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מה-אחדשכלבכךנתחיל :שמירזיוה
הצהרת-הפתיחהאתיעלהבדיוןמשתתפים

כתופעההפוסט-מודדניזםנושאעלשלו
האמנויות.לכללהנוגעת

אתלפתוחמבקשתאני :שטרנהאלזיוה
תזהובהצגתהיסטוריתמבטמנקודתהדיון

הנסיונותאתכיוםשבוחןמימקובלת.לא
ביןהפוסט-מודדניזם,אתלהגדירהרבים

אונאו-הגליאניםעל-ידינעשיםהםאם
מאודמהדיגלהנאו-מאדכסיסטים,על-ידי

מהותשלמדויקתהגדרהחסרהשבכולם
מסכימיםכולםזהעםיחדהמודרניזם.

לעידןכתגובהנולדשהפוסט-מודרניזם
והגיעהששיםבשנותצמחלו'שקדם
(ובכךהשמוניםבשנותפריחתולשיא

חייםשאנושסבוריםאלהביןהבדלאין
בתקופהאותעשייתיתפוסטבתקופה

אתנבחןאםהמאוחר).הקפיטליזםשל
שמשקפתהאדריכלות,באמצעותהנושא

היאשבהםהתנאיםאתהיטבבדרך-כלל
מחוללישהכריזושהמדדניווכחנוצרת,
כלפיכףוןהפוסט-מודדניסטיתהתנועה
-ה,המוטעההיישוםכלפיאומיתוס

אתבוחניםכאשדבעולם.שלוכושל
 1הרעיוניבמישורהמודרניזםהתפתחות

האפשרככלמדויקתבצודהלהגדירבמטרה
ששלושתמתבדרהעיקריים,מאפייניואת

הארכיב-הרציונליזם,-המוכריםהיסודות
בתפיסתםשלטווהאובייקטיביזם,רסליזם

קצרה,תקופהדקהמרכזייםהאדריכליםשל
דיוק(ליתראחדמעשוריותרארכהשלא

ידוגברהשניםלאותןעד .) 1922-30
כפיהאדריכלות,בתוךהרומנטיהזרםשל
ואחד-כךבארט-נףב;ביטוילידישבא

פולחןשגםלזכור,צריךבאקספרסיוניזם.
תפיסותעלנשעןהמאהתחילתשלהמכונה

לאומיות-רומנטיות.

נסיגהכבדחלההשלושיםבשנותואילו
מגליםעשורבאותוכבדמשמעותית.

"מסונומנטליותאתלסדר""החזרהאת
שלהבטוחלחיקההשיבהואתהחדשה"

הנאו-קלאסיקה.

בצורההרבדיםאתתוחמתאת :שמירזיוה

מקובלת.לאמאוד

היאהבעיהיודעת.אני :שטרנהאלזיוה

ולדובפשוטותאינןזהמסוגשהגדרות

הקלי-הסיסמאותאללהתייחסמעדיפים
החברהעל-ידיבהתלהבותשאומצוטוח,

ההכשראתהיטבשניצלההקפיטליסטית,
ומהירהזולהסטנדרטית,לבנייהשניתן

אדריכליםבידימימושהאתוהפקידה

מסתכליםאםואומנם,וגרועים.בינוניים

העריםומרכזיהלווייןעדיהשיכונים,על
וחש-החמישיםבשנותשהוקמוהמנוכרים

אבלמרבדת.אנימהעללהביןקשהשים,
ובוחניםמהטפלהעיקראתמזקקיםאם

 1האידאולוגיגיבושןבשעתהתופעותאת

מתחילהלה-קודבוזיהשאצללמשלמגלים
בשנותעודהאוטופייםהחזיונותנטישת

כברהואהחמישיםבשנותואילוהשלושים.
אקספרסיוניסטיותיצירותידומתחתמוציא

דונדשאמפ.כנסייתכמומובהקות

אותנוהעמידהשטרנהאלזיוה :שמירזיוה
מבחינתפרובלמטיתקצתפתיחהבפני

בספרותבמודרניזםגםההיסטורי.התיחום

שלאחת, :עיקריותמגמותשתיהסתמנו

הגאומטריים,המבולבלים,הקדים,המבנים
החומדשלהרותחתהסטיכיהשלוהשנייה
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המגמרתשתיממעמקים.הערלהההירלי
בספרותבמודרניזםמלכתחילההיוהאלה
האמנויות.ובכל

מודרניזם.עלקודםאדבראניגם :צמחערי
סכמטית,בצררההמודרניזםאתלאפייןכדי
שה-אומרהייתימדויקת,בלתילאכיאם

אחדותעיקרוןלהציגניסיוןהואמודרניזם
ירהקלאסיקההרומנטיקה .איכטכצירכלילא

מאחדיעיקרוןלחשוףניסרשוכרת,בדרכים
איכטכצירכליים,אלמנטיםעלבכרישהיה

ולד-לזהותיכולעצמושהאדםאלמנטים
הרומןלמשלי .לוכשייכיםאותםאות
סיפורהעלילה,עלהקלאסיתבתקופהבכרי

הפאברלה :ברומנטיקהגםכך ;המעשה
זהלראותה.יכולעצמושהגיבורכמרהיא

 .עצמיאודותלעצמימספרשאניהסיפור
שלסיפורושלאחדותהייתההאחדות
העולם.אתהגיבורשלראייתואופןהגיבור,
בתפיסהאפוא,ימעוגןהיההאחדותעיקרון

המודרניזםבעולם.תהליכיםשלהאנושית
ועמוקהשורשיתאחדותלמצואמכסה
כשכיתת-איכטכצירכליים.בתהליכיםיותר

אפשרהמודרניזםשלהעיקרייםהמייצגים
איינשטייןואתאחדימצדפרוידאתלקחת
המאחדהעיקרון :אמרפרויד .שכימצד

שאתההפאברלהאיכרמעשיךאתוהמסביר
מעניינתאחרת,אחדותיש .לעצמךמספר
עומדתושהיאלה,מודעלאשאתהמארד,
המבטנקודתרואה.שאתההאחדותביסוד

תת-אנושית.היאהאנושיאתהמסבירה

שלהאיכפרא-סטררקטררה :אמראיינשטיין
חומרייםעצמיםביןיחסיםאיכנההעולם

בגארמט-כתרנההיאאלארואה,שאתהכפי
ביקרםהעיקרייםהיחסיםהיקום.שלדיה

ומתוךגאומטריים,הםהארבעה-מימדי

אתלהביןניתןהיקוםשלהגאומטריההבכת
מגיעיםאנחנוכך .לעיןהגלריותתכונותיו

הזכירהשטרכהאלשזירההתופעותלכל
האוניברסליותהמודרניזם.אתכמאפיינות

יטרטאליאחדותעיקרוןהיאהמודרניזםשל
כל-כךלאאניהאנושית.לרמהמתחת
אומרתכשהיאשמירזירהעםמסכים

במודרניזם.זרמיםשכיכאןלראותשאפשר
למצואשמכסההציירימרכדריאןכמרבדיוק

לרמהמתחתגאומטריתאחדותבציוריו
ג'ריסגםכךהאנושית,הפאברלהשל

לרמתשמתחתברמהאחדותלמצואמכסה
אלמנטריים.יותרהרבהברכיביםהסיפור,

עיקרוןביצירותייחושףאני :אומרהוא

המףדרכיסטיהרומןיהרומןשלחדשאחדות
עלולאהמעשהסיפורעללאשבכרי

זהאתשייתןכפיהגיבורשלהפסיכולוגיה
יהלשוניהבסיסעלאלאירומנטיקןמספר
היצירההיצירה.אתעושיםאנחנושממכר

שהאבסטרקטכמר .כלשרןעבודההיא
הנחהאלאסיפוריאיכנושהציוראומר
המודרניסטזה,לידזהצבעכתמישל

תת-אחדותעיקרוןאמצאאני :אומר

הצבעים,-האלהברכיביםאיכטכצירכלי
יהזרהתפיסההתשתית.עקרונותהמלים,

באופןכאילושמתגלהכוללת,אחדותשל
תת-איכטכצירכלי,עיקרוןשלהרעיוןמדעי,

אצלגםמופיעיהאנושיהנגלהאתשמארגן
המודרניסטיםשלישייתשלהשלישיההוגה

הואגםמאונס.-הגדוליםהיהודים

שעומדתבהיסטוריה,אחדותלמצואכיסה
כאשראבל .האנושילבכיין-העלמתחת
האנושיתלרמהמתחתלרדתמכסהאתה

טוביותרהאדםאתמבין"אניולהגיד
הבסיסזה-האדם"אתמביןמשהאדם

לשתימגיעיםאנחנו-המודרניזםשל
ימהןמאושריםכל-כךלאשאנחנותופעות,

לכפילתוהעמוקההסיבהחושב,אנייושהן
רהפאשיזם.הקומוניזם :המודרניזםשל

מודרניזם.שלמובהקותתפיסותשתיהן
בכיאתשיאחדמשהרלמצואניסיוןהן

האמיתית,מהותםאתשיחשוףהאדם,

הםשבעזרתוהשטחיהעלבכייןאתלא
המודרניזםשלהמשברעצמם.אתתופסים

האיומותובנאיביותביומרהאפוא,ינערץ

להגיעמצליחשהואהאמיןהואשלו.
כשהםכשרפיםאדםשבכימקרם,לאותו

 .אותרומביןאותרתופסוהואיאליומגיעים
שהואמכירוןגדולימודרניסטהיהאפלטון

המדינהשלכארכיטקטעצמואתראה
הואלהיתאיםשלאמירכלהרציונלית,

מכירוןיאותרגרשלוצריךמערותאדם
האדםלהיותצריךמהיודעשאפלטון
מציע,אפלטוןהאידאלית.למדינהשיתאים

הרציונליתשבמדינהצה-טרכג,מארכמר
אחריהוא,כיהומרוס,אתיקראולאשלו

אתשיחליףרמהומבולבליסרפיסטיהכלי
 .אפלטוןספרייהירהומרוסספרי
הראק-באההמודרניזם,התמוטטותעם

תת-רציונליותשלהיומרנילאידאלציה
לאמארדאניהפרסט-מרדרכיזם. :אנושית
שזוהיכירוןהפרסט-מרדרכיזםאתאוהב

המן-מובהקת.ואקטיביתתופעהבעצם

מסרכןהואתזה,לוישימענייןדרכיזם
לחזורומכסההפרסט-מרדרכיזםבא .ונועז

אבלהאדם,אלהאיכטכצירכלית,לתפיסה
משהראישית,משמערתשישאמונהבלי

אנובפרסט-מרדרכיזם .אתרלחיותשאפשר

משהרעםלחיותשאפשרפכיםמעמידים
סנטימנטלי,חמים,לרקאלי,פרגמכטרי,

- nהמוידאו-קליפ,הואהפרסט-מרדרכיזם
אלמנטיםרבהובשטחיותבמהירותליף

מאמיניםשאנחנומבליונוגדים,שרכים
בביקורת, .הללוהדבריםכלשלבתקפות

הסטרוקטורליסט,הואהפרסט-מרדרכיסט
שהואמהשכלהדה-קרכסטררקטיביסט,

קטנה,מכרכהלנכרתזהלעשרתיודע

רוח,שארכלוחסרתמארדמשעממת
פעולהאיזותבצעלגמרימככישבאופן

שאחריםמבכיםעלטפשיפירוקשל
היאהפרסט-מרדרכיזםתרבותלכנרת.ניסר

שלאאסוציאציותעלהבנוירידיאר-קליפ
ולכןקלהתרבותזוהיהשורשים.עדהגיעו
גאוות .אחיתרפלעצתמיןמייאשת,מארד

מהלושאיןיבכךהיאהפרסט-מרדרכיסט
טנטטיבייהואמכסה,שהואבכךילהגיד
פכיאלחוזרהואתאוריה,חסרהוא

שפכייודעהואאבלהמעמקים.מןהשטח
מבחינהאותרלהש"ביעיכוליםאיכםהשטח

פעולהמבצעהואולכןאינטלקטואלית,
למוטטיכולשהואמראההוא :קניבלית

שלהקונסטרוקטיביותהאידאותאתרקלא
הזרהיומרהעצמו.אתגםאלאהמודרניזם,

כעכורהשמצטנעתהפרסט-מרדרכיזם,של
במספרמזכירההיאמארד.דוחהגדולה,

בשיאה,הרומנטיקהשלהיומרהאתמקרים
כגמרת"אתישאמרהגליהפילוסוףאת

הזמןההיסטוריה,כגמרהאתיהאמנות,

שרםייתכןלאכבראחריי .כגמרעצמו
שעררמחוסרבדרך-כללכרבעזהדבר."
דמיוןחוסראמיתי,אינטלקטואליקרמה

מרעיונותויאושהעתידמןפחדיםאמנותיי

אתרואיםאנחנוהפתוח.והעולםהחופש
כאשרהעשרים.המאהבסוףמקרםבכלזה

ואנחנוירוסיהעלהיוםמסתכליםאנחנו
שהאג-ביותרהנהדריםשהרעיונותרואים

שבעיםאחרילהעלותיכוליםהללושים
שלמעניינתצררהשהואקומוניזם,שלשכה

צאר"ל"אבאלחזורזהשככשלימודרניזם
ישנותבאידאותמשחק-רוסיה"רל"אמא

עכשיוברצינות.בהןלהאמיןשאפשרמבלי
אבלקדושים,שלאיקוניןברוסיהמוכרים

עייףפרסט-מרדרכיזםשלסימפטוםיותרזה
להשביעבארזהאמיתית.דתיותשלולא
כשהואהמאה,בסוףהמערביהאדםאת

ושהואפכים,מעמידשהואיודעעצמו

והמוצאלרומנטיקה.לחזוריכולאיכנו
לעגהואהפרסט-מרדרכיהאדםשלהיחיד
אמנותיזרםלזהלקרואאפשראימפונק.

