
 

 

 

 נעמה זוסמן /     isness  -ה רדאר

 
 

אינו חף משימוש    ליברליהשיח  ה אףו  ,, פוליטייםמטאפיסייםנמצא בשימוש בשדות פילוסופים, דתיים,    isness  -מושג ה

 , בהקשר הגליאני.1865בדפוס הייתה בשנת מושג זה הופיע  העל פי מילון אוקספורד, הפעם הראשונה ב בו.

isness  מצבו הקיומי או  את  או    ,האיכות שלואת  ,  הוא דבר בפני עצמואת העובדה שדבר  ,  הוויהחוויה ישירה של  סמן  מ

 . is-ness. (המציינת מצב או תנאי) ness והסיומת  isשעושה שימוש במילה  being-מעין תחליף ל .העובדתי

הפדרציה הבינלאומית של אגודות , ולשורותיהם  isness  -את הגם הם  הקלאסיפיקציה והקיטלוג רתמו  ,  2010בשנת   

השאלה מהי    על  עוניםש  היבטיםבאמצעותו  כדי לתאר  וזאת,    ,בתהליכי קיטלוג  מושגה  הטמיעה אתומוסדות הספרייה  

למשל,    , מהותיאו  ויכול להיות פיזי    אוביקט המקוטלגשל ה  isness  -ה  ., או קהל יעדז'אנר,  על פי צורהלרוב  היצירה,  

  ועוד.   צילום   ebook,סונטה, מפה, רישום, ציור,,  חפץ קדוש,  חפץ שימושיביוגרפיה,    ,מבנה ארכיטקטוני ספר,  מחזה,  

אינדקסיאלי התקבל כמעין תג    isness  -ה  ,שוניםבין מאגרי מידע    קשרלאוצר מילים ויזואלי ו  וריצמתוך נסיון ל  זאת ועוד,

 (Indexing Type  )  מקוטלג אוביקט  אותו  את  מסמן  עצמוכאשר  שלו ל  (,isness  אותו)  דבר  אחר  מתיאור  הבדיל 

, תקופה הארכאיתהמ  ראש חץ עשוי אבןצילום של  על הרקורד הביבליוגראפי של    ,דוגמאל  .באמצעות, למשל, ציור

אותו ראש חץ עשוי אבן  של  )   ודבר עצמזהו צילום של הכי     isness, תופיע המילהמוצג במוזיאון להסטוריה בשיקאגוה

תיוג זה יקבלו גם צילום הפרמידה בכניסה למוזיאון    .באמצעים אחרים  ולא תיאור שלו(  ו מהמוזיאון להסטוריה בשיקאג

כמו למשל  ,  הםולא ייצוג של  קיימים,  מבנים ארכיטקטוניםדוגמאות לאלו  , משום שומסגד האיה סופיה באיסטנבול  הלובר

סתירה  כמובן    ישנה אחר שלה.  ייצוגתג בקרת איכות שמבטיח לנו כי הדבר הוא הוא ההוויה ולא    מעין.  , או סקיצהציור

גם אם הרציונל העומד ,  - isnessה  בתגעשוי אבן    ראש חץשל  או    ניומבנה ארכיטקטשל  תיוג צילום  מובנית בעצם  

סמן  מ ההתג  , אלא  חוויה ישירה  סמן שללא עוד  isness -ה.  ר בין מאגרי מידע שוניםושיק מאחורי מהלך זה, הוא תיוג ו

כך, גם  מעבר ל .(לא חייב להיות דווקא צילום isness -הלמרות ש) בצילוםה באמצעות ייצוג שלאת אותה חוויה ישירה  

  ת א מעוררי, במושג זה והטמעתו כחותם החוויה הישירה לחוויה עקיפה, גם האינסטיטוציוניכגוף  ,הבחירה של הספרייה

 שאלות רבות. 

 

  , ככזו   שלהבתיוג  ,  בייצוג שלהבחוויה עצמה של ההוויה, בנוכחות, אלא גם  עוד    מתמצהאינו     isness  -כך, תפקיד ה

בר  ועאחרון זה של גישה,  היבט    .אל האובייקט המקוטלג  בצעדים המובילים  כלומר,  –  (access)  אליהה  גישבמכך,    יותרו

בצורות    באים לידי ביטוילמצבים אבסורדיים אשר    ותוליכה אמושלנו, שהרי הקורונה    תויבהוויה העכש  שיבוש מהותי 

 שאומר: הנה הדברזה    ,גם תג האיכות אשר מבטיח לנו קטלוג הספרייה, או המוזיאון, או מרכז המחקר  ,לפיכךשונות.  

כחוויה הבלתי אמצעית של במקורו של המושג  כי מה שהחל  .  ומתקרב אלינו כאחתמתרחק מאיתנו    ,isness-עצמו, ה



לחוויה בצורה משובשת  פך  ו אותה חוויה, גם אם אינה ישירה, ה  של  תג האינדקסאת    תחת הספרייה  קיבלוההוויה עצמה,  

   .בלתי אמצעיתה

 

בין  ( לisness  ,במתח בין נוכחות )דברים שבעולםבקשר ומה בכך, משום ש של  דבר  אינה    תגשל ההגדלה  החשיבות  

על  יותר מתמיד  שלנו נסמכת     isness-, חוויית ה(isness  ולהנגיש  )היכולת של מילים וסמלים לעצב  שלה  הפרזנטציה

לאוביקטים    isness  -הצמדת קוד האלא ש  אליה.  ישהגקבל  וללקטלג ולתייג אותה,  ,  אחרים כדי לברר את אותה חוויה

  קטלוג הספרייה.גבולות  מעבר ל אףתהיות אשר רלבנטיות מעלה המקוטלגים,  

מה מעמדו בהיתכנות החוויה ההולכת ונעשית מתווכת ומיוצגת  —אינו נגישisness   -שאינו מקבל את תג הדבר  האם  

 ?עבורנו

 יכולה לעקוף את מערכות התיווך והייצוג, אשר פועלות בשם הגישה? אם חוויה ישירה הבנוסף, ו

 

לחצוב או לחתוך את    של אפלטון  וראתולה  חוזרבין היתר  ו ,  שנים  ותמגוון רחב של חששות ארוכ  מסמן  isness  -התג  

מסוימת  הדרך  הכמו גם  נסיון לשליטה באמצעות תיוג וקטלוג,    .("cut/curving nature at its joints")  הטבע במפרקיו

הגמישות בהפעלת  היא    isness  -, התועלת של ה קורונה-יוםבסופו של  אלא ש.  (access)אפשר גישה  ול  , להציג,ןלהבי

, isness  -השחומקת מרדאר    כמו גם גמישות רטורית,  פיסטמולוגיתגמישות אהכרה בצורך ב  .אליהבהתייחסות  )שלנו(  

 . לחוויה גישהקבל כדי ל

 

כשדה  (Artists’ Books) עוסק בספרי אמןנעמה זוסמן היא אמנית ודוקטורנטית בתכנית ללימודי תרבות. המחקר שלה  

 . www.naamazussman.com.של נסיון, פוטנציאל וביקורת
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