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 1מנות ו ובא  פיזיקה ב ודאות  -על אי 

 2רוט אלה קריגר ויהודה 

 הקדמה 

וא פיזיקה  של  המוצא  נקודות  כי  שתי  ונראה  אומנם  מהותי.  באופן  מזו  זו  שונות  מנות 

א חוקרות  זו הדיסציפלינות  חוקיות  ומתרגמות  מסוימת,  חוקיות  בה  מזהות  המציאות,  ת 

מתודולוגיים, ל חיצוני(, אך הפערים הקהדי  י-לניתנים להבנה ע לסימנים )אשר לעיתים בלתי  

 ים.הבדלים בדרכי המחקר יוצרים את הרושם כי מדובר בשני מחנות נפרדוה

וחיבורים לא  אלגוריה, כמוהו  פורהמטה סמל,  ה דימויים  ביצירת  צפויים  -גם החופש 

 –גיים  אמצעים לוט  מן. הפיזיקאי, לעומתו, נוק ו בין עולמות תוכן שונים, משמשים את הא

לאישוש    רים, מספ תצפיות  נוסחאות,  ובהירות.   אשר  –אוריה  התמשוואות,  דיוק  מטרתם 

א כי  התפיסה  אישית  ומתוך  מבט  לנקודת  ביטוי  נותנת  כלומר  פרשנות,  היא  מנות 

יצירות א ידו", סגנונו, ווסובייקטיבית,  )"כתב  מנות רבות מפוענחות ביחס למי שיצר אותן 

העלים  ומת זאת, ינסה לומצבו הנפשי(. המדע, לעלו  יה שביוגרפואף ה  עלבהם פשההקשרים  

אובייקטי  תצפית  לטובת  )המדען(  האנושי  הגורם  של  קיומו  תוצאותיה את  אשר  בית 

 ידי מדענים נוספים. -עלמהימנות וניתנות לשחזור 

ה כי  עולה  כך  והאובייקטיבי ומתוך  המדויק  כמדע  הפיזיקה,  נחלתה של  היא  ודאות 

הציבו   עשריםה העים מסוימים במא ערפול מכוון. ברם, אירוצרת  מיי  מנותוו האואיל  ביותר, 

הת בין  מפרידות  אשר  אלו,  הכללות  סביב  שאלה  פרקטיקה סימני  השוו  מחקרים  חומים. 

זיקות בין התפתחויות באוא ומצאו  ובפיזיקה המודרנית. ו מנותית עם מתודה מדעית  מנות 

 
ים בפרשנות. אני אסיר תודה לבני המנוח והאהוב ליאורי רוט בעל הצרכים לקים ממאמר זה עוסקח  1

בה שונות אשר הובילו  הבנה וחשישפתי לצורות  ח ציאות, נ בזכות פרשנותו הייחודית למ  המיוחדים.
 שמתואר במאמר זה.הקוונטים, כפי רשנות, בין היתר בתורת  הפ אותי להעמיק בתחום 

   .מרכז אקדמי לחינוך וחברה –אורנים  , יהודה רוט ד"ר   ;אלה קריגר ד"ר    2
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מו הושוותה לחקירה וג של עצאת אמצעי הייצ  סטיהבחינה הביקורתית של הציור המודרני 

בא  3,תמדעי הצופה  בתפקיד  המהותיים  הווהשינויים  במאה  ביחס   ופוענח  עשריםמנות 

לפיזיקה    למעבר ניוטונית  יותרמפיזיקה  היחסות  , חדשה  רךלתורת  חומר  של  לפיזיקה   , ,4 

  5.םלמכניקת הקוונטי –ובפרט 

החלתורה  היא  הקוונטים    תורת שנים,  עשרות  לאורך  שהסב  שפותחה  אלברט  בר 

ב  (Einstein)  איינשטיין האלקטרי  האור  לאפקט  ימינו  1905,6-נתן  לתורת  ש   , ועד  יש  בהם 

מחשבי לבנות  אופציה  עם  התקשורת  בתחום  עצומה  תרומה  הנקראים  -הקוונטים  על 

 , ופימיקרוסק  מידה  בקנה  בעיקר  העולם  אתתארת  הקוונטים מ  תורת  7. "טייםונקו"מחשבים  

החומר  )אלמנטריים(  הבסיסיים  יקיםלקהח  התנהגות  לדוגמה  כמו את  אך   8,המרכיבים 

מידה  הת בקנה  תופעות  קיום של  גם מנבאת  על -כילימוכמו    ,קרוסקופי מאוריה הקוונטית 

גדוליםהעשויים מ )  מתכות בעלות ממדים  (  וסנטימטרים  מילימטריםשל  גודל    סדרייחסית 

 אלו  שלמתכות  מתברר(.  טהמוחל   לאפס  מאוד)קרוב    מאוד  נמוכות  ורותפרטלטמ   המקוררות

יישומים טכנולוג  לתופעה  9.חשמלית  התנגדות  אין יש   את   לדוגמה  נציין  מעטים. -לאים  יזו 

או    העל-מוליכות  מתופעת  הנובע  הריחוף  באפקט  שימוש  יש  בהןש   , ביפן  המהירות  הרכבות

 10. חזקים מגנטיים שדות מייצרים בהםש  , מכשירי ההדמיה המגנטית

גרת לא ית המאתטים היא תורה מהפכנשתורת הקוונ בועלק  אפשר, יחשיבתה  בהיבט

גם א אם  "ישר  היגיון"כשנחשב    ת מהרק את החשיבה המדעית הקלאסית אלא  לדוגמה,   .

גוף זעיר, מוגדר בכל זמן נתון גם כשהוא מיק  סתנו הבסיסיתבתפי ומו של חלקיק, כלומר, 

בה  אינו  החלקיק  מקום  הקוונטים,  בתורת  הרי  מובתנועה,  , םמדעיי   במונחים  גדר. כרח 

תור  תופעה את  מגדירה  הקוונטים  זו   yon local theorn.11  –  מקומית  שאינה  כתורהת 

  הקוונטית  השזירה  תופעת  היא  הקוונטים  בתורת  הלוקאליות  חוסר  את  ישההמדג  תופעה

(entanglement quantum),12  אחת.   הםכאילו    מתנהגים  מרוחקים  חלקיקים  בהש יחידה 

ב   החלקיקים  שני  תא  מתארים  ואנ  קהבפיזי אחת  כיחידה   המושג   עותצאמ המתנהגים 

 
3 82Greenberg, 19 
4 , 2020et al. Langbeheim 
5 , 1977Crichton 
6 2010 ,et al. Niaz 
7 Stapp, 1996 , 1999;Hey 
8 mond, 2019Drum 
9 id DateInvalGinsberg,  

 : באתר של מכון דוידסון  נמצאנוסף ר קריאה חומ 10
 https://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/physics/%D7%A2%D7%9C-

%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA 
11 499& Rohrlich, 1 escuPop 
12 , 2009.et al Horodecki 
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הקווהשזיר   תופעת.  "קוהרנטיים" בתחום  ה  רעיונות  לפיתוח  הובילה   השיגורנטית 

(ortationtelep ) תורת ההצפנה ,(theory nencryptio) 13.ועוד 

הקוונטים  שיצרה  מהפכותה  אחתש   נדגיש  בהכנסת   היא  עשריםהבמאה    תורת 

הפיזיקה   "ודאות-איה  קרוןיע" לתחומה של  רשמי   מדידה  מבצעים  ר שכאש,  מתברר.  באופן 

