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 Sylvia Yanagisko 81 Carol Delaney (eds.) Naturalizing
 Power. New York: Routledge. 1995. 310 pages.

הארקמ הניה תירבה־תוצראמ תויטסינימפ תויגולופורתנא לש וז םירמאמ תפוסא 

תוצרמ ויה ןה 1975־ב .עובק תובתוכ ןיערג ביבס תנגראתמ/תנגרואמה תישילש 

היגולופורתנאב ךרד־ןמיסל הכפהנש הפוסא ןדי תחתמ ואיצוהו ,ןכרד תישארב תורקוחו 

,(Women, Culture and Society) הרבחו תוברת ,םישנ רפסל וארק ןה .תיטסינימפה 

Men) הרבחו תוברת ,םירבג ארקנו ,1956־ב וריפס ידי־לע אציש רפסב תורגתה ךות 

 Culture and Society). ןמצעל ןגראל ידכ הימדקאב תקפסמ הדמע ןהל ,רתיה 1981־ב

םויה .(Gender and Kinship) היינש הפוסאב הכרכנ ותבוגתש ,הילטיאב ,וי'גאלבב סנכ 

האציש ,תישילשה הפוסאה .תיאקירמאה היגולופורתנאב תויזכרמ תויומדל ןקלח וכפהנ 

ןרד־הרומו תובתוכה ןמ המכ לש ןרומ היהש ימ לש ותשרומל תסחייתמ ,הנורחאל רואל 

.רדיינש דיווייד גולופורתנאה - תורחאל 

םינפב רקיעבו ,הרבחב חוכה רדס לש לומרינה יכרדב תקסועה הארקמ יהוז 

ןמ ןטבמ תא טיסהל ןתוא דמיל ,ןתנעטל ,רדיינש .ומצע לע הז רדס הטועש "תויעבט"ה 

ןתינש ןהל הארה אוה ,הזמ רתוי .תירבה־תוצראל ,התיבה ,םירהל רבעמש טושפה םלועה 

הרקמב) תוברת הנובו ןנוכמכ ספתנש המ תא דומלל ,הרבחה לש חונעפה רדס תא ךופהל 

וז המגמ .תוברתה ידי־לע תננוכמה העפותכ ,(תירבה־תוצראב תוראשה יסחי ,רדיינש לש 

הצואת הלביק "יעבטו יסיסב ןותנכ" הארנש המ לש תיתוברתה הינבהה תפישח לש 

ךכ־מא תושקבמ תובתוכה .םייתפרצה םיפוסוליפה תעפשהב היגולופורתנאל תינוציח 

לש תימינפה התשרומ לא םעפו ,תיאקירמאה הרבחה לא םעפ .םיימעפ התיבה רוזחל 

היגולופורתנאה" לש הדובעה תוטישו תוברת גשומה תשגדה ךות תאז ;היגולופורתנאה 

.(תיאקירמא היגולופורתנאב םיבר םינבומב תספתנה)"תיתוברתה 

"Naturalizing) "חוכה תא תעבטל" - רפסה תרתוככ ותרתוכש אובמה רמאמב 

 "Power) - תויעבב דימתמ רתוי הנורחאל הקוסע תיברעמה הרבחה יכ תוכרועה תונעוט

ןכש לכ אל ,תוהזב תועגונה תולאש חסנל תלוכיה ןדבואל המרג וז היססבוא .תוהז לש 

narratives of) רוקמ ירופיס תאש רתיב םיפצ ,הז רבשממ האצותכ .ןהילע תונעל תלוכיה 

 origin, or origin stories) שקבתמ הווה ראתמ ,תישאר עבוקה רופיס םילגלגמ הלאו

,תירוטסיה תמא תניחבב ,"יעבט" יפוא םיאשונ וללה רוקמה ירופיס .יופצ דיתע ןמסמו 

םתואל השודק לש ךפונ סוחייל הכורא הניא ךרדה ןאכמ .םלרוגלו הילעבל תיטנרהניא 

