
 
 

 עצמם את שכותבים דימויים על

 דניאל מן  :מאת

 

בשם  צרפתי מדעןבו הצליח ש,1981היסטוריות של הקולנוע נוהגות לחזור לרגע המכריע של שנת ה

 הטכניקה.שמאפשר חשיפות מרובות כדי לצלם אובייקט בתנועה צילום מכשיר מארה לפתח ול'ז-אטיין

"פוטוגרפיהכרונו"ה תשכונ, של מארה תהחדשני
1

מהצעדים  דאח תהיהי, נולוגיוזמן כר" לכתוב" הבשל יכולת 

מימושה של הטכנולוגיה  לקראתהצעד המכריע את  אך. על נייר הצילום התולחתימתנועה  תלכידהראשונים ל

 האלמונידמיני ' ורז'ז;עמל רבים לעשות את הבלתי אפשרישהצליח אחרי ימי ,הצעירעוזרו  אלא מארה עשהלא 

ולפרום  האנושי הדיבור המרכיבות אתהשמיש את הטכניקה החדישה על מנת לפרק את מחוות הפה השונות 

של " כתיבה"חדש לוהדגיש שהיא כלי " צילום דיבור"טכניקה כינה האת . לסדרה של דימויים קפואים ןאות

שלוש המילים ואמר את פיו פתח את , אל עצמו מכשיר הצילוםאותו את  דמינין כיווערב אחד . משפטים

 .  Vive la France: של הקולנועהראשונות 

ויוה . "אנקדוטה זו היא רק אחת מתוך רבות אחרות שקושרת את הקולנוע אל הכתיבה כבר מימיו המוקדמים

צרב לתוכו את הקשר ההדוק , וכמו שכותב פרידריך קיטלר, הקולנוע" כתב"היה המשפט הראשון ש" לה פראנס

.מהתחלה ללאומיות כבר
2

פריימים  42במהירות של  תםהאפשרות לחבר בין דימוי קפוא אחד לאחר והקרנ 

הסיפור השכוח הזה מלמד כיצד נרתמו , יותר מכל. משלה לכתיבה בזכות המשפט שנולד מתוכהנלשנייה 

אולי שם . סינטגמה ונכבלו בשלשלאות כדי לתמוך במשמעות של המשפט הכתוב תהדימויים המצולמים ליציר

 .   ד בהיותו צרפתיושהתגאה מא –דמיני מהפה של  – נולדה הכפיפות של הדימוי למבנה השפה

את רצף הדימויים שיוצרים יחד , אפילו אם לרגע, אך אנקדוטה זו משמשת אותי רק כדי להניח בצד

יה של אותו דימוי שההיסטור; הדימוי הקפוא" כותב"כיצד , על דרך השלילה, לתהות מאפשרתהיא ". קולנוע"

, כך אני משער, הדימוי הצילומי. קולנוע מחברת לדימויים קפואים אחרים כדי להנפיש ולחולל תנועה רציפהה

ה של יאותה הייתי רוצה לכלול מתחת למטריש ,כותב לנו משפטים תוך כדי תנועה בהתחוללות מתמדת

 ". נע-דימוי"ר תמיד היה על ידי מבט שיטתי בדימוי הקפוא אולי הוא יגלה לנו שלמעשה כב". הקולנוע"

שלכדו את עומק ההרס ברצועת  תצלומים אלפי ברשתות החברתיותשותפו " צוק איתן"מבצע במהלך 

 דמיני' ורז'שהדהד את מחוותו הלאומית של זהיה דימוי אחד , מתוך זרם הדימויים הדיגיטליים הגועש. עזה

בתצלום נראה חייל ישראלי כשהוא . והדגים שוב את הקשר ההדוק בין האפרטוס של צילום לזיקה הלאומית

."תכף נשוב"מגן דוד גדול ומעליו את הכתובת מרסס על הקיר 
3

זו שהתנוססה גם על , הכתובת שעל הקיר 

דחיפות לחשוף את מעשי האיבה שאירעו מהחלק  הייתההופיעה ממוסגרת בתוך התמונה ו, הפייסבוק" קירות"