קרר-אנחנושמהחושבאני .מחשבתיאר

בהיסטוריהייראהפרסט-מרדרכיזםלואים
שלעייפותשלהתמוטטות,שלכשלב

אנחנוהחדשהזרםוכשיעלההמודרניזם,
הואלכרשישמהכלבינתייםאותר.כזהה
הברורההאמירה .ושבררהמודרניזםרק

אין :זרהיאהפרסט-מרדרכיזםשלביותר
פרסט-מרדרכיזם.

שהפרסט-חושבלאאני :גרדביץ'ייי
~?יגככה.בעמדתהיוםנמצאמודרניזם

לדברצריךפרסט-מרדרכיזםעלכשמדברים
במשךעינינולכגדשמתרחשתתרבות,על

עלכשמדבריםהאחרונות.השכיםשלרשים
ספריםמאותעלמדבריםפרסט-מרדרכיזם

כדחקלאהבהיכלומרהנושא.עלשיצאו
לאפשוטשהתופעהוכקבעיוהרהשללמצב
שקייםמהעללומריכולאתהאיךקיימת.
אינךאתהכןאםאלאקיים,לאשהוא
הדבריםאחד ?בשטחשכעשהמהברדק

שהפרסט-מרדרכיזםהטענה,הואהמקוממים

המשךהואאזקייםהואראםקיים,לא
דקדנסהואאזשלהמשךהואראםשלי
לדברחבלאזשלדקדנסהואראםשלי
לשאולרוצהאני ?כפגשנולמהאזזה.על

ואפתח .לדירןכאןעומדמהכלקודם
-טייאסלימתוךאפלטוןשלבמשפט

שהיהכאןנאמרשכבראפלטוןאותר
האמיתיים"הפילוסופים :מובהקמודרניסט

אהבה".להםמחזירהשהחרכמהאלההם
הוא,בתרבותמסריםבשלבשקרהמה

לאלהאהבהלהחזירהפסיקהשהחרכמה
חזרנוכבגדים,הרגשנוארתה.שאוהבים

המושגשגםלבשמים(ואתםבתשובה
הישראלי,ה~?מסדיבמרבןבתשובה,חזרה

חילוניתבתשובהחזרהמאותהמשהרבריש
במרבןהתברכהשלהיוהרהככגדרדיקלית
הגדולה~?גדלכאשרכזה,במצבהחילוני).

חילופישלהחרכמה,שלהשיטה,של
משתמשיהלביןהפילוסופיהביןהאהבה

כלרםכאילולהמשיךיכולנולאוכעלם,הלך
מההיסטוריתשמבחינהככרןזהקרה.לא

 כ:; ~ 1
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 •שיחרב

 :צמחערי
שלחיומרח
חפוסט·

מודרניזם,

שמצטנעת

גרולח'כענווה
מאור.רוחה

בררך·נובעזח

מחוסרכלל
קומחשעור

אינטלקטואלי
חוסראמיתי,

אמנותי'ומיון

העתירמןפחדים

מרעיונותויאוש

והעולםהחופש
כאשרהפתוח.

מסתכליםאנחנו
רוסיה'עלחירם

רואיםואנחנו

רעיונותשח

כיותרהנחרדים

שהאנשים

יכוליםחללו
אחרילהעלות
שלשנחשבעים

שחראקומוניזם,

מעניינתצורח

מודרניזםשל
זחשנכשל,
"אבאללחזור
ול"אמאצאר"

-רוסיה"
כאידאותמשחק

מכליישנות
להאמיןשאפשר

כרצינות.כחן

חיחירוהמוצא

חארםשל
חפוסט·מוררני

 .מפונקלעגחרא
לקרואאפשראי
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הפוםט·מודרניזיס •

שיח.רב

f 11 

אמנותיזרםלזה

מחשבתי.או

חושבאני

שאנחנושמח

פוסט·לוקוראים
ייראהמודרניזם

בהיסטוריה

שלכשלב
התמוטטות,

עייפותשל
יהמודרניזםשל

חזרםוכשיעלה
אנחנוהחדש

אותו.נזהה

הברורההאמירה

שלביותר
חפוסט·מודרניזם

אין :זוהיא

 .פוסט·מודרניזם

28 

התרבותיהשינוישלגבולותיואתשתוחם
השברקולדעתי, .הפוליטיבמישורמצוי
וקשורהשנייההעולםבמלחמתעובר

קאטקליזםמעיןהייתההשואה-לשואה
(סממניםוהרציונליותהחרכמהשברענק

באופןהתמוטטוהמודרניזם)שלמרכזיים
איבדההחרכמהלהסבר.ניתןובלתיסיפי
היהניתןלאשרבשלה.האירוטיקהמן

מאהבולהישאראפלטוןבשיטתלדבוק
הזהלענייןהפילוסופית.השיטהשלנלהב
 .טמפורלילאומימוטמפררלימימויש
הפוסט-מודרניזםשלהמושגיםשנילכן

והןהיסטורית,מבחינההןלתפיסהניתנים
כתפיסתאותרשמציגא-היסטררי'כמימו

לאתרניתןסימניהשאתעקרונית,עולם
זרמ~יןבתפיסהההיסטוריה.אורךלכל

ריקןפאסקל'מרנטיין'ארבידירס,יכולים
שלאותנטייםכמבשריםלהופיעואחרים

מנביאיופחותלא-הפוסט-מרדרניזם
לבעיהערהמונחכיספקאיןהעכשויים.
פרסט .בתוכוהמתנסחתהזמןשלהעקרונית

נגמר,משהוסגירה.שלסיום,שלמלההיא
פירושופוסט-מודרניזם .אחרדברומתחיל

מדייותרלהיותמתחילהשלנושהתקופה
המודעותורגעשלה,למודרניזםמודעת

אדםהכאב.כדיןהגדולה,הנפילהרגעהוא
שלו.ולאנילגופומודעעצמואתהכואב
הואדבר,לשוםמודעלאמאושראדם

 .חיהואמאושר'פשוט

אתרואהאתהכלומר, :שמידזירה
 ?דקדנטיתכתופעההפוסט-מודרניזם

דווקאמתחילהואלא. :גרדביץ'דוד
שללדקדנטיותביקורתיתמ~דעותמתוך

המודרניזם ?כאןמדוברבמההמודרניזם.

אתלהעמידסוחףכניסיוןנתפסבאמת
מתחילזהגדולות.שיטותעלכולוהעולם

שלו.הטהורההתברכהבויקורתקאנטעם
אסורהמדעישהידעכך'עלמדברקאנט

הוארפסודיה.כמיןמורכבשיהאלו
חלקיםכלומרשיטה,תמידליצורצריך

אידאהעל-ידיהדוקבאופןשמחוברים
הפילוסופיהמסויםברגעאחת.מרכזית
הרבהשלחיבור-רפסודיהלהיותהפכה
במונחיםלהגדירשניתןמהביחד'דברים

אומר-הפילוסופיהכפסטיש.ימינושל
שקופה,נקייה,להיותצריכה-קאנט

שללאינפרא-סטרוקטורהמצביעהחודרת,
מאבדיםאנחנומסויםברגעואולם,העולם.

אמוןמאבדיםבאינפרא-סטרוקטורה,אמון

לרפסודיה.הפילוסופיההופכתאזיבשיטה.
העולםשלוההטרוגניהרפסודיהמימד
האלטרנטיבההדעת.תחומילכלחודר

מההטרוגניות,לפחדלאהיאמציעשאני
מהפלור-מהפסטיש,מהקיטש,מהבלבול,

מהמערבולת,לפחדלא-בקיצורליזם.
מחייםמהקרנבל'מהכאוס,הכיוון'מארנון

שמקי-צופנים 1001עם ,גבוההבמהירות

לא-שנידברעבר.מכלחיינואתפיס
מקודדים,החייםתמימים.אוטפשיםלהיות

שלארוכההיסטוריהבמסגרתמוצפנים
המשחקאתלשחקצריכיםאנחנותרבות.
שלנו'האנישביןהזהברווחשלנוהפינתי
שהולכתהתרבות,וביןומתמוסס,שהולך
המחיהמרחבאתלמצואובכךוגדלה,
דרךלנואיןאושר.להפיקומכאןשלנו,
האבסורדימןאקזיסטנציאליאושרלהפיק
שלבמיתוסאותנ~מלמדשקאמיכדרך

אבסורדי.אושרלאגםאושר.איןסיזיפוס.
יהעדןלגןלחזוראיךאיננההשאלה

לרהטאיךהגהינום.אתלרהטאיךאלא
לאביטוילתתאיך .אמנותיבאופןאותו

ניתןשאינומה 7-לנשגבאלא ,'ה~:,-ל
אתנחיההבהולרדוקציה.לייצוגלתיאור,
הפילוסופיםיאמרוכך-כאמנותהחיים

שאנחנונביןהבה-הפוסט-מודרניסטים

והענייןהאסתטיהענייןשבובעולם,חיים
ובוודאילזה,זהמנוגדיםאינםהמוסרי

ה'ביקורות'על-פיעודמחולקיםאינם

כרוכיםהםאלאקאנט,שלהקפדניות
יכוליםשאנחנוהיחידהמשפטבזה.זה

טעםמשפטהואמוסריתלבחירהלהציע
שנראהבמהבוחראניכלומר,אסתטי,

לישאיןמשוםוטוב,מושלםיפה,לי
לישאיןמשום'אמת',למושגקריטריון
כיאחר,ארזהאידאולוגילמושגקריטריון

אמיתותעלמבוססתעצמההאידאולוגיה
חייבאניכךמשוםואשלייתיות).(כוזבות
צפויההבלתיהחרותאתבחדווהלקבל

בעל-כורחי.לישניתנההזו,והמוגזמת
להיותפירושופוסט-מודרניסטלהיותלכן

מודרניסט'להיותקליותרהרבה .אמיץ
המצרף'ב'כורלחיותמאשרו'להיגאל',

ללאהעולמות,ביןתלוייםהפוסט-מודרני'
לכאב.ציפייהללאאושר'שלאשליה

 .בודליירגםעשהכך :שמידזירה

וכךיכךעשהבודלייראכן :גרדביץ'דוד
אבל .דה-סאדהמרקיזגםלפניועשה

וזושלהםהגבולותחצייתביןההבדל
זאת .תהומיהואהפוסט-מודרניזםשל

למר-שהייתההאשליהלנושאיןמשום
המטאפיסיקהשבאמצעותידה-סאדקיז

המוחלטת,השחיתותבאמצעותהרוע,של
כוללתדתיתאמונהשללמצבשמתרחבת

העולםעםמתחברה'אני'(שבמסגרתה
להביאנוכלשלו),הנפרדמה'אני'ומתפשט

מרדנית,אנטיתזהולהציבלעולםגאולה
המציאות.כלפיוביקורתיתספקנית

שהתפיסהמסביריאתהאיך :צמחעדי

שיטהשאיןגוונים,אלףשיהיושאומרת
יצרהימוצו,האפשרויותשכלאחידה,

הכיהסגנוןאתלמשלבארכיטקטורה
הספרותשבביקורתחוזר,והכימשעמם

העתקשהםביקורתייםטקסטיםיצרה

 ?זהשלזהמדויק
ראשוןשממבטנכון :שטדנהאלזירה

 .אחידנראהבאדריכלותהפוסט-מודרניזם

מה-כתוצאהנוצרהזההרושםגםאבל

הפחותהצדשלדווקאההמונייישום
במוטיביםהאקראיהשימוש .שבומעניין

דווקאהנלעגת,הנוסטלגיההיסטוריים,
הבעייתיות .יותררבהבקלותנקלטוהם
טמונהשהייתההפופוליסטית,העמדהשל

בשטח.מאודבולטתאכןבפרסט-מודרניזם,
שלי-מעמדההענייןאתבוחניםאםואומנם

להכללהלהיתפסמאודקלעדייכמולית
הפוסט-באדריכלותישלמעשהאבלכזאת.

הנבדליםזרמיםוישרבגיווןמודרניסטית
אתהמציארקלאלמשל,וכטורימזה.זה

לצוכראקציה " LESS IS BORE "הסיסמה
 ," LESS IS MORE "ואן-רה-רואהמיסשל
המתחדשת.כרתלקשטלגיטימציהבכךונתן
להתמודדניסההואהששיםבשנותעוד
המו,-החייםשלוהסתירותהמורכבותעם

שהנחילההיסודעקרונותבעזרתדניים
שלשאיפתולעומת .העבראדריכלותלנו

אלדדהמקצוע,שללדמוקרטיזציהוכטורי
הבוחןרציונליסטיילאליטיזםנוטהרוסי
להעניקכדיהעירוניתהשפהיסודותאת

אלדו .ותוכןמשמעותהמודרנייםלכרכים
מהסטרוקטורליזם_,ללמודביקשואן-אייק

ליצורכיצדהאנתרופולוגייםומהמחקרים
בניו-יורקואילוהומניות.מגוריםסביבות

שלהזהבלתורלחזוראדריכליםניסו
שלמרכיביהאתלפרקכדיהעשריםשנות
אינטלק-מבניםולבנותהמודרניתהשפה

להיבטיםמחויבותללאטהורים,טואליים
הפונקציונליים.

