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" משחקים רציניים" -  Serious Games  הארון פארוקי  -

 

 רעיה מורג

אש שלא " ,אחד מסרטיו הראשונים. והתאורטיקן הגרמני הארון פארוקיהווידיאו אמן , הבמאימבקר בארץ  בימים אלה

תת כדי ל. מתייחסת אליהאותה אש שכותרת הסרט  –פלם אנפתח בהצגת התוצאות של פצצת נ, (9191" )ניתן לכבותה

בו זמנית נשמע קולו . פארוקי מניח סיגריה בוערת על זרועו שלו ומצלם את התוצאה, לצופה מושג מהו נאפלם בוער

נאפלם בוער בטמפרטורה של , מעלות לכל היותר 044כי בעוד שסיגריה בוערת בטמפרטורה של , בקריינות האומר

גוף מאפיינים את  ,"אש שלא ניתן לכבותה"וצגת בכמו גם המחויבות החברתית העמוקה המ ,הרדיקליזם. מעלות 9444

טלוויזיה תוכניות  וכולל, ותיציר 944 -ממונה למעלה שבארבעת העשורים האחרונים  ,של פארוקי מגווןהעבודות ה

 תרבותבכי , התבוננות ביצירות הבולטות מוכיחה .ומיצבי ווידיאו מסות קולנועיות ,סרטים דוקומנטריים, לילדים

בחינה  באמצעות בעיקר, זיכרון-על מדיה ודימוייהרדיקלית ביותר פלקציה את הר ציגמה הוא הבמאירוקי פא העכשווית

במוזיאון שהוצגה " )משחקים רציניים"בסדרה המרתקת . טכנולוגיהות בין האדם לאפשריסימביוזות  בלתי פוסקת של

   .דימוייהמעלה פארוקי לדיון את המלחמה הנוכחית ו, (לאמנות מודרנית בניו יורק

חוקרים את השימוש  שכולם, מורכבת מארבעה מיצבי ווידיאו ,(9441-9494" )9-0משחקים רציניים "העבודה 

כיום ", כפי שפארוקי מצהיר .באמצעות ההקשר האמריקאי העכשווי בטכנולוגייה של משחק הווידיאו ככלי מלחמה

בעוד , שחקים במשחקי הווידיאו של היום ימותוכשהמ  . משחקי המחשב הם המדיום המעצב את התודעה הקולקטיבית

." אלא אישה מכוסה ברעלה שעוברת על ידם בעיר וירטואלית" אזרח קיין"הם לא יזכרו מזחלת כמו ב, שנה 94או  04

. בבסיס של המרינס בקליפורניה םצול( פלּו, דקות 8, קול, צבע, ווידיאו שני מסכי" )רהווטסון נו", המיצב הראשון

צוות  תמייצג כל קבוצה של ארבעה חיילים. מול מסכי מחשבבחדר כיתה ישובים  חיילי מרינסה במסך אחד הצופה רוא

מתבוננים  הם, בו בזמן. המופיעים במסך הווידיאו השני, שלהםם הטנקימניעים את הצוותים  ,םמחשביבעזרת ה. נקט

המופיע במסך , בו נוסעים הטנקיםולטיבי הסימהמרחב . בחיילים אחרים מיחידתם הנעים במרחב של אנימציית המחשב

אפגני ה נוף המדברהממוחשב נראה בדיוק כמו המדברי נוף ה. נתונים גיאוגרפיים של אפגניסטן מאגר מושתת על ,השני

פצצות כניס לתוך המשחק מ ,המשחק מופיע על המסך מדריך ,מידי פעם. הריםוצמחי קרקע  ,חולותאותם : אמיתיה

צלף מתרחש כשהמלחמה הוירטואלית שיא . אפגניםמורדים בסצנה ממקם ו ,ולה או ככלב מתכפחית קוקה ק מוסוות

. יסטטנקה, ווטסוןיורה ב  

מתחיל בקריאה למוסלמים להתפלל בעיר אימונים  ,(לופ, דקות 8, קול, צבע, ווידיאו" )שלושה מתים", המיצב השני

או /המייצגים את האוכלוסייה האפגנית ו ,ניצבים 044 -אנו מצוותים לתרגיל עם כ. לות ענקוהבנויה ממכ ,מדומה

 בתוך שיגרת היומיום בעיר כאשר חיילי מרינס במשימת פטרולהמיצב מראה . בין הניצבים אין ילדים. העיראקית

זה , לדעת פארוקי .וסירנת אמבולנס וץציפ, מוזיקת המלחמה שנשמעה הופכת באחת לקולות ירי. פצצהמתפוצצת 