 . בימי המלחמה
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, דמה באופן מפתיע לרובה מכשיר הצילום עצמו. הכרונופוטוגרפיה של מארה הצליחה לבצע חשיפות רבות יחדיו כדי לשרטט תנועה 

ארית יבה הפקה של זמניות לינשמארי אן דואן מרחיבה על הצורה , בספרה. כדי לחשוף "ירה"מארה לעבר אובייקטים בתנועה וכיוון אותו ש

. כמו גם פרויקט של המודרנה להשתלט על הזמן, קולנועיות לתוך הקולנוע-תה רגע מכריע במעבר מטכנולוגיות קדםיוקולקטיבית הי

  Ann Doane, The Emergence of Cinematic Time, 2002, Harvard University Pressורא

2
, המודרנההדמיון של בספרו קיטלר מפרט את הקשר בין טכנולוגיות צילומיות ובין טכנולוגיות צבאיות כדי להדגיש כיצד נולדו כחלק מ 

 .Friedrich Kittler, Gramophone, Film, Typewriter, 1999, Stanford University Pressורא

3
 ."צוק איתן"הדימוי הורד מפייסבוק במהלך מבצע . אתר פייסבוק בה נראהשכלל מסגרת  4112-הדימוי ששותף בפייסבוק ב 



 
 

, "פרת יצוקהוע"ה לרשת בימי מבצע תוהועל מהצול היאכי  מגלה התמונהמקור  בדיקה נוספת שלאך 

, "צוק איתן"ששותף פעם אחר פעם בימי מבצע , התצלום. כחמש שנים לפני המבצע הצבאי האחרון בעזה

בעת  4118שנת שחשף את מעשי החיילים בעזה ב" השוברים שתיק"ארגון  הועלה לראשונה לרשת על ידי

.ע הקרקעיבצהמ
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הן החתימות שמעידות על , פניו של החייל שוטטשם גכמו , איכות הקובץ הירודה 

שעומד " תכף נשוב"המשפט . העלאה הראשונה שלו וטרם הסתיימהבשהחלה , רשתב של הדימוי הסירקולציה

אלא גם מצביע על הכלכלה , בלבד שמבטיח את שיבתם של החיילים לבתים פלסטיניים תצלום לא זוהבלבו של 

שעוד לא  כותב לנו התצלום עצמו אלא גם "עוד מעט ישוב"לא רק החייל אומר לנו ש, בכך. הדימוי עצמו של

 .אל המסכים שלנו וחזר מימש את הבטחתו הוא, כמו החייל. את מלאכתו סיים

יוצא  הוא בכל זאתו ,ד מני רביםה על הקיר בבית הפלסטיני הוא רק אחשל הכתובת החתומ התצלום

חורה שעל חותם בתוך הפריים את הכתובת השבה הוא שאלא גם בצורה  – לוכדהוא לא רק באלימות ש– דופן

הכתיבה של  בטקסט וביןאת המתח שבין הכתיבה  פהמציש ,לוכד את פעולת הכתיבה עצמה הוא. הקיר

, כתיבהבין שתי צורות  אלה שמתקפלהצילום נושא בתוכו סימן ש, ליטרליממש באופן , בתוך הכתובת .הדימוי

מפגיש בין התצלום .שהיה שם וידע לצלם אותו ,שותפובה ינדליסטי של החייל והשניומעשה הובהאחת מגולמת 

" תכף נשוב"המשפט ד בעו ,הטקסט מול הדימוי – שתי צורות כתיבה היסטורית שנמצאות במערך של יחסי כוח

זמן בבמקום ו היואודות אותם חיילים שעל מצד אחד הוא מספר . ות זהלתוכו מתנקז מערך כוחשהוא החור 

