
שוורץיגאל

בעבריתיםטי 1111הפוםט·מוהמוןהארוויןייוויד

"פוסט-ג'יימסון,פררריקהיתר:בין . 1

שלהתרבותיההיגיוןאומודרניזם,

עריתרגמההמאוחר",הקפיטליזם

עמ' ,) 1990 ( 10קו,גינצבורג-הירש,

המצבליוטר,פרנסואז'אן ; 119-101

אשגבריאלתרגמוהפוסט-מוררני,

המאוחר,הקיבוץאזולאי,ואריאלה

הברמאס,יורגן ; 1999תל-אביב

מסותהפוסט-לאומית:הקונסטלציה

גוטשלק,יעקבתרגםפוליטיות,

פייר ; 2001תל-אביבהמאוחר,הקיבוץ

נריתרגמההטלוויזיה,עלברווייה,

 ; 1999תל-אביבבבל,גבריאל-סבביה,

מורתרגמהאמריקה,בורריאר,ז'אן

 . 2000תל-אביבבבל,קרישזון,

פוסט-מוררניזם:גורביץ,רדד . 2

-20ההמאהבסוףוספרותתרבות

 ; 1997תל-אביבדביר,(מהדדע!),

בסיפורתאחרגלבלבן,אברהם

פוסט-עבריתסיפורתהעברית:

 ; 1995ירושליםכתר,מודרניסטית,

בעירןחינוך(עורך),זאבגוראילן

מאגנס,הפוסט-מוררניסטי,השיח

 .ועור ; 1996ירושלים

3 . David Harvey, The Condition 

of Postmodernity: An Enquiry 

into the Origins of Cultural 

Change, Blackwell, Cambridge 

1990 MA & Oxford UK 

הפוסט·מודדניסטית",ה"תופעהשעניינםעברית,המודפסיםהספדיםמדף

סמינליותמסותכמהתודגמוקצרזמןתוךהאחרונות.בשניםהתעשר

בב,דבדבתחום.וביותרוהנחשביםהמוכריםהדעותמהוגיאחדיםשל

שבהםישראליים,חוקריםשלמאמריםוקובציספריםכמהאודדאו

פוסט·פריזמותדדךהישראליתוהתרבותיתהחברתיתהמציאותנבחנת

המרכזיבתחוםעבריתהכתובהקודפוסואולם, 2שונות.מודרניסטיות

בכללקוראיםהמזומןהמדהיםלהיצעיחסיתמאו,דצנועעדייןהואהזה
העיקריות.האירופיותמהשפותאחת

 " The Condition ofהאדווי,שלהמאלףמספרוהתרגום
3 " Postmodemity -ה·על-ידישהוגדרIndependent מחמישיםכ"אחד

להעשירנועד- " 1945מאזשפורסמוביותרהחשוביםהעיונייםהספדים

וכךבעברית,בפוסט-מודדניזםהעוסקיםהעיונייםהחיבוריםמדףאת

המתבקשתהשאלהבישראל.הזובתופעההדיוןאתולהעמיקלהרחיב

בנושאחיבוריםמאותקיימיםשהדיהאדווי?דווקאלמהכמדומה,היא,
לפחות-יותרונחשביםמפורסמיםחוקריםשלהגותםפדיחלקםהזה,

הספרות?בלימודיובפרטהדוחבמדעיהח"ןמיודעירביםשלבעיניהם

שהואכיווןהאדווי,דווקאבשאלה.גלומההזולשאלההתשובותאחת
עםשהיכרותמשוםבאלה,אלהקשוריםוהדבריםוכן,מספיק,ידועלא

המקובללשיחומרעננתשונהחדשה,פרספקטיבהלהעניקיכולהעבודתו
שלהספסליםוחובשיהמודיםמרביתבקרבהפוסט-מודדניזםבסוגיית

שלנו.ובמכללותבאוניברסיטאותלספרותהמחלקות

שתודגמוהפוסט-מודדניזםבסוגייתהעיונייםהחיבוריםמרביתאסביר:

הפילוסופית,הפרספקטיבהשלשלטונהבסימןעומדיםלעבריתכהעד
אופילוסופייםחיבורים-במערבהרווחתהמגמהזובכך.תמהואין

בסוגיותהנוגעות ) asides (צדהעדותבתוספתלמחצהפילוסופיים

בנוףבולטחריגהואהאדווישלספדוופוליטיות.כלכליותחברתיות,
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ליבו,ונטייתהאקדמיתהכשרתועל·פישהוא,אדםשלחיבורזהוהזה.
ומדעיהסביבהמדעיבתחוםמובהקחוקר-גאוגרףאלאפילוסוףלא

מרביתכמושלאמגלה,הואאיכותניכגאורףובמיוחדכגאוגרף,החברה.