לאחד מהמצבים   קורסת  המערכתשל המערכת הנמדדת,    יתימ הא   המצב  את  תואמת  שאינה

ח שנוס  , מהירות )תנע(-מקום  ודאות-איה  עיקרון,  לדוגמה  מכשיר המדידה.   ידי-על  המתוארים

החלקיק    בוש  יאפשרמצב    מתאר  14,(bergnHeise)הייזנברג    ורנר  ידי-על של  מהירותו  אם 

"המתעקש" למדוד את   צופההמדידה של    תוצאתו לא מוגדר.  מקומ  , הריהקוונטי מוגדרת

החלקיק,   של  שונה   תהיהמקומו  מקום  יתקבל  מדידה  בכל  שווה  , נצייןעוד  .  שבהסתברות 

היה  ש לא  המדידה  הקוו  קייםמושג  לתורת  שקדמו  הפיזיקליות  כיוון    , נטיםבתורות 

אינו משפיע על המציאות. יתה שהמדידה היא כלי בידי הצופה, אשר ממילא  יהשהתפיסה  

ת הקוונטים היא בבסיסה תורת מדידה, מאחר שהיא מנסחת כללים לגבי לעומת זאת, תור

משנים את המצב הבסיסי   ית, התובנה שכלי המדידה ועצם התצפוזמיתרה  עצם המדידה.  

נמצאו לו מקבילות    אשר  פרדוקסמעין    הריצ  הקריסה הקוונטית  תשל מושא התצפית בתופע

אינן מתיישבות עם האינטואיציה   תיםלעי  , אשרפיזיקת הקוונטיםהתגליות של  .  מנותו בא

אהצ  האנושית,  של  דמיונם  את  עכשווייםויתו   נתנו   מניםוא  אותם  של  עבודותיהם.  מנים 

  נוהגים  הבאמצעות  אשר  , המורכבת  ביטוי ישיר ונגיש יותר מהמתמטיקה  בפיזיקה  יותגללת

 15. תגליות אותן את להסביר

אימאמר בא  נו  אנו  עכשווו לסקור  במכניקת  מנות  ישיר  באופן  עוסקת  אשר  ית 

ת יסוגיודאות הגלומה ב וה-איברווז אשר מעלה את  -הקוונטים, אלא מתמקד בדימוי הארנב

הופיע  כך ואחרת. הוא  היכול להתפרש    , זהו דימוי מאוירנות.  דיסציפלי  הייצוג באופן חוצה

ם הכוללים את גלגולים רבי   לאחר מכן עבר,  1892-רה בכתב עת גרמני בראשונה כקריקטול

ואת  (,  Wittgensteinלודוויג ויטגנשטיין )  את הפילוסוף  1958-בשימש  פסיכולוגיית הגשטלט,  

מוי  מנות, הדיו. בהגיעו לא 1960-מ  בספרו  (Gombrich)מנות ארנסט גומבריך  ו היסטוריון הא

ה מה הוא כעת עולה השאל  לוגיות ופילוסופיות. יכופס  במשמעויותי  וור  הוא כבר  פלהמעור 

א באמלמד  ייצוג  על  אי  ,ובפיזיקה  מנותוותנו  הייצוג. -ועל  אמצעי  מתוך  העולה   ודאות 

של    על הקשר  יעברווז ונצב-מנות דרך דימוי הארנבו נתמקד בפרספציה בא  בסעיפים הבאים

תופעה רחבה בפיזיקה " כופהב"לידת הצסוק  ענ ,  כמו כןיה קוונטית.  דימוי זה עם סופרפוזיצ

 .  כחלק מתופעה זו ובפרט את הקריסה הקוונטית ודאות"-קרון האיי"עאת  מנות, נאפייןוובא

 
 pdf-03241-021-articles/s41598ture.com/tps://www.naht.8א הסבר בקישור: ניתן למצו  13
14 et al., 2007 Busch 
15 Andreae, 2011-ssVo ;Stone, 2013 
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המושג  לפני את  נפענח  בא   כן,  דימוי"אורתוגונליות"  נוספיםמעורפל  יםמצעות  דימוי ה.  ים 

צעאי של   הבעייתיומבוגרת-ירהשה  אף  על  הפוליטית,  שלמגדרי-ת  יותר ו ת  למוכר  הפך   ,

שהבפ מאחר  בו,  ניעזר  אנו  הקוונטית.  שילוב יזיקה  את  יותר  יעילה  בצורה  מדגים  וא 

במקביל.    אינםשהמצבים   להתקיים  של  יכולים  חשיבות    B-13הדימוי  את  עבורנו  ידגיש 

 ההקשר בפענוח דימוי מעורפל.

 שג האורתוגונליות  ו מ   :1פרק  

או המושג  ל   16רתוגונליותבפיזיקה  שאיןממתייחס  שיתק  צבים  . זמנית-בויימו  אפשרות 

נמצא   גוף  אם  אחר.  קו במ לדוגמה,  במקום  יימצא  לא  הוא  אחד,  הגדרת מתברר  ם  שאת 

ליישם בתחוהאורתוגונליות   פיזיקה  שאינםנוספים,  מים  אפשר  באיורים  כפי שמודגם    , רק 

 הבאים: 

 

                 

 17. שה מבוגרת י א . משמאל,  אישה צעירה מימין,  ם:  י ני איורים אורתוגונלי ש .  1  דוגמה 

-כי לא ייתכן שהאישה בו  , םיאורתוגונלי  םה  איוריםי ה נשמר שובהשאלה מפיזיקה, ניתן ל

נקבל מצב   (בעמוד הבא  2  דוגמה)  איוריםי הנאם נשלב את שואכן,  ה ומבוגרת.  ירזמנית צע

בקושיש  בו  ש זהנות  פרשי  שילוב  להגדיר  .  של  אינה מאפשרת  אחד האורתוגונליות  דימוי 

התמונה את  גם  שנוצרה   שיאפיין  שהדמות  ייתכן  לא  הרי  מצ,  וגם  מנית. ז-בובוגרת  עירה 

 .)ראו בעמוד הבא( על אפשרות אחת נעל בכל פעם רקונה נהצופה בתמבפועל, 

 
במערכת    ,"ניצבות"  שגמול  לעברית  מתורגם  "תאורתוגונליו" המושג    בגיאומטריה 16 שמתרחש  כפי 

ולהיפך. במובן זה    האנכי  כיווןה  את  לתפוס  פקיהאו   בכיוון  התכוונות,  ואכן  .תאנכי-תיקאופצירים  
  .זיע לוה במושג לדבוק נוהעדפ במאמר. האורתוגונליות  מושג  הגדרתל  הניצבות מתאימ

 Donaldson, 2017מתוך: ה המקורית לקוחה התמונ  17
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  ד אח   איור ל   לבים משו   מבוגרת צעירה ואישה    ישה א   , שני המצבים האורתוגונליים .  2  דוגמה 

 18. ופרפוזיציה ת של ס י בתבנ 

של אחת הדמויות מכונה   יוזיהוה   , םמכונה בפיזיקה סופרפוזיציה בין מצבי  שילוב מעין זה 

   ה. קריס

  19:תבנית הבאהם את המושג "אורתוגונליות" גם באמצעות הגינד

 
לאות  האם   חזותי  ייצוג  ל  Bזהו  בי  וזשה  למע   ?13  פרמס או  המצבים.   ןסופרפוזיציה  שני 

 בי ספרות.אותיות אורתוגונליים למצ  יגוייצכי  נוצר  של התבנית  במציאת המשמעות    קושיה

