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  סקירה: קובי אסולין

בעיקר עניינים כללים,  "]ה[השירה היא יותר פילוסופית ויותר נכבדה מן ההיסטוריה; כי השירה מספרת

במכתם מפורסם זה מציב אריסטו כפרדיגמה  (.33: 7891)אריסטו,  עניינים פרטיים." –ואילו ההיסטוריה 

על פני הפרטיקולרי. הקולנוע, גם אם לא היה חלק מתחומי הידע  של האוניברסלי את עדיפותו תאורטית

נו הוא הפרטיקולרי. מבחינה זו הקולנוע, אליבא יבתקופת אריסטו, בוודאי מהווה תחום ידע שעני

 – קולנוע אופציונלינמצא בעמדת נחיתות מובנית ביחס לפילוסופי.  ספרו של גבי ברזל: דאריסטו, 

יש כאן  .ביסטית למעשה הפילוסופייקונסטרוקט-מהווה מבחינה זו פעולה דה פילוסופיה מהסרטים

 תאורטי-העיוניזה מדיום חלופי לדיון בשאלות פילוסופיות מעבר ל בהציעוהתרסה מצדו של הקולנוע 

א  ממוקדת לא בשאלת התוכן אלהצעתו הפילוסופית של ברזל נהוג בשדה הפילוסופי.  יתרה מזאת, ה

בצורה, והרי אריסטו כבר קבע שהצורה היא המהות. ברזל מציע לבחון דגם קולנועי מסוים שמהותו היא 

בהציעו קולנוע שמתחיל  הוא דגם האופציונלי. עיקרו של דגם זהאותו הוא מכנה ומגדיר הופילוסופית, 

לילות שונות, כל מהלך עלילתי רגיל אשר בנקודה מסוימת, שרירותית ואקראית כשלעצמה, מתפצלת לעב

מתרחשת בעיקרה באותו ציר זמן, באותו מרחב, תחת אך את האחרת,  (excludes) אחת מהן מוציאה

כל עלילה , אך הם אותם גיבורים - 1לפחות במובן הביולוגי הפשוט - וגיבוריה ,אותה תפאורת מציאות

 מציעה אפשרות קיומית אחרת לאותם גיבורים.      

-שלב דיון ביןורוחב האופקים אשר מתק מבחינת הניסיון האינטלקטואלי ברזל  מר גבי ספרו של

תחומי מתחומי ידע שונים: קולנוע ותאוריה קולנועית, הרמנויטיקה, פילוסופיה של השפה, לימודי תרבות, 

 אתיקה ופילוסופיה של המדע. 
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העצמי  ,סטית לא ברור אם אכן מדובר באותו סובייקט שכן מבחינה אקזיסטנציאליסטיתיסטנציאליזמבחינה אק 

הינו סכום הפעולות והתהליכים אותו הוא חווה ומבחינה זו תפיסת הזהות כה דינמית שלא ניתן לדבר על אותו 
 גנטית זהו אותו אדם. -סובייקט, גם אם ביולוגית



קצר ביקורת אוכל במאמר מייצגים את הדגם האופציונלי. לא הברזל דן  בספרו במספר סרטים 

 ובהמחיש את הרעיון העיקרי קצרה מהספר כדי ל הולכן אסתפק בדוגמ כולו, להתייחס למכלול  זה 

מהווה ביטוי ה, כוחו של מקרהקישלובסקי  ישטוף'זמאי הפולני קבסרטו הקלאסי של הואתייחס ל

משמעותי ראשון לדגם זה. בסרט זה מציג קישלובסקי שלוש אפשרויות שונות, שלושה "סרטים" שונים, 

אופציות הן מ תן הוא שבכל אחהמענייסצנת האיחור לרכבת.  –בסרט  שעשויים להתפתח מסצנת המקרה

לא ניתן אשר מראש פטליסטית( -ניסטיתי)העמדה הדטרמכפי שברזל מצביע, גורל שנקבע  שנפתחות קיים,

 המקריות שביקוםומציבה דווקא את האקראיות הכל זה נטען במסגרתה של יצירה  ,אולם ,לברוח ממנו

 והנה לנו פרדוקס קיומי.  .כיסוד מכונן

יבור הסרט "בוחר" בחיים פוליטיים, באופציה השנייה הוא "בוחר" בחיים בפיצול אחד גכך, 

סתם". אולם אם כל אותן -לטובת "היותביחס לייעודו דתיים ואילו בשלישית הוא "בוחר" שלא להכריע 

טי לגיבור, כיצד ניתן סשולטת בעולם ובנו, מקריות שמייצרת מסלול פטליהבחירות נובעות ממקריות 

ההתפצלויות? כך אנו כצופים נחשפים לפרדוקסים ן שאותן הגיבור עושה בכל אחת מ לדבר על בחירות

עוטפים את הסרט מכל עבר. בכך ברזל חושף ומברר לנו, כצופים ולא פחות מזה כסובייקטים, ההקיומיים 

