, שערב קודם השליך בעצמו אבנים על הצריף, יוני (.אינם יודעים שיוני בתוכו

ומביטה על , המצלמה מאמצת את נקודת מבטו של המותקף. מבפנים -את ההתקפה מן הצד שני 

מעבר ". חור שחור"דרך החלון שנראה מבחוץ כ, מתוך הצריף -הנערים מזוית שלא נראתה עד כה 

כפי , פים את הצריף כשהם מצולמים מגבםאו הנערים המתקיירַ ילאורך הסצנה כולה לא : לכך

 . ונת החורבה המקורית וכפי שצולם יוני כשהתקיף את הצריףשצולמו תמ

הממלא את , יונייוצא את הצריף  אך לתדהמתם, הנערים מצווים על פלסתינה לצאת

למיקום המעניק לו נקודת מבט "במקום להצטרף אליהם הוא מטפס במעלה צוק הכורכר . מקומה

השינוי כי  טועןנאמן  .(Ne'eman 2005, 132)" מרחיק את עצמו מהם פיסית ומנטלית, רחבה

מכיוון , לדבריו. התגשמותה של השואה לנגד עיניוהוא תוצאה של חרדתו נוכח יוני שהתחולל ב

שהרג ( מדברי הנערים בהמשך מתברר לו שהדבר אינו נכון)שכאשר הוא מביט בתמונה הוא סבור 

את עצמו עם החייל  הוא מזהה, ניצול שואה בעצמו, באמצעות רובה החוליות את עדי קאופמן

, עם אימו[ של יוני]דיסוננס הקוגנטיבי בין הזדהותו "ה, לטענתו של נאמן. הנאצי האוחז ברובה

 (.Ibid, 131) "משנה אותו -מהצד השני  SS-ועם חייל ה, מצד אחד, קורבן שואה/ניצולת

השאלה . דברי נאמן היא במיקוד הפרשנות לסצנה סביב סוגיית ההזדהותשל חשיבותם 

שהזדהותו נתונה אני סבורה שהקביעה אך , קריטית להבנת תגובתואכן היא " ?עם מי מזדהה יוני"

כוחה של התמונה טמון בכך שהיא מגלמת את שתי , לדעתי. נכונה חלקית בלבד לחייל

  ,נער העומד במרכזהאך גם עם ה, מזמינה את יוני להזדהות עם החיל האוחז ברובה, האפשרויות

. ומאזכרות את מחוותיהם הדומות של פלסתינה ועדי קאופמן ותבוסה ניעהשידיו מורמות בכ

הוא אינו רק כובש אלא גם : לא רק גירש אלא גם גורש, יוני לא רק התקיף אלא גם הותקף, שהרי

בכך שהיא מציגה בשלמותו , הרחבה של התמונה הראשונההתמונה השנייה מהווה מעין . פליט

לא ההזדהות המובהקת עם  81.דורשואף , רעה שהוא מזמיןקורבן ואת ההכ-את הקיטוב חייל

כיוון שהיא , החייל אלא דווקא חוסר היכולת להכריע בין העמדות הללו היא שמערערת את יוני

דימוי החיילים העומדים מול בעוד ש. יכולת ההזדהות שלו תעליו מושתתש סודקת את ההבדל

הסובייקט היחיד המוצג עם  - מועדפתהחורבה הפלסטינית לא הותיר ספק בנוגע להזדהות ה

                                                           
81
האובייקטיפיקציה הקיצונית של מהות היחסים בין רוצחים "משה צוקרמן טוען כי יש לזכור את השואה בתור  

ומבלי , ניצב גם באורח קיומי, כל הניצב בפני מהות זו של השואה. ]...[ בין פושעים וקורבנותיהם, ונרצחים
הוא חייב לבחור את זהותו בין זו של : בפני מטריצה דיכוטומית של הזהות העצמית, שיוכל להימלט ממנה
 .(24, 8443צוקרמן )" הרוצח לזו של הנרצח
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דימוי הקורבנות המובלים על ידי החייל הנאצי מציב  - "החייל היהודי"דמות קרי , בתמונה

ההצעה , עם זאת ."יהודי"ל" חייל"בין   -בין שתי זהויות בפני יוני את הצורך לבחור לראשונה 

, חשבון אידיאל גבריות כוחניקרי הזדהות עם עמדת הקורבן על , רובה חוליותהחתרנית שמציע 

הקורבן ניתן . אינה חתרנית דיה בכדי להקיף את הקורבן שנמצא מחוץ לגבולות הזהות הלאומית

 .כל עוד הוא יהודי - תלהזדהּו

גם כהמשך של האירוע המתואר השני ניתן לראות את הסצנה המתרחשת בתצלום 

כאן אנו רואים , לים הגיעו לביתלפני שהחיי הבעוד שהסצנה הראשונה נקטע. בתצלום הראשון

על אף שהאירוע , זאת. את הרגע לאחר שהחיילים הצליחו לכבוש את הבית ולרוקן אותו מתושביו

