
 
 

 מדומיין שחזור

 " בהרג מעשה" אופנהיימר ושוע'ג של סרטו על

 פרץ מירב: מאת

 

, אנר'לזסטנדרטי , תיאור מילולינפתח בושוע אופנהיימר 'מאת ג( The Act of Killing) מעשה בהרגהסרט 

שהדיח הצבא את  אחרי, כך מוסרות הכתוביות, 5691-ב. מסגר את הסרט בהקשריו ההיסטורייםשנועד ל

, יםחברי איגודגם ביניהם , נרצחו באינדונזיה למעלה ממיליון אנשים שהואשמו בקומוניזם, אינדונזיההממשל 

, ליציותימ חבריגנגסטרים ואת מעשי ההרג הוציאו לפועל  .יעוטים סינייםמאינטלקטואלים ו, אדמה חסרי איכרים

כשפגשנו " :על כוונת הסרט ומצהירות ממשיכותהפתיחה כתוביות  .שממשיכים לשמור על עמדת כוח עד היום

סצנות על ההרג ליצור ביקשנו מהם , כדי להבין למה. הם סיפרו לנו בגאווה סיפורים על מה שעשו, את הרוצחים

 ".הסרט מלווה תהליך זה ומתעד את השפעותיו. לו דרכים שיבחרויבא

ליצור ", מראהל מאחורי הבקשה התמימה. למדי מקפלת בתוכה שאיפות גדולות הקדמה התמציתית הזוה

 וצחיםרלמציע אופנהיימר שמה  .ירטרוספקטיבהשחזור המסתתרת גישה חדשנית לתיעוד  ,"ל ההרגעסצנות 

פרשנות נתון לאך גם , מעשי ההרגמיהם זיכרונותבוסס על מש סרט בדיוניבשחק את עצמם להוא  למעשה

שאמור לשמר את האירועים , וניבדי-עלילתיסרט השחזורים הם חלק מ, מבחינת הרוצחים. של המדיום חופשית

מדובר באמצעי שאמור לספק , מבחינת אופנהיימר. ההיסטוריים ולהביא אותם בצורה אטרקטיבית לקהל הרחב

הופך בהדרגה את מעשי הרצח הזה פרויקט הייחודי ה. תוכן ומשמעות, צורה( התיעודי)לסרט המסגרת 

לצד ) כלשונןשולבות מש, מתוך סרט מדומיין רוטסקיותברוטליות וג, צבעוניות, ראוותניות סצנותלהמשוחזרים 

 . של אופנהיימר סרט התיעודיתוך הב (תהליך העבודה עליהן

של עולם מתמקדת בש יצירההופך את האחרון ל בהרג מעשהבתוך  המדומיין סרטלם המרכזי שמוקצה מקוה

אלא , באינדונזיהטבח ההמונים  לטיפוסיים שהיסטוריים בדפוסים אופנהיימר לא מתעניין . אשליותו דימויים

זוהי ללא ספק . תודעתם הרצחניתבתשתית  ותמונחשפנטזיות בו אסוציאציותב ,ושל מבצעי "ודעמ-תת"ב

באופן מכריע  תלויהאלא שמידת הצלחתה , מרתקתתוצאה להניב ה עשויה יתהיש, מסובכתו משימה ייחודית

 .לעבודת התיעוד שכנעמ תוקףוביכולת שלהם להעניק  להשגתהבאמצעים המשמשים 

גיש את דלא תעד כמה ש, את גבולותיה( בצדק)למתוח תיעודית -היצירה הקולנועיתתאמץ לא תעד כמה ש

פיסות ", שמייחד אותה ההיכר-ות  תעלם מלהרשאית אינה היא , והאמנותיים שלה האלמנטים הבדיוניים

במובנה הפשוט " )מציאות"עם המת ימקיקומנטרית והיצירה הדקשר ההדוק שה. מהן היא מורכבתש "המציאות

שחקנים השימוש שהיא עושה בו( אל מחוץ לחוק תהולפני שהפוסטמודרניזם הוציא א, טיבי ביותריוהאינטוא

חופפת ש, על האמצעים ועל תוקף המידע שהיא מספקת אחריות תיעודיתים טילמ ,(ולא מקצועיים)חברתיים 

, בהרגמעשה כמו  בסרט כל זה נכון שבעתיים. וגיהאנתרופולהמסמך מוטלת על במובנים רבים לזו ש

