
 

 

 

 

 

 

 

 

  עדות קולנועית כמחווה אתית

 1אוהד אופז

 מבוא  .1

, שישה ימים לאחר שחרורו בידי הכוחות 1945במאי  6 ,מחנה הריכוז דכאוהמקום: 

פנים הבוהות בשתיקה במצלמה בעיניים , מבין המבין גדרות וגוויות מוטלותהאמריקאים: 

גלית במבטא מזרח אירופאי באנעונה  ,, מוקף בחבריותמהות, פתאום בוקע קול. אסיר אחד

אין לו ולחבריו לאן לחזור  ,שכניצול יהודילמצלמה  מסבירהוא . המראייןלשאלתו של 

  באו, הושמדו. ןמשפחותיהם והקהילות היהודיות מהומשום שביתם נהרס, 

אנשי  ,מתעדיםהבין ל 2,מייטק דורטהיימר ,הניצולבין  מפגש ראשוני זהדומה ש

מזקק את כוחו האתי והאנושי של  ,ת הכוחות המשחרריםיחידת ההסרטה שליוותה א

מקפלת בתוכה כמה  עדות זו ,תבאותה עאך  .הקולנוע לייצג קריאה אישית לצדק אוניברסלי

קולנוענים  3.לאלה שמאחוריה המצלמהלפני שבין האנשים ביחסים מן הבעיות המורכבות 

                                                           
 , אורנים, המכללה האקדמית לחינוךאוהד אופז  1
2  https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn1000758 on 04/09/19.   

, מצוינים Mieczyslaw (Mietek) Dortheimer (, לצד שמו של המרואייןFilm Slateעל הסלייט )   
. קטע עדות זה של דורטהיימר Dachau 6/5/45 TC 010330-01012תאריך הצילום: ומקום הריאיון 

הוא השני מבין שני קטעים המצויים באתר מוזיאון השואה האמריקאי. בחלקו הראשון של 
איון דורטהיימר מספר בקצרה את קורותיו האישיים במהלך השואה, מדבר על בני משפחתו יהר

 הוצאות להורג וההשמדה: העינויים, ה -שנרצחו ומדווח על האלימות הנאצית 
   https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn1000309  
איון חושף פחות רגשות ומשדר כאב וכעס עצורים מאחורי מה שנראה יטון דיבורו בחלק זה של הר   

איון בו הוא חושף את חששותיו שלו ושל יזאת בניגוד לחלקו השני של הר ,רירכמו חצי חיוך מ
 בדן והפליטות. וההתמודדות עם האוהיהודים במחנה מפני העתיד 

כבר מראשיתו של הקולנוע התיעודי נחשפה הדילמה בין אחריותו של הקולנוען כלפי גיבורי סרטו   3
הלי הצופים ביחסים המורכבים בין רוברט פלהרטי לבין שאיפתו לייצג אותם ואת סיפוריהם בפני ק

 

https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn1000758
https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn1000309
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מויים שלכדו מחייהם ללא די עורכים, אנשים במצבי חיים פגיעיםבפני הצופים חושפים 

יחסים אלה מעלים  4.סיפורם האישי בהתאמה למטרות סרטיהם ומעצבים אתהתערבותם 

 גדולהסכנה זו  5.שאיפה לתיקון חברתיהתיעוד נעשה מתוך  כאשרגם  ,סכנה של ניצול

 זיכרונותללעיתים לראשונה, בה בעת, צופים ולבמיוחד בעדויותיהם של ניצולים הנחשפים 

 .אובדן, בושה ואשמה שהדחיקו במשך שנים ארוכות כאב, של

"עידן האתיקה העומדת בבסיסו של המאמר מבקש לבחון את לאור דילמות אלה 

 ולשאול, היהתפתח בקולנוע התיעודי בעקבות השואה והמפגש עם ניצולר שא 6העדות"

גם האם תיעודם של ניצולים יכול להיעשות כמחווה אתית של אחריות ורגישות כלפיהם 

 אם בשם הצדק והאמת ההיסטוריים נחשפים זיכרונותיהם הטראומטיים בפני קהל הצופים?

ניסח במסגרת מפעל עדויות שבבסיס הדיון תעמוד גישתו של דורי לאוב, פסיכיאטר 

ניסיונו . לריאיון העדות יתתוידאו החלוצי שיזם עם שותפיו, אתיקה שיקומית ואמפוה

ו כמי ששרד כילד את מחנות הריכוז ברומניה, יסיפור חישל דורי לאוב כמראיין ו 7האישי

גישתו  צבו והשפיעו על רגישותו כלפי הניצולים והבנתו את חוויית ההישרדות והעדות.יע

באמצעותו הגדיר הפילוסוף עמנואל לוינס את אחריותו  "הקרבה האתית"לאור מושג  תיבחן

לוינס לא כתב על צדק ההיסטורי. מתוך זיקה ומתח ביחס ל ,של אדם כלפי זולתו הרדיקלית

 יכולות יהם של השנייםשותיג אך 8,היה חסר כל יומרה אומנותית קולנועיתקולנוע ולאוב 

 חומק מיוצריו, חוקריו ומוריו. בסרט התיעודי הלהאיר ממד אתי מהותי 

יים הפועלים מתוך תבהמשך לגישתו של לאוב אראה כי מתעדים קשובים ואמפ

מאפשרים לניצולים לצאת מעמדת הקורבן לפעולה באופק פוליטי, שיתוף ואחריות כנה 

                                                                                                                                               
: ולסקירה ודיון מעמיק ביחסים בין פלהרטי לנאנוק רא .נאנוק האסקימואיהאמריקאי לגיבור סרטו 

Rony, 1996; Rothman, 1988; Piotrowska, 2013 
רתו דן גבע, קולנוען ופילוסוף של הקולנוע התיעודי מקדיש חלק נכבד מכתיבתו, הוראתו ויצי 4

הקולנועית להתמודדות עם דילמות אתיות בוערות בקולנוע. גבע מציב במחקריו פרקטיקות יצירה 
מאריסטו וקאנט  ,וגישות במחקר האתיקה התיעודית כנגד תפיסות בהגות הפילוסופית של האתיקה

, Docu-Lab(. העדות עומדת בבסיס של Geva & Kozlovsky-Golan, 2017; Geva, 2018ועד ימינו )
(. המיזם של גבע Geva, 2019לאומי פורץ דרך, שיצר כמתודה למחקר והוראת אתיקה )-מיזם בין

מצביע על ריאיון העדות כאתיקה מרכזית בקולנוע למרות שהוא אינו עוסק באתיקה של מעמד 
 העדות עצמו. 

התיעודי  עוסק בנטישתו של קז'ישטוף קישלובסקי את הקולנוע ,במאי וחוקר קולנוע ,ענר פרמינגר 5 
מתאר את המצלמה הדוקומנטרית ככלי נשק "ששימוש בו מול בני אדם, בשל דילמות אתיות 

מם ולהתבונן בחייהם, מגדיר יחסים כוחניים, שמוחקים את האפשרות ישמבקשים לנהל דיאלוג ע
 (.266-265: 2017)פרמינגר,  לדיאלוג"

 (. 8200) עידן העדות הינו מושג מרכזי בספרם של פלמן ולאוב 6
אך הוא הוביל  ,140המספר הרשמי של עדים אותם לאוב ראיין עומד על  ,יליפי הרשומות בארכיון -על 7

צוותי  להכשיר היה חלק ניכר מתפקידו , יליראיונות גם במסגרות נוספות. במסגרת עבודתו בארכיון 
 פרקסיס של העדות.האת  לפקח עליהם ולנסח ,מראיינים

רכזי של לאוב להקמה של מפעל העדות ומנהלו הראשון של ארכיון העדויות רטמן, שותף מג'פרי ה  8 
מסביר כיצד כיוונו את צילומי הראיונות כנגד קונבנציות אסתטיות קולנועיות  ,באוניברסיטת ייל

 (.Hartman, 2000וטלוויזיוניות מתוך מחשבה אתית המתנגדת לאסתטיזציה של זיכרונות מן השואה )
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תרבותי וחינוכי. בבסיס תפיסתו המאוחרת של לוינס, עומד ניסיון ליצור זיקה בין הקרבה 

האתית האישית המתבטאת באחריות האישית של אדם לחברו, לבין מרחבי הצדק הציבורי 

 המידה לבחינ אמת ,בין קרבה לצדק והפוליטי. בסיכומו של המאמר אציע לראות בזיקה זו

חשיפתה  ,של פואטיקת העדות הקולנועית. יותר מכך, אבקש לטעון כי בתנאים מסוימים

הציבורית של העדות האישית מהווה תנאי לקרבה בין הקולנוען לעד ולמימושו של הסכם 

להביא את השיעור שנלמד מן העדות בפני  -)לכאורה( שנכרת ביניהם במעשה התיעוד 

 קהלים רחבים. 

משבר העדים בספרות בפסיכואנליזה  - עדות המכונן ספרםהמבוא של  בפרק

שואלים "מהו הקשר בין ספרות לעדות, בין הסופר , שושנה פלמן ודורי לאוב 9ובהיסטוריה

לֵעד? מהו הקשר בין חוויית העדות לבין מעשה הכתיבה ומעשה הקריאה, במיוחד בעידן 

מכתיבתם מתבלט בספרות ובכתיבה, אך מתמקדים מן ולאוב פל 10.שלנו, עידן העדות?"

מודרניזם ותיעוש הובילו לחלק ניכר מהאסונות  11.קולנוע בעידן העדותשל מרכזי ה מקומו

סרטי קולנוע, וידאו במאה העשרים.  עוררו את הצורך הבוער בעדותשוהפשעים הפוליטיים 

של ית המרכזית לנשיאתה לתשתהיו וטלוויזיה כמדיום המבטא את התיעוש המודרני 

ואילו הטענה הרואה בקולנוע מנגנון לעשיית צדק במדיה, מאפשרת  12.זהבעידן העדות 

לשאת עדות קולנועית אישית הנעה בין מימוש מחווה אתית כלפי העדים ועד/או מעשה 

 . אלים המתבטא באופן בו מתוחקרים העדים

לנועית אבסס את הדיון כדי לחקור את המחווה האישית הבסיסית של העדות הקו

וידאו אותם הוביל דורי לאוב ועל המפגש התיעודי הראשוני בדכאו ובמאמר על ראיונות ה

אותו תיארתי בתחילת הפרק. ראיונות אלה הם כמעט נטולי מבע חזותי ופואטיקה של 

צילום ועריכה בהשוואה לעדויות ניצולים בקולנוע התיעודי. פשטותן של עדויות אלו 

 התהליך האתי והאנושי המתחולל במפגש העדות בסמיכות למושג ה"אמירה"חושפת את 

(saying ) .המייצג אצל לוינס את היסוד האתי של השפה 

                                                           
 0820פלמן ולאוב,   9

 13: שם 10
"עבודות אמנות עכשוויות משתמשות לא פעם בעדות, הן כנושא הדרמה והן כמדיום, כאמצעי  11

סרטים כמו שואה של קלוד לנצמן, הצער והחמלה של מרסל אופולס או הירושימה  [...] המסירה
(. 22 :אהובתי של מרגריט דיראס ואלן רנה מדגימים לנו כיצד הפכה העדות לאמצעי מכריע" )שם

מנות אלא אך ורק סרטים. אך עבור פלמן וברשימה זו של יצירות אין דבר מתחום הספרות והא
 ולאוב העדות היא המדיום ולא הקולנוע והמצלמה. 