מעמידים בפני " שלושה מתים"ו" ווטסון נורה"במובן זה  .מציאות על סמך אנימצייה ממוחשבת נראה כאילו עיצבו

.הצופה שתי אופציות הפוכות של יחסי האמיתי והמדומה במלחמה הנוכחית  

 טכנולוגיה של משחק הווידיאוה מתאר את ,(לופ, דקות 94, קול, צבע, שני מסכי ווידיאו" )הטמעה", המיצב השלישי

, מלחמת המפרץ הראשונהפרוץ מאז שנים  98 .טראומטית-לריפוי חיילים הסובלים מתסמונת פוסטכאמצעי 

שהצבא האמריקאי מכנה בשם , טראומה-טיפול בפוסטשם רק בשדה הקרב אלא גם ל משמשתאינה זו טכנולוגיית 

תפקידים המשחק את גם לא רק את משחק הווידיאו אלא  מציג" הטמעה"" .חשיפה למציאות וירטואליתהתיראפיית "

אנחנו רואים את החייל חובש , במסך אחד. ושל התיראפיה הנגזרת ממנו, עולם המלחמה העכשווי לשמהותי כמרכיב 

באפגניסטן או כששירת שעברה עליו  הטראומטית חוויהמשקפיים שבאמצעותם הוא רואה באופן וירטואלי את ה

או " אפגניסטן"ת הסצנה שהחייל מתאר על ידי מאגר דימויי יוצר א, הנראה מעת לעת במסך השני, המתכנן. בעיראק

הוא נתון , ככל שהחייל רואה יותר חלקים וירטואליים מהסצנה הטראומטית שהוא זוכר. הקיימים במשחק" עיראק"

המילולי ההולך  מרותק לסיפור, נעות בין המסכים המשתנים בהתמדה ושעיני, הצופה .יותר ויותר לסערת רגשות

 פהוצבעוד האך . בזמן השיחזור, הרגשות של החייל בהווה מתולעוצ ,רוהסיפ מחדש הדיגיטלית של-ליצירה, ומצטבר

, חייל אמיתי בסיטואציית שיחזור של הטראומה ואשחק המופיע על המסך השהמ   ,במיצב ת הצפייהליתחשעת מאמין ב
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הפסיכולוג משחק שחקן שמשחק חייל וכך . פסיכולוג המשחק את הסיטואציה זהולקראת סוף הצפייה מתברר לו ש

הוירטואלי והמלאכותי הם תחנות ביניים רגשיות  ,לפי תפיסתו, עולם הנוכחי שבואת צופיו מודעים ל ופךה פארוקי

  .חוייה אמיתית החוו ואפני שהלעבור ל חייבשהאדם 

 מלחמההביותר לניהול  םמתאימדיום הכ הווידיאו טכנולגיית משחקי אתפארוקי רואה " ,הטמעה"מאז שיצר את 

. לסיפור נראטיבי המבוסס על דימויים הרואיים ,כבעבר, אינה זקוקההאמריקאית ה ת המלחמתעמול ,לדעתו .העכשווית

 בזמןהטלוויזיה  מילאהשאת זה , ע השנייה"מלה בזמןב "בארההקולנוע  מילאשהתפקיד את  כבשמשחק המחשב 

מלחמת  בזמןהאינטרנט  אלמישאת זה ו, מלחמת המפרץ הראשונה בזמןהווידיאו  אלמישאת התפקיד , מלחמת ויטנאם

ייתכן הוא טוען כי , ערך תיראפויטי, לדבריו, היות ולמציאות המדומה של ניצחון במשחק יש .המפרץ השנייה

  .בעיראק או באפגניסטן, בניצחון בעולם הממשייותר אין צורך ב "לארהש

, בכל זאת, מחזיר את הצופה, (לופ, דקות 8, קול, צבע, שני מסכי ווידיאו) "שמש ללא צל", בעבודה זו המיצב הרביעי

באור של החווייה עוסק " שמש ללא צל", הכותרת המופיעה בפתיחה אומרתכפי ש. וירטואלי-לעולם החוץ

. הצל של הטנק נקבע על ידי שמש דימיונית בדומה לשמש האמיתית באפגניסטןכי  ,פארוקי מראה לנו. הטראומטית

טנק ל, בזמן שיחזור הטראומה ,אך. לקוחים ממאגר הנתונים הקרטוגרפיה מייצר פרטים אמיתיים ,כאמור, המחשב