על , יתר-בעלת זכויות, ושמגלם פרספקטיבה מערבית, שממוסגר בהקשרים היסטוריים ותרבותיים ספציפיים

 .מזוהה עם נחשלות ועם נחיתות תרבותיתש חברה

כך  כל מתרחק מעשה בהרג. אופנהיימראת עניין מש הדבר האחרוןכנראה היא אחריות תיעודית אולם 

העבר וההווה , האנשים, החברה, התרבותשל ם ניתוקעד כדי , עליהם נשענת העבודה התיעודיתשמהיסודות 

( שכרוכות זו בזו)אבקש להראות כיצד שתי תחבולות מתודולוגיות מאמר זה ב. ממה שמכונן אותם" יםעדומתה"

חיים כ ציגבקש להמה שהוא מ לש בחסר ולוקה שחזור מדומייןל מעשה בהרגשל עבודת התיעוד ות את ופכה



 
 

ללא  םמשבשות אות, הסרט של לתוך הצורה והתוכןות ובנהן מ. אתי ןעניירק תחבולות אלה אינן . של אחרים

 . פשטנית ומפוקפקתבקצה התהליך ליצירה קולנועית ומובילות , הרף

 

  התיעודית המסקנשליטה טוטלית על ה: נהראשותחבולה 

,הסרט המדומייןעבודה על הך בתהליאופנהיימר יה מעורב עד כמה השאלה להעמיק בבלי מ
1
זה ברור מה ש 

 – הרוצחים האינדונזים תחבורלהצעתו . סרטהשל  עשייה הקולנועיתב הוא התווה את נקודת המוצאש

מה : הוויזואלי של השחזורהיבטים לפחות שלושה מכתיבה  – ההרג ימעששמבוסס על סרט בדיוני השתתף בל

 (.אקט ההרג)נו תוכומה יהיה , (הרוצחים עצמם)ו גיבורימי יהיו  ,(יסרט קולנוע) השחזור וםמדייהיה 

. אופנהיימר שנוקטביותר תוחכמת המציה המניפולכנראה וא מדיום הקולנועי ההרטרוספקטיבי להשחזור ניתוב 

מונחים יננטיות של דומהרק כדי לאשש את  יםבדיוני-םייקולנועשנהגה במונחים עולם תוך  לרוצחים אההבאת 

אינו נתון ליד המקרה או לאסוציאציה פרט שום כמעט  ובש, על התוצאה של שליטה טוטליתהיא מהלך  אלה

, בחרושיבדיוני אנר 'למסגר את השחזורים שלהם בכל זהגיבורים ו יכל שמבחינה תאורטיתאף . חופשית

הפרדיגמה השלטת ( אה ברוב התרבויות האנושיותכנר) ו ונותרושהי – אנרים הוליוודיים'זהבחירה שלהם ב

קבלת עצם . נמנעת היא בלתי – גדוליםההקולנועיים אייקונים השל העיקרי ובית הגידול  בקולנוע הפופולרי

נסח את הנרטיב לרוצחים ובילה את המהיא ש( הפקה שלוהן עלויות מימוכולל )בדיוני ההזדמנות ליצור סרט 

של שעטנז  –שלהם  ברפרטואר הדימויים הקולנועישמצוי מה בכל  להשתעשעו, להם במונחים הוליוודייםש

המשולבים עם , (זמיוזיקלו מופעי דראג, נואר-פילם ,סרטי אימה, מערבונים) ם פופולרייםיאמריקאיאנרים 'ז

 . מקומישל הקולנוע האינדונזי ה אלמנטים קיטשיים

אחרים של בהיבטים ולא , עצמו אקט ההרגתרכז בשל אופנהיימר להההצעה , השחזורתבת מדיום הכבמקביל ל

עריפת מתרכזות בשהרוצחים מבצעים הסצנות  .ברוטליזציה של השחזורבהכרח יוצרת  ,האירועים ההיסטוריים

 .יתר-ותדרמטימשוחקים בש רצח ועינוייםשיטות שלל בותלישת אברים מדממים ב, אשיםר

עד  המהלך המניפולטיביאת מצה מ ,צחים בסרטהרות דמויואת  שחקל הציפייה המשתמעת מהרוצחים, ולבסוף

בין , למדומייןבדיוני הבין , בין הביצוע הקולנועי למציאות המשוחזרתהרצוי טשטוש את ה הגימשהיא . תומו

