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  העם רוצה להפיל את השלטון 

סרטו של אוסמה , (Silvered Water, Syria Self-potrait) סורי אוטופורטרט, מים כסופים

לידת תינוק , ברז דולף :סורים סרטים של אזרחיםקטעי בנפתח , (Mohammed amaOss)מוחמד 

 תערום בפינ, כמו צולם בהיחבא, ובחור צעיר הנראה ברזולוציה נמוכה, ורטבוגזירה של חבל ה

דימויים של  1,001-מוסר בכתוביות כי הסרט מורכב מ מוחמד. בתנוחה מתגוננת מפני מעניו, חדר

נעצר בגלל כתובת שכתב על הקיר לאחר שסיים , נמסר בכתב כך ,אותו נער. גברים ונשים סורים

. במעצר בעיר דראע נעקרו ציפורניו. "המשטרהעם רוצה להפיל את : "הוא כתב. את לימודיו

עשו לכם אחד "; ר להם שישכחו ממנובתשובה אמ. משפחתו פנתה אל המפקד בדרישה לשחררו

: תיאור הקשה הזהמוסיף ל, יוצר הסרט, מוחמד". שלח את האישה ונעזור, אם לא תוכלו, אחר

אלה  סרטים .נולד עתה תינוק שזהנשמע קולו של , החלכהד למילה  ,ברקע. "והקולנוע החל"

 סרטים ;אזרחים סוריםשל להם  דומים בין סרטים נוספים ,פעמיםכמה  ישובו ויופיעו בסרט

של בראשותו ' בין ממשלת הבעתהקרבות עם פרוץ  1011במרס  11-שהחלה בזוועה של מסויטים 
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 ;שלא לראות מבקשים ,סורים אזרחים לא, שרובנו סרטים ;מתנגדיואסד ל-בשאר אלהנשיא 

 הלאה אנחנו מדלגים ,או בחדשות אינטרנטבמקרה ב הםב נתקליםכשאנחנו  שעל פי רוב, סרטים

במשך שעה וחצי לצפות מכריח אותנו  ,יוצר הסרט, מוחמד. הומניזציה-רק לא להיחשף לדה –

ארצו סוריה התפוררות את  ;השברהמייצגים את  ,לא מצונזרים ,ישיריםבדימויים לצפות ; בהם

 .האהובה

. כל פעם הפסקתי את הרצף כדי לאזור כוחות לראות עוד. יום שלם ארכההראשונה בסרט  צפייתי

 רק בפעם השלישית הצלחתי לראות. בודדות הפסקותלכמה  הצטמצמוההפוגות בפעם השנייה 

מסוגלת לראות את  יהאם אנ: עלו שאלות מטרידות ךכתוך כדי . סופוועד  מתחילתו את הסרט

האם אני יכולה שלא ? מה המשמעות של ראיית הדימויים הללו? האלימות החריגה ,הזו האלימות

ת של ההחלטה מה המשמעו? האם אני לא מחויבת לראות? את תיעוד הזוועות הנוראיות לראות

  ?לותמגבוההגבולות  םמה? לראות או לא לראות

אזרחים האחת של : שלוש נקודות מבטחיבור בין הוא למעשה  אוטופורטרט סורי, מים כסופים

 ,מוחמד – יוצר קולנוע שלהשנייה , ופרסמו ביוטיובצלמים אנונימיים למו ישצים סרט –סורים 

ויאם סימב בדריקסן  –אקטיביסטית שוחרת זכויות אדם  שלוהשלישית  ,בפריזמקום גלותו מ

(Bedirxan Simav Wiam), נקודות . הקרבות התנהלובה שאחת הערים , חומסבחיה כורדית ש

הקולנועי מבטא ' הקולאז כאשר ,סימבקולה של ו בליווי קולו של מוחמד ובז וז המבט שלובות

  .אזרחות של פליט שרטוט אוקסימורוני של; גם וגם ;של שם ופה; טריתפרגמנו שסועהאזרחות 

 ,1002-ב" לאומית-הורים על אזרחות טרנסהר: אירופה אנשי, אנחנו" אטיין בליבר כתב את ספרו

