ארן ירדני

ייצוגו החזותי של
התנע המהפכני בקולנוע
חיבור זה יבקש לבתון שלשה ייצןג קולנועיים של ה ת נ ע המהפכני המונח
בבסיסה של ההוויה הפרולטרית ולושת הייצונים הללו קבעו להם כנקודת משען
לסיפור העלילה א ת הסרט הנע:1 ,בויינת ציר מכני ומנסלי /׳וסביבו נבנה הצורן
בשינוי רדיקלי של ההוויה.

הםרטתו של  yannהמהפכני
בחיבור זה אדון בייצוגו החזותי של התנע המהפכני .תנע זה
כמוהו כדחף ליצירת שינוי בסדר חברתי קיים ,הרצון להביא
לתמורה באופן שבו מתנהלות מסגרות חברתיות ,גופים וחברות
אנושיות .ככזה התנע המהפכני הוא תוצר של שני מרכיבים
קפועלים זה על זה [1] :האופן שבו בני האדם תופסים את
סביבתם [2] ,הדרך שבה הם בוחרים להגיב לתפיסה זו .משום
 :ך מקורם של הדחף המהפכני ,התנע ליצירת שינוי ,באי-
טביעות רצון של פרטים וחברות ממצבם הנוכחי ,אליה נלווית
פעולה ,או סדרה של פעולות ,שמטרתן להביא להפיכתו או
לשינויו של מצב דברים זה .במסגרת החיבור הנוכחי אבקש
לדון בביטויו החזותי של התנע המהפכני ,דהיינו באופן שבו
קדחף והכמיהה לשינוי חברתי מוצגים במדיום הקולנועי.
מעטים הם הסרטים ,בהיסטוריה הקצרה ממילא של הקולנוע,

ביטוי ארכיטקטוני למבנה רעיוני ,תוך שימוש באופני מבע
אקספרםיוניסטים ככלי לביקורת החברה .ההבניה הוויזואלית
טל לאנג ,אם כי לא המבנה הרעיוני ,זימנה בלנו ה ח י ר ו ת
טל רנה קלייר) ,(Clairארבע שנים מאוחר יותר ,א ת הופעת
זבכורה הקולנועית של הסרט הנע )זנד .(141 ;2002 ,סרטו
טל קלייר ,כפי שיידון בהמשך ,מבטא באופן חזותי רעיונות
טהכו שורש כחמישים שנה קודם לכן) (1880במנשר שחיבר
1£ל ל פ א ת ) ,(Lafargueחתנו של קארל מארקס ,ושהופיע
בהמשכים בשבועון הצרפתי  V E g a l i t eת ח ת הכותר ״הזכוח
לעצלות״ .בעודו נוטל לא א ח ת מן היצירות שקדמו לו משלים
נ׳ארלס צ׳אפלין ) (Chaplinבזמנים מודרניים ) (1936את
זטרילוגיה .כאן מוצא התנע המהפכני את ביטויו הוויזואלי על
רקע הקיבעון מ ח ד וטון העבודה החד־גוני מאידך ,המושל בח
כית הייצור .היסוד הוויטלי ,המונח בסיסו של התנע המהפכני,
הופך אצל צ׳אפלין לשיגעון.

טחצו את שערי מפעלי החרושת והיכלי הייצור  -אותן זירות
טבהן ,על פי העיון הדיאלקטי המונח בבסיס המניפסט
•זקומוניםטי )מארקם; אנגלס ,(33-30 ;1985 ,אמור היה
להיווצר התנע המהפכני .הוויית פס הייצור ,החיים המותנים

דיוניסוס ואפולו בשירות המהפכה?
מםרופוליס וזמנים מודרניים יוצקים תוכן חזותי לתבנית

בקצבו המונוטוני של הסרט הנע ,על אף שהיו מוכרים לרבים

הרעיונית הניטשיאנית  -זו המבחינה בין שני גורמים מכונני

מן המבקרים באולמות הראינוע והקולנוע ,לא זכו לנוכחות של

־!וויה ,המנהלים ביניהם מערך שלם של בלמים ואיזונים.