פני שלהם לאת מעשי הרצח הזינו שאלה לבין נוכחית של הרוצחים הקולנועית העשייה הים את מנתבדימויים ש

 .למעלה מארבעה עשורים

-גיבורים-מדיום) בשלושה צירים מרכזייםילה את השחזור גבמה, האסטרטגיה של אופנהיימרש נראה אפוא

. את עברםהרוצחים ישחזרו  על האופן שבומלאה  כמעטשליטה ניהם נקודת המפגש בימספקת ב, (תוכן

 – וודייםזיקה ברורה לשלל דימויים הוליבעלי שחזורי רצח ברוטליים  – קבלת שלא במפתיעהתוצאה המת

הקשר . יתאתרבות האמריקלבין הערצתם את הרוצחים של ה אכזריותנועדה להצביע על קשר סיבתי בין ה

ן ומסתמך הולש, באינדונזיה "פוליטיהטיהור ה"פשעי בין ל( התמערבותהאו ) אמריקניזציההבין הסיבתי 

                                                           
1
בזירת נוכחות הקשה להאמין ש, החלטות היצירה והביצוע של הסרטנתן לרוצחים יד חופשית בשלמרות התעקשותו של אופנהיימר על כך  

. מתמצה בהתבוננות פסיבית אמריקאיגבר גם אחראי על מימונו וגם , יקט הקולנועיגם הוגה הפרו, שהוא גם במאי מקצועיהצילומים של מי 
את " משחזרת"שצילם וערך את הסצנה , בהם תיאר כיצד העמידש, (cinema scope)סקופ  דברים שאופנהיימר עצמו אמר בראיון לסינמה

 . גם בניואנסים הפנימיים של הסרט המדומיין ,במידה כזו או אחרת, מרמזים על כך שהיה מעורב, Kampung Kolamכפר בטבח ה

 



 
 

 .מראש יים ומוכתביםבאמצעים הכרח מושג ,התיעודי של הסרט( שלא לומר היחידה)מסקנה המרכזית כ

 אפריורילאותו רעיון , כל פעם מחדשב, לתת תוקףלהזין ומבקשות  של הסרט המדומייןהסצנות הבדיוניות 

 . שבתוכו הן לכודות

זה במובן , מתיאורים ספרותייםמהותית שכתבים אנתרופולוגיים אינם שונים  טען גירץ קליפורדהאנתרופולוג 

ירץ מבהיר כי ג, עם זאת. גבי פרשנויות כולן מפרשנויות עלורכבות מה יוןדמשל ו יצירות של פיקציהגם הם ש

בחנה זו א. שלהובמטרות היצירה  בתנאי צירה הספרותיתימובחנת מהותית מהרופולוגית תנאעבודה הה

תוך להיבנות במונחים השאובים מכה צריתיעוד של תרבויות אחרות עבודת ה"בכך ש, בין השאר, משתקפת

משום שזה הדבר שהם מתיימרים , מחילים על ניסיונםאותה תרבות מאנשים טציה שרפאינטרהמסגרות 

".לתאר
2
מי ששואף לספר למי שחי חיים מהסוג הצרפתי איך זה לחיות חיים כל "כתב גירץ כי  מאוחר יותר 

 שיתאם את הקיוםבתוך הטקסט קיום בדוי "ראוי שיאפשר לאנשים שעליהם הוא כותב מן ה, "מהסוג האתיופי

."בתוך החברה הממשי שלהם
3
 

שלו מבט ה שהכותב ונקודת – למובן מאליומזמן בחשבון את מה שכבר הפך שמביאים אחרי גם , במובן הזה

חוטאת  של אופנהיימרהמניפולטיבית נראה שהטכניקה  –יוצר נפרד מכל טקסט שהוא  הם חלק בלתי

 ,מסוג מסוים עליהם התנהגותה וכופ יהמתועדשל פיהם ל" מילים המכניס"יא ה. בסיסיתהתיעודית הה חריותלא

. בין תיעוד למסקנה" הגיוני"ההופכת על פיו את הסדר היא . עליהםאת ההנחה המוקדמת  אששרק כדי ל

במקום לאפשר , את הרעיון התיעודיומתוכה לגזור  הגיבורים של" אותנטית"להתבסס על הגרסה הבמקום 