מאמרו הקלאסי של וולטר בנימין "האמנות בעידן השעתוק הטכני" מציב את הקולנוע בלב ליבו  12
(, 2014(. ארז פרי )1996 ,וליטי של עידן זה )בנימיןשל העידן המודרני והתעשייתי כביטוי תרבותי ופ

כשני מנגנונים  ,מנתח את "ההקבלה המהדהדת" בין מחנות הריכוז וההשמדה הנאציים לקולנוע
(. הבמאי וההוגה ז'אן לוק גודאר מייחס לקולנוע תפקיד 1: המושתתים על אלימות ומניפולציה )שם

שלונו של הקולנוע לעשות זאת בזמן אמת יאת כמרכזי בתיעוד ומאבק בהשמדה הנאצית ומתאר 
 (.Saxton, 2007 ;2006 ,פור )גודאר ויצחק
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כותב חגי כנען בהשראת תפיסת השפה של לוינס על "מבט  13פנימדיבורבספרו, 

קשוב". בכך הוא מבקש לכתוב על אתיקה ואסתטיקה חזותית הרואה את האחר ונמנעת 

סיון לפענח או לחפצן את דמותו. בחקירתן של עדויות חסרות יומרה אסתטית מהני

בעיניהם של הניצולים, ש"אמירה" בופואטית נוכל אם כן למקד את "מבטינו הקשוב" 

 . הבשתיקובמבעים של מבוכה, כאב וגעגוע 

 השואה כנקודת מפנה באתיקה של התיעוד .2

 ,צעדות המוותבאושוויץ, בקוב ששרד מקר, היה משפטן שרואיין בדכאו, הניצול דורטהיימר

ארגון בלימים היה תובע ושותף מרכזי , שם שוחרר. עד שהגיע למחנה הריכוז בדרום גרמניה

. 1947-ל 1945ידי הצבא האמריקאי בין -משפטי דכאו שנוהלו כנגד פושעים נאציים על

ששוחרר ימים ספורים לאחר  ,בין עדותוהאפשרי קשר לברר את האבקש המשך המאמר ב

מה קרה  בררהתחיל וללצורך לשם כך יש  .הם של סוהריומשפטיהבכיר בלבין תפקידו 

מצלמת הקולנוע לבין מי שהיו קורבנות שאחזו בבין האנשים  ים הראשוניםבמפגש

 לאלימות פוליטית נוראה. 

רעש המצלמות הקלות וכובד ציוד ההקלטה היו בין הגורמים המרכזיים לכך שרוב 

הדימוי המרכזי של ניצולי המחנות אשר נחרט ו ,ו במחנות הוסרטו ללא קולהסרטים שתועד

דוגמה מזעזעת לאופן שבו תועדו  14.בזיכרון הציבורי היה של בהייתם במצלמה מתוך שתיקה

בו מתייצבים מול  15,זיכרון המחנותהניצולים השותקים מופיעה לקראת סופו של הסרט 

רומים. קטע זה, אחד מני רבים שתועדו כראיה יעהמצלמה ניצולי מחנה עבודה רזים כשלד ו

החושף את הניצולים  לאלימות הנאצית מעלה תהיות לגבי האלימות של מעשה התיעוד

בכל זאת ניכר שהיו בין אנשי יחידות ההסרטה מי שהקדישו  16.באופן משפיל ופגיע כל כך

הסרטים מאמצים מיוחדים להקליט את דבריהם של אסירי המחנות, גם כאשר בחלק מ

                                                           
כנען מתייחס גם למושג "הפנים" של לוינס המתאר את התגלותו של האחר בשדה . 166: 2008כנען,  13

החזותי האלים. לוינס מתאר את ההתנסות המוסרית כ"חזון בלי תמונה, נטול תכונות מחפצנות" 
כנען מבקש לעסוק באתיקה של הדימוי וכותב על מבט השואף ליחסים עם הפנים  .(4: 2010 ,)לוינס

 באמצעות הדיבור.
   Beque 2012-ed ;2014 ,פרי 14
15 Memory of the Camps   :ביוטיוב

https://www.youtube.com/watch?v=xy_xWKJubuY&has_verified=1  TC 3500-3600, 4230-
4320, 4650-4700, 4715-4805 

אשר הוצג  (1945) מחנות ריכוז נאצייםצילומים שותקים מופיעים גם בסרטו של גורג' סטיבנס  16
-https://www.youtube.com/watch?v=xlhZe0uWYoo TC 2242 כראיה במהלך משפטי נירנברג:

סרט זה כולל גם קטע מעדותה של ד"ר הדסה בימקו  .3740-3830 ,3411-3420 ,2637-2710 ,2252
 .TC 5002-5307בלזן בגרמנית, באיכות סאונד גבוהה -בברגן

https://www.youtube.com/watch?v=xy_xWKJubuY&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=xlhZe0uWYoo
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בראיונות עם הניצולים ניכר יחס  17.בלתי אפשרי להבין את הנאמר עדקשה היה שתועדו 

מכבד יותר כלפיהם, ודומה שהמאמצים לסנכרן קול ותמונה הצביעו על אתיקה החורגת 

מעבר לרמה טכנית וסגנונית. הפער בין עדים המדברים אל מראייניהם ואל הצופים לבין 

ים במצלמה בשתיקה, בישר את הולדתה של אתיקה אחרת הדימוי של ניצולים הבוה

 בקולנוע ובמדיה.

מאז תועדו המחנות  שואהעשר שנות שתיקה קולנועית ביחס למתאר  18בק-דה

 מןדימויים שביסס את סרטו על  ,רנה 19.לילה בערפלהמשוחררים ועד שאלן רנה יצר את 

באופן  תרבותית והפוליטיתאפשר לזיכרונות המודחקים לפרוץ שוב אל התודעה ה ,המחנות

הסרט אינו מביא עדויות אישיות  20.איימו לגנוז אותו הרשויות בצרפתשעד כדי כך  מאיים

של ז'אן קיירול ניצול מחנה הריכוז  הספרותית על כתיבתו המבוססתהקריינות אך 

 ולהעיד. השתיקה הפר את האילמים בדרישה ל םניצוליהלמבטיהם של  הצטרפהמטהאוזן, 

שנחשפו אליהם את  קולנועהאנשי בקרב שינו  המחנות דימויי 21,בק-דהשל  לטענתו

למבטיהם השותקים של הניצולים בסרטים שצולמו הוא מסביר כי  22.תפיסתה של האנושות

קולנוע, אשר של ההאבודים ו גיבוריעוצבו במחנות הייתה השפעה מכוננת על האופן שבו 

תפתחותה של העדות הקולנועית כאתיקה טענתי היא כי ה 23.איבד את תמימותו במלחמה

וכמתודה מהווה ביטוי מובהק לשבר שהתחולל בקולנוע בעקבות המפגש עם השואה 

שנים חלפו עד שבתחילת שנות השישים  15 .אלא שעידן העדות בקולנוע השתהה וניצוליה.

  , לצפות ולהאמין לאלה ששרדו. להקשיבהבשילו התנאים 

תעד ל סיונםיעמד נ 24,כרוניקה של קיץ ,גר מוריןשל ז'אן רוש ואדבמוקד סרטם 

ות ההיסטוריות בנסיהמדברים על ה פרטייםאנשים  עם מסונכרנות שיחותהקליט ול

)הקולנוע  שרוש ומורין ניסחו הסינמה וריטהגישת  של התקופה בה הם חיים. והפוליטיות

                                                           
ולות עד כי הם בסרטים שתועדו במחנות הריכוז דכאו ובוכנוולד איכות הסאונד מעוותת את הק 17

 אינם נשמעים אנושיים ולעיתים קרובות אינם ניתנים לפיענוח:
Interviews with Buchenwald survivors. Film | Accession Number: 1994.119.1 | RG Number: 

RG-60.0858 | Film ID: 832  
18 Baecque, 2012-ed 
19 1955 ,Nuit et Brouillard  
ם את ניסיונותיה של צרפת להשתקם אחרי המלחמה ולהתמודד עם בק מתארי-( ודה2014פרי ) 20

סוגיית שיתוף הפעולה של משטר וישי עם הנאצים כמה שעמד ברקע של החשש מחשיפת זוועות 
השואה וערעור האחדות על רקע המלחמות הקולוניאליות ובמיוחד במלחמת העצמאות של 

 אלג'יר. 
21 64-Baecque, 2012: 45-ed 
ג' סטיבנס, אלפרד היצ'קוק, סידני ברנשטיין, בילי ווילדר, ג'ון פורד, רוסוליני וברגמן. ביניהם ג'ור 22

י ט( מתאר את מפגשם הטראומThe Night Fall, Andre Zinger, 2015) ברדת הלילההסרט התיעודי 
 של אנשי קולנוע שהיו בצוותי ההסרטה עם המראות במחנות הריכוז הנאציים.

23  7: 3Baecque, 2012-ed 
24  1961 ,Chronique d'un été  
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הרחוקים שים הובילה אותם לבחור באנ ,ככלי לפעולה של איחוי חברתישל החיים עצמם( 

"אלה בכך הגדירו את תפקידם לתעד את  25.סרטם כגיבורי מן הזירה הציבורית,

בעידן שאחרי  לעשות סופריםתבע מה אלבר קאמי, כפי ששההיסטוריה נכפית עליהם"

המונולוג האישי של בליבו של המפנה האתי שהסרט חולל עמד  26.השואה ומלחמת העולם

ניצולים מהשואה ומאסונות  אשר פתחה את הדרך עבור 27מרסלין לורידן, ניצולת אושוויץ

    28.לשאת את עדותם בקולנוע היסטוריים נוספים

-ב כרוניקה של קיץכמו  ,גם כןספרו החשוב המוקדם של לוינס יצא  ,כוליות ואינסוף

לוינס מתאר בספר את  30.והעמיד את האתיקה כנקודת מוצא למשנתו הפילוסופית 1961,29

החיבור  31.הפונות באמצעות ה"דיבור", מעידות ומצוות "לא תרצח!""הפנים" של האחר 

הקולנועי שרוש ומורין יצרו בין תקריב פניהם של המתועדים לבין הקלטת דבריהם 

באותה שנה בה הסרט  האישיים יצק את הקולנוע כמדיום הנושא את עדותם של "אחרים".

ויות אישיות הועלו במהלכו נערך בירושלים משפט אייכמן. יותר ממאה עד ,1961, יצא

העדות כעמדה של  והביאו לשינוי עקרוני במעמדה של העדות האישית בתרבות ובמשפט.

הייתה אפוא למאפיין מרכזי הן באתיקה  ,היחיד מול כוחות חברתיים, פוליטיים והיסטוריים

 של לוינס ובמשפט אייכמן, והן בסרטם של רוש ומורין.

 

  

                                                           
25  Morin in Rouch, 2003: 231 
  משבר העדים בספרות עדות הציטוט מנאומו של אלבר קאמי מובא בעמוד הפתיחה של  26

 .2008, לאובושל פלמן  בפסיכואנליזה ובהיסטוריה
עדות: נוסף על עדותה של לורידן נערכים בסרט ראיונות ומפגשים נוספים בעלי ממדים של  27

סטודנטים אפריקאים בפריז המדברים על חייהם בצל קולוניאליזם וגזענות; פועל קשה יום מתאר 
את עבודתו בתעשיית הרכב; מהגרת איטלקייה חולקת את ייסורי בדידותה וכמיהתה לאהבה 

 וצעירים צרפתים מדברים על חששם מהגיוס למלחמה אליה הם מתנגדים באלג'יר.
לתיעוד ראיונות שטח בעלי מאפיינים חברתיים נערך בסרטם הקצר של ארתור ניסיון ראשון קודם  28

. אלטון ואנסטי 1935-שהופק עבור חברת גז בבריטניה ב Housing Broblems, ,אלטון ואדגר אנסטי
ביססו את סרטם על ראיונות עם פועלים קשי יום ובני משפחותיהם שתיארו את מצוקות הדיור 

מביא את דבריו של אלטון, אחד  ,(Winston, 1995, בראיין ווינסטון )המצלמה. החוקר בפנישלהם 
מבמאי הסרט המתייחסים לאוטונומיה שהראיונות אפשרו למתועדים להעיד על נסיבות חייהם. 