 . וחושף כאינהרנטית לקיום את המורכבות הפילוסופית שהסרט מציב

סרט שיש בקולנוע האופציונלי. בקולנוע -צופה בלבול זה הוא גם המשך לפרויקט יחסי

עשויה להיות סובייקט, אפיסטמולוגית של הצופה לפרש, ובמידה רבה לבחור, -החובה האתית ,הסטנדרטי

-בקולנוע האופציונלי אפשרות אסקפיסטית זו ניטלת מן הסובייקט אולם .להיטשטש בשל המבנה הלינארי

, היות משמע .נותרת בגדר אפשרותובכך וטלת אל הצופה משכל אחת מהאופציות היא צופה. העובדה 

מחויב הן. הצופה יצופה להיות זה שמכריע בינה נדרש הבמאי לא בוחר באפשרות מועדפת ומכרעת, ש

הצופה להיות על הדגם כופה  .פרשניתו אתית, קולנועית, קיומיתמבחינה לבחור את האופציה הראויה 

 נדון להיות סובייקט".  רטר "הצופה אסובייקט, בפרפרזה על ס

מישור התוכן שסרטים אלו ( 7) כך יוצא שהקולנוע האופציונלי נע בשלושה צירים מקבילים:

המישור הצורני, כאשר עצם הצורה מחייבת דיון בנקודת ( 2; )גים, תוכן שהוא פילוסופי בעיקרומייצ

יאלוג בין הסרט לצופה שמחלץ דיאלוגי. הד-קוטביהמישור ה( 3)-; וגורל-הפיצול של הסרט, ביחסי מקרה

 אתית. -פרשנית מבחינה הצופה מהעמדה הפסיבית לעמדת הסובייקט האחראי תא

ם זאת, הניסיון האמיץ  של גבי ברזל להעמיד את הקולנוע כמדיום פילוסופי מחייב גם הטלת ע

לנכון להתייחס  ואני מוצא(, 222 - 222)עמ'  והוא אכן מתייחס אליו הברזל מודע לספק זספק פילוסופי. 

אם אכן לקולנוע יש יכולת תרומה פילוסופית משמעותית, לנקודה משמעותית זו גם במאמר ביקורת זה.  

במה באה יכולת זו לידי ביטוי בתוך עלילות , וכאן אני חוזר לעמדתו של אריסטו כפי שהובעה בתחילה

בדיון התאורטי שלהם? לייצר ו הסרטים הספציפיות? האם העלילה מחלצת תובנות שפילוסופים לא הצליח

עבר לקונקרטיזציה של החוויה, להבנת משמעותה הקיומית וחשיבותה המעשית, הדיון הקולנועי האם מ  

  י?יכול לייצר דיון פילוסופי משמעות

, מן ההיבט הוויזואליהוא יכול להעמיד אפשרויות עלילתיות שונות, הוא יכול להיות מרתק אכן 

מתמודד  ,תאוריה, רטוריקה, אנליזה, רפלקסיה גוןפועל תחת מושגים כהוסופי אך עדיין המדיום הפיל

 בצורה יותר משמעותית עם עצם השאלות הפילוסופיות. לתפיסתי 

ממחיש זאת. ברזל מראה כיצד הסרט מציף  כוחו של מקרה סרטשמקיים ברזל על ההדיון 

יה פילוסופית, תחת שפה פילוסופית, על עוברות ארטיקולצ ,גם הן עצמן כשאלותאך  –שאלות פילוסופיות 

ברזל חושף, השאלות המשמעותיות שהטקסט אותו ניכר שמעבר לעימות ש ךא, מנת להתייצב כפילוסופיות

 .והמדיום שלומאפשר לו לחרוג מגבולות הדיון שאינו הסרט מבנה הצורני  של הידי -תחמות עלנ  מציב, 

משתתפים, אבל הוא לא יכול לחלץ עצמו -ך אותנו לעדיםמשמע, הסרט יכול לשמש חוויה, הוא יכול להפו

 שלו לעבר דיון פילוסופי עמוק.  מגבולות משחק השפה



לדיון שם, הוא לא פונה היא מרכזית ספק ובשאלת המזל המוסרי, שללא  בסרטכך כאשר ברזל דן 

טור פילוסופי, קולנוע יכול לשמש כקטליזדומה אם כן, ש 2.עוסקים בשאלות אלוהלמקורות פילוסופיים 

 הפילוסופי אבל הוא אינו יכול להחליף את עצם הדיון.    אולי אף כהקשר של משמעות לדיון

ביחס תחומי וזאת -לשיח האינטלקטואלי הביןלסיכום, ספרו של ברזל מהווה תרומה משמעותית          

ל  הדגם האופציונלי למספר רבדים. ראשית, הוא חושף אותנו ומבצע אקספליקציה משמעותית לעניינו ש

אובייקט, דיון שנע -ומבחינה זו הוא ייחודי. שנית, הוא מוסיף עוד רובד לדיון המתמשך בשאלת יחסי צופה

 חלק מהשיחה המתמשכת, האמנות בכלל. ולבסוף, הוא ו מעבר למחוזות הקולנוע אל הספרות, השירה

הדיון הפילוסופי, גבולותיו וממשקיו עם חוזר לאריסטו עמו פתחתי את הדיון, ביחס לאפשרויות  ובזה אני

 תחומי ידע אחרים.
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