
      פונטי מרלו הבוז של גודאר, התבנית של 

מחוץ למערה? הדימוי הקולנועי בין האסתטי בקורס:  רביב ארנה דבומוגש למרצה  מאת גב"ח | 

  לאתי

( שהקולנוע, Merleau-Pontyפונטי )-טוען מרלו  - the film and the new psychology -ב

 . זמנו בת ובפילוסופיה פסיכולוגיהב לביטוי הבאה התקופה רוח את ממחיש היטב  ,כמדיום

 Le( "הבוז" )Godard) גודאר לוק'אן ג של סרטו למול טענותו את לבחון ארצה זו בעבודה

Mépris 1963.) הרואהפונטי מעמת בין  הפסיכולוגיה הקלאסית, שנובעת מתוך אוטנולוגיה -מרלו 

פי  עלנפש. -גוף סטית של דואליובתפיסה ומיה קארטזיאנית מוצקה, נאת הסובייקט כאוטו

הפסיכולוגיה הקלאסית, הסובייקט תופס את הדברים שבעולם  דרך תודעתו, כחלון המשקיף אל 

את  רואה -(Gestalt psychology". בניגוד לכך, הפיסכולוגיה החדשה, קרי, גשטאלט )חוץ"

בחושים, כשבתוך כך  הנתפש העולם בתוךואינטגרלי הפרספציה האנושית כבעלת חלק פעיל 

 את לכך מצרףפונטי -מרלומטשטשים הגבולות שבין הגוף, העולם והסובייקטים האחרים. 

 נוסח  םהאקזיסטינליאת ו פנומנולוגיהה את ובעיקר -קרטזיאנית הפוסט -החדשה הפילוסופיה

 מאפייןפונטי  מרלולעולם. -הקלאסית שבין סובייקט בחלוקה.  שתי גישות אלו מורדות סארטר

הקולנוע, על פי מרלו פונטי הוא מדיום  אותן כ"פליאה תמידית על המצאות האדם בעולם". 

מושלם לייצוג האופן שבו פועלת הפרספציה, משום שהוא מציג מצבים בדומה לאופן שהם 

ס באופן פחות "מגורען" להתפ בתנאי מעבדה נוחים, המאפשרים למציאותאך נתפסים בחיים, 

 ואציג נכתבו שבו הסדר פי על אותן אעלה, טענותיו את להמחיש כדי יום. -מאשר בחיי היום

של גודאר, שנבחר לצורך כך משום שהוא לא רק מייצג את האופן שבו  סרטלמולם דוגמאות מה

להמחיש, אלא שאצל של ה"היות בעולם", דבר שכל סרט היה יכול הקולנוע תואם את מצבו 

 , אופן התפיסה ובמיוחד בהקשר הקולנועי, היא תמה עיקרית בסרטו "הבוז". גודאר

  

 ז'אן לוק גודאר( 1963 ) הבוז :קצרה הקדמה

השישי באוורך מלא, הוא  סרטו"הבוז", החדש הצרפתי. -מגדולי  יוצרי הגל הואלוק גודאר -ז'אן

  מאת אלברטו מוראביה. Ill disprezzo, 1954איטלקי משנת רומן  על  המבוססתדרמה 

 משתתפים: בריז'יט ברדו , ג'ק פאלאנס , מישל פיקולי , פריץ לאנג

 את נטשה שהאהבה מגליםשל מישל פיקולי( וקאמיל )ברג'יט ברדו(  בגילומו) פול: הסרט עלילת

התסריט  של סרט על  את  לתקן  וולגרי-ובמקביל, פול מוזמן על ידי במאי אמריקאי עשיר  .מעונם

 גרמני במאי"רק ש משום לתפקיד  נשכר אשר( עצמו בתפקיד) האודיסאה שהתחיל בו פריץ לאנג 

במהלך הסרט מצולם הסרט   טרויה"...  את גילה שגרמני לכל ועדי כי, הסרט את לעשות יכול

 המפיק"האודיסאה" ולאורכו משמיע גודאר את רעיונותיו הקלונועיים הנאמרים מפיו של לנג. 

בסרט את כל מה שגודאר מבקש  מייצגפרוקו )בגילומו של ג'ק פאלאנס(,  )ג'רי(  'רמיג,  האמריקאי

  דעיכתה של אמנות הקלונוע וכניעתה לחרושת האמנות. על , לבוז לו בתחום תעשית הסרטים

 

 השדה הויז'ואלי כחלק מגשטאלט  .1

 

ופסת את ת במצבה הטבעי אינה פונטי, בעקבות פסיכולוגית הגשטאלט, קובע שהפרספציה -מרלו

 את מחדש מארגנתה קופיגורציות התפיסה היא מערכת של אוטונומיות. העולם דרך יחידות 
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וממשמעת  ההומוגניות מכוננת,  הויזואלי השדה

 על פי  כשלם הגדול מסף חלקיואת הנראה 

קודמות לחישה ה ,מראש מוכנותסטרוקטורות 

פי גישה זו,  , ומכוננות אותן. עלהפרספציה שלנו

את השלם, ומבנים אותו  כל אנו קולטים קודם

 הארגון תהליךבהתאם לסטרוקטורות  מוכרות.  

זאת, ומתאים אותו לתבנית.  הנראה את משלים

"עיוורות", שאנו לא מודעים אליהן בעין ישנן נקודות אפילו ברמת הראייה הבסיסית ביותר: 

היחס בין חזית לרקע, למשל, הוא ארגון משום שהתמונה שבתפיסה התארגנה לתבנית השלמה. 

חולה המביט בדפוס חוזר על  אדם. ניתן לראות, אם זאת, שזה לא ארגון הכרחי. שכזה בסיסי

  1-ו 2 בפריימים בשלב מסויים עלולים להתחלף האוביקטים של החזית באלו של הרקע. וטאפט, 

נבלעים  כמו, "אובייקט חזית"שאמורים להיות  -לראות איך שלושת הגיבורים של הסרט אפשר

. מטשטשיםבין חזית לרקע  והגבולותלתוך הרקע 

לפעמים אנשים  לראות ניתן, אמנם, במציאות גם

רגנת כך שהא אמת פיסהתהשנבלעים ברקע, אבל 

 מעלימה את "רעשי" הרקע מבלי שנבחין בכך. 

