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ששת פית של מלחמת אתפקידם של ייצוגים תרבותיים שונים בפרשנות ההיסטוריוגר: נושא העבודה

 ."מוטב שישכחו" - הימים ומלחמת יום כיפור

. תחומית-נכתב במסגרת לימודי תואר שני בתכנית להוראה רב

בערב ובבוקר שבו , את כל מה שקרה ברגעים השאננים שלפני, אחרי המלחמה מיסגר הזיכרון את כל מה שעשינו"
 (.2008, רוינדאמיר גוטפ" )ורק אנחנו לא ידענו, כבר היה ידוע שהעולם השתנה לתמיד

למען לא יישארו בלי זכר מעשיהם "מנמק בפתח ספרו את חקירותיו , 'אבי ההיסטוריה'הרודוטוס 

במילים אלה מאשש (. 24: 2004, וינריב" )אלה שעשו היוונים ואלה של הברברים, הגדולים והמפורסמים

בתהייה אודות הזיכרון (. םש" )אב-דמות או דמות-אב"כי מאז ומעולם ראתה ההיסטוריה בזיכרון , וינריב

שואל אבישי מרגלית מהם אותם אירועים היסטוריים שמן ההכרח לשמר בזיכרון ועל מי מוטלת חובת 

. הוראתו הראשונית היא בהתייחסות ליחידים, המושג זיכרון לדבריו, כך(. 76: 1999, מרגלית)הזכירה 

גם אם  1.'רצוני-בלתי'שזהו זיכרון , אלא, הינו בבחינת הישג -כמו ידע אישי  -שהזיכרון האישי , מכאן

מתקבלת הטענה כי אין לנו שליטה על הזיכרון והשכחה וכי איננו יכולים להיות אחראים מוסרית לכך 

 2.הדברים שונים כאשר מדובר בזיכרון משותף, שזכרנו או שכחנו

קהילה . לות של זיכרוןכיצד לעסוק בזיכרונות כואבים מן העבר ואיך לשתף בהם קהי, השאלה היא אם כן

אלא גם עם זו של , שבין החיים לבין עצמם' הסמיכה'של זיכרון מבוססת לא רק על מערכת היחסים 

זוהי  3":החייאה-סף-הנצחה על"שבה מתקיים אלמנט של , זוהי קהילה העוסקת בחיים ובמוות. המתים

הזיכרון המשותף המודרני  מרגלית מאתר את(. 84: שם)קהילה העוסקת בהישרדות באמצעות הזיכרון 

שני קטבים המגלמים את הניגוד בין ראיית העולם , היסטוריה ומיתוס: ככזה הממוקם בין שני קטבים

(. מדע ההיסטוריה)מכושף -לבין ראיית העולם כמקום לא, (מיתוס)כמקום מכושף 

על ננו מעוצב עוד מצביעה אניטה שפירא על כך שהזיכרון הקולקטיבי אי, בהתייחסה להיסטוריה וזיכרון

צורכי  על פישורה של סוכני זיכרון המעצבים את תמונת העבר  על ידיאלא , היסטוריונים מקצועיים ידי

, השיר, הנובלה, העיתונים", כך. כאשר זו מוקרנת בחזרה אל תוך המחקר ההיסטורי, ההווה ומצוקותיו

ם השקולות ומדודות של מחקר מתועד כוחם גדול בעיצובה של תמונת העבר מן המילי, הטלוויזיה, הסרט

מהלך כזה מציג את (. 9: 1994, שפירא" )עד כדי דחיקת זה האחרון לשולי התודעה הציבורית, היטב

תופעה זו מאפיינת על פי נורה את העידן . התרופפות זיקתה של תמונת הזיכרון אל המציאות ההיסטורית

על הכריח כל קבוצה להגדיר מחדש את זהותה "אשר , והמעבר  מן הזיכרון אל ההיסטוריה, לאומי-הפוסט

מחוזות להיווצרותם של , נורה על פי, מצב זה הביא(. 10: 1993, נורה" )החייאת ההיסטוריה שלה ידי

סרטי , עיתונות וספרות פופולרית, תעשיית מזכרות, אתרי תיירות: "(les lieux memoire) 4הזיכרון

, דרמטי, שבכולם ניכרת המגמה לשוות להיסטוריה ממד חווייתי, תקולנוע וטלוויזיה או הדמייה ממוחשב

המאבד באופן הולך וגובר כל , זהו זיכרון סימולאקרי, (1992)לדבריו של קייס (. 11: 1999, מאלי" )עלילתי

                                                 
הוא במובן שבו מקיימים את ההבחנה בין שרירים ' רצוני-בלתי'הגדרתו של מרגלית . 79-78 ,69-68 :1999, מרגלית 1