מבחינת הרצף  ,שמתואר בה התרחש לפני האירוע שמתואר בתמונה הראשונהההיסטורי 

הסצנות אינה בחינה של התמונה השנייה הלוקחת בחשבון את ההקבלה המופגנת בין . הכרונולוגי

שתי המלחמות , לטענתי. יכולה להתייחס לשואה מבלי לגעת באופן שבו היא מתמזגת בנכבה

בה הקורבן , מופשטת ופרוטוטיפית אחת" מלחמה"של יוני לכדי ( העצמית)מתמזגות בתפיסתו 

 . מבלי שזה יראה את פניו, היהודי יכול למלא את מקומו של הקורבן הפלסטיני

י על אף שהתפיסה הציונית זיהתה בין הזהות הלאומית לגבריות מניסוח זה עולה כ

הכרח ערעור על באינה מהווה  ,קורבנית-הנשית ,ההזדהות עם העמדה המנוגדת, וחמתל

כפי שכותב . ניסוח מחדש שלה אלא עשויה להיות, אידיאולוגיה הלאומית האקסקלוסיביתה

טראומה  ,(Victimization)" קורבנּות"בהינתן מציאות פוליטית המאופיינת ב, (2008) לוקהרסט

לאחר ר זה כי ען בהקשופיטר נוביק ט. ניצולּות וקורבנּות עשויות להוות נכס פוליטי, היסטורית

 ,5774-ו 5707ת ובעקבות מלחמזכה זיכרון השואה לעדנה  ,ב"ושתק בישראל ובקרב יהדות ארהשה

הטראומה (. Novick 1999, 152)אל פוליטי להשגת תמיכה במדינת ישראמצעי כיוון ששימש אז כ

אלא בכדי לבסס , בכדי לפרוץ את גבולות הזהות הלאומיתרובה חוליות אינה מוזכרת ב" שלנו"

הופעתה של  . (50-57, א2667אזולאי ) אסוןמוצג כשאיננו , "אסונם"אותם ואת הגבול בין אסוננו ל

איקוני של גבריות ישראלית דימוי ל משועבדת, שריד נוכח של אסון זה, החורבה הפלסטינית

 . זהותית מגבריות הרואית לגבריות קורבנית-התוךולתנועה 
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  דימוי ושיח הטראומה, חורבה

בכתב  5777אשר פורסם בשנת , "החטא הקדמון של הקולנוע הישראלי"אמר קצר בשם במ

" הזעָ ת ִח רּבֶ סיפור חִ "הגרסה הטלוויזיונית ל בפולמוס שעורר שידור אילן זיודן  82,"קולנוע"העת 

בעוד , וויזיהלשאת את מה שהראה סרט הטל היהל ולא יכ, לדבריו, הממסד .(5737)יזהר . מאת ס

בעוד שהסיפור היה לרב מכר ואף נכלל בחומר הלימוד של בתי הספר  .בזמנו שאימץ את הספר

נה שפילגה את המדי", סערה ציבורית 5776בשנת הגרסה הטלוויזיונית שידור עורר , התיכוניים

חטא "מדוע לא מוצא ה, זיו שואל. (20, זיו)" וכמעט גרמה לנפילתה של ממשלת הקואליציה

 בקולנוע ביטויו אתשל הרס אוכלוסייתה הפלסטינית המקורית של הארץ הקולוניאלי " קדמוןה

   83?נדרשת אליו ומביעה את הדיו העברית שהספרות בעוד, הישראלי

בייצוג קבוע או זמני  בניתוח היעדרהקולנוע נדרש חקר  םהל יםהמרכזי אמצעיםה אחד

 זה משמש מושג החביון בהקשר. א התיאוריה של הטראומהוהקולנועי של אירוע היסטורי ה

תרבות או קהילה  עבור והןהן עבור אינדיבידואלים  -להציע כי אירועים טראומטיים  

 סמליע הטראומטי לייצוג ו של האירוהנובעת מאי נגישות, "שכחה תרבותית"מביאים ל –

(Kaplan 2001, 203).84  אירוע"כ הטראומה את לאובדורי  של הגדרתו מתבססת עלזו תפיסה 

 האירוע של ידוע הבלתי טיבו בדבר' קארותקאתי  של טענתהעל ו, (2666לאוב פלמן ו)" עדים ללא

