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םאקםטוןליבי

םפילברגאתשונאיםשניהם

גודאראצלולעדותלהיזכרותהקולנועי,לדימויהיחםעל

ולנצמן

תשע·אתגודארז'אן·לוקחיסלפרובוקטור,תמידכך,דבר,"]שוםהראהלאבכלל"זה

אותןושילחהשואה,עלהגותשלשעותתשע·וחצילנצמד,קלודשלסרטושעותוחצי

האירועשלבלינוהמצויהשחורהחוראל-מזהגרועאו-האין-משמעותמרחביאל

המטרידיםההיבטיםאחדעדות.לשאתביותרהכניםניסיונותינואתלבלועהמאיים

באהקולנועשלההיסטוריה/היסטוריותהתפתחותכלפיגודארשלהמוקיעביחסו

מחנותאתלהציגהאתיתבמחויבותובגדהקולנועיהמדיוםכיבטענתוביטוילידי

הנאציים.ההשמדה

 ) Histoire(s) du cinema (הקולנוע"של"ההיסטוריותשלהראשוןשחלקואף

ממסיותרלשלםגודארשלאי-נכונותומעלה ,) 1985 (מ"שואה"קצרציטוטכולל

התכחשותמציקות.שאלותשלשורה-אתיתבוחןלאבןשהפכהליצירהשפתיים

כל·משמעותיותמפגשנקודותשלקיומןנוכחבמיוחדלהצדקה,מתחננתכזאת

בחיבתםשותפיםשניהםהללו.הקולנועניםשנישלהיצירתיותדרכיהםלאורךכך

בטכנולוגיותשימושהעושהקולנוע,יצרושניהםלמיניהן,ולאליפסותלפולמוס

סירוב.ושלהתנגדותשליצירותאותן,וחוקרהוויזואליהייצוגשלביותרהחדישות

"אירוע"המושגאתלערערמאיימותויזואליייצוגשלחדשותטכנולוגיותבהםבזמנים

אתהבמאיםשנינטשושלו,העדותמעוצמתהקולנועיהדימויאתולרוקןהיסטורי,

הזיכרוןעלהזמן,עלמחודשתלחשיבהכדרךהקולנועשלחקירהלטובתהנרטיביות

חושפיםהם Iכןבעשותםהזוועה.עוצמתתחתנסדקיםשאלהבשעהההיסטוריה,ועל

מעצם Iאשרטראומהשלמכוחהטעוניםיחסיםלאסתטיקה,אתיקהביןהיחסיםאת

בתורהקולנועיבדימויבוחריםגודארוגםלנצמדגםלהכרחיים.אותםהופכתהווייתה,

אתיים,רגעיםלייצרהמסוגלעדהטראומטית,החוויהשלאחר~תלאותהמועדףעד
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יששעדייןזההממשי'שלההלםתוךאלמתרסקתלעצמהמודעתפרוזהבובמקום

 ...עליולהתאבל

היהודיהבמאיעמדתביןהשווהבה ...לנצמדעלגודארשלהצורבתהתקפתומאז

האינטראקציהכלהצטמצמהאושוויץ'אחריאמנותמעשהעלנואדורשלהאיסורלבין

שנתקלוהתפרצויותגודאר,מצדתקופתיותולהתפרצויותהדדיתלביקורתהשנייםבין

שיכולמשותףמכנהשוםהיהלאהשנייםבין ... 2לנצמןשלמצידועוינתבשתיקה

למפגש.פתיחהנקודתלהמציא

המשותפתחרדהלאתרשכזה,מפגשהעמדתעל·ידיזהטיעוןמחדשלבחוןבכוונתי

בלבוהצבתההקולנועי'הדימוישלוהפוליטייםהאתייםהסיכוניםמולהבמאיםלשני

גרידא,רטוריממשחקיותרהרבהמשמעותילהםהמשותףכילהראותבכוונתייצירתם.

מאירותהבמאים,שנימגונניםעליהןהמנוגדות,והאתיותהאסתטיותשהתבניותמשום

כמושוניםהוגים(המעסיקהאתיתמחשבהשליותררחבהגזרהדופןיוצאתבצורה

הייצוגכלפימנוחהוחסרמורכבביחסהשואהעלהמגיבהמחשבה-וז'יז'ק)אדורנו

כלשלעמדתומגבלותאתלחשוףבניסיוןיתמקדלאזובנקודהענייניהוויזואלי.

באיתורדווקאאלאלקיבוע),בכללניתנותשעמדותיהם(במידההבמאיםמשניאחד

היסודותבזיהויגםכמוזו,עםזומסתכסכותאונפגשותאלהעמדותבהןהנקודות

שלהן.האפשרייםהאתיים

האוריסטיות,כעדשותו"שואה"הקולנוע"של"ההיסטוריותשלבדיקהבאמצעות

אתמחדשלהגדיראפשרמידהבאיזולגלותאנסהבזולתה,אחתלהתבונןניתןדרכן

כשלקולנועיותיצירותבאמצעותהקולנועשלהאמנזיהכנגדגודארשלהתקפתו

אוהאמנזיהתהליכיאתלעבדבמטרהרגעי,להווהעליונותהמעניקותכאלולנצמד,

רקלוגודאר:שלובמונחיוטראומטי'עברשלהאבללעבודתההכרחייםההיזכרות

ה"גאולה"אתהקולנועילמדיוםלאפשרההשמדהמחנותשלה~~להייצוגהיהיכול

ובאיזו"גואל",קולנועאותוכזה,במקרהנראה,היהכיצדמבקש,הואאותההאתית

לנצמן?שלמ"שואה"שונההיהמידה

גאולהשלאתיקה

הראשונים[הצילומיםהריכוזמחנותשלאימאז'יםמאותםנולדהמודרני"הקולנוע

שונות,"בצורותבוומתגליםחוזריםהרף,בליבתוכוהפועליםאימאז'יםמהשחרור],

הממשי'שלהרפאיםנוכחותאתזיהההואדה·בק.אנטואןהצרפתיהקולנועמבקרכתב

דה·בקשלהמשתמעתתביעתוהאימאז',אתלרדוףוחוזרתשבהבעודההטראומטי'

נוכחותועלהמעידותקולנועיותצורות"אותןלעצמומודעותמתוךהמחפשלקולנוע
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וכיווןמוצאנקודתמציעההמחנות,"שדידישלהמחוקהקלףגיליוןשלהכפייתית