 ום את הייצוג כחלק מהסדרה הבאה: נרשאם 

 

 

 

 

 

  . Bלית גאנהמתקבלת המשמעות של האות 

 
  ,2017Donaldson :תוךחה מוקל תי רוקמה  הנ ומתה 18
19 2017Roth,  

B 

 שלוש עשרה. מספרהעם   ת את הייצוג נוכל לזהו

   :תהתבניוג בייצאת, לעומת ז 
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מעורפלים של שתי . המצבים ה זו מבהירה את חשיבות ההקשר במתן פרשנות לדימוי  הדוגמ

כאשרמ הדוג אותנו  ישמשו  הנ"ל  הארנבנבחן    אות  דימוי  עות  משמאת  וננתח  וז  ברו-את 

  . מהיבטים שוניםשלו  הפרשנות 

 מנות ו סופרפוזיציה בפיזיקה ובא   : ארנב או ברווז? 2פרק  

נתון לפרשנות. הוא הופיע לראשונה כקריקטורה בכתב עת  ה  רווז הוא איורב -בנדימוי האר

  לו חיות הכי דומותיבה השאלה )בגרמנית(, "איו נכתת, ותחעשרה-תשעה  המאה  בסוף  גרמני

, ה סהתפיי הפסיכולוגיה של שע הצית את דמיונם של חוקרי המשע הדימו (. 3 דוגמה ) זו לזו?"

מחקרים ניסו  ועודד  אשר  התלה  רבים  הגורמים  אחר  האופן  חקות  על  אנו שמשפיעים  בו 

הדגישו את הממד הפרשני   זבדימוי ארנב או ברוו  ויות לראותמפענחים את הדימוי. האפשר

והובילו א ג'סטרו  בראייה  ג'וזף  כי הראייה איננה   ואחרים  (Jastrow)ת הפסיכולוג  למסקנה 

לת הקשר, אלא אנשים  ונט  א מדובר רק בקליטה חושיתל  –  וםפעולה טכנית המשולה לציל

ל בהתאם  שלהםרואים  ולסביבה  הרגשי  הגשפסיכולו  20.מצבם    אשר  , stalt)(Geט  טל גיית 

ה   הצמח המאה  הע  עשריםבתחילת  באופנים  בגרמניה,  את  בשמיקה  משליכה  התודעה  הם 

 יה על הקלט החושי.  חוק

 

 Fliegende Blätter21כתב עת גרמני בשם  ב   1892-כפי שהופיע ב   וז ו בר -דימוי הארנב .  3  דוגמה 

או  כדי מארגנים  אנו  החושי,  הקלט  את   שיהיה  באופן  מוכרות  יותבתבנמוחנו  בו  תלפרש 

ספר עקרונות המשפיעים על האופן חוקרי הגשטלט הצביעו על מ.  אותו  סלתפו  רתיו  פשוט

אנוש ועלמפענח  בו  דימויים,  לנבא  עקרונות    תםואכן    ים  דימויים נפר  כיצדעשויים  ש 

יים להשפיע על ועשהבהתאמה, גורמים    . "חלקיוך  שונה מסבמובן הזה, "השלם    מעורפלים. 

האר  תסתפי לאופקשורברווז  -נבדימוי  ניתן  ש  ןים  לפנינו.  מוצג  הדימוי  לראות  בו  לדוגמה 

 
20 Jastrow, 1900; Brugger & Brugger, 1993 
 duck_illusioniki/Rabbit%E2%80%93w/kipedia.orghttps://en.wiהתמונה לקוחה מתוך:     21
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יכוי שנראה ארנב, כיוון שזוהי התבנית סוזניים כלפי מעלה תגדיל את השהטיית המקור/א

 אל" )=ה"שלם"( נראה אוזניים ו, לאחר שזיהינו "ארנבעל כך  נוסף  ייצוג ארנב. המקובלת של  

)=קמ כלומר  ור  ננבין את    –ה"חלק"(,  לא  ביחס לשלם.  תן לסכם בהסבר אחד את יהחלק 

הרבים   הקל על  המחקרים  בין  הקשר  קוגניאודות  ובין  החושי  ותבניוט  אך ציה  מחשבה,  ת 

. הערפול )היכולת לראות  מוי מעין זההמשפיעים על תפיסתו של דינמצא קשר בין גורמים  

גיר ייצ אותו  מתוך  שונים  )היכולושח  יווגים  וההפיכות  ביןי(  לנוע   (,האפשרייםהייצוגים    ת 

 22.צופההם שני מרכיבים שונים וחופפים בחוויית ה

המחקרים   הערפול    לטהגשט  יתגיכולובפסיבעוד  הדימוי,  של  הקליטה  את  אפיינו 

הכלולות  וההפי ש,  תוסבתפיכות  היו  אחרות.  לפילוסופיה  ות  פילוסופיהת  ו השאלאלות 

הארנב דימוי  נוכח  האפישמ ב  עוסקות  ברווז-העולות  הימעות  של  כבולסטמית  ם יותנו 

של   ובהשלכות  ,כיר את העולםיכולת שלנו לה (האי  )ב,  ע נתוןשל הדימוי ברג לאספקט אחד  

 .הייצוג פעולת עלה סתפי המוגבלות 

לודהפילוס ויטגנשטיין וף  בארנב  וויג  בכליה    יםגהדל  כדיז  ברוו-נעזר  השפה,  כיצד 

אחר   להתחקות  מנסה  של  השונוות  ס התפיהמוגבלים,  הטבעי   דימוית  השפה  ת  זה. 

יו  ממנהש   רפלת, והמע המוקדם  במחקרו  החקירה   יותר  מאוחר  נעשתה   23, תרנזהר  מושא 

פ  24.שלו השמתוך  בשפה,  ענוח  מעל    טען  הואימושים  הומעשאודות   פי   ועלים,  מילת 

היכולת של השפה לדווח על מצבי   על  הסיקברווז,  -הדיווחים המילוליים של הצופה בארנב

כי מדובר בדימוי אחד, ואילו מה   ווז" מדגישהנהדימוי "ארלכנות את    תוים. בחיראייה שונר

יין טנש גפה. באמצעות ה"הכלאה" הזו, ויטשלנו המשתקפים בשה  סהתפיזה אופני    שמשתנה

את   לתאר  השונות  הדרכים  אחר  על האמירה  הדימוי.  ת  סתפי עוקב  מעידה  ארנווז"  "זה 

אמירה "כעת זה ה זמנית, ואילו  -בו  מותקייווז( מתהארנב והברהאפשרויות )ודעות ששתי  המ

לאספקט   ביטוי  נותנת  כמוהדובר    רואהשארנב"  הרגע,  שיש  באותו  שלו  למודעות  נה גם 

של הדובר, שהרי ה  סהתפי סוימות אנו לומדים על  בחירה במילים מ הך  ואפשרות נוספת. מת

ור אך  לדווח  ה ביכולתו  על  ה ש אופן  ק  את  מבין  הוא  על  דימוי  בו   עצמו.כשל הדימוי  ולא 

מד הסובייקטיבי בשפה ואת העמימות ת דימוי הארנווז מדגישים את המ ודאועל  הדיווחים  

 את המציאות החיצונית.  רובדה בעבור השפה לייצג נדרשתהעולה כאשר 

משמעי  כפ את  להבין  ניתן  גם  כך  ואחרת,  כך  הדימוי  את  לראות  של שניתן  ותן 

חוויית הגירוי לונים  ם כאשר אנו מתכותנו גשת או, משמ ה לדוגמ,  לים. המילה "לראות"המי

 ,בלבד יקלט חושהראייה איננה ש ויזואלי וגם כאשר אנו מדברים על זיהוי ואבחנה. מאחר וה

 סך כל עות של "ראייה" היא  יקטיבית, הרי שהמשמסובי-בתמונה פנימית  רקמדובר  ם לא  גו
 

22 40Toppino, 20 g &Lon 
 [1921] 9419ן, יויטגנשטי 23
 [1953] 9819ויטגנשטיין,  24
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זהימו הש בתיאור  במילה.  פ  שים  שחולק    ויטגנשטיין  הראייה, עולת  של  געל  ישות  תי 

הג היעיקריות:  והגישה  האמפיריציסטית  על שה  מבוססת  הראשונה  אינטלקטואליסטית. 