כך'עםמסכימהלאאת :צמחעדי
 ?עצומהאחדותיששבפוסט-מודרניזם

יש .לאבפירושלא. :שטדנהאלזירה
שונים.זרמים

רואיםאנחנוהדברים,מטבע :גרדביץ'דוד

שבשנותכמותקופה,שלסגנוןסביבנו
שלאחרסגנוןלראותיכולנוהעשרים,
לה- ,, .הבינלאומי"הסגנוןשנקראתקופה,

הגדוליםהתרבותמגיבוריאחדקורבוזיה,
גאומטריים,בתיםבנהרקלאעת,אותהשל
הישרה."ל"זוויתהללשירכתבאףאלא

ישיסגנוןבכלכמו-השיעמוםלעניין
אתהאםגרועות.יצירותוישטובותיצירות

להיותהיכולתאתמהפוסט-מודרניזםשולל
זכותאתממנושוללאתהיומצויןטובגרוע,
כמ-להיות,שמצליחותיצירותיש .קיומו
מאודהפוסט-מודרניסטית,התפיסהסגרת

באמנותסגנוןכלומשעשעות.ביקורתיות
אםלהתווכחואפשרדקדנטיילהיותיכול
הוא,נכוןלא.אויעכשיוכברדקדנטיהוא

הנגלההצדחינהשהארכיטקטורהשהיות
(באמצעותההפוסט-מודרניזםשלביותר
מההרחב),הקהללתודעתהגיעהוא

הואהאחרונותבשניםמסביברואיםשאנו

הפוסט-הספרותלגביפוסט-מודרניזם.
עמוקהספרותשהיאחושבאנימודרנית,

אורליביןמחברמה .מאודשונהמאודי
ביניהםמחברמה ?והופמןקסטל-בלום

נאיביים.נהיהלאבואו ?דולךליונה
תוכניותכלאויבים.ישחדשדברלכל

עמוסותלמשליבאוניברסיטאות,הלימודים
 ,, .המודרני"הרומןעלאינסופייםבקורסים

לסיכום, .הזההנפוץבקודסוחראחדכל
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לחיותזהמציעשהפוסט-מודרניזםמה
הדברלאנשים.קשהוזהתמימות,בלי

-,שהואמציעשהפוסט-מודרניזםהשני

בקודים,ודיפ~זיותפתיחותפלורליזם,גרת,
הואריפודי.במצבלחיותקשהולאנשים

וניסיוןעוצמות,פירוקשלתחושהמציע
עצמהשהתרבותלהביןאפשרויותלךלתת
אואלהפטריארכיותעלמבוססתאינה

הואלכןדה-צנטרליזציה.ישאלאאחרות,
המוצעתהטכניקה .שחרורשלמיתוסמציע
תמימה,להיותיכולהאינההשחרורשל

אופוזיציוניתביקורתית,התנגשותולכלול
משוםוהשיטה,הבורגנותעםןאוונגרדית

כזהשלכיווןמאמינהאינהעצמהשהיא
מאבקכלשהרי .סיכויישמאבקשל
בתוךוממוחזרהקודיםבגבולנעצרכזה

הביקורת.אתשבולעתהבורגנית,התרבות
שבמסגרתהכפולה,בתודעהצורךישלכן

ליצורגםצריכיםשאנחנומביניםאנחנו

וזה-התרבותבתוךקודיםשלמחזור
וגם-התרבותשלהראקציוניהצד
אותםופארודיתאירוניתבצורהלבקר
להגדירמהאפשרויותאחתעצמם.קודים

עלהסתכלותהיאהפוסט-מודרניזםאת
כפארודיה.התרבות

הבולטיםה~פיוניםאחד :אופירערי
יהציטוטאמנותהואהפוסט-מודרניזםשל

בציטוט.אפתחאניגםהציטוט.משחקי

הפוסט-הציטוטשלהמאפייניםאחד
מקום,מכללבואיכולשהואהוא,מודרני

אני .מראשקבועותהיררכיותשוםאין

 MODERN DICTIONAR Yמה-אצטט
OF RECEIVED IDEAS , בא-שהתפרסם

 :כךמודרניזםפוסטמגדירהואבגליה.
" This word has no meaning. U se it as 

often as possible ". לבקרמבקשהמילון
ודאיומצטרףריק,כמושגשנתפסמה

אניאבלהציג,צמחשעדילהשקפות
לעמדהדוגמההיאעצמהשההגדרהחושב

משהומפרקתשהיאמשוםפוסט-מודרנית,

כמוהמודרנית,לעמדהעקרונישמאוד
לעשותנקראיםאנחנואותה.מביןשאני

למשמעות,לבלשיםבליבמושגשימוש
הלשוןלמשחק .שלוהמשמעותלהיעדראו
למציאותקשרבליעצמו,משלחייםיש

הפרובלמטיקהלייצג.אמורהואשאותה
מציאות,וייצוגימציאותביןהקשרשל
מציאותייצוגישלפלורליזםרקעעל
אבל .הפוסט-מודרניהדיוןלבזה-
לאפייןניסיוןוכלחתימות,אחתרקזו

חתימותמןאחתבאמצעותפוסט-מודרניות

דומותתימרתשלילתדרךעליהללו
בעייתילישנראהניסיוןהואבמודרניות,
במלכודתנופלשהואכיווןמלכתחילה,

אחדות.שלעיקרוןחיפוש :המודרניותשל
אתנחלץמאפיינים,שלשורהנציגאם

זהבסיסועלשלהם,המאוחדהעיקרון
נקטנובכך-פוסט-מודרניזםמהונגדיר

ללוגיקהונכנענומובהקתמודרניתעמדה
הפוסט-מודרניזםשאותההמודרניות,של

הבולטים,המקומותאחדלבקר.מכקש
אפשרית,כלתיהיאכזאתהאחדהשבהם

שהיולכשמתיהפריודיזציה.שאלתהוא
 :לפריודיזציההצעותשלושלפחותפה

המודרניותראשיתאתממקםצמחעדי

הפוסט-מודרניותואת-19ההמאהבאמצע

ממקםגורכיץ'דוד ;הרומנטיקהאחרי

ואילוכדיקרט,המודרניותראשיתאת
שלושיםכןהואכשכילוהפוסט-מודרניזם

שנותאתהציעהשטרנהאלוזיוהשנה,
שפריודיז-טועןאנילידה.כתאריך-20ה

 .פוסט-מודרניולא Iמודרניאקטהיאציה
גדול'סיפוראותואתמניחההפריודיזציה

מציגשהפוסט-מודרניזםמטא-נרטיכ,אותו

היאכפברוק.אוכאשליה,אוכמיתוס,
היסטוריהלאסוףיכוליםשאנחנומניחה
קוב-מכלולאואחדקונספטלתוךשלמה

ברוריםחתכיםכאמצעותםלסמןספטים,

זהאיפהמתחיל'זהמאיפהלומריבזמן
שישכאילוהפרדה.רגעואיפהנגמר,
עמדהזאתמהעבר.פרדהשלאחדרגע

אתמציגהואהמודרניזם.אתשמ~פיינת

 .הרומנטייהימי-כיניימיהעתיק,מולעצמו
שממנהתקופה,מולעצמואתמציבהוא
היסטוריון .וגמורסופיכאופןנפרדהוא

מגדירכלומנכרגהאנסהגרמניהאידאות
כלשעסוקהכ"תקופההמודרניותאת

התקופתיות-שלה"באפוקליותהזמן
זה .כזמןעצמהאתלתחםהניסיון-

המודרניות,שלהמרכזייםהמוטיביםאחד
ג'ורדנואצלמזהההואראשיתושאת
אינסופיעולםשלשלושהתפיסהיברונו
לניסיוןאינהרנטיכאופןקשורההייתה
קוכהולסמןהידע,שלהיסטוריהלכתוב
אלהפריצהמתבצעתשממנוברוריאחד

מעמדהאפשריבלתיזהכלהמודרניות.
החת-אתלעשותאפשראיפוסט-מודרנית.

באמתרואיםשאנחנוומההאלה.כים
מיניככלמצטלביםחתכיםשלסדרהזה

פתאוםכשאפלטוןומשונות,שונותצורות
סיפורמתוךמסוים,לצורךמודרניסטנהיה

ואחר-מודרניסט,להיותיכולהואנזסוים.
העתיקה.לעתשייךיהיההואכמוכןכ:ך

המודרניזם,סמלשנחשבלה-קורכוזיה,או·
כעלעליומאמרקראתיאתמולרקאכל

גםנכוןזההפוסט-מודרניזם.שלמכשר
קודם.הציגצמחשעדיהגיבוריםלגבי
ניטשה, :הקדושהשילושעלמדבריםתמיד

הציגהאחרוניםשניאת .ופרוידמאונס

המודרניזם,שלמופתכדמויותצמחעדי
כבריהזמינוהציגושהםהאחדויותאבל

הוגים .שלהןהפירוקאתיעצמןבתוך
לוקחיםיפרוידשאחרימאונס,שאחרי

ומפרשיםאותה,ומפרקיםהאחדותאת

שלכנביאיםפרוידאומאונסאתמחדש
דבריאותועשוניטשהלפוסט-מודרניזם.

מסמןשאתהניטשה, .ההפוךמהכיווןאכל
כפוסט-מודרני'כל-כךפשוטבאופןאותו
אני .האחרוןהמודרניהיידגראצלהוא
הפריודיזציהשאלתעלככלללוותררוצה

להסתכלמפסיקיםאנחנוכןאםאלא-
הפוסט-מודרנייםהתרבותייםהתוצריםעל

ושואליםכאמנות,אוכפילוסופיהבספרות,
שללהיווצרותםההיסטורייםהתנאיםעל

כפריודיזציהלדוןכמקוםכאלה.תוצרים
 ;לזמןכיחסכעמדהלהתכונןמציעאני
אופןאתלזהותאלאתקופה,להגדירלא

ההווהשלכעמדהלהיסטוריותההתייחסות
אתמגדירהמודרני,ולעתיד.לעברכיחס

ביןברורשברקויוצרמודרני'עצמו

לאהעבר :אומרהוא-להורההעבר
העבראחר.משהוככראנייותר,נמשך

באמצעותאלאכהווה,יותרנוכחלא

כאמצעותהקלאסיקה,כאמצעותהארכיון,
העכר.אתמשמרתהתרבותשכהםהאופנים

שהואאומרזאת,לעומתהפוסט-מודרני'
מפניהעכר,מןלאההווה,מןנפרד

ענייןהיאהמודרניותנוכחותשמבחינתו

שלכעולמוהזמןכלקייםהמודרניעכשוויי
להיפרדמוכרחהואוממנוהפוסט-מודרני'

ביטולעלכאןמדוברלאכלומר' .הזמןכל
ההיסטורי'ה"אחר"שלקיומואפשרות

אלאלארכיון'ודחיקתושלומחיקהאו
הכו-זמני.לקיומומתמדתהזדקקותעל

כדייהזמןכללמודרניזקוקהפוסט-מודרני
לאשרכדיממנו'לחרוגכדיממנו'להינתק

הפוסט-השלילה.דרךעלמולו,עצמואת
ורקמודרני'להיותהזמןכלמוכרחמודרני
להיותאפשראי .פוסט-מודרניאחר-כך

מצד .מודרניקודםלהיותבליפוסט-מודרני
העתידאתשצבעהלמודרניות,כניגודשניי

איןבפוסט-מודרניותאוטופיים,בצבעים

ההסתיי-כללמרותנחמה.שוםכעתיד
פוסט-להגדירהניסיוןמןהברורותגויות

בפיתויכאןלעמודיכולאיננימודרניות,
לאוטופייחסשלזהבהקשרמציעואני

פעמיםהרכהלפוסט-מודרניות.הגדרה
תנועותעםהפוסט-מודרניזםאתמזהים

ונו'.סוריאליזםדאדא, :כאמנותהאוונגרד
אםהפוסט-מודרניזם,עלכספרותשאלהיש

חושבאניפוסט-מודרני.כברהואהדאדא

אתשאיבדאוונגרדהואשהפוסט-מודרניזם

 .שלוהאוטופיה

מלכתחילה.האמיןלאהואשבה :צמחערי
מעצםכה,להאמיןהיהיכוללאהוא

הגדרתו.

כוחזהכיבאוונגרד'מדובר :אופירערי

לפרק,שמנסההזרם,נגדשהולךתרבותי
הואזהעםויחדצורות,לשכורשמנסה

אלטרנטיבית.אוטופיהלהציבמנסהאינו
אתלשמוררוצההייתיכןפיעלואף

להיותאפשראם-פתוחההזאתהשאלה
כטוחלאאניאוטופיה.כעלפוסט-מודרני

גםליצוראפשראולי .אפשריכלתישזה
פוסט-מודרנית.אוטופיה

 :לדבריםהערותארבעלייש :צמחערי
-השנייהדיקרט'על-ראשונההערה

והר-ההומורעלהשלישיתהשיעמרם,על
אסור, :מדיקרטאתחילהמשחק.עלביעית

"התקופהשלבמוכןמודרנילערבבלדעתי'
חת-עםדיקרט,התחילשאותההמודרנית",

~~.גיז
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 •שיחרב

 :גררביץ'דור
מלחהיאפרסט
שלסירם,של

לגרפומורע
ארם .שלוולאני

מורעלאמאושר
חראדבר'לשרם
מאושר,פשוט

חי.חרא

משחרסגירה.