הארווי,הממשי".ב"עולםעמוקענייןהפוסט·מודרניסטי,לשיחעמיתיו
מאשרפחותהרבההפוסט·מודרניסטיתבתאוריהמעונייןלציין,צריך

גרים,חיים,אנשיםשבוהעולםהמעשה";"עולםלביןשבינהבקשרים
דבריו,שלהקריאהבמהלךלהיווכחשנקלכפיאמנם,ומבלים.עובדים

רובמקשיב-פוסט·מודרניסטיםתאורטיקניםעם"לשוחח"מרבההוא

ואחר·כךובבהירות,בנאמנותהקוראבפניאותםמציגלטיעוניהם,קשב

הפתיחהשלברקמבחינתו,זהו,ברם,תאורטיים.בטיעוניםגםעליהםמגיב

שלה.ה"ליבה"ולאהשיחהשל

::.. 
 .... ::ו<:
3 
,
 ..ב

הפוסמודרניסטיותהגישותנציגיעםהארווישלהדיבורשלה"ליבה"
בוחןשבההזירהזוהתקשרי"."המבחןלכנותושאפשרבמהמתמקדת

מעמדהכמו·אובייקטיבי,באורחתחילההציגשאותןהגישות,אתהארווי

תקפותן,היאשלההמידהשאמתעמדההערכתית·שיפוטית.אחרת:

תיאורייםכמודליםהפוסט·מודרניסטיותהגישותשלישימותןכלומר,

ממשיות!אקו·תרבותיות""גומחותשלופרשניים

שלווההערותהתיאוריהחלק-הארווישלבדיוןהחלקיםשניבין

בספר,מתקיימת-מזהההערכתי·שיפוטיוהחלקמזה,התאורטיבמישור

בחטיבהגםכךגרפי.ביטויגםתדיר,לה,שישרשויות,הפרדתכלל,בדרך
התופעהבתיאורמתמקדתא)(פרקהראשונההיחידהלתרגם;שבחרנו

המאפייניםבבחינתמתמקדתב)(פרקהשנייהוהיחידההפוסט·מודרנית,

הטבעית"."בסביבתםובהערכתםהראשונהביחידהש"נצפו"

החדשההאנושיתהגאוגרפיהשלהדגלנושא

לנסותכדאיהפוסט·מודרנית,לתופעהביחסהארווישלעמדותיואת

כגאוגרף;המחקרימפעלועםשטחית,גםולוהיכרות,רקעעלולהבין

לעיצובביותרהחשובהלתרומהמעמיתיורביםבעינישנחשבמפעל
העשרים.המאהשלהשנייהבמחציתהדיסיפלינהשלפניה

לימודיבתחוםהתרחשהקודמת,המאהשלהחמישיםשנותבאמצע

הכמותית"."המהפכההמכונהמקיףמתודולוגימהלךבמערבהגאוגרפיה

שהציבהבתחום,אזעדששלטההרגיונאלית""הגאוגרפיהשלמקומהאת
אסכולהמרחבי";כ"מדעהגאוגרפיהתפסהשלה,כמדיוםה"אזור"את

אתהמזוהיםשהיוהחוקריםאשר"עיונית·טהורה",להיותשהתיימרה

אל"מתמטיים·אובייקטיביים".במושגיםהעולםאתולתארלהביןניסו

טיבןפרןהיינריךשלהמודלהיהשלוהתשתית(שנדבךהזההמאמץ
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Thiinen ',,· I.,olated State, edited 