ולחקור,לזהותממשיכיםשניהם 3מנוגדות,בדרכיםלמשימההנעניםהבמאים,לשני

בלתימשהוישכאילוהאפשרותהאלימות.לביטויימנוגדיםכיווניםבדדנו,אחדכל

האימאז'אתשפצעאימאז',כלשהרעילמשהוהזאת,ההיסטוריתבמציאותלכימותניתן

זואפשרותהטראומה,שלהזיכרוןאימאז'תוךאלידמםשלעולםכךה"דוקומנטדי",

ושלמוותשלחטא,שלקולנועית,אמנזיהשלאליפטינרטיבלהניחגודאדאתמובילה

אשם,ונמצאלמשפטעומדהקולנועקדושה.ושלאתיקהשלבמונחיםולהביעותחייה,

שלהמתמידלקיומועדותלמסור(אוהייסודיםברגעעדותלמסורבכישלונומשוכנע

המדיוםגודאד,בעבוד 4בסדייבו"), ] ... [בהירושימהדברדאית"לאולחזרותיו:הזההרגע

להביןנכשלגםאלאהריכוז,מחנותאתלצלםש"שכח"דקלאכפולה:באשמהנושא

התחוללהאשדהפראיתהאלימותשלהקרבבואהעללהתכוון]נבליבעצמוהכריזכי

אסקפיסטייםנרטיביםביןהקשראתוהדגיששבאשדהגודאדי,הדיןפסק 5בהם,

באופןזוהמוהדוקומנטרייםשורשיואשדמדיוםמזהה ,להיטלרהוליוודביןלאימה,

אבלואקדח,"נערההוא"סרטוהטנטוס.הארוסשלהראוותנייםתכתיביהםבידיקטלני

חוזרקולנועדקמתועב.שידוךחינםוספקטקליםייסודים(קולנוע),"כוכבאינו"סבל

באולפניהקליגפנסישלהנגועבאודהיטלרהקולנועכוכבאתלהעליםיוכלבתשובה

באמצעותהדוקומנטריתאחריותואתולחדשצעדיואתלשחזרהמוכןקולנוע-פוקס

 .הטראומטילממשיהמועד)אתמזמן(שאיחדהשבועתו

ומשכתבותמאזכרותגודאדשלהמלומדותה"היסטודיות"חדש.איננוזהכלאולם

ההיסטוריהשלהדלזיאניתהסיגמנטציהאתאואדודנו,שלהמפורסםאיסורואתדקלא

עצמיתמהצגההמופקהעונגלגבידלזשלאבחנותיואתגםאלאהקולנועית,

וידיליו,פולשלהאנליזהואתלפאשיזם,הקולנועאתהקושרעונגספקטקולרית,

נקודתלטענתי,מקום,מכל 6למלחמה,הקולנועי)האימאז'(ביןקולנועביןהמחברת

לגביהפרובוקטיביתבהתעקשותומצויהזותיאודטיתלמורשתביחסגודאדשלהמוצא

שלשודהמתוך 7גודאד),שלהוא(המונחהקולנועשלהעצמית"גאולתו"אפשרות

המהווההקולנועי,הדימוישלמהותולגביופוליטייםאתייםפילוסופיים,טיעונים

שבאיגרותיופאולוסשלאמונתועיקרמחדשעולההקולנוע",שלל"היסטודיותבסיס

כציטוטיםקרובותלעתיםומתגלםבהתמדהעצמועלהחוזראלמנט-החדשה"ב"בדית

שוניםבאופניםהגודאדיהשיחאתוטועןלאטם,המתפתחיםאינטד·טקסטואלים

שלשיאולקראתהמתים."תחייתבזמןיבוא"האימאז'מעשור:יותרכבדומגוונים

נדךק 9וךן~אושוויץמזוועותדימוייםהעדינהחותכת"היסטוריות",שלהפותחהפרק

מראהעםיחדשלדיות)גופותשלערמהמתוךומבועתותמעוותותפניםשל(קלוז·אפ

אמורהכזאתעריכהים.בבגדהלבושהטיילודאליזבתשלבגופההמתגלםחלומי
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רואיםאנחנואחר,מקוםמבכליותרכאן,גוראר.מייחללהמתיםתחייתאותהלחולל

מהםנוטלהדימויים,ביןבתפרבדיוקהנוצרפורה,אבלמגונההסמנטי'העודףכיצד

היצירה.שלהמרכזיתהתזהאתשיעורלאיןדחוסבאופןלהעבירכדיהפרטיקסמםאת

 8החיים,"שלמחדשתחייתםהיאהעריכה"בשבילי,זאת,מנסחשגודארכפי

שלהעריכהעבודתאתהמאפיינתהמשועשעת,העצמיתשהדקונסטרוקטיביותאף

(סיקוונס)רצףכינדמהכפשוטן,כאלההתבטאויותפירושמפניאותנומזהירהגודאר,

הדימוילעולםמעבראותן ש~~??פיזית,צורהמעיןלהןמקנהלעילשתוארזהכמו

קאטיםבורצף,אותוראנסייר,ז'אקהצרפתיהפילוסוףשהדגישוכפיוהמטאפורה.

אלממשיךהשואה,קורבנותאתברכותמלטפתהקולנועכוכבתכימרמזיםודיזולבים

מריםשלשדמותהכךמעלות,-90במסובבג'וטושלהפרסקומןמוגדלפרטגםבוהרגע

 Noliמעליו-אותההדוחהבישו,לגעתבנסותהידיהאתעודמושיטהאינההמגדלית

me tangere הבטחהלההמשיבההאדמה,אלבתחינהמכוונתאלא-בי")תגעי("אל

פסבאמצעותהמשמעויותטווייתאתמשליםגודארשלקולובעוד 9לקבלה,מלאכית

תחייה.שללאקטוהופך-ריקקברהעדר'ניתוק,שלמשתנהדימוי-הקול

האתישלהחדירהאתהחוקרב"היסטוריות",רבים(סיקוונסים)מרצפיםאחדזהו

מגדיראגמכןשג'ורג'ולמהר~:ה-הוויזואליהייצוגאלביניהם)(והגלישהוהמקודש

פרקבאותו 10גודאר,שלהאחרונותביצירותיוהמגולמתה"משיחית"כפרספקטיבה

הוליוודיותנזירותמנשקותוידאו,עריכתשלאפקטיםובאמצעות"ההיסטוריות",של

זהסוגאושוויץ.שלהאיקוניהשערלכיווןהקורבנותאתהמובילההרכבתמסילתאת

רגעשלהשפעביןמתחומציגהקולנועית,הטמפורליותאתמחדשמעצב ...חיבורשל

המתים).(תחייתסוףאליהקולנועייםהדימוייםאתהמכוונת"משיחיות"לביןההווה

רגעבתוךכלולהואאינסופי:גםחיבר-קדושוגם~נ:ויגם-זהסוףכן,פיעלואף

טיילור/ג'וטו, iאושוויץשלזהכמושבסיקוונסיםכיווןעריכה.שלמארגבתוךההווה,

האייקוןשלהאמתאתלעצמומשיג ) eidolon (האידולוןשלהבוגדניהכזבבובמקום

שניביןבתפר- ) Image (הגדולהאימאז'מיוצרשם-ב"דימום"אמונתועלומעיד

האמת:ולהשגתלגאולהגםאלאלתחייה,רקלאכאמצעימתפקדזהאימאז'דימויים.

 11בפשטות,הבמאיטועןבאימאז'ים,"מאמין"אני

המביאזההואמאז'האיגודאר'(בשבילפאולוסשלהדוקטרינהשלהרטוריהיפוכה

היסטורית.טראומהחיברהייצוגנושאכאשרבחוזקהמהדהדלהפך)ולאהמתים,לתחיית

במקרה-לכלומעל-אפילוכיההכרהמונחתלנצמדנגדגודארשלתוכחתובמרכז

להכחיש"מסוגלהאימאז'שלהשפעלהראות";"מספיקהנאציםשביצעוהעםרצחשל

של"ההיסטוריות"זה,במובן 12להושיע,כדילכשעצמומספיקהואולכןהריק",את

שיקוםשלהפר~סטיאניהנרטיבעםטלאולוגית,מבחינהאחד,בקנהעולותגודאר
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נרטיבברורה).רמיזהבאמצעותמחוזקתהיוצריםשניביןהרעיונית(החפיפההזיכרון

קםהואגודאר(אצלמחדשמושגשהזמןמאחרגואלת,כאמתהאמנותאתמציגכזה

גילויוואתבוההיזכרותאתמאפשרולפיכךההקרנה),באמצעותהאורתוךאללתחייה

משיבותהןבעודגודאר,של"ההיסטוריות"כינדמהטהורה.התגלותשלברגעמחדש

מפתהמעברמייצרותבדיוניים,פרגמנטיםבאמצעותהטראומטיהממשיאתלנו

הכרחיכתנאיאומוז'אקהצרפתיהקולנועחוקרמגדיראותה-האמנזיהמןומלוטש

קטעים"לשכוח"החייבתהעריכה,פעולתלעצםגםאלאולזיכרון'להיסטוריהרקלא

פרגמנטיםאותםכאשר(ההיזכרות),האנאמנזיהאל-אחרים"לזכור"כדימסוימים

המוגדרקולנוע,כינדמה 13הנשכח,ובממשיבעצמםמחדשנזכריםהמסך,עלמוקרנים

אתלעקוףמאפשרהחיים",דרישתושלהתאבלותשלמתמידכ"תהליךגודארבידי

הדימוי,אתולגאולהאובדן,עלולפצותלהתאבלהמלנכוליה,שלוהחוזרהסתוםהמבוי

 14התגלות,שלכהופעהטהורה,כנוכחותהאמיתיבייעודושיכירכך

האינטלקטואלהגדיראותוחזותי,בעידןבמיוחדמשכנעותכאלהשטענותמובן

 15קידושו,"שלפניםהעמדתתוךהדימויאתה"מחלןכעידןדברהרז'יסהצרפתי

נעשהאירוניבאורחאשרהקולנועית,להיסטוריהגודארשלהאסכטולוגיהעיבוד

אוטופי,כפרויקט"ההיסטוריות"אתלצייןיכולהיההווידיאו,טכניקתבאמצעותדווקא

נקשרתהמתים,אתלהחיותמיכולתהלבדהקולנועי,הדימוישלהנספעולתפייסני.