 בין שלמריבה מסצינה חלק היא התמונה הבאה

, תוך דיבור מתהלך לפו. ביתם בסלון לפול קאמיל

ו רהיט, בחלל רי קיר אמדי פעם הוא מוסתר מאחו

שמעוצב באופן שמביך את תפיסת החלל של 

. שנוצרים במבוכיםהצופה, שלא מצליח להתמצא 

)אובייקט  דומם פסל מאחורי לגמרי כמעט מוסתר, חזית כאובייקט, שהוא לראות ניתן בתמונה

 .הפריים בחזית שמוצברקע מטיבו( 

והוא מטשטש את הגבולות בכל  בפתיח כבר נוצר ורקע חזית בין, יותרונתודי  חמור בלבול

( נאמר עצמו גודאר של)קולו  בקול לנו מוקראות שגם, הכותרות עם מתחיל הסרטרמות התפיסה: 

 מצלם קוטר ראול את רואים כך תוך. קוטר ראוללנו שאנו צופים בסרט "הבוז", שצולם על ידי 

ול להיות אלא בקולנוע. זמני, שלא יכ-חלל פרדוקס נוצר. לראות עומדים אנחנו שאותו, הסרט את

 תהליכי את כך ואחר, המוגמר המוצר את קודם לראות ניתן שבהם ,במציאות מצבים אין

. בסיכסוך מימטית... מנגד, מה שהעין רואה נראה כמו תבנית כשרה בתכלית של מציאות יצירתו

  נוצרת  –שבין תבניות המנסות להבנות ולארגן את המשמעות בין הנראה לבין מה שנאמר 
 

 
 לעצם קיומן של תבניות. לא ניתן להמשיך להניח, בתמימות, שהשדה הנראה הוא  רפלקסיה

נדרשים לבחור תבנית אחת מהשתיים: או שמה שאנחנו רואים, צילומים של סרט,  אנו. המציאות

 את מצלמים שכעת לנו המספרת, הקרדיטים קריאת שמייצרת שהתבנית אוהוא המציאות, 

  . "מציאות"ה היא  - בו לצפות כדי כרטיס עבור שילמנו כבר שלכאורה ,הסרטאותו

 1איור 

 2איור 



שאנו , למצער וודאות,  מתוךבסוגיה הזו, טים לוותר על ההכרעה יגם אם היינו מחל

ככל שראול קוטר מתקרב עם הדולי ישר שנגלה , תפיסה אובייקטסרט כב וצופים באולם נמצאים

מבעד למצלמה שלו. פתאום כבר לא ברור אם אנחנו עומדים   לחזית הפריים, שהוא זה הצופה בנו

ינו.  כך שהסרט "הבוז" הוא על –לראות את הסרט "הבוז"  או לצפות בצילומי הסרט "הבוז"  או 

 . שבתפיסה.אובייקט ה ומהומיהו הסובייקט הצופה, המעלה את השאלה רקע -נוצר היפוך חזית

 נוצר כך ותוך הסרט בעשיית ורביםהמע היוצרים שמות את להקריא ממשיך גודאר

הבמאי, השחקנים, הסופר שעל פיו נעשה לסרט;  החשוביםהאנשים  –"חזית" ה בין נוסף טשטוש

 ושמותיהם, היררכיה ללא נזכרים כולםעובדי הבמה, הקייטרינג וכו'. ; לבין הרקע  -הספר

:  תבניות שתי כסכותסתמ שובכך . נרטיבי נימוק לכך שיהיה מבלי, רגש מלא בקול נאמרים

על המסך מנסה להתארגן לתוך תבנית של, נניח, אנשים  שנראית הטריוואלית ההתרחשות

 זיכרון טקס זה היה כאילו, שמותיהם אתעם הקול המקריא בפאתוס  מתנגשתבעבודתם, אבל 

 , אתייחס אליה בהמשך(.התבניות בסכסוך חשוב חלק יש למוסיקה גם).  איתנו אינם שכבר לאלו

גודאר, בעצם הסכסוך שיצר בין תבניות שונות של תפיסה, אילץ את  כסיכום ביניים,

לעובדה שאין ערך   -יחד עם עדשת המצלמה של קוטר –הצופה להפנות את תשומת לבו, את מבטו 

 של"תמים"   צירוףהמשמוע אינו  ושהליךהנתפסת על פי "חוש" ראייה בנפרד מהנשמע, למציאות 

 פרט אל פרט אשר לא יועיל  כלל במקרה זה, כדי להבין את המתרחש. 

 

   סאונדשל  פונקציות .2

פונטי -מרלו גם הנשמע אינו רק קוניוקציה של תווים. ,על פי אותו עקרון של תפיסת שדה הראייה

לטענתו, . חלקיו מסך הגדול, הכלל את משרת שהוא הפונקציה הוא תו כל שלערכו מצביע על כך ש

מותנים  אנחנו. אלמנטים של מבודדת פיסהלת קודמתהיא ויותר  טבעיתההכולות  היא  פיסתת

בניסוי כשם ש ,לפני שאנחנו שמים לב לפרטים , עוד לפני בתכלייחס משמעות לתבנית מור

 לחווית הרגל ידי על  שהתחבר צליל לשמע מריירים הכלביםהמפורסם של פבלוב, הבהביוריסטי 

 קבלת המזון.