ינסטון מבהיר שיש לקחת אמירה אתית זו בערבון מוגבל משום המעורבות הגבוהה של יוצרי וו
 Hirsch, 2004; Rothberg, 2009; Winston, 2013 י הראיונות.מניו אנשי חברת הגז בבימומהסרט ומ

 2010לוינס,  29
לוינס רואה את האחווה כיסוד המחבר את החברה האנושית כחברה של אחרים השואפת אל  30

קרוב לוודאי שרוש ומורין לא הכירו את רעיונותיו של לוינס  .Levinas, 1981) :15-158(9הצדק 
פסיפס חברתי של מפגשים אישיים אינטימיים ועדויות  1960 שנתב כאשר יצרו בסרטם שהופק

 Morin in Rouch, 2003( Brotherhood)כביטוי לרעיון האחווה 
 160-164, 45: 2010 ,לדוגמה לוינסראו  31
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 לוינס והאתיקה של העדות הקולנועית  :לצדק האתיקה של העדות בין קרבה .3

 בהקדשה: 32אחרת מהיות ומעבר למהותלוינס פותח את ספרו 

To the memory of those who were closest among the six million assassinated 
by the National Socialists, and of the millions on millions of all confessions 
and all nations [...] victims of the same hatred of the other man [...]33  

בני משפחתו של  - קרבהריקור מראה כיצד ההקדשה זו מתחילה באלו המצויים ביחסי  פול

לוינס המזוהים בשמם, עוברת למיליוני הקורבנות הרחוקים ומסתיימת בניסוח חוק הצדק 

  34.האוניברסלי: "שנאת האחר" מובילה לרצח

מוחלטת ( כאחריות אתית אישית Proximityבין ה"קרבה" )היחסים הטעונה  מערכת

צג את החברה האנושית, יהאדם השלישי" המי"כלפי הזולת לבין המחויבות לצדק כלפי 

"כל אימת שאני לבד עם האחר אני  של לוינס.המאוחרת משנתו וספרו מהווה ציר מרכזי ב

פי לוינס, הצורך להתחשב באדם שלישי -על 35.שי"ל; אלא שישנו גם אדם שליוחייב לו הכ

מעמיד את מסירותי לזולת בסימן שאלה משום שאינני יכול להתמסר לחלוטין לאחד 

לתוך האתיקה האינטימית של שלישי כניסתו של אדם . ולהתעלם ממצוקתו של אחר

 36.לבחור בין מחויבויות שונות בני אנושהמאלצת  הקרבה יוצרת את הבעיה של הצדק

 יםמאפשרבין האתיקה האישית לצדק הציבורי הזיקה והמתח אורו של לוינס את ית 

אחריותם האישית של ב :תיעוד ובעדות הקולנועייםלבחון כמה מהדילמות המרכזיות ב

של  מחויבותם הציבוריתבולאור מושג הקרבה של לוינס,  ניתן לדון קולנוענים כלפי עדים

את הצדק הנולד מן האחריות כלפי ו לתפיסת המשךכ ,ביחס לקהל הצופים קולנוענים

 37."השלישי"

, ביחסים בין קולנועניםדן  ,לאור האתיקה הרדיקלית של לוינסאותו אתאר דיון ה

 . האחת מתמקדתשתי מגמות מרכזיותעל , ומצביע וצופים בקולנוע התיעודי אנשי עדות

 ,המוקדמת של לוינסבכתיבתו המנוסח בשאלת הייצוג הקולנועי באמצעות רעיון "הפנים" 

והשנייה עוסקת ביחסים בין קולנוענים למתועדים לאור רעיון הקרבה האתית המרכזי 

 . במשנתו המאוחרת

                                                           
32 Levinas, 1981 
 ללא ציון עמודשם:  33
34 Ricoeur, 2004: 88, 99 
 70: 1995לוינס,  35
36 161 Levinas, 1981: 
" A Personal ימפורט של מודל זה לניתוח אתי של היחסים בקולנוע התיעודי נמצא במאמר יישום 37

call for public justice: Documentary testimony through Levinasian Eye" (Ufaz, 2017)  
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דגש הייצוג הקולנועי תוך אתיקה של בעוסקות  38החוקרות שרה קופר וליבי סקסטון

 ןקופר וסקסטו .כמבטא באופן חזותי את אחרותו של הזולת 39של לוינס "הפנים" מושגעל 

פצון של ימוביל לפענוח וחוייצוג חזותי שאינו מכבד אתיקה של הפרדה  מזהירות מפני

פנים" ה" ייצוגכי  40בטלרג'ודית בדיון בייצוגו של "האחר" במדיה החזותית מבהירה  "האחר".

 רק כייצוג של חוסר היכולת לייצג את "האחר".  אפשרי

ותי של ה"פנים" במדיה מוביל מראה כי הדיון בשאלת הייצוג החז 41עמית פינצ'בסקי

ייצוג בשאלת המציע להחליף את שאלת ו ,מחיקת הייצוגאו  ,למבוי סתום של ייצוג

 .בהשראת לוינס ( המאפשרת דיון פורה יותר באתיקה של המדיהmediation) "תיווך"ה

( אותה sayingלקוח מתאוריית השפה של לוינס. זהו תיווך בין ה"אמירה" ) "תיווך" המושג

ת ו( המתייחס למערכsaidולבין ה"נאמר" ) נס מייחס לרובד האתי האישי של השפהלוי

לזירה האמירה האישית תיווך בין הפוליטי. הצדק השפה המובילות לת של ובוריציה

המהווה ומאפשר זיקה בין ִקרבה לצדק ה 42(ustified saidj"נאמר מוצדק" ) הציבורית יוצר

  43.לפי לוינס תנאי לחברה צודקת

בתפיסת "הקרבה" של לוינס כאמצעי לבחון את אחריותם עסקו  45ונאש 44ברנו

בתהליך היצירה הדוקומנטרית ובשאלת התמקדו האתית של קולנוענים למתועדים. הם 

הדיון . במקום משניהדיון בשאלת הייצוג  והציבו את היחסים האתיים משני צידי המצלמה

מתמקד בסרטו של אברהם רווט של רנוב באתיקה של קרבה אתית בקולנוע התיעודי 

uEverything For Yo.46 אביו  שתיקתו של רנוב מראה כי נכונותו של הבן להעיד בעבור

מצביע על . רנוב לוינסנוסח מבטאת קרבה אתית ניצול השואה שנפטר זה מכבר, 

אך סרטו של רווט  ,הרלוונטיות של מושגיו של לוינס לדיון באתיקה של סרטי תעודה

                                                           
38 Saxton, 2007; Cooper, 2006 
 2010 ,לוינס 39
 2005באטלר,  40
41 Pinchevski, 2014 
( הם מושגים מקבילים prophetic language( או השפה הנבואית )otherwise saidה"נאמר אחרת" ) 42

 & Greisch in Bernasconiאצל לוינס ומבטאים את התיווך בין אמירה לנאמר:  "נאמר המוצדק"ל
Critchley, 1991; Pinchevski, 2014; Recoeur, 2004; Critchley, 1992 

43 Levinas, 1981: 159 
היה פורץ דרך בניסיון להביא את רעיונותיו של לוינס לדיון  (Renov, 2004)של רנוב  מאמרו החלוצי 44

 באתיקה של התיעוד. 
אינה עוסקת במושג הקרבה באופן מובהק אך מתמקדת באחריות האישית של  (Nash, 2011) נאש 45

יווך, מן קולנוענים למתועדים לאפשר ייצוג של אחרותם בפני הצופים. בכך היא מתווה מהלך של ת
אך ההמשגה הרלוונטית אותה היא שואלת מלוינס  ,הקרבה האישית אל מרחב הייצוג הציבורי

מתמקדת בתפיסת השפה האתית של ההוגה. עיסוקה בקרבה נותר גם הוא בהקשר של הייצוג 
וטו על סצנות וההוגן וגם השותפות שהיא מתארת בין קולנוענים למתועדים מתמצה בזכות ה

 ועדים.המקשות על המת
46 1989 
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בין וביחסים  במפגשמה שמרחיק גם את רנוב מהדיון עם היכולת להיפגש אי מתנהל מתוך 

 . קולנוענים, עדים וצופים

לעומקה את סוגיית אחריותם של קולנוענים בחנה  47,פיוטרושקהאגנושקה 

ליצור סרטי דרך גיעה למסקנה שאין ה. היא למתועדים על רקע הסכנה לניצול וחשיפה

מהדיון של  48.כפי שלוינס מתאר אותה "קרבה"ל הבתובענותה שמתוך עמידה תעודה 

כי ההתמקדות במושג ה"קרבה" של לוינס כמפתח להבנת האתיקה של  עולהפיוטרושקה 

 מותירה הצדקה מוסרית להקרנתו של הסרט התובעת חשיפה אינה הקולנוע התיעודי

 רושקהטיופ העולה בדיון של קושיהטענתי היא כי ציבורית של העד וצמצומו לכדי דמות. 

.  בהקשר של "השלישי"את הדיון אינה מעגנת היא שנובע מכך  ,"קרבה"תיעודית כאתיקה ב

לוינס קושר בין אחריות אישית למחויבות  בהמאבדת את הפרספקטיבה הרחבה היא בכך 

  לצדק פוליטי.

שהדיון היא במחקריהם של רנוב נאש ופיוטרושקה הנחשפת מהותית הבעיה האך 

כך ינו מתאר מחווה ונתינה של אנשי הקולנוע כלפי המתועדים ולפבקרבה בקולנוע אי

מנותי מופשט שאין לו אחיזה ובעוד רנוב עוסק בקרבה כרעיון א מדובר בקרבה עקרה.

תובעות שנאש ופיוטרושקה  האחריות ,מעשית ביחסים בין קולנוענים למתועדים

ד זכויותיהם לפרטיות בכיבוו רגשותיהם של המתועדיםמסתכמת בשמירה על מהקולנוענים 

אלא שהן  הקולנוענים חשובות מאוד אחריות שלולהגנה על שמם הטוב. הגדרות אלה 

מנוסחות רק על דרך השלילה וההימנעות מפגיעה ואין בהן בבחינת עשייה פעילה למען 

 ,עד-יחסי קולנועןומפגש העדות רואות את נאש ופיוטרושקה  ניתן להבין מכך כי העדים.

ולכן אחריותם של  בשדה הציבורי מטרות של הסרטלשרת את הקודם כל ו נועדככאלה ש

אינם קולנוענים ה ,לתפיסתן , בהמשךלפיכך .קולנוענים כלפי העדים מסתכמת בזהירות

 . בלבד משום שנתינתם מכוונת לקהל הצופים דבר עדיםל נדרשים לתת

מחווה תיתכן  ,להעיד בפני מצלמה ניצוליםהזמנתם של בבסיס כי  ,ציעממאמר זה  

זו הם בבחינת "חוזה" הכובל את הקולנוענים  מחווהתנאיה של גם אם  הםכלפיכנה 

אשר שבה ופותחת את מכאיבה חשיפה הוא עבור העדים מחירה ולאחריות כבדה מנשוא 

הדיון שאני מציע בהשראת דורי לאוב, מכוון להגדרת תכליתה של העדות  פצעי הטראומה.

כקורבנות של היסטוריה אלימה,  ממצבםה לחלץ את השורדים הקולנועית כמחווה שבכוח

לעמדה של מי שבשם ניסיון חייהם הקשה פועלים בשדה ההיסטורי ומשפיעים על 

                                                           
47 2013 ,Piotrowska 
48 Ibid: 151 
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רוע ופגיעה באדם הנגרמת אך הוא נוגע לכל  שואההתהוותו. דיון זה יוצא מתוך העדות ל

 בידי אדם אחר. 

 איון העדות כמחווה של קרבהיגישתו של לאוב לר .4

על יוזמת ההקמה  49הצער והחמלה מרסל אופולסאר את השפעת  סרטו של ידורי לאוב ת

אופולס צמח כקולנוען במסגרת הגל החדש הצרפתי במעגלי השפעה  50.של מפעל העדויות

ופרץ מרחבי פעולה חדשים עבור גישתם הקולנועית  קרובים ליצירתם של רוש ומורין

הראשון  היה סרט העדויות ,שהשפיע על לאוב הצער והחמלהסרטו  .שכונתה סינמה וריטה

מאפיינת את היה תאמפלו ,שהוקדש כולו למאורעות מלחמת העולם השנייה והשואה

עומדת שגישתו של לאוב לתיעוד עדויות  אופולס כמראיין היה בוודאי חלק בהשפעה זו.

