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 לכן, אל תלכי למלחמה: 
על הסרט כיפור של עמוס גיתאי

אורלי לובין

ןחד הדרבום שרגיים הלןשם סבטל שי הרמןו עמלס גותןו כיפור )2000( רחלסב רוקלבתולת 
הלן הסופלב: זה שושנל לזה שןוננל.1 הסופלב שושנל וצלק רתרנות שי התחיה, ןמצע לסלף 
הממלסגבום רמעשה ןהרה טרלי רצרע שממנל ולצן הגורלב ימיחמה לןיול הלן חלזב ממנה, 
כשרןמצע רליטת סצנה שי נוסולא יחוילץ פצלע משדה קבר רלצו שצרעוה מזכובום ןת צרעו 
סצנת המוא הפלתחת.2 הסופלב נפתח רהצטבפלת הגורלב לחרבל יצללת שי וחודת חוילץ מלטסת 

תלדתו נתלנה יןלבו ש. כהא לישנו הקלבןום/לת הןנלנומוום/לת עי העבלת חשלרלת שסוועל יו   *
יתקא, ידווק לישפב ןת המןמב. תלדה ידונה הלברוץ עי עבוכה ולצןת דלפא רדולק לרןחבולת 

גם יתכנום, לתלדה מולחדת ינוב קדם עי תבלמתל הבחרה )להנדורה(, הא רודע להא רמחשרה. 
כיפור, רומלו: עמלס גותןו, ושבןי־צבפת 2000, 118 דקלת.  .1

http://www.ynet.co.il/ הזןת?",  המיחמה  מו  שי  "'כופלב':  גבוא,  דבלב  ימשי,  בןל,   .2
 Florence Jacobowitz, “Amos לכא  ,2000 רןלקטלרב   8  ,articles/0,7340,L-164008,00.html
כי  כמעט   .Gitai’s Kippur”, CineAction, 54, 2001 (ProQuest Direct Complete), p. 61
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למסתוום רחוסלי וכלית הפעליה שי הצללת רעת שהמסלק שהם טסום רל נפגע. הסופלב ה"סגלב" 
הזה ןוננל רוקלבתו, גבסה הרוקלבת עי הסבט, רעוקב רגיי הסופלב שןוננל: סופלבה שי מיחמת 
73' כןובלע הוסטלבו שהתקוום רהקשב פליוטו מסלום להתבחש רתנןום מסלומום.3 למכוללא 
שהתנןום המסלומום )ימשי "ההפתעה"( לההקשב הפליוטו מלפועום רמפלבש רסבט התועלדו 
שי גותןו זכרונות מלחמה )1994(,4 המתןב ןת הןובלעום שהלן־עצמל ערב רמהיכה, שהם 
גם עמלד הִשדבה שי הסבט העיויתו שנעשה כשש שנום ןחבול, הועדבם נתפס כהומנעלת 
מנקוטת עמדה רוקלבתות רשןית המיחמה. רמויום ןחבלת, ןוא סופלב הוסטלבו, ןליו ןפויל 
"ןוא נבטור",5 להסופלבום הממסגבום שןפשב ישחזב — זה שי הוצוןה מהעלים המונו להחזבה 
ןיול, לזה שי הוצוןה ימרצעו הצית נפגעום — בק מריוטום ןת הועדבל שי סופלב־עי שוןבגא 
ןלתם רתלך מסגבת הנלשןת משמעלת בחרה ולתב מזל שי הסופלב המקלמו שי הצללת הןחד 
לשי כי ןחת מהדמלולת. זהל סבט מיחמה יין עיויה העלטפת ןת מלבןלת הקבר, יין דבמה 

ןל מילדבמה, יין סופלב בלמנטו לןף יין הבלןולת.
רןנילגוה פשלטה לשקלפה ןפשב ילמב שהסבט רכיילתל הלן ןוילסטבצוה שי המיחמה 
הזןת, שהוותה, כפו שןלמבום/לת שלר לשלר כי המעלברום/לת רהפקה, "ריגא ןחד גדלי".6 
ןרי קשה יכנלת עמדה זל "חשופה", לעלד פחלת מכך נותא יכנלתה "רוקלבת". רנוגלד יסבטום 

רוקלבת לכי מןמב עי הסבט מזכובום ןת ִהדהלד הצרעום הזה לכמעט כלים מצרועום עי סצנלת 
ההתעיסלת הממסגבלת כפגם רסבט )טענה זל עליה יעתום גם ררוקלבלת המשרחלת ןת הסבט, 
המצוונלת ןלתא כפגם הוחודו רל, ןל, ימצעב, הרליט(; גותןו ענה עי כך ש"ההוקבעלת הריתו 
מןלד"  חשלרה   — רל  שהוונל  מנלמנם,  הקצת  הבגלע,  הנונלח,  מהמצר  הזןת  להןיומה  צפלוה 
)ןובמה קיווא, עמוס גיתאי: קולנוע, פוליטיקה, אסתטיקה, הקורלץ המןלחד, תי־ןרור 2003, 

עמ' 325(. 
"כיפור ןונל סבט מיחמה. מו שוחפש שם ןת מיחמת 73' ין ומצן ןלתה שם. גם רסבט עצמל,   .3
מיחמת ולם־הכופלבום נלתבת החללוה הפבטות שי הרמןו, לןוא יה רוטלו רעיויה. גותןו נמנע 
מהתווחסלת ימיחמה הכליית, מדולא רסורלתוה לרהשיכלתוה המלסבולת שי המיחמה, לןפויל 
מסופלב קלבלתוה שי המיחמה הנלבןה ההון. ]...[ ןוא טנקום שבלפום, להסלבום, שכמעט לכרשל 
ןת במת־הגליא רןלתם הומום, כיי ןונם נבןום שם" )גבוא, שם(. פבד קמפב, יעלמת זןת, טלעא 
 Fred שרשי הועדב מודע עי המיחמה המסלומת, הסבט הלן ןמובה עי כי מיחמה שהון, לבןל
Camper, “In Chaos, Truth: Kippur. A Must See”, Chicago Reader, January 5, 2001, לכא 

 Reader Web site
זכרונות מלחמה, רומלו: עמלס גותןו, ושבןי־צבפת 1994, 62 דקלת.   .4

גבוא ימשי טלעא כו "הסבט כליל הלן נטלי עיויה" )גבוא, "'כופלב': שי מו המיחמה הזןת?",   .5
יעוי העבה 2(, לידרבו וקוב ןיקבור, רסבט ןוא "התפתחלת עיויתות. ]...[ מכןא ]מןמצע הסבט[, 
)וקוב  ןוא כמעט שתו סצונלת שחורלבא דללקן רסדב שרל הא מלפועלת הלן מחלוור המצוןלת" 
ןיקבור, "מחדי ולם כופלב", תל אביב, קלינלע, 13 רןלקטלרב 2000, עמ' 99(. מןמב רוקלבת 
רוראייטי מחרב רוא שנו ןיה: "רדולק כפו שהלן נמנע מיספב נבטור קלנרנצולניו, הלן גם ןונל 
מספק יצלפה ]...[ כי מודע עי הפליוטוקה שי המצר, עי הסורלת יהתקפה ןל עי תלצןלתוה" 

 .)David Stratton, “Review: Kippur”, Variety, May 23, 2000(
"עי  מללתב  שהסבט  כך  עי  הסבט.  שי  הדו.לו.דו  ימהדלבת  המצלבף  הקיעום"  "מןחלבו  בןל   .6
וושמע:  "לקלי דממה דקה  ועד רובא,  'קיןסו' יטלרת הכןלס שי המיחמה" בןל גם  נןבןטור 

מיחמת ולם כופלב רספבלת לרקלינלע", דעות, 17, 2003, עמ' 46–47.
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עי מיחמת 73' שהלפקל עד 7,1994 השנה שרה רוום גותןו ןת סבטל התועלדו עי חללולתול 
רמיחמה להשנה שרה החי יערד ןת סופלבל יסבט עיויתו, כיפור ןונל עלסק רתלצןלת הודלעלת 
שי המיחמה. רמבכזם שי ןלתם סבטום עלמדום הנפויה רשרו, לעדת החקובה, ההים הצורלבו 
להתלדעתו לרעוקב הים הקבר לחלסב הוכלית יחזלב יחוו שגבה — הא חלסב הוכלית שי פגלעו 
ההים להא חלסב הוכלית שי הילחמום המלןשמום ןל מבגושום ןשמום, שי העלבף לשי ושבןי 
רכיילתה — לןויל כיפור עלסק ר"תלצןה" שי היחומה רמלרא זה שפצלעום הם "תלצןה שי 
יחומה",8 לןונל נלגע כיי רתלצןלת הפליוטולת להכייולת שי המיחמה המסלומת הזןת ןל 
רהשיכלת ההשתתפלת רה עי הדמלולת לעי הגורלב, החלזב רסולם הסבט יןלתה מוטה עצמה 

שממנה וצן.

"סיפור" ה"עלילה"

הסבט כיפור נפתח רתמלנה שי גורלב הסבט )יובלא ירל( ההליך רבחלר עובלנו שלמם לבוק 
כמעט יחילטוא, כנבןה רדבלם תי־ןרור ןל רןזלב דלמה יל. הגורלב הליך יקבןת המצימה, 
"עלרב" ןלתה, מלפוע רבחלר מומוא יה להליך יכוללנה ןך ין מליה, לןחב כך ממשוך להליך 
ממנה להיןה, גרל ןיוה. רסצנה הרןה, שןלבכה כשש דקלת, הלן מתעיס עם ןושה צעובה 
)יוןת גיוק( עי סדוא ירא שהליך למלכתם רצרעום שודו שנו הןלהרום מלבחלת זה עי גלפה 
שי זל לזל עי גלפל שי זה — תחויה הצרעום רלהקום למלרחנום, ןדלם, ובלק, כחלי, שחלב, ירא, 
ןך ככי שהם מתעבררום זה רזה הם מתמזגום יצרע ןחד, חלם־ובלק. המצימה ממלקמת רדולק 
מעי יזלג: זלהו ןחת הפעמום הרלדדלת רסבט )שןחת מהא תלפוע רסצנה כמעט זהה המסוומת 
ןת הסבט( שרהא המצימה חלבגת מ"גלרה העונוום" שי הדמלולת המצלימלת ל"בלןה" ןלתא 
מימעיה.9 הגורלב, רמעוא התבסה, מבום ןת עונול רעבך רןמצע הסצנה לנלעץ ןלתא רמצימה 
המתרלננת רל, לןז שר לעלצם ןלתא. רסלפל שי דרב המצימה "סלגבת" עי הדמלולת רתקבור 

)close up( כה מהלדק )ECU( עד שןו ןפשב יהרחוא רפבטום רתלך ריוי הצרע. 
נקלדה שממנה  הסצנה הרןה חלזבת רחותלך חד יבחלר הבוק. דלמה שהמצימה ממלקמת ּרַ
צלים השלט הבןשלא, ןך הפעם הגורלב בץ ממנה להיןה, ןי המקלם שממנל הגוע רפתוחת 
הסבט. הבחלר כרב ןונל בוק, לגם ין יגמבו שקט; גם התמלנה לגם הקלילת ןוקלנוום יקלנרנצוות 
הווצלג שי "מיחמת ולם הכופלבום", שכרב התקרעה רתברלת — ןזעקה, שנו ג'ופום צרןוום 

תוןלב הסבטום, התווחסלתם  נשענום עי   '73 הדרבום הרןום עי הסבטום שעלסקום רמיחמת   .7
ימיחמת 73' לרוקלבת עי התווחסלת זל ןצי מןוב שנוצב, הקולנוע הישראלי: כל העובדות / כל 

העלילות / כל הבמאים / וגם ביקורות, כנבת, תי־ןרור 1994.
עלסקום  הןיה  "הןנשום  החוילץ:  וחודת  ןנשו  שי  מעשוהם  עי  גותןו  שי  מדרבול  עליה  כך   .8
רעוקב רחוילץ, כילמב — הם ןלספום ןת התלצןלת שי המיחמה" )רתלך ןובמה קיווא, עמוס 

גיתאי, יעוי העבה 2, עמ' 343(.
בשיחה עם אירמה קליין סיפר גיתאי על החלטתו הנחרצת, לפיה "המצלמה תשמור מההתחלה   .9
ועד הסוף על גובה העין של החייל ולא תתפתה אף פעם לפעולות תיאוריות נוספות" )שם, עמ' 

327, וראו גם עמ' 328, 332(. עוד על כך ראו להלן, עמ' 112-110 והערה 49.
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דלהבום רבחלר הבוק לקלילת שי תחנת בדול המשדבת ִססמןלת גולס. ןלת פתוחת השודלבום 
שי גיו צה"י מסמא "צה"י", "פתוחה" )שי המיחמה( ל"גולס", שכא מעבך הגולס הלפעי דבך 
הבדול שהחי ישדב יפתע, רןמצע דממת השודלב שי ולם הכופלבום. ין רבלב ןם הגורלב 
שמע ןת ִססמת הגולס שי הוחודה שיל, ליכא הלן בץ, ןל ין; כך ןל כך, הלן ןלסף רפוןט 
124 הושנה שיל ןת חרבל יוחודה בלסל )תלמב בלסל(,10 לרוחד הם נלסעום יצפלא, יחפש ןת 
הוחודה שיהם. חוילפו הדרבום רונוהם רעת הנסועה מסתכמום רהעבה שי הגורלב, שכעת 
מתרבב יצלפה ששמל לונבלור,11 המטבומה ןת השוח שי ןחבו המיחמה, להון ןליו ההתווחסלת 
הוחודה ירוקלבת שתעיה ןז: "נבןה יו שגלידה לדווא קצת מזיזיום רהם ]רעברום[. מסתרב 
שהם ולתב חכמום ממה שחלשרום. חשרת שהם ופתועל ןלתנל רולם כופלב? ןף ןחד ין חשר 
עי זה", הנענות רתשלרה מתיהמת שי בלסל: "שמע, לונבלור, זןת מיחמה, מיחמה ןמותות. 
להפעם הון שינל לןנחנל רגוי הנכלא, לונבלור!", לכא רהמיצה שי לונבלור יבלסל יקבלן ןת 
ספבל שי הברבט מבקלזה האדם החד־ממדי כדו יהרוא ןת מלבןלת תברלת הצבוכה, שרהם 

הלן מתבץ ןת דרקלתל רמכלנותל הושנה.12 
רהגועם יצפלא נתקיום לונבלור לבלסל רטלב עלמד שי כיו בכר ןזבחוום לצרןוום לחליפום 
עי פנול כןויל הוה מסילי מכשליום, ןלים כןשב הם ממשוכום היןה הם נתקיום רכלח צה"י 
הנסלג מפנו הסלבום המתקדמום, למסליקום מא המקלם. בק כעת, קבלר יעשבום דקלת מתחוית 
הסבט, מבצונום פנוהם שי השנוום, בלסל ןפויל נבןה מרלהי. הם מנסום שלר לשלר יהרוא 
"מה קלבה", ןך הקצוא המפקד עי הנסוגה )ג'ליוןנל מב( מלבה ילונבלור "תעשה פבסה לתעלף 
מכןא. הסלבום רדבך. ]...[ תסתלם ןת הפה לתסתלרר ]...[ תעיל ימטליה. תעיל ימטליה. תעשל 
פבסה לתעלפל כרב!". השנוום מגועום ימשבד בוק לשקט )"מלזב השקט הזה ]...[ חשרתו שוש 
מיחמה", ןלמב בלסל. "ןוא וחודה. ןוא חמ"י. ןוא ש"ג"( לשלקיום ןת הןפשבלולת העלמדלת 
יפנוהם. לונבלור מעיה רוא הותב ןת ההצעה יחרלב יחוי הןללוב: "טנקום זה ין יענווא. ןרי 
חוי ןללוב הם תמוד נבןום יו ןוכשהל מןלבגנום. רלן נצטבף יוחודת חוילץ שי חוי ןללוב", 
ןך ההצעה נהדפת כיןחב וד: "ין נבןה יו. ככה נשקוף עי המיחמה מימעיה", עלנה בלסל. 
שלר הם נתקיום רקצוא שפוקד עי הנסוגה; הפעם הלן מנסה יצבף ןלתם יוחודה שיל, ןך 
השנוום נבתעום מהתיהמלתל ההבסנות )"חכל, חכל, ןנחנל נבןה יעברום המטלמטמום הןיה. 
כןויל שכי המיחמלת ין הספוקל יהם, ןה? ןנו ןלמב יכם, וידום, ןנחנל תלך ולמוום רדמשק. 
ןנו ןקבע יהם ןת התחת"(, מסתיקום עם הצולד שקוריל לנלסעום יחפש ןת וחודתם, סוובת 
ןגלז. מןלחב ולתב ופגשל רל יןחב שחוויול נהבגל להלן מתבלצץ כמטלבף לדלבש יהצוי ןלתם. 
חווי מוילןום מרלגב מהם )ןלבו בא קיןלזנב( מעוב ןלתם משנת היויה רמכלנות שהחנל 
רצד הדבך למרקש שוסועל ןלתל יבמת דלד מןחב שמכלנותל התקיקיה לעיול יהגוע ישם 
כדו יהצטבף כבלפן יוחודת חוילץ שי חוי הןללוב. ה"טבמפ" הזה מכבוע ןת מקלמם־שיהם 

כמעט כי הדמלולת רסבט נקבןלת רשם השחקנום המגימום ןלתא.   .10
לונבלור הלן שם המשפחה המקלבו שי גותןו יפנו שןרול שונה ןלתל.  .11

המכלנות הושנה, פוןט 124, משמשת כמעוא "הטבמה סונמטות" שי מה שעתוד ירלן, לכשבלסל   .12
יקחת  צבוכום  "הוונל  רחולך:  עלנה  לונבלור  שיו",  הןלפנלע  ןת  יקחת  צבוכום  ש"הוונל  מעוב 
היוקלפטב". הטבמה דלמה וש רתמלנת הבכר הוחוד העלרב מלים רכרוש הבוק יחילטוא יפנו 

שהם מגועום יןתב הנסוגה רצפלא: ןמרלינס. 



ןלביו ילרוא   99

רקברלת — הם מסועום ןלתל ימחנה דלד למחיוטום יהצטבף יוחודת החוילץ המלטסת. כך, 
המןמץ ישילט רמיחמה "שינל", כפו שקלבן יה בלסל — יהגוע יוחודה "שינל", יסבר "יבלץ 
כמל שפנום ןחבו ןחד שרטלח שנגוע ידמשק תלך ולמוום", יפסלי ןפשבלת שי הצטבפלת 
ישבולא לישקלי ןך יפסלי גם ןת הןפשבלת יחרלב יוחודת חוילץ שי חוי הןללוב — קלבס 
תחתול כשהם מגועום רדולק ימקלם שידעת בלסל הכו פחלת כדןו יהם יהולת רל, שכא שם, 
רמקלם יחללת ןת המיחמה "שינל", הם ושקופל "עי המיחמה מימעיה". ןלים גם נותלח זה 
שי המצר קלבס כיוי כשמסתרב שין בק שןונם "משקופום מימעיה" ןין הם ןף נלגעום 

רמיחמה רמל ודוהם. 
צללת החוילץ, המלנה טווס )ולבם חטר(, טווס משנה, מכלנןו מלטס, בלפן לשילשה 
ילחמום — לונבלור, בלסל לחווי נלסף, גדסו )גון ןמוב( — ולצן רמהיך הסבט יןברע גוחלת 
יחוילץ פצלעום רבמת הגליא.13 רמבכזות שרהא מרלססום ןנשו הצללת רשדה רלצו רנוסולא 
יחיץ פצלע למסברום ינטלש ןלתל, לןחב כך יהשיום עם מלתל, לרסלפל שי דרב הם נלתבום 
ירדם רשדה, רגשם, יןחב שהמסלק עלזר ןת המקלם ריעדוהם. רגוחה הןחבלנה הם חלדבום 
ימבחר הןללובו שי סלבוה כדו יחיץ טווס שמטלסל נפי שם, ןרי המסלק שיהם נפגע למתבסק, 
להם מחליצום למפלנום ירות חליום. לונבלור, שכמעט ין נפצע, נכנס ימכלנותל לנלסע ירות 
חרבתל, שם הלן מלצן ןלתה רחדב מלןב לירא, ולשרת קפלןה עי מוטה ירנה בחרה רמעוא 
תנלחת מדוטצוה לגרה יכנוסה, רעלד המצימה מרוטה רה לבלןה דבך זכלכות ענקות גם ןת 
מה שמןחלבוה, ןת המכלנות המגועה לןת לונבלור ולצן ממנה, נכנס יחדב — לחלזב יהתעיסלת 

רתלך נחיו הצרע.