אופנהיימר שולט על , צפויים מראש לעבר מגוון תרחישים בלתילעבודת התיעוד להוביל להתדיינות לוגית ו

  .הוגה שלהוא ההלא במקרה שנית יחידמסקנה לומנתב אותה  עבודת התיעוד

לא מצליחה להגיע תיעוד למסקנה בין מושלם קשר סיבתי עבר ל הסרטשל המניפולטיבית חתירה אולם ה

הקשר בין . באופן מגמתי וגמאות מוכוונות אליורעיון שכל הדקשה להשתכנע באמינותו של . שלוםב ליעדה

, נושא מעניין וראוי לדיון שאינו מנותק מהמציאותולי אהתרבות האמריקנית לטבח ההמונים באינדונזיה הוא 

גם המערביים וגם )הרחבים ו הקשרימנטרלים ממנו את  ,אמצעים המניפולטיביים שמובילים אותוהא שאל

 . אותו למשכנעלא מצליחים להפוך ו (המקומיים

קולנועיים יצוא של דימויים באינדונזיה למעשי הרצח בהמערב מעורבות של מדינות ה סרט מצמצם אתה

רצח במוסרות בלקוניות שממשלות המערב סייעו ישירות אמנם כתוביות הפתיחה . אלימיםים ניאמריק

ממשלות סיפקו שסיוע הקרי , "דוקטרינת ההלם"נה וכוונות למה שמכתכנראה מו) באינדונזיה" קומוניסטים"ה

כדי להשיג בתמורה שליטה כלכלית, בעתות משבר למשטרים אפלים בעולם השלישייות מערב
4
מהות ולם א ,(

או , ושם קטעים מצולמים של קניונים לפזר פהזה לא מספיק . לאורך הסרט מפוענחת שארת בלתיהסיוע נ

בסופו . באנגלית free manלים יהמ מקורה בצמדבשפה המקומית " גנגסטר"לפיה המילה שעל המנטרה לחזור 

הכלכליים )ים משיהיבטים המהמבטלת את בסרט ההעדפה שניתנת לעולם האשליות והדימויים , של דבר

 . במעשי הרצחהמערב של מעורבות ( והאידיאולוגיים

                                                           
2
 (.5691-לראשונה בפורסם . )5661, כתר. (יואש מייזלר: מתרגם)פרשנות של תרבויות , גירץ קליפורד 

3
 (.5611-פורסם לראשונה ב. )5111, רסלינג, (אהד זאבי :מתרגם)עבודות וחיים , גירץ קליפורד 

4
 .5116, הוצאת אנדלוס(. דבי אילון: מתרגמת)קפיטליזם של האסון עליית ה: דוקטרינת ההלם, נעמיקליין  



 
 

ת ובפטיר םבמיסוד, הכוונה למעשי ההרגב – באינדונזיהוהצבאיים מנגנונים המדינתיים גם תפקידם של ה

במונחים של  הרוצחיםמעצב את התפיסה העצמית של  מעשה בהרג. מעורפל נותר – מעונש מבצעיהם

ה פרזה. אייקונים הוליוודייםמתוך הערצה לרוצחים ש ממסדיים-גנגסטרים אנטי, חופשייםינדיבידואלים א

אינדונזי חברתי ה-טיהפולימבנה הוהשארת , הפנטזיה הקולנועית כגורם שמזין את הרציחותה של בחשיבות

להבחין  – "כישורים מערביים"כחסרי תוארים רוצחים מה. אינפנטיליזציה של הגיבוריםיוצרות , מחוץ לתמונה

חיקוי מגוחך אלא או ליצור סרטים שאינם , תוצאות מזוויעות דימויים מערבייםללא להפנים , בין מציאות לבדיה

התפתחותיות "סובלת משל תרבות שתוצרים כוצגים מהם , במלים אחרות. ונחשל של המקור ההוליוודי

אך מצויה , (המערבית" )ההתפתחותיות הנכונה"תרבות שצועדת באותו כיוון ולאותה מטרה של  ,"מוטעית

.במסלול ההתקדמות שלה( או שאיבדה אוריינטציה)בשלב מוקדם יותר 
5
 בכך המסקנה המוגבלת והמוכוונת 

ונופלת  ,משיגה את ההפך הגמור, זו שנועדה לנסח ביקורת מוסרית על המערב, מעשה בהרגמראש של 