 .רצוניים-רצוניים ללא
. (common)לבין זיכרון קיבוצי  (shared)מרגלית מציג הבחנה בין זיכרון משותף . 76 :שם  2
מיתוס , הוא האלמנט העובר בין שלושת התחומים של היסטוריה' ההחייאה'אלמנט , יתמרגל על פי. 84-82 :שם 3

 .וזיכרון
. הדגשה שלי אלא אם צוין אחרת  4



זאת מכיוון שבהיסטוריוגראפיה (. 34: 1992, קייס)או אל אירועי העבר , ממד רפרנטי המוליך אל המציאות

, מקניל. לדיון בייצוגים ההיסטוריים, 'מה באמת קרה'מודרניסטית מופנית השאלה -הפוסטבתקופה 

המשקף את התפיסה כי היסטוריה אמתית היא , מיתוהיסטוריהטבע את המונח ( 72: 2008, מאלי: בתוך)

זו הנובעת  מההרכבה המיתית של ייצוגי , כלומר(. שם: שם" )קיימת מעל ומעבר להיסטוריה"זו ש

המיתוהיסטוריה עוסקת בעיקר בחוויות וברשמים העמוקים ", שכן. ועים ההיסטוריים השוניםהאיר

(. 60: שם" )ולא באירועים עצמם, שהותירו האירועים

, מתפקדים הייצוגים התרבותיים הניצבים בראש מכלול יצירות מיתוס האומה, אד נאמן'לטענתו של ג

ביקורתי של הייצוגים המיתוהיסטוריים להביא לפרשנות יכול הניתוח ה, לכן. כייצוגים מיתוהיסטוריים

פירוק ייצוגים תרבותיים אלה חושף את מובנם , כלומר. ביקורתית של התמטיקה המקופלת בהם

ותורגמו במהלך העשייה ]...[ פרי השלכה של רישומי הממשות שהופנמו והוטמעו "המיתוהיסטורי שהוא 

זהו הליך פירוק דקונסטרוקציוני החותר לגלות (. 348: 2005, אמןנ)ואופני ייצוג " למגוון עשיר של תכנים

קריאה אופוזיציונית של הטקסט המערערת על משמעויות גלויות ממסדיות . את הלא מודע של הטקסט

. ומצביעה על משמעויות הנוגעות בקונפליקטים

ם מיומן שהמצלמה היא השווה את ההיסטוריון לצל( 24: 2004, ויינריב: בתוך, (Benjaminולטר בנימין 

הצלם 'הן , מקבלים, כך(. 2004, וינריב)שבאמצעותה הוא מביא את תמונת העבר , כלי עבודתו היחיד

ומכאן מתפתחת מערכת קשרים מורכבת בין העדות . מעמד של סוכני זיכרון, והן התצלום' המיומן

כמו , לחלץ משמעות מן הדימוילבין הניסיון האנושי למפות ו, היא המציאות אותה היא מתעדת, המצולמת

, באמנות הצילום מושווים הליכי ההפקה המכניים והאוטומטיים. גם מן המציאות אותה הוא מייצג

הם הְמשווים לדימוי המצולם ממד ואיכות אובייקטיבית , כהגדרתו של תיאורטיקן הקולנוע אנדרה באזין

רישום הנתפס כתיעוד , י המצולםכך למעשה מאפשר הדימו(. 253: 1975, באזין)ורושם של אמת 

הנחות . כפי שאין האדם יכול לחוות ולתפוס אותה בזמן אמת, אובייקטיבי של המציאות לכשעצמה

הכתיבה , ביכולתן לאפשר דיון במערכת הקשרים המורכבת המתקיימת בין המציאות, מכוננות אלה

.  והמחקר ההיסטורי והדימוי המצולם

את הזיכרון הבלתי רצוני כאופן קיום בו ניתן לחיות , (1927-1913) ן האבודבעקבות הזמפרוסט מציג ברומן 

פרוסט . המעורר חוויות חושיות מסוימות בהווה, גם אם בצורה מקוטעת ולא מאורגנת, מחדש את העבר

ובמיוחד את הסיפור על דרך החיפוש אחריהם , אף מדגים כיצד ניתן להעלות את הזיכרונות הללו על הכתב

, הם תווי הפנים ' -הפיסיוגנומיה'הנה בנימין וקרקאואר דיברו שניהם על (. 24: 2004, וינריב: בתוך)

הוא מציג דוגמה נאה  ,ולדידו, בנימין אף התפעל מן הדרך של פרוסט(. שם)של קטעי העבר  -הקלסתר 

 קרקאואר. לאופן שבו יכולה הכתיבה ההיסטורית להתגבר על הגישה הספקנית כלפי ידיעת העבר

Kracauer) ,אטומיזציה'הזמן עובר , מסביר שבאמצעות הזיכרון הבלתי רצוני (.24: 2004, ויינריב: בתוך ,'