עצם היותה , והראייה היא אובייקטיבית ממדידהלן  תיההנחה כי העולם הוא אובייקטיבי ונ

חיצוני,   גירוי  של  יוצא  דגשהשנייה  ופועל  ואינה  שמה  התודעה,  "לראוביילה  מבד  על  ת" ן 

שאתה  חשו "ל  ובין שה  . "רואהב  המפנה  מהשאולאחר  עבר  עצמו  לוגי  א  עולם  לבנות  יפה 

ומי ימעולם יו תאר  ל  ןוהראשון(, אל רצ  שלם וטהור )שאיפה אשר הניעה אותו בכתיבת ספרו 

סיבי בוב בין המרכיב הפ כבר אינו מתנגד לער  טייןתמקדות בשפה, ויטגנש של תופעות תוך ה

 זהבים משלימים  יביטוי לכך ששני המרכ  בערפול הזהלראות", ורואה  ב"  יב האקטיביוהמרכ

 יכולים להתקיים בנפרד.  אינםו זהאת 

ואי  התובנה פרשנות  כוללת  הראייה  תמימה""רא  נהנכי  באופן   , ייה  המשקפת 

פותחה    את   אובייקטיבי הנצפה,  , גומבריך  ידי ארנסט -עלתמונתי  ייצוג  שר של  בהק העולם 

שות  אמנבספרו   הפסיכולוגיה  הואשליה:  הייצוג   25מויטגנשטיין   ע הושפ  גומבריך  . תמונתיל 

י  כאשרו  ,הס התפי  של  פסיכולוגיה הומ תהליך  את  וקריא  תירצחקר   השתמש ,  תוהדימוי 

על  אשרבכלים   אסכו-פותחו  אפענ  הוא  . לטהגשטלת  ידי  אופני  ח  רות  יצישל  ה  סהתפית 

ודימויוא בימנות  רבים,  מאחר  -הארנב  ניהםים  בלתהתבנית  שברווז.  חלק  נפרד היא  י 

לר הס פימהת אנו מסוגלים  נתוא,  זמן  בנקודת  לחאנ"ברווז.    אונה ארנב  ות  יכולים  עבור נו 

ב והולכתמפרשנות אחת לשנייה  גדולה  כן  מהירות  כמו  רואים  ת  א  ' רנזכו' :  הארנב בעודנו 

שנתב את   ככל  אבל  אהברווז,  שאין  לנו  יתברר  כך  קפידה,  ביתר  בעצמנו  יכולים  ונן  נו 

בפ וחלופיו   רשנויותלהתנסות  אחתת  ובעונה  "אוהדג  ךדר  26." בעת  של  המצב   ו"א-מת 

ם על בוססיתיים המשל ייצוגים חזוה  סהתפיאת    ריך מאפייןברווז, גומב -בהתבוננות בארנב

דותי  בהם ש אשליה,   מייצג  -אור  תלתממדי  מחייבת מ-עולם  תמונה  של  הקונבנציה  מדי. 

 בבסיס האשליה.  איהל הנצפה  אשליה, וגומבריך ממחיש בספרו כיצד ההשלכה של הצופה ע 

ודות אעל  לפיה הידע  שפוזיטיביסטית  גומבריך מתנגד לגישה    גם  לויטגנשטיין, ה  מ ובד

נאסף   חושיהעולם  קלט  בספרובלבד  באמצעות  קו   .  האידיאלהוא  על  תיגר  של רא  יזם 

יסטים, שטענו כי מנות. הוא מבקר את האימפרסיונומופיע בא  הנטורליזם המדעי, כפי שהוא

העולם    הראו אואת  רואים  שאנחנו  בת"כפי  כנ  קריובע  , "אמתו  ג'ון יוצא  של  גישתו  גד 

בריטי אשר מנוו , מבקר א(Ruskin)ראסקין   בלפיה הקלט החוששם תפיסה  ידק  ת  מנות  ו אי 

קדמו לו,  שמנותיות פרשניות  ו אך מעבר להתנגדות של גומבריך לעמדות א  27.קודם לפרשנות 

ות  אירהל לוכרחש כאשר אותו הדבר יוש הזה שמתמחקרו שופך אור על גורם חשוב לשיב

 
25 Lycan, 1971 
 [1960]  1990גומבריך,  26
 שם 27
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ואח גומבריך מצביע על אחד המקורותכך  אות העולה מתוך דוהו-לאי  רת. במילים אחרות, 

 ברווז.  -דימוי הארנב של הייצוג אמצעי

הארנבכוהי את  לפרש  הדימוי, -לת  במשמעות  הקביעות  חוסר  ואחרת,  כך  ברווז 

ג ויציר בדוב ממעצם זה ש  ים, נובערתמתוא  חיה  ואיזניסיון להחליט  ההערפול העולה מתוך  

לה, תמונת חיצוני  משהו  ברשותה  אשר  באמצעים  מתארת  התמונה  למשהו    י.  א. שהיא 

וכאשר היא מתארת אוביטוחמטבעה, התמונה היא ש )ה,  גופים בעולם  , ה לדוגמיקטים או 

עומק   של  אשליה  יוצרת  למעשה  היא  וברווזים(,  האפקטיביות  ארנבים  משטח.  של על 

מוסכמההתמונה   על  סכמתיות    וננחא  . זו  מבוססת  תמונות  גם  תמונות,  לראות  רגילים 

קווים,   ממספר  המהמורכבות  ומלואו.  עולם  בתוכן  הזוולזהות  חלקה   וסכמה  את  תורמת 

אותו   היינו מפענחיםאת הדימוי כאסופה של קווים, ולא    היינו רואיםכשל" המדובר. אם  ל"

הי לא  מסוימת,  חיה  ה  בעיה.   כל  התי כמייצג   היינואז    , מימה" ת"  ההיית  שלנוראייה  אם 

וצור  מצליחים קווים  לראות  ופשוט  מפענוח  אשלהימנע  דברות  מייצגים  אינם   מלבד   ר 

דו. הפירוש  עצמם יוצר  מ-עולם תלת  חים שלבמונ מדי  מ-של עולם  אשר לא    פרשנויותמדי 

 .  ניתן להשליך על המציאות

 ס לתפו  םלי גמסונו  ינ, הוא מצב שאוגם ברווז  המצב הייחודי של "גם וגם", גם ארנב

או   "סופרפוזיציה"  נקרא  זה  מצב  )"לכידבתודעתנו.    או   יםאובייקט  בין  (ה""קוהרנציות" 

זה  ושמ  .שונים  מושגים תופעות    הפיזיקה  מתורתכבר  מ  זהר  מוכ ג  המתארת  הקלאסית, 

ע  . כעתשיוסבר    כפי,  גליות מרחקים  לאורך  הפרוש  ים  בלב  גל  לעצמכם  צומים  תארו 