ואף הקדיש חשיבות רבה,  לחלקיו השלם בין היחס שאלתמדגיש את עיסוקו  ב גודאר

וקאמיל, כשגופה  מתרחש במיטתם של פול הדיאלוגבסצינה הפותחת. ,  לכך את הדיאלוג הראשון

מבלי שלתאורה  )הוא גם צובע את המסך באדוםעל חושי הצופה.   פועל האלוהי של ברג'יט בארדו

קאמיל שואלת את פול אם הוא רואה את חלקי גופה  בסצינה(. יהאדומה יהיה נימוק דיאגט

ישנה אמירה לגבי ,השתקפות בתוך השתקפות, , קרימראה דרך מבטבבמראה. ) וכמובן, שגם 

 (:הפרצפסיה

 אוהב אותן?  אתהמראה? הן יפות? ב: אתה רואה את הרגלים שלי קאמיל

 : כן, הן יפות, אני אוהב אותן פול

 : ואת הבירכיים? קאמיל

 כן: פול

 : והתחת? קאמיל

 אותו גם: פול

 : והשדיים? קאמיל



ופול מאשר  האוזנים העיניים, האף, הפנים, הפיטמה, פרט אחר פרט עוברת קאמיל, כך

:"אוהב אותך, את מאשר פול". כולי את אוהב אתה: "אז בסיפוק מסכמת קאמילכל איבר ואיבר. 

 1טראגית"  בצורהכולך, אוהב 

פה לתהות  נדרשהמקום אולי להזכיר, שהסרט נקרא בעברית גם "הגוף והלב". הצופה  זה

או שמא האהבה  של האהוב, לאהבת סך לכל איבריו האהבה שקולה האם   -על שאלת האהבה

או, מה אם פול לא היה אוהב את הברכיים של קאמיל, האם   ?חורגת מכך, למכלול גדול יותר

ה פחות? ואולי ההפך? אולי אהבה באה לביטוי מוצלח יותר משמעות הדבר שהוא אוהב אות

 ?חלקיו מסך יותר חשוב, השלם וכך, בארדו כמו מושלמת לא כשהאהובה דווקא

) חוש וחלוקה לקולוטות שונות של חישה  אלמנטים בידוד, החדשה הפסיכולוגיהפי  על

בהסטוריה  ומתקדמת יותר  מאוחרת חלוקה מלאכותית, איהראייה, שמיעה, מישוש, ריח, טעם( 

-האמונים על חלוקה בינארית של סובייקט ומדענים פילוסופים המצאה של של המין האנושי, 

נרחב יותר כסטרוקטורה,  ופןאצורות מובנת ב לשהסופנטנית היא  תפישהולמעשה, ה. אובייקט

אנחנו  .השונים החושים רשמי בין מפרידים לא אנחנו הספונטנית בחישה.  קונפיגורציה או הבנייה

בסרטים . על פי הקול פרמטרים של מראה , למשל, מזהיםמצרפים תמיד חושים שונים יחד, ו

זה נשמע ובין הקול לשחקן, אנו חשים מייד בחוסר ההתאמה שאדם שמן מדובב רזה, כמדובבים, 

 מוזר ומגוחך. לנו 

האמריקאי לבין פול הצרפתי, המפיק  בין הדיאלוגים, הסרט כל אורךל ,"הבוז"ב

הראשונה של המפגש  בסצינהמתווכים על ידי מתורגמנית. כך מתאפשר לנו להבחין במוזרות הזו. 

: א ברוב חשיבות ציטוט מדברי חכמים, ג'רמי שולף מכיסו כרטיסיה, ומקרילפולבין ג'רמי הכסיל 

"לדעת שאינו יודע, זה אלוהי" . מכיוון שהוא אידיוט, המחווה התיאטרלית, ניפנופי הידים, הקול 

הכל נשמע נלעג, אבל קוהרנטי לחלוטין עם   -שלו, מלא בחשיבות עצמית מרופדת בדולרים

אלא שאז המתורגמנית המסכנה שלו נאלצת לחזור על השטות שפלט, ועתה ברור לגמרי  הדמות. 

, כךיחד זרים למחוות הגוף שלה.  םושתיה ,שלה היא אומרת זרות לגמרי לאינטונציהשהמילים ש

 שמעכבת צרימה ישנה  -למעשה . מדברת אישה, לחלוטין רגילה סיטואציה רואים אנו לכאורה

 הביזרית.  ההסיטואצי את תשמשתמע תבנית להתאים שלנו היכולת את

שבו נראה פסלו של נפטון והוא  קט -צופה בראף פרוקו קומי מופלא, רואים את  בקטע

כמה שאני אוהב , "או קורנות בפנים אומר הוא"  אלים אוהב: "אני רם בקול עצמו עם מדבר

השפטים טורחת לתרגם גם  המתורגמנית הנאמנה איך הם מרגישים.."   אני יודע בדיוקאלים. 

היא לוחשת אלים"  אוהב פרוקו"מר  :רספודנציהקואלו, שאין בהם למעשה פונקציה של 

מה עליה לענות על הכרזה שכזו. " הוא יודע בדיוק איך הם מרגישים".    שתוהה  בוודאי ,לקאמיל

לוחש לעצמו את דברי יוצא, שכפרוקו "אההה" נבוך. : קמיל נענית בתגובה שהיא פונקציה פאטית

 חוזרתמנית גמובן.  כשהמתורעצמו, זה מצחיק, אבל  ש כלפי ההתפעלות התיאולוגית שהוא רוח

על דבריו , זה מאלץ אותה להתייחס אליהם כאילו מדובר בפונקציה תקשורתית אינפורמטיבית, 

אומניסיינטיות  שלו כנראה לא כוללת שהאלוהותדבר שמביך את כולם, למעט את ג'רמי, 

 .כפרדיקט הכרחי..

 אובייקט הנראה:ה לבין המבע אמצעי בין ההפרדה של לקונספט מילולי ביטוי נותן גודאר

. במים משתכשכת עירומה אישה  רואים שבו, לנג שלקט -ראף למראה זעם נתקף פרוקו שלו 

 על מתפרץ הוא"אדויסאה"( . מוסבר לו שהוא רואה "סירנה" )כמובן, אחת מהדמויות המיתיות ב

                                           
 טרגדיה בין בני זוג שהיא בעת ובעונה אחת גם טרגדיה של קולנוע''''"הגדיר את הסרט כגודאר  1



לנג מתעקש, שזה כן מופיע. בודקים, מגלים שהסצינה אכן  !"בתסריט לא זה! אותי תי: "רימלנג

כתובה. אבל ג'רי מתעקש: מה שכתוב זה לא מה שאני רואה על המסך".  לנג מסביר לו, כלילד 

 ."motion picture. לכן אנחנו קוראים לזה ""כי התסריט הוא מילים, ומסך הוא תמונותמעוכב 

מפי לנג, שיאמר בעוד רגע על הספינה של אודיסאוס שהיא "אמת  אמירה דיאלקטית היזו

הוא אותה  היכן נמצא רעיון?  האם רעיון פה השאלהמ עולהשלא ניתנת לרדוקציה לסך חלקיה". 