בנימין וקרקאואר מפנים את תשומת הלב לשילוש , אכן(. שם) close-up -זוכה לתקריב ' אטום'וכל 

: עניינם אותה משימההם שלושה עיסוקים ש, ההיסטוריה והצילום, כך הזיכרון. צילום-היסטוריה-זיכרון

ההשוואה בין היסטוריה לבין צילום מדגישה . והנעדר הוא מה שחלף והפך לנחלת העבר, הוכחה של הנעדר

תפקידה לגאול את הממשות , כך גם ההיסטוריה, וכמו הצילום, את ההיבט החזותי של ההיסטוריה

יתן לכנותו בעקבות עבודתו פעולת הצילום מציגה אופן הפקה אשר נ(. שם" )מאובדנה בתהום הנשייה"

אשר יוצר , אופן הפקה מכני ואוטומטי, דהיינו. כאינדקסיאלי (Peirce)ארלס פירס 'הסמיולוגית של צ

אינדקס הוא סימן הקשור פיזית למושאו או מושפע : "או בלשונו של פירס ,סימן אינדקסיאלי, דימוי

קסיאליים בין הממשות המצטלמת לבין שמירת היחסים האינד, משמע(. 20: 2004, לכט: בתוך" )ממנו

קושר קשר קיומי ונסיבתי בינו לבין הדבר בעולם עליו הוא , כך התצלום. אופן רישומה בסרט הצילום

. נושא את עקבות קיומו בעבר של האובייקט המונצח בו, בהיותו דימוי מצולם, אשר בהווה, סימן. מצביע



". אז-עכשיו ושם-הצירוף הבלתי הגיוני של הכאן"הוא , "זמניות של הצילום-הבו"רולאן בארת מכנה זאת 

" להיות שם"הן זו של ": תודעה חסרת תקדים"מציב בפני המתבונן ומאפשר עבורו , התצלום, כלומר

קטגוריה חדשה של "ייסוד , כלומר, "מישהו היה שם"ידיעה כי , זמנית-ובו, ולהטמע בתוך הדימוי המצולם

(. 267: 2003, בארת" )יות בזמןמיידיות בזמן ולפנ: מרחב-זמן

במילים אלה פותח בארת את התייחסותו ". מקור הזוועה הוא בכך שאנו מתבוננים בה מתוככי חירותנו"

בה הוצגו , אורסיי בפריז-הלם במוזיאון דהומתייחס  לתערוכת צילומי " מי הלםצילו" מכנהלמה שהוא 

בארת מתייחס למיומנות הטכנית לתפוס את (. 132: 1998, בארת" )שנאספו כדי לזעזע אותנו"תצלומים 

, יחד עם יכולת הקריאּות המושלמת של הסצנה, הרגע הנדיר באיזו התרחשות ואת נקודת השיא שלה

. אותה' לקרוא'שניתן ' לצורה טהורה'הפיכתה , כלומר, שלה כהגדרתו' ההצרנה'

. ראל מכה צבאית ותודעתית קשהספגה מדינת יש, (1973אוקטובר )בשלב הראשון של מלחמת יום כיפור 

עוד טרם , באוקטובר 7-כבר ב. ל קבל מינוי חירום כמפקד אוגדה"אלוף אריאל שרון שהשתחרר מצהה

האיש מספר שניים "האלוף ישראל טל ו, ם"התקשר שרון לראש אג, הגעת הטנקים של אוגדתו לחזית

זוהי ". לצד השני של התעלה לעבורו ל חייב לתקוף את המצרים באזור קנטרה"צה"ומסר לו כי , "בצבא

   5(.239: 2005, בלום וחפץ)הדרך היחידה להשיג אפקט פסיכולוגי ולמוטט את צבא מצרים , לטענתו

הורה שרון לדחוף למים , בעודו מוטרד מהעיכוב בלוח הזמנים, באוקטובר 16, בסביבות השעה חמש בבוקר

נכנסה  06:00בשעה  6"(.תמסח"מסוג )דוברות ניידות  15

, רות[: "בשמחה גדולה: ]שרון .הדוברה הראשונה למים

בעוד . וזאת רק ההתחלה. סוף, אקפולקו, רות 7".סוף, אקפולקו

הצנחנים שוכבים בשוחות שחפרו בלילה לאורך קו המים בגדה 

ועמם , מתחילים קרבות הצליחה, המערבית של התעלה

אלי טיפס טנק ישר 07:00לקראת השעה . הקרבות על הזיכרון

קיבלו את , ששכבו בשוחות, הצנחנים. ראשון לגדה המערבית

בבוקר הועברו על גבי  10:00עד השעה . פניו במחיאות כפיים

בלום )שים מחטיבת חיים ארז "נגמ שבעהטנקים ו 27הדוברות 

המפקדה של שרון . באוקטובר 16-הנה ליל ה 8(.2005, וחפץ

רון הולך ש. בפאתי החווה הסינית', החצר'נמצאת במתחם 

לקראת השעה , באוקטובר 17-בוקר ה. לישון על מנוע טנק

ההפגזות על . מתחםהמתקפת פגזים כבדה מרעישה את , 07:00

  9.באוקטובר 22-ראש הגשר יימשכו עד ה

ם של שרון והגלגלים האחוריים של "נוחת פגז מצרי בדיוק מאחורי הזחל 09:00זמן קצר אחרי השעה 