 בתחילת הספר הוא. במסגרת האיחוד האירופישל האזרחות על רקע ההבניה ההולכת ומתגבשת 

 :מושג מרכזי גם בסרט זה ;מושג הגבולההגדרה של על  מתעכב

אחת מההיפותזות שלי היא ההבנה שהמושג . המושג גבול הוא בעל משמעויות עשירות

 עלר ויש ניסיון לשמ םבהש, פוליטיות החדשות-גבולות הישויות הסוציו. עובר שינוי עמוק

 יםפזור םה; לגמרי בשולי הטריטוריות יםלא נמצא, התפקידים של המדינה הסוברנית

למשל בערים  –אנשים ודברים מתרחשים ונשלטים , בו מידעשבכל רגע , בכל מקום

, אזורים המכונים פריפריאלייםגורסת כי שלי  ה נוספתאבל היפותז. הקוסמופוליטיות

 ההבדלים בפריחה הכלכליתאיפה ש, יות דתיות מתעמתותאיפה שחילוניות ותרבו

בלי , (mosēd)ם בו מתעצבים אנשישמכילים כור היתוך , הופכים לבולטים ויוצרי ניכור

 1.מאז ימי קדם במסורת הדמוקרטית ההומשג זובמובן ש( politiea)שיש אזרחות 

בזמן . ב על אירופה ועל האיחוד האירופילחשוב על האסון בסוריה מבלי לחשוהיום לא ניתן 

במובן הופכת אירופה , למחוז חפצם, בכל דרך אפשרית להגיע למערב מנסיםשפליטים סורים 

הספר של אולם  .לאסונם אחת האחראיות המרכזיות להיות –בהפעילה מסננת הגירה  – מסוים

 מציע להתבונן על המושג גבול הואבספר  .האזרחיםלפני שפרצה מלחמת הרבה  בליבר פורסם

 אף לאופן שבו מה שקורה שםנטי גם למתרחש בסוריה וווכך הדיון שלו רלוב ,שוניםבמקומות 

 בליבר, להיבט הפיזי של טריטוריה נקשרמבלי לשכוח שגבול . של אוסמה מוחמד תקף בסרטשמ

                                                           
1

 , Citizenship Transnational on We, the people of Europe?: ReflectionsÉthienne Balibar (2004), 
2.     -Princeton and Oxford: Princeton University Press, pp. 1 
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ובהתרחשויות שונות של מפגש בין אנשים , מיוצר ידעבהם שבמקומות  לראות אותוקורא לנו 

יחד עם הערים המרכזיות הוא מציין את המקומות הפריפריאליים . (matters)ודברים 

שוהה  שבה ,העיר הקוסמופוליטית פריז בסרט. המרכזיחד עם את השוליים ; הקוסמופוליטיות

יוצר  בפריז. חומסו דומא, הראסטה, בניאס, אחרות כמו דארעהלצד ערים  מופיעה ,מוחמד

מנקודת המבט של בערים ש נמצאיםהנאבקים על חייהם הסורים  מהצד השני. כפליטגר  קולנועה

 .ועל ארצם ארצםב הלוחמים לצד, הגולה, מולדתהחסר  .שולייםב, בפריפריהאירופה נמצאות 

 – נציונליים וומוצגים דרך אופני ייצור קולנועיים לא קונ הפליטות והאזרחות, מרכז והפריפריהה

במובן  אזרחיה רקנו נאיכך המאבק . מים ביוטיובפרסתמוסרטים הנעשים בטלפונים ניידים 

  .והיצירה של ייצור הידעבק על גבולות והגבלות גם מאהוא אלא , נציונליווהקונ

זכה , 1011-ב ,כך שנה אחר .קאןהקולנוע בבפסטיבל  להקרנה מיוחדתרשמית הסרט נבחר  1012-ב

הפך כש 1011,2במאי  9-בכבר הגיע הוא קאן עיר ל(. Prince Clause)בפרס פרינס קלאוס מוחמד 

 מצלמתודרך . של גולה מבטו נראים כגילוםפריז עיר שצילם מוחמד ב קצריםהסרטים ה. לפליט

 טיפותזגוגית החלון לעבר כלפי  את העדשההוא מפנה . ומלנכוליתחיוורת , חורפיתנראית העיר 