 .ונחשלות התפתחות-במונחים של חוסר" אחרת"של ניסוח התרבות המלכודת ל

של , שלא לומר כוזבת, אמת מוגבלתמצדה ת רוקחרקח אופנהיימר שהטוטלית נראה שתחבולת השליטה 

להפניית זרקור לכיוון , ימי של עבודת התיעוד לרעיון אחד מיני רביםלא מדובר בניתוב לגיט. העבודה התיעודית

אפשר לדמות את העבודה התיעודית של אופנהיימר לחיפוש , אם כבר. מסוים כדי להאיר אותו במלוא מורכבותו

הצפייה בסרט לא נחגג כהישג שאר ממה שנ, אלההבנסיבות . מתחת לפנס אחר חפץ שהונח שם מראש

 . ווה כגימיק טרחני ומפוספסאלא נח, משמעותי

 

 התהליך המתועד תבריא: היתחבולה שני

לאופנהיימר שליטה לא רק על אופי ה מדומיין מעניקהרוצחים של הסרט התיעודי לפרויקט -הגיבורים תהכוונ

תנאים יוצרת היא . גם את מה שמתרחש סביבםעורמה במנתבת אלא , הרצחמעשי הקולנועיים של  השחזורים

נעד מ  חורגת משתחבולה זוהי . למם הקודםומנותק מעו עולמם המתועד של הגיבורים כעולם חדש שבוראים את

שגם בצורתה הפסיבית ביותר עשויה לעצב את חייהם של ) עבודה התיעודיתשל ה הלגיטימיההתערבות 

לתמרן  לעמדה או לתהליך קיימים כדי, לרגע, אופנהיימר לא מצטרף לאירוע. ("מתבוננת"היא  שבהם האנשים

במקום . את הסיטואציות ואת המצבים האנושיים שהוא מתעד, מההתחלה ועד הסוף, אלא מבקש לעצב, בתוכם

 .מה שמעניין בסרטבעצמו את ליצור מעדיף הוא , י שהםפבדברים כתעניין לה

את בהרחבה הוא מתעד , המציאשפתני השאמיזם תוך המסופיות לא עסוק בהצגת סצנות  מעשה בהרגאשר כ

, סרטחפשים נשים וילדים שישחקו במ הרוצחים. וואת המתרחש בעקבותירט המדומיין סה יך העבודה עלתהל

תלבושות ראוותניות באיפור מוגזם ובמסתובבים הרוצחים , קהל מקומי סצנות מהסרטמול מבצעים הרוצחים 

בעקבות הסרט ופכים ההרוצחים , שפר אותןללהגיב ובסצנות מצולמות כדי הרוצחים צופים , םמיזירת הצילוב

אופנהיימר הצליח אין ספק ש. תכנית אירוח בטלוויזיהב סרטהעל בגאווה ספרים מהרוצחים , לכוכבים מקומיים

ממש כמו . יותרוצבעונית  שגרת חייהם הקודמת של הרוצחים המזדקנים לעבר מציאות מלהיבהלהסיח את 

גם אופנהיימר , מניפולטיבית מול מצלמהלחשיפה פרסום  משתתפים תאבית ושמגייס, ריאליטיהבתכניות 

, תוצאהה. יוצרת השווא שלו את המציאות שהבטחתתעד ואז מ, לכוכבים הפוךרוצחים למבטיח במובלע ל
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של " תייםיאמ"החיים ל, אם בכלל, באופן קלושקשורה שמלאכותית מציאות היא  ,ריאליטיאנר ה'בדומה לז

 .ערב כניסתם לפרויקט הנוצץ, המשתתפים

לא רק , אופנהיימראצל הבעיה היא ש. ייםתיעוד םמלאכותית לצרכיה סיטואצישל יצירה ל פסול בעצם האין כ

אופנהיימר המיזם הקולנועי ש, כאמור. הוא בגדר המצאהגם הרעיון שהיא חותרת לעברו , בדויהסיטואציה ה

להפריז בקשר  (צופיםהאת ולא רק )רוצחים האת גם מנתבים ואלה , צורה ותוכןעל אקט השחזור הוגה כופה 

 הגיבור הראשי, נואר קונגוא: דוגמההנה . שביצעו מעשי הרצחבין לשהעריצו ולנועיים האייקונים הקהסיבתי בין 

אך , קורבנותיהםלהכות למוות את ת דרכם בתחיל וא וחבריו נהגוהצד כית הסצנות אחבמתאר , של הסרט

