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Rhoda Ann Kanaaneh Birthing t
of Palestinian Women in Israel
)(With a Foreword by Hanan Ashrawi
Berkeley: University of California Press. 2002. 283 pages.
*דמלמ םהש

רפכה תדילי תיגולופורתנא ,הנאנאק 'א הדור הדימעמ  Birthing the Nationהרפסב

םינפואה תנבהל תיזכרמה המזירפב ) (reproductionהייברה םוחת תא ,לילגבש הבאר'ע
.תוהז םיניימדמו םינבמ לילגב םיניטסלפו תויניטסלפ םהבש םינושה
קינעהל החילצמ תרבחמה ,הלהינש םיפיקמ תונויארב הרישע היפרגונתא תועצמאב

ןונכתו תוינימ ,הייבר תוטלחה לע בל יוליגבו ןוצרב םירבדמ רשא ,םמצע םירקחנל לוק
תויגטרטסא וכפהנ ובש ןפואה תא תיביטקייבוס המינבו ןושאר ףוגב תחתנמ הנאנק .החפשמ

תילארשיה )תויטננימוד( תונטלושל תודגנתה ילכל םיניטסלפו תויניטסלפ לש הייברה
לארשי תנידמ :םהייח לש םינוש םירשקהב םוקמו המוא ,תוינרדומ לש םיבכרומ םינמסמלו
היצזילקידמ לש םירבוג םיכילהת ,תילבולגה הלכלכה ,הלש הלפמה ןיסולכואה תוינידמ לע

אצומה תדוקנ .תוישנו תוירבג ,תוינימ לש תונתשמ תורדגה וא ,ףוגה לש היצקיפידומוקו
רשפא יאש ןפואב הרושק ,יתרבחה הנבומבו יגולויבה הנבומב ,הייברהש איה רפסה לש
םייתרבחה םייחה רקחל הבושח הסינכ תדוקנ הווהמו ' 1),ע( תוברת לש הרוצייל וריתהל
תירקיע השדעכ הייברב הריחבה ,תאזה תיללכה תיטרואתה הקמנהה לע ףסונ ךא ' 251).1ע(

תיפיצפסו הבושח תיטילופ תועמשמ תלעב איה תיניטסלפה תוהזה לש התיינבה תנבהל
םידוהיה היחרזא בור ידי־לעו הנידמה ידי־לע םיספתנ םיניטסלפה ובש ,ילארשיה רשקהב
.יפרגומד םויאכ ,רמולכ ,םחרה ךרד

הקוסיעב ףיקמו קתרמ ןויד עיצמ )(Babies and Boundariesןושארה קרפה ,ןכאו
םיניטסלפה היחרזא דגנ תדסוממה הילפאה תא ראתמו ,היפרגומדה תלאשב תונויצה לש
,החוורו הריגה יקוח< .ידוהיה בורהו ידוהיה יפואה לע הרימשה ןורקע םשב ,הנידמה לש

םיאשונה תצקמ םה ",לילגה דוהיי" ןוגכ תויפרגומד תוינכות וא ,םיבאשמו תומדא תאצקה

תוינידמל םדצמ םידגנתמ )לילגב קר אלו( תויניטסלפהו םיניטסלפה ).קרפה קסוע םהבש
לש הכופה הארמ תנומת תווהמה ,תוירקיע הייבר תויגטרטסא יתש תועצמאב תילארשיה
םידוהיה תא תיפרגומד סיבהל ידכ ,תולודג תוחפשמב םידדצמ םקלח :ילארשיה הייברה חיש

ויהי הלאש ידכ ,רתוי תונטק תוחפשמב דדצמ רחא קלח ):ידוהיה בורה ששוח ךכמ קוידבו(

)"תומכ" םוקמב("תוכיא" תועצמאב תידוהיה תונטלושה תא רגתאל ולכויו רתוי תוינרדומ

רתונ וניא תילארשיה ןוירפה תקיטילופב הז בושחו דקוממ ןויד ' 18-17, 62-60).ע<
הנושארה תרגסמה .רתוי תובחר תויטרואת תולגסמ יתשב ןגועמ אלא ,םיימוקמה תולובגב

תוימואלה לש התחימצ ןיבל >הקיטסיטטסהו< היפרגומדה תחימצ ןיב םירשקב תדקמתמ
היפלש הסיפת הגיצמ הנאנאק ,םירחאו יארודאפא ןו'גרא ,וקופ לשימ תובקעב .תינרדומה

* ליי תטיסרבינוא

פארו גרובצניג תורקוחה לע תוססבתמ הלא תונעט Ginsburg, Faye S>c Rapp, Rayna (1991).:1.