כפי שהוא  .האפרורי מעקה הגשרבנהר הסן ובמטה מים העוברים הוא מתבונן ב, זולגותהגשם ה

 הפליט מבטו של ."לא שב אל עצמו" מאזאך לא חזר ו, עם הרעיון של שיבהלפריז ע מעיד הוא הגי

הנמצאים נשים וגברים  ;מהמולדתהסרטים של צלמים אנונימיים  באוסף גםבא לידי ביטוי 

רק הוא לא מציג עצמו ". ראיתי"דימויים ה 1,001-בתחילת הסרט הוא אומר ביחס ל. תופתב

מאמץ שפה הוא לעתים  .מה רואים רמסביככזה ה אףכצופה או אספן של הדימויים אלא 

 ,יםההסבר .כמו היה זה תרגיל בסמיוטיקה קולנועית ,המצולם לפענח אתהמתעקשת דידקטית 

 . האפשרות להבין את מה שרואים-את אי יםמבליטלמעשה הם . פועלים באופן הפוךנדמה כי 

ומבקשת עזרה היא פונה אליו  .חומסמ סימביחד עם מוחמד לאנחנו מתוודעים במהלך הסרט 

 משיב מוחמד. מה כדאי לצלםאותו שואלת אחרי שהבריחה לעיר מצלמה היא . והכוונה

תחת עיר בקורה מה שמאותו הרגע אנחנו עוקבים דרך מצלמתה ב. במקומה היה מצלם הכלש

 היאאלא גם  ,קשר קרוב לה לא רק הוא מהווה. בכורדית חבר, סימב מכנה אותו הוואלו. העוצר

היא . דרכה הוא חי. לארץ האהובה וכמיהה געגועות רגש דרכו הוא מתעלשעבורו ערוץ  מהווה

דרך הקשר עמה הוא גם . והערכה כבודל ממוחמד כגיבורה מקומית וזוכהדרך עיניו מצטיירת 

 .מביע רגשות של דאגה לאנשים שנותרו שם בארץ הרחוקה

. קולנועעל  סורי אוטופורטרט, מים כסופים אזכורים השזורים לאורך מדגישהה מה לצלם תשאל

את הקולנוע שהחל לפיו אדם  .מישהו שלקח את מצלמתו רדיפה אחר מוחמד מספר עללמשל 

 עללשמור עליו כדי ליצור תמונה יפה יותר שמייעץ לו  מוחמד .("קולנוע משל עצמו", 10:00-8:10)

נורה שאדם מת הנאסף מהרחוב אחר של הוא  עצתוהדימוי שרואים עם שמיעת . המצלמה סטטית

בזמן  ,בלילה. דםעל כתם ה מתמקדת היאואז הופכת לסטטית  המצלמה. באחת ההפגנות

לא בעצמו  מוחמדכשהוא שואל למה של אותו אדם הוא שומע את קולו  ,שמוחמד מנסה להירדם

העד ; מרטירהחדש הוא יוצר הקולנוע לפי מוחמד . את ניתוקו, שאלה המדגישה את גלותו .מצלם

  3.חייו ומסכן בזאת את אהוזה הרואה ומספר מה הוא ר –

                                                           
 .את הפשיזם 1921-בעלות הברית בבו ניצחו ששמוזכר בסרט זה היום  כפי 2
 .תל אביב, הוצאת רסלינג, מאיה קציר: תרגום, מה שנותר מאושוויץ, [(1991] 1002)ו אגמבן 'ורגי'ג 3



את  לה בעזרת המצלמהיתחמראה ב ,פחד וחיפוש אחר משמעות בתוך החורבןב מלווה ,סימב

אולם בהמשך היא מצלמת את . הן הקורבנות. ת בחיות שנותרו מאחורהסבל דרך התמקדו

דווקא בזה מתגלה . "המהפכה"מכנה ומאולתר שהיא מקימה  ילדים שהיא אוספת לבית ספרה

כפי . הם נוגעים זה בזה בסוריהעד כמה וחושפת היא נעה בין מוות לחיים  ןבהשחירות ב, כוחה

כשזורים  תפיסת החיים והמוות ."בחומס לשעונים אין זרועות": כמטפורה למצב מציינתשהיא 

אוסף והוא  ,ילדים לבקר את קברו של אביוההולכת עם אחד מכשסימב  לידי ביטוי הבאזה בזה 