גודארהחלמה;ושלריפוישללמושגיםונשנות)חוזרותרפואיותמטאפורות(באמצעות

"מבטשלהקולנועיהמודוסאתלתרגלהמדעניםלמדואילוכיומציע,לכתמרחיקאף

אינם"מדעניםלאיידס:תרופהמוצאיםהיו ,) regard au scalpel (מנתחים"באזמל

קייםקולנועולמוסר.לאשמהקשור]איידס ... [רואיםשהםהדבריםאתלתרגםיכולים

שנויהכהדיאגנוזהמאותהיותרבעייתיאולם 16 "] ... [הללוהקשריםאתליצורכדי

הדימויאתלגאולגודארשלהעזרצונולרפא.ההצעהשלנמהרותההואבמחלוקת,

("קדחת mal d' archiveל·מעבראחדצעדהואהקולנועשלהקדמון""חטאועלככפרה

בידיהנוצרתתשוקההזיכרון'אתלשחזרתשוקהאותהרדידה:ז'אקשזיהההארכיון")

כיפרויד,באמצעותטוען,רדידהעל·ידו.מאוימתבזמןובוולהשמיד,לשכוחהדחף

בדחףנגועשהואמשוםלאנאמנזיה,אולזכירהלהצטמצםיוכללאלעולםהארכיון

מתרחשתבובמקוםבדיוקמתקיים'"הואפרדוקסלי'באופןלכן-על·ידוומוטההמוות

נגדוא·פריוריתלעולםעובדהארכיוןהאמור:הזיכרוןשלוהמובניתהמכוננתקריסתו

אותםמחדשולקשורלהחיותגודארשלהקדחתניתהכפייתיותעצםואכן, 17עצמו."

השכחהשלהרפאיםלרוחאט,אטגורמת,ההיזכרות,שלבשמהארכיונייםפרגמנטים

בתכליתשוניםנרטיביםשנישלקשירתםבאמצעותלנראית.ולהפוךמחדשלהופיע

השכחהמחלתסיפור-האחדהזמן),באותוהגודאריהשיחתוךאלשהגיחו(נרטיבים
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ד

מאחוריולזנוחה"היסטוריות"במאיבוחרגאולתו,סיפור-והאחרהקולנוע,של

ואוברז,מוותשלסדקיםהעצמי,ההרסמלאיסדקיועל(רדידה)הארכיון"צרת"את

אחתמפייסתהיסטוריהתוךאלהנרטיביםשנישלביישובםמסתכןהואזאתובמקום

הקולנוע.של

אי·אותהטראומהלכאורה,לרפא,מסוגלשהואבכךמנחםהקוהרנטיהסיפוראם

שלהחוזריםניסיונותיוהריחיובית,משמעותלבעלתאותהולהפוךלהכיל,אפשר

בתוך-נרטיביעולםכלקורסבוהמקום-המחנותזוועתשלמקומהאתלקבועגודאר

האזהרותלמרותזאתכלאתי.סיכוןאותומסכנים(ודימויים),אירועיםשללוגירצף

כאלה,סביריםפרויקטים"תועבת"מפני-לנצמדשלמכיוונובמיוחד-התקיפות

אותם.לבטלהאמנותשלהמיוחדתתכונתהמפניובעיקר

לאמנותבכללראויאם-היאהמאזנייםכףעלכאןהמונחתהאתיתהשאלה ,ואכן

לספקהנרטיבשלביכולתובהתחשבכזה.הקשרבתוךכלשהימשמעותולהפיקלנסות

העדותחייבתלאכלוםלתפיסה,ניתןשאינומהכלשלומחיקהשינויבאמצעותנחמה,

ובניגודהאמנות,שלהדלקתיהמלבה,הפוטנציאלאתלחקורמטרתהאם-הקולנועית

עצמהלזהותחייבתהיאאיןהאם-שלההמפייסתהפונקציהאתהמדגישותלתיאוריות

תחייתשלמטאפורותאותןאולםמשמעות?חסרותצורותלהפיק(נואש)כניסיוןדווקא

להיכנעמסרבותהקולנוע",של"ההיסטוריותשלפיסוקכסימניהמשמשותהמתים,

שלסרטובסוףהיתומיםמותאתלדוגמהלקחתאםהמשמעות.שלהמפתהלנחמתה

וסטריליזציה,אסתטיזציהשלתהליךהעוברמוות ,) 1990 ("קורצ'ק"ויידה,אנדז'יי

הממשיאתחובשהמוות,לגזאימאז'יסטיתחליףהמשמשהלבן,השמימיהאורכאשר

שהגדירמהאתלהדגיםיכולותכאלהמטאפורות-הריאיקוניתבתחבושתנסבלהבלתי

מתרגלתרקלאכזאתתרבות 18גאולה",שלכ"תרבותברסניליאוהצרפתיהתיאורטיקן

בעבודתמחבלתגםאלאלהרואיזם,קדושיםממותלגבורה,משואההמעבראתומחישה

וכפרה.גאולהשלערכיםלקדםשלההאמנותמןמצפההיאמזו,יתרההאמיתית.האבל

לנוהמוצעיםהאחריםמהאימאז'יםרביםבאמצעותומתחזקתהעולההציפייהבדיוקזו

לגאולהסמכותאתהאמנותעללהאצילמפתהדחףלאותומתנגדתאניב"היסטוריות".

נדמהבהשלמתה.אףאלאהאבל,בעבודתלסייעהיכולתבאמצעותרקלאולכפר,

"אימאז'קולנועית:מתיםתחייתבאותהגודארשלהדיוןאתמדגישזהדחףכאילו

שהאימאז'ברגעדקהושלמה,האבלשעבודתלאחדדקלהתקייםיכולמתאחשל

19כאב.שלמאז'איעודאיננושלו
זהמאז'איבהפיכתמסתכנתאינהכזאתטענההאם 11

מכדינוראהעייפותמייצרותהמדיהבושבעידןודאיוהעדות?הזיכרוןכנושאלמיותר

 20מת,"אדםשדואיםכיווןחזקאינוש"אימאז'גודאד,שמציעכפימאוד,ייתכןלחמול,

רצחני,אס·אסכלבמעליולהדוףהמנסה"מוזלמן"מצולםובוסרטיוכלכיצדאולם
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ונוארז'אןשלהמשחק"מ"חוקיהרוקדיםהשלדיםספקטקלתוךאלייחתךאםאפילו

כיצד ,גרמניפורנוסרטשלהבשריהעירוםעםיחדעריכה,שלמגונהבאקט),או 1939 (

שללצמצום,ניתןבלתיממשי,אימאז'מלבדאחרמשהולהפיקסרטאותובכלליוכל

לגאולעליו,להתאבלקוראשעדייןהממשיזההאיןלשאתם?אי·אפשראשרייסורים

לתחייה?להקימואותו'