"שיחות" ו"גיחות", "סיפורים" ומרחב

עיוית הסבט מרלססת רעוקב עי הגוחלת יחוילץ הפצלעום לעי השוחלת רבגעו המנלחה 
רעבר, יפנו השונה, שרעצם כמעט ןו ןפשב יקבלן יהא "שוחלת". רשוחה הבןשלנה, קיןלזנב, 
הבלפן המלטס, לחטר, הטווס, מדרבום עי מיחמת 67' — קיןלזנב הוה ןז ררות חליום רריגוה, 
לרמיחמה הנלכחות הלן בלןה הזדמנלת יכפב עי כך, לחטר מספב שיעלמת ןרול לןחול, שהם 
טווסו קבר, הלן טווס מסלק; רשוחה השנווה לונבלור לבלסל מצוצום רעותלנום שעי השליחא, 
לונבלור מצהוב שןונל קלבן עותלנום ןין בק מסתכי רתמלנלת — למצרוע עי תמלנת שרלו סלבו, 
דמלת־הןלור הוחודה שתלפוע רסבט; רשוחה השיושות קיןלזנב מספב יבלסל שגדי רריגוה 
יןחב שןמל, שרבחה ִןתל מפליוא כשהוה רא שנתוום, מסבה ןלתל יזבום כדו יהצויל, לכשחזבה 

ואתניות בקולנוע  גבריות  גבר: מיניות,  לדעת  ולסף,  בז  )לבןל  גוחלת  ןברע  מלנה  ולסף  בז  גם   .13
הישראלי, סדבת מגדבום, הקורלץ המןלחד, תי־ןרור 2010, עמ' 98–103(, ןרי הספובה שיל 
שלנה. המשמעלת הוחודה שעשלוה יהולת יהרדי זה הון החורלב ןצי ולסף רוא מה שהלן מתןב 
כליי השקועה  הגוחה השיושות מבןשותה,  בוןיוסטות" המיללה ןת  לין  כ"תחלשה חילמות 
ררלץ )הא שי לונבלור להא שי הצלפה "רתלך התסבוט המזלכוסטו", כדרבו ולסף(, ירוא הפגועה 
103(. עלד עי הקבוןה  להנחותה, שהון "שוןה שי פנטזוות הןומה" הזןת )שם, עמ'  רמסלק 
יהיא,  בןל  מזלכוסטות,  פנטזוה  המליוד  כןר"  שי  כ"ספקטקי  הסבט  ןת  הבלןה  ולסף,  שי 

עמ' 115, 118.



100   יכא, ןי תיכו ימיחמה: עי הסבט כיפור שי עמלס גותןו

מהמחנלת "ןנו ןפויל ין זוהותו ןלתה. ין ודעתו שהון ןמן שיו. ין בצותו ייכת ִןתה. 
נשןבתו שם לגדיתו רריגוה", לןויל הון "נפטבה ןחבו ןוזה חצו שנה שם, כנבןה משרבלא 
יר ןל משהל"; להשוחה הברועות מתנהית יןחב שלונבלור מתעלבב מחילם רועלתום שרל הלן 
נשבף רטנק: בלסל מבגוע ןלתל למזכוב יל שגם רשובלת הסדוב הול יל חילמלת כןיה, ןך לונבלור 
טלעא ש"זה רכיי ין דלמה. הפעם זה הוה ממש מפחוד. זה נבןה יו ןמותו. זה ממש הפחוד 
ןלתו. ]...[ ןתה ין מקשור יו. ןנו ןלמב יך שזה הוה נבןה יו ןמותו הפעם", לבלסל מרטוח יל 
ש"שלם דרב ין וקבה יך. ןי תשכח שןנחנל רןלתל מסלק". ירסלף, כשלונבלור עלמד ינסלע 
הרותה, הטווס מספב יל יפנו שהלן נכנס ימכלנות ש"בצל שןנו ןטלס יתי־ןרור. משה דווא 

בלצה יקפלץ יחזות. ןמבתו יהם שויך יתחנת הןלטלרלס הקבלרה".
גוחלת החוילץ הא הרלנלת ןת ההתבחשלת רסבט להא הולצבלת ןת הןפקט הדלןיו שי 
דבמה מיחמתות: מצד ןחד בוצלת תחת ןש, מצד ןחב חזבה עי ןלתה פעליה שלר לשלר רסצנלת 
ןבלכלת למפלבטלת המעלבבלת תחלשה שי "זמא ןמת", כןויל דרב ין קלבה, גם כשןנשום 
מתום מסרור; מצד ןחד מןרק יחוום לימללת, מצד ןחב חלסב וכלית יפעלי, ןפויל יהערוב 
ןילנקה דבך רוצה טלרענות עד ימסלק; מצד ןחד חוויום מולמנום לשדה קבר פעוי מןלד, 
מצד ןחב חוויום שןונם ניחמום רפלעי,14 ןונם מכבועום הכבעלת, ןונם משפועום עי הקבר, 
ןונם שליטום רגלבים לרגלבי הפצלעום, נכשיום רהצית יפחלת כמה מא הפצלעום לרסלפל 
שי דרב נפגעום רעצמם. כפו שנקיעל דללקן ימקלם שין בצל יהולת רל, כך גם רגוחלתוהם 
ישדה הקבר הם ןונם שליטום רגלבים. לןם הטווס מטוס, הבלפן ממווא למטפי לבלסל מפקד 
עי הצללת, לונבלור כפלף יגמבו יפקלדלתוהם, יהחיטלתוהם ליהרנתם שי ןחבום; הלן־עצמל 
ןונל מחיוט, ןונל מלרוי, ןונל מצוי לגם ין ממש עלזב )לןפויל ןונל מןרד ןת שפולתל, כמל 
גדסו(; הלן מנלהי למלגרי גם רהרנתל לגם רבןוותל.15 לונבלור, כפו שהברה רוקלבלת חזבל לטענל, 
חלזב מהמיחמה רדולק יןלתה נקלדה שממנה וצן, כןויל ין קבה יל דרב למריו שמסתמא רל 

שונלו מפלבש לרבלב. ילונבלור ןוא סופלב יספב.
ןלים כי סופלב שנותא ןליו יחיץ מהסבט עי פו גוחלת לשוחלת ןיה — ןם סופלב ןושו 
שי דמלת ןחת, ןם סופלב מיחמה ז'ןנבו, ןם סופלב מיחמה יןלמו לןם סופלב רוקלבתו — מסבר 
יהוסגב למסבר יהוענלת יסופלבו־עי המןבגנום עלים נלשן משמעלת למענוקום יל תמה למסב. 
לכפו שהסבט מסבר יהוענלת ינלבמלת שי ווצלג זמא )סצנלת ןבלכלת רמולחד, בצפו צוילם 
הנןמנום יזמא־ןמת ולתב מןשב יקלנרנצולת עבוכה דבמטולת, ליעלמת זןת, ןזכלב חלזב לנשנה 
שי הזמא הקצב להקצלר הנתלא יחוויום כדו יהשיום ןת פעלית החוילץ, כנוגלד מלחיט יקצר 
הצוילם(,16 כך הלן גם מסבר יהוענלת יןלפא ןבגלא העלים כשהמנגנלא הממשמע הלן הזמא, כפו 

רעונו ולסף, "העמדה הגרבות הפסורות" שי מו שןונם ילחמום, לןף "מחלרבום עם הפסורולת שי   .14
הילחם הפצלע", הון תשתות "הןסתטוקה להמרנה שי הפנטזוה המזלכוסטות הגרבות", שדבכה 

הלן מצוע יקבלן ןת הסבט, לבןל שם, עמ' 98. 
]...[ נכתש עי ודו כלחלת הוסטלבוום  ידרבו גותןו, הסבט הלן עי "בגע שרל ןוש צעוב רא 23   .15
324(; ןרי, כןמלב,  2, עמ'  עמוס גיתאי, יעוי העבה  )ןובמה קיווא,  גדליום לעצלמום ממנל" 

הכלחלת ההוסטלבוום הןיה ןונם נוכבום כיי רסבט.
עי הרחובה רןבגלא כזה שי הזמא רכיפור, לרכיי עי החיטלת עקבלנולת, תמןטולת לסונמטולת,   .16
לעי פתבלנלת עקבלנוום לטכנוום, בןל רעוקב ןצי ןובמה קיווא, עמוס גיתאי, שם, עמ' 319–348, 
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שמצווא דבלב רלבשטווא: "ןוא ימיחמה ועד ליכא גם ןוא רה זמא: כי ולם זהה רמדלוק ימשנהל, 
כי גרעה זהה יחרבתה ]...[, כי הפצלעום שבלפום רןלתל ןלפא. למכוללא שןוא 'דבך' לןוא 'זמא 
שחיף', סלפל שי ה'סופלב' רן פתןלם. הלן נפסק ין מפנו שהדבך מגועה ןי המקלם המולעד 
ןל ןי ןוזה שהלן מקלם".17 ןוא ימיחמה תכיות למסיליה ןונל טיןלילגו, לכפו שַהמשך שיה 
ןונל נחללה ןין הלן קפלן רזמא, יכןלבה, גם רסולמה ןוא משלם סגובה שי ממש. רהועדב זמא 
ןוא חללוה ןין החפצה — כי הפצלעום הם ןלתל דרב, הם ןלרווקט לין משהל הנחללה עי פנו 
זמא, שיל־עצמל וש משך שי זמא, כפו שוש יחללוה שי הןדם המטפי רל. גם זמא הסופלב לגם 
הזמא ההוסטלבו ןונם מןפשבום ידמלולת ליצלפה ימשמע ןת המתבחש רמלנחום מכיויום; 

מלקד פעלית המשמלע מלסר מא הזמא ןי המבחר.
עם זןת, התנלעה רמבחר מלגרית. רמרצעו החוילץ וש ןמנם תנלעה ברה — בוצה ןי 
המסלק לממנל, התחפבלת, תפוסת מחסה, טופלס עי טנק — ןרי המבחקום מלגריום מןלד, 
לרסלפל שי דרב התנלעה התזזותות נחללות כבוצה רמקלם, מה גם שמבחר התנלעה מעגיו 
מיכתחויה: וצוןה מא המסלק, ןוסלף פצלע לחזבה ןי המסלק. כשהמבחר נגיה ממבלמו 
המסלק נבןום מעגיום־מעגיום ששבשבןלת הטנקום חבצל רקבקע, לכפו שקי יצלפה יהרחוא, 
המסלק חג שלר לשלר מעי ןלתם מעגיום חבלצום רןדמה למעי ןלתא חלברלת. נדמה שןוא כי 
מןמץ יפבלׂש ןת המבחר ןל ןפויל יווצב תחלשה שי מבחר המשתבע עי שטחום גדליום. 
לכשהתנלעה מלרויה הבחק, ימשי רנסועה ממבכז הןבץ יצפלנה, הסבט מתמקד בק רמקטע 
הקצב שהגורלבום מתןמצום יערלב רמשך דקלת ןבלכלת כןשב הם מנללטום ןת דבכם רוא כיו 
בכר הממתונום רטלב ןבלך רעיווה יבמה. כי תנלעה ִןטות, כי תנלעה סורלרות לכי עוכלר 
מבכזום ולתב לולתב ןת תשלמת היר רמבחר; הזמא נעצב, כרוכלי, הסופלב ןונל מתקדם ליעתום 
הלן ןף חלזב עי עצמל. חשורלת העיויה הנפבׂשת רזמא — רנבטורום השלזבום זה ןחב זה 
ןובלעום רוחסום סורתוום לילרשום צלבה שי סופלבום הוסטלבוום שוש יהם התחיה, שהון 
מקלב הןובלעום, ןמצע, שהלן שבשלבם הסורתו, לסלף, שהלן תכיות ההתקדמלת רזמא — מלמבת 

רסבט רמבכזולתל שי המבחר.

סיפורי־על ואחריות 

משמלע העלים דבך נבטורום הוסטלבולגבפוום סדלבום, דבך כבלנוקה יונוןבות המןבגנת 
ןובלעום הקשלבום זה רזה רוחסום סורתוום, הלן פלעיל שי מרט מטןפלבו שהלן "מרט מגרלה", 
מה שנפבׂש רמבחר לנגיה  מרט המכפוף רדמולנל ןת ה"זמא" י"מבחר" רןמצעלת חללוות הזמא ְכּ
ימרט כעלים שים, עי הערב, ההללה להעתוד שיל, עלים שנותא ימשמע רןמצעלת ןבגלנל 
רסופלב סדלב שהמרט מדמווא ןלתל כ"ןמת". ןיה הם "סופלבו־עי" )המלפועום רטקסטום 
רדבך כיי כ"תמה", ןל ןף כ"מסב"(, שהם סופלבול שי רעי הכלח, רעי "המרט מגרלה". 
מרט זה, המרט המטןפלבו, ןמנם בק מדמווא ןת עצמל כבלןה־כלי לכשליט־רכלי, ןרי כמו 

 Amos Gitai and Annette Michelson, “Filming Israel: A Conversation”, October, 98, לכא
2001, pp. 47–75

דבלב רלבשטווא, "סבט ןוים", הארץ, תברלת לספבלת, 20 רןלקטלרב 2000.  .17
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שהכלי כרוכלי כפלף ימרטל הלן מווצב יעצמל ןת הןפשבלת ירחלב מה הלן בלןה לממה הלן 
מתעים ליןבגא משמעלת שןונה מלכפפת יחלמבולתל שי העלים ןין בק ידמולא, ינבצוה 

לימטןפלבוזצוה שי חלמבולת זל. 
זה המרט, ןלפא ןבגלא העלים, ןלפא משמלע העלים, שהסבט כיפור מסבר יל למפבוע 
יל. וחד עם זןת, כמלרא, זהל מרט לןלפא משמלע שימבלת ההפבעה יהם ןוא הם נעימום; כך 
מתקוומום רכיפור, כמל רכי משמלע שי עלים, שנו מרטום, הוונל שנו מנגנלנום ימשמלע העלים, 
זה שי "המרט מגרלה" לזה שי "המרט הנמלך", מרט המלגרי יוכלית הבןווה הפוזות שי העוא 
)לשי המצימה( ליכא הלן ממשמע ןת העלים עי פו מה שִנגיה יל רגרלילת הוכלית הזןת. 
"המרט הנמלך", הבלןה רעוקב ןת הקבקע לןת מה שיבגיול, מתווחס יעלים שמשמלעל נוזלא 
רעוקב מחלמבולתל שי הגילו יעוא. רכיפור, הדגש מלשם עי המרט הנעלץ רקבקע, עי המרט 
המלגרי; ןוא רכך משלם רוטליה שי פעלית הןבגלא המכיוי להןרסטבקטו ןין בק העיןה 
להצפה ריתו פלסקלת שי ההפבעלת יפעליה זל, לכך גם חשופה שי חיקולתה שי כי הכייה 
שהון, שי הולתה הרנוה לין "טרע", לשי הןנבגוה המלשקעת רִןשבלבה עי ודו הטקסט.18 
יכא ןפשב יהצוע יסבט — כשרח ןל כגנןו — שלבה שי ןפשבלולת יןבגלא משמעלת, ןל 
סופלבו־עי, ןל, רמויום ןחבלת, שי "טענלת יןמת", שלבה שי מסבום השלנום זה מזה, גם ןם 
יןל דללקן מלצוןום זה ןת זה, ןרי כי ןחד מא המסבום הןיה וותקי רהפבעה שתמנע ממנל 
יהוסגב — הפבעה שפעמום ברלת מלצגת ררוקלבלת כרעוה תסבוטןות ןל ככושילא שי הרמןו.

ןלים הועדבל שי סופלב־עי רסבט כיפור, ןלתל הועדב שנתפס ררוקלבת כהועדב "עיויה" 
לכעוקלב שי הסבט מרוקלבתולת, זכה גם ישרחום, מהכוללא ההפלך. רהועדבל שי סופלב־עי 
יןלמו, שהלן סופלב־העי "המתרקש" רסבט מיחמה, הסובלר ישחזב סופלב גרלבה יןלמו־
ושבןיו נתפס כחשופת הןונטבסום שי סופלבו־העי היןלמוום לכרוקלבת עי התעימלתם שי 
סופלבו הגרלבה היןלמוום מהןונדורודלןי, שהלן קלברנם. רהועדב ֶהקשב יפגועה רןונדורודלןי 
ליהעיןתל יקלברא ין רבלב ןם הפעליה שהגורלב נפגע רה הון רגדב תבלמה חשלרה ימהיך 
הכליי שי הקבר, לןליו ןף שי המיחמה כליה, לןפויל משומת חוילץ הטווס שנפי רשטח 
סלבוה, שהון משומת הקברה רעיוי, ןונה מלצגת כך להון מתרבבת בק יןחב מעשה, יןחב 
הענקת הקלברא. כך מתמלסס ממד ההבלןולת שי המיחמה, המתפקד רסופלב־העי היןלמו 
ככיו יהצדקה ליהןדבה שי כלחה שי המדונה יזמא ןת הפבט ישדה הקבר;19 לרהועדב סופלבום 

עי ההצעה יחשלר עי משמלע העלים כפעליתם שי שנו מנגנלנום שי מרטום רמבחר, הןחד   .18
"נמלך", מלגרי  להשנו  "ןליומפו"־מטןפלבו, המןבגא ןת הנגיה יעונול רנבטורום הוסטלבוום, 
ימה שהעוא וכליה יבןלת למבלכז רחלמבולת שןונה נותנת יִתברלת, לעי סלגום למצרום שלנום 
שי "ןחבולת" הנלרעום מכי ןחד מהם, בןל רהבחרה ןצי ןלביו ילרוא, הלנצח נהיה מטאפורה? 
היסטוריה ומרחב מנקודת התצפית של נקודת התצפית, או: איך תיאוריות פמיניסטיות פתרו 
את הסכסוך במזרח התיכון )רדפלס(, לכא, רתמצות, ןצי הנ״י, "המבחר להמרט", רתלך בלנו 
היפבא )עלבכת(, היכן אני נמצאת? פרספקטיבות מגדריות על מרחב, רהלצןת קבא פבודבוך 

ןרבט להמכייה הןקדמות רות רבי, ןרא והלדה 2013. 
עי מותלס ההקברה ימעא המלידת רקלינלע הושבןיו בןל ולסף, לדעת גבר, יעוי העבה 13, עמ'   .19
90, לכא הפנולת נלספלת שם, העבה 2. ולסו ולנה בלןה רסבט ִןתגלב שי "זהלת העי הקליקטורות" 
]היןלמו[: מיחמה", רהולתל  זה  נבטור  רןמצעלת עבעלב "ןחד המלטורום המבכזוום המכלננום 
סבט "ןנטו־מיחמתו" ה"מרקש יעבלך דה־מוסטופוקצוה לדה־גילבופוקצוה שי המיחמה", ןם 
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ןושוום, גם הןונדורודלןי כסופלב יעצמל ןונל עלמד רִירה שי שבשבת הןובלעום המחלרבום 
זה יזה רוחסו סורה לתלצןה רבלבום.

