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ביה“ס לקולנוע וטלוויזיה ע“ש סטיב טיש
הפקולטה לאמנויות ע“ש יולנדה ודוד כץ

אוניברסיטת תל אביב

ביה״ס לקולנוע וטלוויזיה ע״ש סטיב טיש
הפקולטה לאמנויות ע״ש יולנדה ודוד כץ

עם עובדאוניברסיטת תל אביב

סדרת טיש לקולנוע וטלוויזיה
עומק שדה

הפצע מתנת המלחמה
שדות הקרב בקולנוע הישראלי

ג׳אד נאמן
סרטי צבא ומלחמה מבעיתים ומרתקים צופים וקנו מעמד רב-חשיבות בקולנוע ובתרבות 
הצלקת  אל  הפצוע,  הלוחם  גוף  אל  למסע  יוצאים  הקוראים  הספר  בפרקי  הישראליים. 

הנפשית ואל הטראומה הקולקטיבית של המלחמה דרך הקולנוע.

הפציעה בשדה הקרב הייתה מאז ומעולם מופע של אימה, מחזה מבעית המעורר רתיעה 
אך גם משיכה. סצנות קרב בקולנוע נענות לתשוקה אפלה של בני אדם להתבונן מקרוב 
בפצע. ועם זאת, מופע הלוחם הפצוע מערער את האמונה הרווחת כי המעטפת החיצונית 
של גוף האדם מסוגלת לשרוד כל מכה שניחתת עליו מבחוץ. זאת ועוד, הצלקת הנותרת 

בגוף יוצרת מחוות זיכרון וקרע בתודעה בין מה שקדם לפציעה ובין מה שיהיה אחריה.
 

באמצעות מגוון כלים כמו מחקרי המיתוס הקדום, ביקורת הכתיבה ההיסטורית והפולמוס 
ג'אד נאמן את סרטי הצבא והמלחמה. לדימוי  ימינו בתופעת הפוסט-טראומה בוחן  בן 
האישה בהבניית זהות הלוחם הוא מייחס תפקיד מרכזי בהבנת סרטי המלחמה הישראליים. 
אלברט איינשטיין, שתהייתו על המלחמה מכוונת גם את כתיבתו של נאמן, שאל "כיצד 
לנבכי  בירידה  עצמם".  חייהם  הקרבת  כדי  עד  פראית  התלהבות  בגברים  לעורר  ייתכן 
הפסיכוזה הקולקטיבית הנקראת מלחמה ובגילוייה בקולנוע הישראלי מנסה המחבר לתת 

מענה לשאלה רבת-שנים זו. 

פרופסור ג'אד נאמן הוא יוצר סרטים וחוקר קולנוע, ממייסדי החוג לקולנוע וטלוויזיה 
רפואה  לימודי  סיים  הוא   .2009 לקולנוע  ישראל  פרס  וחתן  אביב,  תל  באוניברסיטת 
בששת  שנלחם  הצנחנים  בגדוד  כרופא  ובתפקידו  בירושלים,  העברית  באוניברסיטה 

הימים באום כתף הוענק לו עיטור המופת.

מרד   ,)1977( אלונקות  מסע   ,)1970( השמלה  כמו  מוערכים  סרטים  הישגיו  ברשימת 
נוזהת  וערבית  עברית  דובר  עלילתי  וסרט   )1989( האתמול  רחובות   ,)1982( הימאים 
אל-פואד )2007(. סרטי העלילה והתעודה שלו נוגעים בסוגיות של הסכסוך הישראלי–
פלסטיני והלחימה בשדה הקרב, והם משלבים את רשמיו וניסיונו כלוחם, רופא, במאי 

וחוקר קולנוע. 

צילום העטיפה מתוך הסרט לא שם זין )שמואל אימברמן, 1987(  |  עיצוב העטיפה: יהודה דרי
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