ך שאם במקום אחד הגל מגיע לשיא, בתיאום מדויק חלק ם( כינטירוהקקיו מתואמים )ושחל 

יוצרים    , שונים  מותבמקו  מצאיםהנ  , גל זהשל    כל חלקיו.  (4  דוגמה)  לשפל  עחר נניח, מגי א

שבמאמר זה נשתמש במושג "לכידות"   נציין  גל. ה  –  ישות אחת  מתארה  (ציהקוהרנ)  תיאום

לתאר   בא א מתו  לגהמתמטי    באופן  והרנציה. ק  המונח  תאכדי  היוונית  ה מצעות  ר   .אות 

הגל  אר את  תנבכל זאת  ם ולכן מקומו אינו מוגדר. אם  גל זה פרוש למרחקים ארוכיור,  כאמ

יהיה כדלקמן  , מצעות מושג המקוםבא  ובזמן מסוימים  :התיאור  , Aגובה הגל הוא    במקום 

 ים הללו דתיהנקו  םאורייהת  בהסתמך עלה.  הלא, וכן  Bגובה הגל הוא    זמן אחריםבובמקום ו

(A ,B  ,)'כל הגלים החלקיים.  היה סופרפוזיציה שלם של הגל יהתיאור השלוכו  
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גובהו של הגל משתנה ממקום למקום. אם נדמיין שבכל נקודה יש    –של גל  תמונה .  4  דוגמה 

רפוזיציה של  ל יהיה סופ שגובהו כגובה הגל באותה הנקודה, התיאור השלם של הג  גל בודד 

   28ים. החלקי   גלים ה ל  כ

נשתמש    כדי יותר,  פשוט  באופן  סופרפוזיציה    ,ערימותשל    תרוי  הפשוטבדוגמה  להמחיש 

ושמ ימין  המושגים  כיצד  חדש  אל  ונראה  מצב  ליצור  נמצאים  הם    כאשריכולים 

כערימ  6  דוגמהואת    שמאל בצד    כערימהתאר  לניתן    5  דוגמהאת    סופרפוזיציה. ב ה נתאר 

 כפי שהיינו   המושגים ימין ושמאל  את  םאנו מזהי  קרה זהמב   29.)ראו בעמוד הבא(  בצד ימין

 בצד ימין   ערימהה  נרא   7  דוגמהאולם, אם נתבונן בורים נפרדים.  יבא  ארנב או ברווזמזהים  

אפשר  שמאל בצד    פת נוס  ערימהו זה.  ימי  במקרה  במושגים  אולדבוק    ות לדמול  שמא  ן 

  או ווז  רבכאת הארנווז  מפענחים  כפי שאנו    , עצמאיותהקו לשתי ישויות  תבנית  חלוקה של  

גם    הנמצאות  מותערישתי  יציה של  זפור בנוסף, אפשר גם להבין את השרטוט כסופ  , אךארנב 

אנו   במקרה זה  ." "מצב סימטרי  יקראחדש שי  תו למושגלשייך אוו  וגם מצד ימין שמאל    מצד 

טיין, של ויטגנש   הלדוגמאם נחזור  כשלמה ומתארים אותה במילה אחת.    תבניתת הם ארואי

הפתרון   ". זונורברווז כדבר אחד דרך המצאת השם "א-לתאר את הארנבר  חב הוא    ניזכר כי

דו ויטגנשטיין  לעשמצא  במובי מה  הסופרפוזיציה  בדברקרון  אחדות  מזהה  שהוא  עםן   ים. 

"אר שהמילה  לציין  חשוב  מומצאהיא    נווז"זאת,  המכליאה  מילה  ואילו ת  מינים,  שני  בין 

 מצב אחד. המתאר לובמק מונח א י ה"סימטריה" 
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 שמאל שרטוט של ערימה בצד  .  5  דוגמה 

 

 ימין רימה מצד  של ע   טטו רש .  6  דוגמה 

 

  ימות היוצרות ער   שתי  , תן גם להבין כסופרפוזיציה . שרטוט של שתי ערימות אשר ני 7  דוגמה 

 "מצב סימטרי" 
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  בים   גל  על  המחשבה  גם.  פשוטה  הופכת  הסופרפוזיציה ,  הערימות  על  ים שבחו   שרכא

לנו שא  . ההיגיון  חוקי  עם  וזיציהפהסופר  קרוןי ע  את  בתישמי ברור  לראות ינו  ניהרי  כולים 

ם של אנחנו מוכנים לקבל את זה שהערכי,  כןו  כמ הים הוא עצום.  כיוון שבאחת,    את כל הגל

בעיני רוחנו את הקשר בין    לדמותאנו גם מסוגלים    מאלו.   והגל בחלקיו הרבים שונים אל

ל ש (, אשר רק ב תופעה אחת )שיא+שפל ם  הלו לראות בשלו, ואפי  וערכי השפלערכי השיא  

  ברווז הוא שונה.-נב)שיא, שפל(. המקרה של אר  פעותאנחנו מפרקים לשתי תו  , נותמוגבלו

ג עלינו  שפר  לא  לראות  וורלנו,  כאן  מסוגלים  גםזמני-בואיננו  ברווז  ת  וגם  ,  כאמור.  ארנב 

  . " "קריסהנקראת ה  תופעה מקבילה בפיזיקהאך יש לה  מוגבלות זו קשורה בייצוג התמונתי, 

   וברווז?  , ארנב " "לידת הצופה וונטית",  ק ה ס מה בין "קרי :  3פרק  

בפ הקווגילויים  ובפרטיזיקה  האיי "ע  נטית,  אותנוות,"  ודא-קרון  מוגבלות    מלמדים  כי 

בה  סהתפי התבוננות  מתוך  הארנבהעולה  מאמצעי-דימוי  גם  העולה  מוגבלות  היא   ברווז 

ובל לפיזיקה, ורנר נס  רהפיזיקאי הגרמני וחתן פ  1927  הקוונטים. בשנת  תורת  המדידה של

גילה "עייזנברג,  את  האייה  מקפת    ודאות", -קרון  תורה  לידי  הורחב  לאי שאשר  יש  -בה 

בפיזיקה  ודהו מקום  גואות  בניגבאופן  הקלאסית  רף.  לפיזיקה  נתפסת  שוד  המציאות  בה 

בה שורת מדידה  יא תה  , הרי תורת הקוונטיםה פעת מהצופאינה מוש  כאובייקטיבית, כלומר

ועל כן המדידה איננההמדידה  תהליךי הטבע בכליההצופה מתערב בת לו ודאות    ,  מספקת 

"קריסהעל   נקראת  זו  דרמטית  התערבות  המציאות.  אשר  הכרע   –ר  כלומ  , " אודות  ה 

  30. אותו מודדיםשומשפיעה על המצב במציאות  מתרחשת בתהליך המדידה

ותו רדידות של מהינברג המתאר מזייהני של  וזור לתיאור הראשאם נחהקריסה?  י  מה

לקיק קוונטי, מתברר שכאשר מודדים את מקומו של חלקיק, המדידה של ח  מקומו  אתאו  

)כיוון ו.  קוממכריעה את מ הצופה המתעקש לדעת את מקום החלקיק, ימדוד מקום מוגדר 

זו   מדידה  שברשותו(.  המדידה  אמצעי  מגובלהכרעה    –כלומר  סה",  ל"קריתביא  שזהו  ן וין 

ישקומות  מ הבהם  להיות  כול  נציין  יה  לחששהחלקיק.  אולי  האינטואיטיבית בניגוד   , יבה 