. יותר" נקייה"שהיא  ,החנק באמצעות חוט תיל לשיטתו עבר דם ומהסירחוןהבינו שעליהם להימנע מהשמ

אנואר שאת ההשראה " נזכר", זרחני לראשו-כשכובע קאובוי בצבע ורוד, במהלך הצילומים על הסרט המדומיין

מהסרט עולה כי הרוצחים )סרטים אלה גם אם אכן הושפע מ. גנגסטריםהמסרטי בעצם תיל קיבל חוט בלרצוח 

 גםמהם חלץ ללא צריך להתאמץ יותר מדי כדי כך ש, להמציא ואכלו לדמיין רצח שיהת ושיטכמעט את כל ניסו 

של את מקומם מעצימה מצוי בה הוא ש מלאכותיתשהסיטואציה ההוא ברור מה ש, (השפעות הוליוודיות

בלנדר "הכניס למעין בקשים להמ – התחבולנייםהתיעוד  אמצעי. נסיבות הרצחשחזור בהסרטים ההוליוודיים 

של להיבטים הרטרוספקטיבי את השחזור כוונים מ – עדות ופרפורמנס, זיכרון: אלמנטיםשה שלו "תודעתי

שהיו עשויים להתגלות באמצעים  ,חשובים יותר או פחות, ומשכיחים אלמנטים אחרים, פנטזיה קולנועית

 . יותר "קונבנציונליים"תיעודיים 

 S21: The, י פאן'של רית 5111משנת  של אופנהיימר לסרטו מעשה בהרגמעניין להשוות בהקשר הזה את 

Khmer Rouge Killing Machine .גם פאן, בדומה לאופנהיימר (Panh)  מציג בסרטו רוצחים מטעם

, אצל פאן)וגם הוא מביא אותם לזירת הרצח ומבקש מהם לשחזר ולהציג את מעשיהם מול המצלמה , המשטר

פאן יוזם את אלא ש(. 5696–5691דיה בשנים עם שהתרחש בקמבו הגיבורים הם מוציאים לפועל של רצח

-גיבוריםמבקש מההוא . לא כדי לעצב אותו מחדש, משהו מהעברה קולנועית כדי לתאר באמצעותה היטואציהס

פניהם לוהוא מציג ; מחנה ההרגמניצולים אחד ההוא מעמת אותם עם ; לחקות את מעשיהםלשחזר ורוצחים 

מעניקים ואירועים ההזיכרון המודחק של את  מחדש אלה מציפיםכל ו – מסמכים ארכיוניים מאותה תקופה

הישגים אלה שונים בתכלית מטכניקת הבניית הזיכרון . נופך דרמטי ונראּות ויזואליתהרטרוספקטיבית ציאות למ

עבודה ל מעשה בהרגואת , הופך את היצירה של פאן למפעימההוא ש זההמהותי ההבדל הו, של אופנהיימר

  .מטרידה ומקוממת

אבל מה שהם לא . לעתים הם יודעים למה הם עושים את מה שהם עושים. אנשים יודעים מה הם עושים"

.וכך מישל פוק, "מה עושה מה שהם עושים הואיודעים 
6
 עיצבאופנהיימר הגה שהפרויקט המדומיין שאחרי  

א וה, (מה שהם עשואת מה הם עשו ל)קודם באופן חלקי את מה שהגיבורים ידעו  ,השקפותיובהתאם ל ,מחדש

 . נוגעים לתוצאות מעשיהםהרגשות התפיסות וגם את ה( באופן מוגבל ומגמתי, שוב)צליח לברוא מ

 מעשיהםהצד המוסרי של להתעמת עם ותם אה מובילקולנועי הסרט בהאינטנסיבית של הגיבורים מעורבות ה

, וצבעוניאדם שמח כמעט לכל אורכו כמוצג , גיבור הסרט, אנואר. שפגשו את אופנהיימרעד  שלא הכירובצורה 

סמים כדי לשכוח ולהשתמש בנהג לשתות תאר כיצד אפילו כשהוא מ, תייחס למעשיו בעליצות ובהתלהבותשמ

בסרט המדומיין את דמות שחק מקבל הזדמנות ל כשאנואר, התיעודי קראת סוף הסרטל. את מעשי הרצח
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להרגיש אני יכול ", הוא אומר לאופנהיימר, "הסצנה בזכות. "הזדהות עם הנרצחים לראשונה חשהוא , רבןוקה