 .(Caruth 1996) הטראומטי

כתחום  מתמודדת ריית הטראומהתיאו ,(Radstone 2007) רדסטוןשכותבת סוזנה  כפי

אשר , סטרוקטורליזם-והפוסט קונסטרוקציה-הדה, הפסיכואנליזהעם האתגר שהנחילו לה פרשני 

 אתגר הרוח מדעי בפני הציבו ובכך, הטקסט של הרפרנסיאליות הנחת את שונות בדרכים אתגרו

 רממשב נחלצת הטראומה תיאוריית, לטענתה. פרשנות של ואפשרותה לטיבה הנוגע

כפי  (.52, שם) הייצוג בייצור מקור של סטאטוס הטראומטי לאירוע בהענקתה הרפרנסיאליות

 הרפרנסיאליותאת " לחלץ" עשויהפרשנית ההתערבות ה, במאמרו המכונן סראלזשטוען תומס 

, שם לאירוע שאינו משאיר עקבות נראים היאטראומה  אם: "ההיסטורית של הטקסט הטראומטי
                                                           

82
אשר הופיע כמוסף מיוחד " מגזין המוקדש לקולנוע המזרח תיכוני: מראה"במקור פורסם המאמר בכתב העת  

המאמר פורסם . רבעון ניו יורקי על האומנות והפוליטיקה של הקולנוע, "סיניאסט"של  8474במרכז גליון האביב 
 ".קולנוע" מערכת מטעם לבנון יעוד בידי נכתבה אשר מסתייגת תגובה בליווי, "קולנוע"לאחר מכן בכתב העת 

83
כלומר בהבחנה בין המבע הקולנועי למבע , ו תולה את הפער בין התגובות ליצירות בהבדל במדיהזי 

דרך אחרת להסביר הבדל זה היא (. 26, וזי" )הקולנוע מאיים עלינו יותר מאשר המילה"וטוען כי , הספרותי
 .סיפור והסרטין מועדי פרסומם של היסטוריות בין המערכת הספרותית והקולנועית ובבאמצעות הבחנה ה

מאופיינות , מציין זיוש ספרותיות הדוגמאות ,יהושע ב.לא" היערות מול"ו עוז לעמוס" שלי מיכאל" ,בפרט
מאופיין במבע , בכלל זה חרבת חזעהו, בעוד שהקולנוע המדובר, באמצעי מבע סמליים ואנטי ריאליסטים

 .8441, בורשטייןל עוד על הבחנה בין ספרות וקולנוע בישראל ראו אצל יגא. ריאליסטי
84
 .Elsaesser 1996: ראו, עוד על מושג החביון ועל מרכזיותו להבנת הייצוג הקולנועי של טראומות היסטוריות 
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Elsaesser 2001)" באמצעות הרמנויטיקה מסוג אחר שחזורל זאת בכלתנים אלו ני ’עקבות-לא‘

ניתנים לשחזור בהרמנויטיקה הלוקחת בחשבון , אלזסרעליהם מדבר " עקבות-לא"אותם  .(196

 בין המתרחש עיכוב את רק מציינת אינה" אשר, העלאה מחדש של הטראומההתהליכי את 

 "משמעות ואפקט החלים לאורך פער הזמן הזה אלא גם היפוך של, ]...[ לחזרתו האירוע

(Elsaesser 2001, 197) .הייצוג על היעדרלחשוב מחדש  ,לפיכך, מאפשרת תיאוריית הטראומה 

העשוי להיות , טראומטי כהיעדרעל מסכי הקולנוע והיסטורי  ן או משבר חברתיהנרטיבי של אסו

ו מתבסס על שחזור האירועים שאינ, או סמוי מוסט, מושלם באמצעות ייצוג עקיףו מוחלף

 .ההיסטוריים

מה )אין משמעות ללא האירועים ההיסטוריים שחוללו אותה ]...[ שלטראומה היסטורית  אף

המימוש הראשון של . אירועים אלו לא יהיו דומיננטיים בייצוגה הקולנועי, (שנראה מובן מאליו

ד לתהליכי העלאה מחדש של יהיה משועב, טראומטי-כלומר הטקסט הפוסט, החוויה הטראומטית

 . (25, מורג) רפרנציאליתהטראומה ולא למהימנות 

 מאפשרת לזהותזו  מבט נקודת ,סוגיית ייצוגה של הנכבה בקולנוע הישראליביחס ל

עלילתיים -בדיוניים בסרטים אף הפלסטיני הגירוש של" הישראלית הטראומה" עם התמודדות

שנשאר , חרבת חזעהב כפי שנעשה) עצמם םההיסטוריי האירועים את מתארים אינם אשר

  . חרמוני וגל גרץעומד בבסיס מאמרם של נורית  מהלך זה. (למעשה דוגמה בודדת לכך עד היום

(Gertz and Hermoni 2011). ההרס והאלימות המתוארים , טוענים כי אירועי הגירוש השניים

, ציונית-הישראלית ותהתרב של המכונן העוולה מעשה את מהווים" חזעהסיפור חרבת "ב

 -לטענתם  היזו. שלה ראשיתיתכטראומה  ומתפקדים

בין , בין אתיקה ולאומיות, המונח בבסיס הציונות, של מי שגדלו וחונכו על המיזוג הטראומה

בין אמונה שמטרת היהדות לשמש כבסיס למוסריות , גאולה אנושית לגאולה לאומית

. אלו אוניברסאליותאת התממשותם של מטרות  לאמונה שגאולה לאומית תמנע, אוניברסאלית

התאימות בין הנרטיב במסגרתו תפסו היהודים את עצמם ואת -מיזוג זה נפגע עם הגילוי של אי