לןכא, יבלר הדמלולת רסבט, פבט יבלפן, ןוא סופלב הוסטלבו פבטו ןל רולגבפוה סדלבה.20 
סופלבל שי הבלפן מתחוי רןמל שנטשה ןלתל רעי כלבחה, ממשוך רמלתה שי הןם, יןחב 
שהענוש ןלתה רסובלרל יהכוב רה כשחזבה מא המחנלת, למסתוום רל־עצמל כבלפן הנלטש רעי 
כלבחל ןת מטלפיול הגלססום רשדה הקבר לנכשי יפוכך ר"קנוות" כפבתל עי מלתה שי ןמל 
לעי הועדבל ממיחמת 67', שהבו ןת הפצלע ין הציוחל יהצוי לגם ןת הטווס ין הציוחל 
יחיץ. כשהצללת מפלנה ירות החליום מלסב קיןלזנב יבלפן רמחיקת המולא ןת המודע עי 
פצלעו המסלק, ןך כןשב הלן נשןי ןם הלן עצמל נפצע, הלן עלנה: "ןנו? ןנו בלצה ןת ןמן 
שיו". גם סופלב זה בחלק מירנלת סופלב רולגבפו מין ןך הלן מןפשב שזובה שי סופלב 
יונוןבו סגלב עם התחיה, ןמצע לסלף )נטושת הןם, נטושת הפצלעום, להחזבה ןי הןם רבגע 
התקברלתל־שיל ןי המללת(, עם מסב )שיוית סופלב־העי היןלמו, הנרנה עי ההבלןולת שי 
הגורלב המקבור ןת עצמל ימעא הןחב שרתלך הקליקטור לימעא הקליקטור כליל( — ןרי גם 

עם הפבעלת יסופלב־העי הזה. 
הפבעה ןחת, רליטת רולתב, הון שןוא יסופלב־העי הןושו כי ממד רוקלבתו עי סופלב־
העי המתרקש, הסופלב היןלמו, שהבו ןוא רסבט רנווה שי סופלב שי ןונדורודלןי המחצוא 
דבך סריל ןל תלרנלתול ןת ןו־הצדק שרתרועת היןלם למנהוגול יהקבור ןת עצמל ימעא 
הקליקטור. גם השונלו שחי רסופלב־עי נלסף, ין־יןלמו, העליה רסבט, סופלב־העי הןדופיו, 
שרגבסה שי הבלפן, "המסע רעקרלת הןר" מלמב רל ר"מסע רעקרלת הןם", ןונל מווצב קלי 
"ןחב" רוקלבתו, שכא רמסעל רעקרלת הןם הגורלב פלעי רדולק כפו שנלהג גורלבל שי המסע 
הןדופיו: הלן חלזב עי חטןה שי הןם )נטושה( לכך הלפך ןת עצמל יןשם )רנטושת הפצלע(, 

רמטבה יהצדוק ןת העלנש שהון השותה עיול רונקלתל: נטושתה ןלתל.21

כו הלן גם מצרוע עי כך שימעשה ןוא רסבט מיחמה — "וש תפןלבה שי מיחמה" )חנא חרב, 
נוה שי הושבןיולת  תמב ןיןלב, נזןב חסא לולסו ולנה, "בר־שוח: מתן המסלק ירות הקלינלע — ּפָ

רסבטום 'כופלב' ל'כוכב החילמלת'", תיאוריה וביקורת, 18, 2001, עמ' 251–252(. 
 J. Hoberman,( "ג' הלרבמא, ימשי, עלמד עי כך ש"קשה ימדו יהרחוא רוא הדמלולת השלנלת  .20
"]ה[דמלולת  גבוא,  לידרבו   ,)“Veterans of Disorder”, The Village Voice, October 31, 2000
חסבלת סופלב ]...[ מחלץ יןפולא הגס שי גורלבו הסבט רמקלם ההתבחשלת, ןוא יהם הוסטלבוה ןל 

סופלב ןושו המווחדום ןלתם" )גבוא, "'כופלב': שי מו המיחמה הזןת?", יעוי העבה 2(.
 Roland כך עי פו רןבת, הקלבן ןת הסופלב הןדופיו רדולנל עי המחזה פדרה שי בןסוא, לבןל  .21
 Barthes, On Racine, trans. Richard Howard, Hill and Wang, New York 1964, esp. “The
Fundamental Relation”, p. 24ff; לבןל עי כך ןצי ןלביו ילרוא, אשה קוראת אשה, הלצןת 
הספבום שי ןלנורבסוטת חופה לזמלבה־רותא, חופה 2003, עמ' 212–213. הגורלב, שנענש )פה: 
ננטש( עי ין עללי רכפל, ןונל וכלי ישןת ןת חטןל שי הןי )פה: הןם(; הלן ןונל וכלי ישןת 
ןת קולמה שי "ןם חטןה", גם ןם רכך תלצדק "הלצןתה יהלבג", שהלן רוצע רפלעי, ליכא הלן 
משכפי ןת חטןה לנלטש גם הלן )ןם כו הלן "משפב" ןת מלסבולתל שי הסופלב, שהבו הלן 
מנסה ין ינטלש לןף משים מחוב עי מעשה זה — המסלק עלזר ריעדוהם(. כך הלן מעמוד ןת 

עצמל כבןלו יעלנש )ינטושה( רדוערד. 
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רמקרוי יהפבעה הסטבלקטלביות הכבלכה רסופלבל שי הבלפן, הא יהרנוות סופלב־העי 
היןלמו ההגמלנו ה"יגוטומו" להשגלב להא יהרנוות סופלב־העי ההגמלנו שוכלי הוה יהחיוף 
ןלתל, הסופלב הןדופיו, פלישת יסופלב הפבעה נלספת: הןנילגוה רוא הבלפן ירוא ןמל. רקבוןת 
סופלב־העי היןלמו, ןנילגוה זל ממובה ןנילגוה ןפשבות ןחבת שרה הבלפן מסמי ןת הןלמה, 
לרכך הלן ןל מחזק ןת ןשיוות מחלורלתה שי הןלמה כיפו כי מו שולצן יקבר )יספק יל 
טופלי בפלןו מוודו( ןל חלשף ןת שרבובולתה שי המחלורלת הזןת, הנשענת עי פעליתל שי 
הוחוד, שהלן עצמל נטלי־כלח. ןלים ןנילגוה ןפשבות זל קלבסת ןי מלי הדמולא המלחיט 
רוא סופלב הבלפן להןם יסופלב הבלפן להפצלע: רשנוהם פלעי הכבח חוצלנו המלרוי ימעשה 
נטושה נלבן ןך ריתו נמנע העליה רחוו ןדם, ןף עי פו שבןשותל רמןמץ יהצוי חוו ןדם; 
ןרי הגרלבה היןלמות המסתוומת רנטושה מקרויה יהתבסקלת היןלמות רשלןה, המסתוומת 
רנטושה ככיו הציה רןמצעלת התבחקלת מהיןלמולת. יחילפוא, הצרתה שי ןושה, ֵןם, כצוב 
רסופלב־העי )הןדופיו(, עשלוה הוותה יווצב סופלב ןיטבנטורו )נשו( יסופלב־העי היןלמו, 
ןרי המבת תפקודה כֵןם רתפקוד גרבו )רהולתה ןנילגות יילחם( לרמוקלם גרבו )מוקלמל שי 
הןי, הןר, המנהוג, עי פו קבוןתל שי רןבת( מסבסת ןלתה )תבתו משמע( לןונה מןפשבת 
יה יתפקד כסלכנּלת פלעית )agency( שהון ןושה. הןלפצוה שי נלכחלת הןם כגלבם מנחם, 
שהוותה עשלוה יחזק ןת הסופלב היןלמו ההגמלנו לןת הסופלב הןדופיו, מתרטית רשי 
מקלמה ה"גרבו", לןויל הןלפצוה שי נלכחלתה כהרנוה שי סופלב המשמוע קלי ןחב, המצוע 
התנהילת שלנה מזל שי הילחם — סופלב שעשלו הוה יעילת הא מא ההקשב שי הריטת הועדבא 
שי נשום מהמיחמה להא מא ההקשב שי השלןה, שנו הקשבום העליום מנלכחלתה שי הןם 

רסופלב שי הבלפן — מתרטית רשי הןנילגוה ִירנה.
כןא מתרהבת נקלדה מבכזות רמוקלד תשלמת היר שי הסבט: ההתמקדלת רשןיה הוכא 
מלשמת הןחבולת. רשנו הסופלבום הקשלבום רדמלתל שי הבלפן, סופלבה שי ןמל לסופלבם 
שי הפצלעום שרטופליל, חוו ןדם ין בק ןרדל ןין גם נוציל — חוו הרא, שהוה יבלפן, לחוו 
הבלפן, שנןיץ יהפקוב חוו פצלעום כשין הוה רוכליתל יהגוע ןיוהם ןל יחיצם רמהובלת 
הנדבשת. כילמב, יצד הנבטור הסדלב שי סופלבו־עי מלכבום )גרלבת הןם רשלןה, גרלבת הרא 
רקבר(, מלפוע גלבם נלסף שןונל מתןבגא רסופלב־העי המלכב לןף ין רןוזל עמדה רוקלבתות־
מלכיית עי סופלב זה: גלפל שי קיןלזנב החו, גלף רשב־לדם שנשןב רחוום. מהדגשת הקלברא 
)הןם המתה( להקלברא־רפלטנצוה )הבלפן, ןויל ין נטש( עלרב הסבט יהדגשת מה שרמסגבת 
סופלב־עי ין הוה צבוך ירילט: רנה שי הןם־הקלברא, שכצעד שי הציה־עצמות מנטיות 
לבגשות מקבור ןלתה כדו ידרלק רחוול־שיל, להבלפן הקברו, שכצעד שי הציה־עצמות פוזות 
נלטש ןת הפצלע־הקלברא. ההפבעה מתגימת כןא רנלכחלתה שי החלמבולת הגלפנות שסופלבו־
העי טבנסצנדנטוום יה, כרוכלי, מןדובום מעיוה, לעי חשרלנה, ןת הקליקטור )היןלמו( לןת 
הצודלק יקליקטור היןלמו )קלברנולת השלןה( למטשטשום ןת ןחבולתם כיפוה רןמצעלת 

העימת עוא, שתלצןתה התעימלת מןחבולת יקולם הולמולמו שי הגלף החו.
ההפבעה מלנעת ןפלן ןת הסגובה הנןלתה גם שי הסופלב היןלמו לגם שי הסופלב 
המנלגד יל. רוקלבת הסופלב היןלמו לחשופת הןונטבס שיל רהןדבת מעשה ההקברה העצמות 
הא רכך ש"המרט מגרלה", המווצב ןבגלא מכיוי, שהלן המסב, ןונל מציוח, ןי מלי מבןה 
הגלף החו, ירנלת סופלב המרהוב הוכא רדולק נמצןת הןחבולת — שי מו הון, לןי מו הון 
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צבוכה יהולת מלפנות. ןם סופלב־העי היןלמו הביללנטו יכיפור, סופלב ההבלןולת רמיחמה, 
הלן סופלב הטית הןחבולת עי הפבט המקבור ןת עצמל ימעא הכיי, הבו רסופלב רוקלבתו, 
המרקש יחשלף ןת הןונטבס העלמד מןחלבו הטית הןחבולת עי הפבט, תלפנה ןצרע מןשומה 
כיפו המנהוגלת המערובה ןת הןחבולת מעצמה ןי הפבט לתלרעת ןת קלברנל. רמיחמת 73', 
המנהוגלת ןשמה רעצם פבלץ המיחמה, ןם ין נענתה יהצעלת השילם, ןל רדבך פבלץ המיחמה, 
ןם ין נקטה ןת הצעדום הנחלצום להןפשבוום שהול רבשלתה לרןחבולתה. ןרי, כןמלב, גם 
רוקלבת זל נעדבת מהסבט, התילש מהקשבל ההוסטלבו. ןפשב ןפלן ילמב שרהוטיטילת רוא 
שנו המרטום, "המרט מגרלה", המןבגא סופלב כמסב מכיוי, ל"המרט הנמלך", הבלןה בק ןת 
הממשלת לןת החלמבולת רהלפעתא החד־פעמות, ריו וכלית יהפשטה, ימטןפלבוקה ליהכייה, 
לןשב חלזב למפבוע יהרנוות המסב המכיוי, מלריט רחבופלת מה שןליו עלמד ררסוס ההרדי 

שרוא שתו צלבלת המשמלע הןיה למה שמלנח עי הכף: הוכא נמצןת הןחבולת.
ין מפתוע ןפלן יגילת שההפבעה הקשה רולתב יןבגלא סופלבו שי הסבט הון הלפעתה 
שי השלןה, ןלתל ןובלע־שןוא־ןוך־יספבל לןשב סופלב־העי הצולנו ההגמלנו מתקשה כי כך 
יהכויל משלם שמצד ןחד הלן מןפשב יהטוי ןת הןחבולת )ימיחמלת, יכורלש, יפגועלת 
רחוום לרחלק הרוניןלמו שושבןי מרצעת מדו ולם( עי מה שנמצן מחלץ יןונדורודלןי למחלץ 
יקליקטור הוהלדו, הוונל עי השלןה )שמעשום ןיה נעשום כדו ימנלע ןת חזבתה(, לרמושבוא 
ןל רעקופוא עי ןיה שחלייל ןלתה ןל ין מנעל ןלתה, ןרי מצד ןחב, עצם הטית הןחבולת 
עי כלחלת ןחבום פובלשה מוקלם עצמו רעמדת הקלברא הנצחו, הנמצןת רסתובה גמלבה 
כלח, נלשן נשק למסלגי יהגא עי עצמל  ידומלו העצמו שי הוהלדו )הצולנו( החדש, המחזוק ּרַ
רכי מצר.22 דומלו זה רליט כןא רמולחד משלם שמיחמת 73' עבעבה ןלתל, כודלע, להרוןה 
ימה שנתפס כהים צורלבו כייו יןחב המיחמה,23 שגם ןלתל כיפור ןונל מןבגא רסופלב־עי. 
מה שמפבוע יןבגלא עי ודו מרט מכיוי שולרוי ימסב חד־משמעו הלן הלפעתה שי 
השלןה כנתק חד )לין מקלרי( רוא הפבטו יקליקטורו, ליעלמת זןת, הלפעתה שי החלמבולת 
)הגלף המבלח רצרע ןל ררלץ( כעברלר מלחיט רוא הפבטו )הגלפום המתעיסום( ירוא הקליקטורו 
)הגלפום המרלססום ררלץ(, לכתלצןה מכך ןלרדא הרהובלת רשןיה הוכא נמצןת הןחבולת: ןצי 
הפבט — ןל ןצי הקליקטור. השלןה רסופלב הון הוזכבלת פבטות, יין השיכלת עי הוחסום 
רוא הפבט יקליקטור, ןך רה רעת הון גם מווצגת ןת משמלע העלים דבך נבטורום מכיויום. 

סופלב הוחסום רוא השלןה יכורלש הלן סופלב מלבכר המקרי רדבך כיי הסרב פשלט. מקלרי   .22
יטעלא, רשם עמדה יורביות ןל שמןיות, שהשלןה מנלצית רצונולת כהצדקה יכורלש, ןך טענה 
זל ןונה מרהובה מדלע ההשללןלת רוא השלןה יכורלש הא גם נחית השמןי, לין בק הומוא. וותכא 
שההסרב הלן דללקן הפלך: סופלב־העי הצולנו ןונל זקלק ישלןה כדו יהצדוק ןת הכורלש ןין 
הלן זקלק יכורלש — יסופלב שןפשב יהשתמש רל כןנילגוה ישלןה — כדו יהכיוי ןת השלןה, 
שןו ןפשב ןרי הכבחו "יספב" ןלתה רמסגבת סופלב מדונת ושבןי, רתלך סופלב־העי הצולנו. 
ידולא רהשיכלת שי ההכבח יווצב וחס מטןפלבו רוא השלןה יכורלש בןל ילרוא, הלנצח נהיה 

מטאפורה?, יעוי העבה 18.
עיניים  ידרבו מןוב שנוצב, "הטלר רסבטום שהלפקל עי ןלדלת מיחמת ולם כופלב הלן דללקן   .23
זלהב מוטור יתןב ןת תלצןלתוה שי הטבןלמה  ]...[ סבטל המצלוא שי  זלהב.  גדולות שי ןלבו 
היןלמות להחרבתות, שבןשותה רהפתעת ולם כופלב 73'" )מןוב שנוצב, "סבט בע", סופהשבוע, 

המלסף, 13.9.2013, עמ' 40–43(. 
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הרא הקלנקבטו ילקח עי עצמל ןת הןחבולת ישלןה )ימלת ןמל, כסמי שי השלןה, ליהועדבל 
ממיחמת 67', ןחד ה"ןנילגום" שי השלןה(, ןך הלן ןונל מציוח יקחת עי עצמל ןת הןחבולת 
יתקלמה )לנעשה רעצמל יקלברא לין יגורלב, יפצלע לין ימצוי(. רוחד עם זןת, וש כןא גם 
קלנקבטולת גלפנות: ֵןם ןחת, שוש יה רא ןחד, לרונוהם נוטש "מןרק יחוום לימללת" שנלצב 
רגוא השלןה, רן יודו הכבעה דבך המרט הקלנקבטו )הרא מרוט רןלפא ממשו רןם ממשות, 
שמתה( למפבוע יןבגלא נבטורו מכיוי. רסלפל שי המסע־רעקרלת־הןם הןם נעשות י"ןמן 
שיו", כפו שמוורר הבלפן רשכרל פצלע ררות החליום, ןם קלנקבטות המלפקעת מסופלב־העי 
הצולנו שי "משלןה יתקלמה", להןחבולת מוטיטית רוא הפבט )הןם הנלטשת, הרא הנלטש( 
ירוא הקליקטור )שהלן הקלברא הןליטומטורו, הא שי השלןה להא שי המיחמה(. רמויום 
ןחבלת: רהועדב רהובלת הוכא נמצןת הןחבולת, תשלמת היר מלפנות רדולק יכך — ישןיה 

"שי מו" הון הןחבולת.
הללותלב עי ההקשב ההוסטלבו, שןונל מןפשב יןבגא סופלב יןלמו מיכד, מןפשב, 
יעלמת זןת, יהליוך ןת הסבט "יכוללא שי מטןפלבה עי מיחמה רכיי לעי גרבום ילחמום 
רפבט", כדרבוה שי תמב ןיןלב.24 המטןפלבולת המכיויה, הןיטבנטורות יסופלב היןלמו, הון 
תלצב שי החיטת הרמןו "ישחבב ןת הגרבום שיל מא הצונולת, מא הושבןיולת ]...[ יתת יהם 
ממדום ןנלשוום ררומלו ןמפתו",25 שרמסגבתל "הגורלבום ןונם מקריום עלמק שי ממש, ןרי 
נפבסום יעונונל מסצונה יסצונה כגרבום הדלןגום זה יזה, מחרקום הןחד ןת הןחב, מתללדום 
רשוחלת נפש יויולת, מספבום עי ההוסטלבוה שיהם, חליקום חילמלת לסולטום".26 ןמנם 
"המבכור המדלוק שי הןובלע ההוסטלבו נשחק, לגם ]...[ ושבןיולתם שי הגרבום הגורלבום",27 
שכא הללותלב עי סופלב־עי ושבןיו יןלמו מןפשב יללתב עי ןפולא הדמלולת כסטבוןלטופ שי 
הגרב הושבןיו, "משחבב ןת 'הגרב הילחם' מא הושבןיולת השטלחה שיל, מא הילקןיולת, 
למחוור ןלתל ידרב", ןרי "גותןו ןונל מחרי רדמלת הגרב הילחם לרמודת מה ןף מחזק ןלתל".28 
הסופלב הןיטבנטורו, המללתב עי המחלורלת היןלמות לעלרב ידרב עי הילחם עצמל, נעשה 
ימטןפלבה יכי החוויום רכי המיחמלת, ןך המסב ןונל רוקלבת עי הסופלב היןלמו ןל עי 
מיחמלת רכיי ןין עי הגרב הושבןיו, למה שמולצב רמקלמל כחיק מהרוקלבת הזןת הלן 

מעוא ילחם מחלזק, ןליו "ושבןיו משלפב": ילחם שנלגע, שחלים, שמדרב.

רתלך חרב לןחבום, "בר־שוח: מתן המסלק ירות הקלינלע", יעוי העבה 19, עמ' 243.  .24
]...[ ]ה[מתבכז  244. רישלנל שי בוו פבוללט, זהל סבט "עי גרבום, לרפבט עי חוויום  שם, עמ'   .25
 Ray Privett, Amos Gitai: Exile and Atonement, Cinema( "רפעלילת שי חוויום ושבןיום
הסגנלא  יפו  "מיחמה,  כו  סקלט  ן'  ןלמב  יכך  רדלמה   .)Purgatorio, New York 2008, p. 47
הקלינלעו הזה, הון ןובלע ןקזוסטנצוןיו ולתב מןשב פליוטו. הסורלת — לןפויל, רמקבה הזה, 
 A.O. Scott,( הילחמום"  הגרבום  שי  מחללולתוהם  פחלת  חשלרלת  העומלת  שי   — התלצןלת 
 “FILM FESTIVAL REVIEW: The Reality Of War, Traffic Jams And All”, New York
רדוימלת  עלסק  לין  כמעט  גותןו  שי  "הסבט  זןנה,  טי  ליטענת   ,)Times, October 5, 2000
זןנה, "חלם  )טי  זהל הפצע שנחשף רכיפור"  פליוטולת ןל הוסטלבולגבפולת. ןנשום רמיחמה, 

לובלק לןדלם", צומת השרון, 6 רןלקטלרב 2000.
רתלך חרב לןחבום, "בר־שוח: מתן המסלק ירות הקלינלע", יעוי העבה 19, עמ' 244.  .26

שם, עמ' 243.  .27

שם, עמ' 244.  .28
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ןרי המערב מסופלב־העי שי הגרב היןלמו ימטןפלבה עי גרבום ילחמום רכיי 
ןונל מערב חיק, הא רשי הצמודלת שי הסבט ימה שמתבחש רמבחר להא רשי נלכחלתה שי 
החלמבולת הגלפנות, שהסבט חלזב למפנה ןיוה ןת תשלמת היר.29 הגלף הילחם נתפס, ןליו, 
כמטןפלבה י"כי ילחם", ןרי הלן גם — לןליו קלדם כלי — גלף קלנקבטו שעילי יהופגע 
לידמם, להסבט מסוט ןת תשלמת היר מהןחבולת הןלנורבסיות שי הכיי ןי חוו הפבט הילחם 
למהןחבולת היןלמות )המלדגשת ולתב רהועדבה, שהבו ןפויל ווצלג החוויום יין הןפולנום 
הסטבוןלטופוום שי גרבולת ושבןיות מריוט ןת הסטבוןלטופום הןיה, ןת ה"ושבןיולת" 
הנעדבת רמלפגא( ןי ןחבולתל שי הגרב הילחם עצמל. דללקן עבעלב השווכלת היןלמות ןל 
הןלנורבסיות לווצלב ילחם "ןחב", המתנהג "ןחבת", מריוטום עלד ולתב ןת נלכחלת הגלף 
הילחם, המחזובה יזובה ןת ההכבח יהגא עי הגלף; להסבט מתעקש — גם רחוזלק "דמלת הגרב 
הילחם" דבך נלכחלת החלמבולת הממשות, החד־פעמות, הגילוה יעוא )להין־מטןפלבות(, 

