
 

The Death of Postmodernism and Beyond 

 وما بعدهاما بعد الحداثة  وفاة

لسلطة ا محلهاحل وتم دفنها. و قد ماتتان ما بعد الحداثة  Alan Kirby كيربي آالنيقول 

 تحت ضغط التقنيات الحديثة والقوي المجتمعية المعاصرة.تشكلت التي والمعرفة 

نجلييية بجامعة بريطانية. اإللغة التم تحميله من موقع أنترنت لقسم  يمامي وصف نموذجيوجد أ

روبايت ما بعد  وقائمة قراءات أسبوعية للمساق االختياري هامةتفاصيل يشتمل على والذي 

المساق  ليس النالجامعة  اسم، ومع الحفاظ علي عدم ذكر Postmodern Fictionsالحداثة 

سيتم تدريسها افتراضيا في كل التي  اتمساقمن المساقات أو أجياء  يعرض ألنه ولكنمخجل 

أن ما بعد الحداثة الزالت علي يبدو  إنجلييية على األرض في السنة األكاديمية القادمة.قسم لغة 

وما بعد العناوين العامة لما بعد الحداثة ): حيث تفيد بأنها ستقدم تراجعتويدهر تقيد الحياة، 

عاصر، قد يقترح أن ما بعد الحداثة مهذا  .(بدراسة عالقتها مع كتابة الخيال المعاصرالمعاصرة 

 ومدفونة. متوفيةتظهر أنها في الحقيقة لكن المقارنة 

في آداب ما  هعادة ما يعبر عن، وهذا معني والمعرفةمراوغة العلى فلسفة ما بعد الحداثة تؤكد 

جدل حول كون ما بعد الحداثة  حدثلقد ووسخرية الوعي الذاتي.  كاهتمام بالتمثيلبعد الحداثة 

قد اعتقدنا دوا بشكل رئيسي اننا ولبعض الوقت أكبعض االشخاص . يوجد بالفعلفلسفياً متوفية 

ان بالواقعية الحرجة. سنعتقد بأفكار ما بعد الحداثة، ولكن ليس بعد اآلن، ومن اآلن فصاعداً 

ممارسات وافتراضات الفالسفة الواألكاديميات، حول يتمحور في هذا التحليل الضعف الكامن 

 األكاديميينقد يقرر أخيراً و د ال يفعلوا أو قد يكونوا علي وشك ذلكوققواعدهم الذين قد يغيروا 

 arch)قوس ما بعد الحداثة  Foucault وفوكذلك ببساطة، فإنهم يفضلوا أن يبقوا مع نظريات 

postmodernist ) عيداً عن حالة مفروضة باإلكراهولكن بأي شيء اخر، يذهبوا إلى علي أن. 

 نتاجنا الثقافي الحالي.إلبمجرد النظر خارج األكاديمية متوفية من الممكن القول أن ما بعد الحداثة 
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خيال ما أي  ’Postmodern Fictions‘ مساق معظم الطلبة الجامعيين والذين سيقومون بدراسة

وجميع النصوص األساسية لهذه و بعد ذلك، أ 1958بعد الحداثة هذا العام ولدوا في العام 

هذه تم نشر كل البعد عن كونها معاصرة،  بعيدا .هؤالء الطلبة فترة حياةالوحدات تم كتابتها قبل 

 French Lieutenant’sقبل والدة الطلبة: امرأة المالزم الفرنسي " ،النصوص في عالم اخر

Woman ""ليالي في السيرك Nights at the Circusليالي مسافر الشتاء  إحدى "، ماذا لو في

" If on a Winter’s Night a Traveler  كهربائية؟بنعجة  االجهية االلية"، هل تحلم " Do 

Androids Dream of Electric Sheep? "و Blade Runnerوالضجيج األبيض " 

White Noise مثل مكتبة بابل بعض النصوص حتي أن . األبوين": هذه ثقافة" The 

Library of Babel  " هذه التورية ببعض ما بعد الحداثة  تاستبدلكتبت قبل والدة األبوين. قد

