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 כמסע בזמןצד רביעי למטבע : התמונה האחרונה, הזיכרון הראשון

 יומי בריישטר: מאת

צולם ) צד שלישי למטבע שלבשוטים האחרונים  מתחיל, סרטו של דן גבע, (6002) צד רביעי למטבע

פשוטו , מנהל דיאלוג עם מרקרגבע . שיצר קריס מרקר (7520-והופץ ב 7591-20בישראל בשנים 

לים הראשונות ימכבר ב .למרות היעדרו של זה האחרון, אל מרקר הפסקול גבי על ברהוא מד: כמשמעו

צד שלישי התמונות הראשוניות של מרקר מתוך סרטו , מצד אחד: ההווההעבר וגבע יוצר דיסוננס בין 

גבע קורא למרקר להגיב ולפרש את . שבדיעבד העיידזיכרונות וב, קולו בתמונותגבע  מצד שניו, למטבע

מזמין את מרקר למסע בזמן הוא . שנות החמישיםסוף ראה וצילם במרקר לפי מה ש ות העכשוויתהמציא

ומושאי סרטו הם בתחילה נראה שגבע עומד במקומו ושמרקר  .שני הבמאיםיצירתם של במונח מרכזי  –

למרקר הופכת את  תו של גבעיפניעצם אלא ש. ולהתייחס להווהבזמן  שנדרשים לשנות את מיקומם

זיכרונות ומאוויים שלא של  פוטנציאלית נקודת התכנסותל ,עתיד של העברל צד רביעי למטבעה בההוו

תמונה , שמוקרנת אל ההווה תמונה, הוא תמונהמן המסע מה שנותר  .התאחדלהצטלב ולזוכים 

 .שאחריתה בראשיתה

 

הקולנוע  .מזמןחלקם הגדול מתו , רובם נעדרים – גם אל מושאי סרטולא רק אל מרקר אלא גבע מדבר 

רוחות רפאים רבות רודפות את . בין הבמאי ובין המתים, ובין אנשי שיחו גבעמתווך בין כ, משמש כמדיום

חידלונה של זו מתעצם . אותה מדינה שמעולם לא נבנתה כאןרוחה של בראש ובראשונה , סרטו של גבע

היכחדותו של הקולנוע  :שוב מכלואולי הח, כרונות שנמחקויז, אנשים שאינם –הישנותו של המוות לאור 

, לוותר על הקולנוע ככלי לשימור האמת ומשמע, לנהל דיאלוג באמצעות הקולנוע כאן ועכשיו. ככלי ארכיוני

יכולת לחזור אל הזיכרון ה :שכראך בצדו גם , ויתור לא קטן למי שמטרתו ליצור סרט דוקומנטרי וזהו

 .הראשון

 

אין לי זיכרון מתי בפעם הראשונה ראיתי את הסרט " :מרקר פונה אלגבע  צד רביעי למטבע בתחילת

התמונה הראשונה . עד לפני הרגע שהכל התחיל, כדי להיזכר בהתחלה אני צריך לגלגל אותו לאחור. שלך

הקווים המנחים מתמצתים את  ה האלהחיבמידה רבה משפטי הפת ."שאני זוכר היא התמונה האחרונה

הדברים נכונים לא . קיים מתוך התמונההזיכרון מתשכן , חוזרת ונשנית גבע זקוק לתמונה. כולו של הסרט
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כל עוד הוא נצמד זיכרון רק עצמו מכיל הקולנוע : רק לגבי גבע אלא גם לגבי יכולתו של הקולנוע באשר הוא

לסרטים של של סרטיו הקבלה באמצעות גבע מציג את תפישת הזיכרון שלו . וחוזר אליה לתמונה הבודדת

ביותר  ההידוע יצירתו, (1962) רציףל, ממנו לא פחות חשוב, אלא, צד שלישי למטבעלא רק ל –מרקר 

 .של מרקר

 