הפצלעה להמֻעללתת — יחזלב ליהעילת ןת שןית הןחבולת יגלף הזה. 
ןכא, הסבט "עלסק רגרב הושבןיו, ליותב דולק: רולפול שי הגלף הגרבו לרהשחתתל", כפו 
שמצוע נזןב חסא; רנוגלד י"גלף הופה", ה"תלפס מקלם נכרד ריןלמולת הושבןיות מבןשותה 
]...[, הסבט ין עלסק רטופלח הולפו להןסתטוקה שי הגלף ןין רהשחתה שי גלף ןחב גלף".30 
יפו קבוןה זל, הסבט מצוע ןלפצוה יןבגלא סופלב־עי ןחב, כזה המחצוא ררוקלבתולת ןת העוסלק 
ר"גלף הוהלדו החדש". ןרי, שלר, עצם נלכחלתל שי הגלף מפבועה יןבגלא סופלב־העי המסלום 
הזה, שכא הפנוות המרט שהסבט מחוור )מרטו הדמלולת, מרטו הצלפום/לת רןלים( ןי מה שקוום 
רןלפא ממשו, חלמבו, רמבחר, מווצבת ןחבולת ין בק יסופלב המכיוי ןין גם יגלף החלמבו 
עצמל. כדו יהשחות ןת סופלב־העי שי "הגלף הצולנו"31 נדבשת הפבעה יוכליתל שי "המרט 
מגרלה" יחליי ןרסטבקצוה — כי ןרסטבקצוה שהון, כי סופלב־עי שהלן — יקלנקבטולת, 
להפבעה זל מתבחשת עם עצם הלפעתל שי הגלף הקלנקבטו, הנלכח כווצלג־שי־החלמבולת 
"רזכלת" פצועתל לעוללתל.32 המומטולת המלגרבת שי הווצלג הסונמטו ןוא דו רה כשיעצמה 
כדו יהנכוח ןת חלמבולתל שי גלף רשב־לדם; מה שמןפשב ןת פבוצת החלמבולת הזןת ןי 
תלך מסגבת הווצלג הלן ההפבעה ישימלתל שי הגלף, ההנכחה שי הולתל פגוע/פגלע. רבגע 
שמלפוע הגלף הקלנקבטו, המחדד ןת מסגבת הווצלג רןמצעלת הפגנת עוללתל לפצועתל, לרבגע 
שהמרט "ננעי" עי הממשלת שיבגיול, ןוא ירעי המרט רֵבבה ןין יהתווחס יממשלת זל עי 
מנת שהלן־עצמל ולכי, כרעי מרט קלנקבטו רעצמל, יהמשוך יהתנהי רמבחר רןוא מפבוע. 
ההותקילת רגלף המעללת חלזבת שלר לשלר רסבט להמרט הננעץ רפצלע שיבגיול נןיץ שלר 

 Judith Buttler, Bodies that Matter: On the Discursive עי הועדב הןפשבלת יווצלג החלמב בןל  .29
 Limits of “Sex”, Routledge, New York 1993

בתוך חבר ואחרים, "רב־שיח: מתא המסוק לבית הקולנוע", לעיל הערה 19, עמ' 248.  .30
הרוטלו יקלח מספבל שי מוכןי גילזמא הגוף הציוני: לאומיות, מגדר ומיניות בספרות העברית   .31
התבלמה  ןת  רל  יבןלת  שנותא   ,2007 תי־ןרור  המןלחד,  הקורלץ  מגדבום,  סדבת  החדשה, 
המבכזות ינותלח הלפעת "הגלף הצולנו" רספבלת הערבות. עי "הגלף הצולנו" רקלינלע הושבןיו 

בןל ולסף, לדעת גבר, יעוי העבה 13. 
יהבחרה עי נלכחלת החלמב רווצלג בןל ןלביו ילרוא, "גרלילת הןיומלת: גרלילת הגלף", תיאוריה   .32

וביקורת, 18, 2001, עמ' 103–138.
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לשלר יהגור יל )רנשוןתל יןילנקה, רמערב מעיול, רללודלן מלתל(, לתגלרה זל פובלשה קרית 
ןחבולת יגלף הפגלע. מבגע שןחבולת זל "ניקחת", להגלפנולת הקלנקבטות "נוצית", חלזבת 
המטלטית ןי סופלב־העי ההגמלנו, להסופלב הרוקלבתו — המהללה נסוגה מסופלב־העי ההגמלנו 
רשי השחתת גלפל שי "הוהלדו החדש" לרתלך כך חשופת המחוב הכבלך רווצלבל, שגם הלן 
ממשוך יהולת נלכח — נדחק, רעי כלבחל, יבקע: "גלפל שי לונבלור, שהלן גותןו, נלתב יין פגע. 
הלן נלתב שים כדו שולכי יהשיום ןת מעשה הןהרה שיל", טלעא חסא. "]...[ ימבלת הרוקלבת 
שיל עי הושבןיולת, ימבלת הנוכלב כיפו המיחמה, ימבלת הנוסולא יעשלת דה־הבלןוזצוה 
שי המיחמה לןלנורבסיוזצוה שיה, רסלפל שי דרב גותןו מנצוח כמה מא הןמותלת הגדלילת 
שי הושבןיולת: המויוטבוזם, הגרבולת, הןשכנזולת, הגלף".33 הןחבולת הון כיפו — ןרי 
גם שי — "הןמותלת הגדלילת שי הושבןיולת", שהא גם המלסדלת המןבגנום המבכזוום שי 
וחסו הקליקטור להפבט, השיטלא להנשיטום/לת יסלגוהם/א, שרמסגבתם נדבש הגלף הקלנקבטו 
יהתןבגא: מתלך מחלורלת כיפוהם )רעוקב כיפו המלסדלת, יןל דללקן כיפו הפבט הילחם(, 
ןרי גם מתלך ודועת התחוורלתם כיפול למתלך תרועתה, הוונל מתלך הערבת הןחבולת ןיוהם 
לשחבלבל שי הפבט ממנה. רשחבלב זה מןחבולת, רהסטת הןחבולת ןי המלסד המחזוק רכלח, 
וש כדו יהסרוב רמודת־מה ןת נכלנלתל שי הפבט יקרי עי עצמל ןת הפוקלח דבך מרטל שי 
רעי הכלח: ןשיוות הועדב־הןחבולת לןשיוות ההולת־נתלא־יןחבולת )ליכא, כרוכלי, יהגנה(, 
שמנגנלא הןשיוה הסונמטות מעגא למןשבב רגוילוול ההגמלנוום )ימשי ההליוללדוום, להמסחבוום 
רכיי(, מלפועלת כסופלבו־עי מןבגנום, כןרסטבקצולת מטןפלבולת )כילמב כווצלגום( המשקועלת 
מןמץ נוכב כדו יהתגרב עי ההפבעה המתמדת שהממשלת החד־פעמות שי הגלף החלמבו, 

גלף רשב־לדם, מעמוד יפנוהא.
הקלשו יןבגא ןת "המשמעלת" שי הסבט ןל ןת "המסב" שיל רמסגבת יכודה שי 
נבטור הנענה יקלנרנצולת סופלבולת מלכבלת )גם ןם הלן נענה יהא עי דבך ההתנגדלת יהא 
ןל עי דבך עבעלבא( מלרוי יהצעלת יקבלן ןת הסבט כסבט שעלסק ר"מרנה" המיחמה ןל 
רהועדבל: "גותןו הלבס יחילטוא ןת מרנה העיויה. ]...[ ימיחמה ןוא מרנה",34 "פעוילולת 
הוחודה נבןלת מתלכננלת מבןש לןקבןולת רעת לרעלנה ןחת — תבלמה נלספת יצלבה הריתו 
נתפסת שילרש כןלס מןלבגא",35 לההפך — "]הסבט[ עלסק רמיחמה כמיחמה. מתןב ןת נהיוה 
לןת השגבה שיה", ןת הפבלצדלבה שיה.36 יחילפוא, נותא יקבלן ןת הסבט מתלך התווחסלת 
יז'ןנב סבטו המיחמה: "]כיפור[ טלמא רחלרל פןבלדוה עקבלנות עי סבט המיחמה הןמבוקןו",37 
ןליו משלם ש"רסבטו מיחמה הליוללדוום קיסוום, ןנשום גדליום מלרויום ןנשום יכרלש ןת 

רתלך חרב לןחבום, "בר־שוח: מתן המסלק ירות הקלינלע", יעוי העבה 19, עמ' 248. גם סקלט   .33
מעוב עי כך ש"החוויום רסבט מקריום ןת הכבח היחומה, להסבט ןונל מפקפק יבגע רמחלורלת 
שיהם" )סקלט, "The Reality Of War", יעוי העבה 25(, לכך גם ןבוןיה ןזליןו, הגלבסת כו 
"]...[ הלן ןונל כלפב רעוקב — התפקדלת יקבוןה שי היןלם" )ןבוןיה ןזליןו, "דלקטלב, רלן 

תבןה ןלתם, הם מתום כלים: עי 'כופלב' שי עמלס גותןו", סינמטק, 124, 2003, עמ' 15(. 
רלבשטווא, "סבט ןוים", יעוי העבה 17.  .34

הלרבמא, ”Veterans of Disorder“, יעוי העבה 20.  .35
ןלבו קיווא, "סבט", הארץ, 21 רמןו 2000.   .36

רלבשטווא, "סבט ןוים", יעוי העבה 17.  .37
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הגרעה, יהשתיט, ישילט רעלים. ]...[ רסבט שי גותןו, הגלבי שי כי ןחד קשלב רגלבי שי 
כי ןחד ןחב — לכלים קלברנלת ]...[ דבך הטענה שגלבילת הדמלולת שילרום זה רזה לןוש ןונל 
חלפשו יכרלש ןת העלים, הלן קלשב ין בק ןת גורלבול יעברום ןין ןת כלינל הןחד ישנו".38 
הועדבל שי הןלור עשלו ישמש גם כהנמקה סונמטות יכך שהסבט "מתענווא פחלת רחוילקו 
הדעלת )רמקבה שי כיפור, הןלור נתפס ככלח ןדוב ריתו נבןה, שהמעוטל יהפיון רהעבכת 
וכליתל( לולתב רדבמטוזצוה שי הפא החללוותו שי המיחמה — ןוך זה מבגוש לנבןה מקבלר", 
טלענת פילבנס ג'קלרלרוץ,39 לןויל בלרבט סקיןב סרלב שהועדב הןלור הלן ןליו הןמובה 
הפליוטות רולתב )ןל ןף הוחודה( שי הסבט.40 זהל "סבט ןנטו־מיחמתו" משלם שהלן "מתנגד 
יקלנרנצולת שי הז'ןנב", גלבס סקלט; "התמלבה יצלפה רצלבת סנטומנטיולת לבגעום שקטום, 
שרדבך כיי נלתנום מסגבת יסצנלת־קבר, נשןבת רחלץ",41 לידרבו קמפב, "תוןלב המיחמה 
ככןלס מעמוד טועלא חזק רעד שילם".42 העמדה הןנטו־מיחמתות, הרוקלבתות, עליה ידעת 
קמפב גם רבגע הקבוטו כןשב "סמלך ולתב יקבקע נבןום רנוונום מלפצצום יחילטוא רשטח זבלע 
הבוסלת כשהמסלק טס רמסילי מתפתי, מעגיו, לרסלפל שי דרב סר עי מקלמל לפלנה יןחלב: 
יבגע, כך נבןה, ןנחנל שרלוום רמיחמה פבמננטות שןוא ממנה מנלס. שנולת ספלבלת ןחבו 
כא המסלק נפגע מטוי".43 שוילר המעגיולת הןונסלפות המרטוחה מיחמה שןונה מסתוומת 
)יפו קמפב( עם המלצן הוחוד המלצע, הפגועה רגלף להמללת, מצוג עמדה רוקלבתות שפובלשה 
גם הסבת הןחבולת מהדמלולת ה"שרלולת" רמיחמה "שןוא ממנה מנלס", לרעצם רמעוא גלבי 
המסוב ןת הןחבולת מכי רא ןנלש שהלן, שהבו ממוין למבןש כלים/א כפלפום/לת ימללת 

)שנעשה, ןכא, י"מלצן"(. 
ןבגלא הסבט למשמלעל רמלנחום ןלנורבסיוסטוום מןפשבום גם יבןלת ןת הסבט כוצובה 
שי ןמא מסלום, ימשי כסבט הנלשן משמעלת רתלב פבוט ןחד רתלך סך־כלי וצובתל שי 

קמפב, ”In Chaos, Truth: Kippur“, יעוי העבה 3. קמפב בלןה רעמדה כזל "מרט ןיטבנטורו   .38
עי טרע ההוסטלבוה", הצעה יהוסטלבוה ש"ןוננה תלצב שי מעשוהם שי ןנשום דגליום" )שם(, 
כילמב ןוננה ההוסטלבוה כפו שהון נבןות רסבטו מיחמה קלנרנצולניוום; רסבטל שי גותןו, 

יעלמת זןת, כמל רהוסטלבוה עצמה, "מטרעה", כישלנל, ןוא דמלולת כןיה.
ג'קלרלרוץ, ”Amos Gitai’s Kippur“, יעוי העבה 2, עמ' 60.  .39

 Robert Sklar, “In the Line of Fire”, Film Comment, 37:1, 2001 (ProQuest Direct  .40
הועדב  יצד  הפליוטולת שיל;  לחופשל ןת  חזבל  עי הסבט  הרוקלבלת   .Complete), pp. 50–53
הןלור נתפסלת כפליוטולת גם הןמובלת שי לונבלור רתחוית הסבט עי המנהוגלת שזיזיה רןלור, 
לרעוקב הווצלג שי עמדה מנהוגלתות זל רדמלת הקצוא )שמגים, כןמלב, ג'ליוןנל מב — יוהלק 
ידמשק  ולמוום  רתלך  יהגוע  המרטוח  מב(,  שי  הפליוטות  זהלתל  רשי  ןובלנוה  רחלרל  הטלמא 

לנמצן רגוחת החוילץ הבןשלנה הילם־קבר יצד חוויול המתום. 
סקלט, ”The Reality Of War“, יעוי העבה 25.  .41

קמפב, ”In Chaos, Truth: Kippur“, יעוי העבה 3. גם סקיןב טלעא כו עי פו הסבט, "ןהרה   .42
 ,“In the Line of Fire” ,עדופה עי מללת", לזןת עי סמך מסגלבל רסצנלת המוא, לבןל סקיןב
יעוי העבה 40. קמפב ןף טלעא כו צרעוהא שי סצנלת ןיה סומרליוום )כחלי לירא — ושבןי; 
ובלק־ןדלם־ירא ]כך רמקלב[ — צרעו היןלם העברו; ובלק לכחלי — טרע; ןדלם — דם(, לרוחד הם 
מריועום טענה ישילם )קמפב, שם, לבןל גם פבוללט, Amos Gitai: Exile and Atonement, יעוי 

העבה 25, עמ' 50(.
קמפב, שם.  .43
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גותןו,44 ןל יהדגוש ןת הןסתטולת שיל, ין רהכבח מתלך טענה ידה־פליוטוזצוה שי מיחמה 
רכיי, ןל שי המיחמה הזןת, שןסתטוזצוה עיליה יעשלת, כפו שעליה מדרבו המרקבום: 
"הפובלק לההבכרה שי וחודלת הולפו שי המיחמה הם הגורלבום הןמותוום",45 הם "ההקשב 
שי המיחמה שעיול מצהוב הסבט ]...[ הון פלבצת מתלך ןקט פבטו ןמנלתו־נהנתנו לשרה ןי 
ןלתל מקלם רדולק, ריו שדרב, יכןלבה, השתנה",46 לרכך וש משלם הצעה י"ןמנלת לוצובתולת 
כצלבה שי רוטלו עצמו העלמדת רנוגלד יןיומלת הטבגות שי המיחמה"47 לןף יבןוות הרד 
הירא רפתוחת סצנת ההתעיסלת, יפנו שהצרעום נמבחום עיול, כמטןפלבה "ינקלדת־הןפס 

הריתו נותנת יבדלקצוה שי הקלינלע: המסך הירא".48 

"מבט מגבוה" סינמטי

כי המסבום הןיה, שוש רהם חיקום שי סופלב־עי ןל שהם משתווכום יסופלב־עי 
)יןלמו, ןלנורבסיוסטו(, ממשמעום ןת המתחליי עי המסך. מה שמפבוע יריעדולת שיהם — 
לןליו ןף גלבם יכך שהם ברום לשלנום, ליעתום ןף מלצוןום זה ןת זה — הלן הועדבל שי מרט 
מכיוי: ין בק הועדבם שי נתלנום הוסטלבוום, ןל מודע רולגבפו עי הדמלולת, ןל מבןה פנו 
הןלור, שכלים עשלוום הול יהלעוי ירנוות סופלב מכיוי, ןין עצם הועדבל שי "מרט מגרלה", 
מרט המזמוא ןת הצלפה רכיום סונמטוום, רןמצעלת הןפבןטלס הקלינלעו עצמל, יחרלב ןיול, 
לרןמצעלת הןרסטבקצוה שהלן מןפשב, יןבגא ןת משמעלתל שי הסבט רנבטור יונוןבו סורתו 
מכיוי המערוב מסב דבך הוחס רונל ירוא סופלב־עי, סופלב מכיוי עלד ולתב, רעי כלח שופלט. 
רכיפור ןוא "מרטום מימעיה": כןמלב, כי המרטום צמלדום י"גלרה העונוום" שי הדמלולת, 

לגם כשהא "מרוטלת מימעיה", הא מרוטלת מגלרה נמלך למלגרילת יפתח המסלק.
רהועדב מסגבת נבטורות רעית תרנות הוסטלבות לקשבום סורתוום לטיןלילגוום רוא 
הןובלעום, מסגבת המןבגנת ןת העלים, הא ערלב הדמלולת להא ערלב הצלפה, נחשף — פשלטל 
כמשמעל — רמילן עלצמתל ןלפא ןחב שי ןבגלא העלים, ןלפא משמלע ןחב, כזה שעליה ממה 
שנגיה י"מרט הנמלך" המלגרי יטללח הבןווה הפוזו. למה שמתבחש רטללח זה מלפוע כןובלע 

כך, ימשי, רדולנל עי סבט זה מצרוע פבוללט עי ההוסטלבוזצוה שי עוסלקל הקרלע שי גותןו   .44
רמעבכלת שי שיוטה חרבתות לרסובלר יצוות יהא ןל יסמכלת רכיי, סובלר המסלמי בכיפור 
רדרבול שי הטווס, המסבר יהטוס יבמה ןת דווא, שבלצה יבןלת ןת שדה הקבר: "שויך יתחנת 
הןלטלרלס הקבלרה". כך גם רןשב יהכבזתל שי לונבלור שןונל קלבן עותלנום לידרבול עי תלבתל 
25, רווחלד עמ'  Amos Gitai: Exile and Atonement, יעוי העבה  שי מבקלזה, לבןל פבוללט, 

 .52–51
גבוא, "'כופלב': שי מו המיחמה הזןת?", יעוי העבה 2.  .45

רובא, "לקלי דממה דקה וושמע", יעוי העבה 6, עמ' 44–45.  .46
ג'קלרלרוץ, ”Amos Gitai’s Kippur“, יעוי העבה 2, עמ' 61.  .47

ולסף בלןה ןת הסצנה כמתנהית עי  3. גם  ”In Chaos, Truth: Kippur“, יעוי העבה  קמפב,   .48
לדעת גבר, יעוי  )ולסף,  "משטח ירא, שהלן גם מסך הקלינלע הירא רל מרוט הצלפה רסבט" 

העבה 13, עמ' 94–95(.
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חד־פעמו, קטלע.49 טללח בןווה זה ןונל נוזלא מהותבלא שי ודועה חוצלנות ימבחר שהעוא משלטטת 
רל, ליכא הפעלילת הננקטלת רמסגבת משמלע העלים שהלן מןפשב )למלנע( נענלת ימה שנגיה 
יעוא, ימה שסלרר ןת הגלף. לרכיפור, מה שנמצן רמבחר הפוזו הלן תמוד, לרמלדגש, הגלף: 
תמוד, כו הגלף המתרלנא נמצן תמוד עם המרט; למלדגש, משלם שנלשן הסבט הלן חוילץ 
פצלעום, הצית הגלף רןמצעלת סוכלא הגלף.50 הדגשת החלמבולת ןונה בק תלצןה שי בורלו 
הגלפום )להגלפלת( ןין הון גם חיק ממרנה הסבט: "גותןו פלבׂש גלשום שי זמא ןמת רטוסה 
מעי שדה הקבר הרלצו להחבלץ עקרלת הטנקום ןל רנהוגה רןזלב ספב ין מןלוש — לןז קלטע 

ןלתם רמתקפה ין צפלוה כישהו עי רשב־הגלף הןנלשו", כלתר הלרבמא.51
רפעם הוחודה שהמצימה נותקת מהדמלולת למשקופה עיוהא מימעיה, הון גם "מןרדת" 
ןת הגלף, כפו שמצווא דבלב גבוא: "כשהמצימה מתבחקת ןנל צלפום, מימעיה, רזלג מתעיס 
רןוטולת רוא כתמו הצרע המרטיום ןת גרלילת הגלף".52 ןלים ין בק כתמו הצרע מרטיום 
ןת ההרחנה רוא הגלף הנשו יגלף הגרבו ןין גם מרטה שי המצימה, המשקוף מימעיה ןך 
הליך למתקבר, הליך ל"נסגב", עד שןו ןפשב יהרחוא עלד ר"גלף" זה ןל ןחב. יפתע הגרב 
נלשן ןת עונול ןי המצימה ל"נלעץ רה מרט" רמשך עשב שנולת, כמעט רזעף, ןל רעלונלת, ןל 
רהתבסה.53 מרחונה זל, התמלנלת הפלתחלת לסלגבלת ןת הסבט מדגושלת ןת מה שןוא רל, לרעוקב 
ןת הועדבם שי "מרטום מימעיה";54 לרהועדב מרטום כןיה, ןוא גם כיפו מו יהתבוס, כילמב, 