 Flaubert’s Parrot "، ببغاء فلوبير " stalwarts – Beloved مثل الشجعان المحبوبون "

"، النار The Crying of Lot 49 " 99"، بكاء التجمع رقم  Waterland "،  ارض الماء "

"،  Lanark "، الناراك "Slaughterhouse 5 " 8"، المسلخ رقم  Pale Fire الشاحبة "

وينطبق نفس  B.S. Johnson"، وأي من كتابات جونسون Neuromancer نيورومانسر "

 Smiths علي العديد من الكتابات. فالجميع يدور حول المعصرة مثل كتابات سميث  الشيء

كما يوجد . بيتاماكسالوكما يحدث في تسجيالت فيديو  "،as hip as shoulder pads"بالمثل و

 لم تحلم حتي بإمكانية والتي في غالبيتها الروك والتلفاز،موسيقي حديثة مصحوبة بنصوص 

في كل اإلنترنت، والبريد اإللكتروني، ول الهواتف المحمولة، ثاالتصاالت متقنية ووسائط  وجود

يدرسها الطلبة  . جميع هذه المنتجات الثقافيةمنيل حاسوب قوي قادر علي وضع رجل علي القمر

 الجامعيون بالتأكيد.

الشديد في قراءات وحدات الخيال االبتدائية في ما بعد الحداثة البريطانية، وحسب  التأخرسبب 

الثقافة: المكتبات الثقافية بإلقاء نظرة علي اماكن قم تجديد شبابها.  ةعادإ عدمحيثيات نسبية، هو 

واشتري روايات نشرت في السنوات الخمس األخيرة، قم بمشاهدة أفالم القرن الواحد والعشرون، 

لمحة من ما بصعوبة أسبوع ستلتقط لمدة استمع إلي أحدث الموسيقي وفوق كل هذا شاهد التلفاز 

ت واستمع تجلسفي مايو( ومؤتمر ادبي )كما فعلت بعد الحداثة. بالمثل، يمكن للشخص حضور 

  Baudrillard بودريار  Derridaلدريدا من أوراق العمل التي ال تذكر أي نظريةمجموعة إلي 

بين اهتمام لمعظم النظريات وعدم وجود واالهمية  الرتابةيسود جو من حيث . Foucault ووفوك

مواد الثقافية والتي يقرأها للما بعد الحداثة. فالناس المنتجين  انتهاءعلي وهذا شاهد ، األكاديميين

وتخلت عن ما بعد  استسلمتببساطة  هي األكاديميين والغير أكاديميين، يشاهدوها ويستمعوا لها،
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وبالمباالة مثل  االنتشارظهر نصوص اكثر من تخيلية أو متمتعة بذاتها، واسعة تالحداثة. احياناً 

حالياً ولكن  Lunar Parkفي كتابته منتيه القمر  Bret Easton Ellisبرت غستون اليس 

نسيت منذ زمن قد  في زمن خمسينيات وستينيات القرن الماضي تكتبالتي احدث الروايات 

. المكان الوحيد الذي توجد فيه ما بعد الحداثة هو افالم الرسوم المتحركة لألطفال مثل بعيد،

، ولإلغراء يقوم االباء بالجلوس والمشاهدة مع The Incrediblesوالخارقون  Shrekشريك 

 .رهم. هذا هو المستوي الذي غرقت فيه ما بعد الحداثةاصغ

 

 ؟ما هي بعد ما بعد الحداثة

قد تم ل .هذا التحول من كونه مجرد تغيير بسيط في النمط الثقافيان هناك ما هو اكثر من  اعتقدأنا 

قد حدث والوقت، والسلطة والمعرفة واألنانية والواقعية تخيل من خاللها ال ي تمتالالشروط تغيير 

ما بين معظم المحاضرين وطلبتهم مماثل لما فجوة كبيرة يوجد فجأة وإلي األبد. حالياً هذا التغيير 

ما إلى . فالتغير من الحداثة االسبابنفس لولكن ليس  ،يات من القرن الماضيظهر اواخر الستين

حدث كل ذلك انما واستقباله، لم ينبع من إعادة صياغة معمقة لشروط اإلنتاج الثقافي  بعد الحداثة