-לה עלשוכל ,כרוניקה של קיץב ידי רוש ומורין-על בהמשך לגישת הסינמה וריטה שנוסחה

אכן אזכורים מתוך מחקריו של לאוב  וכוננה את עידן העדות בקולנוע התיעודי.ידי אופולס 

הובאו במחקרים הנוגעים לעדויותיהם של ניצולים בקולנוע בהם מחקריהם של רנוב 

קודם לכן. אלא שלא נעשה ניסיון משמעותי ליישם בשדה  הזכרתיופיוטרושקה אותם 

 .הריאיון שלאוב ניסח והובילהעדות הקולנועית את אתיקת 

לראיין  1979החליטו במאי ( Laurel Vlock) ולוקל אלורלאוב ואשת הטלוויזיה 

ארבעה מחברי קהילת ניצולי השואה של ניו הייבן. הם שכרו ציוד וידאו לשעתיים, אך 

 51.חרתוהראיונות עם הניצולים, שסיפרו את סיפוריהם לראשונה, נמשכו עד הבוקר שלמ

ולוק את מפעל -יזמו לאוב ו ,מפגש המטלטל בין עדים, שומעים ומצלמות וידאובעקבות ה

( שבבסיסו עמדה המחויבות לאפשר The Holocaust Survivors Film Projectסרטי העדות )

ולוק אומץ כעבור -לכל ניצול לספר את סיפורו ולהיות לעד. מפעל העדויות של לאוב ו

לארכיון עדויות השואה הראשון שבעקבותיו הוקמו  ידי אוניברסיטת ייל והיה-שנתיים על

ולוק הולידה מדיום של עדות תיעודית בעל -יוזמתם של לאוב ו 52.ארכיונים גדולים בהרבה

פרקסיס ייחודי, אפרטוס ייעודי ומאפיינים ז'אנריים מובהקים ושונים מסרטי התעודה 

תמצית תורתו בשני לאוב ניסח את  בקולנוע ובטלוויזיה שהיו עבורם מקור להשראה.

יותר מעשור עיצב, הוביל ולימד את שפרקים בספרו המשותף עם שושנה פלמן אחרי 

 וידאו. והפרקטיקה והאתיקה של מראיין עדויות ה

                                                           
49 , 1969The Sorrow and the Pity 
50 2013 ,Laub 
51 Ibid 
והארכיון פרי יוזמתו של הבמאי  ,בהם ארכיון מוזיאון השואה האמריקאי, ארכיון יד ושם בישראל 52

 סטיבן ספילברג הכולל עשרות אלפי עדויות.
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במידה רבה משלימות זו את  ,ספרותכחוקרת  ופלמן כמטפל לאובשל  השקפותיהם

מתאר את לאוב  53.ותאיון העדישל רניגוד קוטבי בתפיסתם את האתיקה אך חושפות  זו

לאפשר להם הובלה של מהלך העדות  ,יתבאופן אמפלעדים להקשיב  מראיינים תפקידם של

 מאמצת אתלעומת זאת פלמן  מאפשר דיבור.כבד את בחירתם לשתוק היכן שהכאב אינו ול

לחלוק את זיכרונותיהם הקשים ביותר  שואהסרט ב םניצוליההדורש מ לנצמן גישתו של

ואילו הניצולים,  כלפיעדות ל תםולנצמן מפנים את תביעפלמן  .חשוף ביותרבאופן הפגיע וה

האישי של פן לאוב עוסק ב על המראיינים. ן של עדויותאתילנשלאוב מטיל את האחריות 

 ,תרבותיים של העדותוהמתמקדת בהיבטיה הציבוריים  ,כמו לנצמן ,פלמןואילו העדות, 

 ( והצדק הפוליטי. saidר" )המשיקים במושגיו של לוינס למעגלי "הנאמ

לאוב מקדיש לתיאור מפגש העדות  54,את הפרק "נשיאת עדות או תהפוכות ההאזנה"

רב התהפוכות והטלטלות ולניסוח תפקידו של "השומע", כמי שנדרש להיות בן לוויה עבור 

לאוב  55,"אירוע ללא עד: אמת, עדות והישרדות" ,בספר בפרק הבאהניצול במסע עדותו. 

 מאפיין את מעמיק בניתוח משבר העדות והאפשרות לשיקומו במפגש התיעוד. הוא חוזר ו

לאובדן יכולתו  ההובילש תואתי תקיומיכטראומה המשבר שהניצול חווה במהלך השואה 

לדבריו של  ,של הניצול לשאת עדות כלפי עצמו. זהו המשבר של "העד הפנימי" המתהווה

ות לפנות אל "האחר" ולהיענות לפנייתו לנוכח חוסר היכולת של אסירי המחנ מתוך ,לאוב

הסובבים  ם שלשלא הותירה בניצולים אמונה באנושיות אלימות נאצית קיצונית ושרירותית

ניתן לומר אפוא שהפנומנולוגיה באמצעותה לאוב מנתח את  .שלהםבאנושיותם אותם ו

ולוגיה בה לוינס המפגש בין המראיין לבין הניצול הינה בעלת מאפיינים מקבילים לפנומנ

  56.מתאר את המפגש בין הסובייקט לבין "האחר" כ"קרבה"

לאוב מסביר כי מסירתה של עדות ל"שומע" חיצוני רגיש מזמנת ויוצקת מתוך שברי 

החוויות הטראומטיות את סיפורו של הניצול, בו הוא לא יכול היה להכיר בשל עוצמתן 

רו הנמסר למראיין, מאפשר לניצול לבסס של סיפוהיצירה הטראומטית של החוויות. תהליך 

 מחדש את עדותו הפנימית ועל כן הוא מסוגל במידה מסוימת לשקם את יחסיו עם הזולת.

אחריות ונתינה שהן מעל ביטוי לבגישתו של לאוב לעדות אתית רואה קלי אוליבר 

 ( להמשגה המשפטית וההיסטורית של העדות ולהכרה חברתית באחר. היאbeyondומעבר )

לבין  Beyond recognition,הקבלה בין גישתו של לאוב לעדות, אותה היא מכנה  בכך יוצרת

                                                           
53 138-Piotrowska, 2013: 136 
 67-81 :2008וב אצל פלמן ולאוב, לא 54
 83-96: שם 55
56 1981 ,Levinas . אתיקה של לאוב הנעשית לבעמודים הבאים אביא את פרשנותה של קלי אוליבר

 (. Oiver, 2000, 2002, 2004, 2018)מתוך זיקה לרעיונותיו של לוינס 
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 עבור.  57ssenceeeyond bOtherwise than being and-כהאתיקה של לוינס המנוסחת 

רעיון  את ומבטאת של "השומע" של לאוב לפנייתו של העד ממחישה היענותו ,אוליבר

המראיין לניצולים לשקם את יכולת הפנייה אל האחר יע בכך מסי .של לוינס הקרבה האתית

(address-abilityו )את יכולתם שלהם ( להיענות לפנייתוresponse-ability .) שיקום אתי זה

 פי לוינס באחריות לאחר.-סובייקט האנושי המוגדר עלהמהווה אם כן את שיקום 

ל ניצולים להבנה בשאלת היחסים בין עדויות אישיות ש חוזרת לוויכוח 58אוליבר

שבו כנס לאוב מספר על  59.עדותהמתואר במאמרו של לאוב בספר ההיסטורית של השואה 

מתאר כיצד  הואקומנדו במחנה. -הוצגה עדותה של ניצולת אשוויץ למרד של אנשי הזונדר

סיפור המרד הצית להט וחיוניות בעדותה של הניצולה שתיארה כיצד המורדים פוצצו את 

קרמטוריום. ההיסטוריונים בכנס פסלו את העדות כבלתי מהימנה משום ארבע ארובות ה

ניזוקה. לאוב טען מנגד: "האישה  אחת מתוך הארבע שבפועל המרד נכשל מאחר ורק ארובה

עצם התרחשותו של אירוע העולה ]...[  לא על מספר הארובות שפוצצו אלא על[ ...] העידה

היא  [...] שוויץושל המסגרת האלימה של א אירוע שהייתה בו שבירה[ ...] על כל דמיון

  העידה על שבירת המסגרת וזו אמת היסטורית".

חוויותיהם האישיות של העדים כמי שחיו התרחשויות ש טוען אם כן לאוב

את סיפור זה ממחיש גם  ,לפי אוליבר 60.היסטוריות מהוות מפתח להבנתה של ההיסטוריה

מאפשר לניצולים לעשות מעשה היסטורי  ,איון העדותיהאופן שבו לאוב, בגישתו לר

 61.ולהשפיע על ההיסטוריה

 

                                                           
57 1981 ,Levinas 
58 20182000, 2001, 2004,  ,Oliver 
 69-70: 2008לאוב,  59
60 2004 ,Oliver 
המתבססת על הצפייה  ,לטענתו. חוקר ומזהה את הסיפור בעדותה של סרינה נ' ,תומאס טרזייס 61

 ,Trezise, 2009אר את העדות )יוידאו נפלו אי דיוקים משמעותיים באופן שבו לאוב תובעדות ב
תה של הניצולה (. אחת מטענותיו כלפי לאוב היא כי הוא הגזים באופן שבו סיפר על התרגשו2013

במהלך התיאור של המרד ופיצוץ ארבע הארובות. טרזייס אינו לוקח בחשבון את הפער הגדול בין 
האופן שבו הקלטות וידאו ואודיו מעבירות את המפגש האנושי לבין חוויית הנוכחות במפגש. פער 

בנה בין דברים שנאמרים לפניו ואחריו, קשר שנ, זה עשוי לנבוע מן מההקשר הרחב של המפגש
ית הצילום, לגודל הפריים ומראיין  למרואיין המאפשר לראות מעבר לנקלט בעדשת המצלמה. לזו
השפעה מכרעת ביחס יש ואיכות הסאונד, לאופן שבו העדשה והמיקרופון קולטים ומקליטים 

לרושם שהסרט מעביר ביחס למצב האנושי המתועד. מכאן גם נובע הצורך המהותי בעריכה 
ויות צילום שונות החושפות את החלל, הנוכחים והיחסים באירוע המתועד. תיקוני וז קולנועית של

יקה נדרשת כדי להעביר את החוויה האנושית של המפגש. לא רק זצבע, פסקול ולעיתים אפילו מו
אלא גם עדותו של המתעד  ,עדותו של הניצול מהותית להבנתם של אירועים היסטוריים

 לנועי או בכתיבה על העדות כמו במקרה של לאוב. המתאפשרת במבע העריכה הקו
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 ושיקומה קריסתה של הקרבה .5

העדויות בייל מציין בקטלוג ובמנועי החיפוש את שמותיהם הפרטיים של הניצולים  ארכיון

ההגנה על העדים בהמשך למדיניות  . זאתרק את האות הראשונה של שם משפחתםו

מהעדים שאת ראיונותיהם הוביל שניים בעדויותיהם של אדון . רטיותםפהשמירה על ו

בחון וללמוד ל מאפשריםם הסיפורי .ס'לאון וו' ולאון : ושאים את השם לאוןלאוב. שניהם נ

  ך העדות. למצבם האתי והרגשי של הניצולים ולתהלי את תפיסתו של לאוב ביחס

חוויית  על מדבר, וראיינ ולוק-אחד מארבעת העדים הראשונים שלאוב ו 62,וו' לאון  

רעב, אני לא יודע אם אנשים מבינים  "במשך ארבע שנים הייתי :הרעב כילד במהלך השואה

 הוא מתאר כיצד תחושת הרעב השתלטה לחלוטין על הוויית הקיום .מה זה להיות רעב"

את אנושיותם של הניצולים. בשלב זה של עדותו הוא משתתק לרגע כמהסס, עיניו  הדרדרו

חוויה הקשה שהופכת לפתע לזיכרון בעל את הה ושמאלה כאשר הוא מעלה נעות ימינ

 I would get up in the mid of the night and would still a slice of bread": משמעות

from my sister ration".63 בה ממנת הלחם יהמשמעות הקטלנית שעשויה הייתה להיות לגנ

ניתן רק לדמיין את רגשות . הם נאמרים הדבריםכאב בבהיסוס וניכרת ב אחותו לש היומית

במאי  בעדות במילים לראשונהלידי ביטוי  באואולי שו ויהאשמה שליוו את לאון במהלך חי

שהרעבה הייתה אחת השיטות של הנאצים לגרום  בהבנה בעדות קטע זה מסכם. לאון 1979

 לקורבנותיהם לשנוא האחד את השני. 