, ובין הנרטיב האקטואלי של מלחמה - האוניברסאליכקורבנות וכנשאים את הצדק  -עברם 

זו האתית  –ל בין שתי זהויות הטראומה שנוצרה במקרה זה נובעת מפיצו. גירוש וכיבוש, אלימות

 .(Gertz and Hermoni 2011, 48)וזו הלאומית 

 של החסרים עקבותב ,בניתוק להכיר וחרמוני גרץ מבקשים' וקארות אלזסרבעקבות 

, העקיפים או הסמויים, יםהמוסט הנוכחות אופני את לנסח מנת על ,המודחקת הטראומה
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 נעשו שלא אף על. ישראלית-והתרבות היהודיתלטענתם תפקיד מרכזי בעיצוב הזהות  יםהממלא

בסרטי של יזהר " חזעהסיפור חרבת "מ סצנות מהדהדות לדבריהם, הגירוש אודות נוספים סרטים

אך הסרטים , עלילת הגירוש המתוארת בסיפור אינה משוחזרת .יותר קולנוע ישראלים מאוחרים

 הםישמסומנ טראומטיים פוסט מסמנים" -ים מאזכרים אותה באמצעים עקיפים שהם בוחנ

כדוגמת , מוטיביםמדובר ב, באופן ספציפי. (Ibid, 44) "בעבר שם אי תקועים, מנותקים, מוחבאים

 אלו דימויים. הגרוש מעשה של התיאורי כהקשר סיפורו של יזהרהמופיעים ב ,דימוים של בוץ

נת להימחק המושתקת אך הממא, את נוכחותה הטורדנית המאזכרים" עקבות" לדבריהם מהווים

הסיבתית הקוהרנטית שהשתייכו  מהשרשרתדימויים שנותקו : "של טראומה שאינה מעובדת

מנותקת , דימויים שלא עובדו בתודעה ולפיכך מופיעים ללא הרף כחוויה פוסט טראומטית, אליה

 ,שמקורם ביצירה הספרותית ובעיבודה הקולנועי, הדימויים הטורדניים .(Ibid, 47)" מהקשרה

אלו שהיו עד אז קורבנות הפכו למבצעי העוולה , לראשונה, לחזור לרגע הנורא בו"לצופה  קוראים

  .(Ibid, 45)" או שחזו בה מן הצד ולא עשו דבר

כך , אלא לייצוגם הספרותי 5736לאירועי ישירות אינם מתייחסים אלה כשם שדימויים 

אינו האירוע ההיסטורי  ,באמצעותם ומופגן שב הכותבים לטענת אשר, הטראומטי גם הגרעין

 ,Ibid) "האתית והלאומית –פיצול בין שתי זהויות "ה ,כשלעצמו אלא החוויה הסובייקטיבית שלו

החדש  העברי של לזו הישן היהודיזהות של ה בין על ידי  הכותבים כניגוד פיצול זה מנוסח. (49

(Ibid, 57) .וון שהוא מסמן כי ,טראומה מנקודת המבט הישראלית םהגירוש מהווה לטענת

מבצעיה  עבורנחוות כטראומטית " חרבת חזעהסיפור "האלימות של ". התנערות מערכים"

 ". ערכיים( "או לראות את עצמם)כיוון שהיא אינה מאפשרת להם להמשיך להיות , וצאצאיהם

אינו אלא בסיס להבנת תהליך התנערות החברה היהודית , המספר-לגבי הגיבור, תהליך הגרוש

השחרור את הקשרים עם -בכפר זה של יזהר התירו לוחמי]...[  מעולם הערכים שלה ישראלית

מנסה ליצור עמם קשר ואינו , מעתה בודד ומנותק, הגיבור. ]...[ הערכיים, העולמות המהותיים

אל פעולה של הרס ואלימות ": חרבת חזעה"אל , יכול אלא לחור אל המקום שבו אבד קשר זה

 .(77, 5764גרץ )

 לקונפליקט 5736 הקולנועי של אירועי את הזכר כאשר הם קושריםחרמוני צודקים גרץ ו

המתח בין דמות היהודי החדש לדמות היהודי הישן מהווה ציר מרכזי  .לציונות האימננטי הגבריות

. (2655פלדשטיין )ח "במלחמת תש החדש היהודי של לידתוהמגוללים את , 5736בתיאור מלחמת 

והן  אינה עונה 23גבעה הן ב .הפלסטינית החורבה של הטעונה נוכחותה תא גם זה מאפיין מתח
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נקשרת החורבה לרגע הכינון של הזהות הגברית  רובה חוליותו מסע אלונקותהמאוחרים  בסרטים

ברוח תיאוריית הטראומה ובעקבות דבריהם של גרץ . ולמאבק בין זהויות גבריות מתחרות

כמסמנים חורבות הבתים הפלסטינים משמשות  על פיה קריאהוחרמוני ניתן להעלות על הדעת 

וכאות  -יהודי ישן מול יהודי חדש , אתית מול לאומית - שתי זהויות בין טראומטיפיצול  של אותו