ומתחילנגמר'
פרסט· .אחרדבר

פירושומודרניזם

שלנרשהתקופה
לחיותמתחילה

מורעתמרייותר

שלח'למודרניזם
המורעותורגע

הנפילהרגעחרא
כריךיהגדולה
ארםהכאב.

עצמואתהכואב

29 
 Weight 1980קלמנטהפרנסיסק;

 1991יווי-אוגוטט

"" 
י / 
'(., 



 1:~ו
הפוםט·מודרניזיס •

שיחרב •

אחד :אופירעדי

המאפיינים

הציטוטשל
חפוסט·מודרני

שחראחרא

מכללבואיכול
שוםאיןימקום

קבועותהיררכיות

אצטטמראש.

 MODERNמח·

DICTIONARY 

OF RECEIVED 

IDEAS , 

שהתפרסם

חראבאנגליה.
פוסט·מגדיר

 :כךמודרניזם
" This Word has 

. meaning סח

Use it as often 
as Possible " . 

חושבאני

עצמהשההגדרה

דוגמההיא

פוסט·לעמדה
משוםמודרנית,

מפרקתשהיא

שמאודמשחו

לעמדהעקרוני
כמוהמודרנית,

ארתח.מביןשאני
נקראיםאנחנו

שימושלעשות
לשיםבליבמושג

למשמעות,לב
להיעדראו

 .שלוהמשמעות
הפרובלמטיקה

ביןהקשרשל
וייצוגימציאות

רקעעלמציאות,
שלפלורליזם

---

הואדיקדט .המודרניהסגנוןשלשלנופיסה
 ,המודרניתלתפיסההפוכהלתפיסהטיפוסי

לחשיבהלתתזהעושהשהואשמהכיוון
מטילאתהבעולם.מכונןמעמדהאנושית

המחשבהומתוךקיימים,במבניםספק

ומוצק,ודאילבסיסמגיעאתהעצמךשלך
שאתהכךעל-ידי ?כיצד .כולולידעליסוד'
קיים.אני-במרכזה"אני"אתמעמיד

 .אניהואהוודאותמקוד :אלוהיםאתעזוב
זהשלי.מחשבתיהיאהדבריםלכלהבסיס
עצמי.לגבישליהוודאותמןשבאמבנה

המובהק.הרומנטיהמבנהזה

אתעשיתלאעצמךאתה :שטרנהאלזיוה
הזו.ההבחנה

שהגדרתיבכךהתחלתיאני :צמחעדי
אחדותעיקרוןלמצואכניסיוןהמודרניאת
היאדיקדטשלהתפיסה .אינטנציונלילא

למצואניסיוןשלהקלאסית,התפיסה
בעולםמוצאאני :אינטנציונליתאחדות
אתאניהכרתיאופןעלשמבוססתאחדות,
איינשטייןמאונס,שלהתפיסההעולם.
תת-יסודייםמבניםשישנםטוענתופרויד

גאומ--תת-אינטנציונלייםתודעתיים,

הבסיסדיקדט,בשבילתרצו.אםטריים,
אתקולטאניכיצד :התופעההואלכל

מוצרהנניאניהמודרניסט,בשבילהעולם.
להם.מודעשאינניאלמנטיםשל

שהמודרניותלומד,לאלמה :גורביץ'דוד
אחדות,שלמודלאחדיבחיפושמתאפיינת

למצואהניסיון :לשנייםמתחלקתוהיא
למ-הניסיוןואחריואינטנציונלית,אחדות

והפוסט-אינטנציונלית,לאאחדותצוא
למצואהניסיוןעלהוויתורהיאמודרניות
 ?אחדות

ההיסטוריהאתלחלקכי :צמחעדי
מצדהפוסט-מרדדניזםלפגי :חלקיםלשני
די-זהשגימצדוהפוסט-מודדגיזםאחד'

פרקיםבזה.מאמיןלאואניספדופרדציה,
התפיסההםהאנושיתבהיסטוריהגדולים

ואחד-כךהרומנטית,ואחד-כךהקלאסית,
מעפליםמעניינים,כסירנותאלההמודרנית.

קודם,שאמדתיכפיקאגט,לכןמחשבתיים.
טועןשהואכירוןהמובהק,הרומנטיהוא

 NATURAה"ההיאשלגושהתודעה

NATURANS ". ה"אגי".הואהטובעהטבע

הקטגוריותעל-ידיהעולםאתמכרנןאני

ואניהתופעות,אתברנהאנישבהןשלי'
במקדהלאשקוף.רציונלימנגהירצד

מושגעלקאגטשלהאסתטיקהמבוססת
הגאון.הגיבור,מעיקרוןשבאהנשגב,

הסוס,עלהרוכבתההיסטוריה'דוחארןנפול
אניהרומנטיקה.שלהמובהקהגיבורהוא
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אניובתפיסתיראשי'עלהכתראתשם
 .הרומנטיהגיבורזהרעולם.נוגה

אניהשיעמרם.עלהיאשליהשנייהההעדה
באופןמשעמםשהפרסט-מרדדגיזםחושב

שטחי'גער-שעשועיםהוא .הכללמןיוצא
הספרות.מביקורתדוגמהאביא .ומכנינוצץ

הבי,-עלבגויההרומנטיתהספרותביקורת
המודרניסטיתהביקורת .המחברשלגרפיה

האיגטגציוגליות-מהמחברמתעלמת
זהשמענייןמהאותה.מעניינתלאשלו

ידעשהמחברבלישקיימתהסטרוקטורה
ביקורתהעמידהמודרניזםלדעתי,עליה.
כמוההייתהאםיודעשאינינפלאה,ספרות

המבק-גדולישלהיצירותהקלאסיקה.מאז
מהויפהפיות.עשירותהןהמודרנייםריס

המו-העקרונותעלהוויתורבשםשקודה
ומשעממת,מייגעתחזרההואדדגיסטיים,

הגון-קונפורמיסט,שלהאחידיםהמדים
מכונה,מקבלאתהבארכיטקטורה.כמו

השיראיךודואהושרב,שרבאותהומפעיל
כל .עצמואתומפרקעצמואתסותר

זו .זהאתלעשותיכולב'שנהתלמיד
כמואפיגונית.גדועה,משעממת,ביקורת

צדיךהפוסט-מודדגיזםאמד'אופירשעדי

ואחד-כךהמודרניזם,אתהזמןכללהסביר
 .להיפרעושההואאיךולהראותלקום

בעקבותאפיגוגיותהייתהלא :גורביץ'דוד
ב"משחקשיחקוכולם ?יעקובסוןורמאן

ובכךשלו,הפונקציותששעםהחובה"
 ...דגוליםספרותחוקריעצמםדאו

 .גוןאפילאהואיעקובסוןאבל :צמחעדי
לוקחנשאגיאבלורעים,טוביםישתמיד
 .שיאיםמקבלאניבמודרניזםהטוביםאת

בפוסט-מודדגיזםהטוביםאתלוקחנשאגי
פרזי-טיבם.מעצםאפיגוגיםמקבלאני
דבריםמקבללאאניטבעם.מעצםטיס

אנישלגביההשלישית,הנקודהמעניינים.
שהפוסט·היאגודביץ',דודעםמסכים

ענייןשהואבהומור,מתאפייןמודרניזם

ומגחיךמשהומקבלאתהמטבעו.פרזיטי
שלביותרהמוצלחהדומגיסטזה.את

היחידואולילדעתי,הפוסט·מודדגיזם,
שלדעתיבדתלמי,דוגלדהואהמוצלח,

ירצדבאמתהואאבלגדול'סופדהוא
מהכלמוחלטות.הומוריסטיותיצירות
לועגואתהאסוציאציות,אוצרזהשיש

ערשהבדתלמי .שלךהאסוציאציותלאוצר
דברשלבסופואבלגאוני'בכישרוןזאת
לעצמך.לועגאתהכיחסומה,דרךזוהי

הפוסט·משחק.-האחרונההנקודה

כדיאבללשחק.שצריךאומרמודרניסט
היאאמנותמשחק.כלליצריךלשחק
 .ומענייןאינטליגנטימשחקמשחק,באמת

תמידהואהגדולההאמנותשלהסיפור
תפיסהיותר'רחבהאידאיתתפיסהבמסגרת

הפוסט-מרשימה.כוללותשלמשחקית
שאיןכיווןלשחק,מצליחאיננומודרניסט

שלוהטרגדיהכלשהם.משחקכללילו
שלוהערךחוסראלמתייחסשהואהיא,
תהומיתברצינותרצינותו'חוסרואלעצמו

משחק.זהאיןלכןומשעממת.

 ?טובכל-כךעובדזהאיךאז :אופירעדי

האמנותטוב.עובדלאזה :צמחעדי
לגבימהוססתהייתהתמידבאמתהטובה

עצמו.כלפימהוססהיההפוטוריסטעצמה.
פעםאףשלו,ההטפהכלעםהמודרניסט,

היחיד .עצמואלבהתייחסותובטוחהיהלא
שצועקמורת,ברצינותעצמואלשמתייחס

מוחלטות,אמיתות"אין :האוזןבתוךלך
הואהמוחלטת!",האמתזוהי ?מביןאתה

מש-הפוסט·מודרניזםהפוסט·מודרניסט.

עומדהואדרשני.כל·כךשהואכיווןמים,
המוחלטת,האמתאתוצועקהבמה,על

עלעומדהואמוחלטות.אמיתותשאין
הואומשמיםמוחלטובקונפורמיזםהבמה
באמתהוא ,, !תשמחו !"תשחקו :אומר

דתהדתיים.הדרשניםאתויותריותרמזכיר

הפוסט·מודרגיסטשלהמצפוןחסרהממון
שרציתיהנקודה .במיוחדנתעבתדתהיא

במובןלשחקשכדיהיא,זהבנושאלהעלות
צריך-אמנותליצורכדי-העמוק

ג'קסוןיסודי.בסיסצריךאיזשהו.רציו

בציניותמאמיןוורהולאגדימשחק.פולאק
משחק.לאהוא :הפלוטוקרטית

ישאםהיאהשאלהאבל :אופירעדי
משחקיםהרבהאוכזה,אחדמשחק

 ) Lyotard (לאיוטדהשאלה.זרנפרדים.
משחקים.הרבהיש"שחק,-לךאומר
שחקאבלושחק,שלךהמשחקאתתבחר

משחק.אותושלהכלליםלפיטוב,בו
אין .אחרבמשחקלשחקתוכלר·כך nא

מסויםבמשחקשלךבבחירההכרחשום
באחר."ולא

מאפייניאתעכשיועדשמענו :שמירזיוה

ביטולהציטטות,-שנרמזוההאחדה
ביטולארהמשחקהפסטיש,ההיררכיות,

-וולגרימאודמשהועםהקישטהמשחק,
אומרת.הייתיאריסטוקרטית,אליטדירתעם
בסיבובושיפוט.העדנהלגביהערותגםהיו

הדבריםעלשתגיבומבקשתהייתיהשני
בעולםהגעשהמןדוגמאותעםשנאמרו'
אםעצמכםאתשתשאלוכןוכמוואצלנו'
בכללכאןישאםהמהפכה,המשךלפגינו
כוללשםהואהפוסט·מודרגיזםאםחידוש.
פה,שעלושוגותתופעותהרבהלכל·כך

אפשר,אםאולי, ?זהשלהשימושיותמה
 .לעתידפרוגנוזהגם

שהאד·חושבתאני :שטרנהאלזיוה
השאלותאתלבחוןמאפשרתויבלות
והיאיותר'קונקרטיתבצררהלדירןשעמדו
ולמצי·ל"עולם"התייחסותגםמחייבת

שלהשפעתןוהחברתית.הפוליטיתאות
עלהפוסט·סטרוקטורליסטיותהתאוריות
האח·בעשורגדולהכל·כךהייתההאמנות

אתמאתנולהשכיחהצליחושהןעדרון'
בפא·"החבר'ה"אחרות.תפיסותשלקיומן

שלבהשתלטותהולדוןלשבתיכוליםריז
אחריהםולגרורחייגועלהדימוייםמערכת

מספרגםהאדוקיםמעריציהםיתרבין

אלהגםאולםאווגגרדיסטיים.אדריכלים
במאוחראובמוקדםחייביםיהיוהאחרונים

לכןהקונקרטית.המציאותעםלהתמודד
אתומתמידמאזשיקפההאדריכלותאםגם

צמחההמודרניתוהתנועההאידאות,עולם
המבקשותרומנטיותתפיסותשלמשילוב
באדריכלורואותהזמן""רוחאתלבטא
למ·מעברלהתרומםהיכולמהפכןגיבור

החדורותרציונליסטיותתפיסותעםציאות,
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 My Parents and Myself 1975חוקנידוד

 .יותררטובשלםעולםליצירתבשאיפה
מימוששללשלבהגיעוכשסוף-סוףאבל

שמימושמארדמהרגילוהעשרים,בשנות
אחרי . bסביבתייבגורמיםתלויהרעיונות

שברימשיחיות,תקרותשלאחדעשור
המהפכהכלכלי,שיפורחללזכור,צריך

הסר-העיריותתקרות,עוררהעדייןהרוסית

שללמשימהנרתמובאירופהציאליסטירת
שרשרתהתחוללההמוניים,מגרדיםבניית
והפוליטיהכלכליבתחוםאירועיםשל