J. von Heinrich ThUnen, Von .4 ~ 

י=
 ;;;י=
,-and translated P. Hall, Pergamon, 

~ 1966 ] 1826 [ Oxford 
ויותרמילה 1,500 "פורטוגלי.יובל . 5 =::ו-

i: תוךאלמסעהארס:שלהגאוגרפיהעל

 16וביקורת,תיאוריההריסיפלינה",

הסקירה . 222-213עמ' ,) 2000 (

עלברובה,מבוססת,שליהמברקית

פורטוגלי.שלסקירתו

6 . David Harvey, Explanation in 

, Geography, Edward Arnold 

1969 London 

7 . cial Justice ,גDavid Harvey, S 

, and the City, Edward Arnold 

1973 London 

 . 217עמ'לעיל, 5הערהפורטוגלי, . 8

9 . Eduard Relph, Plac·e and 

1976 Placelessness, Pion, London 

) 4(Thtinen , שלהכלליתהמערכותתיאורייתהשישיםבשנותהצטרפה

בסקירתופורטוגלייובלכותבאחד","ולרגע ,) Bertalanffy (ברטלנפי

חברתית·מרחבית,כתאוריהשהגאוגרפיה,נדמה"היהוהבהירה,התמציתית

 sואזור".עירשלכתאוריה-המדעיםביןכבודשלמעמדלעצמהמבססת

 , Explanation in Geographyוספרוהזאת,למהפכהשותףהיההארווי
 , 1969ב"אורשראה

הגאוגרפיהבתחוםביותרהממצהלטקסטהיה 6
-חדשהגישהפיתוחעלשקדהואבעת,בהואולם,הכמותית-מרחבית.

 Social Justice andספרואורראהן 973ב·ואכן,האיכותית.הגישה
1,the City כולההגאוגרפיהאתעמוש"סחףעליומעידשפורטוגלי
אתשהולידהזו-שנהעשריםבתוךשנייהפרדיגמטיתלמהפכה

הגאוגרפיהואתהסטרוקטורליסטית·מרקסיסטית,הסביבתיתהגאוגרפיה

 8והאי·מקום".המקוםשלההומניסטית

"מקוםבספרודלף.אדוארדהואההומניסטיתהגאוגרפיהשלמובהקנציג

אינושהמרחבטוען,הוא ) Place and Placelessness 9 (ואי·מקום"

לכבושדרךגםהיאאותולתארהמנסהדרךושכלניטרלי,נתוניםמאגר
בעלמסוים,אנושימרחב-"מקום"מושגים:שניביןמבחיןדלףאותו.

שלתוצרשהואמובנהמרחב-מקום"ו"איייחודיים,מאפיינים

כלכלייםצרכיםעל·ידיהמוכתבותלשוניות,ו/אותכנוניותמניפולציות
באורחתדירמתעלמיםבאמצעותןהפועליםאלהואשראידאולוגיים,ו/או
מחייב,זהענייניםמצבו oה"מקום".שלהייחודייםמהמאפייניםבוטה

הפעריםאתולסמןלחזורההומניסטיים","הגאוגרפיםועמיתיו,דלףלדעת
העריםמתכנניאצלמודעותליצורל"אי·מקום",ה"מקום"בין

לשינוי.להביאזוובדרך-והארכיטקטים

המתודולוגיתברמהדומות,טענות 10

 Lennard J .(דייריםלנרוהעלו

Davis ( בספרו:,. Resi,·ting Novel 

, gy and Fiction, Methuen ,גIdeol 

1987 New York and London 

שונים,פוסט·קולוניאליסטיםוחוקרים

במחציתפעלשעמםהצעיריםמעמיתיוכמהובעינירווי'האבעיניהאדם'"'הנדסתשוודץ.יגאלגם:וראו
היא,(שאףההומניסטיתהגאוגרפיהנתפסההשבעים,שנותשלהשנייההעבריתבתרבותהמרחבועיצוב

כתמימההעשור)באותוחוללשהארוויהאיכותיתהמהפכהתוצרכאמור, . 24-9עמ' ,) 2000 (אמכאן,החדשה",

ארכיטקטשלבכוונותיוטמונהאינההבעיהלדעתם,כמזיקה.ואפילו

שכונותאתהמייצרהקפיטליסטיתהחברהבמבנהאלאאחר,אוזה

הפוזיטיביסטית·כמותית,הגאוגרפיהואתהיוקרה,רובעילצדהמצוקה

הגאוגרפיםהקפיטליסטי.מהמערךאינטגרטיביחלקהיאשאף
התקופהמאותהועמיתיוהארווילדעתמסבים,בתמימותםההומניסטים