אינו מוגדר, ולעומת זאת מהירות   נטיקוודווקא מקומו של החלקיק ה  במקרים רבים בטבע

  הירות צב המ דרך ממוגדרת לחלוטין. לדוגמה, חלקיק החופשי לנוע במרחב מאופיין    החלקיק

ן יש בהשת  הוז  של מערכות   פר רבהירות של מסאם נמדוד מ  , ותים אחרלולא המקום. במי

נוספת היא אלקט באטום  ן  רוחלקיק חופשי, נקבל בדיוק את אותו הערך למהירות. דוגמה 

כאן מהירותו הסיבובית   לגרעין.  המימן.  ביחס  מקומו  ולא  מוגדר  גודל  היא  מסביב לאטום 

", כך תר "ודאיותונטי הן יו הקוחלקיק  ה מדידת המקום של    צאותשתו  לא שככהייזנברג מצ

 פך.  ילהלגבי מהירותו ואות ד והו-אידלה ג

 
30 vensson, 2013S 
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ומדויקת   אובייקטיבית  לתצפית  להגיע  אפשרות  אין  כי  הקוונטית   מהברהעובדה 

 באופן הבא: ( Wheeler) ג'ון ארצ'יבלד וילר ינהאמריקידי הפיזיקאי -עלפוענחה 

Nothing is more important about the quantum principle than this, that it 
destroys the concept of the world as “sitting out there,” with the observer 
safely separated from it by a 20-centimeter slab of plate glass. Even to observe 
so minuscule an object as an electron, he must shatter the glass. He must 
reach in, he must install his chosen measuring equipment. It is up to him to 
decide whether he shall measure position or momentum. To install the 
equipment to measure the one prevents and excludes his installing the 
equipment to measure the other. Moreover, the measurement changes the 
state of the electron. The universe will never afterwards be the same. To 
describe what has happened, one has to cross out that old word "observer" 
and put in its place the new word "participator." In some strange sense the 
universe is a participatory universe.31 

שתתף מנות לא פחות מאשר לפיזיקה. הצופה הוא מ וניסח עבורנו תובנה שתקפה לא  וילר

 יע על משמעות היצירה.  פעיל המשפ

 מנות ו "לידת הצופה" בא ברווז ו -ארנב :  4  פרק

בנקוד שעסקו  המחקרים  המבין  האות  התפתחות  בין  והפיז ו השקה  , המודרניתה  קימנות 

הצו ב"לידת  כ ובפרט  בשתפה"  עולה  שהיא  של    יפי  מאמרו  את  לציין  ניתן  הדיסציפלינות, 

קרייטון הק  32.מייקל  בתולדות  התפתחות  מתאר  הצופה שמנות  וארייטון  פונקציית  בה 

מצ מהותי.  באופן  פ משתנה  לציופה  החיצוני  ספק ור,  סיבי  להטיל  מוכוון  הצופה 

 עשרה -חמשקי במאה ה י הרנסנס האיטלו. ציירשל המציאות המיוצגת לפניות  ייבטבאובייק 

ונית לציור, ועשו החיצ צרו חלל הומוגני אשר נצפה מנקודת מבט אחת )ואף מ"עין אחת"(י

בא ה"אובייקטיבית"זאת  התצפית  המדעית.  הפרספקטיבה  כללי  הא  מצעות   מנותוביצירת 

ניוטון  משו אייזיק  של  לפיזיקה  קאש  (Newton)לה  אחידיר  טבע  חוקי  שבירת בעה  ם. 

(  Cézanne)  , ובעיקר לפול סזאןעשרה -תשעבמאה ההמדעית מיוחסת לציירים    טיבההפרספק 

"אבי הא מגוז במקום חלל    . "ניתמנות המודרו המכונה  נקודת  הומוגני המאוחד סביב  ציורי 

נותן אשר  חלל  יצר  סזאן  מבט,  ביט  אחת,  נקודות  למספר  תנועתבחשבון    הביאווי   את 

זוויות הראייה פותח    33.תבוננותם ההצופה בעצ הקוביסטים לציור    ידי-על  ןכמאחר  ל ריבוי 

 
31 3Wheeler, 197 
32  7971chton, Cri  ;במאי קולנוע  תסריטאי, מפיק קולנועסופר,  ( היה  0082–1942) ג'ון מייקל קרייטון ,

בספ שהתמקד  אמריקני  מתרורופא  הפופולריים  חות  בספריו  בדיוני.  עלילבנ  ומדע  בדה  יונית ה 
מדעיות ותאוריות  עובדות  על  היור  ספרו  .המבוססת  לסר1990)  הפארק  הבסיס  את  היווה  טו ( 

 ילברג.  פש ןסם של סטיבהמפור
33 64Ponty, 19-Merleau 
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ה הדרמטי עם זאת, ניתן לומר שהמפנ   34.ת היחסותאשר הושווה לעקרונות מתורסימולטני  

ת  מנו ופי שהיא מופיעה באהצופה" כב"לידת  ור  מנות ובמדע קשובא  שריםעה ביותר במאה  

 .  פיזיקה הקוונטיתוב עכשווית

גרדיסט הצרפתי מנות מודרנית בניו יורק, האוונובמוזיאון לא  1961-ב  בהרצאה שנשא 

וטען כי   ת הפעולה היצירתית כדיאלוג בין היוצר והצופה, תיאר א  (Duchamp)ל דושאן  מרס 

ן וביצע אותו ן הגה רעיו ? הלוא האמהכיצד  35.רךע-וותוחוויית הצפייה הן שודה  הכנת העב

קומפוזי יצר  בהקשר צבכישרון,  והציג  שנה,  ציין  כותרת,  נתן  וצורות,  צבעים  שילב  יה, 

כיוצר, כאוטוריטה האחראית על היצירה, אז כיצד   מן עצמו חתוםו , האוזמיתרה    . מנותיוא

צופה ה עושה את היצירה"? כמ בן "הצופ איזה מוט"? ב "ייקח לו חלק מהקרדי  ופהתכן שהציי

עבודמדושא מאתגרון,  הרדיקליות  והצהרותיו  חפץ ת  ותיו  של  המסורתיות  הקטגוריות  את 

היצירתית של  מנות,  ו הא אךו הא  שלו  הפעולה  כפאל    מן.  דבריו  את  לפטור  רובוקציה לנו 

כן אינו צר , מבחינתו,  כשווית. הצופה ות עמנובלבד, שכן דושאן נתן ביטוי למגמה רחבה בא

ואסיבפ אקטיבי,  פרשן  אלא  רצ  מןו האילו  י  את  להשלמשהה  לצופה  לאפשר  כדי  ים  ונו 

, נמצאת  (tzdoviJu)ביץ  , לפי דליה יודו' מןו תו את תהליך היצירה. 'השהיית רצון האבפרשנו

 36.תמנוומודרניזם בא-מכרעת של דושאן על מודרניזם ופוסטבבסיס ההשפעה ה

 

   . ידי אלפרד שטיגליץ -על   צולם (.  1917)   "מזרקה"   ל דושאן, מרס .  8  דוגמה 

 
34 Miller, 2002 
35  Duchamp, 1973  ;הרה הבאה:סיים את הרצאתו בהצ  דושאן "t is not performed e acvThe creati

by the artist alone; the spectator brings the work in contact with the external world by 
deciphering and interpreting its inner qualifications and thus adds his contribution to the 

creative act ”. 
36 Judovitz, 1995 
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היא משתנת גברים   , הרוח הזהי להלך  נת ביטושל דושאן, אשר נותת  נוניואחת העבודות הק