הנפקדהםרטוגלגלהנעדרהממשי

עלויכוחסביבמעניין,אבלמוזרבאופןסבב,הבמאיםשניביןהוגשםשלאהמפגש

ז'אן·הצרפתיהמסאיבפיבצדק,כונה,אשרקצר,סרטפרגמנטשלאי·קיומו)(אוקיומו

"שואה",שללאקרניםהעלייהשנת , 1985מאז 21הארור".הסרט"גלגלולפורז'אק

כלולתעדלהקליטהנאציםשלשיגעונםאתשהדגישתוךטענותיו,עלגודארחזר

תאבתוךהנאציםבידיכביכולצולםאשרהיפותטיגלםחומראותולפיהןופרט,פרט

הנראהככלאךלהתקיים,חייבההשמדה,תהליךשללב·ליבואתלתעדכדיגזים,

משתנה"היהמשהונחשף,שאילו"משוםכלשהו'במקוםעלום,בארכיוןקבורהוא

במפורשמנסחתזודאגהאכן, 22פעם),אףמפרטאינוגודאר _משתנההיהבדיוק(מה

מניחכשהואתמונה,עיבודשלדיגיטליותטכנולוגיותלגביגודארשלמתובנותיוכמה

באמצעותולחללםמהמחנות,באימאז'יםבאמצעותןלהתעלללה·פןשליכולתואת

 23הוכחה."יהווהלאלעולםכבר"האימאז'ריטושם:

ההופכתהוכחה","לוגיקתלאותהרדיקליתהתנגדותחינהלנצמדשלהמוצאנקודת

בובעידןביותרלמפוקפקתבעצמההופכתובוודאיפטישיסטי'לאובייקטמאז'האיאת

כעדחזותית,כך~יההדימוישלמעמדותחתחותרותייצוגשלחדשניותטכנולוגיות

עקרוניכמהעדהבמאילנומוכיחארכיון/אמת,היחסיםאתמחדשבנסחו 24מהימן,

מזהיותררבמשקללולייחסניתןלבטחאשר-הארורהחסר,הסרטגלגלענייןהוא

פעילגזיםתאשצילומיכךעלשהתעקשכיווןגרידא.היסטוריתבינייםהערתשל

ולפיהנכון,לאשהתפרשההתבטאותו,עלבאכזריותלנצמדהותקףאפשריים,אינם

 25לאלתך,משמידם_היהאימאז'יםאותםנמצאואילו

ביותרהטעוניםהאתייםהמפגשיםאחדאתיצרזובסצינההדיוןעצםזאת,ובכל

מגבלותיובאמצעותומאותגרמוקסםהקולנוע,אשרמפגש-הקולנועיתבהיסטוריה

הסרטגלגלשלהפיזיתהעדרותומתוךובדיוקמחדש.לעצבוחזרומחקעיצבשלו,

תאשמתוךהמראותבאודוקומנטרית, "ה:~ר"אותהשלחסרונהמתוךבמחלוקת,השנוי

כפייתיבאופןמבויםהיהבהםבמקומותהקולנוע,אתלרדוף-ההצצהחורדרךהגזים,

מו~~ה.כהעדרלנצמדאצלאוגואלת,כנוכחותגודאר'אצלאם-
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• 1 

ו

 .) 1993 (שיבדלו"מ"רשימתהראשוןזהלנומוכרהללו,הטראומתייםהקיטוביםמבין

מתגלהשלמעשהמהתוךאלההצצה,חורגדרךספילברשל ) zoom in (הזום·איןתנועת

.היאפתאומיבאורחלנו'המתגלההחבוישלהקסםכוחאתמנצלתלא,ותומקלחתכחרד

ממוסגרתכשהיאויזואלי,באופןהטראומהאתלנכסהתשוקה-סקופופיליהמעוררת

דווקאלרוקןדרכיםחיפשואחריםקולנועניםמקום,מכלהמתכת.מעגלבתוךומוכלת

ן" ?:7 ~"בכמובסרטו.ספילברגשעוררעונג,מבטיחמפתה,קסםמאותודימוייהםאת

) 2002 , Amen ( ב·אוקוסטה·גוורה,קונסטנטיןשלבמחלוקתהשנויZyklon Portrait 

לרמוזכדיויותרלחשוףמנתעלפחותבדימוי,המשתמש ) 1999 (שדגאליידהשל

ווייצ'ווי,'ץלשקשל ,) Komblumenblau , 1988 (ב"ק;רננל~מננלאו"גבולותיו.על
: : :• : : T 

עריכהכאןרפלקסיבי:באופןהשואהשלראשונית""סצינהאותהעםהמפגשמוצג

נחשףכשהואטלטלה,שלבמצבהצופהאתמעמידהשלונגדיבשוטהנחתךשוטשל

בקולהבולסצעיר,אס·אסקציןשללשוטהאיבריםמעוותיהגוססיםלצילוםלסירוגין

והתקיףהזחוחמבטוהופךבומצמרררגעזהושלרגליו.בגופותומביטשלוהתפוחאת

הישירהקולנועיהייצוגבאמצעות-צופיםאנובוהדברשלנו.מבטנולהיותהנאצישל

קרובלמשהועדיםאנובמקומוספילברגי.מקלחתחדראיננו-זוסצינהשלהיחיד

החשוף ] ... [המעונהה"גוףהייסורים"."מיזאנסצינתשלהטראומטיתלחזרתהיותר

ב'עידןלהורגפומביותהוצאותעלבמחקרופרקוכותב-כספקטקל"לנומוצע ] ... [

ששוכןמהאימה,מסרטייותרלנוהמוכרבסיקוונסצופיםשאנובשעה 26הקלאסי',

פניםאלפניםאותנוהמעמתהמציץ,אלאהאימתני,האחראינולמסךשמחוץבמרחב

ומוצעיםחפויים,שלבגבולותיולפנינוהמוכליםהזוועתייםלפשעיםשותפותנועם

לחווייתלגמריחיצוניבאופןחפויים,מלבןבתוךהזוועהשלמסגורהכספקטקל.לנו

המציצנות,של-פורנוגרפיאפילו-הסדיסטילמבנהלבלשיםלנוקוראהקורבן,

עצמיאניבעודעיני,לנגדסובל"האחרולפור:זאתשניסחכפיגורמת;שהיאולבושה

 27פגיע,"בלתינותר

סיבהלספקיכולהולהתקייםלהמשיךכאלהדיוניםשלשהתעקשותםייתכן

הואיותרמציקלמימוש.אפשריבלתיגודאר'בעבורנותר'זהשפרויקטלכךנוספת

סיפורו"אתלדוגמה,(המתאר,התלייןשללפרספקטיבהעצמוהמגבילשסרטהסיכון

לעבודתושבזאתובכלשיער,'גרםמאותחמשזהב,שיני'ארבעשהדפיסהקלדןשל

ספקאיןהרי 28סמלית,אלימותלרסןמאשריותרלעשותיצליחלאהמחרת"),ביום

ואםגודאר.שלההיפותטיבפרויקטאימאז'בכלייחרתוההצצהחורדרךשהמראות

והאימתניתהפשוטהמהמיזנסצינהזהפרויקטייבדלאופןבאיזההדבר'יהיהכךאכן

חסר?סרטגלגלבאותו

שפעולתואינטר·סובייקטיבי,סקופימרחבליצורהאפשרותמונחתהמאזנייםכףעל
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הנאצי.המציץשללמבטוהחשוףהסובל,הגוףשלעמדתובסיכוםרקמתמציתאינה

במכוון,לאמגדירות,שהןהוא,גודארשלבטענותיויותרוהמציקיותרהדחוףהדבר

בלילראותהקולנועצופהשלוליכולתוהמצלמהלפתח(אלגוריההצצהחוראותו

שאחריהקולנועילייצוגפרדיגמטיאתיאמצעיהאוריסטית,עדשהכמעיןלהיראות)