האדםמבנישמסתירההכוזבתהתודעהבעיצוב"משתתפיםהםשכןנזק,

וגםמשמיים,אינםוהעושרשהעוניהעובדהאת-האמיתימצבםאת

אדם,ידימעשהאלאוהחברה,האזורהעיר,הטבע,חוקישלתוצראינם
אתובכללםהמשאבים,אתשוויונילאבאופןמחלקהיומיוםשבשגרת

 11המרחב". . 219עמ'לעיל, 5הערהפורטוגלי, . 11

השנים,באותןלדרךושותפיוהארווישקדושעליוהאלטרנטיבי,המודל
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"כתאוריההמרקסיזםשלמחדשניסוחעלפורטוגלי,שצייןכפיהתבסס,

מושגים-והאזורהכפרהעיר,גםכמווהסביבה,המקוםשהמרחב,

התעלםההיסטוריה,בקסםאחוז'שהיהן 9ה·המאהכבןעצמו,שמרקס

כוחותביןהמתחאין"הראההארוויממנה".אינטגרליחלקהם-מהם
מןהקפיטליסטיבמרחבהטמוניםוהמונופולהלוקליזציההאגלומרציה,

האחר,הצדמןהמרחבית,והתחרותההפשטההביזור,וכוחותהאח,דהצד

 .)םש(האנושית-חברתית"ההכרה'ול'עיורההון'ל'עיורמביאים

:::.: 
"" r-
§ 
;= 
 ...ב

מודרניסטיותבעינייםפוםט·מודרניזסוהקוץ:האריה

בגאוגרפיההארוויפיתחשאותוהסטרוקטורליסטי-מרקסיסטיהמודל
כתשתיתכן)עלמצהיראינושהארווי(למרותגםמשמששלו,האיכותית

מיתרונותיוכמהנגזריםזומעובדהשלפנינו.הטקסטשלההגותית
חיסרוןבאלה,אלהתלוייםוהדבריםגם,אןהמאמר,שלהבולטים

עליו.להצביעמבקששאנימשמעותי,

אםהמאופיינת,-הארוויכאןפועלשבמסגרתהההגותיתהמסורת

"אותהבמסגרתהתהליכים"את"לתפוסביכולתהוא,בניסוחולהשתמש

 . 167עמ'כאן,הארווי, . 12התופעהאתולשפוטלהעריךלתאר,לומאפשרת- 12תאוריית·על"

רב·פרספקטיביתאחתובעונהבעתשהיאמעמדההפוסט·מודרנית

ועוד)תרבותית-אמנותיתסוציו·כלכלית,פוליטית,(היסטורית,
וברורה.עקביתמתואמת,לכידה,כלומרוקוהרנטית;

ארסנללהארווימספקתגםהסטרוקטורליסטית-מרקסיסטיתהמסורת

שבהההיסטורית·דיאלקטיתבתבניתהחלותיאור.ניתוחכלישלגדול
נגדוכתגובתהמודרניזםלאחרשבאהכתופעההפוסט·מודרניזםמוצב

קבוצההמכילהרשימהבסיסעלהתופעותשתיביןההשוואהזרןלו,
 , ) 144עמ' ,כאן , Hassanשל(הרשימהבינאריותאופוזיציותשלגדולה

וטקסטיםחברתייםאירועיםשלהניתוחובפרקטיקותבהיגיוןוכלה

פרדיגמטיים".מבחןכ"מקריהמשמשיםאמנותיים,

מושכלשימושלו,שנספחהארסנלובכלשלו,האב"ב"מודלעושההארווי

עמדותשללניסוחבאשרכןובהירה.שיטתיתהרצאהשתוצאתוומרשים,

המרכזיותהמגמותומיוןלסימוןבאשרוכןהפוסט·מודרניזםשלהתשתית

ידיעתי,למיטבזהו,הפוסט·מודרניסטית.התופעהשלהיסודומושגי

אתלתארהניסיוןשעניינוהקורפוסבכלביותרוהבהירהשיטתיהטקסט

שלבן·בנובבחינתיותר,הרבהוקריאברורוהואכאן,הנידונההתופעה

עצמם.הפוסט·מודרניסטייםמהטקסטיםוחומר,קל

להמשיךאם-בדיוקהיאהזההמאמרשלחולשתובה.וקוץאליהברם,
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-כןכלמבריקבאורחמייצגשהארוויחשיבה,מסורתאותהשלבקו
נקודתאחר,בניסוחאו,עוצמתו,כמקורקודםשהצגתימהשלהשניהצד