בהקשאש )הפוכה(  הציב  מוזיאליותה  )  37.(8  דוגמה)  ר  חפץ    (1917/1964"מזרקה"  היא 

אן מנות )מכות אאך "מוכן לשימוש" חדש כיציר  משימושו המקורי, תעשייתי אשר מנוטרל  

ים עם  כזב את צופיה, המגיע. עבודה זו מקפידה לאמן(ו ע האשטב   READY-MADEהמונח  

, המשתנה מעמתת אותנו לנו חוויה אסתטית מנות. במקום לזמןות מיצירת אמסוימו  ציפיות

י חפץ  להיות  במקום  שלנו.  והגשמיים  הבסיסיים  הצרכים  אעם  היא  רבות  יחודי,  מיני  חת 

  ות ברחבי העולם, אחתת" המוצגספר "מזרקול, אלא הכין מפץ משוכפקח ח)דושאן לא רק ל

ישראל( כך  נוסף.  מהן במוזיאון  תיג, הוא  על  כל משקרא  על  כיוצר.  זהותו  על  תנה חתם ר 

כיוצר   השיבוש של מעמדו  38. ה מזויפת אשר בהתחלה הצליחה לטשטש את עקבותיוחתימ

ת וך אדישות שנבחר מתמנוומייד הוא חפץ א-דיו, ררת החפץ. מבחינתהחל עוד בשלב בחי

מערער על קונבנציית היוצר   אןכלומר, דוש   39עות מטעם טוב או רע.ך הימנומתולמראהו,  

השהי והימנעדרך  האסתטיות  העדפותיו  הזה  ית  באופן  אישי,  מטעם  מקום    הואות  מפנה 

 לצופה.  

שאן, דו  40.ינהאמריק  דאדא-מוצא לניאומייד היוותה נקודת  -רדיהאדישות הקשורה ב

יוימצ את  ביקר  הרדיים  נהאמריקרשיו  דו,  את  שפירשו  כך  אס-על  באופן  ובכך תמייד    טי, 

מהותו  החמיצו המק  41.את  במובן  באסתטיקה  חטא  הצעיר  הדור  אכן  אם  לא,  בין  או  ובל 

דו ג'ספניכרת עליו השפעה רבה של  ג' שאן.  וע  (Johns)ס  ונר  והרחיבהגדיל  מקום  את    שה, 

בברישוהצופה   שיצר  מבחינה    1960.42-ם  רק  לא  אותו  להשלים  הצופה  את  מזמין  הרישום 

מבחי-תרעיוני בעיקר  אלא  מפרשנית,  טכנית.  ריקה נה  מטרה  של  עיפרון  בשרטוט  דובר 

ם(. לצד ימ  עות של צבמודבקים מכחול ושלושת צבעי היסוד )דסקימצבעים, ובתחתית הדף  

ג'ונס  מקו  חתימתו,  לחהותיר  הצופהם  בטרם  ומ  , יוצר -ףשתתמ-תימת  עוד  היצירה  את  סגר 

א יצירת  מספוהושלמה.  דף  כמו  לכאורה  נועדה  ר  מנות,  לילדים,  הזמצביעה  את  ן להעביר 

ות בביצוע. 'לכאורה', כיוון שעד בנעימים, מכתיבה כללים מסוימים אך גם מאפשרת חופשי

יון ברור, רעה הכספי. אך ה ערככן בירידת  השלים את העבודה ולהסתל   עזחד לא הכה, אף א 
 

    :ךותמלקוחה   ההתמונ  37
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%A7%D7%94_(%D7%93%D7
%95%D7%A9%D7%90%D7%9F) 

38 9ield, 198Camf 
39y objects “based on a reaction of visual erydave nclaimed to have chose Duchamp

 uchamp asD( ”…bad taste rce of good onindifference, with at the same time a total abse
quoted in The Art of Assemblage: A Symposium, The Museum of Modern Art, New 

York, October 19, 1961) 
40 Roth, 1998 
41 1978 ,retRich 
42-target-9301-b-johns-jasper-/lot/lotw.christies.comhttps://ww 

5895993/?from=salesummary&intObjectID=5895993&lid=1  

https://www.christies.com/lot/lot-jasper-johns-b-1930-target-5895993/?from=salesummary&intObjectID=5895993&lid=1
https://www.christies.com/lot/lot-jasper-johns-b-1930-target-5895993/?from=salesummary&intObjectID=5895993&lid=1
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'ונס עלול להטעות, ג  ג'ונס מערפל במכוון בין היוצר והצופה. אופייה הקליל של עבודתו של

 ערך ליוצר?  -הין יוצר וצופה הוא נושא שנוי במחלוקת. האם הצופה שוו למעשה היחס ב כי

  נותמואיצירתו, וה כול היה לקבע משמעות לי  לאמן  והא  קרייטון טען כי מאז ומעולם

פרשנות. עם זאת, במודרניזם חלה הקצנה של סוגיה אפיסטמולוגית תה פתוחה לייה  מטבעה

העולה מתפקידו הקריטי של הצופה בקביעת צין את הערפול  עוסק בסוגיה זו ומק   נסזו. ג'ו

המציאות  מעמד  43.טבע  של  המחודשת  לעיר  וצהי  הבחינה  ישירות  קשורה  סוק אצלו 

מוי מהעין, הפענוח של מה שרואים והאפשרות  ם ומה ס רואי  המ  גוןיה. שאלות כבפרספצ

עסיקו אותו ה – ו שינויים אלה משפיעים על המחשבה בש האופןכן ו לשנות את מה שרואים

שלו הקריירה  נותן    44.מתחילת  שהוא  הרב  המקום  הדילמעשה,  ותיו עבודב  מוייםלפענוח 

"פותח" את עבודותיו   הוא  . במובן הזה, תבוננותבפעולת ההשהוא רואה  מעיד על החשיבות  

הארנב דימוי  הופעת  פו-לצופה.  בעבודותיו  בפרספציה,  ענברווז  שלו  מהעניין  כחלק  חה 

א  הס התפי ופני  ובא מאפשרת  אשר  כמו  45.מנותו השונים  זה,  די  דימוי  מגם  לים עורפמויים 

פרנ )כד/שני  צעוספים  ביטאפשר  46,ירה/זקנה(ופילים,  לתת  לו  אשר ו  פרדוקסלי  למצב  וי 

של ויטגנשטיין )אשר יו  וג התמונתי. ההשפעות של ספרו של גומבריך ושל כתבמעלה הייצ

בהקשרים בשי  נידונו  ביטוי  לידי  באות  כמושונים(  זה,  בדימוי  הרחב   מוש  בעיסוק  גם 

הייצ דרך  בסוגיית  ומסומןמבין    המתחוג  ומובי  סמן  אשליה  תנן  העיציאות.  בין  ועת  ניים 

יצ  נבהאר ויזואליות, והברווז קשורה אצלו עם חוסר  יבות, מצב פרדוקסלי המכיל סתירות 

תנאי לפתיחות  פתור. הערפול, מבחינתו, הוא  לא ניתן ל  אותןש אינטלקטואליות,  ו  ותטלימנ

 .  לפרשנות הצופה היצירה

ג'  ל משעשעת ש  מטיזציהקא עושה דר ת מיכל נאמן דוומני והאכי    ונס, נראהלעומת 

המצב  של  חושי-תיסהתפי  הכרעת  מסתבר  בין  המעורפל.  מכריעה  שלנו  שהראייה  רק  א 