שיוצר את  זהבצורת אמג'ים, או שאמצעי המבע הוא  כמו גם  אמת, בכל אמצעי מבע? כתוב

הצופה שלו מתבקש לקשר בין ושאת משמעות הנמצאת מעבר לנראה. .  לנג יצר סצינה שנהאמת

 ולכן, תרבותי מטען חסרות תבניות של   הבור מפיקל מיתולוגית.  דמותאישה שוחה בעירום, לבין 

, ואת ההשתמעות הכלכלית: הציבור שלו רטהקהקונ את רק אלא, המיתוס את רואה לא הוא

, כלומר מעניקים לו את התבנית הנראהלאחר שהוא מקבל הסבר על  פורנוגרפיה.בכך  יראה

)למותר  מבינים ואני אתה זה את:"כן. הוא אומר, ביהירות אינפנטיליתהפרשנית שחסרה לו 

כך מדגיש גודאר את ?".  כךזאת  ןיבי הציבור האם אבל(, לו שהוסבר אחרי"הבין"  שהוא, לציין

כל אחד מבין  את הנראה על פי התבניות התרבותיות שיש של התפיסה: ההבנייה והליך המשמוע 

משמעות  מה שנראה הוא לא מה שנתפס, אלא הנראה מתאים עצמו לתבניות  ) או שאין ( לו.

 פרוקו כשל מלהבין בקריאה בלבד, מוכנות מראש. בתסריט היה כתוב, מן הסתם "נמפה שוחה".

שכח בכך ש , מין הסתם,המסך. גם לנץ טעהניו על שסירנה לא תהיה לבושה, עד שראה במו עי

"סירנה", עלולה להראות לאדם לקחת בחשבון שהתבנית שקובעה בתפיסתו המבנה את המושג 

 אחר כסתם אישה בעירום. 

 

 של מוסיקה  פונקציות .3

מרלו פונטי טוען שמוסיקה בסרטים  לא אמורה להוות אילוסטרציה, קישוט , מילוי רגעים מתים 

. התמונה והצליל הסרט של המשמעות בהבניית אינגרלי חלק היאשאלא  –או תוספת להנאה 

ם מייצרים יחד תבנית חדשה, שלא ניתן לעשות בה רדוקציה לסך כל חלקיה. סאונד בסרטים גם ה

 משמעות מקבל הקולמונטז של קולות.  מו קצבהיא בנויה מ. לות. גם הם גשטאלטלא סך כל הקו

 על שחקנים מתי להבין כדי , למשל,מספיק משוכללות שלנו התפיסה תבניות. ולהפך, מהתמונה

המוסיקה  התפקיד. עצמם לבין בינם"באמת"  משוחחים רק הם  ומתי, דיאלוג מדלקמים במה

 ,עליה להתערב לציין שינוי בסרט. למשל. השלםמשורגת לתוך  הוא בהיותה הקולנועי  אנסמבלב

הביא לאיזכור סצינות קודמות או לתיאור נוף. עליה ל, מעבר בין פעולה לבין דיאלוג פנימי ב

באופן כ ,וכלים המרתכים ריתמוס, צורהיוצרים  מוסיקליםהאמצעים ה.להפרעות באיזון החושי

להפוך את המקצב הפנימי של , תפקידה 'האימג עם קורספודנציה תוך המכלולאת  ,מסתורי

, כפי דרמטי או פואטילאו , לרגשילתרגם אותו כולוגי מבלי לשאוף סי, בתחום הפיהסצינה 

 שמרבית הסרטים מתפתים לעשות. 



  שהיאחובה לציין , הכל ולפני ראשיתב"הבוז", (  Delerue) רז'  דה לארוושל ז' המוסיקה

. יש בה נימה טראגית, בווריאציות שונות שחוזרת שוב ושוב מדובר בתמה אחת ויחידה  מכשפת. 

שרק מדי פעם עולה לגוונים של דרמה חזקה ) ובפעמים  ושקט מופנם עצבהיא מביעה  לרוב

 דבר מה  הב שומעים, לרוב(.  מעטות נוסק לקינה, או לגוונים שמעוררים חרדה כמו בסרט אימה

ים הנושאים גלי כ, כיסופים מלא, נוגה

וכמעט אפשר   את הנשגב הרחק מאיתנו

לראות מתוכה את האלים ההולכים 

שלנו על גבי ספינתו  ומתרחקים מהעולם

 ונמוגה ההולכת, הנשגבות של אודיסאוס

מלווה את  המוסיקהשוב. -מאיתנו לבלי

ההתרחשויות, לעיתים כמו איור ממשי 

כמו בפתיח, שבו היא  ע, ולעיתים היא לחלוטין שרירותיתלחוויה הרגשית האקטואלית לאותו רג

 בין גודאר מנתק במתכוון את הזיקה  כך  של צוות צילום בעבודתו. טריוויאלית מלווה התרחשות

הרגש העולה ובין , מהעלילהבין הפרשנות הרגשית שעולה להפקולטות השונות של החישה, 

שבו התמה  , זה היה בבחינת מניפולציה שטחית, לכן יש רגע אחדמשמיעה בלבד. לו התמיד בכך, 

רואים את   .הקשר בין פול לקאמיל נחתםהרגע שבו  זההמוסיקלית עולה בקנה אחד עם הכוליות. 