שנותמהמפרשים.האוויראתשהוציאו

לאמהפכנייםששינוייםהוכיחוהשלושים
לרדתהתחילוכךראש.דםבלילממשניתן

הגישושיםוהסתמנוהגבוההמהמדרגה

התבוננותמתוךחדש,לכירוןהראשונים
הקיים.עםוהשלמהשהיאכפיבמציאות

מזדההשאנילהדגישרוצהאניהזהבעניין
מבחינת .עדישלעמדתועםלחלוטין

הזהבתרדהיוהעשריםשנותהאדריכלות
שניתןהוכיחווהןהעשרים,המאהשל

אולםאוטופיים.רעיונותמעטלאלממש
שנותמאזשבאהשהאדריכלותלהביןצריך

השקיעה,תחושתאתשיקפההשלושים
עמדהלמציאות.וההסתגלותהספקנות
בוחניםכאשרגםערלהזאתבסיסית

השמרנים.שנותשלהפרסט-מרדרניזםאת
המשבריםבהשפעתעוצבהאחרוןהעשור

שלטר , 1979ושל 1973שלהכלכלים
ובנוסףרתאצ,ר'דייגןכמרמנהיגיםבר

הייצורמתהליךהלבתשומתהוסתהלכך
שלמאפייניםברלמצואאפשרלכןלצריכה.
המציאותעםלהתמודדהשאיפה :שמרנות

אבללעומק,ארתהלנתחשהיא,כמר
לקורתומבליארתהלשנותלנסותמבלי
להתבונןכמרבןאפשרשלם.עולםליצור

האוריםשלמבטםמנקודתבהתרחשויות

אותםלצטטולהמשיךהצרפתייםוהתומים
לבחרןגםאפשראבלעיוורת,באדיקות

כמרלמשלאחרות,מעמדותהמציאותאת
השאלהדברשלבסיכומוהנרמס.שלזר

רוציםלאן ?המטרההיאמה :תמידהיא
 ?להגיע

הטע-אחת :להזכיררוצהשאנינוסףנושא
שהפרסט-מרדרניזםהיאהמושמעותכרת

למודרניזם.המשךהוא

הפרסט-מרדרניזםראיית :גורביץ'דוד

המודרניזם.שלאחתאפשריתכעמדה

אחתשלפיתוחבדיוק. :שטרנהאלזיוה
מלכתחילה.המודרניזםבתרךשהיוהעמדות

בא,-לפרסט-מרדרניזםשרבנחזוראםאבל
הקודיםשבירתאתלבחרןאפשרריכלרת,

באמצ-המזוקקתבצררההמודרניזםשל
הראשוןשהיהיונטרדישלספריוערת

בכלברשהוחסרתנמרצתבהתקפהלצאת
הששיםבשנותהמודרניסטיות.המוסכמות

שלהראשיברחוברעמהשאלהוא
מנסיםלאאנחנומדועהאמריקאית.העיירה
הפופגישתאתיישםהוא ?ממכרללמוד

המוסכמותאתלערעררכיסהלאדריכלות,
דיברהואונמוכה.גבוההתרבותשל
השיעמרםעלהחיים,שלפרגמנטציהעל

בכרחםהכירהואההוליסטית.שבתפיסה
האותנטיות,רבארבדןת'התקשררדימויישל

החייםשלהסתירותכלאתלייצגוביקש

לשחקהייתהשלוההצעהבאדריכלות.גם
רציונלית.מבטמנקודתאבלבפרגמנטים,

ובאיחודהעבראלבחזרהשמאמינהכזרלא
הענייןאתהמציאלאהואאגבדרך .עמו
לגישההבסיסבפרגמנטים.משחקשל
מוזר,הדברשייראהכמהעדהונח,זר

שנחשבהצרפתיהמוסדבברזאר,ערד

הוכיחהאקלקטיהמשחקהשמרנות.לשיא
ביכולתהאמרנהאבדה-19הבמאהשכבר

פנימית.שלמרתבעלימבניםשרבליצור
בעידןשרבחזרהזההרציונליסטיהמשחק

המודרניזםגםכיאףיהפרסט-מרדרניסטי

האלמנטריסטית,הגישהעלמברססהיה
מכרנההיהכאילוביתברנההאדריכלשבה

נפרדים.מאלמנטיםעשויה

 .מהפכהלאיהמשךזהיכלומר :שמירזיוה

חושבתלאאנילא. :שטרנהאלזיוה
ניתןתמידכיאףהמשכיות,כאןשיש

חוזרתשרבאנימשיקרת.נקודותלמצוא
שהציגהמוסריתההבחנהעםהסכמתיעל

שלתהליךבפרסט-מרדרניזםהרואהעדיי
תופעהבררואהלאאניזה,עםיחד .נירון
שבא-הטובים,במקריםשטחי.חיקוישל

אלה-התופעהאתלבחרןצריךמצעדתם

והרכבהפירוקשלמתוחכמיםמשחקיםהם
בסטרוקטורליזםנראהלמשלאםמחדש.
הריפרסט-מרדרניסטי,עידןשלתחילתו

הסטרוקטורליסטייםבעקרונותשהשימוש
שלה.ולאלמנטיםלשפההתייחסותמחייב

המת-המודרניסטית,ההפשטהנגמרהכך

אוטופיהלעברהמציאותמעלרוממת
מהעםחיאתהאוניברסלית.על-זמנית

עםוסימניה,השפהעם-לךשיש
לאאבלהמציאות,שליותרטובההכרה
מתוךשלאובוודאילה.שמעברבמה

שהלכוהאדריכליםארתה.לשנותניסיון
המבניםאתוחיפשוהסטרוקטורליזםעם

הגאומטריהגרףאתשבררהאלה,היסודיים
העומק,בסיסארמעל,שמתרומםהמופשט,

-אליולהגיעצריךשכןחושבתשאני
 .האוטופיהענייןאתשבררזה

ברמתהפעםנרדאולי :גורביץ'דוד
ונדברהציעה,שמירשזירהכפיההפשטות,

כפיהמושג.שלהאחריםהשימושיםעל
נתפספרסט-מרדרניזםזה,אתרואהשאני

כביקורתראשית, :משולשתבצררההיום
אפרק-המערבבמציאותתיאור-התרבות

מארדמודעקיטש-קיטשעםליפסה
שמסתלקיהזההמיוחדהצירוף .לעצמו

שלבמרבןלאוטופיהיומרותמכלמיוזמתו
הפרסט-תפיסתהואהשניהדבר ;האוונגרד

הפרסט-מרדרניסטית.בפילוסופיהמודרניזם
שהאידאר-יותר,ארפחותלומראפשר
הפרסט-היאהפרסט-מרדרניזםשללדגיה

עלמדבריםאנחנוכאןסטרוקטורליזם.
ברדריאר,רדידה,לאירטר,שלתרומתם

הדבר .רגראטרידליזשלזרובעיקריפרקו
מלהכעתאומרבאמנות.סגנוןהואהשלישי

אידאולוגיהכעלהפרסט-מרדרניזםעלאחת
עליואדברואחר-כךפרסט-סטררקטררלית,

שהדרךחושבאניבאמנות.סגנוןכעל
לא-הזרהבעיהאתלהקיףהנכונה

לש-היאישירה,דרךאלאאקדמית,דרך
התשובה ?הפרסט-מרדרניהאדםמיהר :אדל
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היארהרכילאיםהמקומוניםהעיתונים,של
זוהיהיאפי".ה"הטיפרסזהר :פשוטה

אפואמצטייריםכךהיאפית.התרבות

הקהלבתודעתהפרסט-מרדרנייםהאנשים
חן-מקצועותבעליקרייריסטים :הרחב
אינדיבידואליתבבחירההמאמיניםפשיים

שמשתדליםחיים","סגנונותשלקיצונית
בעידן ',מחייבתערכיםמערכתללאלחיות
הצדזהרואולםהמדיה.שלהקיצוניהחופש

מבטהתופעה.שלהסוציולוגי,החיצוני,
 :מפתיעהעובדהיגלהמעמיקיותרקצת

הפרסט-מרדרניהסובייקטמיהרלשאלה
-כלומרכזה.דברשאיןהתשובה,באה
בתפיסההידיעה.בה"אהאדםשלמודלאין

מודלעלמדבריםאנחנוהמודרניסטית
שנגזרתאנושית,מהרתאיזויש .אסנציאלי
להתווכחשאפשרואחרים,אלומעקרונות

הפרסט-המהפכהבדיוקזוהיעליהם.
מודלבשרםערדמעונייניםאיננו :מודרנית
מספרשלוקחהזה,הסוגמןנורמטיבי
כאןבאדם.מהותימהומגדירתכונות

והתפרקותהתמוססותעלמדבריםאנחנו

פרקושלהתזותגםהןאלוהאישיות.של
כךעלמדברפוקר .רגראטרידליזושל

שצוירפרצוףאותרכמרהאדם,שלשסופר
התכדרןלאהואהים.בגלילהימחקבחולי

שהאדםילומרהתכווןהואלחיות.שנפסיק
תופעההואבתרבות,מרכזיכקרנסטררקט

שקשורהתופעהכלומר , s 1ה-המאהשל
בגיןלהימחקוסופרהמודרניזם,להולדת

ושחזקמקומר,אתלתפוסשבאאחר,דבר
הלגיטימיותאיננומקרר,איננוהאדםממנו.
שמחליףרמהאחרת,ארזואמתשל

למשלכמרשלמים,מבניםהםאותר
לחלוטין,האדםמתפרקבמסגרתההשפה.
קודיםשלאינסופיאוסףלהיותוהופך

האופיאתשמבליטיםומשתנים,מהבהבים
'אמיתות'ייצררשלהסובייקטיבי-כוחני

בניתוחההיסטוריה.לאורךאחרותאראלה

להקצנתמגיעיםהדבריםרגראטרידליזשל
הפרסט-מרדרניהאדם :זרהיאהגדרתם .יתר

תשוקהמעין-הסכיזופרניהאדםהוא

בתפיסהגרף.ללאמחשבהגרף.ללא
וישיגרףלתוךנכנסתהמשמעותאסיתהקל

אתשמבטיחיהסימןשלאונטולוגיתאחדות
האחדותשלהשברנקודתזוהי .המטאפיזי
הפרסט-מרדרניזם.מצביעשעליההאבודה

כסרב-הסכיזופרניהסובייקטעלמדברהוא
יעדאיןהעיוורתתשוקתושלייקט,
במסגרתברדקשפרוידתשוקהארתהוגרף.

במסגרתרגראטרידליזבוחניםהמשפחה,
לתשוקהשאיןמשרםפוליטית-חברתית.

נעהנמלטת,דיפרזית,תשוקהמיןהיאגרף,

מציאותייצוגי

הדיוןלבזה-
 .הפוסט·מודרני

31 
 1991יולי-אוגוסט



-ב,

גוף",ללא"גוףבתוךנקלטתדברשלסופו
 :תשוקהכוחשלהמופשטהזרםשהוא
גואטריעל-פיהמשפחה(הקפיטל).ההון
ובן ) Earth (אדמהאמא ,קפיטל"אבאהיא
התשוקהואתהסימניםאתמייצר-יצרן

מוחלטתתשוקההקפיטליזם".במסגרת
הזולתשוקהלגמרי.מופשטיםלתהליכים

המופשטבמושגמתבטאתהיאכיגוף'אין

שלהיחידההתשוקהזוהי"קפיטל'.'של
האירוטיקהזוהיהפוסט-מודרני'האדם

לאסכיזופרנית.אירוטיקה :שלוהיחידה
אחדותייםלמודליםלהתגעגעאלאלונותר
שבהםהקלאסיים,בזמניםתשוקה.שליותר

ביןגוף,למצואהייתהיכולההתשוקה
בטקסיםה"אני"שלהגוףהיהזהאם

הפרימיטיביים,השבטיםשלהמיתולוגיים
אני :העריץשלבגוףהתמקדהאםובין
באופןאותהומזריםמתשוקתי'חלקלוקח

האבאאלהגדול'הגוףאלפרנואידי
תמוכעתהמנהל.המדינה,ראשהאנליסט,

לתשוקהוהרומנטיים.הקלאסייםהימים
בחללופורחתתועההיאמוצא.אין

והמאיימתהקיצוניתהעוצמהזוהיהאוויר'

אתאמרתיהפוסט-מודרני.המצבשל
שללשרטוטוכהקדמההאלההדברים
צדקלעשותוכדיהפוסט-מודרניהאדם
והמהפכניותהמבריקותהיצירותמןלאחת
מזה.יותרהנושא.אודותשנכתבוביותר

וגואטרידליזשלאנטי-אדיפוסכיאומר

ביותרוהעמוקהחכםהמבריק,הספרהוא

 .בורטוןשלהמלנכוליהשלהאנטומיהמאז

אביאזו,סכיזופרניתתשוקהלהדגיםכדי
בןהאמריקאיהמשוררשלנפלאהשורה
המרווחלגבי,שהיא,אשכרי,ג'וןימינו

 Yet this space " :הפוסט-מודרנישלהנפשי

between me and what I had to say, is 

inspiring " -מהלביןביניהמרווח
השראה.מלאנפלא,הואלומרלישיש

(קרי:לומרלישישומהה"אגי"כלומר,
השראה.מביאזהאבלזהים,אינםהשפה),

לשחרור,אינסופיותאפשרויותפותחזה
מהפכתשלסיסמתהכינזכור' .לדמיון

"הדמיוןהייתה '-68בבפאריזהסטודנטים

הסוריא-הדמיוןשובזההרילשלטון'.'
ישזוניאו-דאדאיסטיתלסיסמהליסטי.