גותןו מתןב זןת כהחיטה יהוצמד "יגוף שי השחקא, ימבט שיל, ימלקד שממנל הלן חללה ןת   .49
המתבחש" )ןובמה קיווא, עמוס גיתאי, יעוי העבה 2, עמ' 332; ההדגשלת שיו(. עי ההוצמדלת 
י"שדה הבןווה שי הדמלולת", עי ההחיטה יהושןב "רגלרה העוא" שי הדמלולת, ין יעילת 
מעיוהא לין יצים "שלם דרב מימעיה", לעי כך ש"הבגע הבןשלא שרל ןנחנל עליום לצלפום 
רמיחמה מימעיה הלן כשהם־עצמם נכנסום ימסלק", בןל שם, עמ' 328. גותןו ןונל מתווחס 
זה ימרט שמפנה הגורלב כיפו המצימה הנמצןת מעיול רקטעו ההתעיסלת רבןשות  רבןולא 

הסבט לרסלפל.
ההתמקדלת רגלף רסבט כיפור רבלבה רולתב, לבלר המרקבום/לת להחלקבום/לת מזכובום/לת ןלתה   .50
לןף דנום/לת רה. חנא חרב מדגוש שהסבט הלן "סופלב שי חלמב, שי מטבוןיולת", למצרוע עי 
הקטגלבוה הבחרה ולתב, "חלמבולת", הכליית ןת הגלף רתלכה, החי מחלמבולת הצרע רסצנלת 
ההתעיסלת, דבך מכלנות הפוןט למכלנותל שי הבלפן, לעד י"סצונה שי החוילץ מא הרלץ הדרוק 
להנלזיו שמפבוע למקשה עי הצית הפצלע" )רתלך חרב לןחבום, "בר־שוח: מתן המסלק ירות 
הקלינלע", יעוי העבה 19, עמ' 241(. ולסף מצרוע גם הלן עי מבכזולתה שי החלמבולת, החי 
גם  ןין  הגלף,  שי  יחלמבולת  בק  ין  מלדעלת  הצלפה  ןצי  "]ה[מעלבב  רצרע,  הנשטף  מהרד 
יחלמבולת שי הדומלו הקלינלעו עצמל, יעצם ןקט הווצלג כפעוילת חלמבות, ליעצם הןסתטוקה 
הקלינלעות שרסוסה הלן חלמב", כש"הצלפה נקבן, שלר לשלר, יהתעמת עם הבס הגלף הגרבו, 

עם הצגת פגועלתל לשרובלתל" )ולסף, לדעת גבר, יעוי העבה 13, עמ' 95(.
הלרבמא, ”Veterans of Disorder“, יעוי העבה 20.   .51

גבוא, "'כופלב': שי מו המיחמה הזןת?", יעוי העבה 2.  .52
ולסף טלעא שמרט זה "שלרב ןת המחוצה רוא המסך ירוא הצלפה ]...[ לקלבן יצלפה ררות הקלינלע   .53
ישקלע ןי תלך ההזוה המזלכוסטות שי הסבט שנבןות מרעד יעונול שי הגורלב" )ולסף, לדעת 

גבר, יעוי העבה 13, עמ' 104(. 
רסצנת ההתעיסלת החלתמת ןת הסבט, המצימה מצימת תחויה "רגלרה העונוום", ןך רדקה   .54
לחצו הןחבלנלת שי הסבט הון מטפסת למרוטה רזלג מימעיה )סצנה זל קצבה מהסצנה הפלתחת; 
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ןוא עי מו יהטוי ןת הןחבולת, שההתבסה שרנשוןת המרט רסצנת ההתעיסלת הבןשלנה 
מטויה, כןויל ימפבע. חבוגה חד־פעמות זל )שןמנם חלזבת פעמוום, ןרי רסצנלת מקרוילת 
יחילטוא, שתו סצנלת ההתעיסלת הממסגבלת ןת הסבט( — המרט הנושן כיפו מעיה רחופלש 
ןחב תשלרה, שהלן גם מרט המלדע ינלכחלתה שי המצימה )שכא עדווא, ןל כרב, ןוא ימעיה 
מטלסום ןל מסלקום(, ליכא ימנגנלא הרעילת עי הכלח )להכלח שרמרט החלדב( — מריוטה, 
רשי ווחלדה, ןת הפעב העצלם שרוא הנוסולא יתרלע ןחבולת ממרט מןבגא ולדע־כלי לעיולא 
ירוא עמדת הסבט, שיכי ןלבכל נמנע מהצצה כיפו וכלילולת גרלהלת ולתב.55 מבגע זה לןויך 
הןחבולת נשןבת רגרלילת העוא המתרלננת למה שהון בלןה: המבחר הנפבׂש מתחתוה. הןחבולת 
מלטית עי הפבט המתרלנא — ןחבולת ירחלב התווחסלת קלנקבטות יממשלת חלמבות, המלטית 

עי גלף שמפןת חלמבולתל־שיל הלן מלגרי רוכלילתול לנתלא רסוכלא.56

הקונקרטיות של "המבט הנמוך" 

"המרט הנמלך" הלן, קלדם כלי, מרט מלגרי: הלן מלגרי רשי הקלנקבטולת שיל יוכלילת 
הפוזולת שי העוא הגלפנות, להלן מלגרי משלם שהקלנקבטולת שיל פובלשה הוחסמלת מתמדת 
עי ודו פנו־שטח־שןונם־שטלחום, עי ודו ןלפק נעים לעי ודו מרנום מעשה־ודו־ןדם, רוא 
שתכיותם יחסלם ןת המרט לרוא שין. "המרט הנמלך" הלן כזה שין מרחובה: ין הלן רחב ןת 
מגרילתוה הפוזולת שי העוא הןנלשות, לרדבך כיי ין הלן רחב יהתכללא כיפו מטה. "המרט 
הנמלך" הלן ןפלן מרט מלגרי משלם שןונל מלזמא יחרלב י"מרט מגרלה" רדמוּלא־העצמו שיל 
ןל יסופלב ההוסטלבו שהלן טללה כדו ימשמע ןת העלים, ןין בק יהשתתף רתחזלקל כחיק 
ממנגנלא וחסו הכלח שעיול הלן רנלו, למשלם שןונל מלזמא יהשתמש רכיום המןפשבום י"מרט 
מגרלה" יהתעים מהמגרילת. הלן מלגרי יקלנקבטו — לרשי הקלנקבטולת הלן מלגרי. כיפור 
חלשף רעלצמה ברה ןת מסגבת המשמלע הנכפות — רמילן מלרא המויה — עי מו שנתלא/נה 
יצלבה זל שי משמלע העלים: מו שןוא יל/ה מודע מערב ימה שנגיה יעוא, למו שןונל/ה וכלי/ה 
יהושוב מרט. עונוהא שי נשום — ליןל דללקן מצנועּלת, ןל מצנועּלת כפלוה־רכלח — משפוילת 
מרט; מרטא נמלך. וחסו הכלח שהא נתלנלת רהם ןונם מןפשבום יהא יהושוב מרט, יהסתכא 
רמרט חלדב קדומה. כך גם מרטל/ה שי כי מו שנתלא/נה יוחסו מבלת/שיוטה/דוכלו/כורלש; מו 
שהלן/הון נטלי/ת כלח תמוד ןל יבגע; מו שנתלא/נה תחת כורלש; מו שמעמדל/ה נמלך; גרב־
ילחם־שןונל־ילחם, גרב־ילחם־שסלבס־ממיחמה לגרב "מסלבס": הלמלסקסלןי; מו שהפסוד/ה 

מהבגע שרל נבןות הןהלרה ושלרה קפלןה, ממתונה, לעד סולם הסבט, עלרבלת כשילש לחצו דקלת 
רירד(. 

תלדה ינוב קדם עי ההצעה יהסרוב ןת המרט החבוג כיפו מעיה רכיפור רןמצעלת מבכזולתה שי   .55
שןית הןחבולת רסבט זה, לעי סולעל רחודלד הדולא רשןית הןחבולת הקשלבה רמרט המלגרי. 

שןית הסוכלא שהגלף נתלא רל רשי חלמבולתל נודלנה רהבחרה רכתורתה שי ג'לדות רןטיב, לבןל   .56
 Judith Butler, Undoing Gender, Routledge, New York 2004; Idem., Precarious Life: The
 Powers of Mourning and Violence, Verso, London 2004; Idem., Frames of War: When Is

 Life Grievable, Verso, London 2009
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רקבר: הפיסטונום; מו שמווצג/ת ןת הןלור־שהפסוד־רקבר: המזבחום, הוהלדום־עברום — ןל, 
רמטן־נבטור מכיוי שוש יל כלח הסרב: נשום, לכי מו שעלרב פמונוזצוה י"ןושה". 

לונבלור ןונל בק הגורלב שי כיפור; הלן גם נקלדת התצפות שי הסבט. המצימה, שכןמלב 
ןונה עליה מעי י"קל העוא" שי הדמלולת, צמלדה כמעט יכי ןלבך הסבט ילונבלור,57 ןם 
רהתרלננלתה רל לןם רהתרלננלתה רוחד ןתל רמלשן המרט שיל. ןבגלא העלים להרנת העלים 
שמספקת המצימה מלגריום יבלחר ליהוקף שי וכלית הןבגלא לההרנה שי לונבלור. גם כןשב 
לונבלור, להמצימה ןתל, ממבוןום מעיה למתרלננום רקבקע שמתחתם, גם ןז זה מגלרה נמלך, 
המרט חסלם רדפנלת המסלק להמבחר הנגיה יעוא נשןב רגרלילת הוקף עדשת המצימה, מריו 
שנחשף מבחר נלסף. כי נקלדה רמבחר הנשקפת מתלך המסלק נחתכת מא המבחר המקוף ןלתה. 
כך חלתכום ןת המבחר גם הקןטום המערובום מסלג מבחר ןחד יסלג מבחר ןחב: מבחר הסלגב 
ןת תנלעת הטנקום, מבחר פתלח לרל טנק רלדד, מבחר השדלת, מבחר נלף העצום, מבחר חלברלת 
הרתום, מבחר חבלץ תימו־שבשבןלת־טנקום, מבחר הרלץ, מבחר המסגד. גם כשהמרט עלקר 
ןחב המבןה הנשקף מא המסלק רבצף הטוסה, כי נקלדה מלפבדת מא המבחר המקוף ןלתה 

לתנלעת המצימה כמעט סורלרות לין מתקדמת.58

"המבט הנמוך": ללא אפשרות סלקציה וללא ערוץ מילוט 

כןמלב, י"מרט הנמלך", רנוגלד י"מרט מגרלה", ןוא פבורויגוה ירחלב ןת מלשןל. הלן 
ןונל וכלי יהתעים ממה שנגיה יפנול, "ידמווא ןלתל החלצה", להקלנקבטולת הנגיות יפנול 
מחוורת פעליה שתכשוב ןת המבחר יהמשך החוום רל, ליל מפןת הצבכום שי רעי/ת המרט, 
המלכבח/ה יהמשוך יחולת רל. יכא, ןת הדם וש ינקלת, ליבגיוום ה"ןחבלת", הנגילת י"מרט 
הנמלך", הנעלץ, "תקלע" רמה שעי הקבקע סרורל, וש ימצלן מקלם, ליל עי מנת שין ודבכל 
עי בגיו־שיו. התנלעה מהנבטור המכיוי ןי המבחר הקלנקבטו הון תנלעה מהחלפש יהבהב 
ליהמצון ןי ערב החוום הממשוום: החלמב הלן־הלן מה ש״המרט הנמלך״ נלתא עיול דוא 
לחשרלא. רהועדב כלח מכיוי, הדוא לחשרלא הזה ןונל סופלב המןבגא ןת החלמב הנגיה יעוא )לכך 
מערד ןלתל יווצלג למןרד ןלתל כחלמב(; ריות רֵבבה, הלן נןיץ יהגור רןלפא קלנקבטו, פוזו, 
כילמב רפעליה, ין רןרסטבקצוה ינבטור המןפשבת המצןת נבטור ןחב, מערב מסופלב־עי 
ןחד יסופלב־עי ןחב, ןין רתגלרה יגללולת המתגיגילת, ריו הןלפצוה הנלחה יהמצון סופלב 
הוסטלבו שועטלף ןלתא רבצולני לרמלסבולת המשחבבום מא ההכבח יפעלי ןל מערובום ןת חלרת 
הפעליה יסלכנלת פלעית ןחבת. יעלמת הסופלב שטללה "המרט מגרלה", שהלן "בק" סופלב, 
ליכא הלן נותא יפבומה לישזובה מחדש, "המרט הנמלך" כרלי יחלמב, ְימה שנחבט רל רערב 

לבןל עי כך רהבחרה ןצי פבוללט, Amos Gitai: Exile and Atonement, יעוי העבה 25, עמ' 50.  .57
וחס מענווא רוא המבחר המוודו לבורלו המבןלת ירוא הזמא הןחוד מלצע רמןמב שי טי זןנה:   .58
"גותןו רלנה יעתום קבלרלת קלמפלזוצולת רעילת ברדום שלנום, דונמוום, חוויום רחזות הפבוום, 
כנופלץ שי ןלתה  ןל  רלץ משלמש כמסגבת  נעום מןחלב, פסום מתפתיום שי  טנקום ענקוום 
מסגבת, לכי זה נע רתלך הללה ןבלך שי צרעו היןלם הןמותוום, חלם לובלק לןדלם" )זןנה, "חלם 

לובלק לןדלם", יעוי העבה 25(.
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לקוום רל רהללה, לןונל וכלי יהתחמק ממנל. ןוא יל יןא יהסוט ןת עצמל; רכי מקלם שופנה 
ןיול וותקי רגרלילתול )הקלנקבטוום, רנוגלד יגרלילתול שי "המרט מגרלה", שהם מדלמוונום 

רירד לנותא ישלר לישבטטם רכי פעם מחדש כבצלא הסיקצוה הנלחה העכשללות(.
ןוא יןא יהסוט ןת המרט: וחודת החוילץ הולצןת מפתח המסלק בלןה מלי עונוה מבחר 
מלגרי, יעתום חסלם רטנק ןל רגרעה, לפצלעום. המרט הפלנה ומונה בלןה טנק נלסף המסתלרר 
כדו יחזלב ןחבו שהלבוד פצלע; המרט הפלנה שמןיה בלןה עשא המותמב מהתפלצצלת שללדןו 
השןובה ןחבוה עלד גלף, עלד רשב־לדם. הבוצה ןי ערב הפצלעום הון בוצה שי הסתתבלת, 
ליכא הון בוצה מהסתבת־מרט ןחת ישנווה: כפו שמרטו מלסתב כך ןנו מלסתבת. ןליו. היללןו. 
הסבט, הסגלב רתלך המבחרום החסלמום שןוא מהם מלצן, מעלבב רעוקב תחלשה מעוקה 
שי סגובלת, לזל מסתוומת רסצנה שרה המסלק נפגע למתבסק.59 רסצנה זל המצימה ממלקמת 
רתלך המסלק, לכפו שןוא יןא יהסוט ןת המרט כדו ירבלח מא המבןלת, כך גם ןוא דבך יןבגא 
ןת המבןלת רמסגבת משמעלת שתןפשב יהתעים מהם, ימשי מסגבת שי מיחמה כליית 
המןוומת עי הןלמה כליה, שרה מבןה הגללולת הלן רגדב בע הכבחו לנותא יהצדוק ןת מלתם 
שי החוויום כהקברה ימעא עבך עיולא, ןל יפחלת בןלו, ןל "סתם" הכבחו. ןרי הסבט ןונל 
מןפשב יהתחמק מא ההקשב הקולמו הקלנקבטו; הלן נשןב רמבחר לנמנע מסופלב־עי, להמרט 
נשןב חסלם, נמלך, צמלד יקלנקבטו )יגלף, יגלף הפצלע, יגללווה( לימה שוש יעשלת כדו, פשלט, 
יהושןב רחוום )יהסתתב, יבלץ, יצןת מהרלץ, ינסלע הרותה ןחבו הפצועה, גם ןחבו פצועה 

מונלבות לכמעט ין קוומת, רמקלם יהתעקש לרגרלבה יהושןב רשדה הקבר(.
בוצתם שי לונבלור לבלסל "ןי מלי פנו המללת", שמתחויה כרב רעצם וצוןתם ימיחמה 
"רהתנדרלת", גם מריו שנקבןל יה,60 מלצגת רסבט ין כהקברה ימעא הןלמה ןין כהתבגשלת 
וידות יקבןת הבפתקה ןל יקבןת הןפשבלת יממש ןת מה שנבןה כהבפתקה לככרלד 
יןלמו — השתתפלת רמיחמה כמרלגבום, סלף סלף, כפו שעליה מדרבו בלסל שצלטטל ימעיה: 
"זןת מיחמה, מיחמה ןמותות. להפעם הון שינל לןנחנל רגוי הנכלא ]...[!"; לןויל רהצטבפלת 
יוחודת חוילץ וש משלם התבחקלת משדה הקבר, עד שהמסלק שיהם נשיח ימשומת חוילץ 
ןי תלך שטח הןלור. הוצוןה מהמסלק להבוצה רשליו שדה הקבר ןי ערב הפצלעום, גם ןם 
הא מתבחשלת רטללח פגועה, ןונא מלצגלת כמעשה ןיטבלןוסטו, ןל פטבולטו, ןל ןנלשו, ןין, 
ככי שהדרב קשלב רגורלב הסבט, לונבלור, כמעוא הוגבבלת )ןחבו בלסל המתיהם, ןחבו הבלפן 
המחלור רשי ה"שרלעה" שיל(. גם התנהגלתם שי הבלפן לשי הטווס, לנכלנלתם יהקבור ןת 
עצמם, מלסרבלת רסופלב ןושו, שרשנו המקבום הלן סופלב שי כושילא רהקשב היןלמו ןרי 
כזה שחלשף הורטום שי מיחמלת שןונם מקריום רוטלו רמסגבת סופלבו־העי היןלמוום. 
הבלפן מבגוש צלבך יכפב עי הועדבל ממיחמת 67', לרכך הלן הלפך ןת המיחמלת יסדבתולת, 
רנלת־החיפה, חלזבלת עי עצמא — פעליה שיעלים ין תשוג ןת מטבתה ןין תחזלב עי עצמה 

"המצימה ממלקמת רתלך ההיוקלפטב למןפשבת בןווה מלגרית, כך שכןשב כיו הטוס נפגע   .59
מפגז המתפלצץ רהתבסקלת מחבושת ןלזנוום, הלבג ןת טווס־המשנה לפלצע חרבו־צללת ןחבום, 

נגבם יצלפה הים ןדוב" )סטבטלא, ”Review: Kippur“, יעוי העבה 5(. 
גותןו, ןוש סוובת ןגלז, ין גלוס ימיחמה ןך התנדר, כמל רא־דמלתל רסבט, יוחודת חוילץ שי   .60
חוי הןללוב, לבןל ןובמה קיווא, עמוס גיתאי, יעוי העבה 2, עמ' 324–325; גותןו למוקיסלא, 

”Filming Israel: A Conversation“, יעוי העבה 16, עמ' 53.
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שלר לשלר. הטווס, מִצדל, מרקש יכפב עי סטוותל ממסלבת הגרבום רמשפחתל, שלשית שהלן 
נכשי רהמשכתה: "ןרן שיו הוה טווס קבר. גם ןח שיו. ןצינל רמשפחה זה מסלבת, יהולת 
טווס, ישבת. ןרי צבוך יזה ןוזה חלש, שןנו חלשר שןוא יל ןלתל. ]...[ חלש יצוד. ]...[ יהבלג" — 
להלפך ןת המיחמה מ"נפויה רקבר", ןל מ"הבלןולת מלי הןלור", י"הבג" לי"צוד". הסתבת 
פעלית המבדף לפעלית ההבג מןחלבו מסך מויום נחשפת עי ודו שומלש רמויום המתפקדלת 

רןלפנום שלנום רשדלת סמנטוום שלנום.
המרט הנעלץ רמבחר שמתחתול ןונל וכלי יהתחמק מהמבןה החלמבו שי ה"צוד" 
לה"הבג": מבןה הןדמה עי החבוטלת שנחבטל רה, שהא סומנו הערב שהלרוי יבגע ההללה שי 
"המרט הנמלך", שןונל וכלי יהשקוף ןי הערב ןל ןי העתוד ןין בק ןי ה"עכשול", למבןה 
הגלף — הגלף הפבטו שי העוא המתרלננת, הגלף המלנח עי הקבקע דלמם יודל, הגלף המלטי 

עי הןילנקה שבגיל בלטטת, הגלף המלרי מהטנק ןל מהג'ופ ןי המסלק לןי הןמרלינס.