 ,עומרבעיר . (עומר מביא פרחים לקבר אביו, 1:10:10-1:09:11)פרחים  לאביו מבין ההריסות

1:11-)לפי מיקומם של הצלפים כדי להימנע מפגיעה  ר את הדרכים חזרה לביתובוח ,הילד

את הדימויים כדי  ,איש הקולנוע ,אוספת עבור מוחמד סימב .(צלפים בדרך הביתה, 1:11:10

 של עורכת ספירת מלאי היאדרך ללא צלפים החיפוש הליכה עם הילד עומר ותוך כדי . ליצור סרט

שמה  ."מים כסופים" של סימב הוא בכורדיתרוש שמה יפ. שכבר הועלה והועברהמצולם החומר 

אוטופורטרט  ,"אוטופורטרט סורי" הוא החלק השני. שמומעניק לסרט את חלקו הראשון של 

 .תוכוומ השבר בתוךנבנה שכפי שנראה 

בקולנוע קשה יותר להגדיר  .של האמן את עצמוהוא ייצוג פיסול או צילום , בציור אוטופורטרט

זו  ,לונדון, בירקבק באוניברסיטת 1012-בשנערך מארגני כנס הגדרת לפי . אוטופורטרטמהו 

לא מתאימה להגדרה היא  4.לפריחה כה בשנים האחרונותהזוקולנועית חדשה ליצירה תבנית 

לקנון  אינה נענית שברוב המקרים היאכיוון  עלילתיהמסורתית של סרט דוקומנטרי או סרט 

מעלה שאלות בנוגע  הקולנועי אוטופורטרטעצמי בההמחקר הרפלקסיבי  .של סוגות אלה המוכר

( ?הקול? הגוף? של מי הפנים)גופניות של הסובייקט להופעה ול, (?מי זה העצמי) לאינטימיות

הכותרת שמוחמד  – אם נשוב לסרט(. ?עבור מי הוא נעשה? איזה סרט לעשות)מדיום עצמו לו

 הפורטרט מפוצל. מרחיבה את המשמעות של הפורטרט העצמי –" אוטופורטרט סורי" העניק לו

האקטיביסטית הכורדית סימב , (אנונימיים)הדימויים של סורים  1,001 – השלושלפחות ל

גוף הגוף מופיע כ. הרספורטרט במצב הקיצוני של -וא זה היוצר את האוטוה. ומוחמד עצמו

הוא הדבר היחידי , לרוב של מוחמד ולעתים של סימב, הקול. המדמם, השבור, הפצוע, הכואב

מים גם אם  .פתוחה נותרת ,מי נעשה רועב ,והשאלה עבור מי הסרט. מנחם כמרכיבנמצא ה

או לפחות רוב מה שרואים בו אינו , לא מורכב מסרטים בגוף ראשון אוטופורטרט סורי, כסופים

הוא בורח לקאן ללא סרט . עדיין מוצג כאן וידוי או יומן אינטימי, מצולם ממצלמתו של מוחמד

הוא . לדבר ,דימויים כדי לספר סיפור 1,001עמו קולנוען הנושא , כשהוא אומר שהוא עצמו הסרט

הסרט אינו . של הסורים המוחים, של הצלמים, של המעוניםמוצא את עצמו בתוך הדימויים 

. אלא מביא את מה שקורה שם לשיפוטם של הצופים, מניפסט מחאה נגד המתחולל בסוריה

 .עמדה ביחס לנראהלנסח כלומר הוא משקף מציאות וקורא לצופים 
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 איש הקולנוע המרטיר הראשון

עדיין  ,קולקטיביתקולנועית כיצירה  ריסואוטופורטרט , מים כסופיםעם זאת שמוחמד רואה את 

הדימויים  1,001אמנם הוא אינו דומה לסרטיו הקודמים אך הוא זה שהחליט איך . סרט שלוזהו 

ים בסרט המתועדיםקרבות  אותם, בסוריה 1012–1011קרבות גם בעת . תיצטרפו יחד ליצירה אח