אוונגרדמביניםאנחנואםאוונגרדי,כוח

מה-חברתישינוילצורךאמנותכרתימת
ודשאןמרסלכאשרמהפכנימימויש .פכני
גוויותלגופות,אותםוהופךאימומיםלוקח

שלבמחזורומשתתפותחוטעלהתלויות
סתוםלמבוישמובילהמגוחכת,תשוקה
הזה,הדברכלמהושואלכשאתהפארודי.

אתלהביןמתחילאתהמוביל'זהולאן
בכללזקוקיםאנחנוהאם :הנרמזהכיוון
הדוגמאותכך'משום"משמעות".למלה

הספרות,אותהכלאתכוללותהספרותיות
זואחרת,לכדליותלהתארגןרוצהשאינה
אינםשלההמרוסקיםהפרגמנטיםשכל

ככלעומק.שלמימובכלמתחברים
לאהםשלה,הפרגמנטיםאתשתחבר
אותהלנסחאפשראיכלומר' .יתחברו
אתחילאחרת.אוזומופשטתבנוסחה

לאהכוזרים.ובמילוןפאביץ'במילוךאד

חושבאניאבלאותו'לקרואקלליהיה
ספקכותב~אניץ'משתלמת.מלאכהשזו

פולמוסהיסטורי,תעווספקפארודיה,
הצהובהאדום,הספר-הכוזריםעל

הפולמוסעלשוניםמקורות-והירוק
מצטטהואלריה"ל.הכוזריבספרהנזכר
וחלקןבדיהשחלקןציטטות,ואחתאלף

מרקם,יוצרהואדברשלובסופומציאות,
שםמצאתי .ר;מן-לקסיקוןלוקוראשהוא
מדויקתבצורהשמנסחיפה,אחדמשפט

שנילעצמך"תאר :הדבריםמצבאת
יבקשואםלכודה.בפומהמחזיקיםאנשים

והפומההפלצור'יתרופףזהאלזהלהתקרב
אתיחדיושניהםימתחועםורקתתקוף.

במידהמשניהםמרוחקתתישארהפלצור,
להגיעלקוראכל-כךקשהכךמשוםשווה.

לכודההמשותפתהמחשבההמחבר'.'אל
המחשבהאללהגיעזו,יומרהביניהם.

שלל'מחשבהלפחותאוהמחבר'של
נוגה.כפארודיהכעתנתפשתהטקסט',

המשותפת"המחשבה :ממשיךהטקסט

שלבקצהובקרסיםאחוזהביניהם,לכודה
מנוגדים.בכיווניםבומושכיםשהםחבל,
את-שבאמצעהפומהאתנשאלאם

מצטייריםהללוהשנייםאיך-המחשבה
החבלשבקצהלענות,עשויההיאבעיניה,

במישהוהאכילה,למעןאלה,מחזיקים
המצבזהולאכלו."מסוגליםאינםשהם

הסבי-לאסתטיקההןשרומזהפרדוקסלי'
לקרנבלוהןהפוסט-מודרניזם,שלזופרנית
הסופי'.'היעדשהואהסימנים,שלהסופי
ידועמוותשלכרוניקההיאנוספתדוגמה
סביבסובבהספרלגרסיה-מארקס.מראש

מוותאותועלידעאחדכלמדועהשאלה,
 .אותומנעלאאחדאףומדועמראש'ידוע

שכלמשום :זוהיאהמתוחכמתהתשובה
עלילהשלאחרסצנריולעצמודמייןאחד

מסקנותהסיקהואשבמסגרתהבדיונית,

לאהואמהןוכתוצאהבשטח,ריאליות
היות .להזהירהיהשצריךמיאתהזהיר
שוניםאמנותייםבז'אנריםשיחקושכולם

בלשיםספרטראגית,אופרהאופרה,-
שמשחקהואהאבסורדמת.מישהו-ונו'

-,מבבדיהכלומרספרותיים,בז'אנרים
דווקאאפשריתבלתיתוצאהמולידסכמת,
אומרים.שאגוכמובחיים,הממשי,בתחום

הופמןיואל :הישראליתמהספרותדוגמה
ברנהרטאלמנותו'אף"על :ברנהרטמתוך
יכולאינואישמחשבת.מלאכתהוא

פליאהאוכלתלפעמיםברנהרט.לעשות
אתברנהרטשואלכיצד' .עצמובברנהרט

שגודלוחומר'שלמפירורהפכתיעצמו'
(יצורשאנילמהוהייתיחרדל'כגרגר
לטוןלבשימו-כמוהו)"מאיןמורכב

בספרוברנהרטקרא"פעם-הפארודי

חלקבאותוהאדם,שלשבגופודיקרט,של
כשמה,שוככתהאצטרובל,בלוטתשקרוי

שיעורלאיןהאדםהואכעלהכךועל
האלוהים.רקעליוועולההיצורים,משאר

רואהאתהוכאן- ,,קיים,אכןוהאלוהים
הטקסטעםמתחברשלוהטקסטאיך
דיבורבמיןאותונותןהואדיקרט.של

האלוהיםשאם"מכאן-חו~יפארודי
בתכליתשלםלהיותיוכללאהריקייםאינו

 " ...השלמות

בדיחהזודיקרט,לאבכללזה :צמחערי
דיקרט.על

אתהכמהעדתראהמידנכון' :גורכיץ'דור

השלמות"בתכליתשהשלם."ומכאןצודק.
והפומפוזיותשהרצינותמרגישיםאנחנו-

קיים,לאלהיותיכול"אינו-מוגזמת
עקרושכאשראלאקיים.שהואומכאן

לרחובהגרמנית,למושבהופאולברכהרט
לאיבוד".דיקרטשלספרוהלךשטראוס,

הניגודאחד.במשפטזהאתאמרהוא

הפומפוזי'הראשון'ה~קצבביןהואהנפלא
שלהשקטההמינוריותלביןהקרטזיאכי'

התפיסהאתמדגיםזההזה.הבלוןפיצוץ
המר-המושגיםשאחדחושבאני .הזו

במושגיםלאכלקודםלהגדירזהכזיים
הזמןכלהתנסחהמודרניזםנגטיביים.
להתנסחמנסההפוסט-מודרניזםב"לא".
עלאותושמאשימיםישחיובית.בצורה

הביקורתיהפוטנציאלאתמביניםואיכםזה,
לאואני .שלותנאי""עלבחיוביםשטמון
הזושההאשמהמוצאאנילמה.מבין

מזוכיסטית.

להתעלםיכוללאאתה :אופירערי
היאהשלילההזה.במשחקמהשלילה

 .גבולפהתשיםאל :הגבולשלילת

שלילתשלולתופעה .כנון :גורכיץ'דור
ציטטה,עודמשחרר.חיובי,ערךישהגבול
שלכריסטוסהופמן'שלהאחרוןמהספר
שהעולם,בדעתיעלה"לאחרונה :הדגים

כהלכה.מותקןסוברים,שרביםמהאףעל
שם(באיןשמאלבצדשמצוייםדברים
אותםלכנותאפשריותר,מוצלחאחר,

מיוחדת,איכותמיןבהםיששמאליים)

המתאים,בחושניחןהואאםיכול,שאדם
דבריםשלאיכותםלביןבינהלהבחין

ימין".בצדשמצויים

הבסיסנקודתכלומר' :שטרנחאלזיוה
כהלכה.מותקןשהעולםהיאשלך

וצדשמאלצדאיןראשיתהרי :צמחערי
 ...ימין

 .עצמועלצוחקהואנכון' :גורכיץ'דור
פארודיה.זוהי

רקעצמועללצחוקיכולהוא :אופירערי
פנימההעולםכלאתמככיסשהואאחרי
הדלת.אתונועל

זומובהקת.פרזיטיותזו :צמחערי

הפוסט-מודרניסט.שלהפרזיטיות

להיותלאאפשראיאבל :אופירערי
אפשראיהפוסט-מודרנית.בתרבותפרזיט

היוצריםלכלשמשותףמהשהריבעיקרון'
שלחריפהתחושההיאהפוסט-מודרכיים

פרגמכטריות.

הופמןליואלשמשותףמה :צמחערי
הפרגמכ-הוא-קסטל-בלוםולאורלי
והציטטותהטקסטיםשלהפירוקטריות,

מתרבותמצטטהואזה.רקהאינסופיות.

שלהרקעישהופמןליואלאליטיסטית.
וזהבכללהיפניתוהתרבותהיפני'יק~ iJה

והיאאחר'קצתסגנוןשלתחושהנותן
תוכןאבלהשוליים.מתרבותמצטטת
 .אותנולהטעותצריךלאהציטוט
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קהיראישג'וביןההבדל :גורביץ'דוד
-קסטל-בלוםשלאחרמספרדוגמה-

הואשבמהות.הבדלאיננובדנהרט,לבין
 .ביוגרפיברקעבמזג,הבדלרק

כאילוהבעיה.בדיוקזואבל :שמירזיוה
 ...אחדמצדדמוקרטיזציה

 ?מזהלפחדצריךלמה :גורביץ'דוד

כימזה,לפחדצריך :שטרנהאלזיוה
שאתהאומראתהדבר,שלבסופולמעשה,
אומדאתהשהוא.כפיהעולםאתמקבל
נקודתבעצםוזונורא.כל-כךלאשהוא
הפוסט-מודרניזם.עלשלךהחיוביתהמבט

 .אומרשאנימהלאזה :גורביץ'דוד
בסטטוס-מעונייןאינוהפוסט-מודדניסט

להעמידרוצהשהואמה .שמרניקוו
ולאפחותלאהםאלהשאלהבסימן
המערביתהתרבותשלמאושיותיהיותר

כולה.החילונית

השאלהבדיוקזואבל :שטרהנאלזיוה
מנקודתיותרזהאתכשבוחניםהמרכזית,

הוארע.ומהטובמהעדיישלהמבט
לגמרי.זהעםהולךבעצם

נגענוהאחרוניםבדברים :אופירעדי

הביקורתיביחסמרכזיתמאודבנקודה

הפוטנציאלשאלת- 'לפוסט-מודדניזם
מצדפוסט-מודרניות.עמדותשלהביקורתי

שעשועציניות,שלתחושהישאחד
המשיכהרצינות.שלגמורואובדןמתחכם
המשחק,עלההדגשהלמשחקיות,למשחק,

שלהקבלההולך","הכלשלהטולרנטיות
אישורזהובני".היו"כולםמעיןהכלי
וזולשמרנות,מצטרףזההקיים,של

שישברורישניומצדראקציונית.עמדה

לפחותשהואשחדור,שלפוטנציאלכאן
קיימיםלמבניםביחסמשחרדפוטנציאל

אוטופיה,אפילואויסגנוןאומחשבה,של
דרךקובעיםהםכיורסנייכוחלהםשיש
ביןילהתנהלהדבריםצריכיםשלפיהאחת
במחשבהאםוביןבאמנות,מדובראם

חושבאניפוליטית.פעילותאופילוסופית
באופןהזההמתחאתלפתוראפשרשאי

ציניהואשהפוסט-מודרניזםלומדפשוט,
רוצהאני .משחרדאואחריותוחסד

שלמהספדנוספתדוגמהעללהצביע
להדגיםכדיבהולהשתמשיכרנהרטהופמן

יקה,אלמןעלמספרהספר :הזההמתחאת
הרקעוהשואה.העולםמלחמתכשברקע

רדיו :בספרברורמאודביטוימקבלהזה
ההשמדה.עלידיעותהזמןכלשמטרטר
שלהמוותאת :דבריםשניחווהברנהדט
רקעלרעששהופכתהשואה,ואתאשתו,
עםיעצמועםשלוהפרטיתלחוויהביחס
ממותכתוצאהשנרצדהחסדעםגופו,

אומדשהופמןשמהחושבאני .אשתו

ישראלייםלסופדיםמצטרףהואובכךיכאן
דישטיפלנוהואאחרים,פוסט-מודרניים

קצתלבחוןושכדאייהקולקטיביברוע
הרוע.שלוהמקומיהפרטיהפרצוףאת .