 את האנושיות: בכךאת הסובייקט ומגדירה ש מחדמכוננת  הקרבהטען ש לוינס

"Proximity is quite distinct from every other relationship, and has to be conceived as 

 64".a responsibility for the other; it might be called humanity, or subjectivity, or self 

ואובדן  האתית הקרבהבדן ואלדוגמה  מהווהמאחותו הלחם  תביגנ על וו'לאון  של סיפורו

של היחס קריסתה של הקרבה  .במאבק ההישרדות בשואה נה של ניצולים באנושיותםואמה

  .קריסתה של האנושיות פי לאוב-לכן גם לפי לוינס וגם על היאלאחר 

עדותם של ניצולי  ,מסבירה שבשונה מכל סובייקט המעיד על זולתו דורוטה גלווקה

גלווקה מציבה  65., למי שנרצחו או הושתקו בחייהםעדות לשותקים ולשתיקה הינההשואה 

אורו של לאוב את יבכך את תפיסת העדות של לוינס בהקשר של השואה באופן הקרוב לת

תיאורי האלימות הקיצונית  66.של הניצולים 'אחר הפנימי'בדן הוחוויית הבדידות וא

                                                           
62 .Leon W , הקלטה-  mssa.hvt.000202-05-1979ולוק -, מראיינים דורי לאוב ולוראל ו 
63  1330-1305 –Media 1 tc  
64 Levinas, 1981: 46 
65 51: Glowacka, 2012 
 60ובעמוד  52עמוד ה מפנה לתפיסתו של לאוב את משבר העדים והעדות בעקבות השואה בוקגלו 66

 .32הערה 
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גם מי שטכנית יכול היה להפיק קול ולדבר ההישרדות הנואשת בעדויות ניצולים מראים כי ו

 התקשה להגיב באופן אנושי לסביבתו. 

כיצד כאשר סבתו התקשתה לעלות לקרון  ומראיין שותף לאובמתאר בפני לאון ס' 

 את עזרתובציניות ובן דודו נחלץ לעזרתה, אחד החיילים הנאצים הציע למחנות המשלוח 

משך רגעים ארוכים, עיניו ללאון משתתק איון יבשלב זה של הר. ה והרגהבואז ירה 

במילים, גם שנים אחרי האירוע. לבטא לו הדומעות מביעות את הזעזוע שכל כך קשה 

שחוסר האנושיות שבתגובה לבקשת עזרה הנענית  בהיסוס מסבירלאון  שאלת המראייןל

 שבזמן האירוע היה מבועת מכדי ףברצח היא שהביאה אותו לכדי דמעות במהלך העדות א

ברצח, במקום בו אין אפשרות לבטא רגשות חמלה  עניתבמקום בו פנייה לעזרה נ 67.לבכות

 .נותר מעט מאוד מרחב לאחריות כלפי האחר ,כלפי הקורבן או לזעוק כנגד מעשה הרצח

של  חיצוניתהפנימית וה םעדותאת  תומשתק המשתיקנאצי החייל פעולתו המחרידה של ה

ת קרקע האחווה הכלל אנושית והקרבה שביסוד שומטת או כל האנשים בזירת הרצח

. לשיטתו של לאוב, במהלך מפגש העדות, לאון כפי שלוינס מתאר אותם היחסים החברתיים

ההופכים אל מול שומעי העדות,  מקבל הזדמנות ראשונה להרגיש ולבטא את הרגשס' 

פנימית ך משקמת פעולת העדות את האנושיות הבכ .לנשיאת הזיכרוןנמענים השותפים ל

אישית לנוכח הרוע אובדן תחושת האחריות המול  האתיוהחיצונית במובנה 

לאוב מבהיר שאין לראות בעדות אפשרות לגאול את הניצולים מהסבל  68.האולטימטיבי

הרגשי לנוכח האובדן הנורא שחוו. פעולת השיקום של העדות חושפת את הניצולים 

קום של האנושיות כרוך אם כן בהכרה תהליך השי בזמן ההתרחשות. לרגשות מהם נמנעו

 69.בדן ותחילתו של תהליך אבלותווקבלה של א

 בין שיקום רגשי לשיקום אתי –עדות  .6

 70.(Internal Thouלאוב מעמיק את הדיון ברעיון שיקום ה"אתה הפנימי" ) 2013-מ במאמר

בין מנתח את תהליך השיקום שעוברים הניצולים במהלך העדות, ומצביע על הפערים  הוא

מוקד הוא ב, בין תאוריית העדות לתאוריה הפסיכואנליטית. רגשי מפגש העדות לבין טיפול

                                                           
על  מה הרגיש כאשר סיפר את הנשים שואהכאשר לנצמן שואל את אברהם בומבה במהלך עדותו ב 67

 שלא היה מקום לרגש בטרבלינקה. בומבה עונה ,סף תאי הגז בטרבלינקה
68 8025) 06:35, 12:40, retrieved on 12.03.19 from: -Leon S. Edited Testimony (HVT

https://www.youtube.com/watch?v=ErtPjsisYLg&list=PLE129969D102584DD&index=8 
69 91: Laub, 1992 &Laub in Felman  
בו הגדיר את  עדותבבמאמרו זה ניכרת התפתחות בגישתו של לאוב לעומת כתיבתו המוקדמת  70

בנוסף ניכר A brief treatment contract(Laub in Felman & Laub 1992: 70 .)" "איון העדות: יר
שהבשילה בלאוב הכרה מלאה ומדויקת יותר של האפראט התיעודי של מפעל העדויות הכולל 

תוצרי התיעוד. ייתכן שהבשלה רעיונית זו  –התייחסות משמעותית ושיטתית לסרטים המתועדים 
בהם תומאס טרזייס  ,לאוב על רקע ביקורת נוקבת ושיח רעיוני עם חוקריםאצל התפתחה 

(Trezise, 2009, 2013( ופינצ'בסקי )Pinchevski, 2012.) 
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כדי שיהפכו לידע וזיכרון יש להביא אותם בפני וההתנסות ההיסטורית שאת האירוע  מציב

 71.נמען המעוניין להיות שותף בקבלתו של ידע זה –מקשיב 

מעמד : הסיפור האמיתי( 1) :דותשל הע מונה את שלושת מאפייניה הייחודייםלאוב 

העדות נטוע בתוך הקשר היסטורי ומקיים קשר מהותי ומחויבות למציאות ההיסטורית. 

בעוד חומרי הטיפול הפסיכואנליטי נוגעים לאסוציאציות ולמערכת של מטפורות, חלומות 

ת לספר אמתאפיינים בדחף פנימי עדים ה: הדחף להעיד (2; )ומחשבות בעלות ערך סימבולי

היא  תשוקה לשומעה( 3)-ו 73;דחף שלפי לאוב אינו קיים בטיפול הפסיכואנליטי 72,סיפורם

בט זה מייחד את העדות יה קשורה בדחף לספר ולשתף.והיא  ,הייחוד השלישי שלאוב מציין

 בגלל הממד האתי שלה.  אדווק

בפרקסיס יותר לאוב נושא עימו לחדר העדות את זהותו כמטפל, וזו מלווה אותו 

ל פוצעת, ולבצע אנליזה וטיפול רגשי. העדות ככלות הככמצע באתיקה של העדות ופחות ו

פותחת פצעי עבר, מסכנת את העד הטראומטי ומגויסת במוצהר לכוונת התיעוד של נרטיב 

כרונות היסטוריים. השיקום אליו מתייחס לאוב הוא לכן יהקשור במאורעות וז כרונולוגי

מעמדה של קורבן מושתק לעמדה של עד  רנספורמציהטשיקום אתי בראש ובראשונה, 

הנלחם על זכר מי שאבדו . עד סיונות לרצוח ולהשתיק אותויהנאבק בעדותו וגובר על הנ

  74.ומתאבל עליהם

לצאת מסבך הטראומה החוזרת יש להתניע "תהליך של כי כדי  עדותלאוב מסביר ב

. תהליך זה תלוי בעצם האירוע" של החצנת[ ...] ובנייה מחדש של היסטוריה הרכבת נרטיב

המסירה תאפשר לניצול  כלומר למראיין המקשיב. ,ל"אחר" מסירתו של הסיפור במילים

תוך ביסוס של הבנת ההקשרים ההיסטוריים "וסילוק הרשע להחזיר את הסיפור פנימה 

 75.וזיהם אותו"שפגע בקורבן הטראומה 

הוא עושה זאת כדי  ,ל אחותוכאשר לאון וו' מספר ללאוב שהיה גונב ממנת הלחם ש

להדגים את הרעב ממנו סבלו קורבנות הנאצים במהלך השואה. פתיחתו של הזיכרון במהלך 

אותן מפגש העדות בפני המראיינים והמצלמה מאפשר לו לחזור כאדם בוגר אל שנות הרעב 

של האלימות כתוצר ו כקורבן של הרעבה יזומה ומלחבמבט ולראות עצמו חווה כילד 

יטית של הנאצים. באופן זה מאפשר מפגש העדות והתיעוד להעניק הקשר היסטורי הפול

                                                           
71 Laub, 2013: 189 
הניצולים חיים במתח בין  .רות בשתיקהשהדחף לעדות מתקיים לצד ההתבצ עדותלאוב מבהיר ב 72

 שני הקטבים.
73 Ibid: 190 
 2015 ,גבעוני 74
 77: 2008לאוב ופלמן,  75
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, פוליטי ואתי את אך לא פחות מכך ללמד שיעור היסטורי ולהחצין את האשמה של הניצול

  .שומעיו

-לאוב מתאר כיצד חזרתה של ניצולה אל חוויית האסון המלווה בשומע ונרשמת על

ימי" המאפשרת לעדות הפנימית והחיצונית להפציע בו ידי המצלמה מכוננת את ה"אתה הפנ

 זמנית:

By hearing herself she realizes that, at the outset, she had not known all that 
she knew. Undoubtedly, other audiences besides the current companion-
listener – past, present and future audiences – are implicitly, although most 
likely unconsciously, addressed in the video testimony, whereby it becomes a 
historical event in itself. It is through the restoration of her internal “Thou” 
that the survivor is able to tell the story of her experience – both to herself 
and to society at large.76  

קטע זה מהותי להבנת ראייתו של לאוב את פעולתה של העדות בתווך שבין הניצול 

להצביע על הזיקה בין למראיין ולקהל השומעים. ככזה הוא עקרוני למאמץ של מאמר זה 

כמו אחריות אישית כלפי הניצולים לבין המחויבות לשאת את עדותם אל קהלי נמענים. 

מתגלה העדות  ,ולה עצמה מבפנים הדוברת בסביבתה שלהקול המופק מן הפה ונשמע 

צופים. גם במאשר במראיינים ולא פחות ומכה בהכרתה בפנימיותה של הניצולה עצמה 

מאפשרים את ה( mediationאמצעי תיווך אתי ) - וגם המצלמה משמשים כמדיוםהמראיין 

  .היסטורייםוחברתיים  למרחבים הונשיאת עדות ה של העדההפצעת קול

את קהליה האפשריים של העדות, המשתמעים כנוכחות שאינה מודעת לאוב מתאר 

תיעודו של המפגש ופתיחתו לקהלים פוטנציאליים נוספים היא אך בשעת מפגש העדות. 

שהופכת את העדות לאירוע היסטורי בפני עצמו כלומר לפעולה פוליטית בעלת השפעה 

 היוצאת מגדרו של היחיד אל מרחבי החברה האנושית. 

כ"שיעור" עבור החברה האנושית אל  ואמשמשת אפ, העדות, תה של השורדתהתנסו

שהרי נמעניה האפשריים של העדות , התיעוד ממסגר את העדות בני דורות ועמים רחוקים.

אורו של לוינס את הנאמר ינזקקים למערכת נרטיבית מעוגנת היסטורית באופן הדומה לת

(saidהנושא את האמירה האתית אל החברה וי ) .התוקף ההיסטורי מכאן שוצר תרבות וצדק

 וההכרה הציבורית משמעותיים גם עבור הניצול עצמו המבקש לשאת עדותו באופן משפיע.