האם יש . "הצללים חסרים, אומר פארוקי, המלחמה-בדימויים של לאחר. אין צלבזמן השקיעה האפגני נוסע במדבר ה

"?צללים בחלומות  

פארוקי מעמת את הצופה עם שאלות של מציאות , ובמסך חצוי ,המוצבים זה כנגד זה, על ידי שימוש בשני מסכים

מחדש של  גההמשֹועם , האמריקאית הנוכחית עם מאגר הנתונים הממוחשב של המלחמה, אמיתית ווירטואלית

המסך החצוי יוצר באופן ש ,העימות מבוסס על כך. ריפוי וניצחון, מטופל/מטפל, בקרב טראומה, כגון מלחמה קטגוריות

של  '14 -אליה פנה מאז שנות ה, והן אמנות המיצב, בו התחיל פארוקי את דרכו, הן הקולנוע, למעשה. פורהמיידי מט

הוא מבין  יםכשהצופה מביט במיצב. והסימולטניות( סיקוונס) ףהרצ: עקרונות שנימושתתים על , המאה הקודמת

 שתתפות הצופהה מכנה אתפארוקי  .קונפליקטואלייםהם  ,המייצרים זיקות מטפוריות, אלהבהדרגה כי עקרונות 

עריכה שהצופים מממשים בזמן פעולת מעין , כלומר." רך' מונטאג"בשם  ,בעזרת המסכים המפוצלים והחצויים תהנוצר

כמו , מיצבי הווידיאו הללו, בכך. על ידי כך שהם נעים הלוך ושוב בין שני המסכים ת הווידיאוהקרנתבוננותם בה

  .ה במקום ליצור נרטיב בידיוני או לתעד תהליכים בעולם המציאותמקדמים ארגומנטצי, סרטיו

שביכולתו להציג את הלוגיקה  ,הפועלים כיוםאחד מהבמאים הספורים חושפת אותו כהתבוננות ביצירתו של פארוקי 

ים מאפשרהמיצבים  .מאידך, הבדימויי ןהפוטנציאלי הטמו הברקעל ו ,מחד, מגבלותיה על, מרחב-החדשה הזו של זמן

 חשיבה מחדש על החלל יםמאפשרגם  םאך ה ,שלוהדימויית עם ההיסטוריה והקולנוע עם עצמו מדיום עימות של 

ביציאה מהתערוכה כי במסדרון לה יהמבקר ג, "מומה"ב" משחקים מסוכנים" זמן בו הוצגה הסידרהב .ליהמוזיא

המציג עולם תת ווידיאו זהו משחק  ,למעשה. אמנים קנדיים 99עבודת ווידיאו שנוצרה על ידי מוקרנת על כל הקיר 

המצטרף  פהוצלחיצה על המסך הפרטי מאפשרת ל. מבקרשל ה אייפדהאייפון או השנועד להיות מופעל על ידי  ,ימי

שהצטרפו , אחריםאת המבקרים הבכך  ףלהחליט האם ישתו ,ד מיקרואורגניזמים בתחתית האוקיינוסוצללמשחק 

הרך של ' מעבר למונטאג, שבו, עידן חדש של השתתפות במוזיאוןמבשרת על ת הקנדיהעבודה . בינתיים למשחק

מוזיאון ב, למשל, מהסוג המוצעזו חוויית מגע אין . המוצר האמנותי היא גם הפעלה של החלל המוזיאלי תהפעל ,פארוקי

 תמקובלוהוראות הד לבניגו, אן נובל את האופציה לפיה'יצר האדריכל ז, כידוע, שם. בפריזלאמנות שבטית קה ברנלי 

את מוזמן להפעיל  מבקרה, כאמור ,"מומה"במקרה של . למשש אותה, מהתצוגה הצופה מוזמן לגעת בחלק, במוזיאונים

. ים אחריםמבקרולשחק עם היצירה   

פארוקי שואל האם , באחת המסות התיאורטיות שכתב? ימי-יותר ממשחק הווידיאו התת" רציני"האם משחק המלחמה 

שעלינו להוסיפו , סדר קיום אחר, משמע; ם מציאות בפני עצמהוויהמ ,ייחודיתיא חומרית ה-חומריותם האש ,הדימויים

המשמעות  ."פיקסריאלי"או אפילו " דימויי"משהו כמו סדר , כלומר." דומם, צומח, חי"לסדרים הקיימים של 

.גמורה לחשוב על השאלה ברצינות מכריחה אותנו, בניגוד לשעשוע הקנדי, פוליטית העמוקה של עבודתו-החברתית  

 

 