התבניתיתוהחשיבההמערכתיתהראייה-שלפנינוהטקסטשלארכימדס

כעקבפנומנולוגית),(למשל,שונההתבוננותמזוויתלהיתפס,יכולה-

כמודרניסט.הפוסט·מודרניתהתופעהאתבוחןהארוויאבהיר:שלו.אכילס

מנסההואראשית-עובדהלמופת.וליברליהגוןמודרניסטהואאמנם,

יכולתו,ככלאובייקטיבי,באורחלדיוןמעמידשהואהתופעהאתלתאר
העולםבמסגרתכן,עליתראותה.ושופטמעריךהואאחר·כןורק

רחבים,אי·מוגדרותשולימשאירהואמאמין,הואשבו(המודרניסטי)

הפוסט·מודרנית.התופעהאתהיתר,ביןממקם,הואובהם

שלההגותיתהמסורתעל·פישוב,-מראשלהניחשאפשרכפיואולם'
ביןהמוצהרתההפרדההמשמעות.אתמכתיבהמבנה-עצמוהארווי

המערךוברורה.חדהאינהוהשיפוטההערכהשלבלביןהתיאורשלב

ההערכותמשללקטןלאחלקמכתיבהדיון,בתחילתשנקבעהתיאורי

לענייןמופתדוגמתשלו.הסופיבשלבהנגזרותהשיפוטיותוהמסקנות

הארוויפותחשאתהל"מודרניות",נוזליושלההגדרהכמדומני,היא,הזה

שכותרתופרקההקדמה),פרק(לאחרהספרשלהראשוןבפרקהדיוןאת

 : Modernity and Modernismהיא

Charles Baudelaire, "The . 13 

Painter of Modern Life", The 

Painter rif M()dern Life and ()fher 

E.i.iay.i, translated and edited 

Jonathan Mayne, London 1964, 

pp. 1-40 

'מע 10. ,ליעל הרעה 3 ,יווראה .14 

"Modernity, wrote Baudelaire in his seminal essay 'The 

painter of modern life' (published in 186313
) is the 

transient, the fleeting, the contingent; it is the one half of 

art, the other being the eternal and the immutable". 14 

נשארה,עזמיהיתר:ניןוראו, . 15

נשארהעזמי ,"נאורותמהי"ונכן

שלאפרוייקט-הנאורות(עורך),

תל·אנינהמאוחר,הקיבוץנשלם?,

 Lionel Trilling , ; 25-7עמ' , 1997

Beyond Culture: Essays in 

Literature and Learning, Vicking 

Books, New York 1965; Shmuel 

N. Eisenstadt, "Heterodoxies and 

," Dynamics of Civilizations 

Proceeding of the American 

2 128 , Philosophical Society 

28-35 . 1984), pp ( 

 . 166עמ'כאן,הארווי, . 16

ככלולדעתי,רב,שללכמוצאנוזליושלההגדרהאתמאמץהארווי

זהו,אכן,צודק.הואובמודרניזם,במודרניותלדיוןנוגעשהדבר
וכברהמודרנית,התופעהשלהיסודיהמתחומגוונות,רבותבדיספוזיציות

משתמשהארוויכאשרנוצרתהבעיהו sשונים.וחוקריםהוגיםכןעלעמדו

לסימוןגםמידהכאמתנוזליושלההשראהומעוררתהמאתגרתבהגדרה

מכן,וחמורוגם,הרעיונות,שלבהיסטוריההפוסט·מודרניזםשלמקומו

מקיפה:ותרבותיתחברתיתכתופעהשלוערכילשיפוט

הבדלמאשרהמשכיותיותרהרבהישכיהיאמסקנתיכן,"כמו

הקרויההתנועהלביןהמודרניזםשלהמקיפהההיסטוריהבין

כמשברהאחרונהאתלראותיותרנבוןלינראהפוסט-מודרניזם.