)קאמיל במים הצוק הנשגב, האולימפוס והנפילה ממנו,  אתמוסיקה, ב עד כה רק  הים שנשמע

איתן ההשוואה שלנג צילם, ו שזיגפרידמזכירה יותר את נפילת איקרוס מאשר את נימפות הים  

תואמת   -הנוגה, הנימה הטרגית הדרמטיות. (בשל הדימיון החזותי מתבקשתאמורה להיות היתה 

 במדויק את ההתרחשות.כאן 

או מנוגדת  שלהם שונה שהסמנטיקה לסצינות משלההמוסיקה מציעה פרשנות  ,האחרות בפעמים

 ונוצק , נפרם על פי תבנית מוכרת הבנה לכלל להתגבש רגע בכל המנסה, הליך המשמוע, כךלה.  

גודאר לא מאפשר לנו להחזיק בתחושת ההבנה, ובין היתר  לתוך תבניות חדשות, שגם הן נפרמות. 

אותנו לרפלקסיה על האופן שבו אנחנו  מאלץ   -של מוסיקה ועלילה  תבניות ביןבעזרת סכסוך 

התבנית שבתחילה נראתה כאבסוד: הפניית המצלמה לקהל הצופים,  דוקאבונים תבניות. 

מתחילה להתמלא משמעות חדשה:  הסרט הוא אינו רעיון סגור, שהצופה אמור להבין, אלא 

שהסרט מובנה לתוך התודעה, והליך 

ההפקה נמצא בין הנתפס לבין תבניות 

 כ"יש", מתוך ניסיונו במוחו ותשנמצא

 .הנמצא בעולם
 מצליח גודאר כיצד ראינו קודם

ומייצר  חזית ורקע  טקאובייבין   ךלסכס

  גודאר, נפגשות באולם מופעים  הדמיות הראשיות  שבו  בסצינה אצל הצופה.  רפלקסיביות כך

עזרת הוא עושה זאת באת אותה הרפלקסיה. בדיוקמייצר  –מבצע מהלך הפוך  שבאופן משעשע 

 כעת ועליה מההב נראית בחזית. חשוך באולם נמצאים אנחנו תחבולה של "ערטול התחבולה":

 .מוסיקלי מופע מוצג

 ברגעו .הזמרת את מצלם צלם מסויים שברגעשרה, והמוסיקה היא חלק מהדיאגזיס. עד  הזמרת

  , מושתקת באחת. החיה על הבמה הדיאגטית,  המוסיקה, זה



היא דווקא תבנית  –של המצלמה  ההשתקה הברוטלית והפתאומית עם השמע הפלאש

 "סטילס" המונח סביב תבנית מתארגנת מיידי באופן"צילום", כי ברגע שתפסנו  –מוכרת תפיסה 

 לסף שעלתה לפני עוד הסף על להפסל אמורה  כזומוטעית ש תבניתיום, -בחיי היום  אבל.  דומם

, שמאצלת את הצופה שוב להרהר באופן שבו מתארגנות הטעות מונצחת דווקא ופה, התודעה

תיקנה את עצמה  רצפסיהפממש כאילו הצלם הנציח את שבריר השנייה שבו ההציפיות שלו.  

האריך את משך האירוע מספיק זמן כדי שנוכל לתפוס אותה בשכל ולייצר במהירות הבזק, 

 העירנית.הספונטנית שנוצרה בטבעיות ו"נמחקה" מהפרוטוקול של התודעה מודעות לתבנית 

הבא, הדמויות מתחילות לשוחח זו עם זו תוך כדי  בשלב התחבולה לא מוצתה כאן. 

 מיברקע.  החושים שלנו מתכווננים אל \רגילים לשוחח כשיש מוסיקה   אנחנובחיים \המופע.  

במקרים רבים זו וממקדים את המבט לשפתיו.  לעברואנחנו נוטים לחיזוק הקשב  . שמדבר אלינו

מחווה שמכוונת לקומוניקציה עצמית. אנחנו "אומרים" למוח, על ידי מחוות גוף, על מה הוא 

אם היינו רוצים באמת להיטיב את השמיעה, היה טוב יותר לו הפנינו את שהרי, אמור לרכז קשב. 

 את רואים כשאנחנו בעינייםטוב יותר  שומעיםשאנחנו שהניסיון מורה אלא  , פיו האוזן אל 

, ואנחנו  רקעהמוסיקה, גם אם היא רועשת, עוברת להיות אובייקט במקרים אלו, . השפתיים

) אם היינו  כאילו הושתקעד שלפעמים אנחנו לא שמים לב  אליו ,  הרעשמ  להתעלםמצליחים 

, היינו מפותעים לגלות, וחזית רקע לחלוקת האדיש ההקלטה במכשירמקליטים את ההתרחשות, 

הנמכה   במצבים אלו היא הקונבנציה הרגילה בסרטים  .הסביבה(  ברעשי לגמרישהשיחה נבלעה 

 אותנטי חיקוי זהו. המדבר של פניו על אפ קלוז לצד  ברקע המוסיקה של, מורגשת לא, הדרגתית

לעומת זאת מבליט במתכוון על ידי הגזמה דיאגטית  ,גודאר   .התפיסה של הרגיל האופן  של למדי

הדמויות לחשה  תכשאח : של ההליך הלא מודע של אופן ההתכווננות שלנו אל אובייקט השמע

התחבולה הזו היא הפוכה את השירה של  הזמרת.  ,משהו לשניה הוא דומם בבת אחת, בברוטליות

פה, להפך, דווקא הבליט מאד לתחבולות האחרות שלו, שבהם הו מסכסך את תבניות התפיסה. 

במציאות. אלא, שמשום שאנחנו לא מודעים לאופן שבו את האופן שבו התפיסה הקולית עובדת 

נו נמצאים בעולם, אבל הגזים אנחנו מקשיבים, הפעם דווקא משום שחיקה את האופן שבו אנח

שמענו בברור שאנחנו : נוצר הסכסוך שוב  -בה, וגם שבר תבניות של קונבנציה קולנועית על הדרך 

 וכך שוב נזרקנו מתוך הסיפור לבצע רפלקסיה על עצם התפיסה.  לא שומעים

 

 דיאלוגים. 4

 ,אקספוזיצונלי דיאלוג. אפונטי מחלק את הדיאלוגים בספרות ובקולנוע לשלושה סוגים: -מרלו

:"שלום דני  ספוזיציה בדיאלוגקלא לשימצה הידועה הדוגמה) . ממנו למנע מנסים בספרות שגם

שבו מאופיינת  ,דיאלוג טונאלי"...(. ב. שנה  20לא ראיתי כבר ימי ספסל הלימודים אותו מחברי 

טוב מעניק לכל דמות אוצר מילים שונה, אינטונציות  סופרהדמות בספרות על פי הטונציות . 