 Gertz and)למזג ביניהן, "עוולההמבצע ", ציוני-הישראלי גברהחוסר היכולת של סמן את קין המ

Hermoni 2011, 48). את ההסטה במשמעותן של חורבות , ח הטראומהמנקודת המבט של שי

המסמנות בתורן , הפלסטיניות חורבותסרטים באמצעות הב נוכחת הנכבה)הבתים הפלסטינים 

, טראומטיייצוג של אירוע ל כאופייניתניתן לראות ( של גבריות ציונית קונפליקטואלידימוי 

  .(Gertz and Hermoni 2011, 36) "אירוע המסומן על ידי מסמנים אחרים"

יוסף ואחרים לסרטי , קריאה זו אינה רחוקה מן הפרשנויות שהציעו גרץ, כפי שראינו

חושפים "סרטים אלו , לטענתם. בפרטרובה חוליות ולמסע אלונקות הקולנוע הביקורתי בכלל ו

הנשלטים על ידי "מציגים גברים , (25, יוסף) "שבר עמוק בסובייקטיביות הגברית הישראלית

, 5774גרץ ) של החברה הישראלית" קורבנות העקידה"ומשמשים כ( שם)" היסטוריתהטראומה ה

להשלים  ,בשירותה של הביקורת, שיח הטראומה נענה לסרטים ומשמש, מבחינה זו. (266

טראומה של לוחמים  -" פנימית"ולהמשיג את ההשקפה לפיה המיליטריזם הציוני הוא סוגיה 

 . ישראלים

הפיכתה של החורבה  באמצעות נמחק מהלשאול  ארת ישוב מיטשל בעקבות, ואולם

 הממשות מהלך זה את משטח וכיצד ,העבריתגבריות קונפליקט פנימי בהפלסטינית למסמן של 

אכן מערער על הנרטיב רובה חוליות ו מסע אלונקות שמציעים הקולנועי השיח ?שלה ההיסטורית

חורבות הכפרים  הטענתאך ". חדשהיהודי ה"ועל העדפתו המובהקת לדמות  ההגמוניהציוני 

בשיח  למסמניםעקבות האסון והופכת אותם  בדרכה אתמנכסת  אלוהפלסטינים במשמעויות 

גירוש , משמשות כעקבה לכיבושאינן ו" נכבאיותם"ומהחורבות מופשטות מעברן  ,ככאלה. הציוני

 . ציוני-יהודי-לקונפליקט פנים עקבהאלא כ, והרס המרחב הפלסטיני בפלסטין

ובעקבות תפיסתם , לתפיסה המנחה את תיאוריית הטראומה לדברי רדסטוןניגוד ב

של  של המסמנים כהתפרקות" אחרות"הלא ביקשתי להבין את , הפרשנית של מיטשל ובארת

, של משמעות חדשה יהיהבנכ אלא, להתחקות אחריה ולשרטט אותה מחדש שישהמשמעות 

 כמתודה. עקבות הנכבהסמנטי של " טשטוש"ממלאת תפקיד היסטורי ואידיאולוגי הכולל ה

מנת  על ,עליו להתגבר, כקוד מורכב שיש לנוע דרכו טראומטי(פוסט)ה המצבפרשנית נתפס 
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העמדה  85.ומורחקת מודחקת, בלתי נגישה שהפכה היסטורית את משמעותה של טראומהלשחזר 

, לא לתאר אותהעל הרחקה זו א" להתגבר"אינה מבקשת , ובארת בעקבות מיטשל, שאני מאמצת

. את המנגנונים הטקסטואליים שמאפשרים אותה ואת המצב ההיסטורי והתרבותי המייצר אותה

 את למצוא, ההיסטורית של הטקסט הרפרנסיאליותלשחזר את  לא ניסיתי ,בניגוד לגרץ וחרמוני

 הדבר נראה כך לאש אף עלעוסק בנכבה אכן כי הטקסט  המודחקת ולהראות ההיסטוריה עקבות

 הרפרנסיאליותאחר האופן בו  להתחקותביקשתי , לעומתם .שלו "גלוי"הברובד או , ראשון בטבמ

 הייצוג בתהליך ממנה מנותקת, הנכבה של תוצאתה, החורבה כיצד - "אובדת"ההיסטורית 

 .ככזה והובן הובנה לא, בנכבה לעסוק היה שעשוי טקסט וכיצד הקולנועי

                                                           
85
, בגין מערך יחסי הכוח שהוא מבנה בין המבקר לטקסט ,בין השאר, "שיח הטראומה"רדסטון מבקרת את  

 בהשאלה)אלוגית בנית דיעל מערכת יחסים זו תעל אף שתיאוריית הפרשנות מכילה . דרך הסימן של הידע
דווקא בשם אופיים : הרי שהיא מעניקה לפרשן סמכות ויכולות ניכרות( עדותבעת מתן מאזין -יחסי עדמ