לם על ידי ההבטחה וצשהוא חושף ממד אוטונומי שמשחרר את הצילום מכבלי האובייקט  אחרומצד , נתונים

 .תמתוך חשכת הרש –" תכף" – תמיד לשוב ההבטחה היא. ולהשתנות בתנועה מתמדתלהתהוות  ,להמשיך

; על פני השטח של הדימוי עצמו" חתימה"תהליך של מתפרשת כ" כתיבה"ה, דרך מבט שיטתי בדימוי זה

הרבה אחרי שהפקידים עזבו את  כהממשיתנועה שאלא , רפרזנטציהתהליך שאיננו נשלם כדי להציג בפנינו 

 . ם את האורההבניין וכיבו מאחורי

שכבר באמצע המאה  ,וטבמצוטט הצלם פוקס טל, עומדת למבחןשמהותו של צילום כ, קרובותלעתים 

."עפרונו של הטבע"רישום באת הצילום כ תיאר 18-ה
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ותו  הצלם של הנוף שנגלה מולתוצר כ סהוא נתפ ,ככזה 

כסוכנים  כפופה לצלם או למכשיר הצילוםשאיננה " כתיבה באור"צורת כהצילום  מימיו המוקדמים הוגדר .לא

הבנה אובייקטיבית זו של הצילום מבוטלת בצחקוק ציני כהערכה , לעתים קרובות עוד יותר.הפקתומרכזיים של 

אם נבדוק מחדש את הערכתו של  אך. מים בתוכומגולתמימה של אירוע הצילום שאינה מכירה ביחסי הכוחות ש

אלא  – בעפרונו את התצלום" כותב"לא כדי לטעון שהטבע הוא ש – אולי נגלה שהיא רלוונטית מתמיד, טלבוט

אז נוכל לדמיין . כותבת אנושית ידמ משוחררשלדימוי הצילומי יש קיום אוטונומי  יכבו נדמה שתוח אופק כדי לפ

. מתהווה ומתחולל, מתניידנוסע בזמן שבנקודות זמן יציבות אלא  שנולד כזהלא , והוא בעל חיים שזז לבדש

שמקפלות בתוכן " מסות"אלא כותב בעצמו , את המחבר שלו ביחסי כפיפות" משרת"הוא איננו דמיין שנוכל ל

, כהקפאה של העולם המתחולל בחוץ הצילום הוגדר בעבר אם .משפטים שלמים שנרשמים על פני השטח שלו

 . נותר קפוא עצמו בעוד העולם דימויכבר בתוך ה היא אולי היום התנועה
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אתר וואלה את תגובתו של דובר פרסם בעקבות הפרסום ". וואלה"פורסם תצלום זה על ידי  4111באוקטובר  

בוחר להמשיך ולהציג עדויות לכאורה לכלי התקשורת ' שוברים שתיקה'ל מצר על העובדה כי ארגון "צה" :ל"צה

כל מקרה חריג נחקר על ידי המשטרה הצבאית החוקרת , כפי שכבר נעשה בעבר. ל"ישירות לצה ולא פונה

 ".יאם יוגש כתב אישום לבית דין צבאשם מחליטים , ומוגש לחוות דעת הפרקליטות הצבאית

5
בספר הצלם פוקס טלבוט עצמו כותב את . 1922-פורסם בכמה חלקים החל מ" עפרונו של הטבע"הספר  

 . קלוטיפים שמדגימים את הפוטנציאל של הצילום 42הספר כולל . רשמיו על הטכניקה החדשה



 
 

כדי להדגים כיצד הצילום מכונן " התצלום הראשון אי פעם"לעתים תכופות חוזרת ההיסטוריה אל 

שישב  ,ף נייפסוז'בשם ג יזיקאיפבאותה נשימה מסופר על . נקודת מבט יציבה אל העולם שבחוץ כמבעד לחלון

 מול החלון הגדול

: לוחית המתכתשהנוף נחתם בעדינות על  כדי לגלותשמונה שעות תמימות  המתיןו שלו שבצרפת טשבבית הקי