תשוקתם של ניצולים להישמע כרוכה בממד השלישי של מפגש העדות כלומר 

נוכחותו זו והגדרתו מראש כמיועד לקהל החיצוני למפגש.  בטבורובהצבתה של המצלמה 

היא אשר מגדירה את העדות כמעמד של תיווך, כקריאה אישית לצדק חברתי  "שלישיה"של 

                                                           
76 189: Laub, 2013 
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 השימוש 77.אתיקת העדותבכותבת גבעוני יו על נקודת החיבור בין האתי לפוליטייוצרת את ו

אם כן תנאי לכוחה המשקם של  המהוו ,מתעדים וחושפיםהמכשירי הקלטה במצלמה וב

 העדות.

כולם  ,"שלישי"חברתי של ההמרחב הציבורי לאוב המצלמה, הצופים והעבור 

את אפשר כלומר לאחריותו של המראיין מתעד העדות ל - למעמד הקרבהאמצעים הכפופים 

 . רגשי של העדהאתי והשיקום ה

 הניצולים ומשפחותיהם אל שדות ההשפעה החינוכיתעדויות מ - "השלישי" .7

 היווצרות קהילת זיכרון :וההיסטורית

ב הראשון שבו כינסו לאוב ולוראל כבר מהעררכזי בפרויקט העדויות ה"שלישי" היה חלק מ

ציבור של לבפועל נעשו שני מראיינים וצוות צילום והקלטה כך, ולוק ארבעה עדים וצלם. 

מעמד ניתן לזהות את אירוע התיעוד ככן על ו ,שונותתגובות ופרשנויות בעלי  שומעים

לו היה מוזמן עד אחד להעיד בערב  .םהעדים המתועדי פולכך נוס 78.קבוצתי ולא אישי

דומה  את כל זמן המסך.ותעצומות ההראשון ניתן היה להקדיש לו את כל הערב, את כל 

ההחלטה להעמיד לרשותם של כמה שיותר ניצולי שואה את האפראט התיעודי, מבוססת ש

 .על תפיסה של עשיית צדק ציבורי עם כלל ניצולי השואה ובני משפחותיהם

תפיסותיהם של נורה והאלווקס ביחס לציבוריותו של הזיכרון דן ב טמןהרג'פרי  

הקהילתי שהושמד -הזיכרון היהודיאת כאשר הוא מתאר את כוחו של מפעל העדויות לשקם 

והמתעדים המראיינים בבהילות שבה מבקשים ביעילות וניתן לזהות  79.במהלך השואה

להעמיד מפעל של  את הרצון ,יםניצוללהגיע לכמה שיותר ארכיוני העדות בו םבמפעלי

סרטי  ,וידאוועדויות המפעל בהשוואה ל כנגד מפעלי ההשמדה הנאציים. ,של חיים, עדות

ההשקעה הנדרשת  בשלתעודה אינם מאפשרים תיעוד של מספר רב כל כך של ניצולים 

 וידאו עמדו ומפעלי עדויות השל השקעת המשאבים . בראש סולם בתחקיר, צילומים ועריכה

  80.עודן וקטלוגן של כמה שיותר עדויות ולא ההשקעה בהנגשתן לקהלי צופים רחביםתי

שבאחריות הבלעדיות שוברת, לפי לוינס, את  ,הרחוק, אדם השלישיה האחריות כלפי

במיזמי "השלישי" האנשים המייצגים את . של אדם אל זולתו הקרובהטוטלית האישית 

וקהילת המראיינים, אנשי  ובני משפחותיהםות הניצולים קהילנמצאים בהעדות של לאוב 

                                                           
 2015 ,גבעוני  77
ה בהמשך בחירתם של אנשי מפעל העדויות להעדיף לקיים את מפגשי העדות לכך הצטרפ 78

בתי כנסת וקהילה )לאוב, בהרצאה מתועדת במכללת אורנים במרץ  כמו במקומות ציבוריים
2018;) Hartman, 2000: 116-117  

79 : 117Ibid 
בותי של לצד זאת הקדישו אנשי הארכיון האוניברסיטאי משאבים רבים למחקר היסטורי ותר 80

 .העדויות
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התיעודי של לאוב ואנשי ייל  הפרקסיס .וידאו, הארכיון והמחקר המתעדים את העדויותוה

בפני קהלים רחבים של צופים מתוך מחויבות לשמירה  ןהבאתבנזהר בעריכתן של עדויות ו

 –את השאלה  זו מעלה בחירה 81.עדויותיושותפותם בבעלות על ה העדים על פרטיותם של

   .ובעבור איזה קהל היו מוכנים להיחשףבעבור מי העידו הניצולים 

לנמעניה האפשריים של ראיין היו שייחסו משמעות רבה  לאובאותם ניצולים בין ה

  מחודשת של פצעי הזיכרון. רייהטוהחשיפה שב לכאב כדי הצדקהעד ם עדות

הבריחו אותו ממחנה  אחרי שהוריו קרקובשרד כילד נטוש ברחובות מנחם ש' 

בסוף עדותו  82.בונמצאים הריכוז כאשר שמעו שהנאצים מתכוונים לרצוח את כל הילדים ש

 בדיעבד הביןכיצד כיצד מילא את חדרה של בתו שרק נולדה במשחקי ילדים והוא מתאר 

שניסה לפצות על ילדותו האבודה. סיפור זה מוביל אותו לסיים את העדות באמירה 

איון ולאחר יניצולים ממשיכה אל הדורות הבאים. שנים רבות לאחר אותו רשהטרגדיה של ה

שהשתחרר מתפקידו הבכיר כסגן קצין רפואה ראשי בצה"ל התגייס מנחם ש' למאבק למען 

פליטים אפריקאים רבים שהגיעו בעשור השני של שנות האלפיים לישראל ואף השתתף 

פליטים. בדבריו במהלך הדיון בכנסת סיוע לארגונים למען הנושא בדיון שנערך בכנסת ב

הוא הבהיר כי התגייסותו למען הפליטים נובעת  2018מו בפברואר יאיון שנערך עיובר

 83.פליט שניצל בזכות טוב ליבן של נשים לא יהודיות-מהתנסותו האישית כילד

אווה ב' הייתה הניצולה הראשונה מבין הארבעה שרואיינו במסגרת מפעל העדות 

היא תיארה את  1988-ב מהיעאיון עדות שלישי שנערך י. בר1979ולוק במאי -ו ידי לאוב-על

הכאב הרגשי המתגבר עם השנים, כאב שאינו פוחת עקב ראיונות העדות. היא הבהירה כי 

חזרה להעיד פעמיים נוספות משום שהיה לה חשוב להעביר את סיפור הישרדותה באופן 

ורות הבאים. לשם כך היא מצהירה כי בנוסף על המפורט, הברור והקוהרנטי ביותר לבני הד

 לנסח את עדותה בספר אותו תקדיש לילדיה. היא תבקש  ,וידאווהעדויות המתועדות ב

מצביע  ואווה ב' מנחם ש'עולה מדבריהם ומעשיהם של זה האופק פוליטי וחינוכי 

ק זה ניכר אופ של תרבות הזיכרון. עתידהעל כמו גם  ,קהלים רחביםשאיפה להשפיע על על 

רוזנר  84.מהמראיינים הראשונים שהוכשרו בידי לאוב בישראל ,רפאל רוזנרגם בדבריו של 

                                                           
81 Hartman, 2000; Shenker, 2015 
: 2008פלמן ולאוב, . דיון רחב ומעמיק בעדותו ובסיפורו של מנחם ש' עדותלאוב מקדיש בכתיבתו ב 82

92 
הפקת  )א.א.(. של מיכה ליבנה ושלי המקשיבהריאיון עם מנחם ש' נערך במסגרת הפקת הסרט  83

 הסתיימה.  טרםהסרט 
ועסק בשאלת עתידן של  2020בר במסגרת יום עיון שנערך במכללת אורנים ביוני רפאל רוזנר די 84

 אר את המיזם החלוצי שהיה בין מוביליו. יעדויות הארכיונים ות
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של  תקוותםלממש את סיפר כי לאוב דרש שהמראיינים יהיו צעירים מהניצולים כדי 

 אל בני הדורות הבאים.  תעבור אכן שעדותם הניצולים 

ם מפריע אך גם מהותי כגורהשלישי האדם לוינס מתאר את ניתן לומר ש על כן

מפגש העדות האינטימי בין מראיינים ב. ביחסים האתיים של הקרבה בין אדם לזולתו

 מפריעחושף ומהווה גורם יא ה .המייצגת את הנמענים ה"שלישיים"היא מצלמה ה ,לניצולים

תפקיד בעלת היא לכן מאידך גיסא.  מקור התוקף לעדותאת נותנת ובו בזמן  מחד גיסא,

המחויבות של אנשי הקולנוע לחשוף ר ברמה של הקרבה האתית אל הניצולים. כבמהותי 

 צומחת אם כן ,את העדויות בפני קהל רחב ככל האפשר ובאופן המשפיע ככל הניתן

  .האחריות האישית שלהם כלפי הניצולים –מהקרבה 

הקולנוע כשצדק ציבורי בין המתועדת יוצרת זיקה בין אחריות אישית ל עדותה

  אל הקהל. םואת הד עדותפניהם של הניצולים דימוי מדיום לשאת את או  אמצעימהווה 

איון ובתיעוד מהווה תנאי יברהשותפות האוטונומית של העדים כי  עולהשל לאוב  מדבריו

לא רק שהצפייה בעדות חושפת זאת משום  קהל.העבור גם ליצירתה של עדות משמעותית 

שעוברים  ישינוהמגולם ב ,ע היסטורי בפני עצמו"אלא גם "אירומעבר היסטורי כרונות יז

תפקידו להבנתי  בכך מתבהר 85.בעלי תפקיד פעיל בהיסטוריה נעשים לעדיםהניצולים ה

את השינוי האנושי טיקה אתווך באמצעות עריכה ופו. עליו להמהותי של הקולנוע התיעודי

 המוקרניםסיפור הופכות לזיכרון ולטראומטיות כאשר חוויות  באירוע העדותהמתחולל 

  . צופיםהבפני 

 עדות ניצול מחנה ריכוז כמחווה של קרבה אתית .8

 .עדותו של מייטק דורטהיימר, ניצול דכאו, שתועדה ימים ספורים אחרי ששוחרר לאומכאן 

שנים, תמצית סמלית לכוחה ולאתגריה של  שבעים וחמשבמרחק של נראית כיום, עדות זו 

ובו החוצה אל המראיינים והמצלמה  שמדבריםכמי ים העד אתמתאר לאוב מחוות העדות. 

את סיפור הישרדותו לצד  מספר דורטהיימרכך  .פנימיתה םעדותתודעתם ו אל פנימהזמנית 

קומץ אסירים במחנות ומעיד על פשעיהם של הנאצים והשמדתם את קהילות יהודי מזרח 

 גרת את סיפור הישרדותוממספנימה והחוצה,  -ת. עדותו זמני-לשומעיו ולעצמו, בואירופה 

 לשבור את שתיקתולו ת מאפשרהשואה ו של בהקשר ההיסטורי האישי והסובייקטיבי

בדברו למצלמה הוא  בדן כלפי מי שלא שרדו.וכשורד ונרדף המתמודד עם רגשות אשמה וא

השורדים.  מם שלוקריאה לשיקו האשמתם של הרוצחים,צדק עבור הנרצחים,  פועל למען

הוא  כאשרכתובע במשפטי דכאו מתחילה , טהיימררהשתלבותו של דוש ניתן אפוא לומר

                                                           
85 Oliver, 2004 
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צג אותם כלפי המשחררים וכלפי אומות יכדי ליוקברי ההמונים יוצא מבין שורות האסירים 

  העולם. 