ישלרועהעברית,הישראלית,בתרבות
הסובייקט .קולקטיביפרצוףתמידכמעט
שסובלהסובייקטזהאםביןהרוע,של
שמפיץהסובייקטזהאםוביןהרע,את

קולקטיביסובייקטהואלאחרים,הרעאת

משהו-העםהמדינה,האומה,-

מה .היחידאתשמעכליטוטאליגדולי
שעושיםומהיבדנהדטדדךעושהשהופמן

הואואחרים,קורןוישעיהוקסטל-בלום
ולומדהזה,הקולקטיביהסובייקטאתלפרק
לבניולאפרטיים,לאנשיםמתרחששרוע
להםקודההרועכאשדגםאומה,אועם

ישלרועאחרת.אוזואומהבנישהםבגלל
אפשרקסטל-בלוםאצלפרטיות.כתובות
ל"מפההקואורדינטותאתלשרטטממש
באיזואחד-כךאותולאתרהרוע",של

אתהכנגב.אי-שםאובתל-אביב,שכונה
איפהבדיוקיודעואתהרע,שזהמרגיש

סיפורשוםלספריכוללאואתהקרה,זה
משמעות.מעניקגדוליסיפורמכלילי

בכמהגםמשמעות.מעניקסיפוראין

אין-בכולםלא-קורןשלמהסיפורים
ויחדהפרטי.לסבלמשמעותלתתאפשרות

משמעות.חסדלאעצמוהסיפורזהעם
שישלהראותשאפשרהואטועןשאנימה
הרוע.שלהסובייקטאתלפרקניסיוןכאן
אפשרהזההפוסט-מודרניהפירוקואת

אחדימצד :כיווניםמשניעכשיולבדוק
הכלליהפוליטיההקשראתששוכחיםברגע

 :להטיחאפשרהזוועות,מתרחשותשבתוכו
מבחינהבסדרלאאתםאחראים,לאאתם

אתםהקיים,אתמאשריםאתםפוליטית,
 ;ההגמוניתלתרבותתרומהעודתורמים

שישהבלעדיותשלהפירוקעצםשניימצד
לאומייכסובייקטיהודים-ישראלים,לנוי
וביןממנוסובליםאנחנואםביןהרוע,על
ביקורתיאקטהואיאותומפיקיםאנחנואם

מצטרףהזההפירוקראשונה.ממדרגה

לגרוםויכולתכוחשלחדשהלתפיסה
בשלטוןממוקדיםלאהכוחיחסי-סבל

בחברהמפוזריםאלאיהמרכזיהפוליטי
ומתוחכם,פלורליסטייותרהרבהבאופן
קונסטרוקציהתחתלהאחדהניתניםואינם

קונסטרוקציהכלאחרת.אוזואידאולוגית
במערכתמסוימיםאינטרסיםמשרתתכזו

המונוליטיהייצוגאותם.ודקהכוח,יחסי
כולם,שלהייצוגבהכרחאיננוהכוחשל

זהלטובתאלאכולם,לטובתפועלואינו
אתלבנותשמנסהזה,לטובתאותו,שמספר
לגיטימיבאופןהמייצגהסמכותכבעלעצמו
הזאת,הסמכותאת .הלאומיהסובייקטאת
לפרק.עכשיוצדיךהזה,הסובייקטאתכמו

התרבותיבמצבהפוסט-מודדנית,בתרבות

המ-הקפיטליזםשמאפשריהפוסט-מודרני
הואשבווהאופןהכוח,שלהנפיצותאוחר,
שונותובקונסטלציותבמערכיםמסתדר

אחתזיקהבהכרחביניהןשאיןומשונות,

פוסט-מודדניתשתרבותמההםהרמונית,

 .לאפשריכולהאוולבקרילחשוףיכולה
הפוטנציאללקדות.יכוליםהדבריםשני

קייםאותולבקראוהקייםאתלאשד
אחתמלכתחילה.הפוסט-מודדניתביצי.וה
היאבפוסט-מודדניזםהמרכזיותחתימות

ז'אנרבין-הגבולמושגשלחתימה
ומ-דוקביןלפוליטייספרותיביןלז'אנרי

מנסהפוסט-מודרניתעמדה .לבדיונינטרי
להציבהניסיוןאתשאלהבסימןלהציב
אמנותיותפרקטיקותעלאותוולכפותגבול

שאיןבהכרחאומרלאזהפוליטיות.או
כמובדיוקהגבולות,שהצבתאלאגבולות,

כלצריכהייצוג,שלהפרקטיקותשאד
שבומהאופןחלקבתורלהיחשףהזמן
עולםבונים-העולםאתמשחקיםאנחנו
אסוריומהמותרמהקובעיםימשותף

"האחד"לעומת"אנחנו"ומגדידיםמזהים
להיותיכולההפוסט-מודדניתהעמדהוכר'.
במחיקתתעצדהיאאםביקורתית,לא

ולכןשרידותי,הואשהגבולותטעןהגבול
גםיכולהוהיאגבולות,להציבטעםאין

גבולשלמסוימתהצבהאיךלהראות
למשלכמומסוימים,אינטרסיםמשרתת
יש .והפוליטיהספרותיביןהגבולהצבת
ספרותייבז'אנרהכיבושאתלייצגדרך
דוקומנטרייעיתונאיבז'אנרלהציגוודדך
בסדר"."לאכביכולזהלערבב,מנסיםואם

להיותיכולהערבובניסיוןזאתלעומת
שהואמשוםרדיקלייהכיהביקורתיהצעד
קליטתשלהמקובליםהדפוסיםאתמערער

מע-דברשלשבסופודפוסיםהמציאות,

דוגמההקיים.למציאותלגיטימציהניקים
המדמןאילנהשלספדןהואכזאתלביקורת

שירים.יכתבולאמשורריםרוזןודולי

לקחתלאלמההשאלה :שטרנהאלזיוה
במלואמתגלהשהםכמוהדבריםאת

הא-לדבריםמגיעאתהכאשדחריפותה

אתהמהיבמפרץמלחמהכשישמיתיים.
ונותןהטלוויזיהמוליושבאתה ?עושה

זהאזגםהאם .אותךלהציףלדימויים
בקשרתגובותהרבהעכשיויש ?משעשע

בתקשורת.המלחמההוצגהשבהלצורה
אתלקבלצדיךאתה~קביתהיהאם

האימאג'ביןלהבחיןשקשההעובדה
בנחתלשבתלהמשיך-המציאותלבין

מוחקיםהאלהשהדבריםולהאמיןבכורסה
מרס-עמדהשתנקוטדורשיםאינםיממך

הדימויביןבדודיםגבולותשתעבידרית,
שאפשרייותרחשובמהותחליטלמציאות

אינטלקטואלי.משחקדקבהםלראות

ישלךלמחשבהבהמשך :גורביץ'דוד
ההחלטהאתלקוראמשאירותורוזןהמרמז
 .הנכוןהואטקסטאיזה
הואעשוורוזןשהמדמןמה :אופירעדי

שללפרובלמטיותמדויקתתגובהבעיניי
סובייק-שלענייןבדיוקלאזההמצב.

מוסדי,פאתוסעלהתעקשותבוישטיביות.
לעגןאולהצדיקהצורךעלמודעויתורעם

הטיעוןאתטרנסצנדנטלייםיסודבעקרונות
המוסרי.

מהפכה.הואהפורמטעצם :גורביץ'דוד

מספיק.לאזהאבל :שטרנהאלזיוה

q 
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אתלתארשקופהשפהאין :אופירעדי
אובייקטיביתעמדהואיןהזו,המציאות

פהישניטרלית.עמדהאיןאותה.לשפוט
אולתיאורהתנגדותשלגמורההפנמה
אבלהמציאות.שלטרנסצנדנטלישיפוט
זיהויעלהתעקשותכאןיששנימצד
במלים .בולהילחםהצורךועלהרוע

שהפוסט-מודרניזםלפרובלמטיקהאחרות,
העמדותשללפירוקלמודרניזם,מציג

האחדותיים,המבניםשלהטרנסצנדנטליות
המ,-במודרניזם.תשובהאיןהשקופים,

אתה :אומררקהואעונה.לאדרניזם
ברט,-עצמךאתמפלילאתהרלטיביסט.

שדברלטעוןיכוללאאתהולכן Iשלךריקה
רע.הואהכיבושכמו

אומרהמודרניזם ?למה :שטדנהאלזיוה
רע.שיש

הפוסט-נגדטועןהמודרניסט :אופירעדי

בספקמעמידהואשכאשרמודרניסט,

שלהאובייקטיביייצוגהאפשרותאת

הואהאובייקטיבי,שיפוטהאוהמציאות,

הפוסט-יושב.הואשעליוהענףאתכורת
הביקורתאתבחשבוןשמביאמודרניסט,

אתלתארהמודרניסטיתהיומרהעלשלו
אותהלשפוטאושהיא""כפיהמציאות

שהואטועןלהיות,ראויהשהייתהכפי
שיפוטיםלשפוטזכותועללוותרמוכןאינו

מצי-לזהותואסתטיים,אתייםנורמטיביים,
הכוחותכלאתולגייסרוע,בהשישאות

נגדה.התרבותייםוהמשאבים

כזו,בצורהעומדכשהוא :שטדנהאלזיוה
מודרניסטיתהנחהמנקודתכבריוצאהוא

שעומדיםכלשהםכלליםשישרוע,שיש
לעזר.

העמדהמההיאהשאלה :אופירעדי
מניחיםאנחנוהאם-הגווייהכלפישלנו
אושלנו,למשחקכפרה-טקסטשםאותה

שמטילכמשהואותהתופסיםשאנחנו

תשובהאיןלזהמוסרית.חובהעלינו
קיים,הזההפתחאבלבפוסט-מודרניזם.

אתלדחוקאואותולבטלאפשרואי
כזולעמדהמלכתחילההפוסט-מודרניזם

מתוךואפשר,קיים,הזההמתחאחרת.או

באיםשלאעקרונותומתוךמוסריתאחריות
זאתמסוימתפוסט-מודרניתפואטיקהמתוך

פוסט-מודרניבאופןלהתמודדאחרת,או
מוסרית.חובהבהשישמציאותעם

הפוסט- :מימוכאןנוסף :שמידזיוה

המולטימדיה,תקופתשלכתוצרמודרניזם
וחוסרהרשמיתבשפהשלנוהאמוןחוסר

דבריעכשיונשמעאולישלה.האמינות
סיכום.

המולטימדיהבענייןאגב, :אופירעדי

 •בודריארשלספריצא •המפרץומלחמת
אוסףזההתקיימה.לאהמלחמהשנקרא

לפנינכתבאחד :מאמריםשלושהשל
תתקיים,לאשהמלחמהוטועןהמלחמה,

היאוכותרתוהמלחמה,בזמןנכתבהשני
והשלישי ,"?מתקיימתהמלחמה"האם
"המ-היאוכותרתוהמלחמה,אחרינכתב
הזההמשפטאתגםהתקיימה".לאלחמה
לפרשוואפשר •שמרניבאופןלפרשאפשר
מתעלםבודריארכי •שמרני .ביקורתיבאופן

אבלהרוגים.בני-אדםממאה-אלףכביכול
לאופןביחסביקורתיהואמתעלם.לאהוא
מלחמהשלכסיפורוסופרשודרמותםשבו

 .מנוולואויבגיבורים"אנחנו"עםצודקת,

הצדאתשהעליתשמחאני :צמחעדי
עםמסכיםאנימזה.אתחילואוליהמוסרי,

שאלהכאןישבסיסישבאופןבטענתה,זיוה
שהפוסט-מודרניזםנכבדה,מאודמוסרית

בפניעמדהמודרניזםממנה.להתעלםרוצה
והרומ-הקלאסיותהאמיתותהתמוטטות

המאהשלוהרציונליותהתבונהנטיות.
יכולשאדםבכךבקדמה,האמונה ,-19ה

זהטובה.בצורהעולמואתולסדרלשבת
היהוהמודרניזם ,-19ההמאהבסוףנשבר

תשובות.להציגשניסהבכךואחראירציני
הב-קוסמות.מעניינות,מהפכניות,תשובות

מוקדמותהיוהללושהתשובותהייתה,עיה
לטוטא-ומובילותסוחפות,מדייותר •מדי

במודרניזם,והיופיהגד~להאבלליטריות,
אתהציתהוא •להתמודדהעזשהואהם

גדולה.לאמנותאפשרותיצרהוא •הדמיון
שלוהפרזיטיתבשטחיותהפוסט-מודרניזם,

הכיוונים,לכלשלוהאוניםרפהובחיוך
וזוהעיקרית,הנקודהאתמאתנומעלים

-ב,בעקבותרבבכוחשעולההמטפורה
הממשית.הגווייהשאלת :דודשלריר
פוסט-מודרניסט,איננוגרסיה-מארקסלכן

אלאפוסט-מודרניסט,לגמריאיננווהופמן
וכמוהקלאסית,היפאניתהצורהעלבונה

לאבישראל •הדיוןלפניזיוהשאמרה
פוסט-מודרניסטיתתרבותלהתפתחיכולה

וישרציניים,דבריםישכאןכיאמיתית,

פוסט-אמיתיות.בעיותויש •אמיתירוע

שהיא •בפאריזמתפתחאמיתימודרניזם

יותרפעם,אימשהייתהדקאדנטיתיותר

יותרפעם,אימשהייתהחשובהבלתי
אינט-ואצלמוסרית,מבחינהמושחתת

בארה"ב.רייגניסטיםימנייםלקטואלים
שלעקרונותמחדשהמגליםאינטלקטואלים

לעשותאולתקןביכולתגמוראמונהחוסר
להיווצריכולכזובאווירהרקבעולם.משהו

ואומררדידהבאכאשרפוסט-מודרניזם.

דברשוםשאיןהמפורסמת,אמרתואת

שאיןלאאםאומר,הואמהלטקסט,מחוץ

הואבעולם.ממשיותבעיותאיןגווייה.
הגווייהתיעלם.והגווייהבקסמיו,יעשה

שהגווייהשאומרמיעובדה.איננהלדעתו,
כרצוניאותולפרשיכולשאניטקסטהיא
והוא •אותנומרמה •לבישרירותולפי

לעמודרוצהאני .מוסרילאבסיסיבאופן
היסודיתהמוסריותאימהי .הזוהנקודהעל
שהואהעובדהלא ?הפוסט-מודרניזםשל

במשחק.באהגדולהאמנותכלמשחק.