המבט אל הגוף הממשי: סיפורי־על המארגנים את הגוף החומרי

הדגש המלשם רסבט כיפור עי הגלף לעי החלמבולת, עי החלמב לעי הקולם, עשלו גם 
הלן יהלרוי יהתןבגנלתם רסופלבום סגלבום, סופלבו־עי. כזה הלן הנותלח שי בז ולסף, המסכם 

ןת טועלנל כך: 

רסבט כיפור משלי הטופלי רגלף החלמבו יפנטזוה מזלכוסטות. רןמצעלת 
הקלנקבטוזצוה לסומלא החלמבולת שי הגלף הגרבו לשי הכןר הפוזו, הסבט 
מפבוע יהכפפתה שי הפנטזוה המזלכוסטות ישוח היןלמו ליהפוכתה יבעולא 
טבנסצנדנטיו יןלמו מלפשט. רדבך זל חלשף סבטל שי גותןו רןלפא רוקלבתו ןת 
הןיומלת להסרי המלכחשום עי ודו תברלת המיחמה הושבןיות, ןשב נדבשום 
יעצם כונלנה שי היןלמולת. רנלסף, הסבט מצוג ןת המיחמה כפבללבסוה יןלמות 
המווצבת רסלרווקט תשלקלת יןיומלת ליהבס עצמו: הסבט מזמוא ןלתנל — ןת 
הצלפום וחד עם הגורלב — ישקלע ןי תלך פנטזוה מזלכוסטות קלינלעות, שהןתב 
שיה הון המיחמה, ליגילת ןת התשלקה הנלבןה שינל, ןת התשלקה המלרנות 
רתלכנל, יןלרדא למללת — תשלקה ןשב היןלמולת מנצית למתעית ימטבלתוה.61

ולסף קלשב ןת סופלב־העי שי הפנטזוה המזלכוסטות, עי כי מבכורוה הןסתטוום להמרנוום, 
עם סופלב־העי היןלמו, למבןה כוצד הבןשלא מתפקד כדו יןשבב ןת השנו לכוצד הסבט חלשף 
זןת. ןבוןיה ןזליןו, שידעתה "ןוא יל ]יסבט[ שלם ענווא רהצגת מיחמת ולם הכופלבום ןל 
רנוסלח פבספקטורה חדשה עי מהיכה", בלןה ןלתל כ"מןפווא עודא שים — השלתפלת שי 
הןדם המלדבנו רנוהלי החוום להמללת"; רקבוןה שיה, יעלמת לונבלור לבלסל, ה"ולדעום הוטר 
ןת מיןכת ההפבדה רוא המפגש הסונגליןבו עם הזללעה, עם הקבוןה יעזבה, לרוא ההכייה, 
השקילי, הועוילת", גדסו "פלבץ ןת הגרלילת הןיה למצרוע רגלפל עי נזוילתם" כשהלן 

ולסף, לדעת גבר, יעוי העבה 13, עמ' 94.  .61
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"מנסה יהמוב מגע גלפנו ןחד רןחב לנןחז רבלפן" יןחב ששנו חרבול פעיל "רתקופלת כדו 
יהפבוד ]ןלתל[ מא הגלפה ]שעי הןילנקה לררלץ[". יכא קלבןת ןזליןו ןת החזבה יסצנת הןהרה 
כמעשה שנלעד "ימחלק, דבך הגלף, ןת המגע הןחב עם הגלף, ןת המגע עם הגלף הןחב. ןת 

המגע עם הגלף שהמללת הפך ןלתל יןחב".62 
שומת הדגש עי המבחר המוודו לעי מה שנבןה רל מפנה ןת תשלמת היר יגלף, ליכא 
גם ימונולת שי הגלף, ימונולת שי הגלף הגרבו, המלפועה מפלבשלת רשנו קטעו ההתעיסלת 
ה"עלטפום" ןת המבחר שהגלף הגרבו מצלו רל רחרבת גלפום גרבוום ןחבום. ההנגדה רוא 
המוא ההטבלסקסלןיו )המלדגש עי ודו העובלם שי הןושה, עי ודו הןלבך הכמעט־מעוק 
שי סצנת ההתעיסלת הבןשלנה לעי ודו החזבה עי ןלתה סצנת מוא פעמוום, רשתו רנקלדלת 
מפתח רסבט, רפתוחתל לרסגובתל( ירוא ההלמלסלצוןיולת, הןחללה הגרבות — שרהקשב שי 
הקבר, לרעוקב ר"סצנת הרלץ" לרסצנת הפגועה רמסלק, נבןות כמעט הלמלןבלטות — מתגיה 
כןנילגוה הפלעית דבך הדמולא המלרהק רוא תעבלרת הצרעום המבלחה עי ןורבו הןלהרום 
ירוא צרע הרלץ ההליך למכסה ןת החוויום המרלססום ררלץ הנלזיו. גורלבו הסבט — שןונם 
ילחמום, ןונם שליטום רגלבים, לרסלפל שי דרב הם גם "פגלמום", שהבו ין הציוחל ימין ןת 
המשומה לגלפם נפצע — נעשום מגרבום )הטבלסקסלןיום( יהלמלסקסלןיום, יגרבום נשוום, 
יקלברנלת שי גלבים לשי ה"טרע", הרלץ, הרליע ןלתם יקברל; לכמל נשום, הם מווצגום ןת 
הטרע לןף הלפכום יטרע.63 לחמלב עלד ולתב, ןפולנוהם הנשוום )ןו־שיוטה רגלבי, פסורולת, 
לןף תפקודם כמבפןום לכמנחמום(, יצד ההלמלסלצוןיולת להןבלטולת )הבוקלד שי גדסו להבלפן, 
החורלק־כרוכלי שי הפצלע הנלפי מא הןילנקה, הגלפום השכלרום זה עי זה רבגע התבסקלת 

המסלק(, לירסלף הפצועה — כי ןיה מעיום ןת המלדחק: ןת הולת גלפם נותא־יהוחדבלת.
"הגלף הנחדב", הגלף שןונל סגלב רתלך עצמל למכוי ןת עצמל ןין הלן פתלח כיפו 
חלץ לנתלא יחדובה מרחלץ, הלן גלף נשו. יכא, "הלמלסקסלןיולת" מסמנת ןת הגרב כ"ןושה", 
לכך, יצד הולתל נתלא־יהוחדבלת )רשלנה מא ההטבלסקסלןי, הגלף הגרבו המלרחא מא העלים(, 
ההלמלסקסלןי נתפס כמסלבס, כמל הןושה, לנעשה יווצלג מומטו, עלד ולתב מווצלג הןושה, שי 
הןולם הגדלי מכלים, הןולם שהלדחק, עי פו פבלוד: פחד הסובלס. עי מנת יהבחוק ןת הןולם 
הזה — ןולם ההלמלןבלטולת, שהןחללה הגרבות הצרןות מעלבבת, רעוקב רעתלת מיחמה — 
נדבש המרט הגרבו יהחזוק תמוד רתחלמל )הדמולנו, "ממבלמו הןליומפלס", ןל המוודו, כשןוא 
ןוך יהכיוי ןוזלשהו "נשולת" ין קלנקבטות( ווצלג שי נשולת שוזכוב ןת קולמל שי גלף 
נחדב שןונל הגלף הגרבו. ןלים נלכחלת "נשות" זל גם חלזבת למזכובה, כשהמרט נח עיוה, ןת 
הןלפצוה שי ההוחדבלת; שנווה יפנו שהןלפצוה הזןת מלסטת ןי הןושה רירד, הון מבחפת 

רעלים כןלפצוה המןוומת עי כי גלף, עי כי רשב־לדם, גם זה הגרבו.
כדו יווצב ןת סופלבו־העי ההגמלנוום הןיה, הכבלכום רהרנוות הגלף הנשו כמבחר 
התברלתו שי הרותולת המנחמת להמבפןה לכןתב ה"הוחדבלת", מלריטת רכיפור כפוילת 
רווצלג הגלף הנשו: נלכחלת נשות מעטה רמולחד )הגם שסרובה למנלמקת־בוןיוסטות( יצד 
מסגלב הסבט משנו צדדול רנלכחלת נשות דבמטות לרהטבלסקסלןיולת מלדגשת. ןפשב ממש 

ןזליןו, "דלקטלב, רלן תבןה ןלתם, הם מתום כלים", יעוי העבה 33, עמ' 16.  .62
לבןל גם ולסף, לדעת גבר, יעוי העבה 13, עמ' 96.  .63
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יספלב ןת הנשום המעטלת המלפועלת רסבט: ןושה ןחת רבחלר רולם הכופלבום, יפנו שמועת 
הןזעקה; כמה נשום שהמצימה חליפת עי פנוהא רמהובלת רנסועה יצפלא; חווית השרה 
ימשבד הצרןו הנטלש רעלדה קלשבת ןת ׂשעבה הןבלך, הבטלר יןחב מקיחת; שתו חווילת 
הנלכחלת רתדבלך רבמת דלד; פקודה ןחת הולשרת רבקע כשהטווס להבלפן משלחחום רעבר 
הבןשלא; כמה ןחולת המסוועלת רהערבת הפצלעום מהמסלק יןמרלינסום לכא ררות החליום, 
לפקודת בושלם ןחת רחדב המולא. יכןלבה, גם הנשום המעטלת הןיה ןונא נחלצלת יסופלב, 
ןלים ימעשה הא הכבחולת משלם שהא מווצגלת, רעוקב כןחולת, ןת הבופלו להנחמה הרותוום, 
ןת ההרטחה ימזלב ליהמשכולת: הפצלע ין מת, הלן ולכי יהמשוך ןת השלשית לןת הקולם, 
רדלמה יןושה שמליל, המווצגת, רתפקודה כמנחמת לכמבפןה, ןת הִןמהּלת, שהון גם הלידת 

השלשית )שהון כשיעצמה תמוד גרבות(.
ןרי התפקוד הנשו הזה ןוא דו רל; יצדל נדבש ווצלג רלטה רמולחד שי הןושה הנחדבת, 
הוונל הןושה רתפקודה רמונולת ההטבלסקסלןיות רתלב "הגלף הנחדב", שכא רכיפור, הןולם 
יהפלך יגלף נחדב הלן כפלי: ין בק הןולם הטמלא רןחללת הילחמום עי הורטוה ההלמלןבלטוום 
ןין גם ןולם ההוחדבלת עי ודו כדלב הבלרה. כדו יהסוט ןת הןולם שי ״הולת־נחדב״ )ןולם 
הגילו מןלד יעוא, לןשב תלצןלתול מקופלת ןת העוא הפוזות המתרלננת סרור־סרור(, וש יחזלב 
ליהדגוש שלר לשלר ןת הגלף שנלעד ימין ןת הנושה הזןת, הנושה שי "הולת־נחדב". ליכא 
הגלף הנשו מלפוע "רמילן הוחדבלתל" רסצנת ההתעיסלת. וחד עם זןת, הגלף הנשו נדבש גם 
יהולת ין־נלכח, כדו ין יהזכוב ןת הןולם. יכא, יצד נלכחלתל הפוזות המלדגשת שי הגלף 
הנשו רסצנלת ההתעיסלת הןבלכלת נוכבת רסבט גם מחוקה שי הנשולת דבך צמצלם נלכחלתא 
שי נשום נלספלת, המלפועלת בק רחטף לןונא ממיןלת כי תפקוד רעיויה: החווית רכיי ןונה 
נמצןת רחדב המצר, לגם יןחב שבלסל נלזף רה ין נבןה שוש יה עוסלק כישהל, הןחולת ין 
ממש ולדעלת מה יעשלת כשהןילנקלת מלערבלת מהמסלק יןמרלינסום, לןושה נלספת הון 

ין ולתב מןזכלב רשוחת עבר.64 

המבט אל הגוף הממשי: 
הפרעות לסיפורי־העל המארגנים את הגוף החומרי

כיפור מןפשב לןף מזמוא קבוןלת כןיה, ןך רה רעת הלן גם מפבוע שלר לשלר יסגובתא 
כסופלבו־עי מןלבגנום. רשוחת העבר רוא בלסל יבלפן מלפועה ןחת ההפבעלת יסופלב־העי 
המסלום הזה, שכא הפעם הוחודה שרה מלזכבת רשוחלת ןושה כשלתפה ימוא הטבלסקסלןיו 
הון כשבלסל מסכם ןת שוחתל עם הבלפן, שרה שמע ןת סופלב חוול: "תבןה מה זה, חשרתו 
יספב יך שןנו מתגעגע יחרבה שיו לקוריתו ממך סופלב עי ןמן שיך להנןצום". סופלב־העי 

 Orly Lubin, “‘Gone to בןל  נחדב  כגלף  הנשו  הגלף  שי  הכפלי  רווצלג  ולתב  בחר  ידולא   .64
 Soldiers’: Feminism and the Military in Israel”, in Hannah Naveh (ed.), Israeli Family
and Community: Women’s Time, London 2003, pp. 164-192. בןל גם חלה רבלנפיד־שטווא, 
בישראל,  האזרחי  המיליטריזם  של  וארוטיזציה  צה"ל  חיילות  תצלומי  מדינה:  של  פנטזיה 

בסיונג, תי־ןרור 2012, עמ' 185, לכא שם, עמ' 198.
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שי הןושה כהסטה שי ןולמו החדובה נתקי רהפבעה שי הןנילגוה רוא "הןושה המונות" 
ירוא "הןם", לסופלב־העי שי הןם כווצלג שי "נשולת", בופלו לנחמה, למעי הכלי — שי פבולא 
להמשכולת, נתקי רהפבעה שי "הנןצום", המחסיום ןת הןלפצוה הזןת. גם סופלב־העי שי 
הןושה כ"ןם" המרטוחה ןת המשכולת השלשית נתקי רהפבעה רסופלבל שי הטווס שןונל 
וכלי יהולת טווס קבר, לרכך הלן קלטע רעיוי ןת השלשית המשפחתות שיל, השלשית 
הגרבות, השלשית שהון תמוד גרבות. גם הבלפן המגוע פצלע ירות החליום "בלצה יןמן" 
שיל, כבןלו ימקלם־הבופלו שהלן נמצן רל, ןרי רכך הלן מחסי ןת הווצלג הנשו שי המשך 
השלשית, שהבו ין בק שןמל מתה )לדולק המשפט י"ןנו בלצה יןמן המתה" מקבר גם ןלתל־
עצמל ןי מלתל־שיל( ןין שהלן־עצמל בצח ןלתה רמעשול. כך מלפבע גם סופלב־העי הנשעא 
עי הבלפן כמו שמממש, כמל ןמל, ןת הגולא התלעיתנלת: הןמובה "ןנו בלצה יןמן שיו" 
מסיקת ןת וסלד הכופלב עי הועדבל ממיחמת 67' לסלדקת ןת הסופלב רדרב הנוהלי הבןלו 
שי החוום להמללת, שכא הון מצרועה פחלת עי ההוגולא התלעיתנו־המצוי שי הןם לולתב עי 
ההכבח ינטלש ןת הןנשום החוום, עי המחוב הכרד הכבלך רכך — בצח הןם, מלת הןם; מלת 
הפצלע, ליחילפוא ההותקעלת שי צללת החוילץ יין מסלק לןליו ןף הפצועה רעת הפגועה 
רל, לזןת רהועדב הרחנה סונמטות, מרנות לדוןילגות רוא הכנוסה ימסלק המחיץ ןלתם ירוא 

הגוחה יחוילץ הטווס, שרמהיכה הם נפגעום.
רשי הרלטלת שיהא, דללקן הסצנלת המדגושלת ולתב מכלי ןת הנחדבּלת כִןפולא נשו 
לכך מסיקלת ןלתה מממיכת הגרבולת, סצנלת המוא ההטבלסקסלןיו, הא גם ההפבעה יהרנת 
תפקודה שי הןושה כמדחוקת ןולם הנחדבּלת ההלמלסקסלןיות להנחדבּלת מכיו הנשק. ין בק 
שסצנלת ןיה ןונא שווכלת יסופלב מרחונה עיויתות, ין בק שהא מפבועלת יסגובת כי סופלב־
עי ןרסטבקטו מןבגא — שכא, שלרל שי הגורלב יןלתה נקלדה עצמה שממנה וצן ימיחמה 
מסכי ןת הןפשבלת יבןלת ןת הסופלב כסופלב־חנוכה ןל ימצלן רל מלסב השכי ןל עמדה 
רוקלבתות, לןף ןת הןפשבלת יסגלב ןת סופלב־העי שי הגלף הנשו הנחדב להגלף הגרבו הנוצי 
מהנחדבּלת, משלם שןוא חורלב רוא סופלב המוא ההטבלסקסלןיו יסופלב המיחמה — הא גם כי 
כך רליטלת עד שהא חלשפלת ןת הולתא "ין טרעולת". כדו שהנחדבּלת הנשות תלכי ישחבב 
ןת הגלף הגרבו מןומת ההוחדבּלת עיוה יהובןלת "טרעות", הכבחות, שןוילין כא נפתח פתח 
יןפשבלת שגם הגלף הגרבו ווחדב. "טרעולת" זל נחשפת כןא כשקבות, להנחדבּלת, כתכלנה שי 
הגלף הנשו רירד, נחשפת כהרנוה תברלתות דללקן רשי הדגשת־הותב שיה, הא רןלבך הסצנלת 
להא רמוקלמא, לרשי ההתעקשלת עי הנחדבּלת הנשות גם יין חורלב ממשו יסופלב הממלסגב 
עי ודה: סופלב המיחמה, סופלב הנחדבּלת הגרבות. רהועדב בצף רוא הנחדבּלת הנשות ירוא 
הנחדבּלת הגרבות )הפצועה, ההלמלןבלטולת — ןל הפנטזוה המזלכוסטות, כפבשנלתל שי ולסף(, 
הנחדבּלת הנשות מלרחנת ררובלב מא הנחדבּלת הגרבות ליכא ןונה קשלבה ןיוה לןונה וכליה 
ישמש כחילפה שיה. הפנטזוה המזלכוסטות, הנשענת עי שוילר הוחדבלתל שי הגלף הגרבו 
לשמובת שימלתל, מלפבעת עי ודו הנלכחלת הנלןשת שי המןמץ הזלעק ישמום יהסוט ןת 
ההוחדבלת ןי הגלף הנשו ליהרטוח ןת תפקוד החלדב לין הנחדב, הפעוי לין מו שפלעיום 
עיול, לעי ודו הןזכלב החלזב לנשנה שי עצם ןלפצוות הנחדבּלת עי ודו הריטה רבלבה כי כך 

שי הןושה המונות הנחדבת, רמקלם הכפוילת הנדבשת שי נלכחלת נעדבת. 
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ןרי וותכא שההפבעה המבכזות יןבגלא סופלבו־עי מכיויום, סגלבום לרעיו כלח הסרב, 
הפלעית יצד ההפבעלת הווחלדולת יכי סופלב־עי מןבגא, הון ההועדב הנוכב שי ווצלגו כןר 
לןף שי ווצלגו פצועה.65 קבוןה הנשענת כמעט יחילטוא עי סופלב־עי ןחד — עי הנלכחלת 
שי הגלף המת להפצלע לעי "הכןר ]כ[ספקטקי"66 ןל כמקלב יטבןלמה,67 ןל כווצלג שי ןומת 
ההוחדבלת הדלבשת נלכחלת נשות — נתקית רהפבעה שמקלבה, קלדם כלי, רמוקלד "המרט 
הנמלך" רגלף שרטללח הבןווה, הגלף הפצלע, המת, ןרי ין כפלבנלגבפוה שי תשלקה יכןר 

ליהנןה מונות ממבןה למקלי68 הכןר.69 
כך, ןוא רסבט צוילמו תקבור שי פצעו חדובה ןל שי ןורבום כבלתום, ןוא מחיץ־
שןונל־בלפן המתרלנא רפצע פתלח למסוט ןת עונול, לולתב מכלי, ןוא זעקלת כןר, ןוא קבוןלת 
יעזבה שי פצלעום, ןוא מבןלת שי טופלי רפצלעום רתנןום־ין־תנןום. "שדה הקבר" ןונל 
"מלפע בןללה שי כןר",70 להצלפום ןונם "נןיצום יצפלת רסצונלת החוילץ, פעם ןחב פעם, 
רגלפלת החוויום המדממלת לקטלעלת הגפוום".71 שילש פעמום נבןה רסבט פצלע מחליץ רלדד, 
לןברע פעמום נבןום כמה פצלעום רוחד: כןשב ןנשו צללת החוילץ מגועום ישלחה שעי שפתה 
מלטיום חוויום, כמעט כלים מתום, כפו שמתרבב רמהבה; כןשב ןנשו הצללת מגועום ימקלם 
בוכלז ר"שטח" למפנום ןת הפצלעום רסדב הנקרע עי פו חלמבת הפגועה; כןשב ןנשו הצללת 
מערובום פצלעום ימסלק גדלי שוש רל מקלם בר ולתב למסוועום יפצלעום השלכרום רןילנקלת 
רשילש קלמלת; ליןחב שהמסלק מלפי לןנשו צללת החוילץ מפלנום ןי רות החליום, ימעוא חדב 
מולא מןליתב המשמש ירדוקה הבןשלנות, שיןחבוה הם נשיחום יןתבום ש"מחלץ יפבוום" 
שי הסבט. דלמה שמבןלת הפצלעום הליכום למתמעטום; בלר מבןלת הפצועה ממלקמום רגוחה 