. מזהיר זאב סלוצקי את שרון ,מבחין בסכנה: בור שנפער כתוצאה מנפילת הפגזהרכב המשוריין נתקעים ב

נשמע , כעבור מספר שניות. תגובה מהירה זו מצילה את חייו. ש"שרון מוריד את ראשו ונשכב לתוך הנגמ

ם ופניו כוסו "ראשו של שרון נחבט במקלע הכבד שהיה מקובע בזחל. ם"פיצוץ אדיר נוסף בקרבת הזחל

אחד הקצינים אומר . יו נעצמות לרגע מעוצמת המכה והוא מאבד את הכרתו לשניות אחדותעינ. בדם

(. 276: 2005, בלום וחפץ"  )מפקד האוגדה נהרג"ש

                                                 
 .139 ,125-121 ,120-119 :2003, ברגמן ומלצר: התעלה ראו גםבעניין צליחת  5
 .239-236 :שם" התמסחים שהצילו את הצליחה"על . 231 :2003, ברגמן ומלצר: ראו 6
הייתה מילת הקוד במכשירי הקשר שנועדה לציין את צליחת תעלת סואץ ונחיתת " אקפולקו. "59: 2003, הבר ושיף 7
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 .269: 2005, בלום וחפץ: ראו 8
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ראשו של שרון נחבש בתחבושת לבנה . "הפצע במצח הוא שטחי. פוקח שרון את עיניו, כשראשו מכוסה בדם

, ם אל מתחם החצר"גליו והביט שוב מבעד לזחלוכאשר הוא התרומם על ר, שעיטרה את מצחו, גדולה

  10(.שם" )נדהם ממה שראו עיניו

.  'היסטוריה'וכל השאר . 'עושה קליק'הצלם מיכה ברעם 

יחד עם הדימוי המצולם שלו הוא התרחשות המחוללת מצב של תדהמה ומצב שבו פעולתם , האירוע, כך

טקסטואלית של מעשה הזוועה באמצעות הדימוי אנו ניצבים בפני קריאה . מוקפאת, של העין והפה נעצרת

ק האוגדתי משיב אש אל טנקים מצריים השועטים אל "ש החפ"בנגמ, מפקד האוגדה הפצוע: המצולם שלו

 -מכונות שונות : מערכות פעולה טכנולוגיות שונות ערוכות ומתוזמנות להטמיע לתוכן כל אירוע. עבר החצר

ומטמיעות אותו , זיכרון ותכניות פעולה, צה של מילים ודימוייםמופקדות על ייצור והפ -מצלמה , להלן

ארגון מתחם . מתחם החצר הופך לחצר מוות 11.באופן מיידי במחזור הייצוגים שהן מייצרות ומפיצות

מתנהל בשטח מוכה אש שניטשים בו קרבות , ל"אבטחתו וביצוע גישור התעלה למעבר כוחות צה, הגשרים

. מרים

 300-יותר מ: קטסטרופה, במניין המחיר האנושי היה זה אסון .גבה מחיר כבדמבצע צליחת התעלה 

מול האירוע והדימוי . ובקרבתה 'חצר'מהם נהרגו ב 100-יותר מ, חיילים ומפקדים נהרגו בקרב הצליחה

של הצילום הוא המשווה לתצלום את ' התהליך המכני'. התודעה אודות המציאות' מתרסקת'המצולם 

שרון . 'היה שם'שרון . הוא היה חייב להתקיים במציאות, אם משהו צולם: מתפשר שבו והבלתי' הטבעי'

מול , מישהו באמת היה שם. אך זה גם מיתוס, זה אובייקטיבי, זה טבעי. קליק. שרון נפצע. נלחם

היא מכוננת , האובייקטיביות המכנית(. 1992, בארת)וסיפק את הפטליות הנחרצת של העובדה , המצלמה

קריאת הדימוי , כך. מיתוס אינו יכול להיות אובייקטיבי. אלא שכאן מתברר הפרדוקס. יתוסאת המ

לכדי פרדוקס קוגניטיבי כדברי בארת , המצולם ממזגת את טבעו האינדקסיאלי יחד עם אופיו האיקוני

של יצירת  ההילהמתקיימת בתוך דפוס שהוא מקביל למודל , הזוועה, הצפייה באירוע האסון(. 2002)