קרי-שאיןאותנומלמדהפוסט-מודרניזם

יכוללאאתהולכן •הולךשהבל •טריונים
גםיכולאינך .דברשוםלהעריךבעצם
הולךביותרהגדולהקשקושולכןלשחק,

זו .יותרטוביםדבריםעםמאודיפה

זורצינית.ובלתישטחיתדמוקרטיהמין
פל,-דמוקרטיהרומנטית,אנטידמוקרטיה

מאגואיזםשמריחהדמוקרטיהטוקרטית,

גמורמביטול .גמורהמציניות •מוחלט
מוסריתבלתיהיאלכןאידאולוגיות.של

בי-איןלאל,תודהבישראל,בסיסי.באופן

לספרותבמחלקותפוסט-מודרניסטיתקורת
הבי-יש.אנגליתלספרותבמחלקותעברית.
עםנעלמת,הדה-קונסטרוקציוניסטיתקורת

הניו-קריטיסיזםשבנההעצומהההערכה

והאחריותהדיוקכלפיהטקסט,כלפי
 .במחקראובייקטיביותוכלפיהמחקרית

 .ערךוחסרמשועשעלמשחקהפךהכל
באופןבטקסטמליםלהחליףלמשלאפשר

 •הולךוהכלמותרשהבלכיוון .שרירותי
כליםבושאיןמשחקמשעמם.המשחק

אםמוסרית.מבחינהמשחיתוקריטריונים

יצירותיואתלניו-קריטיסיזםכדוגמהאקח
 Seven :מאודצעיראיששלהגאוניות

Types of Ambignity , הואגאונית.יצירהזו

הספרותביקורתנהדרמשחקאיזהמראה

היאאמפסוןשליצירתולהיות.יכולה
בספרכאשרגםנפלא.והואמשחק,בעצם
אצלהפיסוקעלאמפסוןכותביותרמאוחר

נפלאה.יצירהזושיקספיר,

אתשלקרואטעןהוטמןג'פרי :שמידזיוה
מלקרואיותרמענייןוורדסוורת'עלהוטמן

 .עצמווורדסוורת'את

צורךשאיןכיוון •כמובן :צמחעדי

חושבאניכמורה,אדבראםבטקסט.

המחלקהבארה"ברבותשבאוניברסיטאות
טוטאליבאופןלהשחיתדואגתלאנגלית

אב-לוקחיםהםהצעירים.האנשיםאת
בפילוסופיה,בכללמתמצאיםשאינםשים

ומלמדיםטקסט,לקרואיודעיםשאינם
ופי-ספרותייםבטקסטיםלהתעללאותם

 :באווירככדוריםבהםמשחקיםוסופיים,ל
איךנמרץבקיצורמסבירלאנגליתהמורה

אפלטון,הגל,קאנט,בדיקרט,להשתעשע
כברשיעוריםשלושהתוךוהתלמיד,פוקר,
יודעשהואכיווןפילוסופיה,עלהכליודע

פוסט-סטרוקטורליסטיבאופןבהםלשחק
והתוכןהאמתוהלא .ופוסט-מודרניסטי

לגביכלוםקובעיםאינםמשנים,אינם
באלאנגליתשפרופסורזוכראנידידם.
לא"אני :שליהרצאהאחריליואמר

אתלשמוערקרציתיבדבריך'התעניינתי
אתמלמדיםשאנחנומהשלך".הרטוריקה
חוסרהואזובצורההצעיריםהאנשים

לערך'הבנהחוסררצינות,חוסראחריות,
תרבותשלחיצונייםבבגדיםהתיימרות
נקשרזהכלאותה.להביןמבליהמערב
פלוטוקרטיתלאכזריותרייגניסטית,לציניות

שלהיאפי,שלהנובר-דיש,שלולאגואיזם
כזוהתעלמותתל-אביבי).(בהקשרהצפוני

 .זמןהרבהלהימשךיכולהלאמהגווייה
אני :שאומרהפוסט-מודרניסטיהמשחק

לאהטקסטיםהתרבות,אתלהביןרוצהלא
לשוןמוציאאניכשלעצמם.אותימעניינים
זהלפילולוגיה.לטקסטים,למחקר,ארוכה
רצינית.עבודהגםישכאשרמארדבדומו

אבל .החצרליצןאתגםלקייםאפשראז
הממלכה •מלךנעשההחצרליצןכאשר

להסריח.ומתחילהנרקבת,

אתמייחסאתהלמה :גודביץ'דוד
ליצןלאהוא ?כדריןהאדםשלההצלחה

ביותר.הנכבדיםלמקומותמוזמןהואחצר,

לארציניים.מאודכוחותלזהיש :צמחיגדי
התרבותכאשררייגניזם.עלדיברתיסתם
מאבדתרלוונטית,לבלתיעצמהאתעושה
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הפאתרסאתשבה,המחדשהכרחאת

הופכתהיאשבה,הרעיוןאתשלה,המוסרי
בדיעבדשמצדיקהמים,פכיעללקצף
שלכוחנית,פלרטרקרטית,צינית,תפיסה
 .להןשכוחמסוימותקבוצות

סלק-מאודשלךהתיאור :גורביץ'דוד
יסודבהשישיגדולהאמנותקיימת .טיבי

שלבאמנותלמשלכמואדיר'ביקורתי
פוסט-מודרכית,אמניתשהיאחולצו,ג'כי

האיכ-הייצוגיםאחרבעקשנותשעוקבת

שהיאשעההתרבותיים,הקודיםשלסופיים
הממוסחריםבאמצעיםבתרבותכלחמת
פרסומתסרטיבאמצעותעצמה,שלה

העפותהתשוקותמפכיאותנושמזהירים

ככגדביקורתיתעמדהיוצרתהיא .באוויר

יוצאתהיאכאשראטומה,בורגניתתרבות

טיימס :הבורגנותשלהביתיהמגרשאל
שמפכהכזו,אמנותלמשל.בכיר-יורק,סקררר

הכוחהתרבות,שבולאופןלבכרתשומתאת
יוצרתאיכהביניהם,מתחבריםוהתשוקה

 ?אופוזיציונימהלך

הפוסט-מרדרכיסטיהמשחק :צמחעדי

למערכתסובטילימאודבאופןקשורהזה
הבלתיהנשקמכירותעלחשבוכוחנית.
לךישעודכלובצרפת.בגרמניהמוסריות
ונו',קומוניסטיתתודעההקודמתבצרפת

כאשראבל .אחרעולםזהמשעממת,אולי
לעצמושמתייחסיאמןזהבמקרםלךיש

 ...כהלצהסביבושקורהמהולכל

לעצמהמתייחסתחולצוג'כי :גורביץ'דוד
שלסדרהיוצרתהיאאיומה.ברצינות

התרבותיים,הקודיםשלמתיםארוכות
תפילה.שלתחושהיוצרת

לישיחזירומבקשלאאני :צמחעדי
נמצאיםשאנחנוטועןאניהמארכסיזם.את

וכלהאידאולוגיות,התמוטטושבובשלב
דאגיהגוויות,עלחוגגיםעופרת-פגריםמיני
- :אומריםשהםאוהבלאאניאותם.אוהבלא

אנילעשות".מהקבורה,ארוכות"מוות,
חדשה.לאידאהמחכה

היאומה ?אזעדכעשהרמה :גורביץ'דוד

 ?בדלתתצלצלתברא,כשהיאתעשה

הנושאהואישליהאחרוןהנושא :צמחעדי
לפוסט-כלשהיהצדקהישאולישברהיחיד

בפוליטיקה,ולאבאמנותלאוזהמודרניזם,
הגדולהמודרכיסטיהניסיוןבמדע.אלא

איינשטייןשלכסיוגוהיהבמדעכיותר
הניסיון .המאוחדהשדהתורתאתליצור
בתולדותביותרוהנשגבהפאתטיהיההזה

אנשי .מוחלטבאופןככשלוהואהמדע,
מצאראיינשטייןשלבקוללכתשכיסומדע
וחסרותקקירכירתיצירותיוצריםעצמםאת

שבהסיטואציה'בפכיעומדיםאנחנו .ערך

שזכתההתורההקוונטים,שלהמכניקה
מדעיתתורהמכליותרגדולבאישוש
שלבהיסטוריהפעםאישהועלתהאחרת

בהיסטוריההיחידההתורהגםהיאהעולם,
מודלשוםלהלתתניתןשלאהמדעית
אונטולוגיהלהאין .להביןיכוליםשאנחנו

שלגוהמאהשל-20הבשגותקוהרנטית.
קוהרכטיםהסבריםלהלתתכיסועוד

הציעלהיידכברג)(בכיגור:שרדינגרכלשהם
להציגכיסואחרים ;לאטוםכלשהומודל

נבע-הקרמפלמכטרירתשלהבעייתיותאת
ברור'היוםאבלאפיסטמירלרגית,ייתירת

למכניקתקוהרנטימודלחוסרשלשהבעיה
הבכהחוסרשלענייןאיכההקוונטים

 .הענייןבטבעשכעוץמשהואלאשלכר'
עולםתמוכתשזריודעיםאנחנו 'ל~אחרי

לאלעצמנו,לייצגמסרגליםלאשאנחנו
שהיאכיורןאלאמדי'טפשיםשאנחנומפכי
שימלאאיזשהו'במודללייצוגניתכתלא

זהרציונליות.שלאלמנטריותאכסירמרת
הפרסט-מרדרכיזםשברהיחידהמקוםבאמת

שלהשוויונותאי-כצחוכואתלחגוגיכול
שערכתאופטימיות,שלתזהליישאם .בל

וב-ובספרותבאמנותהנוכחיתהמלפפונים

לקראתשכלךהקרוב,בזמןתיעלםביקורת
יותרמעניינות,יותרשיהיוחדשותאידאות

המודרניזם,שלהאידאותמאשרקוסמיות,
המדע.לגביבזהמשוכנעלאלגמריאני

סימןבפכיניצביםאנחנושכאןלהיותיכול
שלגוהניסיוןעצםאתשמגמדגדולישאלה
שבמכניקתלהיות,יכולהעולם.אתלהבין

שלולסירםהגבול'לקצההגענוהקוונטים
יכךאםהעולם.אתלהביןהאנושיהניסיון
לאאדםשאףבמצבנימצאבאמתאנחנו

שחוסרחשבנו,תמידעכשיועדכה.עדידע

שלגו,בעיההיאהעולםאתלהביןיכולתנו
גםהבכתנו.וקוצרמטפשותכרהכובעמצב

איאתתלולא-רציונליסטייםדתייםזרמים
הםגםהאדם.שלהבכתובקוצרידיעתנו

לתפוסשאפשרהעולם,עלאמתשישטענו
מודלשאיןהמחשבה,עצםבהתגלות.אותה

שלאמחשבההיאהעולם,שלקוהרנטי
הסמוייםהנעלמיםתורתארתה.לחשובניתן

) hidden variables ( מרדך-זעקהמיןהיא

אולםלעולם.מודללהיותמוכרח :כיסטית
ולאביותר'כמרכהזרתורהשלהסבירות

שאיינשטייןדבריםתקומה.להשישנראה
אד-אבסררדרם,כרדוקציהכפרדוקס,העלה
אחר-כךהוכחוכככרכים,אחר-כךהתגלו

שלביותרהמדהימיםהמקריםאחדבשטח.
וכהפרכהמחשבתיכניסיוןשהתחילדבר
איינשטיין-פרדוקסהואתאוריה,של

במאיץאחר-כךשהוראהפרדרלסקי-ררזן'
 .כמציאותינשוויץהחלקיקים

אכאלרגירתלזהישאבל :אופירעדי
הטבעבמדעאםהאדם.במדעימסוימות

קרובים,שאנחנואשליהלפחותהייתה
סינופטי'באופןלהביןעומדיםשאנחנו
אשליההייתהלאפעםאףהאדםבמדעי
שאנחנואשליההייתהלאחזקה.כל-כך
מכלולבתרךהאמת,להבכתבאמתקרובים
החברתיתהמציאותאתשיסבירתאורטי

ניוטוןביןשהיהלמהאכאלרגיבאופן
התפרקזההטבעבמדעיאם .לאיינשטיין

אללאלוהיםכל-כךקרובממקרםוכפלכו
הקוונטים,מכניקתשלכבלאגןשכדמהמה
הרגלפשיטתהאדם.במדעיוחומרקל
מבחינהמובילה grand theoriesה-כלשל

מקרםלאותואפיסטמיתאקזיסטכציאלית
הקרוב-בתורתהפרדוקסיםאליושמובילים

לראותאפשרהפוסט-מרדרכיזםאתטיס.
למברכתהזה,למצבכתגובההשארבין

מאיץאותרמולהפילוסוףארהפרשן
שהפרשןשהבעיהאלאנשוויץ'חלקיקים

המריע.התחוםכלעלפרושהמזהההזה

אתה .גדולהבדלישאבל :צמחעדי
היאשהיסטוריהחשבשהמארקסיזםאומר

מדע.היאשפסיכואנליזהחשבופרוידמדע,
עדייןהתקררהעץאבל .טעוהםבסדר'
יותר'מביכיםשאנחנוחושביםאנחנוירוק.

 •בכי-אדם.עלללמודיכוליםשאנחנו

 ~ Hי

;כ

 •הפוםט·מודרניזיס

 •שיחרב
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