.הריפכ וב האורו רוערע לע השקמה השודק ,רוקמ ירופיס 

לש רוקמ ירופיסל תונדשחבו תרוקיבב וסחייתה םייסלקה םיגולופורתנאהש יפ־לע־ףא 

אל םה ,םתוא רציש יתוברתה־יתרבחה ךלהמה תא ופשחו םתוא וקריפ ,תוטושפ תורבח 

רפסב םילפוטמה רוקמה ירופיס תא גיצהל תובתוכה תנווכב ןיא .םהלש םתיבב ןכ ושע 

ןמזמ םינתשמה ,רוקמ יגוציי ."םיגוציי" לאכ םהילא סחייתהל אלא ,םייתימאכ וא םיירקשכ 

,תורמוא ןה ,תובר םימעפ .שדחמ םעפ ידמ וכותב םירצונ םהש רשקהה תעפשהב ןמזל 

וא תוחתפתה ירופיס לשמל ,םירחא רוקמ ירופיסל האירב ירופיס ןיב םיניחבמ ןיא 

רופיס .לוכי־לכ ינוציח ארובב תולתה לשב רקיעב יתועמשמ לדבהה - היצמרופסנרט 

ןמ אצומ םיהולא ,הרשע־עשתה האמב .עבטה לומ ינוציח חוכ דימעה יארקמה האירבה 
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םירפס תרוקיב רוא־לא רמת 188 

הריציכ - תוברתהו ,ןותנכ - עבטה םה םירתונה תוחוכה ינשו ,תילאוטקלטניאה הנומתה 

האירבה רופיסמ הז רבעמב .יגולופורתנאה חישה תא תשבוכ וז הימוטוכיד .תישונא 

הררחתשה אלש ,תישארה תרבסהל היססבוא תשגרומ יעדמה הריציה רופיסל יהולאה 

,היצולובאה תפש .תיעדמ אלטציאב שדחמ ןתוא הרצי אלא ,"תויעבט" דוסי־תוחנהמ 

הרבחה תא םלוסה הלעמב הביצמ ,םיקזחה תחלצהו תודרשיה קבאמ לע תרבדמה 

,לשמל ,רחבנ םע לש תיהולאה הריחבה וז ןיא התעמ .רבגה תא - הכותבו ,תיברעמה 

וניאש רבסה עבת תויהה רדס לש ןוליחה .ןוילעה ןזה לש תיעבטה הריחבה אלא 

לע ןגרומ לש ותדובעב רקיעב) אצמנ הז רבסה .םדאה־ינב ןיבש תונושל הולא־יולת 

יתרבחה םיוטיבו (ןימו םד תברק) תוריאשה יסחי לש הנבמב (הקירמא לש םינאידניאה 

,יתוחתפתה םלוס לע תוישונאה תורבחה תא רדסל ןתינ היה ךכ .(שוכרהו החפשמה דסומ) 

חישה .הגספב םיאקירמא־ופוריאה תא ףאו תיתחתב הילרטסוא ידילי תא רייצש 

המ לכב רקיעב ,םייחה־ילעבל םדאה ןיב תואוושה ,דדוע ףא ילואו ,רשפיא ינויצולובאה 

לע עיבצה םיעבש,ר־פישישה תונש לש יגולופורתנאה רקחמה .הדלוהו ןימ יסחיב עגנש 

םהש םיחיגמ ברעמה ישנא קרש ןעט סנילאס לשרמ (א) :וז היגולנאב תויזכרמ תויעב יתש 

דיווייד <ב> .הולא ירוצי םמצעב םיאור םדאה־ינב רתי ;ףוק וא תוחנ םדא לש חתופמ רצות 

.םייחה־ילעב ןיבל םניב םיוושמ ברעמה ישנא קרש ריעה רדיינש 

תודבוע" לש תויזכרמה תא ,םתעדל ,ךכ־טא העימטה תיסלקה היגולופורתנאה 

ך־דגמ ןיבש רדסה ינבמש החינהו ,םינימה יסחיב ןתומלגתהו ,היגולויבה ,ירק ,"םייחה 
תנבה .הלא םינותנ לש םיינויגה םילוגלג םה (םייתרבח תודסומ) םיוטיבו םדאה־ינב 