פונטי טוען שבקולנוע כל זה מיותר, משום שהשחקו מביא עמו -מרלו. דיבור סגנוןמשלו, מבטא, 

להסכים לי מעצם היותו אדם בעל מאפיינים ומחוות יחודיות ממילא. )קשה את הטונציות שלו 

ביותר, אבל תסריט כתוב היטב ושחקן טוב אמורים להעלים,  הקונקרטי במובןנכון רק  זהעמו. 

דך לברוא לו גינונים וטונציות התואמות את התמה. מחד, את האיפיון הייחודי של השחקן ומאי

 זו"פרנקי וג'וני" למשל, מישל פייפר קיבלה מהבמאי הוראה לשחק עם העגיל כהבעה של מבוכה. ב

מחווה שהומצאה במיוחד עבור הדמות וגם אגב כך מראה עד כמה הוא הבין שבקולנוע, רגש הוא 

הדיאלוג של  כסוג העימותים בין הדמויות   תא מציב פונטי מרלו .הדיאלוג הדרמטי. ג (. התנהגות 



)ועושה קצת עוול רון, הקולנוע. אבל הוא מבדל את הדיאלוג הדרמטי של התיאט מדיום

 פחות ישנהלבין עימות מילולי בקולנוע, שבו  בו השחקנים מדברים ללא הרף לתיאטרון, לדעתי( 

דפוס שהוא  זהובמונחים של פורסטר(, ויותר ריתמוס של דיבור מול שתיקות.  telling) הגדה

פונטי, השילוב בין השניים נותן משהו מדוייק, שהוא -, לטענת מרלוכךמורכב יותר מסך חלקיו. 

 .לא מחשבה ולא איזכור סנטימנט שהכרנו מהחיים

מיל ופול משוחחים על אובדן אהבתם כשהם א, קבסרט באחת הסצינות היותר מדהימות

ישובים זה מול זה וביניהם מנורה גדולה, 

, כצופה במשחק טניס,  המצלמהמחליפה צבעים. 

חולפת מדובר אחד לשני ברצף, מבלי לחתוך 

.   cutהרגיל ולעבור מאחד לשני על ידי  באופן

 לוקח המנורה של נוצר מצב שבו גם השטח הלבן

אופן ויזואלי את הניכור בין האוהבים לשעבר, וגם בהיותו משטח ריק,  , מדגיש בבשיחה חלק

, נאמרים ביניהם דברים קשים, והרבה דברים משמע "שתיקה".מעניק אימאג' ויזואלי למונח 

זה מייצר את הריתמוס של  כלשנמצאים שם "על השולחן", הם דברים שלא נאמרו. 

את  ייתההח)וכאילו הדיבוק/שתיקה, שבגאונות הגודארית הפכה להיות לאימג' נראה, ממשי. 

. התמונה המצורפת היא "(בחדר שנמצא הפילהאידיום: "כולם מתעלמים ולא מזכירים את 

של צילום של המכלול, משום שאין כל טעם להביא פריימים שבהם רואים רק את המשטח הלבן 

 , כלום.המנורה, שהוא, למעשה

 

 רגש של פונקציות .5

שנות הגות מערבית גרמו לנו לראות את עצמנו כנבדלים מהעולם  על פי חלוקה בין סובייקט  2500

 הממקמת את הרגשהפסיכולוגיה הקאלסית, מכאן התפתחה  לאובייקט, שביניהם חיץ ברור. 

של  דורשת התבונות פנימית הבנת הרגשיכולוגיה הקלאסית, סעל פי הפ. פנימה האדם"בתוך" 

אדם אל תוך עצמו. מכאן גם גרסו, שהבנת הזולת נעשית על ידי אמפטיה: מתוך הבנת הרגש 

 הפנימי ניתן לתפוס את רגשותיו של הזולת. 

 ההתבוננותשום הבנה.  תורמתשההתבוננת הפנימית לא כיום, ברור שפונטי טוען -מרלו

רק ממצאים של דפיקות לב, כשלמעשה, אני לומד על הרגש  תניבהפנימית  ברגש הכעס, למשל, 

 חרים.של א להתנהגויותהפנימי שלי מתוך התבוננות באופן שבו אני מתנהג, ומתוך השוואה 

כעס, על פי סארטר הוא דרך הגוף.  ות אוסף של התנהגויות ומחוות המובעהן  רגשות

הבא לביטוי בניפנוף אגרוף, כפארפרזה על התנהגות  , סטציה של תגובה למצב של כישלוןמניפ

 עוד,  לא ניתן לומר) אגרוף אמיתי בפרצופו של גורם התסכול(. גם שלא באה לכלל מיצוי רצויה 

שקיימות מחוות של רגש, שמתפרשות על ידי הזולת באופן ישיר, כאילו רגש כלשהו הוא אוטונומי 

נכון לומר, שהרגשות שלנו מכוננים על ידי הפרשנויות של האחרים  יותראו בעל מוצקות משלו. 

 של להפרדה ניתנים בלתי אופנים שניכ נפש/גוףהתופסת את  זו גישה. ולהפך להתנהלות שלנו

ה"היות בעולם" הוא החיבור הטבעי, ואנו מחוברים אליו בכל נקודות ההוויה,  . "בעולם"להיות 

 היות"ההסיבה שהקולנוע הינו מדיום כל כל כך מוצלח לבטא את  זו ללא אפשרות לרדוקציה.