, "כתיבה בשמש"מולוגית היא ישמשמעותו האט, "הליוגרף"ה. כפריים וצמרת עץ מרוחקת אחתבתים גגות של 

 . הוא שסלל את הדרך לעתיד של המדיום

סטוריה שכבר החלו למפות את יעשרות שנים חלפו ובהן רפרודוקציות של אותו צילום נכנסו לספרי הה

כדי  הוזעק צוות ארכיבאים שישיםאך בשנות ה. פקד עמוק בארכיוןוההליוגרף המקורי כמובן ה. המדיום החדש

.עולם לא סיים את תהליך חשיפתומכי  לאחר שהתגלה התצלום להתקבץ סביב
6
גגות ורעפים  בו נראושבמקום  

ההיסטוריה העדיפה בו שמהארכיון ושופצה כדי להתאימה לאופן  אותה לוחית נשלפה. נגלה לפניהם כתם שחור

אך . בו נכתבשכדי להתאים לאופן  הפרטים שהיו בו וערובתהליך בלשי מוקפד ש .את התצלום הראשון" לראות"

, "the first photograph ever"חיפוש מהיר של בצאו בקלות באינטרנט וזה שניתן למ, התצלום הידועלמעשה 

טמון , "יסטוריהעשה ה"זה ש, התצלום המקוריבעוד , חזור מלאכותי של מה שהיה צריך להיות בואינו אלא ש

אלא , בכך הדימוי הצילומי לא זו בלבד ששמר את הנוף על גביו. למחוק את עצמו לאטווממשיך עמוק בארכיון 

 .  במחיקה של עצמו השתתףגם 

עזב את הצלם כותב את עצמו הרבה אחרי שהדימוי בה שצילום לוגיה של טונקדוטה זו מציעה אונא

בלתי נפרד חלק הכתם השחור שמסתיר את הרפרזנטציה הוא בה אונטולוגיה ש ;מכשיר הצילום נארזהחדר ו

 אלו. גם הזמן ותהליך השימור של הדימוי נחתמו על הלוחית, הנוף שבחוץ תבנוסף לחתימ. מתהליך הכתיבה

 עוד הלא יכולודימוי אל תוך אינפורמציה שנכתבת  – שהצילום מזמןמהמידע הופכים להיות חלק אינהרנטי 

 .העולםפנינו לדרכו נגלה ששקוף כמסך  סתפילה

 

זו , פעולת הכתיבה של החייל. כתביממשיך להשל החייל הכותב הצילום , כמו ההליוגרף של נייפס

מה שנמצא בפריים לוכדת בהבזק את וזו  ,פעולת הצילום פוגשת את, ונחתמת על הקיר מימין לשמאלשנעשית 

ה את פעולת הריסוס שיכממ המצלמה כפתורעל  לחיצה .או מצלמה חכם-יהיה זה טלפון, המצלםשל המכשיר 

של כתיבת המשפט  הליניאריות אך .בדימויים מצולמיםהכתיבה  הכתיבה הטקסטואלית עםאת ומפגישה 

שבניגוד על כך , החזרתיות שלומעיד על " תכף נשוב"התצלום שאומר לנו . שהה אותהשמ תצלוםבנבלעת 

התצלום , במילים אחרות. לכדשיקט ירר מהאובחומשכשהוא  ושוב שובהתצלום יופיע , למשפט שנחתם בנקודה

הבדל שבלבו  ;הזה מנסח בתוכו את ההבדל התהומי שבין כתיבת אירוע במילים ובין כתיבת אירוע בדימויים

 .משטרי זמן שונים ומנוגדיםי נש
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מתאר כיצד מצאו שני היסטוריונים את לוחית , בארכיונה מוסתר ההליוגרף המקוריש, סיטת טקססרהאתר של אוניב 

ולאתר  ממנו צילם נייפס את התצלוםשיצא צוות נוסף לשחזר את החלל  1888-ב. האספלט ואיך נולדה פעולת הרסטורציה