/תוישנה תונוכתהו ישונאה ןימה לש הריציה ךילהת תנבהב דימת ןכ־לע הכורכ תושונאה 

ןימ־יסחי םויק ןיב ,לשמל ,ורשיק אלש ,םייביטימירפ םיטבש קר .וב תופתתשמה תוירבגה 
.םהלש תוילנויצרה רסוחל תפסונ החכוה ,הלא תותימאמ הייטס וויה ,םידלי תדלוהל 

היגולויבה .ךופהה רדסה לע העיבצהש (תובתוכה ירבדל) רדיינש לש ותדובע וז ,דתיה 

םיאלמ ןימ־יסחי .ישונאה רוקמה רופיס תא ראתל אבה ,ילובמיס ךרעמ איה 
ךילשה אל רדיינש .יאקירמאה תוריאשה הנבמ לש תצמותמה למסה םניה םיילאוסקסורטהו 

ךא ,םירחא םימוחתל וא םינימה ןיבש חוכה יסחי לא תוריאשה םוחתמ ויאצממ תא 

ץורפלו ,רסחה תא םילשהל תויטסינימפה תויגולופורתנאה תא הדדוע ולש ךרדה־תצירפ 

(אל ללכב וא) םייגולויב םילדבה לש ןיינע קר םניא הבקנו רכזש תוארהל תלוכיה .המידק 

ןויווש־יא יבצמל תורוקמה םה המ קר אל ררבל שי ןאכמ .תולאש לש שדח הדש תחתופ 

,רשאכ םג םהיניב ךדגמה רשקה המ אלא ,תויעבט םינפ םידימעמ הלא דציכו ,םירחא 

יתרבח םוקימו ירוטסיה רשקה תושקבמ הז גוסמ תולאש .הזכ לע םיעיבצמ ןיא ,הרואכל 

.תויתרבח תועפות ללש לש תויעבטהו לומריגה ךילהת רחא בקעמ ורשפאיש ,קיודמ 

,תושונאה ירקוח ידי־לע דימתמו זאמ ודמלנש תועפות ןתוא קוידב וראשנ הלא תועפות 

,קיספהל וצילמהש הלא .רקחמ תלאשל החנהמ תכפהנו ,תרערועמ עבטה תחנהש אלא 

ירבדל ,וצימחה םהלש יגולויבה חוחינה לשב תוהמיאהו תוריאשה רקח תא ,המגודל 

םמלעיה דע םקוריפ .ךורע ןיאל םיבושח ורתונ הלא רקחמ ימוחת .ןיינעה תא ,תובתוכה 

רחא בוקעל שי תאז םוקמב .םדא־ינבכ ונייח תא וא תורקוחכ ונתנבה תא רפשי אל 

תויונכוסל ןכיישל ןתינש תויגולואידיאמ לידבהלש םושמ ,טושפ וניא הזכ בקעמ .םתיינב,ד 

.ישיא םייח ןויסנמ קלחכ תוחמוצ תוינומגה תונבות ,םיסרטניאו הנומא ילעב םיטרפל וא 

ןמ קחרתמ תויתמיזמכ ןראתל ןויסינ לכו ,רתוי הביצי תיתימאהו תיעבטה ןתעפוה ,הלאככ 
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חונעפ לש תרוסמב ךישמהל ןכ־לע בייח יגולופורתנאה רקחמה .ןהילעב לש היווחה 