 الذين كتبوا أوليسساالشخاص هؤالء هم نفس كان ، فهل بشكل مبالغ فيه من الناحية البالغية

Ulysses المنارة  وإلىTo the Lighthouse  النار الشاحبة  بدال من ذلك هم من كتبواهل

Pale Fire  والغرفة الداميةThe Bloody Chamber.  نهاية التسعينيات في لكن في وقت ما

والنص المؤلف هيكلة طبيعة بقوة وإلى االبد تقنيات حديثة اعادت  تاو بداية األلفين، ظهر

 تشكيل العالقة فيما بينهم. والقارئ. كما أعادت

اهمية رفيعة المستوى، حتي  المؤلف أعطت ،مثل الحداثة والرومانسية من قبلهاما بعد الحداثة، 

تعظم شأن المستقبل او المتلقي ولكن الثقافة السائدة اليوم . أو نفسها نفسه بإلغاءالمؤلف  يهتمعندما 

نوع كلي أو جيئي للنص. قد يري المتفائلين هذا علي انه بشكل مؤلف لدرجة يصبح فيها للنص 

للمنتجات التفاهة والفراغ الثقافية بانها تضخم في المتشائمون يراها ، ومن ديموقراطية الثقافة

 )علي األقل حتي اللحظة(.

من الثقافة المعاصرة نتجت ما بعد الحداثة  يمكن فهم وتصور. اوضح بمييد من التفاصيلدعوني 

شكلت حقيقة عن الاسئلة  هذه الثقافة ، وداخلارادةبال جلس االشخاص  هامسرحي قبلكمشهد 

، اليائفة اثةما بعد الحداسميها التي التي حلت محلها والتلفاز والسينما.  لهذا اكدت شاشة المشكلة.
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جميع على  ةما بعد الحداثة اليائفتشمل الثقافي. االساسي للمنتج شرط الاألفراد  تصرفتجعل 

التي محتواها  جميع النصوص على األقل، أجياء منهاعلى امج الراديو والتلفييون او بر

 ه الشروط )علي الرغم أن هذ ها بواسطة المشاهد أو المستمعأو إخراجها تم اختراع وديناميكيتها

 عليبالهاتف للمتصلين أيا كان تصويت اليمن: عليها عفا  المستقبل قدمع سلبيتها وتركييها علي 

هم ليسوا  6-0-6مشجعين كرة القدم المتصلين على أو  Big Brotherبرنامج األخ األكبر 

 ( مشاهدون او مستمعون

منتجات ثقافة الحداثة اليائفة ال تستطيع وال يمكن ان توجد لوال تدخل فان حسب التعريف، 

تم قراءتها او لم سواء ستوجد الكثير من التوقعات العظيمة بشكل ملموس . افيهاالفراد فيييائيا 

 انشأت مادتها النصية وتممت ،ونشرها الناشر للعالمكتابته  Dickensديكني بمجرد ان انهى . يتم

مادتها االنتاجية اقرت  .سوف تبقى لحد كبير مجال للمنافسةوكيفية تفسير الناس لها حتي معانيها 

ضمن مجال فقط المحرر والناشر إلي اخره وبقي المعني بناء على الميودين بدء من ومقوماتها 

يوجد  لناألخ األكبر نص ثقافة الحداثة المييفة بشكل مثالي، فاستخدم في المقابل في القارئ. 

إذا لم يتصل به احد وقام بالتصويت إلخراج أحد المتسابقين. إلي هذا الحد فعلي البرنامج بشكل 

امج فالمشاهدين المتصلين يكتبوا نص البرنامج بأنفسهم. يشكل التصويت جيء مهم من نص البرن

فإذا لم يستطيع المشاهدين كتابة مقاطع في األخ األكبر، ستشبه وبشكل خارق للطبيعة فيلم صنعه 

مستعرضون ويتحدث بال هدف في لشباب متعصب إنه نص : Andy Warholأندي وارهول 

انه تصرف المشاهد من األخ األكبر وما هو،  صنع، ما الذي يدفعنا لنتسأل. هذا لساعاتغرف 

 خالل االتصال الهاتفي.