לבדו מוגדר המבקר , זיכרון המוגדר בלתי ידוע לסובייקט הטראומטיכ" עקבות חסרי העקבות"הלימינאלי של ה
 .(Radstone 2007)כמי שמסוגל להתחקות אחריהם 
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  סיכום

מתייחסים באורח , כסרטים אחרים בגל הביקורתי, חוליותרובה ו מסע אלונקותהסרטים 

מתנערים ממערך הדימויים שבנה  הם אינם. ההרואי-ביקורתי לאיקונוגרפיה של הקולנוע הלאומי

הגבריות הלאומית עודה מיוצגת : אך הם מהפכים את משמעותו וערכיותו, הקולנוע הלאומי

, מביט הסרט בדימוי זה ממרחק ביקורתי אלא שכעת, באמצעות סצנת כיבוש החורבה הפלסטינית

המנוגד לעמדה , החורבה מסמנת מיקום קורבני ופאסיבי. כבסמל לגבריות מיליטאנטית וכוחנית

ככזו היא מזוהה בסרטים אלו עם דמותו של היהודי . ההתקפית והאקטיבית של החייל הישראלי

  .החיובי וטבהק את כעת מייצג הביקורתי המשמעות חילוףאשר במסגרת , "ישן"ה

הנקשרת לתמה , חדשה וביקורתית" תאיקונוגרפיה חורבתי"בסרטים אלו מסתמנת 

הפונקציה הדכאנית וההרסנית של הזהות הגברית , קרי, הקולנוע הביקורתי רכזית לסרטימ

של החורבות הפלסטיניות מתנסחת מתוך עמדה  שהאיקונוגרפיהאף  על, אולם. ישראליתה

למסך את ההיסטוריה של החורבה  עדיין משמשתהיא , הציוני ליטריזםולמיביקורתית ללאומיות 

הרס הקיום הפלסטיני  -לקונפליקט הגבריות הפנים ציוני  מחוץואת מה שנמצא , וההחרבה

את הפרדיגמה של  ,תוך היפוך, ממשיך 76-של שנות ההקולנוע החדש , מבחינה זו. והדחקתו

יהודי חסר השלכות פנים  כענייןהציוני  יקטהפרואת  הבנייתוב, הקולנוע הלאומי ההרואי

  .היסטוריות

; מיסוכה של הנכבה באמצעות ניכוס החורבה הפלסטיניתע על יהצבל בחיבור זה ביקשתי

לקשור בין קונפליקט ו ,בסרטים אלו האל מסורת הקריא החורבות את ההיסטוריה של להחזיר

 הכיבושהשבעים ַלהיסטוריה של הגבריות הישראלי המיוצר בקולנוע הישראלי בשלהי שנות 

  .מסמניושמייצרת את  והגירוש

 הישראלי הקולנוע עברו חוליות רובה של מקרנתו מאז שחלפו העשורים בשלושת

 ביתו מחילות ובעיקר, האחרון מהעשור סרטים מספר. רבים שינויים ככלל הישראלית והתרבות

 הגלותי היהודי בין - הציונית הגבריות של המכונן הניגוד לבין הנכבה בין הזיקה כי מרמזים, אבי

, נוסף במחקר צורך יש. הישראלי הקולנוע של לאיקונוגרפיה רלוונטית עודנה - הלוחם לצבר

 זו זיקה של תפקידה על לעמוד מנת על, מעמיק באופן אלו בעשורים הישראלי הקולנוע את שיבחן

 .  השבעים שנות בסוף הישראלי בקולנוע מתפקידה אותו והמבדיל המאחד ועל
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 מבט במראה -אפילוג 

בביתם של סבא וסבתא שלי ניצבת מראה גדולה שנבזזה מביתה של משפחה פלסטינית 

תושבי ". מבצע ברק"במסגרת , כבשה חטיבת גבעתי את הכפר 5736באפריל . מן הכפר זרנוגה

ו בשיתוף אך לא התקבלו שם כיוון שהואשמ, נמלטו אל יבנה, כפי שמספר בני מוריס, זרנוגה

הסמוך , הם חזרו לבתיהם כדי לצפות בתושבי רחובות וכפר גבתון. פעולה עם הכוחות הציונים

כיוון שלחם , לא נכח באותה ביזה, שנים 57-שהיה אז בן פחות מ, סבי. בוזזים את בתיהם, לזרנוגה

. יותרשהעניק לו אותה מספר שנים מאוחר , ה הגיעה לידיו של אביואך המרַא. באותה עת בנגב

המראה אינה מוסתרת אלא . בין פרטי אומנות וחפצי נוי אחרים, כיום היא מוצבת בסלון הבית