הארעיהפרגמנטרי,אתמדגישאשרמשברהראשונה,בתוךייחודי

כחלקלנתחמפליאשמרקס(מהבודלירשלשבנוסחהוהכאוטי

עמוקהספקנותהבעתתוךהקפיטליסטי),הייצורמאופןאינטגרלי

ולהביעלייצגלתפוס,ישכיצדלומרהמתיימרשהואמרשםבכל

והקבוע"."הנצחיאת

1:58 



הואכאשרהארווישלהפטרוניתלרטוריקהבפירוטלהתייחסרוצהאיני
זומולזוהגזולותהחברתיות·תרבותיותהתופעותשתיאתמציג

פוסט·הקרויה"התנועהמולהמודרניזם"שלהמקיפה("ההיסטוריה

שהואהכלל·לא·הכרחי,אבלהכמו·לוגי·ממילאילקשרלאוגםמודרניזם"),

השתלשלותקשרילביןואחרונה)(ראשונהבזמןעקיבהיחסיביןיוצר

הלשונייםהביטוייםרקהםאלההתופעות.שתיביןלכאורה,הקיימים,

להביןהניסיוןוהיא:שלפנינו,בחיבורהמרכזיתהבעיהשלה"טכניים"

עצמו,שהארווימהבאמצעותייחודיים,מאפייניםבעלתתרבותיתתופעה

אחרת.תרבותיתתופעהשלהייחודיכמאפייןמתייגברזליו,בעקבות

ברורה,עולםמתפיסתהנגזרתהזאת,הביקורתיתהפרקטיקהמזה,למעלה
המודרני.מהמכלוללחלקהארווימתבונןשבהאחרתתופעהכלהופכת

מעמ,דשווי(שהםהבוזלרייםבמאזנייםנתפסתוהיאמזלה,איתרעואם

והחולף""הארעיצדהנחות",ב"צזלכאורה),רקניגודים,זוגכלכמו
שלהצדהגבוה",ב"צזולאהחומר"),"צדגםמה,משוםתמי,ד(שהוא

זה,מזלבישבמקרה-הרוח")"צדכמובן,(שהוא,ו"הקבוע""הנצחי"

אינסטרומנטלי.ערךרקלהלהיותשיכולכתופעהמוגדרתלהיותעליהנגזר
היציבותהתקפות,שללבחינתהבקרהכמערכתרקלשמשיכולההיא

תמה,איןהמודרנית.התופעהשל(לנצח?)והקיימיםהעומדיםוהערכים

לשבחלנכוןמוצאשהארוויהמודרניתהתופעהשלשה"תוצרים"איפה,
ושיקוףוכר',הגזעיםהמינים,ביןלהבדליםהרגישותשיפורהיתר:ביןהם,
בערוצימתגליםהםשבהםבאופניםזכאנייםממסדיםשלהפעולהדרכי

שונים.חברתייםמגזריםשלתקשורת

לתרגםזאתבכלבחרנוכן,אםמזוע,ולשאוללשובהמקוםכמדומה,זהו,

התופעהאתהצגתוזרךעלביקורתעולהמדבריישהריהארווי,אתדווקא

הסיבותכלעקבבושבחרנולציין,מבקשאניובכן,הפוסט·מוזרנית.

המוכרתהראיהזוויתהמרשים,היזעהשיטתיות,(הבהירות,מניתישכבר

זה,ובהקשרגם,בובחרנואבל,הסביבה").מ"מזעיחוקרשלפחות

העיוורים"ה"כתמיםשלמרותעליולומרשאפשרמשוםודווקא,בעיקר

לאשחלקםנהגתה,שבההתקופהסימנילמרותבמשנתו,שניכרים

ולמרותלטלוויזיה),מעניקשהואמעמז·העל(למשל,לתקופתנורלוונטיים

במוזלזניחה,לאבמידהתלויות,שלוהאובייקטיבית""הבחינהשתוצאות

נער,ךבוהטקסטזהואלה,כללמרות-מראשכאןשנקבעהרעיוני

מודרניסטשלביותרוהמשכנעההוגן ) fight ·ה(ה"קרב"ידיעתנו,למיטב
הפוסט·מוזרנית.התופעהנגדמושבע
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בנגבבן-גוריוןאוניברסיטת
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