صرة، والتي تيداد محتوياتها باضطراد علي ابرامج األخبار المععلى الحداثة اليائفة ايضاً تشمل 

لتعليق علي عنصر إخباري. المصطلح ا بهدف البريد اإللكتروني والرسائل النصية والمرسلة

، وذلك لعدم وجود تبادل: وبدالً من ذلك يقوم مناسب هنا" غير interactivityتفاعلي "

دور الالمشاهدون أو المستمعون بإدخال أو كتابه أجياء من البرنامج ثم يغادرون عائدون إلي 

العاب الحاسوب، والتي بالمثل تضع الفرد في مسابقة على الحداثة اليائفة أيضاً تشتمل سلبي. ال

من ضمن حدود معروفة مسبقاً. والمحتويات الخاصة بكل مشهد  حيث يخترع محتويات الثقافة

 .محددتختلف طبقاً لالعب ما لفرد  اللعبة

في الفرد ينقر  يدورها الرئيسيكمن  ظاهرة ثقافة الحداثة اليائفة بامتياز على اإلنترنت.تسيطر 

علي الماوس للتنقل بين الصفحات بطريقة ال يمكن نسخها، مخترعاً  مسار خالل المنتجات 
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ولن توجد الحقاً. إن هذا لهو تشابك أكثر قوة مع العملية  في السابقالثقافية التي لم توجد ابداً 

عدم المقدرة علي إنكار االعتبار الثقافية أكثر من أي شيء يستطيع أن يقدم األدب، مع األخذ بعين 

. ال يتم تشغيله ومشاركته في المنتج الثقافياإلحساس أو الوهم المكتسب للفرد بتحكمه وإدارته و

 فالغالبية. مهمن أو يهتم ب هاتحرير صفحات اإلنترنت بشكل يستطيع أي شخص معرفة كاتب

، أو يسمح الرحالت مثل خرائط الشوارع أو مخطط مساراتمن تشغيلها الفرد يتمكن تتطلب أن 

موسوعة الويكيبيديا أو عبر التغذية الراجعة علي سبيل المثال مواقع باإلضافة اليها مثل للمستخدم 

أنك تستطيع وبسهولة حيث . في جميع الحاالت، هذا أمر جوهري في اإلنترنت يةوسائط اإلعالمال

 تشكيل صفحات بنفسك )مثل المدونات(.

حوذ علي الحداثة اليائفة، فالحقبة الجديدة أيضاً كانت تجدد إذا كانت اإلنترنت تعرف وتست

السينما في عصر الحداثة اليائفة تبدو أكثر فأكثر كلعبة حاسوب.  .ورهاالنماذج القديمة بين سط

صورها والتي اتت في السابق من العالم الحقيقي والضوء واألصوات جميعها تم تحريرها 

يتم صناعتها جميعاً حالياً  ،فكار أو عواطف المشاهدينبواسطة مدراء مبتكرون بهدف توجيه أ

بواسطة الحاسوب. وتبدوا علي ذلك الشكل. حيث كان يفترض بالتأثيرات الخاصة جعل المستحيل 

عن غير قصد يجعل الممكن يبدوا صناعياً،  CGIتداخل رسومات الحاسوب . بتكرار واقعايبدوا 

. معارك تشمل Gladiatorأو المصارع  Lord of the Ringsكما هي الحالة في ملك الخواتم 

االف األفراد حدثت بالفعل تجعلها سينما الحداثة اليائفة تبدوا كأنها حدثت فقط في الفضاء 

. ولم تقم أي سينما بإعطاء أرضيات ثقافية ولو مجرد للحاسوب كمولد Cyberspaceاإللكتروني 

 لعالقتها مع المشاهدين.لصورها، ولكن أعطته أللعاب الحاسوب كنموذج 

صطلح لم يتم معصر الحديث اليائف تفضل ليس فقط تلفاز الواقع )لالتلفاز في اقنوات بالمثل، 