נכשלהקולנועלפיה ,גודארשלטענתוזובנקודההשואה).של-גם(כמוהשואה

(לדוגמה,ב"היסטוריות"אפילוסתירהלידיהבאהטענההמחנות,עלעדותלמסור

למעשה,פחות.לאליפטיתהופכתסטיוונס),ג'ורג'שלהגלםבחומרשימושמתוך

יסכים(ופההגזיםתאיעלעדותלמסורהקולנועשלכישלונוהואאותושמדאיגמה

הפכה ,גודאראצלרקלא ,כישלוןאותובהשפעתהנוצרתהחרדהרמתלנצמן).עמו

תערוכתסביבהצרפתיתבתקשורתשהתחוללסוערדיוןשלבמהלכובמיוחדלניכרת

 ,) Memoire des Camps (מהמחנות""זיכרונותבמחלוקת,והשנויההגדולההצילום

לגודאר,לנצמדביןסתוםמבויבאותועצמואתשהציבדיון ,-2001בבפריזשנערכה

היוםסדראתשטחדידי·הוברמןז'ורז'האמנותוהיסטוריוןהפילוסוףבהבנתו.וסייע

הגודארית,בנוסחהשימושתוךלקבוע,והתעקשמתחילה,חרדהעמוס ,שלוהפולמוסי

טענותיולפיהממשי".שלכבודואת"הצילובתערוכהשהוצגוהתצלומיםמןארבעהכי

המחנות,משחרורהארכיונייםהחומריםשלהעצוםלשפעובניגודלמדי,המפתיעות

לנראית":השואהאת"הפכוהגיהינום"ממלתעותשניצלוצלולוידפיסות"ארבעאותן

 29ההצצה,חורדרךהונצחההשמדהמכונתשלליבה

שלתכופות,לעתיםהמוצגיםתצלומים,אותםתמוהות.טענותאלורבהבמידה

חפירהבתוךגופותשלערמהשרפתשלאוהיערות,דרךהצועדותעירומותנשים

(על . 1944באוגוסטהזונדרקומנדואנשיבידיבאושוויץבחשאיצולמולשמים,פעורה

מעמדםוסביבם.והקרמטוריומיםהגזיםתאיבתוךלעבודנכפההזונדרקומנדויהודי

בהוצאהמוותעליהםגזר-מבפניםהזוועותאתשראואלה-ראייהכעדיהמיוחד

הואדידי·הוברמןבשבילכאןהמכריעהענייןמכן.)לאחרחודשיםמספרלהורג

מדגישהואבבירקנאו; Vקרמטוריוםמבנהמתוךנעשותצלומיםשאותםהאפשרות

מסוימות,הנחותלפיאשר ,חלוןעלהמרמזתכהה,מסגרתשלחשיבותהאתבמיוחד

החסר,הסרטגלגללענייןדידי·הוברמןשלשהיענותואףהגזים.מתאיבאחדנמצא

מסיקהואגודארשלבמקרה-אתיעיקרוןשלמכוחומ~~עתלנצמד,שללזוהזהה

מוסרי:לציוויהאימאז'אתוקושר-הפוכהמסקנה

שלודמותוצלמואתאלא ], ..ןהחייםאתרקלאהיהבאושוויץלהשמידה·אס·אסשרצהמה

צלםלשמרהבאכאקטההתנגדותאקטעצמומזהה-כזהבהקשרשלו.הדימויאתועמוהאדם,

 30הכל,למרותזה,אימאז'זה,
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המושך ,רירי·הוברמןשלספרובכותרתגםהחוזר ,ומכווןעקשןהכל""למרותאותוזהו

נגרוומתריס ,) crisis of figurability (לדימוישניתןמהלמשברליבנותשומתאת

בו·זמנית.

וכיסוייםמגנים

להעדרה"תרופה"אחרבחיפושפחותלעסוקהאמנותעלכילנצמדטעןומתמירמאז

להראות,לראות,שהניסיוןמשוםזאת,הערר.אותושלבחקירתומכךויותרהאימאז',

אותושיהפוךבכךעצמו,באימאז'השימושאתלסכןעלולהשואה,את"להדגים"

אותושלמילויורלז,שהבחיןוכפיעליו.הנאציתהמתקפהעצםאתהמסתירלכיסוי

יתר 31מהממשי,לבריחהכאמתלהלפעוליתרבקלות_יכולגואלתבנוכחותהערר

ארבעהאותם-הגוראריתלרטוריקהאורירי·הוברמןשללטענותיוובניגוד-כןעל

בתאיההשמדהאתהשואה,שלהראשונית""הסצינהאתמציגיםאינםתצלומים

והבולדוזריםההמונייםהקבריםשלארכיוןדימויימאותםיותרהחושףבאופןהגזים,

שלהאיקונוגרפיהאתשכוננומטונימייםאימאז'ים(אותםבבלזןהגופותאתהדוחקים

הנקורהזוהילנצמד,בשביל ,) 1955וערפל","לילהרנהאלןשלסרטומאזהעם,רצח

לתתהדימוייוכללאנאצי,סרטגלגלאותושלבהעדרולכזב;הופכתהפיגורציהבה

רמותעלמדיוןיותרעמוקההבעיהאבל .הממשיעלושטחיעלובוחשבוןמדיןיותר

הדבר ,חזותיבמדיוםלנצמדשלבבחירתובהתחשבאתית.בעיהזוהימהימנות:של

שנוצרהיצירהב"שואה",עשהאותןהמסרבות-לחזותיהבחירותמכליותרשבלט

דימויכלהעררהואגוראר,פיעלהנאציהסרטגלגלשלקיומולרעיוןכסירובבדיוק

רנהאלןשלבחירתוהיאל"שואה",הקורמתמעניינת,(דוגמהאלימותשלאיקוני

אהובתי"ב"הירושימההאטומיתהפטרייהענןשלהאיקוניהדימויאתכליללהרחיק

ריראס).מרגריטמאתהתסריטאתלמעשהפתחזהשדימויהעובדהלמרות ,] 1959 [

באופןמתקיימתהשואהכימאמיןלנצמדגוראר,שלהארכיונייםמהפרגמנטיםרחוק

סירובשאותורקלאהארכיונים"),כלנגר'שואה'את("עשיתילארכיוןמחוץמוחלט

מספרבירילוהמובטחהחזותיהעונגאת"שואה"שלמהצופהשוללהארכיון)(לחומרי

מחייבלאימאז'יסטי"שואה"שלשהסירובאלאקולנועיים,זוועהייצוגישלכל·כךרב

אתלחקור-אמתערילשמשהאימאז'יםשלביכולתםספקהטלתבאמצעות-אותנו

שלתהוםתוךאלחזותימדיוםכלהדוחףמאורעשלבהקשרוהדימוישלהאתימעמדו

משבר.