, הזווית, הצילום אופן ידי על מכוננת המבע משמעות, קולנועי רגע בכלש מבינים אם. "בעולם

אלו יחד, מבינים גם כיצד המכלול של אירוע מכונן את הרגש ואת  כל -לנשמע הנראה בין החיבור

 המשמעות שהוא מייצר. 



, לרגש הביטוי הן הדמויות של הגותההתנ שבו האופן את ודארג של בסרט להראות כדי

 היא,  גוף מחוות, מסוימת הבעה לה יש, דמות מופיעה שבו רגע בכלבכל פריים.  לבחורניתן 

מבטאת  שתיקה, אם לא רגש אז למצער את הבחירה לומר דווקא  אותו. שמבטא מה דבר אומרת

) ואכן בכל סרט במיוחד במצבים שבהם מתבקשת תגובה ולמעשה כל הסרט רגש באותה מידה, 

, המכונן האירוע  תבסצינ לאופן התנהלות נראית. ה של רגש פטצידטוב (, המדיום עצמו דורש א

נבנית מתוך  המשמעותפה אהבתה של קאמיל לפול ברגש של ביזוי  ניתן לראות כיצד התחל שבו

 אל ופול קאמילאת  מזמיןבמכונית היגואר האדומה שלו, , ביושבו הוולגרי  פוקולוהתנהגות:  

אמיל מתיישבת ראשונה בכסא ק .ביתו

באמתלה שלא יהיה  אך פול נדחה  שלידו

די הבוז והוא נשלח על י נוח לשבת מאחור

חצי שעה  פול  כעבור.  לקחת מונית

וקאמיל נפגשים שוב, בבית של ג'רמי, 

הצופה מבין וכאן כבר נעלמה כל האהבה. 

למרות  מדוע קאמיל כועסתהרבה לפני 

, עם המפיק לנסוע ביחידות לה של פול להניח  הסכמתופירשה את  קאמילשהסיבה לא נאמרה:  

כהעברתה כסחורה, בנוסף על מכירותו את כישוריו האמנותיים לבוס שזה עתה העניק לו המחאה 

 ן שעלי להוציא צ'קים"()ובמילים "כשאני שומע את המילה תרבות, אני מבישמנה 

. מחווה שחושפת 2שלו השפוטה המתורמנית של ישבנה עלרישום ההמחאה, אגב, נעשה 

 כאן כבר לעצור ואפשר. בפרט יםונש בכלל , בני אדםאת היחס האינסטרומנטלי שלו כלפי 

, פנימי כרגש, כסובייקט לו השייכת" רגשית"עובדה  הוא זולת כלפי'רמי ג של הבוז האם, ולשאול

, כלומר, האם יכול להיות "רגש של שימוש הבוז רגש היא המבזה המחווה שעצם או

האם ללא ההתנהגות הגסה של ? המנותק מכל סוג של התנהגות שכזו –אינסטרומטלי בבני אדם" 

 ?הזו הקביעה את שמגבה פעולה כל איןכ גםהמפיק היינו אומרים עליו שהוא אדם גס, 

הרגש שנמצא במרכז החקירה של הסרט הוא האהבה. יותר נכון, התפוגגותה. ואם כן, 

 אמרו ופול קאמילהפתיחה  בסצינת ? "נמצא" הוא  היכן , רגשאותו מהו  והתאם, עולה השאלה 

. למעשה, לאחר שפול אישר שהוא אוהב כל איבר נפרד של קאמיל, קאמיל אוהבים שהם, לזו זה

גם אני אוהבת אותך". כלומר, הרגש של קאמיל לא נמצא "בה", אלא מותנה  כך אם"עונה לו 

היא לא רגש, אלא  הצהרת אהבהגם  )בדומה להצהרת הון( שלו. בהפגנת האהבה המוצהרת 

כן,  אםשהוא אוהב.  לדמיין אדם שמשקר כשהוא אומר ניתן. שהרי . אקט של דיבורהתנהגות

 שראינו מה כל.  בין פול לקאמיל ולמה היא דעכה מתיהיכן האהבה שוכנת?  מה שברור הוא, 

, נראה שלא מה את מכאן להבנות יכול היה בזוגיות שהתנסה צופה רק. הסעה סדרי רק היה בפועל

גם קאמיל  .שקיבל התשלום על מהתמורה כחלק, אישתו את שלו לבוס" העניק" פול: נאמר ושלא

 חלקו מלוא את מילא פולהעיסקה.  רפירשו את הסכמתו לקחת מונית, כאישו המפיקוגם 

) על מה וקאמיל מטיילים ביחידות  המפיקמצא את . כשהגיע בכך שהגיע באיחור רבגם בעיסקה

 מאד נראית בבירור  קאמילדיברו?  הרי המתורגמנית לא היתה שם, ואין ביניהם שפה משותפת(. 

ציורים ובהתרחקות מהמקום תוך שהיא מבתוננת בספר ) :  היא מבטאת זאת בהפניית גבכעוסה

                                           
אולי כהרמז לרוזן וואלמון מ"יחסים מסוכנים" של לאקלו, בקטע שבו ואלמון מנסח מכתב אהבה לטורניי החסודה , על ישבנה של פרוצה  2

 צרפתית המשמש לו כמכתבה



 "אתה אידיוט", בהעדר שיתוף פעולה: , באקט של דיבור3רומאים, שכולם ציורי זימה(

 את שמענו, הקונקרטי ברובד. דרכים תאונת על בסיפור התעכבותו את תירץפול  ובהתבודדותה. 