حيث يتصل المشاهد ليخمن  ةئلة السريعسالتعرض له بعد(، لكن ايضاً قنوات التسوق، واأل

سيفاكس  مثل ست. كما تفضل ايضاً ظواهر خدمات التلتكبجائية ماليةالفوز باإلجابة امالً 

Ceefax  وTeletext ،إيجاد طرق فانه من االفضل . ولكن بدالً من التحسر علي الحالة الجديدة

. من المهم أكثر هنا الحاليلإلنجاز الثقافي بدالً من الفراغ  قناةجديدة لجعل هذه الشروط الجديدة 

الشروط التي يرتبط بها ، (يتالشي تدريجياتفحص حيثيات تغييرات الشكل )األخ األكبر يمكن أن 

غير بشكل غير قابل للجدل. المهمة تاألفراد بشاشات تلفازهم وبالتالي ما يعرضه المذيعين ت

كما هي لكل اآلداب أصبحت مهمة هامشية: ما هو مركيي اآلن هو المشغول المذهلة للتلفاز، 

يشعر في كل هذا،  واألعمال األجنبية ألفراد الذين اصطلح علي تسميتهم سابقاً بالمستقبلين.

إلي الحالة التي يضع فيها مفهوم فهو اما ان ينيل تقليدي ال والمؤلف، المشاهد بقوته واهميته



 

www.trgma.com 
 6 

، صلة بالموضوع وغير معروفبال المعامالت داخل ما يديره األخرون أو ببساطة يصبح 

بالتدخل ، إذا لم المشاهد انها صنعت بواسطةسرعة اليوال وعدم االستقرار. بتتميي  وصوالنص

بالمرور  Middlemarchبقراءة وسط المريخ انك لن ترغب  –في المحتوى فيكون في تسلسلها 

 .بهذه الطريقة Ceefaxولكنك قد تقرأ ، 801ثم  901إلي  616إلي  115من صفحة 

مثل  برامج التلفاز الواقعيةبشكل مخالف ل. من اليمن لفترة قصيرةنص الحداثة اليائف يدوم 

ال يمكن إعادتها بشكلها األصلي، وذلك ألن مداخالت التي  Fawlty Towersابراج فاولتي 

صبح أقل تفاعلية ي، وبدون إمكانية اتصال المشاهدين مرة اخرى الهاتف ال يمكن إعادة إنتاجها

السبب في وضع  يرجعو. ساعات بضعةبعد  يموت Ceefaxسيفاكس  نصبكثير من سابقتها. 

الباحثين لتاريخ استخدامهم لصفحة إنترنت كمرجع بسبب كون الصفحة تختفي أو يعاد صياغتها 

الرسائل النصية والبريد اإللكتروني يصعب جداً االحتفاظ بهم على شكلهم  بشكل سريع جداً.

ن يدمر شكله رسالة ولكالاألصلي، طباعة البريد اإللكتروني ال يحوله إلي شيء أكثر ثباتاً مثل 

العاب الحاسوب علي رفوف المتاجر حياة واإللكتروني األساسي. مداخالت الهاتف علي الراديو، 

مبنية على هذا النوع من األشياء ال يمكنها الثقافة ال. بعد فترة وجيية تصبح منتهيةوقصيرة 

المعلومات  بإحساس ميراث الثقافة السابقة التي وفرت بالتأكيد ليست محملة –امتالك ذاكرة 

ثقافية في اللحظة التصرفات ال: هذه الحداثة اليائفة فاقدة للذاكرةأي ان  ،للحداثة وما بعد الحداثة

 الحالية ال تتمتع بحس الماضي أو المستقبل. 