 . קיר שנבנה במיוחד עבורהעל בולטת בנוכחותה המרשימה 

, י הבית ואורחיו מביטים בהכל בנ. נהגתי להתבונן בה, כילדה, במשך שנים רבות

את , הם אינם רואים בה את גניבתה .לא מכירים בה כשלל מלחמההם אך , ומתרשמים ממנה

את הפיכתם של בעליה למי שניתן לקחת את רכושו , הפקעתה מידי המשפחה שהחזיקה בה

 השאלה שהביאה אותי למחקר זה הייתה כיצד יכולה הנכבה להיות מוסתרת. ולהרוס את ביתו

מה מאפשר  ?וןמוצבת לראווה במרכז הסל -ל כך כאשר היא גלויה כ (כפי שנהוג לחשוב, "טאבו")

 ?לדעת ולא לדעת ?ולא לראות אותה, להביט בה, למשפחתי לחיות עם המראה הזאת

בקריאה לחברה  "החטא הקדמון של הקולנוע הישראלי" מאמרואילן זיו מסיים את 

בניית התיישבות , לא באמצעות הפגזת כפרי פליטים, שתבטא את עצמאותה המדינית"הישראלית 

לעמוד מול , אלא על ידי יכולתה להתבונן במראה -וי אומה אחרת על אדמה מוחרמת או בדיכ

דברים אלו מדגישים את הדימוי הדומיננטי לכל . (20, 5777 זיו) "עצמה וליצור מגע עם עצם קיומה

המשקפת  (כתב העת בו פורסם המאמר לראשונהכשם )ה הרואה בקולנוע מרַא, אורכו של המאמר

כזו שמשתקפת בה , וע הישראלי להיות מראה מהיימנהזיו קורא לקולנ .את החברה לעצמה

 . ולא דמות מושטחת ומטושטשת שלה, כפי שהיאהמציאות החברתית והפוליטית 

 מערכת מטעם המאמר בגוף פורסמה אשר, זיו של למאמרו לבנון יעוד של תגובתו

 מאמרו .עצמו זיו כלפי ביקורתי באופן אותו מפנה אך, המראה דימוי את מאמצת, "קולנוע"

 כתזה( פלסטינית-פרו) צדדית וחד דוגמטית, מוכרת פוליטית אידיאולוגיה בהצגת מואשם

אשר פרסם את מאמרו של זיו , "מראה" העת שכתב תקוותו את מביע לבנון. קולנועית אומנותית

, שם) התיכון המזרח של ולפוליטיקה לאומנות שהציב" העקום הראי את לתקן" ינסה ,לראשונה

21.)  
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משתמשים במטפוריקה אך שניהם , אומנם חלוקים בעמדותיהם הפוליטיותולבנון  זיו

שהם מזהים  ,בעיניהם, המוכרת של טשטוש ועיוות בכדי לתאר את ההתעלמות האידאולוגית

. של המציאות" מדוייקת"וההדחקה וההסתרה מנוגדות להצגה מהיימנה , בשפתם. וקובלים עליה

, המנגידה בין הסתרה לגילוי לתפיסה שותפים הם, ביניהםוגית האידיאול המחלוקתעל אף , כלומר

, (המהימנה, הישרה)פיגורה של המראה המגולם באמצעות ה ריאליזםובין ייצוג מעוות ומסלף ל

, אובסקורה הקאמרה של המהפכת עדשהכמו . כארטיקפט מכונן של השדה הסמנטי של הראייה

 - "ניטראלית" ראיהקרה פרדיגמטי של משמשת הפיגורה של המראה בידי כותבים אלו כמ

 .אובייקטיבית ונטולת פניות

כפי שכותב מיטשל בעקבות מארקס בדברים שהובאו בהרחבה בפרק הראשון של , ואולם

 מכאניזםאלא , אידיאולוגי" לכלוך"המוסתר על ידי " אובייקטיבי" אינה מישור הראייה, עבודה זו

זוהי לטענתו הסיבה  .אידיאולוגיות רגישויות ידי על -ו במהות -ומכונן  היסטורית להשתנות הנתון

. האידיאולוגיה של פעולתה לתיאורמשתמש בעקביות בפיגורות מתחום הראייה  מארקסש

ומהווה מטבעה שדה מאבק , מכוננת על ידה, בהיסטוריה" שרויה", לפי תפיסה זו, הראייה

ות אשר מיטשל מתייחס אליה הסטת המשמע. זכרונות ומיתוסים נבדלים ומתחרים, לתפיסות

יכולים להיות , ן לפי בארת את הדימוי המיתיהמאפיי" עיוות"כמו גם ה, בעקבות מארקס

התחקות אחר הפונקציה , קרי, אקטואליזציה פוליטית של הדימוייםרק באמצעות " מתוקנים"