: 1996, בנימין" )כל כמה שתהיה קרובה, הופעה חד פעמית של רוחק: "כפי שמתאר אותה בנימין, האמנות

זוהי עדות היסטורית . אפשר לחסלו הוא מרחק שאי, לטענת בנימין, והמרחק הכרוך בהילה(. 160

ושי של במובן הסימבולי צילום הדיוקן האנ. המוטבעת בקיומו החומרי המקורי והחד פעמי של הצילום

שהדימוי , אלא. 'היסטורית תמיד'מה שמאפשר את מלאכת קריאת הצילום כ, פעמי שרון הפצוע הוא חד

בבחינת , הצורך אותו' קהל ההמונים'זמנו של -הופך אותו לבן, בארת על פי, המשועתק של התצלום

. והופך אותו לתמצית הפירוש האותנטי של האירוע, מיידיות בזמן ולפניות בזמן

ושם על , שנספגה כולה בדם, ש שלו אחרי שהחליף את התחבושת הראשונה"הגיע לפגישה בנגמ אריק"

נתקל אריק לראשונה בגילויי הערצה , ק אוגדת אדן"בדרך אל חפ. צחורה ולבנה, מצחו תחבושת חדשה

" תופעה שתהפוך לנחלת חלקים גדולים מהעם בישראל בתום המלחמה, מצד קצינים וחיילים שהבחינו בו

(. 277: 2005, בלום וחפץ)

. כי הצילום האיקוני של שרון הפצוע זכה במונופול על ייצוג האירוע של מלחמת יום הכיפורים, ניתן לומר

, הזוועה, הוא המרחב הפנורמי של הקטסטרופה, של שרון אל מרחב האירוע' חדירתו'כמו מסמן את 

. זוכה לתקריבהזמן עובר אטומיזציה וכל אטום : אפ-המתכנס לקלוז, האסון

שהקימה " ראש הגשר"לאחר שנפצע קל במצחו בזמן ההפגזה על , הצילום הזה של אריק שרון
הצילום . משקף ומבטא בעיני את מלחמת יום הכיפורים, בתעלת סואץ' 73באוקטובר  17-אוגדתו ב

 אולי מפני שעד אז לא הורגלנו לראות, ודווקא הוא נחרת בזיכרון, הפך לאחד מסמלי המלחמה
]...[ חזק ובטוח בעצמו , ויחד עם זה אלוף מנצח, צילום של אלוף פצוע

                                                 
 .276: שם 10
. 42: 2002, אזולאי 'א: ראו, לאבחנה והגדרה להתארעות אירוע 11
 



במילים אלו צורף ראובן אדלר את צילום הדיוקן האנושי של שרון הפצוע בקרב צליחת התעלה בחזית 

הדימוי המצולם מתרכז (. 51: 1997, אדלר)אל ההתרחשות הכוללת של מלחמת יום הכיפורים , הדרום

על חשבון , זו ההגנה הקובעת לאירוע נקודת זמן מדויקת בתודעה. ונן בפני ההלםבהווה קטוע ובכך מג

ההגנה מפני , וההגנה הזאת מפני ההלם היא ביסודו של דבר. הוא הרצף ההיסטורי המתבקש, שלמות תוכנו

. צילום הגבורה מאזן את תחושת הקטסטרופה, משמע. פחד ההיכחדות הלאומית

ראשיתה , התמסרות זו(. 43: 2002)מציעה אזולאי " ההתמסרות לאירועראוי ללמוד מסזאן את אמנות "

והנחתם אלה , שטרם התבהר מובנם, של כתמים" קפדני וחרוץ"בדחיית הבנתו של האירוע ועיקרה ליקוט 

, החלקיים, זאת תוך מעקב זהיר אחר קווי המתאר המשובשים, בסדרות כאלה ואחרות, לצד אלה

דווקא , של המציאות' חלקים משובשים'ומהלכו זה של סזאן בעוקבו אחר  ייתכן(. שם)הגולמיים שלהם 

הצופה הסזאני מתבקש לאסוף את . מהלך כזה מאפשר סוג של הבנה אודות האירוע והדימוי המכונן אותו

העקבות המסרבות להשתבץ במערכת , שטרם נקבע מובנם, הפרגמנטים שטרם הפכו לסימנים מּוָכרים

. אלו הן עקבות הטורדות את המנוחה: למדות משהו על התרבות שבתוכה הן נוצרותומ, ההסברית הקיימת

הדימוי  12.'כמוהם כפעולת המונטאז, כי הנחתם של כתמים שטרם התבהר מובנם אלה בצד אלה, דומה

, על ההלם שבו, בלשונו של בנימין, "גיבוש ההתרחשות הכוללת"המצולם של שרון הוא הלכה למעשה 

במלאת שלושים וחמש שנים למלחמת יום הכיפורים (. 25: 2004, וינריב: בתוך)פה הכאוס והקטסטרו