במהלכו הציג שדורטהיימר  איון קודם עםיאיון המתואר ממשיך קטע ריקטע הר

אחד ים ואת האכזריות הנאצית. המראיין, את גורל היהוד אריתבתמצית את סיפורו האישי, 

שהוביל את יחידת ההסרטה בדכאו סטיבנס ג'ורג' במאי הקולנוע הנודע  של מאנשי צוותו

 You: "מבקש מדורטהיימר לתאר את רגשותיו עם שחרור המחנה ,אולי אפילו הוא עצמו או

were telling me about your feelings about the future […] ,אם כן, מחווה של ". זוהי

המראיין והזמנה פתוחה לדורטהיימר לדבר על חששותיו כיהודי מעתידו הלא ידוע ולבטא 

את כאבו על הבית שנהרס, על בני המשפחות והקהילות שהושמדו. ניסוחה של הזמנה זו 

הבלבול, החששות את חוויית  משקפת בזמן השחרורלדורטהיימר לספר על רגשותיו 

עדותו של דורטהיימר למצלמה תואמת את  .עם שחרורם יצולים רביםנ בדן אותה חווווהא

 איון מסייע לו לעבוריהר .ממשלתית-פעולה של פוליטיקה אתפיסתה של גבעוני את ה

   .במשפטי דכאו הופך לתובע של שוביוהוא כאשר  הפוליטי עוןיהטלפעולה בשירות 

, ורואחר שחרלרים ימים ספו דורטהיימר כניצול במדי אסיר,של למרות שעדותו 

אולי לבד  ,לא נחשפה לקהלים רחביםנראה שהיא  ,ועניין ציבורי רחבסימבולי כוח  נושאת

העדות, כמו כלל סרטי המחנות בתפוצה מוגבלת. ביומני חדשות הצגתה במשפטי נירנברג ומ

תועדה כראיה מרשיעה במשפטיהם של הפושעים הנאצים וכאמצעי הסברה וענישה עבור 

איכות הסאונד הירודה הקשתה  86.יה ולא נועדה לקהל צופי הסרטים מחוץ להאזרחי גרמנ

התרבותי  ,הפוליטילהביא עדות זו בפני קהלי צופים רחבים אך יותר מכך הקושי דאי ובו

הוא שדחק חומרים תיעודיים להתמודד עם אימי מלחמת העולם השנייה והשואה והרגשי 

  87.טים שתיעדו את שחרור המחנותשנדחקו מרבית הסראלה למדפי הארכיון כפי 

ככל הנראה נקטעו ש) מפגשיםבמהלך של כמה  אל מול המצלמהדורטהיימר מתייצב 

הנחושה ופנייתו הפוליטית  ו. התייצבותואזרחיהן אל מדינות הברית ופונה ,מסיבות טכניות(

, למרות איוןיהר ככל האפשר שלוהשפעה משמעותית לחשיפה רחבה קיווה מבהירות כי 

ביחס זה איון י. אחד ממאפייניו הבולטים של רכונתון במהל היהאב והפגיעות בהם הכ

לבוש  ,מגולחכשהוא  התייצבותולסרטי המחנות האילמים המוכרים הוא עמידתו הנינוחה, 

היטב ומוכן לדבר. במובן זה הריאיון מבוים יותר מהסרטים האילמים שתפסו את הניצולים 

, דתם של האסירים אל מול המצלמהיתיעוד ניכרות בעמההכנות שקדמו ל .ברגע השחרור

שוברת באופן רפלקטיבי את  ,ההתייחסות אל צוות הצילום והפנייה אל קהל הצופים

                                                           
, שהיה סרט הקולנוע הראשון 1976-של אופולס מזיכרון הצדק עדותו של דורטהיימר לא שולבה ב 86

 בלזן וממשפטי נירנברג בפני קהלים רחבים.  -ת מברגןשחשף את תיעוד העדויות הקוליו
87 Becque, 2012; Delag, 2013-ed;  ,2014פרי 
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הניצול הבורר את מילותיו באופן . של המציאותהספונטנית  הקולנועית החשיפהאשליית 

שתיעדו משחררי  מדמויות האסירים השותקיםפחות אמון  אולי שקול בפני המצלמה מעורר

צעדות המוות את ו יץושעבר את אושו קשה לדמיין כיצד מי בצפייה ראשונית .המחנות

מסוגל לדבר  ,אותו קטלהמגפת הטיפוס שכמעט מוהיה עדיין בשלבי התאוששות 

 . תקררובקוהרנטיות היסטורית כשהרובים, הדם והכבשנים עדיין לא ה

מייצגת את  ,לקראת הצילומים הופעתוללדורטהיימר להתכונן  שניתנה ,זואפשרות 

הובלת את  של העדמפני שהשאירה בידיו  ,י שפתח עידן העדות הקולנועיהמפנה האת

בפני קהל צופי  האפשרות לייצג את עצמו ואת חבריואת ו רגשותיווסיפורו, מחשבותיו 

י עודיקולנוע התתובעת מהשל לאוב גישתו היא מממשת את האופן בו שנדמה לי . הקולנוע

 .להיות בין "עושי ההיסטוריה" לבחור לאפשר לעדים

 אופק היסטורי פוליטי  תעדויות קולנועיות כמחווה של קרבה בעל .9

אני מבקש  ,התמקדתי בעדויות פשוטות מבחינת המבע הקולנועיבו  ,דיון עד כהבהמשך ל

 ילנועלשדה קונדרש דיון זה תרגום עדויות בסרטי קולנוע. אתיקה של הקרבה בלזמן דיון ב

כמו גם על  ארוכים נשען על תהליכי הפקהונמעניו קהלי הצופים הרחבים כהרואה את 

. בהמשך למושגי שנים ותהנמשכ ופואטיקה של הסרטה ועריכהמערכות יחסים מורכבות 

האינטימי ( האתית שבתיעוד sayingהאמירה )מתווכת אופן שבו כוונתי להשפה של לוינס 

שלם ( הקולנועי. מהלך justified said) "נאמר המוצדק"אל ה ידי אמצעי המבע-עלהעדות של 

כוונתי  .וייתכן אף העמקה נוספת רחב מהמסגרת של מאמר זהשהוא זה דורש דיון מעין 

להעלות הרהורים ראשוניים ו קולנועבעידן העדות מרק לחזור ולגעת בעדויות מרכזיות כאן 

 ביחס לפואטיקה קולנועית מוצדקת.   

כלי השפעה בפוליטיקה הלא ממשלתית משמשות עדויות שיכל גבעוני משל  ןעוילט

דיון במושג ה"אימפקט" כמרכיב מהותי באתיקה של הקולנוע יש הלימה ב 88,שיח הציבוריוב

 ,תרבותיהחברתי והעדים המבקשים להשפיע בעדותם על השיח הפוליטי,  89.התיעודי

 ע בהם באופן המשמעותי ביותר. שעדותם תגיע אל קהל הצופים הגדול ביותר ותיג מבקשים

על הזיקה האפשרית בין אחריות אישית כלפי  ליםצלעלול להטיל  "האימפקט"עיקרון אלא ש

 לנצמן.  של שואהבמשתקף כפי ש עדים, לבין החובה לשאת את עדויותיהם אל קהל הצופים

לנצמן מצלם את אברהם בומבה  ,באחד הסיקוונסים המרגשים והמשפיעים בסרט

מביים את בומבה משחזר את עבודתו כספר בתאי  הואמרהיב דרך מראות המספרה. באופן 

הגז של טרבלינקה ומחזיר אותו בכך אל הזיכרונות והרגשות שביקש להדחיק. בשיאה של 

                                                           
 2015גבעוני,  88
89 2016 ,; NicholsWinston in Geva & Cozalowsky, 2017 
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וסוגר את  שנשלחו אל מותן הסצנה הוא תובע מבומבה לתאר את רגעי הפרידה מהנשים

פסיק להעיד. את שמעון סרבניק, אחד מתחנן להשל העד ה הזום על עיניו הדומעות

לנצמן לוקח אל הכפר הפולני בו פעל מחנה  ,מניצוליו היחידים של מחנה ההשמדה חלמנו

אז ההשמדה אותו שרד כנער. הוא מצלם אותו באופן מפעים מפליג בסירה ושר כפי ששר 

עבד אל השדות בהם  את סרבניקאף מחזיר  לנצמן. SS-מדי יום תחת רוביהם של אנשי ה

בשריפת גופות הנרצחים ומפגיש אותו עם תושבי הכפר האנטישמים המתפללים בכנסיה 

  90.ממנה יצאו משאיות המוות

בסרטו בתבניות של אחרים לנצמן יוצק את עדויותיהם של בומבה, סרבניק וניצולים 

את בצופים ניצולים וגם פואטיקה קולנועית מרהיבה תוך בימוי סיטואציות המעלות ב

מתח בלתי נסבל בין לחץ אלים מסמנת ה באופן המטלטל ביותר. גישתו הקולנועית הטראומ

כלפי הניצולים לבין פואטיקה קולנועית שזכתה לאימפקט חסר תקדים בקולנוע התיעודי. 

ת הזיקה שלוינס  מבקש ליצור מן הניצולים את הבחירה בעדות ומנתק אבכך מפקיע לנצמן 

חורג בכך ממסורת לנצמן  91.ל הצדק והפוליטיקהבין הקרבה האתית לשדה הציבורי ש

ונוסחו בנשיאתם איון עם דורטהיימר בדכאו יברהמחווה האתית של העדות שסימניה ניכרו 

  92.הקולנועית של רוש ומורין את עדותה של מרסלין לורידן

מרסלין של הקולנועית עדותה נשיאת את בהשראת רעיונותיו של לאוב ניתן לפרש 

להתאבל על אביה ממנו נפרדה שמרסלין לוקחת כדי כאפשרות  ל קיץקה שכרוניבלורידן 

להזמנתם  נענית לורידןכש .הלצרפת לבדמהמחנות יץ ולהכיר בבדידותה מאז חזרתה ובאושו

לבחור מה לומר ואיך אוטונומית שליטה השל רוש ומורין להעיד, היא תובעת לעצמה את ה

מצלמים אותה מרחוק צועדת  הקולנועניםשבזמן לדבר למכשיר ההקלטה אותו היא נושאת 

 . ברחובות פריז

הסכמה משותפת להעיד מתוך  רוש ומוריןלורידן מציינת שנעתרה לבקשתם של 

והקולוניאליזם  המלחמהפשעי למאבק כנגד  שואהמההאישית עדותה את לרתום איתם 

ם סטודנטים צרפתילפני עדותה בסרט, מרסלין ו 93.המתחוללים בתקופת הפקת הסרט

על מלחמות השחרור והאלימות האירופאית באלג'יר ובמערב  משוחחים ואפריקאים

                                                           
)פלמן  עדותפלמן מתייחסת בהרחבה לשתי סצנות מרכזיות אלה במאמרה המסיים את הספר  90

 (.2008 ,ולאוב
ון קריצ'לי כותב על האופק הפוליטי של האתיקה של לוינס ומבהיר כי עיסוקו של לוינס סיימ 91

בקרבה האתית ובאחריות האישית נעשה תמיד מתוך שאיפה להשפיע על השדה הציבורי של הצדק 
(Critchley, 1992.) 

ות ממדים והעד הסינמה וריטהפורץ עבור ו( Hirsch, 2004לנצמן ממשיך את דרכם של רוש ומורין ) 92
ותחומי פעולה. האתיקה של סרטו משלמת את מחיר הצלחתו והשפעתו חדשים של מבע קולנועי 

 מנותית והתרבותית. והא
93 Loridan in Rouch, 2003 
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את השיחה לסיפור יחד מנתבים  . הסצנה מסתיימת כאשר הבמאים ומרסליןאפריקה

בינה שותפות  מתוךכרוניקה של קיץ בעדותה של לורידן כך מתועדת  הישרדותה באושוויץ.

ה פוליטית באמצעות פואטיקה קולנועית מאפשרת לה לצאת לכדי אמירהלבין המתעדים 

 . היסטורית בתחומי הקולנוע, המדיה והעדותשמחוללת השפעה 

רוש ומורין מציידים את לורידן במיקרופון,  ,הסצנות הראשונות בסרט באחת

מצרפים אליה צוות צילום ושולחים אותה לראיין אנשים ברחובות פריז ביחס לאושרם. 