محتويات افالم . إلى ذلك من قبلالمنتج الثقافي للحداثة اليائفة تافه بشكل استثنائي، كما لمحت 

تظهر النص في الحداثة اليائفة تبدوا وكأنها تنفرد بالمشاهد التي تبدأ الحياة وتنهيها. هذه البدائية 

مع تعقيد التأثيرات التقنية للسينما المعاصرة. الكثير من الرسائل النصية والبريد واضح تباين 

ناس من مستويات متعلمة في رسائلهم. العليه ما إعتاد بالمقارنة على ا ماإللكتروني يتم التسلح به

سنصبح اللحظة هي هجر للثقافة. علي األقل ربما هذه ة الحداثة اليائفة علي األقل حتي قحقيان 

عندها تعبيرات جميلة وذات معنى )كمعتادين علي المصطلحات الجديدة والتي نستطيع تبنيها 

، حالياً نحن نواجه بعاصفة من (االسم التحقيري الذي اطلقته حداثة زائفة لن يكون مالءم

النشاطات البشرية المنتجة تقريباً ال شيء من القيم الثقافية الدائمة لفترات طويلة والقابلة 

ينظر إليه مرة اخري ويقدره بعد خمسون أو مائتي ان لالستنساخ ال شيء يستطيع الكيان البشري 

 عام. 
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ما بعد الحداثة. موسيقى الرقص واإلباحية سنوات يمكن تتبع جذور الحداثة اليائفة رجوعاً إلي 

تميل إلي اليوال السريع إلي ات أواخر السبعينات والثمانينيات جفعلي سبيل المثال منت ،الصناعية

الرقص وأكثر من ذلك مثل البوب وحتي مستوي التأليف ) الفراغ علي مستوي الداللة والمعني

لهم: موسيقي الرقص للرقص عليها بطريقة تولد . وهي أيضاً في مقدمة نشاط استقبا(والروك

وهم حداثة زائفة للمشاركين. في موسيقي حداثة زائفة تستبدل األلبومات المسيطر عليها انه  .وهم

من قبل الفنان مثل النص المتالف بالتحميل والخلط والمقاربة لمسارات موسيقية منفردة علي ال 

مسبقاً من قبل معجبي صناعة  تعدأالمستمع، بالتأكيد من قبل  اختيارها، والتي يتم iPodايبود 

مستخدمين إعادة تدوير كاسيتات الجيل السابق. ولكن حدثت إزاحة فما كان هامشي  الموسيقي

تقديم فكرة األلبوم علي أنها عمل فني ف، اكثر انتشاراللمعجبين في األوقات الماضية أصبح 

 اليمن.ني المتكاملة عفا عنه اجسم من المعومتجانس 

الحداثة اليائفة ليس اكثر من تغيير محفي تقنياً في مركي الثقافة لشيء وجد  تعتبر إلي درجة معينة

كما في ما بعد الحداثة(. استخدم التلفاز يكن مبهرا دائماً )بالمثل الخيال البعيد وجد دائماً ولكن لم 

ولكن كخيار وليس  ،اخريوفنون تمثيلية  المثل كما فعل من قبله المسرحمشاركة الجمهور، ب

داخلها. لقد وجد في المشاركة مبنية فبرامج التلفاز في عصر الحداثة اليائفة، ب كما كضرورة

مل أي منهم تش. ولكن لم تالدينيوألوقات طويلة نماذج ثقافية نشطة جداً مثل الكرنفاالت والتمثيل 

من ناحية أخري في هامش الثقافة والتي وقرت مثل هذه  كتابات أو مواد نصية، وهكذاعلى 

للمنتج المواقف المحورية لنموذج وخصوصية الالنصوص وبالمثل نصوص الحداثة اليائفة، مع 

المسيطر، على الرغم من الثقافة في هوامشها ال زالت تعرف انواع أخري. وال يمكن الثقافي 

اثة اليائفة. القراءة والكتابة واالستماع والمشاهدة وصم هذه األنواع بأنها سلبية ضد نشاطات الحد

الحديث اليائف، وال يوجد  دائماً كان لها نوع من النشاط، ولكن ال يوجد جسم موجود ألفعال

أنها تشكل  .ل السيطرة التي غيرت توازن القوىضرورة ألفعالها بالنسبة إلي تأليف النص، بمث

الحداثة اليائفة لها  اتالواحد والعشريين. أكثر من ذلك نشاط القرن يالثقافة االجتماعية والثقافية ف

 نوعيتها الخاصة: فهي إلكترونية ونصية ولكن سريعة اليوال.