לש ןתחימצ רחא בקעמה חוכ תא ומצעל רמשל ךא ,םירקחנה ייח לש היווהה ךותמ תואיצמ 

."יעבט־אל" השעמכ וא יתוברת השעמכ הלא תויווח 

,רמולכ ,התיבה קר הז רפסב תונווכמ הלא תושירדש אלא ,הברה אל ?הזב שדח המ 

ךישמהל תלוכיה ?שדח דוע המ .רדגמ יניינעב רורב דוקימ םע תיברעמה הרבחה לא 

םי'טסופה רחאל .ונממ תלאגנו קפסב תלטומ יחכונה ןדיעב "תוברת" גשומב שמתשהל 

לשב לילכמ גשומכ עיפוהל ךישמהל לוכי וניא תוברת גשומהש םלוכל רורב ,םהינימל 

הליל תיגולופורתנאה .םלועב תויוברתה תמר תא ויפ־לע רדסל תורשפאהו ירנגה ומעט 

ףידעהל ,(writing against culture) תוברתה דגנ בותכל העיצמ ,לשמל ,דורול־ובא 

תא וסלכאיש םילמסו תואידיא םכותב םיקיזחמה) המודכו תויגטרטסא ,חיש ,תוקיטקרפ 

היתוצלמה ללשמ רהזינש תושקבמ תורקוחה .םיטסקטו םילדומ ,םיקוח לע (תוברת גשומה 

תוברת גשומה רשאכ ,תוישונא תורבח ןיבש הוושה תאיצמל תונווכמה דורול־ובא לש 

ןוימד תשגדה םג םלוא ,ןויווש־יא תקדצהל ילכל הכפהנ תיתוברת תונוש ,ןכא .קחמנ 

תווהל היושע ,םה רשאב םדאה־ינב לכל ףתושמה ישונאה בצמה רורשאמ קלחכ ,יתרבח 

ןויווש־יא לע רבדל ךרוצ ןיא וב יעבטו יסיסב ישונא בצמ שדחמ תרייצמ וזכ המגמ .הנכס 

ןיא .תוריהזב היידרובו וקופ לש םהיתודובעב שמתשהל תושקבמ תוכרועה .תורחאו 

חונעפ רחא רותל ךישמהל אלא ,תוקיטקרפבו חישב ורימהלו תוברת גשומה תא קוחמל 

יאופרה חישהשו החפשמב תוגהנתה בצעמ יתחפשמה חישהש החנהה .טקפיטראכ תוברתה 

רשקה עבת וקופ .תינאידוקופ־יטנאו ידמ תינטשפ איה תויאופר תוסיפתו תוגהנתה בצעמ 

,חתפמה ןכ־לע איה תוברת .עודמו חישה תודש ורצונ דציכ האריש יגולואיניג ירוטסיה 

ןיא .תויטנרהוק וא תויעבטכ חנעפתהל תולוכי תועפות ןכותב תולובגה תא תרייצמש איה 

הרדסכ ,תוברתה לש יטסילוהה גשומה תא שדחמ שדקל ,תוכרועה תוריהצמ ,ונתנווכב 

הגיגחל ףרטצהל ןוצר לכ ונל ןיא םג הדימ התואב .תוקיטקרפו תויועמשמ ,םילמס לש 

םיעטקמו תוכיתחמ תוברת תוימדת ישיא ןפואב רופתל ןתינש החינמה תיטסיווטלרה 
ינשמ דחאל תוברת גשומה תכישמ .םייולת־יתלבו םישדח םיגראמ םירצויה ,םילואש 

רירש גשומה לש וחוכ .ןכוסמ םיתיעלו ליעי־אל סוטרפאל ותוא תכפוה וללה םיבטקה 

המודה תא םירשפאמה לעה־ינבמ תא ותועצמאב חנעפל ךישמהל םיבייחתמ םא םייקו 

תיטסינימפה היגולופורתנאה יבגל גשומה לש וחוכ .םייאמהו יעבטה ,שלחהו קזחה ,הוושהו 

אליממו ,תרוקיב .הזה הנבמה תא רקבל שקבמ יטסינימפה טקיורפה ירהש ,רתוי דוע בושח 

ץנוקה לש הנבה ,ךכמ רתויו ,ומויקב הרכה תוחפל םיבייחמ ,יטננימודה הנבמה יוניש 

.הזכ םויק רשפאמה 

ררא־לא רמת 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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