העדויות על מלחמת יום כיפור  ,בחלוף השנים. מופיע וחוזר צילום הדיוקן האנושי של שרון עוד ועוד

, מפקיעות את כתיבת היצירה מידיו של המחבר, וכמאמרו של בארת. משחזרות את האימה וההלם

זאת , כך שהיצירה הנקראת כל פעם מחדש  ממשיכה להיכתב או להתחבר 13,בידי הקוראומפקידות זאת 

דרך הופעתם החוזרת ונשנית , כלומר. בדומה לאופן שבו מתפקדים דימויים מצולמים בתרבות המערבית

מפיקים או מפיגים  את האימה  -וכבר ללא קשר לאירוע  -והם בעצמם ' חיים משל עצמם'יש לצילומים 

אלא בכל מפגש , ולמעשה הסתיים, היההאימה שבאירוע קיימת לא רק במפגש עם האירוע שכבר  .וההלם

רגע פציעתו של שרון הוא . המעלה כל פעם מחדש את פוטנציאל ההלם הטמון בו, שלו הדימוי המצולםעם 

מרגע  .אימה, בעתה, היאלמות דום, אובדן מילים, כאוס: אירוע המקבץ את כל התנאים ההכרחיים לקיומו

זה זמן ההשהיה בו , ופעולת הצילום, דרך הקריאה כי מפקד האוגדה נהרג ועד חבישת הפצע, הפציעה

אך גם ייצוג של עמדה מנהיגותית חזקה , זהו פוטנציאל המוות הגלום בפציעה. נטרפים הסדרים הקיימים

 -ִלְשכה ָאֵפלה  -ְבסקּוָרה הוא בבחינת ָקֶמָרה אֹו, כמו גם הדימוי המצולם המופק ממנו, האירוע. ומרגיעה

הוא אקט ההלם , הדימוי המצולם של שרון. הנחשפת במפגש עם האור, בתוכה מובלעת מציאות סמויה

 -כל המרכיבים -הדימוי הוא סך: ובכך הוא מכונן את התודעה שלנו אודותיו, עצמו המוצפן בהתארעותו

ההופך לסימן ההיכר , מצולם הפך לסימן מוכרהדימוי ה, כך. ממש כדוגמת סזאן -הפרגמנטים של האירוע 

כאשר ' אסתטיקה של חורבן'הגדירה זאת בשם  (Sontag)הסוציולוגית סוזאן סונטאג . של המלחמה כולה

, כשבט -מודע הקולקטיבי -הוא היסוד המיתולוגי בתת, דיברה על אימת הכליה העלולה לבוא עלינו בחטף

בין ", היא אומרת, "עבור הצלם" 14.ינו השמדה קולקטיביתהירא מפני כוח עליון שימיט על -כאומה 

(. 107: 1995, סונטאג" )קיים המאמץ הנגדי לקרוע מעליו את המסכה שלו, המאמץ ליפות את העולם

                                                 
מאמץ בנימין מן הטכניקה הקולנועית את , בתהייה כיצד צריכה ההיסטוריוגרפיה להיראות .25: 2004 ,וינריב 12

כרונולוגי , ענייני, בלי שיהיה קשר הכרחי, או זו בצד זו, צירוף תמונות זו לזו, כלומר, (Montage)' מושג המונטאז
 .או סיבתי בין תמונות אלה

כך שלטענתו של , קריאתה ופענוחה וחיבורה מידיו הבלעדיות של המחבר, במהלך כזה בו מופקעת יצירת האמנות 13
. אך ורק במפגש עם הקורא הצורך אותה, יצירת האמנות מתחברת וממשיכה לעשות כן כל פעם מחדש, בארת

 .2005, בארת: להרחבה ראו
 .1995, סונטאג: להרחבה ראו 14



אנחנו (. "164: 2003, שיףו הבר)אמר שר הביטחון משה דיין ביום השני למלחמה , "זהו חורבן בית שלישי"

לבין ' בין חורבן בית שלישי' 15.אלוף דוד אלעזר-כך רב". ואז נצלח, ְקנק אותםבחודש וְננַ  14-נחכה להם ב

החברה האנושית הישראלית . חושף הפיקוד הבכיר ביותר פערים ושסעים בלתי אפשריים' ננקנק ונצלח'

אבל זהו הקרב בו מצאה החברה מוכת ההלם , קרב הצליחה היה קשה כשאול. מחפשת משהו להיאחז בו

. את אריק מלך ישראל. שלה 'הגיבור'את 

, בכתבות הטלוויזיה וכתבות העיתונים לציון שלושים וחמש שנה למלחמה, כעבור כמעט ארבעה עשורים

את הזיכרון ההיסטורי אודות , וקרב צליחת התעלה בחזית הדרום, מדובב הדימוי המצולם של שרון הפצוע