בנמל  התצפיתהיא של רציף רציף התמונה הראשונה ב. התמונה הראשונה היא התמונה האחרונה

בר ג, אישה שפונה אל גבר –האפקט של התמונה . תקריב פני אישה הומעט אחרי, בפריז התעופה אורלי

כרונו נבחר בבגרותו להיות נוסע יאותה בזשנצר שהילד עד  ,כך כל חזק – בדרכושרץ אליה ונורה למוות 

הוא בוחר . ור ולפגוש באותה אישהחייב לחזהתמונה נצרבה בתודעתו והוא . בזמן ולהציל את האנושות

 –האחרון הפריים . שלו-התמונה שראה בילדותו היא זו של מותו. ואז הוא נורה למוות, לאותו הרגעלשוב 

התמונה . הוא של אותה אישה – (אחרון בסרטו של מרקר-הלפני הפרייםשהוא )של האיש  מנקודת מבטו

 .הראשונההיא התמונה  האחרונה

צד שלישי התמונה האחרונה ב שהיא כאמור, צד רביעי למטבעב (הסיקוונס הראשון) התמונה הראשונה

הילדה של . צד רביעי למטבעסופו של בפעם נוספת גם חוזרת התמונה . היא של ילדה מציירת, למטבע

ומצלמתו של גבע מתעכבת על מסגרת ובתוכה פריים מתוך הסרט של  ,מחוזות ילדותהפעם חוזרת ל

פעם עזבתי את הארץ : "כמו מדבב אותה, בשמה של האישה רגבע מדב. הפריים קופא וממשיך. מרקר

הסיקוונס ממשיך והפריים קופא שוב מול ...". כך זוכרת א כלאני כבר ל. או שמא היא נטשה אותי, שלי

 .הסרט מסתיים. אותה אישה בבחרותה – תצלום אחר

 

FIN .הסיום הוא חזרה לסצינה  .של גבע מתחיל הסרט גם, הלקוח מסרטו של מרקר, הזה כיתובב

נה היא התמו –הן למעשה אותו הדבר ש, וגם לתמונה הראשונה( במובן הפרוידיאני)הראשונית 

על רקע הפריים . חלץ את התמונה מהסמליות המופשטתגבע מנסה ל. מכונןזיכרון ההשמאפשרת את 

אולי הן היו ... ואילו תמונותיה היו יכולות לדבר שלא בשפה תמונתית: "שלו דבר בשמומגבע  האחרון

לא ... א כמו תמונהל, מול פניכם, הסתום מכל הוא עצם היותי כאן שוב... מכל הדברים הסתומים': אומרות

 .התמונה האחרונה. בראשית היתה התמונהאלא ש ."'כמו אדם. כמו סמל

 

מתחקה גבע . מטבע עובר לסוחר במסע בזמןכד בבד מוצגים בחקירה ובמשמשות כאצל גבע התמונות 



 

3 

 

 הדפסגבע מסתובב בחיפה עם . צד שלישי למטבעהאנשים שנלכדו בעדשתו של מרקר בעקבות  אחר

בגלגול , בו עלי גולש במורדות חיפה מוצג שובששוט ה "?יל  ע  איפה ", ושואל רטו של מרקרשל פריים מס

, בשכפול דיגיטלי ובהדפס, בהקרנה –התמונה קיימת כדי שתוצג שוב ושוב . כך שוב קדימה ואחר, לאחור

התמונה . בזמןלשחק ובאמצעותה , שחק בההמשמעות של התמונה נוצרת מתוך היכולת ל. הלוך ושוב

מאפשרת  הישנותה של התמונה. ביניהם יםומחבר ,שונים בין זמנים 'תולעת-חור'מעין ה פותחים יוהעתק

 .כך שהתמונה האחרונה היא גם התמונה הראשונה, את תנועת הזיכרון

 

כל  –הוא השימוש בסטילז הרציף מה שמייחד את . הזיכרון נולד מתוך מותו של הזמןמדגיש כיצד  הרציף