 .בה התמקמה הקמרה אובסקורה שלושנקודת המבט המדויקת  את



 
 

בסירקולציה  אלא נעוצה ברגע הצילום אל, כמו שהייתי רוצה להציע פה, ות הצילוםצעהכתיבה באמ

בכך היא ; מאבד רזולוציהבדרך הוא גם אם , שבתנועתו ברשת אוגר בתוכו עוד ועוד אינפורמציה ,של הדימוי

חלק  הסירקולציה היא. פעם ומופץ מחדש ברשתדד פעם אחר מקּוש,כתיבה על פני השטח של הדימוי עצמו

,"להגנתו של הדימוי הדל"טוענת היטו שטרל במסתה , הדימוי המקודד. בלתי נפרד מהדקדוק שלה
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חוזר  

העודף  שמותירכך הוא כבר תמיד תלוש ממקומו כנפולת  .רוח רפאים חסרת גנאולוגיהכ, כהעתק ללא מקור

-נע דרך סירקולציה חסרת תקדים שמאחוריה הטקסט האלפא הוא. האדיר שמציף את המרחב האינטרנטי

, מלבד איכותו ;הדימוי מחדש אתאולי צריך להגדיר , שטרלכותבת , לאור כך. נומרי מועתק ומודבק ללא היכר

הן , מאבדות חומריותהן שככל ש ,צורות הסירקולציה שלובמופץ ו ה הואבשצריך להתחשב גם במהירות 

, משתוללות לכל עבר הזמניותרדינטות אובה הקושציה הופכת את הדימוי לכתיבה הסירקול. צוברות מהירות

 .מכריע מהזמניות של הטקסט הכתוב נבדלות באופן, ובעיקר

מילים לבין קריאה במה ההבדל בין קריאה "הפילוסוף וילם פלוסר שאל  81-בתחילת שנות ה

בקריאה "גרס ש פלוסר. השונות שמבדילות בין השנייםן הזמצורות וח ניס על ידיובחן זאת " ?בדימויים

נו באופן יעינסוקרים באנחנו תמונה , לעומת זאת [...]בים אחר שורות כתובות משמאל לימין קאנחנו עובטקסט

."האך איננה כפופה ל, נתונה קומפוזיציהשאמנם מודרכת על ידי ההבניה של  ,שמנותב בחופשיות
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, לדידו 

מראש ובקריאה בדימויים אנחנו ההבדל נעוץ בכך שבשורות כתובות אנחנו כפופים לתבנית שהוכתבה לנו 

הכיוונים האופקיים של הכתיבה מתחלפים בפני השטח של הדימוי שאינם עוד  .סורקים את פני השטח שלהם

ההבנה של הטקסט ך את תהלי, כמו כן .של אינפורמציהשכבות -ותאלא בנויים משכב מסודרים בתבנית נתונה

ההבנה לעתים קרובות קודמת , תהליך הקריאה בדימוייםב ואילושל הקריאה  בסופה הכתוב אנחנו משלימים

ות הזמן השונות סדגיש שההבדל טמון בתפימ פלוסר. ומגלה עוד פרטים להתבוננות השיטתית שפורמת אותה

ה יוהשני "היסטוריתתודעה " תיכולת יצירבעלת ארית ויהראשונה לינ; ן הקריאה במילים לקריאה בדימוישבי

הכתיבה  התחלפה עם הופעתו של הדימוי הצילומי. "היסטורית-פוסט", וכפי שהוא מכנה אותה, מעגלית

מרות פרשנית של טקסט כזה או אחר אלא עומדים לעוד נתונים הטקסטואלית של ההיסטוריה בדימויים שאינם 

שמר על מקומו ", הוא כותב, "ארייהטקסט הלינ. ""העולם עצמו"אלא כ, נו לעולםילא כמתווכים בינ, עצמם בזכות