לספקטקלהאלימותהפכהאחר.במובןהנעדרהממשיעלהחסרהסרטגלגלמכסהלכן

ועצםמשלו),צילוםמעברתחיתהריכוזמחנהלכלכאילו(רומההנאציםשלהפרטי
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שנבנתהבשכחה,הרטרואקטיבית,העצמיתבמחיקהמתגלמתהפרויקטשלמהותו

 politique nazieשמכונהמההזוועה:שלייחודיותהחיתהזו 32התהוותן,מרגעלתוכו

du cache -ההיסטוריהשלבנרטיביםלשלוטניסתה-הנאציתההסוואהמדיניות

היהודיםהיוולכך(דוגמהשלהלאלימותהזכרכלהשמדתבאמצעותהזיכרוןושל

לגביפלמןשושנהשלהמפורסמותתובנותיה 33 ., ..ההסוואה"קןמנדו 11כלשמששאולצו

זו:שלילהשלההשלכותעלמצביעותהעדותמושג

השואה ] ... [במהותםנראיםלבלתיהיהודיםאתלהפוךהיאהנאציתהמזימהשלמהותה

עדות.ללאאירועשלהדעתעלמתקבלתובלתיתקדיםחסרתהיסטוריתכתופעהמתרחשת

לו,העדיםאתכמשמעו,פשוטולמחוק,מזימהמתוךהמתקייםאירועזהוהיסטוריתמבחינה

תפיסה,שלריסוקבתוךמתקייםפילוסופיתמבחינהאשדבאירועמדוברמכ,דיותרואולם

תחינה(אומפלטלמציאתאפשרותכלהמשמידאירוע ] ... [ככזוהדאייהעדותשלשיסוע

 34 ] ... [הוויזואליבאימותלמפלט)

שלמשבררקלאהשואהיוצרתעקבות,כלשלובהשמדהשלההראייהעדיבשחיטת

למאורעעצמהאתהופכתפלמן)שלדבריהעלפרפראזהלעשות(אםגםאלא-עדות

דימוי.כלמשולל

המחנותשל//המציאותכינאנסיז'אן·לוקהפילוסוףטועןממנוהמקוםבדיוקזה

האפשרותשלבשחיקתהאועצמו,הייצוגשלבשחיקתוובראשונהבראשתימצא

 3511בכלל.לייצוג

הוא:נהפוךאושוויץ.שאחריהאמנותאתלדומםאדורבןשלבתביעתותמיכהזואין

הואלהראותזאתבכלבוחרש,,שואה//מה-גודארשלהמשיחייםלאימאז'יםבניגוד

שלמשימתואתמחדשמגדיראחרים,לצדלנצמד,בוהמובןבדיוקזהוהנעדר.האימאז'

להראות.מאשריותרמסוגלאימאז/וההתגלות:הייצוגמכבליאותומשחררהאימאז',

האימאז'יסטי,מהמסלולנמחקתזוראשונית//ש,,סצינהבעתשממשכיווןלהפך,וגם

שלמעדויותיהםורגערגעכללרדוףושבההצצה,חורלאותומבעדחודרתהיא

 .הנעדרכנושאומזחההסרטאותוחזונדרקומנדו'
הקטסטרופה,של(אי·>ייצוגהעלהאוסרהאתיהצואתלצמצםעודאי·אפשרגםכאן

מאודקרובותלעתיםמזוהיםאלהשוניםצוויםשניפיגורציה.כלעלהאוסרהדתילצו

האסור////הדימויבספרובצדק).שלאזו,שגיאהללנצמןהצמיד(גודאראחדכציווי

משברים 11שלכהיסטוריההאמנותתולדותאתמחדשלקרואבסבסדןאלןמציע ) 1994 (

ונצרות)יהדות(אסלאם,הרביםהניסיונותמתוךשהתהוורוחניים,איקונוקלסטיים//

בסבסדן,בשביל 36נראה,הבלתיהשמימישלנראהדימויליצור _הסירובמתוך_או

אמנותלהגדירהמבקשלייצוגהרדיקליבסירובלשיאןמגיעותההיסטוריותשתי
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אחדמלוויהשללבן"עללבןב"דיבועכמובן,מיצוי,לידיהבאה(אמנותמופשטת

ורקהאלוהית,אי·נראותואתאלאדבר,מגלהשאינוהמסתתר,האלמולאחדעל

אי·בובמקוםראויים,ללאכאלהאיקונוקלסטייםדחפיםהופכתהשואהאולםאותה).

עצמו.האירועשלהעצמיתהימחקותובאמצעותמוכפלתהייצוגנושאשלבראותו

גודארשלב"היסטוריות"המאומץ-ה"איקונופילי"היוםסדראתגםהופךכזהאירוע

חד·משמעיתבצורהניכרזהיוםסדרכינדמה 37בו,לתמוךעודשאי·אפשרלכזה _

בעודאולםהתגלות.לחוללהעריכהשלשבכוחהכךעלהבמאישלהתעקשותובעצם

ישושל(קבלתוהבןבבשרהאלוהיבהתגלמותמאמונהנובעתהאיקונופיליתהתזה

הרינוכחות,שלהופעהעלמבוססתולפיכךנראה),הלאהאלשלהנראהכדימךי;

של"שיקומה"אתמסכניםהשואהשלההיסטוריתהטראומהשלאיקונייםדימויים

אליזבתשטוענתכפי(נראית).קיימתמשמעותתוךאלנראית)(והלאהנעדרתהליבה

הגזים],נתאהזאתלסצינהעדיםאותנו"להפוךדידי·הוברמן:עלבביקורתהפגנו

אתלמלא-משמעעד.ללאמאורעשחיתהאושוויץ,שלהמציאותאתלעוותפירושו

 38השתיקה,"

סיפורוביןמקבילהואיותר:עודחתרניבאופןהזההסיכוןאתמנסחז'יז'קסלבוי

שלוברב·מכרמפורטתהמאודשעדותו Iוילקומירסקיבנימיןשללשמצההידוע

המתנסיםהחייליםשלסיפוריהםלביןכתרמית,יותרמאוחרהתגלתה"פרגמנטים"

הסבלנגרםהמקריםבשניימינו.בנותמזדהמות"ה"בלתיהלוחמהבטכנולוגיות

לגבימוכיחפרויד,שלחומריואתהמעבדוז'יז'ק,הכוזב,הזיכרוןמסינדרוםכתוצאה

הסובייקטעללגונןמנתעלפנטזיותהמחוללהטבעי,התהליךכיצדהדוגמאותשתי

קורא ) 1997 (יפים""החייםבנינירובוטושלסרטואתמתהפך.-הטראומהמזיכרון

מעידהואהמחנהכילוומספרבנועלמגןגווידו(בונעיםסימבולי"כ"סיפורז'יז'ק

בדיוניכמגןהסרטשלחוזרתקריאהמזמיןהסיפורופרסים).מנצחיםחוקים,עםגן

החייליםושלוילקומירסקישלסיפוריהםאתמוצאים-אנוצופיועללגונןכדישתוכנן

לחוויהזוכיםאנו Iהממשישלכרות·טראומהסיפורבמקום Iכאן •יותרהרבהמטרידים

ובשבילבמחנות,כילדהחייםוילקומירסקי(בשבילהאולטימטיביתהטראומטית

עצמועלמגןמהםאחד.כלכמגןהמדומה-הקרב)זוועותעםפניםאלפנים-החיילים

במחנותהיהלאוילקומירסקינחוותה:לאשמעולםטראומהבאמצעותטראומהמפני

עלמזעריתכנקודהלזיהויומעברהאויבאתפעםאףפגשולאוהחייליםפעם,אף

אחדלגבימכרעתתובנהמציעהמגונןהסיפורשלהזההפתולוגיההיפוךהרדאר.מסך

"הדימוייםשבהם:נוחיםהלאאחדגםזהובהקשרבפסיכואנליזה,המרכזייםהשיעורים

הוא"נהפוךז'יז'ק,טועןהממשי,"אלגישהמייצריםאינםמוחלטתקטסטרופהשל

 39הממשי,"מפניהמגונןכסוכךמתפקדים_הם
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חתרניבמסווההפעםהגואלת,האסתטיקהשלהמפתהכוחהאתפוגשיםאנושוב

יכוליםשאיננועדגראפיים,מאוד,מפורשיםויזואלייםחומריםשליותרוערמומי

בעקבותמחדש,מנוסח-ז'יז'קשלטיעונוהמנחם.תפקודםנוכחעיווריםלהפוךאלא

בהקשרואמתאימאז'שלהזיהוימפניאזהרהכסימןמתגלם-הנאציתההסתרהמורשת

יותר"שלם"באופןטראומטיתמציאותחושפיםשאנוככלכזאת:קיצוניתטראומהשל

כביכול,המכפרת,לכזוגם-ולכןיותרלשלמהסביבהיוצריםשאנוהבריחהופכתכך

לידעזמננובתהתרבותשלחמדנותהעלתיגרהקוראתאזהרהזוהימציאות.אותהעל

ואףדידי·הוברמן'שלבפולמוסוזוחמדנותמאתרויצמדמאז',האיבאמצעות(ולנחמה)