כדי  הוא זיכרון שנטווה ונוצר תוךרציף הזיכרון של האיש ב. מורכב מפריים יחיד( למעט אחד)שוט 

התמונה היא . בפריים משלה, כל נקודה קפואה בזמן משלה. יוצר רצףאינו כן הזמן  ועל, ההיזכרות

 .סימן, מקום-מראה, טישפ  אלא אינו הזיכרון . המרחב היחיד שבו מתקיים הזיכרוןהיא , זיכרון-מחוז

 

את האנשים  מחפשהוא  .רוצה לברוח מהסימן המופשט, אפשרית בעליל מתוך שאיפה בלתי, גבע

חיוך " )"פרטים זניחים"הוא חולק עם הצופה  .את החיים שאחרי מותה של התמונה, שמאחורי התמונות

מורד הרחוב , יהיבנ גדר זמנית בתהליך, עדינות, כפות ידים חזקות, מודעות בלתי נמנעת למצלמה, מעודן

כך גבע נפטר מהסמליות , יםישנ בתצלומיםם ּונקטּוכמו בארת שמצא את הפ ."(בו אני עתיד להיוולד

שדורש , בניגוד לאייזנשטיין. צמצום ולהפשטהאת התמונה בזכות פרטים שאינם ניתנים לס לעצמו כ  מנ  ו

תמונה היא התמונה היא הגבע אצל , סימן שניתן לפיענוח ולהמרה, מהתמונה שתהיה אידיאוגרמה

 .הראשונה והאחרונה. תמונהה

 

נוח : משלומופעים נוספים ידי יצירת  אלא גם על המקור ידי שכפול גבע חוזר על התמונה לא רק על

אך , התקווה להיות עם חופשי ;הילדה המציירת כפי שהם נראים היוםוהרוכל המחייך בכל פה , השחמטאי

אל מה שמרקר כבר חוזר גבע , בבימוי התמונה שנית בזמן ובמקום אחרים, גם כאן .הפעם בפי פלסטינים

ושם הוא מצביע , זבגנים הבוטניים של פרי, בחברת האישה, במסעותיו בזמן האיש מבקר: רציףעשה ב

, קוק'של היצורטיגו הפריים חוזר על שוט ב. גזע עץ עתיקעל  חקוקות בטבעות נפרדות, על נקודות בזמן

ורטיגו להמחווה . אוהבת לדעת על מותה הוודאיאינה והיא אומרת ש, בוחנים עץ סקויה לןומדסקוטי שם 

צופה ל. ודי'מתה פעם כמדלן ופעם כג ורטיגוב כפי שהאישה, שהמוות יכול להישנותרציף ברומזת לצופה 
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. למצוא את המשמעות שבתמונות החוזרות על עצמן בהפרש של כחמישים שנהנותר  צד רביעי למטבעב

שנות של גבע לא מצילות את התמונות הנ  , שבהם ההכרה מגיעה מאוחר מדי, רציףוב ורטיגובכמו ו

בארצו נידון שלא  עם מצלמה אבל מי שיוצא למסע. ואני רציתי להיות כמוך: "גבע פונה למרקר. הזיכרון

 – רציףהשל או זה צד שלישי למטבע זה של  – מרקרהדיאלוג עם  ."לזכור דבר מלבד התמונות שצילם

למצוא בתמונות , חוות את הארץ כפי שחווה אותה מרקרלשל גבע  מראש הידוע שלונויכ מסמן את

 .משמעותכרון בעל יזהישנות 

  

; מסמן ומסומן; ניצבים זה מול זה כמצלם ומצולם... אני ואתה"? בין גבע ומרקר יחסמה ה": כמוך להיות)"

מביט ; תקווה וזיכרון; הערצה וגעגוע; מייסטר ושוליה; ידמורה ותלמ; מציאות ובדיה; אב ובן; נושא ונשוא