אותה ומשתתפים אחרים בסרט בחומרים המתועדים ובכך בסיומו של הסרט הם משתפים 

את פתחו בכך  כרוניקה של קיץמאפשרים להם להגיב ולקחת חלק בעריכה של הסרט. יוצרי 

ליוצרת קולנוע פוליטי נועז עוד לפני שהבמאי הדגול יוריס  הדרך לגיבורת סרטם להיות

מעבר  94.ית מפוארתובין השניים נרקמה זוגיות יצירת בסרטאיבנס התאהב בדמותה 

סיפור הסינדרלה יש לראות את האופן שבו לורידן לקחה את העדות של לרומנטיקה 

י של אלימות טהתיעודית כאמצעי לשיקום חייה, ליציאה מעמדה של פגיעות כקורבן טראומ

  פעולה פוליטית באמצעות יצירת סרטים.פוליטית לעמדה של 

א תנופתו את עיסוקו והביא למל 1976-מ זיכרון הצדק ,המונומנטלי של אופולס סרטו

בשאלות של עדות וצדק היסטורי בעקבות מלחמת העולם השנייה והשואה ובכך המשיך 

בוחן מרסל אופולס זיכרון הצדק ב 95.ופיתח את גישתו ותרומתו פורצת הדרך לעידן העדות

. ציםפשעי הנאכנגד צדק היסטורי  של בעלות הברית לנסחאת משפטי נירנברג כניסיון 

ניצולת אושוויץ בפני  הקוטריימארי עדותה של יפור ס מביא אתהוא  בשיאו של הסרט

הטריבונל של נירנברג במשפטם של בכירי הפושעים הנאצים )בהם הרמן גרינג ואלברט 

מעדותה של את חומרי הארכיון  משלבהוא  שרים בכירים בממשלתו של היטלר(.שהיו שפר, 

 שלושים עימהריאיון שהוא עורך עם  1945דצמבר בים הראשי שהתקימשפט מהקוטרייה 

שלה  קוטרייה מדברת על הקושי  ,התבוננות לאחור על עדותה בנירנברגב .שנים מאוחר יותר

על במשפט  ן העדיםכולספר מעל דו אסירה באושוויץבהיותה  עיניהלמראה להאמין 

לתפיסתו של לאוב  בהמשך .תוך שעות ספורות וונרצחשהגיעו משלוחים של אלפי אנשים 

נה ושזיכר כל כך בפני בית המשפט על פשעים נוראיםניתן לראות את דיבורה של קוטרייה 

במבט של לה להתגבר על השתקת קול עדותה הפנימי. כאקט שאפשר  ,התקשה להכיל

                                                           
Loridan- ראו לסקירה של הביוגרפיה האישית והקולנועית המשולבת של מרסלין לורידן איבנס 94

Ivens, 20192014-מ ולנדאיון של ייבס ג'י. כמו כן בר La vie balagan de Marceline Loridan-Ivens 
 )חיי הבלגן של מרסלין לורידן(.

את חשיבותו המרכזית של  ,( בעקבותיה2014וארז פרי )מציינת ( Insdorf, 2003אנט אינסדורף ) 95
של לנצמן.  שואהשל רנה ו לילה בערפלבתולדות הקולנוע העוסק בשואה לצד  זיכרון הצדק

צמו מתאר את הסרט כשיא יצירתו האישית, זאת למרות שהצלחתו ופרסומו לא השתוו אופולס ע
 .(1988) מלון טרמינוסוסרטו זוכה האוסקר  1969-מ הצער והחמלהלזו של 
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של הביטה בעיניהם העדים נזכרת שכאשר ירדה מדוכן קוטרייה שנה לאחור שלושים 

אופולס  .ונדהמה מאנושיותםעל ספסל הנידונים ש והאכזריים םהפושעים הנאצים הבכירי

 מהמשפט לכדיחומרי הארכיון  תיוצר לרגע תיבת תהודה חזותית דרמטית באמצעות עריכ

 ותאופולס מאפשר לקוטרייה במסעה לעבר לחלץ תובנ 96.חילופי מבטים בין העדה לנידונים

בהיותם הכרוכה  ל פושעי מלחמהשלאחריותם הנוראה  ,ביחס למגבלותיו של הצדק ותעמוק

אופולס מצמיד ומעמת בין עדותה של קוטרייה קולנועית עריכה באמצעות . "אנשים רגילים"

איון עם אלברט שפר, שר החימוש יבפני מצלמתו ותיעוד ארכיוני מהמשפט לבין ר

 קצוי לפשעי הנאציזם. בכך הסרטהאישית בממשלתו של היטלר המנסה להתנער מאחריותו 

להבנתם של המשפטים תי יחווימפתח של קוטרייה ייתה וזיכרונותיה האישיים מחוו

 ולבחינת השפעתם ההיסטורית. 

 עדות ותהודה: סיכום .10

מטרתו של מאמר זה הייתה לברר לעומקו את מפגש העדות כיסוד אתי מרכזי שהתפתח 

בררה דורי לאוב התלוינס ושל  להגותםעקבות השואה. בהמשך ב"עידן העדות" בקולנוע ב

זיקה לשדה הצדק ההיסטורי הכלל תכליתה של העדות כמחווה אתית של קרבה המשמרת 

אנושי. מתוך הבנה שתיעוד עדויותיהם של ניצולים מעמיד אותם בפני חשיפה כפולה 

שחזר את ההתרחשות תובעת מהניצולים לאשר בשם הצדק עמדה התברר כי  ,ופגיעות קשה

כמו זו שמייצגים לנצמן ופלמן בעקבותיו,  ,תםהטראומטית ורואה בכך את תכלית עדו

יה, תאמפלעומת גישה זו הצגתי את הטענה שפועלת כאלימות קולנועית בשדה העדות. 

כתנאים לפעולתה של  התבררו ,אם לדבר או לשתוק ניצוליםוזכות בחירה של השותפות 

 . ציבורי דקצה ימן הקרבה לפעולה במרחב באופן אורגני עם העדיםהצומחת העדות כמחווה 

מפגש בין קולנוענים לניצול דנתי ב ,ביסודותיה האתיים של העדותלצורך הדיון 

אותם הוביל  וידאווה ראיונותבמהותם של מיד עם שחרורו ו דכאו במחנה הריכוזשהתקיים 

הדחיפות , מכורח עריכהכלל עברו תועדו בדלות קולנועית ולא . עדויות אלה דורי לאוב

 ם של הראיונותוהתמקדות םת של יוצריהם כלפי הניצולים. פשטותלבצעם ומתוך האחריו

בחינתה של המחווה הבסיסית של העדות אפשרו  ,הניצוליםבמבע פניהם ואופן דיבורם של 

(, מושג באמצעותו לוינס מגדיר את היסוד האתי הטרום מילולי של saying) "אמירה"כ

 השפה. 

 ד הקושי והכאב הנלווים לצפייהקולנועית של עדויות אלה לצהדלותן הפואטית 

 ןוהקשבה להן הקשו על חשיפתן בפני קהלי צופים וממילא אלה לא הוגדרו כנמעניה

מנותי נעשה מאמץ ובעדויות קולנועיות המתועדות מתוך פואטיקה ומבע אהמרכזיים. 

                                                           
 2014פרי,  96 
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להגיע אל הצופים כנמעני העדות, לגעת בהם ולהשפיע עליהם כמי שמצויים בעמדה אותה 

 הותירושנותרו בארכיונים ווידאו ומפעלי עדויות הלזאת בניגוד  מתאר כ"שלישי".לוינס 

ללא "שלישי" של ימינו  אסףיממשיכות לההועוד רבות  עשרות אלפי עדויות ללא צופים

"המעלות אבק" על עדויות בהמוסרטת והבנת הבעיה של העדות  סגולותיההכרה ב. בפועל

ניצולים עדויות  את חשיבות נשיאתן שלבהירה מ ,מדפי הארכיון ללא צופים ונמענים

  .שבחשיפתםחרף הקושי והכאב  יים,קולנועאמצעים ב

 במהלכו מורים ,במכללת אורנים "עדות ותהודה"תפיסה זו עמדה במוקד פרויקט 

ניצולי שואה שתועדו עדויות גרסאות קולנועיות קצרות מערכו  ,סטודנטים לתואר שני שהם

דורי לאוב ליווה  97.ארכיון פורטנוף ביילב ואורכבו ,שראל, בעבריתבמהלך שנות השמונים בי

וידאו הראשון בישראל. ובמה שהיה מיזם עדויות ה בעצמו את המראיינים הישראליםנחה וה

 ,קשנויביקורתית ב ראייה, אך מתוך "עדות ותהודה"היוותה השראה להאתיקה של לאוב 

להביא ולהנגיש  -ה של ארכיוני העדויות להשלים את הלקונ ואני בהובלת מיזם זה ישותפי

מפיקות נמענים. של קהל לראשונה עדויות אלה שרבות מהן נשכחו ולא נצפו מעולם בפני 

ועורכות הסדרה יצרו קשר עם בני משפחות הניצולים, ילדיהם ונכדיהם שרובם לא ידעו על 

  98.קיומן של העדויות וחלקם אף לא שמעו את סיפוריהם של יקיריהם מעולם

דות אותה את יצירת הסרטים ליוותה גם תפיסתה החינוכית של שושנה פלמן את הע

פרה המשותף עם לאוב ואשר במידה רבה משלימה ממדים ניסחה בפרק הראשון של ס

ציבוריים, תרבותיים החסרים בגישתו. המורים היוצרים שילבו בסרטיהם קטעי טקסט 

עדויות סטורי של הסיפורים האישיים. וחומרי ארכיון שהבהירו ודייקו את הקשרם ההי

לכדי  הםנערכו על ידי הניצולים שגוללו במהלך שעות ארוכות סיפורים מטלטלים מהשואה

מתוך מחשבה על תלמידיהם בבתי ספר דקות,  עשרגרסאות קצרות שאורכן פחות מ

תפקידה האתי של  מעמיד למבחן את ,כמו מאמר זה ,"עדות ותהודה". פרויקט תיכוניים

על המשמעות של עריכת עדויות כמעשה של תיווך אתי,  ומצביעדות בקולנוע התיעודי הע

 הוראה וחינוך.

                                                           
 תשעה סרטי תעודה קצרים שנערכו מתוך עדויות ניצולים בתיקיית הפרויקט: 97

nhttps://drive.google.com/drive/folders/1ylzak82Qjax1w6mUCmHYCDIGNv       
g1P5f?usp=sharing  

לעת ומשה יצחקי מהפקולטה ילצידי הובילו את המיזם סטיבן נרון, מנהל ארכיון פורטנוף, יעל ג 98
שליוותה כיועצת את תהליך  ממכללת אורנים ם מתקדמים וההיסטוריונית נעימה ברזלללימודי

קולנוע והיסטוריה" במסגרתו נערך הפרויקט. הסטודנטים  ,עריכת העדויות וכמרצה בקורס "עדות
נגה סטולר וג'קי בריל  .בקורס פעלו כקבוצת יוצרים וחוקרים והיו שותפים מובילים ביצירתו

ת, יוצרות סרטים ומורות לקולנוע היו עורכות ראשיות של סדרת סרטי העדות רוברטו, סטודנטיו
 . שלו לאומית-בין ההמשדר המסכם של הפרויקט שבימים אלה מופקת גרסשל ו

https://drive.google.com/drive/folders/1ylzak82Qjax1w6mUCmHYCDIGNv%20%20%20%20%20%20%20g1P5f?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ylzak82Qjax1w6mUCmHYCDIGNv%20%20%20%20%20%20%20g1P5f?usp=sharing
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העריכה הקולנועית מאפשרת לקשור בין הניצולים כעדים לבין הצופים , לסיכום

לכונן בית משפט  ניסושלנצמן וממשיכי דרכו מייצגים בקולנוע את מי כנמעני העדות. 

 יגוב ם התקיפה של חוקריםאימצו את עמדתותוך כדי כך, ורי קולנועי ולהביא צדק היסט

אשר  רוש, מורין ואופולסוהבמאים צוות ההסרטה של סטיבנס בדכאו,  ,םעדויות. לעומת

אתית לאלימותה חלופה  בסרטיהם יצרו ,נסחו את "המחווה האתית של העדות הקולנועית"

לזמן דיון רחב בקש אני מבהשראת עמדתם המוסרית והפואטית  של מערכת הצדק.

שיש צורך  ,לא כתוב חוזה. וצופים עדים ,ן קולנועניםיב ""חוזה אתיאפשרות כינונו של ב

דומני כי בעידן שבו כל לנסחו בין הצדדים בהתאם לנסיבות הייחודיות לכל מפגש תיעודי. 

ר בו אנו חווים הצפה של עדויות יש צורך בועו אדם נושא בכיסו מכשירי תיעוד רבי עוצמה

 . בנשיאתן של עדויות כמחווה לנהל דיון אתי זה
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