ז'יז'ק:שלטיעונואתמקצין

האימהמפניהעלינומגןאימאז',שהואמפניאימאז',כלהאימה;עלמכסהאימהשלאימאז'כל

מראהשהואממהאותנומסיטהאימאז'עליו;מכסהגםהואמשהו,מגלהשהואמירה]באותה ... [

 40טבעם,כזהוזה,אתזהמעליהםדוחיםואימאז'יםאימה ] ...לנון

אפשרות,בגדררקז'יז'קאצלשנחשבמהל'כיסוי',מ'מגן'גולשתשהמטאפורהוכפי

בצמצוםמסתכניםהמכליליםשמושגיופיעלאףאונטולוגי.לנתוןויצמדאצלהופך

המחשהלכלהמסרבהממשימולמאז'האישלהמשככתביכולתושלוהפקפוקיתר'

כסוג Memoire des campsהתערוכהשלהמסחריתהצלחתהנימוקמולמרפהאינו

מוסגרהבושהאלימותמאורעעללהתאבליותרהרבה(קלמרפאנפשיפורקןשל

תצלומים).תוךאלוהוכלה

עירוםהרבים,ולכיסוייםלמגניםמבעדהאירועשלהשבתוכימסבירלנצמן

לכן, 41הריק,"מלבדנותרלאדברהעקבות:היעלמות"חיתהזוהשבהדימוי,מכל

 42היעלמותו,"מציאותהיאהג'נוסיידשלהמצולמת"מציאותוראנסייר,שמאשרכפי

יותררחבהנטישהמסמנתגודארשלהארור""הגלגלאתלנצמדשלדחייתוזה,במובן

הואכךלנצמד,מציעיותר,ריאליסטישהייצוגככלייצוג;שלמנחםמרחבאותושל

בוהמקום(זהוייצוגכלהדוחהממשי- irrepresentableבמושגשאתביתרבוגד

ב"סוביבור",האווזיםבדימויישימושועללנצמדשלהמצפוןנקיפותלדוגמה,נוצרות,

להכריעו.ומאיימותלרבד,יהודהשלבקולומתחרותבפסקולהמחרישותשצווחותיהם

צרחותיהםאתבקולםשיטביעומנתעלבמחנותאווזיםהחזיקושהנאציםהעובדה

הסיקוונסהפיכתמפניחרדתואתלבטאכלנצמדדוחקת-הגזיםבתאיהגוועיםשל

(ויומרה)יכולתכלבה_איןהייצוגמןזוהתרחקות 43למגונה"),ולכןל"אילוסטרטיבי,

נקטעת-ל"שואה"מוחלטובניגודב"סוביבור",אפילורבים,במובניםלגאול.

למיתוסיותרהקרובההתגלמותהנרטיבית,התגלמותולעברהממשישלהתקדמותו

מסמךנרטיבית:והתענגותך;~י~ת ryמתח,שלמושגיםומעוררתלטרגדיה,מאשר
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עלמופיעלמחנה,המגיעותלמוות,הנידוניםשיירותעלהמידענתוניאתהמפרט

לאאשראלהשלבהעדרם·נוכחותםהטמונההזוועהמתמשך.ברצףונגללהמסך

מתחסלהסרטשלגואלתנעילהמפניהאיוםלדבר.שלחיוכואתמוחקתמזלםהתמזל

 44האחרונים,ברגעים

הכנעתאלאאיקונופוביה,אינהלאיקונופיליההנגדתרופתכן,אםלנצמד,בשביל

העדותבאמצעותהמיוצג,הממשיבאמצעותאיקונייםמדימוייםהמופקהקתרזיס

לעשותרצהתמידכיטעןשגודארהתקציב"עתירל"ספקטקלישירבניגודפה.שבעל

באמצעותטראומטיהעדרשל"נוכחותו"אתלהעבירלנצמדמנסההמחנות,אודותעל

זמניותנוכחויותמפיקותכאלהפיקציות 45הממשי",של"בידיונותמכנהשהואמה

למשלזונוכחות).שלכהדפסיםהעריכהדימוייאתגודארשלמתפיסתומאוד(בשונה

התמוטטנומנה,אברהם ,שגיבורובעתלצלםלהפסיקלנצמדסירבשמכוחההתפיסה

העדות,נרטיבשללקריסתוהבמאישלהתקיפותשאלותיוגרמוההואברגעב"שואה".

מרחק,כלשמוטטהכזובאלימותלתחייהקם"העברבוהרגעלנצמד,שלבמילותיואו

המעקפיםדרךועולהצףהממשיבעודהמזכרת,"שלהגמורהיפוכהטהור,הווהויצרה

לאפשרליכולתםמעברלנצמד,שלהסיפורים 46ונגדם,המיזנסצינהשלהבדיוניים

(ובשונהלאנאמנזיהאמצעילומשמשותב"היסטוריות",זוכמוהכרחיתאמנזיה

המובילותהאווזים,שלהמחרידותקריאותיהםאוומספרה,מספרייםזוגכמוממזכרות),

הגזים.תאשלספואל ,לאחורהעדאת

עודףמולהעדר

מוכיחשהואהמגננהלנצמד,שלגישתואתגודארמבטלבווהשטחיהמטרידהאופן

ויצמדאתמניעיםהאימאז'ים,שלהגואללכוחםביחסגםכמוארור,גלגללאותוביחס

גודאר".שלהקדוש"האימאז'כנסייתשלהמנודה""הגולה,בתורלנצמדאתלהציב

שלבמילותיושיצר,לספילברג,בניגודבאימאז"',מאמיןשגודאר"משוםמדוע?

אף 47זה·שאינו·מאמין","הכופר,עצמולנצמדנשאראילוסטרטיבית","שואהלנצמד,

מסתכנתשהיאבמובןאותנו,מגבילההיאלמדי,בהירהויצמדשלהדתיתשהאנלוגיה

איןשראינו,כפי"אימאז'/לא·אימאז"'.שלהפשטניהבינארילצמדהדיוןבצמצום

קולנועידימויבמיוחדקולנועי,דימויאם-הסוגיהלגביחלוקיםהבמאיםששניספק

אתלהפיקהיכולתבעלהפחות,לכלאואתי:אפקטבעללהיותיכולסבל,שלישיר

גודאר,שלאמונתולסרב.ולהחליטלשפוטכדיהחיוניתהספקטטוריתהאוטונומיה

השלילהאתלהוותיכולוכךהיקסמות,שלכמכניזםלתפקדחייבאינוהאימאז'לפיה

זוהיאבעצמההעריכהעבודתרקלפיההבמאישלתפיסתועלמבוססת ,נושאושל
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עצםעל·ידימוכפלתודחייתוזו,אמונהדוחהלנצמדהגדול.האימאז'אתהמכוננת