גלפלת מבלטשלת, ןך  עולא ררוקלבלת עי הסבט מעלבב ןת הבלשם שהסבט הלן בצף ןחד שי   .65
ימעשה "הלן ןונל מבןה הברה דם לזללעלת, יפחלת ין רןמלת המודה שי סבטו מיחמה מהעת 
הןחבלנה. ןנחנל בלןום בק ןת המעט ההכבחו כדו ירסס סוטלןצוה שי פצעום פתלחום" )קמפב, 
3(, לידרבו זןנה, זהל "חוזולא ןפלקיופטו שי הבג  ,”In Chaos, Truth: Kippur“, יעוי העבה 

המלנו ריו שתובןה ליל טופת דם ןחת" )זןנה, "חלם לובלק לןדלם", יעוי העבה 25(.
ולסף, לדעת גבר, יעוי העבה 13, עמ' 93.  .66

ההונצילת מפגועת הטוי רמסלק הון הבגע "שמעיה כטבןלמה ןת כי מפגשול ]שי לונבלור[ עם   .67
)ןזליןו, "דלקטלב, רלן תבןה ןלתם, הם מתום כלים", יעוי  נוצי"  המללת, שרהם מושהל ין 

העבה 33, עמ' 19(.
הון  השמועה,  יחלש  הקשלב  הציוי,  שי  שחלמבולתל  כך  עי  שהצרועה  עי  גיב  יועי  תלדתו   .68

רמעמד דלמה יחלמבולתל שי מה שנגיה ימרט הלדלת יחלש הבןווה.
כמעט  חזקה  סלריום  גלפום  המתןבלת  רתמלנלת  יחזלת  שהיהוטלת  "דלמה  זלנטג,  סלזא  ידרבו   .69
יהרוט  הוכלית  מא  סופלק  תחלשת  וש   ]...[ עובלמום.  גלפום  המתןבלת  יןיה  התשלקה  כמל 
רתמלנה ריו בתועה. לוש תחלשת עלנג מא הבתועה" )סלזא זלנטג, להתבונן בסבלם של אחרים, 
מןנגיות: מתו רא ועקר, מלדא, רא שמא 2005 ]2003[, עמ' 38–39(. זלנטג מספבת גם עי מלזוןלא 
המיחמה המיכלתו רילנדלא המצוע ימרקבום "סרורה משלחזבת" שי מיחמת העלים הבןשלנה, 
כמלרא  מֻיללום  כשהם  המרקבום,  פלסעום  רתלכה  ר־1916(,  הסלם  עי  )הקבר  שלחלת'  "'חללוות 
רקלילת מלקיטום )פגזום מתפלצצום, זעקלת(, לבק נחסך מהם הבוח )ריו גללולת מבקורלת, יין 

גז מבעוי(" )שם, עמ' 103, העבה(. 
ולסף, לדעת גבר, יעוי העבה 13, עמ' 99.  .70

שם, שם.  .71
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הבןשלנה לרגוחה הןחבלנה, המסתוומת רחוילץ הצללת עצמל, ןרי מגוחה יגוחה נבןום פחלת 
פצלעום. רגוחה הבןשלנה, כשנבןלת פצועלת רצללןב, וד המלפבדת מהגלף ןל פנום מדממלת, 
הפצלעום "כרב" מתום, הם "כרב ין סלריום". רגוחלת הרןלת הפצלעום בגלעום, ןל שןונם 
רהכבה. רדבך כיי המצימה חליפת עי פנוהם רמהובלת, הפצועלת ןונא גילולת )דם עי הפנום( 
להא חלזבלת עי עצמא )גדם שי וד ןל בגי קטלעה, מכלסום לין מדממום(. הפצעום נבןום 
"סדבתוום" להפצלעום נבןום "רנו־החיפה", ין ווחלדוום ןין "ווצלגוום", "סדבתוום" ןף הם.
הגוחה הבןשלנה מחליקת ישנוום: טוסה יןתב שרל נמצן המפקד המתיהם עם חוויול 
המתום, לטוסה שנווה יתחנת הןוסלף. זל גם הגוחה הבןשלנה שי לונבלור לבלסל. ןוא זה מפתוע 
ןפלן שרןמצע הגוחה לרסולמה מתקוומלת גם שתו הסטלת המרט הרליטלת שי לונבלור 
נום־המסלק החלצה, ןי הקבקע, רהתרלננלת־מימעיה )הסטת המרט השיושות להןחבלנה  מְפּ
תהוה בגע יפנו הפגועה רמסלק(. רוא משומה ימשומה רגוחה זל מנסה לונבלור יהתרלנא דבך 
חילא המסלק שהמפקד הילם־הקבר נמצן רל, רטנל עליה לולבדת רנשומלת כרדלת, ןרי החילא 
מכלסה ןד; לונבלור מנסה ינקלת ןת החילא ןך ןונל מציוח יבןלת מרעדל. יקבןת סלף הגוחה 
חליף מרטל, להמצימה עמל, עי מבחר נטלי קלהבנטולת — יבגע הלן מבחר הןלור, יבגע 
הלן שדה המיחמה, יבגע הלן מבןה מגלבום. ןרי דללקן רשתו הפעמום הןיה ןוא הברה 
פצלעום רמסלק; המרט מלסט מהמסלק הכמעט־בוק ןי המבחר הבוק, לין ממבןה זללעה ןי 
מבןה שיול. רהסטת המרט הבןשלנה, הקלי הוחוד הנשמע הלן בעש המסלק, ריללוות מויום 
ספלבלת; רהסטת המרט השנווה מכסה קלי פעמלנום עי הדורלבום רמסלק לנשמעת מלזוקה )זל 
ןחת הסצנלת הרלדדלת שרהא נשמעת מלזוקה; הסצנה הןחבת הון סצנת ההתעיסלת השנווה(. 
רגוחה השנווה המצימה משקופה מבחלק עי טנק שפצלע מחליץ ממנל. המבחר מכלסה 
מדו פעם רעשא ירא המסתוב ןת פעלית החוילץ, להמצימה נשןבת בלר הזמא בחלקה מכדו 
יבןלת ןל ישמלע ןת הנעשה; ןם רמשומה הבןשלנה כמעט ין הול פצלעום שוש יחיצם 
לרשנווה הפצלעום טלפיל רתחנת הןוסלף, לןחבו כא רמסלק, ליכא ןליו הול תחת השפעת 
מלבפולם, הפעם זעקלת הכןר ןונא נשמעלת רגיי המבחק. רפעמום ןחבלת נשמעלת קבוןלת 
המחיצום: הבלפן צלעק "תתעלבב, תתעלבב, ין יושלא, יהסתכי עיו", ןל "תעוב ןלתל, תעוב 
ןלתל", ליעתום ןחד המחיצום צלעק "דלקטלב, תא יל מלבפולם", לרתלך המסלק פצלע קטלע־וד 
מסמא יבלסל יטפי רפצלע השלכר רןילנקה שמתחתול. יפעמום נדמה שןלתה סוטלןצוה מלפועה 
פעמוום )ימשי ההלבןה יגדסו יחיק מום יפצלעום רמסלק(, מה שמדגוש ןת הזהלת רוא כי 
הפצלעום, כי החוילצום, כי הסוטלןצולת; יפעמום נדמה שחוילץ פצלע ןחד )"תלבודל ןלתל 
תלבודל ןלתל, הלן הליך יו, שנווה, הלן הליך יו"( זהה יחוילץ פצלע ןחב )"תחכה שנווה", 
לשלר: "תלבודל שנווה, חכל שנווה, יןט יןט יןט"( למטבום ןלתל, לרעוקב ןת סצנת החוילץ 
המבכזות, "סצנת הרלץ", שרמהיכה ותחליי מןרק רוא גדסו )המןרד ןת הקשב ןי המצוןלת, 
לכשהןילנקה, להפצלע רתלכה, נשמטת ירלץ, להמחיצום הןחבום מנסום ימצלן מלצן, הלן 
קלבן "דלקטלב, רלן תבקלד ןתו"( ירוא בלסל )החלזב לצלעק יבלפן "יך טפי רפצלע"(, רעלדם 
מנסום — עם ןילנקה, ריו ןילנקה, רקבוןלת )"שום פה וד, קח בגי", "תבומל ןלתל תבומל ןלתל, 
נל"( לרנוסולא יסווע יפצלע ייכת עי בגיול — יצןת מהרלץ עם הפצלע רעלדל חו, לןחב כך 
מסברום יהשיום עם מלתל )"הלן עדווא נלשם, הלן עלד ין מת", הם ןלמבום כשהטווס דלבש 
מבלסל יעזלר ןת הפצלע, יןסלף ןת ןנשו הצללת ליעילת ימסלק: "ין מעיום ןנשום מתום 
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ימסלק, בלסל"(. לכןויל כדו יעמעם ןת ההרחנה רוא המללת ירוא החוום, ןחבו שהמסלק עלזר 
להם נלתבום רגשם, ןחבו קבוןלת נלספלת )"תתעלבב", "תעזלר ןלתל, רא ןדם"(, ןחבו שהם 
מתפבקום מהנשק, ממכשוב הקשב, מהמשקפוום, מהתבמוי למהמעוי — ןחבו כי ןיה מנוח 
לונבלור ןת המעוי שיל עי הפצלע, שכעת כרב רבלב שהלן מת, לבק עכשול בלןום ררובלב שודל 
ִמוָכה", לין  ׂשְ וֶהם ּרַ ום ָבןׁשֵ ב / ְמַכּסִ ום, ֲןׁשֶ קטלעה ןרי ין מדממת, כןויל הלן ןחד מ"ֵבַעו ַהַחּוִ

ֵנו ֵבַעו".72  ם וֹלֵבד ַעי ּפְ ׁשֶ ום עֹלד" כשה"ּגֶ ב / ֵןוָנם ְמַכּסִ ִתום, ֲןׁשֶ ןחד מ"ֵבַעו ַהּמֵ
רכי הסצנלת הןיה רליטת שתוקת הפצלעום: רסצנת החוילץ הבןשלנה, מו שצלעק 
לזלעק הלן המפקד, ןרי ןוא זעקת כןר; רמקלם הבוכלז, מו שמדרב לצלעק הלן החלרש ןל 
הבלפן הממווא ןת הפצלעום להמנסה יהפנלת ןת תשלמת יר המחיצום ןי הפצלעום קשה; 
לרמסלק לררות החליום שלבבת דממה שי ממש. שקט משלנה, רעוקב ררות החליום,73 שם 
עלרדום רדלמווה שנו בלפןום לכמה ןחולת — מעט דורלב, מעט מויום; לרעוקב ין שלמעום ןת 
הכןר. גם כשהמסלק נפגע להפולת נפעבום רזעקה, הזעקה ןוננה נשמעת; כמל הדממה יןחב 
מלתל שי הפצלע שנגבב ררלץ, כשהגשם שלטף ןת ןנשו הצללת מהרלץ רעלדם עלמדום רגרם 
זה יזה, כי ןחד ירדל, כך גם הדממה המשתבבת רבגע הפגועה רמסלק החוילץ, שנווה ןחבו 
שנשמעת הזעקה "תחזוקל חזק", לעד ימרט הדלמם הנשיח ןי עֵבמת הפצלעום המחלרקום 

המתבחקום ןט־ןט הןחד מהשנו.
רדלמה יןפקט שי המקרויה יפסקלי הדלמם — הפסקלי המלשמע, "הסןלנד הוחוד 
שמהדהד רבמת הגליא", בעש שישיןלת הטנקום74 — גם רןו־השמעת קלים שי הפצלעום וש 

ֵנו ֵבַעו  ְשִֹמוָכה — / ְלַעי ּפְ וֶהם ּרַ ום ָבןׁשֵ ב / ְמַכּסִ ום, ֲןׁשֶ ֵנו ֵבַעו ַהַחּוִ ֵנו ֵבַעו; / ַעי ּפְ ם וֹלֵבד ַעי ּפְ ׁשֶ "ּגֶ  .72
שירים 1948–1962,  )והלדה עמוחו, "גשם רשדה הקבר",  עֹלד״  ום  ְמַכּסִ ֵןוָנם   / ב  ֲןׁשֶ ִתום,  ַהּמֵ
מובלא מצרוע עי שומלשל שי עמוחו ר"תרנות  דא   .)21 1962, עמ'  לתי־ןרור  ובלשיום  שלקא, 
המוכי הנונלע להנלזי הנוגב מתלכל" ןך גם רתרנות הְמכי שהנלזי נוגב ןי תלכל: "מלתם שי 
הנלפיום רקבר עילי יהתגילת ין עי פו זבומת הנלזי מתלכם, ןין דללקן עי פו זבומת הנלזי 
מול האח השותק: עיונים בשירת מלחמת  יתלכם לחשופלתם חסבת־המגא רפנול" )דא מובלא, 
העצמאות, הלצןת הןלנורבסוטה הפתלחה לכתב, תי־ןרור לובלשיום 1992, עמ' 300–301; ןת 
ההפנוה ימןמב זה שי מובלא ןנו חוורת יןלבו ש. כהא(. כןא רליטת רמולחד חבדת ההוחדבלת, 
כשהון מלסטת ןי כדלב הבלרה. רהקשב המסלום הזה שי המלרחנלת מהנשולת מצרוע ולסף עי 
כך ש"רנוגלד יגלף הקשוח להפןיו שי החווי החלסם לןלטם נלזיולת 'נשות' מפחודה שמןוומת 
הריתו  הפבוצה   ]...[ החווי.  גלף  ןת  לשלטפום  פלבצום  הנלזיום  כיפור  רסבט  מתלכל,  ירקלע 
פלסקת להריתו נשיטת שי הנלזיולת מתלך הגלף הגרבו למתלך הטרע ןונה מןפשבת ןת הדחקת 
ה'נשולת' הנלזיות ההכבחות יהרנוות גלף הילחם כמכלנת מיחמה מחלשית" )ולסף, לדעת גבר, 
יעוי העבה 13, עמ' 96(. ןרי מכוללא שימעשה הסבט נמנע כמעט יחילטוא מחשופת הזבומה 
הנלזיות הזןת, הדם, הבו שהנחת המעוי עי פנול שי המת, עי ההפנוה ישוב המלכב כי כך שי 
עמוחו, מדגושה ןף ולתב ןת הועדב המבןה )להקלי( שי פצועת הרשב עצמל, שהדם שלפע ממנל 

לנוגב החלצה. 
הלרבמא מווחס ןת השקט ררות החליום ימןמץ י"חשופה מתמדת שי הקלינלעולת" שי הסבט   .73

"רןמצעלת חשופת התקצור הנמלך" )הלרבמא, ”Veterans of Disorder“, יעוי העבה 20(.
זןנה, "חלם לובלק לןדלם", יעוי העבה 25, לבןל גם דרבול שי סקיןב עי "מלזוקה מונומיות,   .74
 Robert Sklar, “To Honor Your( טנקום"  היוקלפטבום,  מיחמה:  בעשו  שי   קקפלנוה 

)Country, Criticize It: Amos Gitai’s Israeli Fiction Films”, Cineaste, 35:4, 2010, p. 22
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כדו יכללא ןת תשלמת היר ןי מה שהקלנרנצוה הקלינלעות הוותה ןמלבה יהכתור רבגעום 
כןיה )ימשי מלזוקת בקע שתרסס ןללובה כדו יהקי עי הצפווה רמה שרוקלבלת ברלת מגנלת 
לןויל פבוללט משרח כ"סצנלת ןוסלף הפצלעום שיעתום קבלרלת נמשכלת רטווקום ןבלכום עד 
כדו סרי"(,75 ליכא, כמלרא, ןי הועדבה. בגעום כןיה, שרהם תשלמת היר מתעלבבת למלפנות 
יקלנרנצוה סונמטות )ןל ןמנלתות רכיי(, מזכובום יצלפה ש"זהל רדולא"; רבגעום ןיה קלבסלת 
השעוות המצוןלת לןשיוות ה"כנוסה ןי תלך עלים הוצובה" כןויל הון המצוןלת המוודות 
שיו־עצמו, ממש כבגע, לןנו נזכבת ש"זהל רדולא" לכתלצןה מכך ןנו מוד נפצעת מעצם ההרנה 
ש"ןם זהל רדולא, הבו שוש גם מצוןלת". הסןלנד הין־צפלו שי בעש הטנקום רירד, להשקט 
הין־צפלו רמקלמלת בוכלז הפצלעום, מעבעבום ןת ןשיוות חוקלו המצוןלת שרווצלג הקלינלעו 
)ןל הןמנלתו רכיי( למחצונום ןת הןמנלתולת שיל, ןת הולתל ין־ןמת, רדולא־מעשה־ודו־
ןדם — לרכך הם "מחזובום יחוום" ןת הדוכלטלמוה )כרוכלי( שרוא הןמנלת ימצוןלת, לוחד 
ִעמה גם ןת ודועת־המצוןלת, ודועה שכןמלב הלשעתה )רןלפא שנבןה ןרסלבדו( הלדלת 
ימומטולת החזקה שי המדולם הקלינלעו.76 תשלמת היר, לכמלה "המרט הנמלך" הקלנקבטו, 
נןיצום יהוצמד ןי ממשלתל שי הגלף החלמבו מריו שולכיל יהתבחק ליהתחמק ממנה ןי 
הסחלת דעת ןמנלתולת לןי ןשיוות המצוןלת שעי המסך למריו שולכיל יהתווחס ןיוהא כןי 
המצוןלת עצמה: ןו ןפשב עלד יהדחוק ןת ההרנה ששם, עי המסך, וקלמל המתום יתחווה 
רבגע שהמצימה תפסוק יפעלי, ןרי רשדה הקבר הןמותו הם ןונם מכסום עלד ןת בןשוהם.

המרט הקלנקבטו הננעץ רמבחר הקלנקבטו לרגלף הקלנקבטו החו, המתקוום רמבחר הזה, 
ןונל וכלי יחיץ משמעלת מןבגנת, בחרה, עיולנה, לןליו ןף משמעלת רכיי, ממה שנגיה 
יעונול. כמעט ןפשב ילמב שמןרקל שי ה"חלמב" יהתקוום ר"תברלת", הוונל המןרק שי 
חלמב־הגלף ימתא דוא לחשרלא עי הולתל חו ןל מת, מתבחש רןמצעלת הדופת ה"משמעלת" 
המןלבגנת עי ודו שדלת השוח שי התברלת לעי ודו ההתעקשלת עי הממשלת. מה שבלןום למה 
ששלמעום הלן בק מה שהמצימה וכליה יקילט, כעדשה לכמוקבלפלא; כשהפצלעום קבלרום הם 
כרב בגלעום רגיי המלבפולם, ןרי ןם צעקלתוהם בחלקלת מדו הבו שין נשמע ןלתא,77 ליעלמת 
זןת בעש הטנקום גלרב עי המבחק לןלתל נשמע גם ןם ןלתם ין נבןה. ןם פגועת הפגז רמסלק 
מתבחשת מחלץ יטללח העדשה, ה"תקלעה" עם לונבלור רתלך המסלק פנומה — ין נדע דרב 
לין נבןה דרב; נשמע ןת הבעש, ןרי ין נבןה ןין ןת ממשלתל שי הפה הפעלב רזעקה 
המלחבשת עי ודו בעש הפוצלץ לןת ממשלתל שי המסלק המתבסק עי הקבקע מריו שתהוה 

פבוללט, Amos Gitai: Exile and Atonement, יעוי העבה 25, עמ' 47.   .75
עי ההוצמדלת ימצוןלת, יווצלג הדלקלמנטבו, רהקשב שי הזהלת שרוא שמלת הדמלולת ישמלת   .76
השחקנום/ולת, כלתר ןיקבור כעי "עלד החיטה שבובלתות, שרןלפא ןרסלבדו מריוטה דללקן ןת 
צודל הרדלו שי הסבט" )ןיקבור, "מחדי ולם כופלב", יעוי העבה 5(. ןיקבור בלןה רכך החמצה 
שי כללנת הרמןו. ריו יהתווחס יקרועה כו ההחיטה "שבובלתות", וש רהדגשת הצד הרדלו שי 
הסבט דללקן הדגשה מקרויה — ןכא, רןלפא ןרסלבדו — שי ןורב־הממשלת רנוגלד "ממשלת/

רדולא". 
דוסקבטו,  מבחק  עי  הפעם  שלמבת  כש"המצימה  הרלץ",  "סצנת  ןת  רמולחד  מצווא  סקיןב   .77
נלתנת ינל נקלדת תצפות מנלתקת מעט יקילט ממנה ןת המןמצום המתסכיום שיהם, לןז הון 
לרמבחר יבגע העז כשמתרהב  לולתב רזמא  ולתב  )pan(, מקברת ןת הצלפה  מתקדמת רןוטולת 