להם אנחנו קוראים שרק בתקופת זמן זו היו תהליכים . שנה 2,111כסוכן מרכזי של אינפורמציה במשך 

".היסטוריה במובן המדויק של המילה
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סיבה  תוצר של תהליכיהיא, כפי שמנסח אותה פלוסר, ההיסטוריהבכך  

פורר הופיע הדימוי הצילומי ו מובנית זו "היסטוריה"אל מול . לשלות אירועים כרונולוגיתתו כהשותוצאה שנכתב

את . באמצעותם תגית שנכתבואת הטקסטים ואיתם את ההיסטוריה הכרונול מחליף םהצילו; את סדר הדברים

 "אפרטוסים", פלוסראו כפי שמכנה אותם , צילום ההיסטוריים מחליפים מכשירי טקסטיםהמקומם של מחברי 

נתון כבר תמיד הוא, ל כפתור ההפעלה של המצלמהעאף שהצלם הוא שלוחץ . נו לבין העולםישמתווכים בינ

אלא , דרכם האדם מגדיר את עצמושבכך דימויים אינם כלים . את העולםלושמגדיר  ,מרותו של האפרטוסל

בחטף  תמונות מצלמיםבו אותם מכשירי צילום שבעידן  .שהמציאהפך להיות כלי בידי הכלים הוא שהאדם עצמו 

כיצד , ובאותה נשימה, צריך לשאול כיצד הם מחליפים את הכתיבה הטקסטואלית של ההיסטוריה, ללא הרףו

 ? אנחנו קוראים בהם
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פעולת הכתיבה של החייל בתרסיס השחור מסמנת את הכתיבה ההיסטורית , דרך עיניו של פלוסר

נבלעת על ידי המצלמה שממירה את השורה האופקית של המשפט הכתוב לצורת זו ש, ניאריישנתונה לזמן ל

שכבות של -שבנוי משכבות ,האופקיות של המשפט הכתוב מתחלפת באנכיות של הדימוי הצילומי. זמן מעגלית

ים עטמומים דימויים נוספים אל תוך הדימוי היחיד ודדוובכך מר, אולוגינאינפורמציה שנחשפת לאטה בתהליך ג

שמסיטים את הזמניות היציבה של " דימויים"הדימוי היחיד לעולם איננו דימוי אחד אלא כבר תמיד . לתוכו

, היא כתובתו של הדימוי שמעיד על עצמו ברבים "תכף נשוב"הכתובת  .האירוע הספציפי לנקודות זמן שונות

איננו מופיע לבדו אלא בתוך  הוא מורה על כך שהוא. אחרים "דימויים"וככזה הוא כבר תמיד מדבר בשמם של 

תנים עם השיתוף מש הדימויקידודים והאיכותיות של ה .יחד – שטף של דימויים אחרים שזורמים אלינו מהרשת

  .והשכפול שלו באינטרנט

: צועק הוא עדיין ,מאחורי הפיקסלים. מקודדכשהוא שב אלינו מהרשת דמיני ' ורז'גם הסרטון הקצרצר של ז

פציינטים כבדי  להדריך לצורך הדרכתעל ידי בית חולים  הסרט גויס 18-אם בסוף המאה ה". ויוה לה פראנס"

להביט מחדש על כל ו pause-ה כפתור ה עללחיצבלהקפיא אותו  אפשרהיום , שמיעה כיצד לדקדק בדיבור

לגמגום שב הדיבור הקוהרנטי . רק כדי לפרק אותה – התצלומים הקפואים שבנו את תנועתו הרטוריתאחד מ

ועה קולנועית רציפה אלא תנועה ללא לא תנאמנם . אך גם להם תנועה משלהם. של דימויים מוקפאיםהמקרטע 

אליה שמגדירה מחדש את הפוליטיקה נכתבת באופן מעגלי ותנועה ש; מוגדרים מטרה או יעד, התחלה וסוף

 ".ף נשובתכ" נרתמים דימויים על ידי ההבטחה הגלומה במשפט

 
 