 

 بالنقر التغييرات

تصل الشخص يقبل. في الحداثة اليائفة من ستمع كما يشاهد ويالشخص و يقرأفي ما بعد الحداثة 

تقريباً  ال،جيفجوة بين األ يوجدهنا حمل. يتحرك ويختار ويتصفح ويضغط وينقر ويبالهاتف و
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معبر ويمكن أن يروا أندادهم بشكل مبتكر  ذلك دع. من ولدوا ب1950تفصل الناس ما قبل وما بعد 

أصواتهم فريدة ارتفعت وسمعت: ما بعد الحداثة وكل شيء  .وديناميكي ومعتمد علي ذاتهومعيز 

 .داخله بدون القدرة علي التدخل ويحبسهم يضللهممتكاسل  حوار ،بعيدةوقبلها تبدو بالمقابل باهتة 

يمكن ان يروا ليس الناس ولكن نصوص معاصرة تتعاقب بعنفها،  1950هؤالء الذين ولودو قبل 

، بدون معنى وبدون عقل )أنظر على استهالكيةومتشابهة، وتافهة، واقعية وغير وإباحية، و

(. Ceefaxالهراء الموجود علي بعض صفحات الويكيبيديا، أو القصور في المعني علي سيفاكس 

التمرد واإلبداع، وبالنسبة لهم ما قبل الحداثة اليائفة سيبدو وبشكل متيايد كالعصر الذهبي للذكاء، 

توتر بين يتضمن أيضاً ال ’pseudo-modernism‘يائفة الحداثة ال اسمفان والمصداقية. وعليه 

والتي اللحظة الثقافية  المحتوي المنقولة بواسطتها ىنعفاهة جهل متتطور الوسائل التقنية، و

 ".I'm on the bus الحافلةبحماقة مستخدمي الهواتف المحمولة "أنا في لخصت 

تعرف الحداثة اليائفة ، هنا " نتساءلrealityما بعد الحداثة اسم "واقعية  علي طلقأفي حين 

أي شيء تقوم بان الحداثة اليائفة تقترح مع نصها. عليه  ةتفاعلمة علي أنها شخصي ضمنية الواقع

في شكل غير معقد: الوثائقيات المتملقة  ليبدوهر نص الحداثة اليائفة دوقد يي به هو الواقعية،

أنهم معترف بهم عند عرضها، تعطي شعور علي بكاميراتها المحمولة باليد )والتي يعرف األفراد 

وفيلم مشروع ساحرة  The Officeغير حقيقي للمشاهد بأنه شارك في البرنامج(، فيلم المكتب 

وتلفاز  interactive pornographyواإلباحية التفاعلية   The Blair Witch Projectبلير 

 Morganجان سوبرلوك أو مور Michael Mooreسينما المقالة مثل مايكل مور الواقع، 

Superlock. 

المسيطر قد تغير. بينما  الفكرعمل من الواضح أن إطار فانه بالتيامن مع النظرة الجديدة للواقع، 

منتجات ثقافة ما بعد الحداثة استسلمت لنفس الوضع التاريخي للحداثة والرومانسية، تياراتها 

ما بعد االستعمار إلي أخره( وجدت نفسها معيولة في البيئة الفلسفية والفكرية )الحركة النسائية، 

غارقة جداً بافتراضات وممارسات تكون في بريطانيا وحدها االكاديمية، والتي الجديدة. 

من قبل األكاديميين ليقولوها لطالبهم فهم اقتصاديات السوق والتي هي غير قابلة للتصديق 

وجهة نظر العالم وأصواته يمكن و حيث تتعدد المذاهب الفكرية، يسكنون في عالم ما بعد الحداثة

عندما  التعدديةال يمكنهم ارشاد يتعقبها اقتصاد السوق، األكاديميين أن تسمع. كل خطواتهم 

لم يتوسع، في وضاق العلم فكرياً، لقد ممارسات المستهلكين. تسيطر على حياتهم تعصب 

انهيار الروايات الكبرى، الحداثة اليائفة  Lyotardارد السنوات العشر األخيرة. حيث رأى ليوت