, לא רק קאמיל הבינה כנות ואי אשם שהביעו גוף מחוות הכולל, השלם אבל ברמת . שלו ההסבר

הבין זאת למרות שלא הבין את השפה . אנחנו מבינים שהוא מבין בגלל  פוקולו שהוא משקר, גם 

הזחוחה, הבטוחה בעצמה.  הוא ידע מראש שהכסף שלו יקנה עבורו את האישה היפה של  הבעתו

בלבד. תוכנם  ההתנהגות מתוך פרשנות בעזרתכל האירוע הזה הובנה  .לאישורפול, וזכה כך 

 זה אתהפוך למתרחש.  –שונה לגמרי, ובמקרה של השקר של פול  היה –הסמנטי של הדיאלוגים 

: מבע אמצעי עם, מחוות המתארים נעים'ים אימג של שילוב, הקולנוע באמצעות רק להראות ניתן

, 'רמיג של הזחיחות על, קאמיל של הכועס מבטה על אפ בקלוז התמקדות, תאורה זווית, סאונד

 שימשההפיקניק בגן, אשר  שללעין  איתהנר מהפסטורליות, לכאורה, שחרגה הדרמטית המוסיקה

  .לסיטואציה כרקע

 אז כי, שכאן הענינים השתלשלות לסיפור רדוקציה לעשות ניתן לא, טוען פונטי שמרלו כפי ממש

פונטי, -, אומר מרלוהסרט משמעות. טקסט בסאב התרחש שכולו, העיקר את ציםימחמ היינו

 כמכלול, בתוכה רקשל המחווה תהיה מובנת מיידית  שהמשמעות  כך הריתמוס חקוקה בתוך 

 הסיבה גם וזו. הצופה תודעת וךבמובנית בת הסטרוקטורה טמפורלית  ךמתו נובע הרעיון. שלם

, טוען גודאר מדוע וגם, הסרט בתחילת הצופה עבר אל מופנית קוטר ראול של שהמצלמה לכך

:  כי גם סרט, כמו בחיים, אנחנו רואים אלמנטים שבתפיסה עצמו סרטה הכנתב כעת צופים שאנו

כשהוא מבנה   -הצופה עצמו עושהבלבד. את התפקיד הראשי, של יצירת משמעות מתוך הנתפס, 

 . הפרטיתמחדש על פי תבניות מתוכו ומהסטורית חוויותיו  וממשמע אותן

 

, כמו לסרטפונטי, המדיום הקולועי מספק לנו רפלקסיה על אופן התפיסה שלנו. -, על פי מרלוכך

פונים ליכולת שלנו להקיש על העולם מתוך  שניהםלדברים בחיים, ישנה אותה משמעות. 

הקולנועית הוא  בדרמהשביום יום הוא מעורפל,  מהש רקשל התנהגות.  במכלוליםהתבוננות 

שסרט אינו מחשבה, אלא תפיסה, שהיא תרגום של  וכפימזוקק ומוגש ברזולוציות גבוהות יותר. 

 שהוא"יש" כ, האדם של הפליאה מעורר מצבו גם הואמחוות וסימנים בעלי סיגניפיקציה כך  

, המקיים יחסי גומלין החיים על לחלון מבעד הצופה כסובייקט ולא ממכלול כחלק", בעולם"היות 

היא אופן של רגש, ממש כשם שהיא מכוננת את  ההתנהגותעם עצמו, עם העולם ועם הזולת. 

וזו הסיבה,   בכל רגע.  העולםהחיכוך עם  עלאת הביטוי הפרשני שלנו  ומהווההרגש של הזולת, 

 לסיכום. : "מגתה טפונטי מסכם את המאמר בציטו-שמרלו

באפשרותה לייצג את האופן שבו מנהל האדם יחסי גומלין המדיום הקולנועי מבוסס על טכניקה 

 עולה ממנו אותה הזיקה שבין הסובייקט לעצמו,לעולם ולאחר. עם עצמנו, העולם והזולת.

הקלונועית הייחודית למדיום היא היכולת להראות את אחדותה של הרוח עם העולם, הפונקציה 

"מגורען" פחות. ולא להביע את זה כרעיון מופשט ,אלא כאוביקט תפיסה כמו כל דבר בחיים, רק 

את פסיכולוגית הגשטאלט, שמהוים את רוח התקופה. בכך הוא הולם את הגישה הפנומלוגיתואת 

דווקא שירתה את העבודה סרטו של גודאר הבחירה בכל זה היה ניתן לגזור מכל סרט טוב, אבל 

פונטי משום שנראה כי גודאר עצמו אמון על הגישה הזו ומתכתב איתה הן ברמה של -על מרלו

ואכן, ראינו כיצד .  העשייה הקולנועיתטי שלו על אכן הארספויצירת הסרט, והן ברמת התו

                                           
 נובעת הזו האידיוטית הדרידה".  סקס כולו רק לא שהוא"אבל  האודיסאה על תסריטדרש מפול  בורה שפוקולו, מלציין להתאפק אפשר אי 3

 והעובדה שאלו ציורים רומים דווקא, לא בלבלה אותו... שממנו גזר, שהתרבות הייונית היא כל כולה סקס שהוא מכיר,  האחד מהספר כנראה



הובנתה שילוב ביניהם באמצעי המבע עבדו על  שדה הראייה והשמיעה ויצרו מכלולים ש

)ולאו דווקא של האירועים, נוצרה הבנה לגבי הרגשות של הדמויות עעל פי התנהגותם  המשמעות 

כי לא זכינו   -"חיצונית" על פי מה שאמרו, וגם אם כן, כל אמירה היא גם כן בבחינת התנהגות 

"( , ראינו איך קאמיל ופול מפרשים את הרגשתם לאור הפרשנות שהם להצצה לתוך "נשמתם

ול אחרי עושים על התנהגותם של האחרים סביבם. )למשל, קאמיל קלטה שהיא לא אוהבת את פ

ראינו  בר לסוחר(.עו מטבעשפול מסר אותה לידיו של המפיק, שמכך היא הסיקה שהוא רואה בה 

 דיסוננסים שמאלצים את הצופה יצרת יגם איך מוסיקה פועלת גם בניגוד לרוח ההתרחשות ומ

חוזרות ונשנות כשלו מלייצר משמעות על פי רקונסטרוציות לרפלקסיה על אופי הפרצפיה בכך ש

. )למשל, תבניות מוכרות, ומאידך, לבנות משמעויות חדשות שהן בבחינת שלם הגדול מסך חלקיו

הן  סירנות ות אינטרטסטואליות שמייבאות משמעות מתוך המיתולוגיה היוונית, שבלעדיהן תבני

 .(רק נשים עירומות ששוחות במים

 

 

 

 

 