הכמות הגדולה של . רת שוניםדרך ערוצי תקשוהדימויים תווכו  ,המשובצים בסרטו של מוחמד

בדוח שכתבו המוסד האמריקאי לשלום . שדה הראייהברשת האינטרנט הציפה את הדימויים 

(United States Institute of Peace ) על המדיה החברתית הסורית במלחמה האזרחית הם ציינו

במיוחד , השבעוד הצילום ורשת האינטרנט נמצאו כהכרחיים ליצירת עדויות על המתרחש בסורי

חייב גם , וי המתעדיםריב, ריבוי האינטרסים, לאור האינטרס של המשטר למנוע עדויות אלו

 5(.כמו מהיכן ומתי צולמו ועל ידי מי)מהימנות הדימויים  הבהם נבדקשמתווכים רת מאגרים ייצ

רשתות יצרו , ובמיוחד של הצופים מחוץ לסוריה ,מסיבה זו וגם כדי לנתב את המבט של הצופים

, מים כסופיםגם את העריכה של מוחמד בסרט . ובלוגים סדר בתוך הריבוי אתרים, התקשורת

מפרשת , משבצת, מחברת, מסננת, אוספת :דומה פועלת באופןכלהבין אפשר  אוטופורטרט סורי

התחושה המטרידה של שימוש בסרטים של אחרים כדי ליצור יצירה קולנועית עומדת . ומפיצה

 . ל מוחמדלתפיסה שבסתירה 

של הסרט על השימוש בסרטים של אזרחים סורים  באחד מהראיונות בעקבות הקרנתוכשנשאל 

אחרי הסורים . מהפכה של דימוייםלמעשה פכה בסוריה היא ההוא ענה שהמ שאפילו אינו מכיר
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 אלא, הם לא רק ביטאו מילה זו. חירותהמילה וביטאו במחאתם את  באמת להפגיןלו החשנה  21

הם . התיעוד במצלמה בא עם הדרישה לשינוי .ילמוצגם במרחב הציבורי הם  קריאתה תוך כדי

במובן  .מרוביםדימויים  דרך יצירת, סדא-בשאר אל, ערערו על הדימוי האחד של מנהיג יחידי

זהו רגע יוצא מן הכלל של  לדבריו .דימוי של חירותדימויים ניתן לראות בריבוי המסוים 

סרטים כחומרים ב משתמשכשהוא . קולנועהההיסטוריה האנושית וזהו רגע יוצא מן הכלל של 

כל  דימויים עצמאיים עלכאותם החדשות ומראה  ברשתותקולנועיים הוא מציל אותם מניצולם 

האזרחות לשוב לרעיון סה נאם נ. יחד עם שותפים נוספיםסרט הוא יצר לתפיסתו . מורכבותם

של  משתבצת עם תיעוד ביצירה שותפות זו. קולנועיתהביצירה  תאגליטרי שותפותעל לחשוב ניתן 

 6.שונה באופן רדיקלי מהסוברניות הטוטליטרית של ההווה תסוברניוהאזרחים הסורים ל תתביע

של פליט המנסה ליצור קולנוע אגליטרי  ניסיון. שמוחמד מבקש לשרטטהסורי זהו האוטופורטרט 

 .יצירה המוכרים של בולותערעור על הגגם אם יש בכך 

 מוחמד אוסמה פילמוגרפיה

 ,Stars in Broad Daylight (1911), כוכבים בשמי היום, Al-Lail (1991), לייל-אל

 Silver Water, Syrian, אוטופורט סורי, מים כסופים ,The Box of Life (1001), קופסת החיים

Self-portrait  (1012) 

  

  

 ר רותי גינזבורג"ד

בית מכללת בצלאל ובמדרשה לאמנות ב, חזותית באוניברסיטת תל אביבמרצה לצילום ולימודי תרבות 

התבוננות עבודת הדוקטורט שלה עסקה בארגוני זכויות אדם ישראלים הפועלים בשטחים דרך . ברל

 רותי. בהוצאת רסלינג" והייתם לנו לעיניים"עיקרי הממצאים בספר  היא פרסמה את. צילוםב

מחקרה כאשר  ,וקונפליקטים פרקטיקות חזותיות של תיעוד, ביחסים בין זכויות אדם מתמקדת

 .בצילום אזרחים כתצורה של ידע בעולם זכויות האדם עוסקהעכשווי 
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