בו , כמאותתת למשבר מתמשך בהווה, זיוניתיוכמו גם זו הטלו, הפוטוגרפיקה העיתונאית. המלחמה כולה

מהדורות החדשות . שסימן את נקודת המפנה במלחמה, הלוחם, החייל, דמותו של שרון מסומנת ַכמפקד

כאשר דיווח חדשותי זה מהווה בפועל מעשה של שחזור בו מגולמים הכוחות , מדווחות על אירוע מן העבר

הוא האילוסטרציה , קיום ברגע מסוים של אירוע ההלםה .וגם זה הפוליטי, הפועלים בשדה התרבותי

סימון זמן מדויק , לטענתי, שכן. יחד עם הצורך המתמיד בנחמה ובגיבור, המגלמת באופן חזותי את ההלם

הוא זה המאפשר לחברה הישראלית להמשיך ולעשות בו שימוש גם , פעמי המנותק והחד, של התצלום

הוא , של המסר הסימבולי( טבעּון)מביא לנטורליזציה , נדקסיאליקריאת הדימוי המצולם כסימן אי. עתה

הטבעי והסימבולי המתקיימים תוך סתירה מקבלים על עצמם גם את . הגלומה בו המשמעות התרבותית

הופך גם  האיקוניהתצלום , במשמעות התרבותית הישראלית: הסתירות המתקיימות בחברה הישראלית

זו גם המציאות וגם : דינטות הסימבוליות הנחוות על ידינו כמציאותהוא חלק בקואור. קאנונילתצלום 

הוודאות המגולמת -הדימוי המצולם מנציח את הטראומה ואת תחושת אי. המסמן הסימבולי שלה

התצלום מצביע על שאלת הקושי בנגישות לחוויה ההיסטורית והסיקור התקשורתי המתמיד . בטראומה

: וכך גם את הסימפטום של החזרה הכפייתית אליו, ברה הישראליתמצביע על המרכזיות של האירוע בח

והאירוע  -הטראומה היא תוצר של עבר היסטורי לא פתור  -דימויי האירוע המצולם משליכים על העבר 

(.  2004, ערב)באמצעות התצלום המשוחזר הוא נציגו המוסמך של האירוע הנעדר שהתרחש בעבר 

. עליו נצרב מיתוס הזיכרון ההיסטורי, מתעצב לאתוס, ום רגע השבראפוס צליחת התעלה מתכונן בציל

דומה  16".פיו פעור ועיניו קרועות לרווחה"עד ש, בנימין מדבר על אירוע הלוכד את הנמען שלו באלימות

הטורפת את ' התארעות': של מלחמת יום הכיפורים' אירוע ההלם'ביכולתם לתאר את , שדברים אלה

, אובדן אוריינטציה, הסדר התקשורתי ומציבה נמענים ברגע של כאוס, סימבוליהסדר ה, הסדר התרבותי

שכמו במכת הלם מייצר השהייה רדיקלית של , זהו אירוע שאינו משתבץ בסדרים הקיימים. בלבול והלם

  .בזמן החושף להרף עין את גבולות ומגבלות הסדרים הקיימים, הפעילות התקינה

הדימוי המצולם . לי לבחון את יחסי הגומלין בין הדימוי למציאותאין אפשרות להבין את החברה מב

. יחד עם הצורך הנואש במושיע, הביקורת, הכאוס, מתקיים במצב דיאלקטי בו נוכחים ההלם

בחשיפתו לאור , ההיסטוריון-הצלם. הכסף-דיגיטליים מובלעת דמות ָלֶטְנִטית בתמיסת יֹודיד-בימים טרום

ההיבט החזותי של ההיסטוריה גואל : דיוקנו של שרון ומקבע אותו בזיכרוןשל סרט הצלולויד מעלה את 

הדימוי המצולם בכוחו להחדיר מסר , כך(.  24: 2004, וינריב" )מאובדנה בתהום הנשייה"ממשות מסוימת 

נשקפת , הרגע הנסוכה על פניו המיוסרות מן הארשת בת. היסטורי ובתוך כך לעצב עבורנו את הזיכרון

. ההילה, ונהבפעם האחר

התושייה -המצביא רב, ל החדש"גוריון ודיין את צה-שרון הוא הכלי חסר הגבולות שבאמצעותו בראו בן"

יותר משאני חושב : "וממשיך, כך כותב העיתונאי עופר שלח". והדמיון של ששת הימים ויום הכיפורים

                                                 
       תוכנית לרגל שלושים וחמש שנים למלחמת יום. 1ץ ערו. 2008. איתי לנדסברג, 1973-2008 -מבט שני : ראו 15 

 .הכיפורים
 .47: 2002, אזולאי: בתוך 'התזות על מושג ההיסטוריה': בנימין בחיבורו 16



בהערצה , במלחמה ובשלום, אני חושב על הימים שבהם התייחסנו לאלה המתיימרים להנהיג אותנו, עליו