סבלו העכשווי אם וחָטא אם ות ולתהות גורמת לו לבכצפייה חוזרת בסצנה ". את מה שהרגישו האנשים שעיניתי

 .הוא עונשו

בו הוציא לפועל לגג שחוזר הוא . בסצנת הסיום של הסרטתגלה משיאו של תהליך השינוי העצמי שעובר אנואר 

הוא , עדותהבמהלך " .הזאת  אבל הייתי מוכרח לעשות, אני יודע שזה לא בסדר": ואומררבים ח מעשי רצ

בהם שהיחידים , רגעים אלה. לתוך שוקת צדדיתקיא ומ, בעצמומתקשה לעצור , הצדהפונה , הבחילנתקף 

 יסטיריאלההתיעוד קטע מספקים כנראה את  ,נוחות נוכחותה של המצלמה התיעודית מסבה לאנואר חוסר

העיסוק דמה שנ. של המניפולציה התיעודיתישיר הריאליזם הוא תוצר , אבל גם כאן. מעשה בהרגשל ביותר 

מארבעים שנה חלפו יותר . הגיבורו של את נפש, בסופו של דבר, גואלתהיא שהאינטנסיבי בדימויים קולנועיים 

של " ראויים"סח את מעשיו במונחים לנאנואר  אתא מבייוצר ומדיום מערביים רק המפגש עם אבל , מאז הרצח

מבקש סרט האת השפעותיו שמערבי -סגנון תרבותיאותו בכלומר , חטא על קורבנּות והכאה, סבל, הזדהות

גם סבל ונית גם זמ-בולהרגיש שלו " םמטופלי"וגורם ל, את תפקיד הפסיכולוגאופנהיימר נוטל על עצמו . לבקר

להביע חרטה ומנתב את הנאשמים , את תפקיד השופטעל עצמו אופנהיימר נוטל . ביחס לעברםהשלמה -מעין

-הגיבוריותר משהיא מטהרת את , בסוף הסרטאנואר ההקאה של תגובת , במובן הזה. מעשיהםוהתנצלות על 

אסתטי של מפגן על תענגות שעתיים של המ( את הבמאיגם ואולי )הצופה לטהר את מבקשת היא , רוצח

 . להכיללא מסוגל שהמוסר המערבי חוויית צפייה  – רגשומצפון נטולת ברוטליות 

אני חושב ". שלו במציאות שהוא מתעדהיתר -מעורבותל אופנהיימרהתייחס  Hollywood Reporter-לבראיון 

את המציאות באופן ליצור למה לא אז ", הוא אמר ,"מציאות בכל פעם שאתה מצלם מישהויוצר שאם אתה 

. ומופרכתלכת  מרחיקתסקה לוגית הזוהי . "ןלות שאתה מנסה לענות עליהתובנות בנוגע לשא-שהוא הכי מעורר

לא , המתעדהמבט ואת ההשפעה של  נקודתעוד שמנטרל לחלוטין את אפשר להגיע לתי העובדה שממילא אי

אפשר להגיע לחיטוי  שאימאחר כמוה כטענה שעמדה כזו . לא חשבוןלהתיעוד אמצעי  אתמקנה הרשאה לפרוץ 

.ביובבערוך ניתוחים אין סיבה שלא ל, ביבהס שוםמושלם ב
7
 

אופנהיימר זכה לשבחים  .היא במידה רבה המקור להתלהבות ממנו חציית הגבולות בסרטו של אופנהיימר

, שאינה כפופה לאבחנות מסורתיות בין תיעוד לפיקציה, ולהערכה בזכות מה שהוגדר כגישה תיעודית חדשנית

 השמה שמוצג כעבוד, ל עבודת התיעוד טמון גם שורש החשד והספקשו זהצורה באולם . בין ממשי לבדיה

 על סרט תיעודי עסוק יתרשכ. ההיסטוריים מראש של האירועים תיעודית אינו אלא שחזור מדומיין ומוכתב

סרט המדומיין שהוא הממש כמו )מהנועזות ומהאסתטיקה שלו , מהחדשנות –המידה בהתפעלות עצמית 

הדבר של האפשר ככל  יתימהחתירה לשחזור א, פחות אמטרה נעלה לל להחטיא עלוא וה –( וציא לפועלמ

 .תעדמתיימר לשהוא החמקמק 
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