חמש ,מ ר ט י ב מכונן ,בעיצוב הזיכרון הוויזואלי של סוף המאה

זיסוד היצרי ,בעל החיות ,שמסמל דיוניסוס ,הוא תנאי

ה־ 19וראשיח המאה ה־ .20חיי הפועלים ,כפי שמציין שלמה

תכרחי ,להתהוותה של תרבות .בלא יצר אין יצירה )גולומב,

ונד ) ,(143 ;2002אמנם היו מושא לעיון קולנועי ,אלא שאלה

וזשנ״ט;  :(33דיוניסום יוצר בכוח יצריו ,בכוח דחפיו .אולם

וזסח במידה רבה את גרעין ההוויה הפרולטרית  -הסרט

הלהט המניע את דיוניסוס תובע עידון .היווצרותה של תרבוח

 m rכציר מכני ומנטלי שתהליך הייצור חג סביבו .למעשה,

מחייבת לתעל את הכוח הדיוניסי ולשלוט בו ,דהיינו לנתב את

תכירה המחצית הראשונה של המאה הקודמת רק שלוש יצירות

הדחפים והיצרים לעשייה ולהתנהלוח חברתית .תפקיד זה שמור

קולנועיות משמעותיות ,שנדון בהן כוחו המהפכני של תהליך

לאפולו .התנועה הדיאלקטית בין שני הכוחות הללו מזמנת

חתיעוש כנגזרת של מתודת הייצור הסדרתית והאחידה ,על

מזיגה בין היסוד היצרי למרכיב השקול ,התבוני .דיוניסוס

גרורותיה הרעיוניות ,הכלכליות והחברתיות .בשנת 1927

מחלן א ת אפולו מן התנועה חסרת התוחלח במרחב פורמלי

יצר פ ר ץ לאנג הגרמני ) (Langאת מטרופולים ,המציגה

ייק מתוכן ,אפולו מצדו גואל א ת עמיתו מהרס עצמו .הפיכתו
טל אחד מן היסודות הללו לבלעדי ,משמעו דיקטטורה של

התבונה או לחילופין  -חייתיות אימפולסיבית נטולת עכבות7
יצירותיהם של לאנג וצ׳אפלין ,הנותנות ביטוי חזותי לתנע
המהפכני ,עוסקות ביחסים האלה .אם לנקוט לשון אחרת אז
טיב היחסים בין דיוניסוס לאפולו ,בין היצר לתבונה המרסנת
והמנתבת ,הוא שעתיד לקבוע א ת המגמה המהפכנית ,באותה
המידה שבכוחו לקדש את הסטטוס קוו ,את הסדר הקיים.

הבלתי אפשרי והלא רצוי
מ0רופ1ליס

מ ש מ ש ת ביטוי ארכיטקטוני מוסרט למבנה

חברתי ממשי .ככזו תוכננה על פי מודל דו מפלסי :עיר העובדים,
המצויה מ ת ח ת לפני האדמה ,לעומת המרחב האורבני של בעל

0מ?ן הסרט מגוחע^יס

ההון המצוי מעליה .העיר ה ת ת קרקעית אינה אלא חדר מכונות

הדיא7קטי ,זימן שינוי צורה .העידון הופך הדחקה ,שמצדה

אינסופי ,בטבורה ״המולך״  -הלא היא אם כל המכונות

פורצת כחגיגה של דיוניסיות ברברית .הנווד משתגע .השיגעון

הפוערת פיה ,נוטלת חזות דמונית ,ושבה ברצף מעגלי אל

מוצא א ת ביטויו במאבקו חסר הפשר והכיוון של היחיד .הנווד

צורתה המקורית .החיים במפלס העליון תלויים בעבודתם של

מחבל במכונות ופוגע במעבידיו .אין לו כל שאיפות ,נוסח

מי שהוטלו אל בטן האדמה.