איווי ובדיה בדימוי " :תקריבבמאמר ב, כך גבע על דויד פרלוב ויוריס איוונס". מדמה ומדומה; וניבט

 .("הדוקומנטריסט של יוריס איוונס

 

שניים מפניו הרבים של אותו  אלה .וההסתמכות על התמונה משקפים זה את זה כישלונו של הזיכרון

 ת הקולנועאיש עם מצלמהגבע מייחד ל)יגה וורטוב ישראלי 'דג, גבע הוא איש עם מצלמה .המטבע

על  ההסתמכות .פונה אל תמונות מההווההוא זכור באין יכולת ל(. ופקורןתחשוב פב, מחווה נפרדת

 התמונה – של המאה העשרים עיקריהתמונה הנעה היא הארכיון ה. התמונה היא מסימני הזמן

. להאמין במשמעותהמורגשת חובה הנשנית עד ש, אותנטיות שלההמשוכפלת עד שלא ניתן להאמין ב

ו אינהקולנוע : מקבל על עצמו את המגבלה גבע – זיכרון מידינה לייצור מכֹו – במצלמה דיגיטלית חמוש

. בהכרח הזיכרון הוא זיכרון קולנועי .תמונות מכוננות מהעברמתעד את ההווה אלא באמצעות חזרה על 

 .ראשונה ואחרונה, כבר-תמידקיימת , מקדימה את זמנההתמונה 

 

צד . זאת מסתיימות במוות ידוע מראש בלתי ניתנות לחיזוי ובכל, לכתחילהכל האפשרויות קיימות מ

וגבע , תווה גן שבילים מתפצליםמ, הגלומות בו שחמט על כל הפרמוטציותסדר לוח משלישי למטבע 

שצילם לתמונות למטבע  רביעיצד בגבע חוזר . התפתחו הדברים איךרואה מנקודת מבטו העכשווית 

. ומאבד שליטה מוביל עגלת פיתות בעיר העתיקה בירושלים, י אחרל  ע   :7553-ב םיאורושללסרטו הקצר 

 .חורבן עמהנושאת , וטיומקיןאוניית הקרב פמדרגות אודסה במחווה ל, המדרגותתמונת העגלה במורד 

גם סופו . פיגוע התאבדות: נוספתעשרה שנים מאוחר יותר מקנה גבע לעגלה המתהפכת משמעות  חמש

http://takriv.net/index.php?option=com_content&view=article&id=26
http://takriv.net/index.php?option=com_content&view=article&id=26
http://takriv.net/index.php?option=com_content&view=article&id=26
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לדעת ... אני לא אוהבת את זה" .תקווה וחסר םאליסוף : סרטו של מרקר ידועשהסיע את עגלתו בשל עלי 

ביכולת לראות בתמונה , מהותה של הטרגדיה בידע מראש .ורטיגואומרת מדלן ב, "למות שאני חייבת

 .הראשונה את התמונה האחרונה

 

מה ... בעוד חמישים שנה" :ושואל, אומר גבע, "את הסיפור הזה היה אפשר גם לספר מהסוף להתחלה"

, ילם אסיפת חברים בקיבוץ מנרהמרקר צ .ניתנה לנו נבואת ההווה – הוא ואנחנו יודעים" ?ייוותר מכל זה

אחות של , חיוך מבויש, סיכה על דש הבגד: פרטים זניחים: "מוסיף גבע. מזכירת הקיבוץ, רחלובמרכזה 

 "?בתמונה מה מכל זה כבר ראית  ... ראש הממשלה הראשון שעתיד יהיה להירצח

 

 .זוכים להצטלב ולהתאחד המסע בזמן מסתיים בנקודת התכנסות פוטנציאלית של זיכרונות ומאוויים שלא

 .תמונה שאחריתה בראשיתה, תמונה שמוקרנת אל ההווה, מה שנותר מן המסע הוא התמונה

 