.The politics of reproduction. Annual Review of Anthropology, 20
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ניא תינרדומ חוכ תייגולונכט הווהמ ןיסולכוא תוינידמ

ועמשמ תוירדגמו תוידמעמ ,תויעזג תוכלשה תלעב איהו

םג רורחשו הטילש ילכל תוכפהנ חוכ־ויב לש תויגולונכט

דגנתהה תויגטרטסאב ןה ,רדגמבו תוימואלב הייברה תכרכנ

אתה תרגסמה לש הבלב ' 63). 2ע< תילארשיה ןיסולכואה

ל תיתרוקיב־תיטסינימפ )הביטקפסרפ( תפוקשת תדמוע

מולכ( הסיסבב חנומה "ילבולגה" הייברה חיש תועצמאב

ל תרציימ ),החפשמה לדוגב ינועו תוחתפתה־תת הלות

דומ" הייבר לש םיפיטוארטס םג אלא ",ישילש םלוע"ל

ז תיתרוקיב תיטרואת תרגסמ ").תטלשנ יתלב" ,רמולכ(
טנאירווה לע עיבצהל תרשפאמ איהש םושמ ,תילארשיה

ונ( לארשיב ןוירפה לש תוינידמהו חישה תא ןייפאמה

ה ידדמ וכפהנ ובש ןפואה לעו ),ימואל־יטסילטנורפה

סלפה הייסולכואה לש גוית ילכל ,תינויצה הקיטילופה
לש םיפיטוארטס ".ןיסולכוא תייעב"ו "ישילש םלוע" לש

ינ ןאכו( םיניטסלפה לש חתפמ ינמסמ קר םיווהמ םניא

אלא ),םידרחו םיחרזמ  -ונייה ",תוינרדומ־אל"כ תוספתנה

הו רידמה יפואל היצמיטיגל םיקינעמו ,וז הייסולכוא לש

לאשל עגונה לכב תילארשיה תוינידמה

הייברה תויגטרטסא חותינל שדקומ רפסה לש ורקיע ךא

לה םישנל הבשקה תועצמאב .ותמורת תרכינ םג ןאכו

ויתרוסמ" ",תוליבס" םיסחיימה ,םיחוור םיפיטוארטס

הבש םיבורמה םירשקהה לע דומעל החילצמו ",ישילשה

תרגסמה לש התובישחו התויזכרמ תורמלש הארמ הנאנאק

ידלי איבהל םא הטלחהה .הייבר תוטלחהב דבלב דחא

מ ,תופיאשו תושגר ,םיבושיח ,תונומא לש בכרומ ךרעמב

הב םג תלבקתמו ' 68),ע< הלולגה לש החכשל דעו םידלי

ה לש תורבוגש היצקיפידומוקו היצזילקידמו ,תילבולג

דה תא רובשל חילצמ רפסה ,םיפסונה הירשקהב הייברה

ה הנעטה .הרישע תויוהז תקיטילופ ףושחלו תיניטסלפה

ימינפ םילדבה לש םיבכרומ םינמסמ םה הייבר ילדבהש

שמשמ םהו ),ישילש קרפ(םיידמעמ וא םייפרגואג ,םייתד

מ תורדגה וא ),ינש קרפ(ינרדומו ידמעמ ,ינכרצ בצימל

מחו יעיבר םיקרפ( תוירבגו

 (Fertile Differences^ Luxurישילשהו ינשה םיקרפה

שמה ןונכתב יזכרמ םרוג אוה ינרדומה החפשמה םגדש
.םיקשחנ תינרדומ תוהזו ידמעמ־ינכרצ בצימ לש ןמסמכ

קשמ תיניטסלפה הבוגתהש הנעטה ,תרבחמה השיגדמש יפכ ,ךא 2.