אלה של מריה הכפילה ,לארגן את העובדים אחריו .הרפורמה

מהלך העלילה פשוט למדי ,במרכזו סיפור אהבתו של בן

של לאנג ,מוטטה כל סיכוי למרד ולהפיכה ,משום שסירסה

המושל אל בת הפועלים ,מריה .מריה זו משמשת מטיפה

את היסוד הוויטלי של כוח העבודה האנושי .עמיתיו לפס

דתית ,המבקשת לקדם הרמוניה בין מעמדית בקרב הפועלים,

הייצור דבקים במשימתם  -הפרעותיו של הנווד לא נתפסוח

במוטיבים דתיים־נוצריים .מדען מטורף ,הפועל

בעיניהם כקול קורא להפיכה ,אלא כפגיעה בהרמוניה המכניח

בשירות השליט ,מצווה על ידו ליצור העתק של מריה .מטרתו

שכונן סביבו הסרט הנע .צ׳ארלי נותר השריד האחרון מימי

של העתק זה היא להתסיס את העובדים .וכך ייווצר לשליט

מטרופוליס ,אלא ש נ י ש ן המכונות ,אותה אורגיה פרולטריח

צידוק להפעיל כוח כגגדם .אולם המדען מתוודה בפני מריה

יצרית ,הופך כאן למאבק יחידי נטול תקווה.

המשוחה

המקורית על אודות בגידתו באדונו  -לא את רצון השליט מבצע

המתח שבו נטען שיגעונו של הנווד מתפרק .שחרורו ש7

ההעתק אלא א ת רצונו שלו .כך הופכת דמותה המשוכפלת של

הנווד מבית הכליאה מעיד על גוויעת התנע המהפכני .צ׳ארל׳

מריה למנהיגת פועלים רדיקלית ,שהמסר השגור בפיה הוא

מנסה בכל דרך לחזור אל ה ת א  ,לצמצם את הווייתו לתחום הצר

אחד :ניתוץ המכונות.

וההכרחי ,תוך ויתור על כל יומרה לשנות את מצבו.

המטיפה הרדיקלית כמוה יצר החיים  -היסוד הוויטלי הקם
על אדונו .הדיוניסי הכאוטי מטיל את מטרופוליס על עברי

המהפכה השקטה  -המיכון משחרר

פי פחת .מרד הפועלים ממיט חורבן על העיר ,וחושף עובדה

בשנת  1880פורסם במגזין הצרפתי  L E g a l i t eחיבור פרי

פשוטה :קריסתה של קומת היסוד משמעה שקיעתם של יושב

עטו של אקטיביסט גמרן ,פול לפארג שמו .ת ח ת הכותר ״הזכוח

המפלס העליון .המונולוג הדיוניסי ,פרן היצרים נטול ההכוונה,

לעצלות״ תקף לפארג משמאל את השאיפות המהפכניות ש7

הופך שיח דיאלקטי בהתערבות הבן .הדיאלקטיקה ,היסוד

 ,1848שחטאן הקדמון לדידו גלום בעיקרון המהפכני שטבעו:

המכונן של המטריאליזם המרקסיסטי ,דווקא היא מבשרת את

הזכות לעבוד )לפארג .(14 ;2004 ,לפארג ביקש לתעל אח

גוויעתו של התנע המהפכני .השיתוק הדיאלקטי הוא תמציתה

התנע המהפכני לכיוון אחר :הזכות להתעצל .בסיס לרעיון הוא

המזוככת של כתובית הסיום ,שאינה משאירה מקום לטעות:

מזהה בדבריו של אריםטו:

״הידיים ) (Handeוהמוח ) (Himרוצים לחבור זה לזה ,אולם

״מוסכמת העבדות שלטה ב מ ח ש ב ת ם של פיתגורס ואריסטו״,

העידון האפולוני הופך

כתב בלעג מי שכתב .ואף על פי כן כותב אריסטו :״לו כל מכשיר

לשם כך חסר להם הלב )"(Herz

לנחושתיים .השינוי הרדיקלי הופך לרפורמה .המהפך נכשל.
אל המבנה הרפורמי שיצר לאנג הוטל הנווד של צ׳אפלין

יכול היה לבצע מעצמו ,ללא פקודה ,א ת התפקיד שלשמו נועז
] [...לו ,למשל ,היה הנול אורג מעצמו ,אזי לא היה מנה7

בית הייצור לא טמון עוד בבטן האדמה ,אלא מצוי מעליה .בת

בית המלאכה זקוק לעוזרים ,והאדון לא היה זקוק לעבדים.״

התענוגות ובתי החרושת הם מישור גאוגרפי אחד .הפסאדה

)לפארג.(51-50 ;2004 ,

שונה ,המהות זהה להפליא .הלהט הדיוניסי שהפך שבוי בסד

לפארג לא מבקש לבטל א ת מוסד העבודה ,אלא לבט7

פן מסוים שלה .הקוש^־אינו מונח בבסיס רעיון העבודה

את רעיון־המהפכה־־־של מטרופולים אל בטן האדמה ,חוברים

האריסטוטלי ,אלא בתפיסת העבודה כיסוד מכונן מהות ,עד

חד לכדי ביטוי שכולו הומניזם צרוף .בבסיס המהפכה השקטה

כי בני אדם נאבקים ,באורח פרדוקםלי ,על הזכות לשעבד את

מונחת ההכרה התבונית ביצר החיים ,אותו יצר שהיה לאסקופה

עצמם .התנע המהפכני של לפארג מתקומם כנגד הנחת היסוד

נדרסת ,כל עוד נכבל לקצב תנועתו המונוטוני של הסרט הנע.

לפיה כוח העבודה האנושי נתון למרותה של המכונה .המהפכוח

בסצנת הסיום נוטש התעשיין את המפעל יחד עם ידידו

של  ,1848לשיטתו ,לא התיימרו לערער על הנחה זו ,אלא

השניים מביטים בעובדים הנהנים ,מחייכים זה אל זה כאוח

לברור את דרכי הפעולה תוך קבלתה כנתון שאין לשנותו.

לשביעות רצון ופונים משם אל דרך עפר אינסופית ,בדומה

בשנת  ,1931יובל שנים לאחר פרסומו של החיבור ,העניק

לנווד של צ׳אפלין ,כשהם לבושים בגדי עובד פשוטים .במונחים

רנה קלייר ביטוי ויזואלי לעולם הפרולטרי־אוטופי של לפארג.