 . ההיסטורית והפוליטית אשר הם משרתים

אם אין זו בהכרח חזרה לפרדיגמה ה? אם כך, "תיקונם"אך מה היא המשמעות של 

תהייה זו מתממשת בהקשר הנוכחי ? "אמיתית"המנגידה ראייה לקויה לראייה , הריאליסטית

שהצבעתי על חוסר )מותרת העמדה במה . כתיבה כולוכספק אשר ליווה אותי לאורך תהליך ה

מעשה ידי , שריד לקיום פלסטיני -רואה בחורבה הפלסטינית עקבה של הנכבה אשר  (מימושה

ראייתה של מ -נהרס ונוכס מתוקף הריבונות ישראלית ובשם המפעל הציוני , אשר נכבש, אדם

האם ? של היהודי החדש מתוך היהודי הישן במלחמה( הכושלת, המוצלחת)לידתו החורבה כאתר 

תי המעגן ומתקף קריאה שהיא אלגורית כעוגן מטריאלי ואֶ  אינו משמש אותי "היסטוריה"מושג ה

 ? מישמּוע של החורבה במסגרת שדה המשמעות של קונפליקט הגבריות היהודיאשר חות מלא פ

של החורבה במסגרת ההיסטוריה של הלא ממומש  ּהמשמועהצבעה על אני סבורה כי ל

 ונקציההנוגעות לפ, החרבת ונישול הקהילות הפלסטיניות בישראל קיימות שתי הצדקות עיקריות

אלא , התופעה אשר בחנתי בעבודה זו אינה עומדת בפני עצמה ,ראשית. התשל ראייההיסטורית 

דחיקתם . שהממצאים אודותיו הולכים ומצטברים, היא חלק ממערך תרבותי רחב ואפקטיבי
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הסמלית של הכפרים הפלסטינים מהשיח הישראלי היא מגמה יסודית ומעצבת בתרבות 

-כוסן לשדה המשמעות היהודיניוהניתוק הסמנטי בין החורבות להקשרן הפלסטיני . הישראלית

בתים ורכוש , מעודדים ומאפשרים את ניכוסן של קרקעות, נמצאים בזיקה עמוקה ישראלי

זיכרון זה וראייה זו . בבעלות המדינה או בבעלות פרטית, "ידיים יהודיות"פלסטינים והעברתם ל

 .ואשר הם מאפשרים, הם רלוונטיים להבנת השימוש הפוליטי שנעשה בהם

ים הפלסטינים לם אנשים אשר מתיחסים לחורבות המבניים היום בישראל ובעוח, שנית

כאל , רובה חוליותו מסע אלונקותלאלו ששמשו בהפקת הסרטים  בהן, שנחרבו ושנותרו בישראל

פלסטינים וצאצאיהם זוכרים ומזכירים את חייהם שקדמו העקורים הרבים מן הפליטים ו. ביתם

 הישראלית התרבות. הם ומניחים אותם בבסיס זהותםמייחלים לשוב למקומותי, לנכבה

ניכסה באופנים שונים את החורבות הפלסטיניות ואף הציבה אותה בבסיס קיומה אשר , ההגמונית

הופכת את  - ועוד, כאתר קרבות גיבורים, כשריד לקיום יהודי קדום, כאתר ארכאולוגי -וזהותה 

, אי לכך, נתפסרצונם לחזור  .משמעותטענתם של הפלסטינים להיותם תושבי הארץ לחסרת 

הקוראת ביחס לשיבת תהה מה שתהה עמדתה של . תוקפנית ומאיימת, כדרישה חסרת בסיס

ואף יותר , ההכרה בקיומה של ראייה זו, הפליטים או מעמדן של חורבות הקהילות הפלסטניות

המציאות חיוניות להבנת אחת מסוגיות היסוד של , הכרת אופני מחיקתה ושלילתה, מכך

 . הפוליטית בישראל

הניתוח שהצגתי כאן הוא נסיון להפנות את תשומת הלב לפרט יחיד במערך תרבותי רחב 

אני מקווה שעבודה זו תתרום להרחבת . על האופנים השונים בהם הוא מיוצר ומשועתק, זה

. לופלסטיני ופנים ישראלי בנושאים א-דיון ישראליהסדק בחומה התרבותית החוסמת אפשרות ל

ההתחקות אחר ניכוסה של החורבה לסמנטיקה פנים יהודית בקולנוע הביקורתי של סוף שנות 

המביטים . של המראה בבית סבי וסבתי" שקופה"סייעה לי להבין את נוכחותה האמנם השבעים 

רואים  כיוון שהם אינם, אינם נרתעים ממנה או חשים צורך להסתיר ולהחביא אותהבמראה זו 

 . אלא את עצמם ,בה את הנכבה

כי בעודי לוקחת לעצמי את החרות להסב את המראה , ולזכור, וגם כאן עלי לעצור

 -היותה רכוש גנוב , והשכחת, אני מסתכנת בשכחת, להכחשה התרבותית הישראליתלמטאפורה 

בידי בני  מוחזקאשר , מעשה ידי אדם שאיני יודעת את שמו, רכושם של בני אדם שאיני מכירה

 . אשר יכלו לקחתו ומעולם לא נדרשו להחזירו, יקרים ליים לי והמוכראדם 
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