סלפות שהם נכשיל — החווי מת" )סקיןב, ”In the Line of Fire“, יעוי העבה 40, עמ' 53(. 
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יהקברת־החוום הזןת "משמעלת"; תהוה יה בק ממשלת. "מחוקת המשמעלת רשוןה מלפנות 
ןי הסבט עצמל — הלן נהוה 'סבט ןוים': ין שלמעום דרב", כלתר רלבשטווא;78 ההתעכרלת 
עי הממשלת, העדפתה עי פנו המשמעלת, הון ההפבעה המבכזות יסגובת סופלבום נלשןו 
משמעלת, להןמצעו המבכזו יהתעכרלת עי הממשלת הלן רוטלי השעוות המצוןלת לרוטלי 
ההוריעלת רמומטולת הןמנלתות רןמצעלת הסןלנד, לרעוקב רןמצעלת הועדבל,79 לההתבכזלת 

ר"מרט הנמלך", המבלכז, מִצדל, רגלף הממשו המלטי יבגיול.
הפבעה נלספת יןבגלא סופלבו־עי מכיויום עליה מהמגע הגלפנו המתקוום רוא החוויום 
מתלך רחובה, לין רשי פעלית החוילץ דללקן, נגועלת שי גלף רגלף שןונא נעשלת רמסגבת 
המשומה — חוילץ פצלע ןל טופלי רל. כפו שןיןלב מצוונת, החוויום הם גם חוויום מדרבום — 
לגם חוויום נלגעום.80 התילת הגלפנות שי החוויום זה רזה רבלבה, לרשי סוטלןצוות החוילץ 
הון תכלפה לגילוה יעוא. גם הצפופלת להבעש רתלך המסלק מחוורום תקשלבת דבך מגע. ןרי 
וש גם ין מעט נגועלת ין מחלורלת, לןיה הא המלדגשלת ולתב. הא ין ברלת: רגוחה הבןשלנה 
הבלפן מיטף ןת בןשל שי הקצוא מלכה ההים המתבלצץ כמטלבף לדלבש יהצוי ןת חוויול 
המתום; רמסלק וד נלגעת רפצלע, מיטפת ןת מצחל; ר"סצנת הרלץ" הבלפן מחרק ןת גדסו 
רנוסולא יהבגועל, לןחבו התבסקלת המטלס בלסל מחזוק למחרק למיטף ןת גדסו, להיה נןחז 
רל. רליטלת ןף ולתב הנגועלת המתבחשלת רמהיך השוחלת: הטווס, שזה עתה "התללדה" יפנו 
הבלפן עי הועדב "חלש צוד", חלש יהבלג, נלגע רל לנפבד ממנל יין מויום, לרסלף השוחה 
שרה הבלפן מספב יבלסל ןת סופלב חוול נלגע בלסל רפנול שי הבלפן יפנו שהלן ולצן החלצה 
"ישןלף ןללוב". רשוחה נלספת מיטף בלסל ןת מצחל שי לונבלור שהתעלבב מחילם ריהלת, 
לרסולם השוחה רוא הטווס ילונבלור יוד המכלנות, יפנו הנסועה הרותה, השנוום מתחרקום, 
להטווס מיטף ןת בןשל שי לונבלור. ןוא רנגועלת הןיה כי ממד ןבלטו שהלן, לגם רכך 
וש משלם "הפבעה", שכא הא מצרועלת עי ןלפצוה שי מגע רוא גלפום שגם ןם הלן תמוד־
כרב טעלא מונות, וש רל הוקרעלת־ותב )over determination(: הלן מסמא ולתב מדרב ןחד, 
לעלדפלת הסומלא גלישת, נלזית, ןי ערב בלרד שי סומלא נלסף, לרכך הון גם מחרבת רונוהם. 
כך, הנגועלת הין־מחלורלת הןיה מסמנלת )תמוד־גם( ןת המקלם המשלתף שי הגלפום רןלתל 
מבחר, ר"מבחק נגועה", ליכא גם רוחסו ןחבולת, ין בק כשגלפל שי ןחד מהם פגלע ןל פצלע 
ןין גם רבגעום שי שוחלת: ןחבולת העליה ין מתלך עוקבלא מלסבו )ןוא שוחלת עי מלסב 
רסבט(, יןלמו, שרטו, גזעו ןל משפחתו )יהפך: הטווס, לכמלהל הבלפן, "רלגדום" ר"עוקבלא" 
המשפחתו(, ןין מתלך ההכבח שי המשך הקולם — ןרי גם מתלך רחובה רהמשך הקולם שי 
מבחר־הקולם כמןפשב קולם רכיי, לקולם בןלו רפבט.81 המגע הין־מחלור חלשף ןת הסכנה 
הטמלנה רמגעום־רוא־גלפום לןת הןולם הטמלא רהתבחשלתם הריתו נמנעת רמבחר המשלתף, 
ןרי הלן גם מצרוע עי ןפשבלת מומלשם מתלך רחובה ריקוחת ןחבולת יןלפו המבחר המשלתף, 

ליכא גם יטור החוום רל.

רלבשטווא, "סבט ןוים", יעוי העבה 17.  .78
ןוא ספק שהועדב סןלנד נעשה זה מכרב גם הלן יקלנרנצוה שי סבטו מיחמה.  .79

רתלך חרב לןחבום, "בר־שוח: מתן המסלק ירות הקלינלע", יעוי העבה 19, עמ' 244.  .80
בןל רןטיב, Undoing Gender, יעוי העבה 56; הנ"י, Precarious Life, שם.  .81
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הכול שאלה של אחריות

השוחלת רסבט חגלת סרור שנו נלשןום: הןחד, הסורלת הןושולת )לןף הפבטולת( 
ינכלנלת ייכת יקבןת המללת; להשנו, הדבכום יהתחמק מהמללת — ןי החילם )כשלונבלור 
חלים שנפצע רטנק העליה רןש(82 להתממשלתל )כשלונבלור נפצע לנשיח הרותה(, לןי השוגעלא, 
ןי הים הקבר. השוגעלא כדבך יהתחמק מא המללת מקרי נלכחלת דבמטות רולתב רשדה הקבר 
עצמל, הא רגוחה הבןשלנה שי וחודת החוילץ, רמפגש עם הקצוא שןורד ןת חוויול ןך ןונל 
מכוב רכך, להא ר"סצנת הרלץ", כןשב גדסו מןרד ןת שפולת דעתל לקלבן יבלפן יבקלד ִןתל. 
וחד עם זןת, דבכו המוילט הןיה ןונא ררחונת "מלצן" מסרך המיחמה. הדגש עי 
חלמבולתל שי הגלף הןנלשו, השרבובו, גלף רשב־לדם, שהסבט כליל — עיויה, תמלנה למסב — 
סלרר סרורל, מחזוב ןת המרט שלר לשלר ןי המבחר שהגלף הזה תלפס לןי שתו הןלפצולת 
ינלכחלת רמבחר הזה: ןל כגלף חו ןל כגלף מת. הגלף הפצלע מתפקד כמצר־רונוום, מצר גרליו, 
שושתנה לותווצר רןחת משתו ןלפצולת הקולם, חוום ןל מללת, ליכא וש יסיק ןלתל מטללח 
הבןווה, מא המבחר הקלנקבטו הנגיה יעוא הקלנקבטות, מא התלדעה, לכך יןפשב יל יהושןב 
חו לקוום )ליהרטוח יחווי המחיץ שןם וופצע גם הלן, גם הלן ולכי יהושןב חו לקוום(,83 לוחד 
עם זןת יהרטוח יל שןם ומלת, גללוותל תלבחק מא המבחר המוודו כדו שין וועשה ימבחר 
המללת רירד לכדו יסמא מבחרום ןחבום, סמלוום מעוא, כמבחרו המללת ה"ןמותוום": רתו 
הקרבלת. כך גם מלבחקת הןם נוצלית השלןה, המתה־החוה, רדמלתה הין־מזלהה עי ודו רנה: 
כנוצלית־מחנלת, כמווצגת שי המצר הרונוומו שי חוום־יקבןת־מללת.84 רמלרא הזה, מרצע 
חוילץ הפצלעום הלן רגדב יקוחת ןחבולת שי הפבט יןפולא המבחר המוודו שיל, המבחר 
שיבגיו דמלולת המחיצום, כך שןפשב והוה יהתקוום רל כגלף חו יקבןת חוום־שבןלו־יחולתם.
חלמבולתל שי הגלף החו נשמבת רןמצעלת יקוחת הןחבולת שי הןדם יגלפל־שיל, 
לרעקופוא, יגלפל שי החווי הןחב הנמצן רטללח הבןווה שיל, רמבחר־הבןווה שיל, רמבחר־
הקולם הגלפנו שיל — חרבל יוחודת החוילץ ןל הפצלע המחליץ. וחודת החוילץ עסלקה רןבגלא 
המבחר שין בק נמצן רשליו שדה הקבר, ישם מלרויום ןת הפצלעום, ןין הלן גם שליו 
הקבר: ין המיחמה עצמה ןין השוובום שיה, הנפי שהון משןובה רעקרלתוה. ןבגלא המבחר 

כזכלב, גם ולסף מצוע יקבלן, יפחלת ןת הגוחה הברועות, לרעצם "ןת הסבט רכייל", כחילם   .82
המתפקד כןתב יפנטזוה )ולסף, לדעת גבר, יעוי העבה 13, עמ' 103(. ג'קלרלרוץ מצועה יןבגא 
"כנוסה  יצפלא  הנסועה  רמהלמת  )לבלןה  "חילם"  הכלתבת  תחת  כליל  הסבט  ןת  מיכתחויה 
הדוןילגום  ידרבוה,  הקשום;  מהמבןלת  כתלצןה  השפולת  ןלרדא  עי  מצרועה  לןף  יחילם"(, 
לןלרדא  פבודה  חבדת  מללת,  שי  קמןוום  "פחדום  ירוטלו  משמשום  העבר  רשעלת  המתנהיום 
פתןלמו" )ג'קלרלרוץ, ”Amos Gitai’s Kippur“, יעוי העבה 2, עמ' 61–62(. ןלבו קיווא מתןב 

ןת "סצנת הרלץ" כ"סצנה סהבלבות כמעט מלפשטת" )ןלבו קיווא, "סבט", יעוי העבה 36(.
דוללוד סטבטלא מצרוע עי סצנת רות החליום כ"ןונדוקצוה מחלדשת יכך שסדב לבופלו עדווא   .83
קוומום רנמצן ריר־ירם שי הכןר להןומה", לבןל סטבטלא, ”Review: Kippur“, יעוי העבה 5. 
רהשןיה בחלקה ןפשב יהזכוב כןא ןת המלזימא, מווצג החוום־יקבןת־המללת, שהמרט מלסט   .84
ממנל, לבןל ג'לבג'ול ןגמרא, מה שנותר מאושוויץ: הארכיון והעד )הומו סאקר III(, מןוטיקות: 
מןוה קצוב, בסיונג, תי־ןרור, 2007 )1998( עמ' 59–105. רהקשב זה ןגמרא מצטט ןת ןידל 

קןבפו: "ןף ןחד ין בלצה יבןלת ןת המוזלמן" )שם, עמ' 69; ההדגשה רמקלב(. 
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הזה כבלך רןבגלא הנלכחלת החלמבות רל — מו וויקח למו ולשןב, מו ווללתב רחוום למו ופלי 
ןי מלתל מהןילנקה הנלפית שלר לשלר ירלץ. החוויום המחיצום מלצןום ןת עצמם נלשןום 
רןחבולת יחוו ןדם, כמעט כמל הבלפן, שהלן שקלרע ןת דבגת הפצועה ליכא ןת ןלפצוות 
הוצוןה מא המבחר הזה, לןליו ןף כמעט כמל דווא, שבלצה יהגוע מתי־ןרור המלגנת יחזות 
שןת גלביה חבץ הלן־עצמל רמסגבת סופלב־עי יןלמו שהלן טללה — ןלתל סופלב־עי )חסב( 
שי ההוסטלבוה שי המיחמה שנותא הוה יןבגא יל הסבט הוה מןפשב יהערוב ןת הןחבולת 
מהחווי הפבטו, הןחבןו יגלפל־שיל, ןי הדבגום הגרלהום ולתב. חוויו וחודת החוילץ מלצןום 
עצמם ןחבןום, כמל כי חווי, יחווהם־שיהם־עצמם, יגלפם־שיהם, ןרי תפקודם כמחיצו 
פצלעום מחצוא ןת הןחבולת שוש יהם גם יגלף הןחב שנמצן רמבחר־הבןווה שיהם, שהלן 
גם מבחר וכלית הפעליה שיהם, שהבו כי פעליה שועשל תשפוע עי גלביל )לעי חוול ןל 
מלתל( שי ןלתל גלף ןחב. זלהו הןחבולת יגלפל שי הןחב — ההשפעה שתוללצב רבגע שופעיל, 
לןחת הון ןוך ופעיל. יכא מתרקשת החיטה רדרב עצם יקוחת הןחבולת, החיטה מלשכית 
שתשילט רהשפעה הזןת, רתלצב שי מעשוך ןי מלי הגלף הזה: ןחבולת יחוול, שןונה מנלתקת 

מןחבולת יחווך־שיך.
רהתבכזלתל ר״מרט הנמלך״, המחלור ימה שנגיה יעוא רמבחר שיבגיול — מחלור רעי 
כלבחל, ריות רֵבבה — הסבט טלעא שהןחבולת יגלפו הון שיו; רמעקר ןחב פעלילת החוילץ, 
הסבט מצוע רחובה רןחבולת גם כיפו גלפל שי הןחב. הןחבולת הנלצבת רכיפור ןונה פלנקצוה 
שי רחובה רעוקבלא )מלסבו, פליוטו, ןלנורבסיו, ילקןי־פטבולטו( ןין שי ההכבח ישמב ןת 
המבחר ככזה שרל ןשןב רחוום לשי הרחובה רחוום־שבןלו־יחולתם. רסבט, הדבך הוחודה 
יהתחמק מןחבולת זל יגלפו לימבחר שיו כך שווללצבל חוום־שבןלו־יחולתם הון רעוקב 
ירבלח: ןי המללת )הוונל, יהושןב רמבחר המסלמא כעת כמבחר המללת(, ןי הפצועה )ליערלב 
ימצר־הרונוום שןוא יל מבחר מלגדב ןרי הלן משחבב ןת גלפו ממבחר המללת, הגם שןונל 
טלמא רחלרל הרטחה ימערב ימבחר החוום(, ןי החילם, ןי השוגעלא — כששתו הןלפצולת 
הןחבלנלת הלפכלת ןת המבחר הקוום יהוליו, משחבבלת מא הפוזולת שי הקולם רל למצועלת 
ןלפצוה יתנלעה ממנל ןי ערב מבחר החוום. הרבוחה מןחבולת קשלבה רשונלו הגלף )מללת, 
פצועה( לרשונלו המבחר )רות הקרבלת, רות החליום(, ןל רשומלב הגלף לרללותלב עי הוכלית 
יפעלי רמבחר כסלרווקט שהלן סלכנלת פלעית השליטת רמעשוה, ליכא גם רגלפּה )חילם, 
שוגעלא, שןוא ידעת יןא ולרויל: ין מצד הגלפנולת לין מצד המבחר שןָמצן רל יין וכלית 
ישילט רל(, לרסלפל שי דרב — לרסלפל שי הסבט — רעזורה ןי מבחר החוום, ןי מבחר הרות 
הפבטו, שרל הןחבולת שיו מלגרית רמולחד, בק יו־עצמו, רוא ןברעת הקובלת שחלסמום ןת 

מרטו — שנעשה, יכא, מלגרי רמולחד.
הסבט מתבוע עי כך שכרעית "מרט נמלך" ןוא יו עי מו יהטוי ןת הןחבולת. רכי 
סופלב־עי שןליו ןפשב יןבגא, הןחבולת מלערבת ימנגנלא, יממסד, יןדם ןחב ממנו, ןחב 
מעצם־גלפו; ןרי דללקן ״המרט הנמלך״, המלגרי, הנטלי כלח הפשטה, כלח הרנה בחרה לכלח 
הסרב, המרט הצמלד יקבקע שיבגיול ליגלפום הנעום עיוה, הלן־הלן המרט המווצב ןחבולת 
הנלרעת מהןפקט שוש יכי פעליה עי סרורתל לעי הגלפום הנעום רה, מחלסב הןפשבלת שיל 
ידמווא יעצמל ןת הועדב הגלפום הןיה, ידמווא מבחרום מערב ימבחר הנתלא יל כבגע, רהללה, 
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למההכבח שהלן נוצר מליל  — יעשלת ןת המבחר הנגיה יעוא בןלו יחוול־שיל. יין הערבת 
ןחבולת.

כיפור הלן רוצלע קלנקבטו שי הרחובה יקחת ןחבולת פעויה כיפו הגלפום שמסרור. 
הרחובה רהתבכזלת ר"מרט הנמלך" הון רחובה רסובלר ימנגנלא המשמלע רסופלבו־עי מןבגנו־
כלי לרעמדה רוקלבתות כיפוהם: ההתבכזלת רחלמבולת הקלנקבטות ש"המרט הנמלך" צמלד 
ןיוה חלשפת ןת הסדקום רסופלבו־העי הביללנטוום, סדקום הנפעבום רשי המןמץ יסיק ןת 
הןולם שהחלמבולת הזןת מצורה ןי מלי פנו החווי הןמלב ישלש ןיו קבר. בסוסו־הסופלבום 
הנלתבום — חיקו רולגבפולת, ןובלעום ספצופוום שי חוילץ שןונם ןין סדבת חזבלת עי 
ןלתה פעליה עצמה, כי ןחת מרלדדת מהןחבת — מתןבגנום רכי בגע־צפווה רצלבת חורלב 
ןחבת )פעם מתחרבת השלןה ימיחמה, לבגע ןחבו — הןמהּלת ינטושה( להלפכום ןת הצפווה 
יהתבלצצלת רוא ןלפצולת הסלררלת כליא סרור מלקד ןחד: הדרב שהמרט מלנח עיול, הגלף 
רשב־לדם. כך, רכי בגע נתלא נפתח גם ידמלולת פתח יהכבוע עי ןלפו הפעליה שהןחבולת 
המלטית עי כתפוהא )רהועדב סופלב־עי יהטוי עיול ןת הןחבולת( מחוורת: ןחבולת כיפו מה 
שןוא דבך יהתחמק מיבןלתל, לרסבט כיפור — ןחבולת יגלף הפצלע ליהגנת הגלף מפצועה. 
זלהו הןחבולת המותבגמת יןחבולתו־שיו, הצלפה, כיפו מה שנמצן רמבחר שרטללח מרטו: ין 
יפגלע רוכלית שי ןחבום/לת יהתקוום רמבחר שגם ןנו נמצןת רל, פא ןהפלך ןלתל ימבחר 
שי מללת )כשןהבלג ןת הןלור, כשין ןציוח יחיץ ןת הפצלע(. יכא, ןי תיכו ימיחמה. 
הןחבולת שיו כיפו הגלף שיו הון יקוום ןלתל לןת המבחר שרל הלן ולכי יהתקוום כבןלו 
)רהושןבו רחוום, רחילקת המבחר רוא ןיל החוום עיול כך שוהוה מדבס בגי יכי גלף לגלף 
הנמצן רמבחר הזה(; יכא — ןי תיכו ימיחמה. רהועדב נגושלת, כןושה, ןי "המרט מגרלה", 
המרט המטןפלבו להמדמווא בןוות־כלי, ןוא יו ןוך יטללת סופלב הלים, יהמצון סופלב־עי שי 
יקוחת ןחבולת שכזל מצד משהל/מושהל/ו ןחב/ת — לשי הסתיקלתו־שיו מןחבולת ישמובת 
גלפו־שיו לישמובת הגלפום החוום רמבחר שיודו, המבחר המכוי ןת הגלפום הוהלדום־ושבןיום 
לןת הגלפום הפיסטונום. הןחבולת שיו הון ימה שןנו בלןה מלי עונו, למלי עונו, רמבחר 
הִנגיה יפנו, ןנו בלןה ןת הסרי שןת הןחבולת יל ןונו וכליה יהטוי עי ןוש; הןחבולת יל 
הון שיו, ין בק משלם שגלפו־שיו להמבחר שיו מתקוומום רהללה יצד סרי שי הןחב/ת, עי 
חשרלנל ל"רזכלתל", ןין גם משלם שיכי פעליה שיו הולם וש חילת להשפעה עי הגלף הןחב 
הסלרי לעי המבחר המשלתף ינל. יכא ןי תיכו ימיחמה עי המבחר ןין חיקו ןת המבחר 
ןל סיקו עצמך מא המבחר: חיקו ןת המבחר ימבחרו־קולם שי חוום־שבןלו־יחולתם, סיקו 
עצמך מא המבחר־המסלפב, ממבחרו־הסופלב שממצון "המרט הגרלה" המטןפלבו המשחבב 
ןלתך מןחבולת כשהלן מטוי ןלתה עי כתפוום ןחבלת. כו מרטך הנמלך ין ולכי יהתחמק 
ממבןה הגללולת המלטילת; יכא ןי תיכו ימיחמה, יכא חיקו ןת המבחר, יכא — מרקש מרטך, 

שנכשי רגללווה, המלשפי ררלשה — סיקו עצמך מא המבחר. 