السوق العالمي رفع مستوي الفرد ووفر طاقة احتكار منظمي النشاطات  اقتصادترى أن فكر 
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رافضاً  هذه الحقيقةوكل اكاديمي يجب ان يتعرف علي الكل يبني، والكل مفسر، و االجتماعية،

 .مسألة حركة حول العالم تقدم او تباع استهالكية ومنضبطة وهيزيف الحداثة بالطبع 

الحالة اال التاريخ واالزدواجية، و، المعرفة واللعبوحيث فضلت ما بعد الحداثة المفارقة،  ،ثانياً 

، إبن Blair، بلير Bushالتخيل والريبة: بوش والفكرية النموذجية لما بعد الحداثة هي الجهل، 

في واألكثر تعدداً ولكن أقل قوة وتشابههم في جانب واحد،  LePen، لي بن Bin Ladenالدن 

إلي عالم عمه المواجهة بين شريحة المتيمتون دينياً الحداثة اليائفة تنتمي . األخرىالجوانب 

وشريحة  ،بالتطرف الديني إلسرائيل ةفواكثر علمانية ولكن معرمجموعة  هيو للواليات المتحدة

 ، ولكن1001سبتمبر  11حول الكوكب: الحداثة اليائفة لم تولد في  فرعية من المسلمين موزعين

سعي تقنية فاتنة بشكل خيالي تاهداب الحداثة اليائفة تمتلك  قبرت في ركامها. في هذا السياق

كما هو الحال بتحميل أفالم قطع الرأس على اإلنترنت، أو لتحقيق همجية القرون الوسطى 

مصير كل شخص اخر هو  ،أكثر من هذا لتعذيب في السجون.الهاتف الجوال لتصوير ا استخدام

ناة من القلق خوفاً من الوقوع وسط إطالق النار. لكن هذا قلق قاتل يمتد بعيداً خارج السياسية االمع

الطبيعية، ليصل إلي حيثيات الحياة المعاصرة، من الخوف العام من االنهيار االجتماعي وفقدان 

حيال الحمية والصحة، من معاناة دمار التغير المناخي، إلى تأثير  الهوية، إلي الشعور بالقلق

كيف وسخافة وقلة الحيلة الشخصية، والتي تسفر عن برامج تلفييون حول كيفية تنظيف المنيل، 

الحداثة اليائفة : ةمعاصرالهذا الجهل المستخدم للتقنية  تربي أطفالك أو تبقي قابل للذوبان.

أكل الخضار للبقاء  دائماً أن الجانب االخر للكوكب، ولكن بحاجة لإلخبار معدائم تتواصل بشكل 

. هو أو هي يمكن ان يوجه مسار برامج بصحة جيدة، حقيقة مبرهنة لنفسها منذ العصر البرونيي

لعديد من األسباب، هؤالء هم ل .شيئاً لألكلاحضار التلفاز الوطني، ولكن ال يستطيع أو تستطيع 

بأنهم  Lyotardالناس الغير قادرين "علي تصديق الروايات العظمى" والذين جادل لويتارد 

 أصناف الحديثين.

عالم الحداثة اليائف هذا، مخيف جداً ويبدوا أنه ليس من الممكن السيطرة عليه، وبال مناص 

ي هي خصائص ثقافة عالم الحداثة اليائفة. يغذي رغبة العودة إلي اللعب الطفولي باأللعاب والت

الوعي المفرط للسخرية فهي نشوة بهنا تكمن حالة العاطفة النموذجية، والتي تحيط بشكل جذري 

 في مكان االضطراب العصبي للحداثة وأنانية ما بعد الحداثة،  نشاطاتك. من قبل ابتلعتقد كونك 

بدون وزن. انت تنقر،  من التوحد الصامت ال مكانالحداثة اليائفة تأخذ العالم بعيداً، بصناعة 

ال يوجد أي شخص اخر، ال  ،تقرر. انت النصو، "تشارك"أنت فانت تلمس تضغط المفاتيح، و
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لقد ال يوجد مكان وزمان اخر. انت حر: انت النص: وال يوجد أي شخص اخر، ويوجد محرر، 
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