הוויזואליים שיצר לאנג מתווה קלייר קווים לדמותה של קומח

הסרט לכו ה ח י ר ו ת מספר את סיפורם של שני אסירים

ביניים .התנע המהפכני של קלייר אינו כפוף לאקםיומוח

הבורחים מן הכלא .האחד הופך תעשיין מצליח והאחר,

חברתיות כלכליות כלשהן .הדיאלקטיקה לא מביאה לרפורמה

שברח אתריו ,נקלט כעובד במפעלו מבלי להיות מודע לעובדה

אלא להפיכה רעיונית ,תוך שהיא בוחנת את קביעת היסוז

כי מנהלו ,מי שהפך עם הזמן למיליונר ,הוא שותפו לשעבר

המונחת בבסיס רעיון העבודה .קלייר אינו מכחיש את הצורן

לבריחה .המפגש עם החבר הוותיק מביא א ת התעשיין להכיר

ההיסטורי במבנה הארכיטקטוני של מטרופולים ,שהרי כן

בהדרגה בעוול ובחוסר הצדק המשוקעים בהוויית פס הייצור,

מתנהל מפעל הגרמופונים טרם חניכתה של מכונת הפלא

במיכון ובחפצון האדם .בנוסף מקפיד קלייר להזכיר לצופה אח

אלא שעתה ,משזו פולטת תוצר בלא סיוע אנושי ,הגיע שעתו

הקשר הבלתי נמנע ,אגב יצירותיהם של צ׳אפלין ולאנג ,המונח

הגדולה של האדם .המיכון ,לדידו ,ובפרפראזה לדברי לפארג,

בבסיס המטריאליזם ההיסטורי  -זה שבין התנאים החומריים

כמוהו ככוחן של הנימפות המניעות את האבן הטוחנת במצווה

ליכולתו של האדם להחיל שיפוטי מוסר על מעשיו .האסיר

גבירתן ,האלה דמטר )לפארג .(26 ;2004 ,המהפכה ,קץ

שהפך למיליונר גונב כסף מקופה רושמת בסמוך לשחרורו,

ההיסטוריה הפרולטרית ,היא היא האלה דמטר.

בעודו חסר כול .בסצנה עוקבת הוא נראה בפתח חנותו ,לבוש
בהידור  -סמל לשגשוגו הכלכלי .לקוחה היוצאת ממנה שומטח
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אעלס ,פ ;.מארקס ,ק .(1985).המניפסט הקומוניסטי,
תל אביב :הוצאת הקיבוץ המאוחד.
נולומב ,י) .תטנ״ט( .הפיתוי לעוצמה  -בין ניטשה לפרויד,
תטלים :הוצאת הספרים על ט ם מאגנס ,האוניברסיטה העברית.
ונד . ( a .(20 2,הקולנוע כהיסטוריה  -לדמיין ולביים את המאה
ה ,20-תל אביב :הוצאת עם עובד.
לפאת ,פ .(2004).הזנות לעצלות ,בנימינה :הוצאת נהר ספרים.

הארנק ומתוך הרגל מבקש לעשותו לשלו ,אלא שאז הוא מכיר
בחוסר ההיגיון שבדבר ומשיב אותו לבעליו.
המהלך המשחרר נוסח לפארג ,מגיע לשיאו בשתי סצנות
הסיום .בראשונה מן השתיים משיק המנהל ,האסיר לשעבר,
מכונה חדישה ,שאינה זקוקה עוד למפעיל אנושי .החלקים
מוטלים פנימה ,והתוצר נפלט מפתח הקבוע בחלק האחורי.

)Chaplin, Charles (Producer/Director) (1936
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Home Video.

חיצוני לו ,אלא על שום שאין בו צורך עוד  -המטרה הושגה:

Clair, Rene (Director) (1931) " A nous la liberte".
DVD]. France : C'est la Vie.

נאומו של המנהל הגאה ,כמוהו קץ ההיסטוריה הפרולטרית -
התנע המהפכני מתפרק ,לא כתוצאה מעימות עם כוח אחר

״במפעלנו התדש האדם יהיה רק משגית ,המכונות עושות
את העבודה ,ארגון וקדמה הם המוטו שלנו .אלא שזה לא
הכול .עתה ,כשהמפעל עובד כהלכה ,תפקידי כאן הסתיים .אני
משאיר את המפעל שלי לאלה שעבדו עמי ,המכונות תעבודנה
עבורם .הגורל קורא לי למקום אתר.״
העובדים זוכים במפעל ומשכילים להמשיך א ת תחנו של
אדונם .הם אינם עובדים אפילו רגע אתד .המכונות פולטות
גרמופונים בעוד העובדים עוסקים להנאתם בדיג בנהר הסמוך.
דיוניסוס ואפולו תוברים יתדיו לא כשני תלקים נפרדים בשדה
קרב מושגי ,אלא במרכיביה של כוליות אתת .הרכיב הדיוניסי
שהביא את הנווד על עברי פי פ ת ת  ,עמיתו האפולוני שהחזיר
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Friedrich Wilhelm Murnau Foundation, Transit Film
GmbH.