טסלפהש התועמשמ ןיא ,םירפסמבו הייברב ,היפרגומדב תילארשי
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ה םלועה" לש הייברה ילגרה יבגל ןיסולכואה

לש תוימוימויה תוקיטקרפל ורדח )ילארשיה

רמה תיברמ ' 105).ע("ישילש םלוע" תונוכמש

פשמב )תוהמיאל רקיעב(םירוהל תויתרוסמ וא

םייחה לש םהיתושירדו םתובכרומל םמצע תא

רה ךלהמב הז ינרדומ חיש לש )ינומגה אל יכ

יטנמור תויתרוסמ לש )אוה ףא ינרדומ(

ךכ ' 135).ע( םייטסינרדומ םיפיטוארטס ךפהמ

א םקמל ידכ םיוודבה לש םיהובגה ןוירפה

רדומ חיש( תיתייבר הניחבמ "םייביטימירפ"כ

לש היצזילאדיאו היצזיטנמור ורקיעש ,דגונמ

קמ לכב ' 118).ע("םייטנתוא םיברע"כ םיוודבה
,הנאנאק תנעוט ,םיחישה ינש ,םיטעמ םידליב

הו יעיברה םיקרפה .וכרדו םישנה לש ןפוג

ש ילבולגה רשקהב דציכ םיארמ )Preference

ש תונתשמ תורדגהו היצזינרדומ לש רתאל

ורגתאמו תוררשאמ םישנ ובש ליעפה ןפואה

נימ ךוניח ,העינמ יעצמאב ןויד תועצמאב .ןדגנ

מ ,רכז ןיממ םידלי תפדעה וא ישנה ףוגה לש

צל דחפ< םיברועמה תושגרה םג אלא ,רדגמו

לש תיגולונכטה המדקהו( תוינרדומהו עדמה
לילגלו הירקחנל תרבחמה תשחורש הדהאה

ה ןונגסהו תישיאה המינה ,תוכוראה תואבומה

,תבכרומ הרבח טטרשל הנאנאקל םירשפאמ

מו םירבח ,החפשמ ינב םבור(םירקחנל הבךקב

תאו ןוידה תא תוליבגמה ,תויטה תלעב תויהל

מל וא ,רקחמה לש תויגולודותמה )ויתונורתיו(

הו דמעמ ומכ תויגוסב יתטיש ןויד העיצמ איה

מ הלא תויגוסשכ םג< "5החפשמה דובכ" עקר

ע ,המגודל ,ואר .תיחותינ תוסחייתהל תוכוז
הייבר ןיב רשקל דחוימבו ,הייברה תקיטילופל

יברב הכורכ תוינרדומה ובש ןפואה תא חתנל

ע דומעל ןויסינב םיתעל תלבחמ דגונמ־חישו

דומ הימוטוכידה ,רפסב םיבר תומוקמב ,ךכמ

,ןוידה לע תטלתשמ ,םינייאורמה לש םהירבדב

עטל םייזכרמ םיגשומ לש רתוי תיתועמשמ

ימשהל הלקש רתיה ןיב יכ הנאנאק הדוותמ ' 21עב 3.

טסלפה לש םתוברת יבגל םייטסילטניירוא םיפיטוארסס

תורמל ,דבלב האבומה תמרב םירתונ םירוכזאה
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ינה תא תובעל תרשפאמ התייה )תוינרדומ וא היצזינרדומ
.םיימוטוכיד םינועיט

חילצמ רשא ,ןיוצמ רפס אוה , Birthing the Nationוללה השלוחה תודוקנ תורמל
השועש רוביחה .תיטילופ היפרגומד לש הקימעמ תיגולופורתנאו תיטסינימפ הריקח עיצהל

יתרוקיב ,קתרמ ןפואב ןודל הל רשפאמ ילבולגהו ימוקמה ,ימואלה רשקהה ןיב תרבחמה

תוינידמבו חישב תוננובתהל השדח תפוקשת קפסלו ,לילגב הייברה הקיטילופב שדחמו

תוינרדומ ,המוא ,ףוג ,רדגמב םיניינעתמל יטנוולרו בושח רפס והז .תילארשיה ןוירפה
לארשיב םייתרבח םיקבאמו םירדסה ,תויוהז םיבצעמ םהיניב םירשקה ובש ןפואבו ,הייברו

.םירחא תומוקמבו
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