)י תות. בעבודואף קטלני  מכריעה גורלות  , זהויות  קובעת  גם  אספקטים, היא  -ו  9  תמונותה 

כפיל10 לצמד  הופכים  והברווז  הארנב  המתחרי(,  ביים  לב  ם  תשומת  על  ה.  הצופניהם 

קרול    מספרו  לקוחות  DRINK ME-ו  EAT ME  הכותרות לואיס  ,  הפלאות  בארץאליס  של 

עם א  המערער  באופן  אליס  של  גודלה  את  משנים   והמשקה  גה העו  שם יחד  זהותה.  ת 

  . הראייה  עם  נקשר  הזהות  עניין  כי  עולה,  SHOW ME,  1979-העבודה מהכותרת אשר במרכז  

לעברת)ב  אשר,  טקסט  מופיע  ותעבודה  שתיב מתרגום  היפית(  מצב  המוביל אר  ותטי 

 לפרדוקס: 
 

43 chton, 1977irC 
44 Fuller, 1978 
45 96Bernstein, 19 
איש  ההדוגמ  46 מבוגרתשל  מ/ ה  צעירה  את  חמ אישה  יותר  יעילה  בצורה  שלנ חישה  היכולת  ו  וסר 

מבחינות    זו היא בעייתית  הדוגמ ש . מאחר  מאחר ש"מבוגרת" ו"צעירה" הן הפכים  ת "גם וגם", לראו
 ברווז. -ו להשתמש בארנברות, בחרנ אח
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וביוכימי מועתק,  מדויק שלך, כשכל פרט גנטי    נניח ששנייה לפני שנהרגת נעשה העתק פחם
שני העתקים שלך  ם תהיה עדיין חי? ונניח שנעשו  אפיונים אישיים וזיכרונות העבר: האכולל  

מנהלים   דווהם  מנה  קרב:-ביניהם  אנשים  שלושה  בכל  קרב -דוביניהם    יםלהאם  אחד  צד  ? 
פעולות, אחת רצח ואחת  הצדדים? ונניח שאחד הכדורים הורג: האם בוצעו שתי    ואחד בשני

 ות? התאבד

 

 

 ה. ופרלק וספריי על נייר, גודל משתנס  Call Me Is Ma El   (1980 )נאמן,    ל מיכ .  9  דוגמה 
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אדע מי כדי ש  אתה"  לי מי  "הראה  על היותם מקור. הם,  חידאיות שלנלחמים על הי  הכפילים

ס עצמי. בו הרס אספקט אחד מוביל להר ש רדי,  את המאבק כמצב אבסו  נאמן מפרשת  . אני

העבודה  ברווז  , כותרת  ל  " , "חלקי  המאבקמתייחסת  הברווז  ,תוצאות  חתיכות  גם   ואכן,  הן 

  .חתיכות הארנב 

 

 משתנה. ודל ג רלק וספריי על נייר,  סופ  (, 1979וז" ) . מיכל נאמן, "חלקי ברו 10  דוגמה 

מתשעה  1979-מודה  העב נייר,    מורכבת  עשויים  צבעה  שחלקים  בסופרלק האומנית  אותם 

מועלי בחמישה  בעזרת שבלונות.  וכיתוב  דימויים  בספריי  ריססה  היא הם  תשעת החלקים, 

עיצרה   הארנבוריאציות  דימוי  כא -ל  יחידתברווז,  אותה  בבסיסן  עיגול-שר  שבלונית,   בניין 

 הכותרת   פיע מעלמובצל, אשר  ה ברווז היא  -הארנב  של  יאציותווראחת השתי קרניים.    בעל

"STILL LIFE"טבע נ  דומם  .  בעליציור  בושא  הוא  בחפצים,  שימוש  וצמחים    חיים-העושה 

בי החיים השונים, ציור זה לרוב מדמה את של   סוג ים בשלבי פריחה והתכלות שונים.  הנמצא

"טבע ומווא מכיל  ", הדומם-וכמו המושג,  נייחיםאינם  ם שייות, חחיים  הציור,   . נעים אלא 

נאמן   ו חי עוד. נח מהטבע ואינטי מטבעו, מיטיב לבטא את העושר והיופי של מה שנלקהסט

הכות  "STILL LIFE"בכותרת    מתייחסת הציור.  בתולדות  זו  רק  רלסוגה  לא  מצביעה  ל עת 

  .עשרה-בעשה ורי הטבע הדומם במאה  ת ציארנב אשר אפיינו אהברווז וה  לעלא גם  בצל, א

הסכמתי השבלונה    הצמצום  הוא  ושל  בתכלית,  שונים  וירקות  חיים  בעלי  לדמות  יכולתו 

לציורום  צמצ מ   47.ייחודי  על  והשטחה  בהפשטה  דוהשימוש  של -צע  תיאור  לצורך  ממדי 

 ליה שבבסיס הייצוג.  ף את האשממדי, הוא שימוש החוש-תלת אובייקט

 
 8191וימן, נ 47



אי  בפי -על  ות ודאות  ובאומנ יקה   ז

199 

 קנות מס 

הארנב איוברו-דימוי  מגלם  בייצוד-ז  ומעמת  תמהוג  אות  שלנו ונתי,  המגבלה  עם  אותנו 

שני האספקטים    סלתפו א  בבתאת  להבין  הצענו  כסוג של  באחת.  הדימוי  סופרפוזיציה, ת 

יסוד בתורמושג הלקוח מ  ומהווה אבן  והצבענו עולם הפיזיקה  בין    ת הקוונטים,  על הקשר 

והה בו  בבין  תבוננות  המתרחשת  בתה  ךתהליהקריסה  הקווניסוי  העורת  ונטים.  -אי רפול 

 אותהאשר  ,  עשריםודאות העולים מתוך הדימוי גם מדגימים את "לידת הצופה" במאה ההו

הא דרך  ג'ונס.  והדגמנו  וג'ספר  דושאן  מרסל  של  הקריסה   כדימנות  רגע  את  להדגיש 

של ה המקורית  יקטורכל נאמן. כמו בקרל מיותיה שברווז, פנינו אל עבוד-ארנבות בבהתבוננ

של בעבגם  ברווז,  -הארנב פוגשים    ודה  אנו  אשר הומוריסטית    בצורהנאמן  בפרדוקסים 

בייצוג התמונתי -מתברר שהבסיס המשותף לאי  מולידים אמצעי הייצוג שברשותנו.  ודאות 

לרה  תורתבו היכולת  חוסר  הוא  בשלמותהאות  קוונטים  התמונה  כלל    את    מצביה,על 

 נים.  שו בין מושגיםלוג" ל"די בלות הגורמתמוג

 גרפיה ביבליו 

   כתר. וי(.)תרגום: ד' ל  התמונתי   הייצוג   של   הפסיכולוגיה :  ואשליה   אמנות   .([1960] 1990) "ה, אגומבריך

 .מאוחדבוץ ה יהק  .(ע' צמח )תרגום:   ופי פילוס -וגי מאמר ל   .([1921] 1994) 'ויטגנשטיין, ל

 וחד. אהמהקיבוץ  .(ע' צמח ו ד' לוי)תרגום:  פרקים באסתטיקה   .([1953] 1998) ויטגנשטיין, ל'

 .288–278  ,14  ,סימן קריאה   .ה בין נילי נוימן למיכל נאמן חי: שמעבר לגבולות .(1981)  'נוימן, נ

 "ת. ת ניל. הוצאמצב של תורת הקוונטים ה   .(2005) ', ירוט
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