מה לא הייתי נותן היום בשביל מנהיג אחד שאפשר לשנוא כמו . שתי הצורות האנושיות של הכבוד, ובשנאה

(. 51: 2008, שלח" )שצריך

החולות הלבנים . הדקלים על החוף]...[ עריש -אל, בל ליבני'ג]...[ ישבנו והשקפנו על הנוף שלמטה 
כל "]...[ החווה בידו כמראה לנו את הנוף ]...[ אריק ]...[ מם והדיונות יפי החוף השו]...[ של רפיח 

, 'מפקד מזהיר'כמה רציתי לומר לו שעכשיו אני מבינה מה פירוש . חייך כילד קטן[ו], "זה שלנו
שנוסך ביטחון באנשים ומניע אותם להקריב הכל לפי , ומהו הקסם המיוחד הזה, 'מנהיג אמיתי'

. פקודתו ובקשתו

ענה , אביב-מה היה רוצה שתביא לו מתל, לשאלתה. 1967ביוני , שוררת הכתבת הצבאית יעל דייןכך מ

 17".נקניק באורך של הליקופטר וגבינת קממבר: "שרון

ביבליוגרפיה 

. 1.10.1997 .ח"תשנ-ח"תש –מעריב , זיכרון ישראלי, 'ר, אדלר

 .47-40 :131 ,סטודיו .מה האסון רוצה לומר דבר, רגע אחד שקט בבקשה (.2002)' א, אזולאי

. עם עובד -ספרית אופקים : אביב-תל ,(עורכת)קלר ' ה .עולם בדים .הווייתה של הדמות המצולמת(. 1975)' א, באזין

. כתר: ירושלים .מחשבות על צילום(. 1992)' ר, בארת

.  בבל: אביב-תל .מיתולוגיות(. 1998)' ר, בארת

. 33-24 :5 ,שההמדר .המסר הצילומי(. 2002)' ר, בארת

-תל. (271-259' עמ) תקשורת כתרבות ,(עורכות)טלמון ' מליבס ו' ת: בתוך .הרטוריקה של הדימוי(. 2003)' ר, בארת
. האוניברסיטה הפתוחה: אביב

. רסלינג: אביב-תל .מות המחבר(. 2005)', ר, בארת

. ספרי חמד-ידיעות אחרונות: אביב-תל .סיפור חייו של אריאל שרון -הרועה (. 2005)' נ, וחפץ' ג, בלום

.  ספרי חמד-ידיעות אחרונות: אביב-תל. זמן אמת -מלחמת יום כיפור (. 2003)' ג, ומלצר' ר, ברגמן

. ביתן-זמורה: אור יהודה. בשבילה גיבורים עפים(. 2008)' א, גוטפרוינד

. ןבית-זמורה: אור יהודה. לקסיקון מלחמת יום הכיפורים(. 2003)' ז, ושיף' א, הבר

. 35-22 :86, זמנים', ההיסטוריון'ו' רשומון'(. 2004)' א, וינריב

.  רסלינג: אביב-תל .'כרך ב, מודרניות-מסטרוקטוראליזם עד פוסט -הוגים מרכזיים בני זמננו  50(. 2004)' ג, לכט

ספרות  ,(רכיםעו)מאלי ' יו, כהן' ר :בתוך .וליטיקה של ההיסטוריוגרפיה החדשההפואטיקה והפ(. 1999)' י, מאלי
. מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל: ירושלים (.32-9' עמ) והיסטוריה
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. 86-75 :69-68, זמנים .עבר מתמשך(. 1999)' א, ליתמרג

לבל ' א: בתוך. הפדגוגיה הצבאית ואביזריה בקולנוע הישראלי -קמרה אובסקורה של הנופלים (. 2005)' ג, נאמן
  .גוריון-אוניברסיטת בן: שדה בוקר (.386 – 347 'עמ) דינמיקה של יחסים -ביטחון  ותקשורת , (עורך)

. 19-4 :45, זמנים .על הבעיה של המקום –בין זיכרון להיסטוריה  (.1993)' פ, נורה

.   עם עובד –ספריית אופקים : אביב-תל .הצילום כראי התקופה(. 1995)' ס, סונטאג

קולנוע וזיכרון  ,(עורכים)' בראשית וחוב' ח: בתוך. ויזיהושחזור היסטורי בטל: טראומה בהילוך איטי(. 2004)' ד, ערב
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. 37-28 :39-40, זמנים .זיכרון ציבורי בעידן התקשורת האלקטרונית: היסטוריה וקולנוע(. 1992)' א, קייס

. 8.10.2008, מעריב  –מגזין יום כיפור  ,מה לא הייתי נותן בשביל מנהיג שאפשר לשנוא', ע, שלח
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