הופכתהקולנועשלשמשימתוכך-עצמוהנאצימהפרויקטחלקשחיתההמחיקה

העלמה.אותהשלגילויהלהיותלמעשה

שלסירובויסודי.באופןלזוזומנוגדותצפייהחוויותמציעותהיצירותשתי

עדהנדחקממאיר,לשפעגודאראצלשהופךמהכנגדעצמומציב("להראות")לנצמד

הלא·יתוארשלפיגורותשתי"עודף":כנגד"העדר"עצמה.המשמעותשלגבולותיה

ב"היסטוריות",גודאראימץאותוהמוסרכיספקאיןהמחנות.חווייתאתהמב:וקשרות

סרטמפניאזהרהכסימןגםמובןלהיותיכולרדיקליות,:;כללה iJוהטרוגניותשלמוסר

כההפכהלאימאז'יסטיסרבנותוושעצםטקסיות,כההפכושהקרנותיו"שואה",כמו

קולנועיתגישהכלשלהלגיטימיותאתשאלהבסימןמעמידשהואעד"מקודשת",

תפיסתוביןהעצוםהמרחקאתלצמצםאי·אפשראםאולם 48המחנות,לייצוגאחרת

לבין-אימאז'יסטיתכהתנגשות-יותרנכוןאוכקולאז',העריכהאתגודארשל

שלוההדרגתי(הקרשנדוהאנאמנזיהעוויתותשלהעוותיערכןאתלנצמדשלחקירתו

במקוםממש,נחווהאלאמוצגאינושהטרורהיכןטהורה,אנאמנזיהשלרגעיםלקראת

אתהתפיסותשתישלשביקורותיהםהרילראייה),קודמתהחוויהשלהאינטנסיביותבו

שווה.בעוצמהניחנותהקולנועיהייצוג

שנימוצאיםהראוי,למקומומ~שב'בלתי·ניתן·לייצוג'המושגבובמקוםבדיוקוכאן,

ספילברגשלחוצפתואתמבקריםהםבוהזההבאופןרקלאמגע,שלנקודההבמאים

תועבתשלשיטתיתלחקירהיותרהנרחבתבדרישתםבעיקראלאהנושא,אתל~סחר

הייצוג.שלהדומיננטיותצורותיו

בדיוןחדשיםחייםמפיחהזו,מורשתבתוךמחדששהוצבהמרגעהתנגדות,אותה

ז'אקשלבביקורתווגידיםעורקרםזהדיוןכספקטקל.הסבלייצוגשלהאתיקהסביב

עצומההשפעהלהשחיתה(יצירהפ;נטק;ךב;ג'יליושל ) 1960 ("קאפו"הסרטעלויורט

יותר,מאוחרשנהשלושיםבמלה,מלהכמעטאותהשסיכמוביקורתודניי),גודארעל

וייצוגמציאותשלסימולטניותאותהכילהוסיף,אפשר 49שינדלך","רשימתמבקרי

אותה.מגדירואףהטראומטיתבחוויההמובנההזמניםפעראתמכרעתבצורהמחסלת

אתממנוומקלףהנפשיתמהשפעתוהטראומטיהאירועאתהמפרידזמן'פעראותו

דחייה- Nachtraglichkeitה·שליציבהלאהפרוידיאניהקונספטהפיגורטיביייצוגו

שביטולואפואהנמנעמןלאעדות.ולנשיאתלהיזכרותהראשוןהתנאיאתמהווה-

שלזיכרון'שלכאמצעימאז'האיאתול~נכרלאייםעלולהחיבספקטקלהזההפערשל

אבל.ושלעדות

עצמםמוצאיםהםכאןוגםזה,איוםנגדבמפורשנלחמיםלנצמדוהןגודארהן

מצווהממשימוותשלאלקטרוניתספקטקולריותבהםבזמניםמאוחדים.שוב
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הקולנועיבמדיוםהבמאיםשניבוחריםהאימאז',שלהאתילמעמדומחודשתהגדרה

המובניםאחדזהוספק,בליהעדות.ולעבודתההיזכרותלעבודתביותרהנכוןכמדיום

המדיהמשכיחה.הטלוויזיהכיהמפורסמת,הגודאריתהאמרהאתלהביןישבאמצעותם

שלסידרתיייצורלהפיקכדילספקטקל,הממשיאתהופכתבעריצותה,ימינו,בת

ההיסטורית.הטראומהשלאחר~תהמחיקתתוךשכחה,

מפלטלחפשמאיתנומונעגאולה,ברטוריקתהשימושולמרותלנצמד,כמוגודאר,

כאןכעודף.ב"היסטוריות"מתבטאההעדרמובן,קטסטרופה.שלויזואלייםבדימויים

האיקונוגרפיהתחתהחותרמשמעויות,שלנעילההמעכבהוויזואליהיתרעומסזהו

מגןכדיעדלצמצמוהבאיםהדחפיםעלהאימאז'מתגברובאמצעותוהשואה,של

ביחסוביקורתחקירהשלהמשותפתעמדתםמתוךהממשי.זוועתמפניכיסויאו

הואהעדר,לממשחזותימדיוםבשבילביותרהנכוןהאופןכישניהםמסכימיםלייצוג,

 .מעוררשההעדרלנוכחותהתשוקהדיכויבאמצעות
האימאז'יםאחדאתמלנצמדליטולבעיהכלחיתהלאכמותוולאחריםלספילברג

גווקווסקיהבריקנראהבוספונטנית,אנאמנזיהשלאימאז'שלו,ביותרהחזקים

הצווארחיתוךשלתנועהבאצבעוומשרטטשלולקטרמחוץנשעןהפנים,קמוט

 Atבחלקגודאר,אצלחוזראימאז'אותוכאשררקאולם"טרבלינקה".השלטמול

אזרקהאיקוני.מעמדומתגלה-קיצוניאטיהילוךשלבאפקט"היסטוריות",של

חייהוענקולגפ;ק;בסקיוגםהמוות,אחריחייםישלאימאז'יםכילדעתנוכחיםאנחנו

בפמיליאריותלנומזכירגודאר,בידימחדשמעוצבזה,אימאז'הארכיון.בתוךנצח

העתיד.שלבארכיוןהעברשללדימוייהפוךלעולםההווהשלדימויכישלוהמאיימת

שלהאנאמנזיכוחהנובעכמהעד-לנצמדשלטענותיולמרות-לנומזכירגםהוא

בזיכרוננוהמשחקיםקונקרטיים,ופדנטיםשהםאימאז'יםמאותםהארכיון,מן"שואה"

לעינינו.מסורביםאך

המתקן·האימאז'בתורוגודארלנצמדשלמיצירותיהםאחתכללהביןנוכלזהבמובן

עללהסכיםיוכלולאלעולםכבראלהשנייםכישנדמהואףהאחרות.שלומתוקן

ייפגשובוהצומתלהיותזומשימהדווקאתהפוךהדימוי,שלהאתיתאחריותוסוגיית

נשארתה"היסטוריות",שלהגואללוס 9\הלמרותהללו.המתחריםהפולמוסיםשני

המשכתבתאינסופית,תחייהשלמתמשך,תהליךשלבמצב"שואה",גםכמוזו,יצירה

באמצעותמואטתבתוכההאבלשעבודתיצירהבהתמדה;עצמהאתוסותרתעצמהאת

"צופההיצירותשתילעצמןתובעותשכאלה,בתורהמלנכוליה.שלהעיקשתחזרתה

בהיפתחותולהסתכןהנחמהעללוותרהמוכןזההמתנה',"'שלבמצבהנמצאקשוב

בהפיצם 50והחסך,העודףוהסתירה,הספקבידינסדקואשרטקסטיםשלהאחרותאל

אלאעליהם,להגןשישכילדיםעודלאצופיהםאתהבמאיםשנימלהקיםזו,דרישה
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בסופוייווכחלתביעה,להיענותיבחראשרצופהאותובמשבר.אתייםכסובייקטים

המוצלחיםניסיונותינומתאבלים,אנובעודכיהכואבת,בהכרהמהסרטיםאחדכלשל

במקרהחלקייםחסרים,יישארולכישלון,תמידיידונוהשואהאתלהציגביותר

לשם-המלנכולייםבשולייםחרותיםיהיוובינתייםראויים,בלתי-ולבסוףהטוב,

בראיונותיולחקורהחלגודאראשרהשולייםאלולמדי,מרשיםבאופןמחדש.בחינה

עודשכלהיות"שואה".עלשלוהדיןפסקלשינויסימניםהוכחתכדיתוךהאחרונים,

מפורסםויכוחאותונידון ,) Juste une image (דימוי""רקעודאינושלוהדימוי

אינוהאימאז'אשרשערורייתיהעדרלאותומרוששתצוואהמוחמץ,מפגשלהישאר

לגאול.מסוגל
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